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Penjualan Produk
Konsumsi akan Melambat
Kenaikan upah dan tarif dasar listrik akan mendongkrak harga produk konsumsi
Tendi Mahadi
JAKARTA. Tahun depan, bisnis produk konsumsi atau fast
moving consumer goods
(FMCG) diprediksi akan
menghadapi pertumbuhan
bisnis yang lumayan berat.
Iwan Murty, Managing Director Ipsos, perusahaan riset
pasar independen menyatakan salah satu penghambat
pertumbuhan bisnis produk
konsumsi adalah tingginya
biaya produksi.
Salah satu penyebabnya
kenaikan biaya produksi adalah kenaikan upah minimum
buruh di beberapa wilayah
yang sudah diresmikan pemerintah daerah masing-masing.
Ini belum ditambah dengan
naiknya tarif listrik. Tak pelak, ini akan mengerek biaya
produksi perusahaan.
Tak ada jalan lain, untuk
mengimbangi naiknya biaya
produksi, para produsen produk konsumsi mau tidak mau
harus menaikkan harga. Dampaknya, daya beli konsumen
pun menurun.
Daya beli yang turun ini
membuat pertumbuhan konsumsi produk tahun depan
diperkirakan tidak setinggi
tahun sebelumnya, baik secara volume maupaun nilai. "Di
satu sisi pendapatan masyarakat naik tapi malah membuat
inflasi tinggi. Hal ini menyebabkan adanya resistensi
konsumsi," katanya kemarin.
Menurutnya, konsumsi barang kebutuhan sehari-hari
bisa tumbuh di atas dua digit
dalam dua tahun terakhir ini.
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Unilever akan terus mengembangkan sisi pemasaran.
Dengan adanya kendala inflasi
ini, ia memprediksi pertumbuhan bisnis produk konsumsi bisa single digit. Namun ia
masih belum bisa memprediksi angka pertumbuhan produk
konsumsi tahun depan lantaran masih ia teliti.
Yang pasti, ia bilang, pertumbuhan barang konsumsi
sektor makanan dan minuman
aman. Sementara produsen
produk kosmetik, produk perawatan tubuh, dan pakaian,
mereka harus bekerja lebih
keras untuk menggapai pertumbuhan bisnis yang lebih
baik. "Produk primary needs
(makanan) relatif lebih aman
karena masyarakat memang
butuh," katanya.

Menaikkan harga jual
Putri Kusumawardhani,
Presiden Direktur PT Mustika
Ratu mengatakan industri
kosmetik dalam negeri mau
tidak mau harus menaikkan
harga jual demi menyelamatkan marjin usaha mereka.
Mustika Ratu akan menaikkan harga sekitar 7% tahun
depan. "Tahun ini, kami tidak
menaikkan harga walau beberapa komponen biaya sudah
naik, namun tahun depan pasti naik karena inflasi diprediksi lebih tinggi," katanya.
Supaya produk Mustika
Ratu tetap dilirik pasar, ia
bakal meluncurkan produk
dengan kemasan yang lebih

15

INDUSTRI

Tahun depan kami akan menaikkan harga
sekitar 7% karena beban biaya naik.
Putri Kusumawardhani, Presiden
Direktur PT Mustika Ratu

kecil dan harga lebih murah
sehingga terjangkau masyarakat.

Unilever akan
memperkuat
pemasaran
supaya tumbuh
positif tahun
depan.
Belum jelas apakah PT Unilever Indonesia juga akan
menaikkan harga. Yang pasti,
perusahaan ini akan terus
mengembangkan sisi pemasaran supaya bisa mencatatkan

