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JAKARTA. Tekanan terhadap 
mata uang garuda membawa 
kabar baik bagi industri ber-
basis ekspor. Salah satunya 
adalah industri tekstil asal Je-
pang, yakni PT Unitex Tbk.  

Emiten berkode saham 
UNTX di Bursa Efek Indone-
sia ini memperkuat pasar eks-
por saat rupiah tak bertenaga. 
Presiden Direktur UNTX, 
Naohiko Ashida bilang, pele-
mahan rupiah merupakan ke-
sempatan untuk menambah 
pundi-pundi penghasilan. 
"Kami akan menaikkan eks-
por 40% di tahun ini," kata 
Naohiko, Kamis (26/6). 

Asal tahu saja, 21% total 
pendapatan Unitex tahun lalu 
berasal dari ekspor dengan 
nilai US$ 4,25 juta. Dengan 

target kenaikan ekspor 40%, 
nilai ekspor yang dibidik oleh 
UNTX pada tahun ini sekitar  
US$ 12,01 juta. 

Adapun negara tujuan eks-
por terbesar UNTX adalah Je-
pang, sisanya Eropa, Australia 
dan AS. Tak banyak berubah, 
tahun ini perseroan masih 
menargetkan Jepang sebagai 
tujuan ekspor utama. 

Sampai kuartal satu tahun 
ini, UNTX telah berhasil me-
ngantongi kenaikan ekspor 
sebesar 34,1% menjadi sekitar 
US$ 1,16 juta. Adapun kuartal 
satu tahun lalu, nilai ekspor 
UNTX baru US$ 871.718.

Dengan penguatan pasar 
ekspor, Naohiko berharap 
bisa menggenjot penjualan 
10% tahun ini. Itu artinya, ma-

najemen mematok target pen-
jualan US$ 22,04 juta tahun 
ini, dari realisasi tahun lalu 
sebesar US$ 20,03 juta. 

Agar target penjualan bisa 
tercapai, Unitex akan mere-
majakan mesin. UNTX telah 
meraih dana belanja modal 
dari induk usahanya, Unitika 
Trading Co Ltd senilai US$ 1,5 
juta. "Mesin pabrik kami di 
Bogor sudah berumur sekitar 
40 tahun," terang Naohiko.

Hingga saat ini, pabrik 
UNTX di Bogor memiliki 224 
mesin. Naohiko berharap, da-
lam jangka panjang, perusa-
haan bisa mengurangi jumlah 
mesin menjadi 100 unit saja. 
"Walau mesin berkurang, tapi 
tak mengurangi kapasitas 
produksi, karena kami men-

cari mesin yang lebih efesien." 
tambahnya. 

Saat ini, produksi pabrik 
UNTX terdiri dari spinning 
(produksi kapas) sebanyak 
1.450 bal per bulan (1 bal= 
181,44 kg), weaving (penenu-
nan) 1,8 juta meter per bulan, 
dan dyeing (pewarnaan ) se-
panjang 2 juta meter per bulan 
atau setara 130 ton sebulan. 
Tahun ini diharapkan kapasi-
tas naik 10%. 

Sampai kuartal I 2014, pen-
dapatan UNTX naik 11,13% 
menjadi US$ 5,11 juta dari 
periode yang sama 2013 seni-
lai US$ 4,6 juta. Pendapatan 
tertinggi dari kain US$ 4,68 
juta, dan benang US$ 362.990.

Sinar Utami

Pada saat Ramadan dan Lebaran permintaan  
minyak goreng bisa meningkat hingga 20%.
Hardy, Sekretaris Perusahaan 
PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) 

JAKARTA. Produsen minyak 
goreng berharap penjualan 
pada masa Lebaran tahun ini 
bisa bisa mengerek penjualan 
hingga 10%-20%. Pada masa 
Ramadan biasanya penjualan 
sudah naik 10%, dan menje-
lang Lebaran naik jadi 20%.

Salah satu industri minyak 
goreng yang menuai berkah 
menjelang Ramadan itu ada-
lah PT Tunas Baru Lampung 
Tbk. Perusahaan dengan  
kode saham TBLA ini mem-
proyeksikan, momentum Ra-
madan mampu menggenjot 
permintaan hingga 20% di atas 
bulan-bulan biasanya. 

Hardy Sekretaris Perusaha-
an TBLA bilang, kenaikan 
permintaan minyak goreng itu 
sudah dirasakan sebelum Ra-
madan, dan terus berlangsung 
sampai Lebaran. Asal tahu 
saja, TLBA merupakan produ-
sen minyak goreng dengan 
merek kemasan Rosebrand.

