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JAKARTA. Distributor kenda-
raan roda empat terus mele-
barkan jaringan distribusinya 
guna memaksimalkan penju-
alan tahun ini. Beberapa dis-
tributor dan agen pemegang 
merek yang melakukan eks-
pansi diler diantaranya Maz-
da, Tata, dan juga Hino..

PT Mazda Motor Indonesia 
(MMI) tahun ini menargetkan 
jumlah diler yang menjual 
produknya bisa mencapai 45 
unit. Itu artinya Mazda ingin 
penambah sebanyak enam 
showroom baru dibandingkan 
tahun sebelumnya.

Pada Kamis (11/9), Mazda 
telah membuka satu diler baru 
di daerah Bumi Serpong Da-
mai (BSD). "Ini diler ke 44, 
dan sampai akhir tahun akan 
tambah satu lagi," kata Astrid 

Ariani Wijaya, Senior Marke-
ting Manager PT Mazda Mo-
tor Indonesia, Kamis (11/9).

Diler yang berada di bawah  
bendera Nusantara Group ini 
menelan biaya investasi seki-
tar Rp 55 miliar. Adapun  tar-
get penjualan di diler baru ini 
tiap bulannya dipatok seba-
nyak 60 unit.

Perusahaan roda empat asal 
India, PT Tata Motors Distri-
busi Indonesia (TMDI) juga 
tidak mau kalah. Selasa (9/9) 
lalu pihaknya menambah diler 
baru di kota Purwokerto Jawa 
Tengah. 

Dalam siaran persnya, Bis-
madev Sengupta, Presiden 
Direktur TMDI menyampai-
kan bahwa Jawa Tengah me-
rupakan pasar mobil potensial 
bagi Tata Motors. "Purwoker-

to adalah kota bisnis," terang 
Bismadev. 

Sekadar informasi, saat ini 
Tata Motors sudah memiliki 
dua diler di Jakarta, dua diler 
di Jawa Timur, satu diler di 
Jawa Tengah dan satu di diler 
di Jawa Barat. Target Tata 
Motor di Maret 2015 nanti pi-
haknya bisa membuka 20 diler 
baru.

Diler selanjutnya dari Tata 
Motors akan segera dibuka di 
Bali, Pekanbaru Riau, dan 
juga Tangerang, Banten.

PT Hino Motor Sales Indo-
nesia (HMSI) juga bergerak 
membangun diler baru untuk 
memperluas jaringan pemasa-
ran. Mereka menargetkan 
sampai dengan akhir tahun 
2014 nanti ada 5 diler baru 
yang tersebar di seluruh Indo-

nesia. "Sekarang Hino sudah 
ada 144 diler, target kami 
sampai akhir 2014 nanti bisa 
tambah 5 lagi," kata Santiko. 
Wardoyo, Sales and Promo-
tion Director PT HMSI.

Selain menambah jumlah 
diler agar bisa menjangkau 
konsumen baru, menjelang 
tutup tahun ini agen peme-
gang merek mobil juga gencar 
menawarkan mobil model 
baru kepada konsumen. Ke-
hadiran produk baru ini diha-
rapkan bisa mendongkrak 
penjualan yang tengah lesu.

Sebagai gambaran, penjual-
an mobil di Indonesia hingga 
akhir Agustus lalu mulai terli-
hat lesu. Setidaknya ini diakui 
oleh Toyota dan Daihatsu.

Fransisca Bertha Vistika

Pada Agustus produksi air minum dalam 
kemasan naik sedikit jadi 1,85 miliar liter.
Hendro Baroeno, Ketua Asosiasi 
Perusahaan Air Minum dalam Kemasan

JAKARTA. Kenaikan tarif da-
sar listrik (TDL) langsung 
menambah beban industri se-
men domestik. Pebisnis ini 
menghitung ada kenaikan be-
ban produksi sekitar 1,5% se-
jak pemerintah mengerek tarif 
listrik secara berkala mulai  
Juli 2014 lalu dan terakhir 
awal September kemarin.

Widodo Santoso, Ketua 
Asosiasi Semen Indonesia 
mengatakan sejak kenaikan 
tarif listrik dua kali, beban 
produksi industri semen naik 
1,5%. "Biaya listrik itu me-
ngantongi 7%-10% dari beban 
produksi perusahaan semen," 
ujar Widodo Kamis (11/9).

