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Ekspor Kertas Turun

Harga Minuman
Ringan Naik 17%

Penurunan kinerja ekspor kertas Indonesia sejalan dengan penurunan harga kertas dunia

JAKARTA. Konsumen minuman ringan harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Soalnya, pebisnis minuman ringan
akan menaikkan harga jual
produk mereka tahun ini. Penyebabnya tak lain kenaikan
tarif dasar listrik serta upah
buruh. Langkah ini terpaksa
mereka lakukan untuk menjaga marjin usaha.
Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Farchad Poeradisastra
mengatakan biaya produksi
industri minuman ringan tahun ini bisa melonjak hingga
17% dibanding tahun lalu.
"Kenaikan terdorong kenaikan tarif energi serta upah pekerja," katanya kemarin.
Menurutnya rata-rata biaya
energi yang dipakai industri
minuman ringan nasional ber-

Tendi Mahadi
JAKARTA. Kinerja ekspor
kertas buatan Indonesia menurun tahun lalu. Ini sejalan
dengan penurunan konsumsi
kertas di tahun yang sama.
Data Badan Pusat Statistik
(BPS) menunjukan nilai ekspor kertas dan kardus Indonesia selama periode Januari November 2012 hanya US$ 3,6
miliar atau turun 8% dari nilai
ekspor di periode yang sama
selama 2011 yang mencapai
US$ 3,8 miliar.
Hasil serupa terjadi pada
ekspor kertas dan kardus November 2012 yang turun 4,4%
menjadi US$ 305,1 juta dari
ekspor di Oktober 2012 yang
sebesar US$ 319,3 juta.
Ketua Umum Asosiasi Pulp
dan Kertas Indonesia (APKI)
Misbahul Huda bilang penurunan permintaan di pasar ekspor menyebabkan stok kertas
menggemuk. Efeknya, harga
kertas di pasaran global pun
melemah.
Biasanya, para produsen
kertas punya stok rata-rata
sekitar 2.000 ton kertas dalam
kondisi normal. Tapi, permintaan pasar yang surut membuat stok yang dimiliki produsen
kertas bisa mencapai 4.000
ton. "Karena pasokan lebih
tinggi dari permintaan, harga
kertas jadi turun sehingga
berdampak penurunan nilai
ekspor," katanya kemarin.
Harga kertas di pasaran
global saat ini rata-rata mencapai US$ 800 hingga US$ 850
per ton. Padahal di saat normal harga kertas bisa menembus US$ 900 per ton.
Pasar utama ekspor kertas
asal Indonesia sendiri berasal
dari Asia. Sementara pasar
Amerika Serikat dan Eropa

Dok Fajar Surya Wisesa

Hingga kuartal ketiga 2012, ekspor Fajar Surya Wisesa hanya sebanyak Rp 162,7 miliar.
masing-masing berkontribusi
5%. Sedangkan sekitar 40%
dari total penjualan berasal
dari pasar dalam negeri.

Kampanye negatif
Penurunan kinerja ekspor
kertas juga dialami PT Fajar
Surya Wisesa Tbk. Hingga
kuartal ketiga 2012, ekspor
mereka hanya mencapai Rp
162,7 miliar. Jumlah ini turun
26% dari kinerja ekspor pada
periode yang sama selama
2011 yakni mencapai Rp 220,8
miliar.
Hadi Ongkowidjojo, Direktur PT Fajar Surya Wisesa Tbk
mengatakan selain karena
penurunan permintaan, anjloknya kinerja ekspor per-

usahaan sejalan dengan penurunan produksi lantaran sedang ada proses modifikasi
mesin kertas (paper machi-