Pada kuartal satu tahun ini, 
Tunas Baru mencatat penjual-
an minyak goreng Rp 287 mili-
ar atau naik 24,6% jika diban-
dingkan periode yang sama 
2013 sebesar Rp 231 miliar.

Lonjakan permintaan men-
jelang Ramadan juga dira-
sakan PT Sinar Mas Agro Re-
sources and Technology Tbk 
(SMAR). Namun, Investor 

Relation SMAR Pinta Candra 
belum bisa memastikan bera-
pa besar kenaikannya. Asal 
tahu saja, SMAR memproduk-
si minyak goreng merek Filma 
dan Kunci Mas. 

Segendang sepenarian de-
ngan SMAR, produsen minyak 
goreng Musim Mas Group 
juga menatap berkah kenaik-
an penjualan minyak goreng 
saat Ramadan dan Lebaran.

Togar Sitanggang, Senior 
Manager PT Musim Mas bi-
lang, kenaikan permintaan 
minyak goreng pada lebaran 
ini 5%–10%. Namun, Togar 
menyebut kenaikan penjualan 
saat Ramadan itu tak berpe-
ngaruh besar kepada penda-
patan perusahaan.

Sesuai hukum pasar, lonjak-
an permintaan jelang puasa 
dan Lebaran ini menggoreng 
harga minyak goreng. Ketua 
Umum Petani Kelapa Sawit 
Indonesia (Apkasindo), As-

mar Arsyad bilang, kenaikan 
rata-rata harga minyak goreng 
menjelang Lebaran mencapai 
10%. Namun dia menganggap 
kenaikan harga ini masih da-
lam ukuran yang wajar.

Asmar menyebut harga mi-
nyak goreng naik lantaran 
ongkos pengiriman juga naik.  
Namun Asmar tidak memerin-
ci kenaikan ongkos transpor-
tasi tersebut.

Dalam catatan Kementerian 
Perdagangan, selama bulan 
Juni ini harga minyak goreng 
kemasan naik 0,8% dari Rp 
14,699 per pak berisi 650 mili-
liter, pada tanggal 2 Juni 2014, 
menjadi Rp 14,818 per pak 
pada 26 Juni 2014. 

Sementara itu harga minyak 
goreng curah justru meng-
alami penurunan. Awal Juni 
lalu harga per kilogram sebe-
sar Rp 11,701 menjadi Rp 
11,629 pada Kamis (26/6). (li-
hat info grafi k).                ■

Minyak Goreng  
Menghangat di 
Bulan Suci
Permintaan minyak goreng diproyeksikan tumbuh 10%

Sinar Utami, 
Benediktus Krisna Y

Ekspor Unitex Berkibar Saat Rupiah Loyo

■MANUFAKTUR

Manusia menggunakan 
kisah untuk mempro-
ses realitas. Setiap 

pemasar dan penjual yang 
baik adalah story teller. Pem-
bawa kisah, pencerita. 

Sejak zaman dahulu kala, 
oral history berbentuk kisah-
kisah yang dibawakan turun-
temurun. Kini, berbagai me-
dia menggunakan kisah seba-
gai  tu lang  punggung 
pemasaran mereka.

Setiap individu, proyek, 
organisasi dan misi, mempu-
nyai kisah. Dalam akademik, 
hal ini dikenal sebagai latar 
belakang alias sejarah. Secara 
psikologis, manusia mempro-
ses informasi dalam struktur 
kronologis dan mempunyai 
jalinan sehingga menjadi se-
buah ingatan.

Dalam proses menjual, 
menggunakan cerita alias ki-
sah tentang seseorang, meru-
pakan jembatan antara pro-
duk dengan hati konsumen. 
Yang dimaksud dengan hati 
di sini adalah perasaan posi-
tif yang mendorong pikiran 
seseorang untuk membeli.

Salah satu kasus yang cu-
kup dikenal adalah Jared Fo-
gle yang berhasil menurun-
kan berat badan seberat 245 
pon dengan hanya memakan 
Subway sandwich. Jared bu-
kanlah model yang dibayar 
oleh Subway, namun sung-

guh-sungguh seorang konsu-
men setia. Ia yang menda-
tangi kantor pusat Subway 
dengan kisahnya yang men-
cengangkan.

Divisi legal Subway sen-
diri sesungguhnya tidak setu-
ju dengan menggunakan tes-
timoni Jared di dalam iklan-
iklan mereka karena khawatir 
digugat oleh konsumen meng-
ingat Subway bukanlah per-
usahaan makanan diet atau 
program pelangsingan tubuh. 
Namun, dengan persuasi dari 
manajemen, testimoni Jared 
akhirnya digunakan juga.

