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JAKARTA. Rencana pengena-
an cukai bagi minuman berso-
da dikhawatirkan bakal meng-
gencet industri. Pasalnya, saat 
ini, pertumbuhan industri mi-
numan soda di dalam negeri 
masih kecil.    

Ketua Gabungan Pengusaha 
Makanan dan Minuman Indo-
nesia (Gapmmi) Adhi Lukman 
memaparkan, pengenaan cu-
kai sejatinya dilakukan untuk 
membatasi konsumsi suatu 
produk. Namun, faktanya, 
tingkat konsumsi minuman 
soda di dalam negeri masih 
tergolong rendah.

Konsumsi minuman berso-
da di Indonesia hanya sekitar 
2,4 liter per kapita. Banding-
kan dengan negara tetangga 
seperti Filipina yang menca-
pai 34,1 liter pe kapita, disusul 
Thailand dengan 32,2 liter, 
dan Malaysia sebesar 19 liter. 

Bahkan negara Vietnam kon-
sumsi minuman soda per ka-
pitanya mencapai 6,2 liter.

Pertumbuhan konsumsi 
minuman soda di dalam nege-
ri juga tergolong kerdil. Kata 
Adhi, rata-rata pasarnya ha-
nya naik berkisar 1,5%-1,8% 
saban tahun. "Sementara per-
tumbuhan jenis minuman lain 
seperti air mineral, teh siap 
saji, hingga jus,  bisa lebih dari 
7% per tahun," paparnya.

Apalagi, pengenaan cukai 
terhadap produk konsumsi 
harusnya didasarkan kajian 
kesehatan secara ilmiah oleh 
organisasi tertentu seperti 
World Health Organization 
(WHO). "Nah, untuk minuman 
soda ini, WHO belum pernah 
mengeluarkan laporan kajian 
bahaya minuman soda secara 
resmi," kata Adhi. 

Direktur Jenderal Industri 

Agro Kementerian Perindus-
trian Banny Wahyudi menya-
yangkan rencana pengenaan 
cukai, yang tanpa didasari 
landasan kesehatan secara il-
miah. "Jika memang atas alas-
an kesehatan, harusnya dida-
sari lampiran laporan dari 
Kementerian Kesehatan," 
ucapnya.

Asal tahu saja, pemerintah 
melaui Badan Kebijakan Fis-
kal mengusulkan lima alterna-
tif tarif cukai untuk minuman 
berkarbonasi dan pemanis 
baik buatan maupun alami 
(minuman soda) sekitar Rp 
1.000-Rp 5.000 per liter. 

Nah, pelaku industri menye-
but, hal itu bisa mengerek 
harga hingga 25%, sehingga 
pasar minuman soda bakal 
merosot hingga 30%.

Saat ini, ada sekitar 40 pro-
dusen minuman bersoda di 

Indonesia, dengan kapasitas 
produksi 200 juta liter per ta-
hun. "Bahkan beberapa adalah 
perusahaan skala menengah,  
seperti cap Badak di Medan. 
Sehingga rencana cukai ini 
bisa mengancam eksistensi 
bisnis mereka," ungkap Adhi.

Adapun beberapa perusa-
haan minuman bersoda skala 
besar di Indonesia mayoritas 
perusahaan multinasional, 
seperti PT Coca-Cola Indone-
sia dan PT Pepsicola Indobe-
verages. Media Relation Ma-
nager PT Coca-Cola Indone-
sia, Andrew Hallatu menilai, 
selama ini masih banyak ke-
simpangsiuran soal aspek ke-
sehatan minuman soda. "Ma-
kanya, perlu edukasi supaya 
bisa menggenjot konsumsi 
soda di Indonesia," ucapnya.

Tendi Mahadi

ANTARA/Basri Marzuki

Kinerja awal tahun yang baik meningkatkan optimisme para 
pebisnis mebel rotan.

Kalau alasan cuka kesehatan, harusnya 
didasari lampiran laporan dari Kemkes. 
Adhi Lukman, Ketua GAPMMI

JAKARTA. Produsen kendara-
an komersial jenis truk harus 
pandai-pandai mengatur stra-
tegi demi mempertahankan 
penjualan. Maklum, sejak ta-
hun lalu, penjualan truk ter-
goncang akibat sektor per-
tambangan meredup. Maka-
nya, tahun ini, mereka lebig 
getol membidik industri lain-
nya sebagai calon konsumen.

Salah satunya, PT Hino Mo-
tor Sales Indonesia yang mulai 
membidik sektor konstruksi 
dan logistik. Direktur Penjual-
an dan Promosi Hino Motor, 
Santiko Wardoyo bilang, per-
luasan pasar dilakukan, kare-
na penjualan dari sektor tam-
bang sejauh ini masih lesu. 