Pebisnis kayu
nasional sudah
memenuhi syarat
mengelola kayu
ramah
lingkungan.
ne) 7. "Sehingga produksinya
menurun untuk memenuhi
permintaan pasar," katanya.
Misbahul menambahkan
tren pelemahan harga ini kemungkinan bisa berlanjut
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Biaya produksi minuman ringan tahun ini
melonjak hingga 17% dibanding tahun lalu.
Farchad Poeradisastra, Ketua Umum
Asosiasi Industri Minuman Ringan

hingga pertengahan tahun ini.
Kementerian Perindustrian
sendiri hanya mematok pertumbuhan industri kertas dan
barang cetakan pada tahun
2013 ini sekitar 1%.
Faktor lainnya adalah imbas
dari kampanye negatif terhadap produk kertas buatan Indonesia yang diklaim tidak
ramah lingkungan. Misbahul
berharap, pemerintah bisa
membantu pendekatan antar
pemerintah untuk meyakinkan negara tujuan ekspor
bahwa kertas yang dibuat Indonesia telah melalui proses
yang legal sesuai tuntutan pasar global. Misalnya menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) yang disyaratkan Uni Eropa.
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Ekspor Kertas
dan Kardus

(US$ juta)
Periode
Nilai
Nov-12
305,1
Okt 12
319,3
Jan-Nov 2012
3.621,1
Jan-Nov 2011
3.837,3

Ekspor Pulp
dan Kertas
(US$ juta)

2007
2008
2009
2010
2011

3.327,7
3.736,7
3.357,3
4.186,2
4.169,2

1.068,1
1.425,3
868,7
1.468,8
1.557,7

Sumber : BPS dan APKI

Kenaikan tarif
listrik dan upah
jadi penyebab
harga minuman
ringan naik.
kontribusi sekitar 10% hingga
11% terhadap total biaya produksi. Adapun komponen kenaikan upah buruh memberi
kontribusi sekitar 5% dari total biaya produksi.
Menyikapi kenaikan beban
produksi ini, menurut dia
langkah menaikkan harga jual
merupakan pilihan yang tak
terelakkan. Menurut hitunghitungan mereka, kenaikan
harga minuman ringan ini
akan sekitar 15% hingga 17%
sesuai dengan tingkat kenaikan beban biaya.
Namun demikian, kenaikan
harga ini kemungkinan akan
dilakukan secara bertahap.
Harapannya, konsumen tidak
terkejut menghadapi kenaik-

an tersebut.
Farchad juga berharap dengan kenaikan harga secara
bertahap tersebut, pasar minuman ringan domestik akan
tetap tumbuh. Selama ini,
rata-rata minuman ringan
tumbuh sebesar 7% per tahun.
Farchad memprediksi, di
tahun 2012 kemarin, nilai pasar minuman ringan di Indonesia bisa tembus Rp 294,25
triliun. Ia belum bisa memprediksi pertumbuhan pasar minuman ringan tahun ini. "Untuk tahun ini harus dilihat
dulu dampak di kuartal pertama seperti apa," ucapnya.
Produsen minuman ringan
memang sedang khawatir dengan pasar mereka tahun ini.
Yang paling dikhawatirkan
adalah rencana pengenaan
cukai bagi produk minuman
berkarbonasi oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu). Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu
memang telah mengusulkan
lima alternatif tarif cukai minuman berkarbonasi dan pemanis baik buatan maupun
alami Rp 1.000 hingga
Rp 5.000 per liter.
Menurut Farchad, rencana
pengenaan cukai minuman
berkarbonasi belum tepat.
Pasalnya, konsumsi minuman
berkarbonasi di Indonesia
masih kecil yakni baru mencapai 2,4 liter per tahun. Adapun Malaysia mencapai 19 liter per kapita per tahun.
Direktur Jenderal Industri
Agro Kementerian perindustrian Benny Wahyudi mengharapkan Kemkeu meninjau
kembali rencana tersebut.
Pasalnya bila menggunakan
alasan kesehatan mesti dilampirkan pernyataan dari Kementerian Kesehatan. "Kalau
tidak ada, rencana tersebut
adalah keliru," katanya.
Tendi Mahadi