Ternyata, omzet penjual-
an Subway menjulang tinggi 
sebagai akibatnya. Bahkan 
Jared diundang berbicara se-
bagai tamu dari Oprah Win-
frey yang berarti promosi 
gratis ke seantero dunia. Sub-
way mendapatkan laba mili-
aran dollar sejak mengguna-
kan Jared sebagai maskot.

Para professional marke-
ter dan seller tahu betul keku-
atan cerita sebagai jembatan 
produk dengan hati konsu-
men. Dengan menggunakan 
testimoni dan kisah yang 
bisa dibayangkan.

Berikutnya, konsumen 
mengidentifi kasi diri dengan 
pesan yang disampaikan me-
lalui tokoh di dalamnya. Ki-
sah dengan berbagai personi-
fi kasi tokoh jauh lebih men-

jangkau konsumen daripada 
berbagai data statistik yang 
disajikan secara dingin.

Menurut neurosaintis Mi-
chael Gazzaniga dari Univer-
sity of California, Santa Bar-
bara: otak kanan manusia 
mengolah informasi secara 
artistik, kreatif, dan visual. 
Sedang otak kiri lebih verbal 
dan intelektual.  

Selain itu, manusia me-
merlukan kisah untuk bisa 
mengingat sesuatu dengan 
lebih baik. Ini merupakan 
fungsi kritis yang sangat 
penting, sebagaimana proses 
belajar yang dipermudah de-
ngan menggunakan akronim 
dan kisah-kisah pengingat 
konsep tersebut.

Menurut neurosains, ki-

sah-kisah yang menginspira-
si dan memberikan positivi-
tas membantu pengeluaran 
hormon oxytocin. Hormon 
inilah yang juga dikenal se-
bagai hormon cinta. 

Bahkan penelitian ter-
akhir menunjukkan bahwa 
ketika menyentuh hewan peli-
haraan dan hewan pelihara-
an membalasnya, kita sedang 
mengalami peningkatan hor-
mon ini. Hormon oxytocin 
memberikan rasa nyaman 
dan bahagia.

Kisah-kisah yang meng-
inspirasi dan memberikan 
rasa damai inilah yang diya-
kini bisa meningkatkan hor-
mon oxytocin diantara orang 
yang pendengar dan penon-
tonnya. Selain itu, kisah bisa 
bermuara kepada korelasi 
antara rasa nyaman tersebut 
dengan produk yang sedang 
dipasarkan.

Baik kisah nyata dalam 
bentuk testimoni maupun ki-
sah fi ktif dalam iklan sama-
sama mampu menjembatani 
produk dengan pikiran dan 
perasaan konsumen. Dan ki-
sah memang sudah sejak 
lama digunakan sebagai pe-
nyampai argumen tanpa 
menggurui. Ada kebebasan 
dalam mengartikan kisah-ki-
sah yang disampaikan.

Dalam dunia politik, seja-
rah pribadi yang mengharu-

kan sudah lama digunakan 
sebagai pencair kebekuan. 
Misalnya, kisah hidup Barack 
Obama yang dituangkan da-
lam buku sebelum ia menjadi 
presiden AS yakni Dreams 
from my Father. 

Atau kisah hidup Joko 
Widodo (Jokowi) yang pernah 
hidup susah di permukiman 
kumuh di kota Solo, menjadi 
eksportir furnitur kayu, men-
jadi walikota Solo, menjadi 
gubernur Jakarta dan kini 
menjadi kandidat presiden 
Indonesia.

Kisah-kisah tersebut men-
dekatkan kita dengan orang 
lain. Dengan strategi kisah 
yang jitu, seperti kombinasi 
antara testimoni dengan na-
rasi yang membawa rasa da-
mai berkemanusiaan, nisca-
ya peningkatan omzet bisa 
terjadi. Contohnya, Iklan 
Rinso dengan anak kembar 
dan iklan Clear.co.id yang 
berisi berbagai kisah para 
selebriti.

Ada banyak jalan menuju 
Roma. Salah satunya adalah 
menjadi pencerita ulung de-
ngan kisah-kisah inspiratif 
dan mencengangkan. Manu-
sia selalu mencari kebahagia-
an dan rasa damai. 

Kisah-kisah demikian 
meningkatkan hormon oxyto-
cin dan meningkatkan omzet. 
Selamat mencoba.               ■

Narasi Damai, Sukses PenjualanNarasi Damai, Sukses Penjualan

TEKSTIL■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Gerai

Sany Luncurkan Ekskavator 
Berdaya Angkut 46,5 Ton

JAKARTA. Produsen alat berat asal China, Sany mengintip 
peluang pasar alat berat di Indonesia. Melalui PT Jakarta 
International Machine Centre (Jimac) Group, Sany mena-
warkan sederet ekskavator anyar di Jakarta.