kinerja penjualan positif tahun depan.
Eka Sugiarto, Marketing
Manager Personal Care Unilever Indonesia yakin ekonomi makro Indonesia masih
akan membuat konsumsi masyarakat tumbuh. Sehingga
aspek pemasaran akan menjadi ujung tombak menjaring
penjualan produk consumer
goods. "Kami akan terus mencari apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat," kata dia.
Kegiatan marketing Unilever ini tidak terlepas dari biaya promosi. Hingga semester
pertama 2012, biaya promosi
Unilever naik 22% menjadi Rp
528,7 miliar dari periode yang
sama tahun lalu.
■
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Nissan Motor Bersiap
Luncurkan 10 Varian
PURWAKARTA. PT Nissan
Motor Indonesia (NMI) mengincar penjualan yang kian besar di pasar mobil Indonesia.
Tak heran, pabrikan mobil
asal Jepang ini berencana meluncurkan 10 varian teranyar
secara bertahap dalam tiga
tahun ke depan.
Presiden Direktur PT NMI
Kintaro Izumida menyebut,
salah satu yang akan diperkenalkan jenis multi purpose
vehicle (MPV), yaitu varian
New Serena. Model MPV memang menjadi andalan penjualan NMI selama ini. Wajar
jika Nissan memiliki berbagai
varian MPV untuk setiap segmen, seperti Elgrand untuk
segmen atas, Grand Livina di
segmen medium, Serena dan
Evalia di segmen bawah.
Namun, Kintaro belum bersedia buka-bukaan soal volume produksi dan waktu peluncuran New Serena. "Yang
jelas, kami optimis penjualan
akan luar biasa, melihat pengalaman di Jepang," ujarnya.
Adapun, varian terbaru yang
pasti diluncurkan pada Januari 2013, yaitu sedan sport Nissan GT-R. Asal tahu saja, saat
dipamerkan di Indonesia International Motor Show
(IIMS) 2012, mobil ini dibanderol seharga Rp 2,2 miliar.
Selain itu, NMI juga berencana memproduksi mobil
murah, Datsun, pada 2014.
"Tapi, kami tunggu dulu ke-

pastian regulasi low cost green car (LCGC) keluar, baru
kami launching," ujar Kintaro. Nissan Datsun akan dibanderol di bawah Rp 100 juta.
Nah, untuk memuluskan
rencana peluncuran varian
terbaru, NMI menyiapkan
pabrik baru di kawasan Cikampek. Sebagian varian akan
diproduksi di pabrik baru itu.
Investasi pembangunan
pabrik berkapasitas 80.000
unit setahun ini mencapai US$
400 juta. Pabrik tersebut ditar-

Sepuluh varian
terbaru Nissan
akan diluncurkan
bertahap dalam
tiga tahun.
getkan beroperasi akhir tahun
depan. Dengan adanya pabrik
baru, total kapasitas produksi
NMI menjadi 180.000 unit.
Assistant Manager Communications NMI, Arga Bima
Jaksana Putra menargetkan,
penjualan NMI hingga akhir
tahun fiskal (April 2012-Maret
2013) sebanyak 90.000 unit.
Adapun, hingga Oktober 2012
sudah terjual 56.877 unit, meningkat 30% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Cindy Silviana
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Filsafat Bisnis Make A Fool dan Stone Soup

A

gustus lalu, saya diundang makan malam di
San Francisco Pier oleh
Ricardo Bellino penulis bestseller asal Brazil dan partner
bisnis Donald Trump yang
bukunya You Have Three Minutes! Learn the Secret of the
Pitch from Trump’s Partner
telah diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia. Di sana,
saya belajar langsung mengenai filsafat sup batu.
Sir Richard Branson, sang
mogul pendiri Virgin Group,
juga tokoh pebisnis yang lebih
dari sekedar inspiratif dengan filsafat "menjadi si bodoh." Walaupun saya belum
pernah berjumpa dengan bapak berambut perak ini, filsafatnya sangat mengena dengan entrepreneurship style
saya selama ini.
Branson berpendapat bahwa kesempatan itu seperti
stasiun bis. Selalu masih ada
bis yang akan datang berikutnya. Ia juga diajarkan oleh
ibundanya, Eve, untuk selalu
memandang ke depan, terlepas dari masa lalu yang kurang sedap baginya. Kegagalan hanyalah bagian dari learning curve.
Ketika ia baru mendirikan Virgin Airline, salah
satu British Airline Executive, Freddie Laker, menyarankannya untuk "make a