Meningkatkan Produktivitas di Tahun 2013

S

ebagai seorang penulis,
penerbit, dan entrepreneur, waktu sering kali
tidak mencukupi. Ini jika
peningkatan produktivitas
merupakan pilihan yang perlu ditangani serius, apalagi
ketika ekspansi bisnis merupakan pilihan utama. Robert
C. Pozen, profesor Harvard
Business School lewat bukunya Extreme Productivity:
Boost Your Results, Reduce
Your Hours memberikan strategi dan tip untuk mencapai
produktivitas yang luar biasa
dengan hasil luar biasa pula.
Intinya adalah menciptakan mindset yang berfokus
kepada hasil (result) dan ini
memerlukan struktur. Pertama-tama, mental perlu "dicuci bersih" dari segala bentuk
prokrastinasi alias "kemalasan" dan "keseganan" yang
bermuara kepada rendahnya
outpout. Tipnya: dengan
menggambarkan hasil akhir
terlebih dulu ke dalam mental, sehingga ini membentuk
pikiran untuk berikhtiar menuju tujuan ini.
Anda perlu tahu bagaimana dan seperti apa hasil akhir
yang akan dituju. Kuantifikasikan apabila memungkinkan. Sebagai contoh, Profesor
Pozen menyebutnya "career
aim" seperti "menjadi entrepreneur tangguh dengan profit

2013 sebesar USD 1 juta."
Hasil akhir "aim" ini dibagi lagi menjadi beberapa objektif yang bisa diraih: meningkatkan profit 25%, mengeluarkan 10 produk baru
dan membentuk kemitraan
dengan 10 pihak. Objektif ini
bisa diraih bila dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan
yang menjadi target: menambah 15 eksekutif, meningkatkan produktivitas cabang sebesar 20%, menghadiri sekitar
lima pameran dagang, mengembangkan strategi pemasaran baru dengan melibatkan perusahaan PR dan meningkatkan target pemasaran
sebesar 25%.
Saya sendiri telah merasakan kehebatan konsep "produktivitas ekstrem" ini. Bayangkan, selama lima tahun
dengan bantuan periset-periset kompeten berpendidikan
pascasarjana terapan di bidang masing-masing, saya
berhasil menelurkan hampir
100 business reports di perusahaan yang saya dirikan.
Dengan mendelegasikan
beberapa tugas kepada periset-periset yang lebih kompeten, output 100 akan ditingkatkan menjadi 500 dalam
periode yang sama.
Apakah diperlukan lima
kali lipat energi dan sumber
daya untuk menghasilkan

Jennie S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California
output lima kali lipat? Belum
tentu. Yang diperlukan adalah memangkas kegiatan-kegiatan ekses yang tidak produktif, melipatgandakan fokus alias konsentrasi, dan
menggunakan tenaga staf
yang bermindset dan beretika
kerja tinggi. Mental kerja produktivitas tenaga staf juga
perlu di-upgrade supaya sejalan dengan mindset produktivitas baru sang manajer.
Objektif bisa dibuatkan
ranking berdasarkan comparative advantage, alias berdasarkan strengths atau kelebihan-kelebihan seseorang.
Merekrut staf baru dilakukan berdasarkan strength luar
biasa yang bisa dikuantifika-

sikan. Demikian juga dengan
kemampuan sang manajer,
sehingga bukan hanya bertugas untuk mengelola, namun
manajer juga mempunyai
target output tersendiri.
Untuk mencapai output
lima kali lipat bisa memerlukan input lima kali lipat,
mungkin pula tidak. Bisa
saja kalkulasi yang digunakan bukanlah aritmatika,
melainkan perkalian dan perpangkatan. Untuk ini, setiap
variabel peningkatan produktivitas bisa dikalkulasikan
dengan seksama. Misalnya,
produktivitas 25% dari setiap
anggota staf saja bisa menghasilkan 100% peningkatan
produktivitas dari empat
orang staf.
Berbagai pelatihan juga
bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas
anggota dan supervisor staf.
Selain pelaku, berbagai strategi pemasaran dan publisitas yang mengalkulasikan return on investment (ROI) dengan seksama sangat bisa
mengkatrol pencapaian target
tahunan tersebut.
Saya sendiri mengandalkan berbagai metode promosi
primitif, seperti penggunaan
berbagai jalur offline dan softselling yang mengandalkan
reputasi bisnis.
Di Silicon Valley, jejaring