Ekskavator yang ditawarkan adalah; ekskavator berdaya 
angkut 5,5 ton sampai ekskavator berdaya angkut 46,5 ton. 
Benny Kurniajaya, President Director Jimac Rabu (25/6) 
bilang, ekskavator tersebut untuk menyambut proyek in-
frastruktur, pertambangan dan perkebunan di Indonesia. 

Selain penjualan, Jimac telah menyediakan layanan ga-
ransi, servis dan suku cadang dari alat berat yang ditawar-
kan. "Kami akan perkuat layanan purna jual kepada konsu-
men," terang Benny di Jakarta, Rabu (25/6).

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Sany telah men-
jual 600 unit alat berat di Indonesia. Untuk tahun lalu, Sany 
menjual 300 unit alat berat. Sedangkan tahun ini, mereka 
menargetkan penjualan 400 unit. 

Jika penjualan alat berat Sany sudah mencapai 1.000 unit 
per tahun, Benny mengaku akan membuka pabrik di Indo-
nesia. "Kami memprediksi baru satu atau dua tahun men-
datang," terang Benny.

Untuk itu, perusahaan mengkaji dua lokasi yang bakal 
menjadi lokasi pabrik, yaitu Batam dan Karawang. "Tanah 
di Batam 15 hektare, di Karawang 10 hektar. Saya sih lebih 
ingin di Batam karena bisa ekspansi ke Asia Tenggara. Tapi 
belum fi nal," ujar Benny.

Adapun investasi pabrik di Indonesia diperkirakan men-
capai nilai US$ 200 juta. Saat ini, Sany mengimpor alat be-
rat untuk melayani permintaan di Indonesia. 

Benediktur Krisna Y

Honda Jazz Versi Anyar 
Resmi Mengaspal di Jakarta

JAKARTA. PT Honda Prospect Motor (HPM) terus berusa-
ha mempertahankan pasar mobil tanpa buntut alias 
hatchback. Agar tetap memimpin, HPM memperbarui Hon-
da Jazz, yang diluncurkan pada Kamis (26/6). 

Dengan mengusung nama All New Honda Jazz, HPM 
mengaku siap berkompetisi dengan produk hatchback 
kompetitor. Untuk Honda Jazz hasil dandan ini, HPM me-
nargetkan penjualan 18.000 unit sampai akhir tahun ini. 

Jonfi s Fandy, Marketing and Aftersales Service Director 
PT HPM bilang, Honda Jazz hadir di Indonesia sejak tahun 
2004 dan sudah terjual 228.554 unit sampai pertengahan 
tahun ini. Sepanjang Januari sampai Mei, Honda Jazz terca-
tat masih memimpin pasar hatchback. 

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermo-
tor Indonesia (Gaikindo), total penjualan Honda Jazz Ja-
nuari sampai Mei 2014 mencapai 6.904 unit. "Januari - Mei 
kami menjadi penguasa pasar sebesar 34%," kata Jonfi s. 

All New Honda Jazz diharapkan bisa mendongkrak kem-
bali pamor mobil hatchback yang belakangan ini mulai 
memudar. Gaikindo mencatat, penjualan mobil hatchback 
Januari–Mei 2014 turun 39% menjadi 20.190 unit. 

Jonfi s bilang, tahun 2013 lalu pangsa pasar hatchback 
mencapai 5%, tetapi awal tahun 2014 turun menjadi 4%. 
Penjualan Honda Jazz ikut mencatat penurunan 49% di 
awal tahun. Selain memimpin pasar hatchback, Honda Jazz 
juga menjadi tulang punggung penjualan Honda di Indone-
sia. Sebab, Honda Jazz berkontribusi 20% untuk penjualan 
mobil Honda.

Francisca Bertha Vistika Putri

Program Edukasi Anak

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Anak-anak belajar dan bermain saat peluncuran program Stimulearn Nestle Dancow Excel+ di Jakarta, Kamis (26/6). 
Program parenting edukatif ini membantu orangtua dan anak untuk dapat melakukan aktivitas bersama melalui berbagai 
aplikasi online maupun kegiatan interaktif agar anak mampu tumbuh dengan baik dan sempurna.
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Harga Minyak Goreng (Per Juni 2014)
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Sumber : Kementerian Perdagangan

Keterangan : Minyak Goreng Kemasan Rp/620ml; Minyak Goreng Curah per Kg
Sumber : Kementerian Perdagangan