Tengok saja, per Januari 
2013, penjualan truk kategori 
3 (medium) tipe Hino Ranger 
FM (6X4) yang digunakan un-
tuk sektor tambang merosot 
sekitar 20% dari periode yang 
sama tahun lalu. "Jika pada 
Januari 2012, varian ini mam-
pu menopang 46% pada total 
penjualan Hino, kini per Ja-
nuari 2013 hanya berkontribu-
si 28%," paparnya.

Adapun, kontribusi tipe Ra-
nger FG (4X2) yang digunakan 
sektor logistik meningkat 
menjadi 32% pada Januari ta-
hun ini, ketimbang periode 
yang sama tahun lalu masih 
sekitar 27%. Sementara, di 

sektor konstruksi, kontribusi 
penjualan tipe Ranger FL 
(6X2) juga naik dari 17%, men-
jadi 28% pada Januari 2013.

Tak heran, Santiko bilang, 
Hino bakal lebih gencar me-
nyasar sektor konstruksi dan 
logistik. "Pasar truk masih 
bisa berkembang di kedua 
segmen ini," ujarnya. 

Asal tahu saja, tahun ini, 
Hino menargetkan penjualan 
sebanyak 40.000 unit, atau le-
bih tinggi 16,04% dibanding 
tahun lalu, 34.472 unit. 

Sepanjang tahun lalu, Hino 
Indonesia memimpin pasar 
truk untuk kategori medium 
(berkapasitas 12 ton-26 ton), 
yaitu sebesar 56%. Sementara,  
tahun ini, pangsa pasar seg-
men medium Hino ditargetkan  
mencapai 60%. 

Demi meraih target itu, ta-
hun ini, Hino berencana me-
nambah 12 produk line up 
produk, dan menambah 11 
diler. Dus, sampai akhir 2013, 
Hino akan punya 150 diler.

Tumbuh 5%-10%
Tak ketinggalam, pemain 

lain di bisnis truk, PT Isuzu 
Astra Motor Indonesia (IAMI) 
juga sedang getol membidik  
sektor konstruksi dan infra-
struktur. 

Direktur Pemasaran untuk 
Kendaraan Komersial Ringan 
IAMI, Supranoto Tirtodiprod-
jo menyebut, Isuzu akan 

mengandalkan produk Isuzu 
Elf di segmen truk ringan, dan 
Isuzu Giga di segmen truk 
medium. "Kami menargetkan 
bisa melego sekitar 35.000 
unit kendaraan komersial 
pada tahun ini," ujarnya. 

Dari target itu, segmen truk 
ditargetkan sebanyak 25.000 
unit, dan bus 10.000 unit. Arti-
nya, Isuzu mematok kenaikan 
penjualan 5,5% dari realisasi 
penjualan tahun lalu. Sepan-
jang 2012, Isuzu mampu mele-
go sebanyak 33.165 unit ken-
daraan. Kontribusi terbesar 
berasal dari penjualan segmen 
truk yaitu 21.312 unit, atau 
setara 64,26%.

Supaya target tahun ini bisa 
tercapai, Isuzu akan melun-
curkan 10 produk baru. Se-
dangkan untuk memperluas 
jangkauan wilayah, perusaha-
an akan menambah 20 jaring-
an diler, sehingga Isuzu akan 
memiliki total 120 diler sam-
pai tutup tahun 2013.

Ketua I Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indone-
sia (Gaikindo) Jongkie D. Su-
giarto memperkirakan, pasar 
truk nasional masih bisa tum-
buh berkisar 5%-10% tahun ini. 
Dia bilang, memang pasar 
truk masih lemah akibat kon-
disi harga komoditi tambang 
belum stabil. Namun, banyak 
proyek pembangunan dan in-
frastruktur di Indonesia bisa 
menopang pasar truk sehing-
ga masih bisa bertumbuh.   ■

Jualan Truk, 
Hino Bidik 
Konstruksi 
Produsen truk gencar membidik sektor di luar tambang

Cindy Silviana

Cukai Bisa Gencet Industri Minuman Soda

■MANUFAKTUR

MANUFAKTUR■

Januari, Ekspor Mebel 
Rotan Naik 15%

JAKARTA. Antusiasme me-
nyelimuti pelaku industri me-
bel rotan di tahun ini. Terse-
dianya pasokan bahan baku 
rotan pasar ekspor yang ma-
sih terbuka, membuat kalang-
an pebisnis mebel rotan yakin 
ekspor mereka akan mening-
kat tahun ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Mebel Kayu dan Rotan Indo-
nesia (AMKRI) Abdul Sobur 
mengatakan, tanda-tanda itu 
sudah mulai terlihat dari hasil 
ekspor mebel rotan di bulan 
Januari 2013 ini. Sobur bilang, 
di bulan kemarin, nilai ekspor 
mebel rotan mencapai sekitar 
US$ 20 juta, naik sekitar 15% 
dari nilai ekspor di Januari 
2012. "Kinerja awal tahun cu-
kup baik sehingga meningkat-
kan optimisme kami," kata 
Sobur kemarin.