itu penting namun bukti inovasi lebih penting. Di kultur
teknokrat alias "hacker," kemampuan berinovasi bisa
menutupi berbagai kekurangan lain, seperti revenue model. Revenue model bisa berganti-ganti bahkan dengan
free economics juga bisa berjalan, sepanjang ada less invasive alternatives. Yang terpenting adalah menghasilkan
nilai nyata bagi konsumen.
Nilai nyata atau real value
merupakan tujuan akhir dari
produk-produk yang dihasilkan. Dengan real value, maka
kekhawatiran konsumen bisa
diminimalkan atau bahkan
dinihilkan. Produk-produk
karya intelektual, misalnya
biasanya hanya memerlukan
biaya produksi yang tidak
seberapa, namun bisa menghasilkan kegunaan luar biasa
bagi konsumen.
Akhir kata, kekuatan
mindset pemimpin perusahaan akan menular ke anggota
staf. Gaya kepemimpinan
yang mengutamakan output
bisa dimulai di diri sendiri.
Mulai menjalankan kehidupan bisnis, karier, dan pribadi
dengan disiplin terfokus. Setiap tujuan dituliskan dan
dibuatkan target per aktivitas. Semoga tahun 2013 menjadi tahun yang lebih produktif dan inovatif.
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Produsen mengkhawatirkan rencana pengenaan cukai bagi
produk minuman berkarbonasi.

■ MOTOR BESAR

Distributor Moge
Naikkan Target Sales
JAKARTA. Dibanding dengan
motor biasa, permintaan motor premium memang relatif
kecil. Namun pasar motor
mahal ini terus tumbuh. Itulah
sebabnya, produsen motor
premium terus meningkatkan
pasarnya di Indonesia.
Salah satunya PT Arya Motor Indonesia, distributor motor besar merek Victory. Perusahaan yang belum genap
satu tahun beroperasi =ini
akan meningkatkan penjualannya hingga mencapai 100
unit tahun ini. "Ini target
kami," ujar Jusuf Nathan, Managing Director PT Arya Motor Indonesia kepada KONTAN kemarin.
Langkah ini dilakukan, setelah dalam semester II tahun
lalu berhasil menjual motor
Victory hingga 25 unit. Padahal, motor Victory yang diluncurkan Juni tahun lalu tersebut berbanderol mulai Rp 319
juta sampai Rp 595 juta, tergantung tipenya.
Kini, Arya Motor juga tengah mempersiapkan pabrik
perakitan Victory di Pulogadung, Jakarta Timur. Pabrik
ini direncanakan beroperasi
pada semester kedua tahun
ini dengan kapasitas produksi
30 unit per bulan. Bila sudah
beroperasi, Arya Motor tidak
akan menjual Victory dalam
bentuk utuh lagi.
Tidak hanya Victory. PT
Mabua Harley Davidson juga
mematok target yang lebih
tinggi. Youlanda Motoh, Manajer Pemasaran dan Komunikasi Mabua Harley mengatakan, perusahaannya mematok
target penjualan 800 unit di
tahun 2013 ini. Target ini seki-

tar 14% lebih tinggi dari realisasi penjualan Harley Davison
tahun 2012 kemarin.
Namun demikian, PT Mabua tidak akan menambah
gerai yang kini berjumlah
sembilan untuk mendongkrak
penjualan tahun ini. "Kami
akan fokus pada renovasi beberapa diler kami di Jakarta
dana Bali," kata Youlanda.
Pasar motor premium yang
cukup menjanjikan membuat
para pemain tersebut tetap
optimis target mereka akan
tercapai walaupun harganya
akan naik tahun ini. Untuk
motor Victory, misalnya, harga tahun ini bisa 10-15% lebih
tinggi dari harga tahun lalu.
"Harga tahun lalu merupakan
harga perkenalan dan kami
tidak ambil untung banyak,"
kilah Boyke Nitipradja, General manager Sales & Marketing PT Arya Motor.
Rencana bisnis lainnya,
Arya Motor akan memboyong
satu merek motor premium
asal negeri Obama lainnya
yakni Indian di Agustus nanti.
Diler Indian ini akan digabung
dengan diler Victory. Meski
kedatangannya masih delapan
bulan lagi, Boyke mengklaim
sudah ada pemesanan sebanyak 20 unit, terutama untuk
tipe favorit, Chief.
Untuk memuluskan pemasaran, Arya Motor berusaha
menggandeng komunitas motor besar (moge) seperti Harley Davidson, sang pesaing
berat. Pasalnya, pembeli Victory atau Indiana adalah para
penggemar moge yang sudah
punya motor premium.
Cindy Silviana Sukma

