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JAKARTA. Tahun politik ru-
panya berpengaruh bagi pen-
jualan alat berat. Setidaknya 
ini yang dialami distributor 
alat berat, PT Gaya Makmur 
Tractors (GM Tractors). Di 
sepanjang semester satu ta-
hun ini, realisasi penjualan 
alat berat Gaya Makmur melo-
rot dibandingkan waktu yang 
sama tahun lalu.

Fahrudin, Marketing Com-
munication Manager GM 
Tractors kepada KONTAN 
Rabu (30/7) menjelaskan, rea-
lisasi penjualan alat beratnya 
di semester satu tahun ini ha-
nya sekitar 150 unit, atau 75% 
dari realisasi penjualan pada 
periode yang sama tahun lalu 
yakni sebanyak 200 unit. Ini 
berarti, semester I 2014, pen-
jualan alat berat GM Tractors 
susut 25% jika dibandingkan 

dengan semester I 2013.
Menyusutnya penjualan ini 

salah satunya lantaran inves-
tor masih menunggu hasil pe-
milihan umum. Meskipun di 
sisi lain harga komoditas tam-
bang seperti batubara tengah 
lesu, sehingga perusahaan 
penggali batubara juga me-
ngurangi ekspansi bisnis me-
reka pada semester I lalu. 

Namun, Presiden Direktur 
GM Tractors, Tjandi Mulyono 
berharap ini tidak terus berla-
rut. Ia memprediksi penjualan 
bisa merambat naik lagi pasca 
adanya kepastian pemimpin 
baru hasil pemilihan presiden 
9 Juli mendatang. "Adanya 
pemilu secara tidak langsung 
ikut mempengaruhi sikap pe-
laku bisnis yang cenderung 
wait and see," ungkap. 

Faktor lain yang mempe-

ngaruhi lesunya bisnis alat 
berat adalah gejolak nilai tu-
kar rupiah terhadap dollar 
Amerika Serikat. Walhasil, 
perusahaan yang ingin mem-
beli alat berat menunggu wak-
tu agar nilai tukar stabil. Mak-

lum pengusaha tentu tak mau 
ketiban rugi selisih kurs, kare-
na semakin nilai tukar rupiah 
melemah, maka harga alat 
berat makin menanjak mahal.

Asal tahu saja, GM Tractors 

menargetkan penjualan alat 
berat sebanyak 1.000 unit ta-
hun ini. Jika penjualan di se-
mester satu tahun ini belum 
memuaskan, GM Tractors 
berharap penjualan di semes-
ter kedua bisa naik tinggi. 
"Pertumbuhan ekonomi masih 
ada, dan ini yang berimbas 
pada penjualan kami nanti-
nya," harap Fahrudin.

Alat berat yang dijual GM 
Tractors antara lain merek 
Wirtgen, Vogele dan Hamm.  
GM Tractors juga menjadi 
distributor alat berat dari Chi-
na, seperti merek Shantui, dan 
XCMG. Dari sisi segmen, per-
usahaan yang berdiri tahun 
2005 ini menjual alat untuk 
konstruksi, perkebunan, ke-
hutanan, pertambangan.

Francisca Bertha Vistika 

Penyelenggaraan kampanye pemilihan 
umum juga mendorong penjualan minuman.
Triyono, Ketua Umum 
Asosiasi Industri Minuman Ringan

JAKARTA. Industri minuman 
ringan bakal diguyur berkah 
rezeki menjelang Lebaran ta-
hun ini. Sebab, permintaan 
minuman ringan akan melon-
jak drastis pada Ramadan 
hingga Lebaran. 

Triyono, Ketua Umum Aso-
siasi Industri Minuman Ringan 
(Asrim) bilang, kenaikan per-
mintaan minuman ringan 
menjelang Lebaran bisa 40%-
50% dibandingkan dengan bu-
lan biasa. "Saat puasa masya-
rakat cenderung berbuka 
puasa bersama. Ini yang men-
dorong penjualan," terang 
Triyono kepada KONTAN, 
Selasa (1/7).

Kenaikan permintaan mi-
numan ringan itu tak hanya 
memenuhi kebutuhan ibadah 
Ramadan. Ada momen lain 
yang ikut mendukung penju-
alan minuman ringan menje-
lang Lebaran tahun ini. 

Pertama, adanya pertan-
dingan akbar Piala Dunia 2014 
yang mengundang daya tarik 
penggemar. Mereka banyak 
meluangkan waktu nonton 
bersama dan menikmati mi-
numan bersama. 