Seperti diketahui, Kemente-
rian Perdagangan melarang 
ekspor bahan baku rotan le-
wat Permendag 36/2011 dan 
berlaku mulai Januari 2012. 
Larangan ekspor tersebut, 
kabarnya telah membuat pro-
dusen mebel rotan di luar ne-
geri yang mengandalkan ba-
han baku dari rotan Indonesia 
mengalami kesulitan pasokan 
bahan baku. Selain itu bahan 
baku untuk industri lokal juga   
tercukupi. Sedang permintaan  
ekspor mebel rotan juga ber-
tambah.

Sobur bilang, melihat kiner-
ja yang bagus di awal tahun 
ini, ia yakin nilai ekspor mebel 
rotan bisa naik hingga 30% 
menjadi US$260 juta pada ta-

hun ini. Tahun lalu, nilai eks-
por tersebut US$ 200 juta.

Pasar ekspor tradisional 
mebel rotan Indonesia adalah 
Jerman, Amerika Serikat, Ita-
lia, Prancis dan negara-negara 
lain di Eropa. Pemerintah me-
mang mendukung kegiatan 
ekspor tersebut dengan me-
nyelenggarakan pameran-pa-
meran, baik di dalam maupun 
diluar negeri.

Dedi Mulyadi, Dirjen Pe-
ngembangan Perwilayahan 

Industri Kementerian Perin-
dustrian, pihaknya akan terus 
mendorong pertumbuhan in-
dustri rotan. Salah satunya  
dengan membentuk Pusat 
Inovasi rotan Nasional (PIR-
nas). "Tidak hanya secara de-
sain dan kualitas, namun juga 
mendorong peningkatan nilai 
ekonomi dari jenis-jenis rotan 
yang selama ini dianggap ti-
dak laku di pasar," paparnya.

Sobur bilang, untuk mendo-
rong ekspor lebih lanjut me-
mang masih ada pekerjaan 
yang harus dilakukan, yaitu 
terus meningkatkan design 
maupun mutunya.

Tendi Mahadi

Pola pikir alias “mindset” 
merupakan fondasi 
dari aktivitas, termasuk 

aktivitas-aktivitas yang 
membuahkan produktivitas 
dan efi siensi. Untuk konsum-
si individu, buku-buku self-
help sudah cukup banyak 
yang membahas soal ini. 
Bagi institusi, “mindset” me-
rupakan fondasi dari kultur 
organisasi. Misalnya, bagi 
suatu negara, “mindset” me-
rupakan kultur yang dipopu-
lerkan di masyarakat pada 
umumnya.

Singapura dengan kiasu 
mindsetnya memacu produk-
tivitas mengingat nilai seseo-
rang di dalam perusahaan 
dan masyarakat erat hubung-
annya dengan prestasi. De-
mikian pula Jepang. Di Sil-
icon Valley, “nilai” seorang 
entrepreneur ditentukan de-
ngan keberhasilan dalam 
mengembangkan startup. 
Uniknya, atmosfi r demikian  
membangunkan kreativitas 
dan inovasi optimal.

Didukung dengan penera-
pan hukum yang baik, seperti 
anti-trust laws, semestinya 
mindset ini bisa menjadi 
fondasi dari pembangunan 
fi sik dan sosial. Sayangnya, 
di Indonesia pembangunan 
fi sik dan sosial tidak berjalan 
paralel. 

Wealth mindset seperti 

yang sering disebut-sebut oleh 
para pakar self-help seperti 
Dr. Joe Vitale, bisa juga dite-
rapkan dalam institusi, ter-
masuk perusahaan. Namun 
pelaksanaannya memerlukan 
kehati-hatian mengingat ter-
lalu banyak yang mengarti-
kannya secara terlalu sim-
plistik.

Misalnya, “pola pikir ber-
kelimpahan” bisa diartikan 
“silakan menghambur-ham-
burkan budget.” Tingkat inte-
ligensi umum setiap level ek-
sekutif dan pegawai lainnya 
juga perlu diperhatikan. Pela-
tihan perlu dilakukan dengan 
memperhatikan kemampuan 
mencerna fondasi pola pikir 
yang hendak diperkenalkan.