fool out of himself" agar
mendapatkan publisitas di
halaman depan suratkabar.
Saya ingat betapa ia pernah
menjadi figuran di film-film
James Bond, seperti Casino
Royale. Ia juga memegang
rekor dunia menyeberangi
Atlantik dengan balon terbang di tahun 1987 dan Pasifik di tahun 1991. Kerendahan hati Branson dengan
mendengarkan saran orang
lain juga merupakan wujud
filsafat bisnis.
Bagi Ricardo Bellino, sup
batu mengandung spirit petualangan yang sama. Intinya: insting meracik dalam
bisnis sangat penting. Seseorang bisa menyajikan sup
yang lezat hanya dengan meletakkan batu ke dalam air
mendidih. Dengan mengundang beberapa teman untuk
mencicipi sup tersebut, mereka memberi saran dan menyumbangkan rempah-rempah dan bahan masakan
tambahan untuk "memperlezat" sup tersebut.
Baik Ricardo maupun
Branson sama-sama membawa identitas yang jelas dalam
menjalankan bisnis mereka.
Yang pertama bergerak dalam
hitungan menit sebagaimana
bukunya tentang presentasi
tiga menit di hadapan Donald. Yang kedua selalu men-

Jennies S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California

cari kesempatan-kesempatan
bisnis baru serta juga memiliki spirit petualang menjadi
pemegang rekor dunia dan
berani tampil bersahaja, bahkan pernah memakaikan sepatu Guy Kawasaki yang saat
itu "dirayunya" agar bersedia
untuk naik Virgin Air.
Buku Identity: Your Passport to Success oleh Stedman
Graham, konsultan manajemen dan pemasaran asal
Chicago yang juga dikenal
sebagai partner hidup Oprah
Winfrey, berpremis bahwa
identitas diri bermodalkan
panggilan hidup, proses
pembelajaran dan menciptakan value di dunia. Selain

nama, identitas seseorang
berdasarkan filsafat bisnis
juga merupakan personal
brand tersendiri.
Mungkin hanya segelintir
pembaca yang menyadari
bahwa dari antara tujuh miliar umat manusia di muka
bumi ini, hanya 1% pemikir,
sisanya adalah pelaku alias
pekerja. Untuk menjadi entrepreneur sukses seperti Richard dan Branson, berpikir
dengan identitas mereka sendiri sambil menerapkan hasil
pikiran mereka dalam strategi bisnis yang pantas kita
emulasikan.
Kisah "sup batu" mengandung filsafat meredefinisikan
diri kembali secara terus-menerus. Setiap rempah dan
materi yang dimasukkan ke
dalam sup akan membawa
nuansa rasa yang berbeda.
Demikian pula dengan filsafat "make a fool out of yourself" yang selalu bergerak dengan ide-ide segar dan inovasi-inovasi baru.
Diterapkan dalam bisnis,
identitas individu pionir seperti Steve Jobs, Jeff Bezos,
duo Larry Page and Sergey
Brin di AS dan Ciputra di
Indonesia, mempunyai karisma tersendiri terlepas dari
produk-produk yang mereka
tawarkan. Filsafat bisnis mereka dalam menjalankan bis-

nis telah identik dengan identitas mereka dan kultur perusahaan.
Apple Stores atau geraigerai Apple di seluruh dunia
misalnya, mencerminkan kepribadian dari Steve Jobs,
dengan identitas yang inovatif, minimalis, jelas, intuitif,
dan clean. Kampus Google
yang brilian dan mendukung
kegiatan yang fun mencerminkan filsafat duo Page dan
Brin yang juga terus-menerus
belajar.
Sedangkan Jeff Bezos dengan pasukan Amazon-nya
sudah menelurkan beberapa
generasi Kindle e-reader yang
murah meriah berdaya guna
tinggi, sebagaimana filsafat
bisnis Bezos yang dari awal
menawarkan metode belanja
buku yang murah sebagai alternatif toko-toko buku. Identitas Ciputra yang mendukung kegiatan-kegiatan entrepreneurship dengan berbagai
institusi pembelajaran telah
melegendariskan beliau sebagai The Ultimate Entrepreneur Indonesia.
Akhir kata, dengan menyadari "kebodohan" maka
kita akan selalu belajar, baik
sebagai individu maupun
institusi. Filsafat bisnis bukan lagi slogan-slogan semu,
namun sesuatu yang hidup
dan bertumbuh.
■