Kedua, adanya penyeleng-
garaan kampanye pemilihan 
presiden yang ikut mendong-
krak permintaan minuman ri-
ngan. Event penyelenggaraan 
kampanye ini bertepatan de-
ngan bulan Ramadan. 

Adapun kategori minuman 
ringan yang mengalami kena-

ikan permintaan itu antara 
lain; air minum dalam kema-
san, teh, kopi, susu, jus, mi-
numan berkarbonasi, minum-
an berenergi dan isotonik.

Dwi Hatmadji, Chief Opera-
ting Offi cer PT ABC President 
Indonesia mengaku, kenaikan 
permintaan minuman ringan 
di perusahaannya bisa menca-
pai 20% menjelang Lebaran. 
"Kenaikan terjadi mulai Juni, 
puncaknya tanggal 21 Juli 
nanti," kata Dwi pada KON-
TAN, Kamis (3/7).

Permintaan produk ABC 
yang naik signifi kan itu adalah 
teh kemasan. Sayangnya, Dwi 
enggan menyebut volume 

maupun nilai penjualannya.
Meski tetap tumbuh industri 

minuman ringan punya tan-
tangan berat tahun ini. Salah 
satunya disebabkan oleh pele-
mahan nilai rupiah atas dollar 
Amerika Serikat (AS). 

Asal tahu saja, pelemahan 
rupiah berdampak pada kena-
ikan beban produksi. Sebab 
sebagian bahan baku meng-
alami kenaikan, terutama ke-
masan plastik. Selain itu, in-
dustri minuman ringan berha-
dapan dengan kenaikan tarif 
dasar listrik (TDL) yang juga 
berdampak kepada kenaikan 
biaya produksi. 

Namun Triyono optimistis 
investasi industri minuman 
ringan akan terus berkem-
bang. Seperti yang dilakukan 
PT Multi Bintang Indonesia 
(MLBI) dan PT Akasha Wira 
International yang memutus-
kan ekspansi dari bisnis air 
mineral ke bisnis minuman 
berasa. 

Tak hanya ekspansi saja, 
perusahaan baru ikut nim-
brung di minuman ringan juga 
bertambah. Akhir tahun lalu, 
Indofood menggandeng Asahi 
Group Holdings ikut nimbrung 
di bisnis minuman ini.

Tahun lalu Asrim mencatat, 
volume penjualan minuman 
ringan mencapai 27 miliar li-
ter. Tahun ini, Asrim mempro-
yeksikan pertumbuhan penju-
alannya bisa mencapai 8%-
1 0 % .  " T r e n  k e n a i k a n 
permintaan tahunan hampir 
sama di angka 8%-10% per ta-
hun," kata Triyono.  ■

Aneka Berkah 
Guyur Industri 
Minuman
Jelang Lebaran, permintaan minuman ringan naik 50% 

Benediktus Krisna Y

Roda Penjualan Alat Berat Semakin Berat

Penjualan alat 
berat turun 

karena pembeli 
menunggu hasil 

pemilu 2014.

■MANUFAKTUR

Lima tahun pertama 
suatu bisnis merupa-
kan masa krisis yang 

menentukan apakah ia bisa 
bertahan untuk jangka pan-
jang. Tentu saja faktor-faktor 
eksternal seperti ekonomi na-
sional dan global juga sangat 
berperan dalam menentukan 
kesuksesan, namun variabel 
yang bisa dipengaruhi semes-
tinya dioptimalkan atau bah-
kan dimaksimalkan.

Hampir setiap bisnis 
yang saya temui mempunyai 
perencanaan atau business 
plan. Namun, mereka rata-
rata tidak mempunyai mar-
keting plan yang jelas. 

Padahal, business plan 
bisa saja dengan sangat mu-
dah dirancang. Penuhi de-
ngan ide-ide genial dan unik, 
tiada duanya di dunia. Yang 
terbaik, tercepat, tercanggih. 
Penuhi saja dengan segala 
macam yang hebat-hebat.

Tanpa marketing plan 
yang jelas, belum tentu busi-
ness plan bisa terlaksana se-
suai dengan harapan. Strate-
gi divisi pemasaran perlu je-
las dan divisi penjualan juga 
harus terukur.

Rencana bisnis mencakup 
ringkasan apa saja yang di-
jual, di mana, dan siapa saja 

target pasar. Juga perencana-
an penjualan atau sales fore-
cast.