Bisa diperhatikan dari 
gaya para trainer yang perlu 
“memancing” fokus para pe-
serta dengan “pancingan-
pancingan ala kanak-kanak” 
seperti berteriak “satu, dua, 
tiga!” Ini merupakan salah 
satu kebiasaan yang sebenar-
nya bisa diubah. Mindset 
berpikir dan belajar mandiri 
tanpa perlu dipompa oleh 
motivasi eksternal merupa-
kan kendaraan akselerasi 
inovasi dan kreativitas yang 
menentukan tingkat produk-
tivitas dan efi siensi.

Dari beberapa pelatihan 
yang saya amati selama ber-
ada di Jakarta, terlepas dari 

posisi para peserta yang ma-
yoritas berkedudukan mana-
ger ke atas, para trainer perlu 
dengan sangat antusias da-
lam menjaga atmosfi r pembe-
lajaran. Bagi saya yang su-
dah lama bermukim di nega-
ra barat, proaktivitas para 
peserta training biasanya 
jauh lebih tinggi. Dengan 
kata lain, peserta “pasif” cu-
kup banyak ditemui dalam 
kultur belajar Indonesia.

Para trainer dengan sen-
dirinya mesti bekerja “keras” 
agar suasana belajar dan pro-
aktivitas dari peserta bisa 
berjalan. Dalam ilmu pendi-
dikan, pergerakan dari peda-
gogi ke andragogi semestinya 
bisa berjalan sejajar dengan 

usia dan pengalaman belajar 
seseorang. 

Format instruksi pada 
umumnya adalah pedagogi 
yang bersifat didaktik, tradi-
tional dan berpusat kepada 
guru atau pelatih. Cukup 
mengherankan jika ada para 
trainee yang berusia dewasa 
dan berposisi manajer ke atas 
masih perlu dilatih secara 
demikian. Semestinya mere-
ka mempunyai individuali-
tas yang cukup untuk belajar 
secara dewasa.

“Belajar secara dewasa” 
bisa diartikan sebagai proses 
belajar mandiri dengan bim-
bingan dari instruktur yang 
minimal. Format belajar di 
universitas tatap muka belum 
tentu 100% menerapkan for-
mat ini. Format

belajar di universitas on-
line yang sudah banyak me-
rambah universitas-universi-
tas papan atas termasuk 
Stanford dan Columbia, bisa 
dimasukkan di dalam katego-
ri ini.

Adult education di AS se-
perti yang diselenggarakan 
pelatihan-pelatihan yang di-
biayai pajak, salah satunya 
Regional Occupational Trai-
ning, menggunakan format 
andragogi. Format ini bera-
sumsi bahwa para pembelajar 
usia dewasa mempunyai ini-
siatif belajar sendiri. Institu-

si belajar dan pelatihan ha-
nya menyediakan lingkungan 
yang kondusif dengan kete-
nangan tanpa suara, tempat 
belajar yang nyaman, dan 
para guru dan instruktur 
yang mampu menjawab per-
tanyaan dan mengatasi per-
soalan yang dialami pembe-
lajar.

Lebih dari sepuluh tahun 
lalu, saya pernah mengambil 
kelas mengetik cepat dan be-
berapa kelas penggunaan 
software. Di kelas-kelas terse-
but, guru atau trainer hanya 
menyediakan sarana belajar 
dan menjadi trouble shooter 
serta tempat bertanya. Ujian 
pun tidak dijaga dengan mata 
elang oleh sang guru, namun 
hanya mengingatkan waktu 
saja. Sang guru sama sekali 
tidak mempunyai asumsi 
bahwa “kalau tidak dijaga 
maka murid akan nyontek.” 
Apakah format ini bisa dipa-
kai di Indonesia, perlu diuji 
dengan seksama.

Beralih ke format andra-
gogi bisa dijadikan momen-
tum awal beralihnya ke pola 
pikir institusional yang baru. 
Ditambah dengan knowledge 
management yang bisa diak-
ses kapan saja,  semestinya 
ini merupakan langkah awal 
membentuk pola pikir insti-
tusi yang lebih proaktif, pro-
duktif dan inovatif.             ■               

Pola Pikir Andragogi

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

MAKANAN■

Nilai ekonomis 
semua jenis 

rotan termasuk 
yang tak laku 

terus dinaikkan.

Showroom MINI

KONTAN/Muradi

Pembukaan showroom mobil MINI di Jakarta Selatan, Kamis (14/2). Keberhasilan produsen merek ikonik asal Inggris ini 
menempatkan Indonesia sebagai pasar dengan penjualan kedua tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2012 membuat 
Maxindo sebagai partner Mini Indonesia membangun showroom berkelas dunia.