Nissan GT-R pasti diluncurkan pada Januari 2013.
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Chevrolet Naik 26%,
Ford Hanya 5%
JAKARTA. Hasil penjualan
mobil Oktober 2012 kemarin
rupanya memberi hasil yang
positif bagi pabrikan otomotif
asal Amerika Serikat.
Bagi PT General Motors Indonesia (GM Indonesia), penjualan mobil Chevrolet di Oktober 2012 naik sangat tinggi.
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), Chevrolet terjual 431 unit atau naik
26% dari penjualan September
2012 sebanyak 345 unit.
Namun, penjualan Chevrolet hingga Oktober 2012 mencapai 3.483 unit, atau turun 6%
dibandingkan periode yang
sama tahun lalu yang sebanyak 3.719 unit.
Meksi turun, Agusta Bontu
Sirait Public Relation and
Media Relations Specialist
PT General Motors Indonesia
tetap optimistis, penjualan
Chevrolet sampai akhir tahun
ini bisa naik dua kali lipat dari
hasil penjualan 2011 yang sebesar 4.658 unit. "Kami yakin
bisa tercapai," katanya kepada
KONTAN kemarin.
Untuk menggenjot penjualan, GM Indonesia bakal mengoptimalkan salah satu produk
andalannya yakni Chevrolet
Captiva. Maklum di bulan Oktober kemarin, varian sport
utility vehicle (SUV) medium
ini masih menopang penjualan tertinggi yakni sebanyak
271 unit, naik 22% dibandingkan penjualan September lalu
sebanyak 222 unit.
Sampai Oktober 2012 lalu,
penjualan Captiva sudah
mengukir angka 2.227 unit.
Adapun tipe SUV lainnya, yakni Trailblazer yang mengaspal
sejak Agustus lalu, baru terjual sebanyak 31 unit.
Selain itu, GM Indonesia
berencana bakal mengoperasikan pabrik anyar di Bekasi
awal 2013. Pabrik bernilai US$
150 juta ini punya kapasitas
produksi mencapai 40.000
unit per tahun. Selain merakit
produk Chevrolet yang beredar di Indoensia, pabrik terse-

but juga bakal menjadi basis
produksi Chevrolet Spin, mobil tipe multiguna yang bakal
menjadi andalan baru Chevrolet di pasar otomotif. Chevrolet Spin sendiri ditargetkan
bakal menderu di kuartal II
2013 nanti.
Penjualan PT Ford Motor
Indonesia di Oktober 2012
juga naik 5% dari penjualan
September yang sebesar 1.274
unit menjadi 1.346 unit. Ford
Fiesta menjadi penopang penjualan Ford dengan mencapai
angka penjualan sebanyak
667 unit. Disusul Ford Ranger
yang mencapai 445 unit.
Bagus Susanto, Managing
Director PT Ford Motor Indonesia menyatakan bila dihi-

Tahun depan ada
mobil anyar
Chevorlet Spin
dan Ford All New
Eco Sport.
tung dari awal tahun sampai
Oktober, penjualan Ford mencapai 9.430 unit, turun 33% dibandingkan penjualan periode
yang sama tahun lalu yang
mencapai 14.239 unit. "Penurunan terjadi karena sejak Januari hingga Juni persediaan
Ford Ranger habis dan produksi Ford Everest di Thailand juga sempat terlambat,"
katanya.
Untuk mendongkrak penjualan tahun depan, Bagus menyatakan Ford akan mengeluarkan varian Ford All New
Eco Sport yang menyasar ke
segmen SUV kelas bawah.
Nah, hingga tahun 2016, menurut rencana, Ford akan
meluncurkan paling tidak
empat produk lagi. Selain meluncurkan produk anyar, Ford
Indonesia saat ini memiliki 41
diler juga akan menambah tujuh diler tahun depan.
Cindy Siiviana