Namun, ini tentu saja 
dalam skenario perjalanan 
pemasaran yang baik, alias 
memuaskan untuk pertum-
buhan bisnis. Padahal marke-
ting plan sangat menentukan 
apakah suatu business plan 
bisa berjalan dengan baik, 
atau perlu perubahan dan 
amandemen.

Pemasaran berdasarkan 
ceruk atau niche marketing 
sering kali dianggap tidak 
penting bahkan membatasi 
pasar. Karena bukankah se-
tiap produk sedapat mungkin 
dinikmati oleh semakin ba-
nyak konsumen? 

Well, faktanya dunia ini 
tidak egaliter, walaupun per-
adaban tinggi manusia dan 
hak asasi manusia bermuara 
kepada ekualitas dan frater-
nitas seluruh umat manusia.

Dalam bahasa bisnis, du-
nia ini penuh dengan niche. 
Manfaatkan niche ini dengan 
menawarkan produk-produk 
yang sesuai dengan kebutuh-
an. Lantas, apa saja indika-
tor ceruk yang memadai un-
tuk dibidik?

Besarnya pasar ceruk ter-
sebut (size of niche market),  

lalu pertumbuhan pasar ter-
sebut, apakah meningkat atau 
menurun, daya jangkau, lo-
kasi ikut menentukan penju-
alan atau tidak. 

Selain itu, jenis kelamin 
konsumen, sensitivitas harga, 
kesungguhan akan kebutuh-
an, faktor musim, kompetisi, 
produk-produk derivatif, dan 
kelebihan-kelebihan lain yang 
teridentifi kasi. Kupaslah satu 
per satu faktor-faktor terse-
but, supaya Anda bisa  men-
dapatkan gambaran yang le-
bih lengkap.

Selanjutnya, Anda perlu 
fokus kepada pemasaran akan 
sistem yang sedapatnya bisa 

berjalan secara semi otoma-
tis, atau bahkan otomatis. 
Tujuannya tentu kita meng-
harapkan repeat order.  Se-
buah marketing plan yang 
baik membantu menambah 
jumlah pelanggan setia. Dan 
ini merupakan tantangan 
para marketing planner.

Pola-pola pemasaran di 
masa lalu baik yang dialami 
sendiri atau oleh pihak lain 
seperti kompetisi, perlu diba-
ca dengan kritis. Dengan big 
data, ini bisa dibaca dengan 
lebih baik, namun tidak se-
mua bisnis mempunyai akses 
ini mengingat teknologi 
mungkin masih terbatas.

Beberapa tip penerapan 
marketing plan. Pertama, ten-
tukan produk, unique selling 
proposition (USP), dan ban-
dingkan dengan produk-pro-
duk kompetitor. 

Kedua, buatlah beberapa 
kerangka berpikir yang men-
jawab kebutuhan atau mem-
berikan solusi atas masalah. 
Setiap aktivitas pemasaran 
berfokus pada kelebihan dan 
pemecahan solusi, bukan fi tur 
produk.

Di Amerika Serikat, ham-
pir setiap offline business, 
bahkan toko-toko di mal, ko-
munitas kota, dan sub-urban 

mempunyai website atau blog 
tersendiri yang berfungsi se-
bagai brosur dan papan peng-
umuman acara-acara. 

Walaupun bisnis kecil dan 
mengandalkan trafi k di dunia 
nyata, kehadiran web mem-
punyai efek bagi bisnis dan  
mempengaruhi omzet. De-
ngan fungsinya sebagai pe-
warta, ia bisa menjadi plat-
form pembiakan pelanggan 
setia.

Bangun platform-platform 
pembiakan pelanggan setia 
dengan berbagai cara, terma-
suk media sosial dan mailing 
list. Yang kedua ini bisa di-
buat menarik dengan membe-
rikan informasi berguna 
pemberi solusi dalam bentuk 
fi le PDF. Di abad digital ini, 
semua perusahaan adalah 
perusahaan informasi.

Ya, termasuk juga bisnis-
bisnis yang bergerak di dunia 
nyata dan tidak banyak ber-
singgungan dengan dunia 
maya maupun dunia digital. 
Strategi pemasaran yang di-
rencanakan secara online di-
kenal sebagai funnel-shaped 
marketing yang mengandal-
kan kekuatan mailing list da-
lam menjual produk dan jasa 
secara bertahap. Silakan 
mencoba.   ■

Pentingnya Marketing Plan
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BPOM Sita Makanan Asal Korea

ANTARA/Muhammad Iqbal

Petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banten melakukan penyitaan ribuan jenis makanan asal Korea 
dari sebuah minimarket di Karawaci, Tangerang, Banten, Kamis (3/7). BPOM Banten melakukan penyitaan karena tidak 
adanya izin edar makanan tersebut di Indonesia dan juga tidak ada label masa kadaluarsa. Selain itu peredaran tanpa izin 
ini juga berpotensi merugikan konsumen maupun negara.

Pangsa Pasar
Minuman Ringan 

Indonesia (%)

Teh panas 22
Kopi panas 15
Es teh 12
Susu 11
Minuman berkabonasi 8
Minuman energi 7
Sirup 7
Energi drink 7
Jus buah 6
Sport drink 6
Fruit drink 3
Flavored water 1
Coklat panas 1
Sparkling water 1
Yoghurt 0,3
Sumber:  Asosiasi Industri Minu-
man Ringan Indonesia

Gerai

Mercy Rilis Dua SUV Anyar

JAKARTA. Pilihan mobil sport utility vehicle (SUV) pada 
segmen premium di Indonesia makin berlimpah. Produsen 
berlomba-lomba menjajakan mobil mahal ini lantaran per-
mintaannya masih cukup besar di Indonesia.

Seperti yang dilakukan produsen mobil asal Jerman, 
Mercedes-Benz yang meluncurkan dua varian SUV premi-
um sekaligus di Jakarta, Kamis (3/7). Dua varian yang resmi 
mengaspal di Indonesia itu adalah; Mercedes-Benz GL 400 
dan ML 400 dengan kapasitas mesin 3.000 cc.

Hadirnya dua pilihan SUV terbaru ini melengkapi pilihan 
SUV premium keluaran Mercedes-Benz yang sudah ada, 
yaitu ML 350, ML 250 CDI, GL 350 CDI dan GL 500. 

Asal tahu saja, di Indonesia Mercedes-Benz lebih banyak 
dikenal dengan pasar sedan ketimbang SUV. Ini terlihat 
dari data penjualannya Januari sampai Mei yang dominan 
di segmen sedan.

Mengacu data penjualan mobil dari Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), lima bulan 
pertama tahun ini, Mercedes-Benz mencatat penjualan 
1.220 unit. Dari total penjualan itu, 60% diantaranya adalah 
mobil jenis sedan sebanyak 736 unit . 

Donald Rachmat, Deputy Director Sales Operation Pas-
senger Cars Mercedes-Benz Indonesia bilang, pihaknya 
melihat pasar SUV premium kini sedang berkembang di 
Indonesia. "Pasar SUV premium secara garis besar akan  
mengalami kenaikan. Ini terlihat dari kondisi jarak, kondisi 
jalan Indonesia yang cenderung membutuhkan mobil SUV," 
terang Donald. 

Francisca Bertha Vistika

Dumping Gerus Filamen

JAKARTA. Industri fi lamen Indonesia memproyeksikan 
kenaikan penjualan di pasar domestik jika Komite Anti 
Dumping Indonesia (KADI) menetapkan Bea Masuk Anti 
Dumping (BMAD) untuk produk impor fi lamen dari China, 
Korea Selatan, Thailand, dan Taiwan.

Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI) bilang, sela-
ma ini pasar fi lamen domestik dikuasai oleh produk impor 
dan menggerus pasar fi lamen domestik. "Jika BMAD berla-
ku, penjualan fi lamen domestik akan naik 20%," kata Gita 
di Jakarta, Kamis (3/7).

Menurut Gita, sejumlah negara diketahui telah menjual 
produk fi lamen ke Indonesia dengan harga lebih murah 
ketimbang yang mereka jual di dalam negeri, atau disebut 
dengan dumping. Kasus dumping ini masih diselidiki oleh 
KADI. "Importir menjual fi lamen lebih murah 5%-8% dari 
produksi fi lamen dalam negeri, ini tidak fair” kata Gita.

Untuk itu, Gita berharap keputusan dumping segera dite-
tapkan sebelum Lebaran, dan importir fi lamen tersebut 
dikenakan BMAD. 

Asal tahu saja, industri fi lamen domestik sudah mengaju-
kan permohonan dumping ke KADI sejak Agustus tahun 
lalu. Setelah menunggu lebih dari setahun, pelaku industri 
bisa bernafas lega, sebab KADI memberikan respon positif. 
Adapun jenis fi lamen diajukan terkena BMAD adalah; fi la-
men drawn textured yarn (DTY), polyester oriented yarn 
(POY) dan spin draw yarn (SDY). 

Benediktus Krisna Y.