Melihat fakta ini, Widodo 
mengaku belum mengetahui 
secara pasti apakah produsen 
semen bakal mendongkrak 
harga jual semen. "Saya kira 
hal ini tergantung dari hitung-
hitungan bisnis masing-ma-
sing perusahaan," tutur dia.

Bisa jadi opsi kenaikan har-
ga bakal berlaku bila kompen-
sasi kenaikan tarif listrik bagi 
industri yang dijanjikan Ke-
menterian Perindustrian 
(Kemperin) belum ada reali-
sasi. Catatan saja, Kemperin 
menjanjikan bakal memberi-
kan insentif ini bila produsen 
semen mau memproduksi 
energi listrik dari gas buang 

atau sumber energi alternatif  
yang lain. "Pembahasan ben-
tuk kompensasinya masih di-
godok, bisa berupa pembe-
basan bea masuk teknologi 
alternatif," terang Widodo.

Meski beban industri semen 
makin berat, toh, penjualan 
semen secara total di Agustus 
2014 masih bisa tumbuh seki-
tar 5,44% menjadi 37,35 juta 
ton dari posisi penjualan 
Agustus 2013 sebesar 35,52 
juta ton. Salah satu faktor 
pendorong pertumbuhan ada-
lah pembangunan proyek in-
frastruktur dan properti.

Maklum kedua bidang ini 
adalah pasar utama semen 
nasional. Menurut Widodo, 
sekitar 75% permintaan semen 
nasional berasal dari sektor 
properti, seperti perumahan, 
hotel, apartemen dan proyek 
properti lainnya. Sisanya, dari 
sektor infrastruktur.

Ia mengklaim, perlambatan 
bisnis properti di paruh perta-
ma tahun ini masih belum 
berimbas ke kinerja industri 
semen domestik. 

Insentif masih dibahas
Saat ini, kapasitas produksi 

semen nasional mencapai 68 
juta ton per tahun. Adapun 
tingkat produksi semen nasio-
nal sekitar 90%-95% dari kapa-
sitas produksi.

Adapun kebutuhan semen 

tahun ini sekitar 63 juta ton. 
Perinciannya adalah sebesar 
61 juta ton dipasok dari pro-
duksi dalam negeri, dua juta 
ton impor dari Thailand, dan 
sekitar 0,5 juta ton sampai 
satu juta ton merupakan se-
men tujuan ekspor ke Bangla-
desh, Afrika, Sri Lanka dan 
negara-negara Timur Tengah.

Setio Hartono, Sekretaris 
Direktorat Jenderal Basis In-
dustri Manufaktur Kemperin 
bilang bahwa kenaikan tarif 
listrik secara rata-rata di in-
dustri manufaktur bakal men-
dongkrak biaya produksi se-
besar 5%-7,5%. "Dampaknya  
terbesar bagi industri petroki-
mia dan tekstil," ujar Setio.

Soal usulan insentif bagi in-
dustri karena kenaikan TDL, 
pihaknya tengah membahas 
hal ini. "Di sisi lain insentif 
kami berikan seperti pelatih-
an sumber daya manusia, su-
paya bisa terkompensasi. Be-
lum usulan insentif yang apple 
to apple," ujar Setio.   ■

Industri Semen 
Tersengat 
Tarif Listrik
Sejak Juli, beban produksi industri semen naik 1,5%

Benediktus Krisna Y

Genjot Penjualan, APM Gencar Tambah Diler

■MANUFAKTUR

Lenovo didirikan oleh 
sekelompok saintis yang 
bekerja di dalam ruang-

an gudang di luar Beijing, 
China. Kini Lenovo adalah 
perusahaan komputer terbe-
sar di dunia dengan produk 
utama komputer desktop, tab-
let, hingga smartphone.

Mereka menguasai 16,7% 
pasar global di bulan Juli 
2013, yang merupakan mar-
ket share terbesar. Selain itu, 
produk Lenovo selama ini di-
kenal dengan harga terjang-
kau dan fi tur-fi tur yang me-
madai. Kini Lenovo telah ha-
dir selama tiga dekade.

Lenovo mengakuisisi di-
visi PC IBM di tahun 2005 
yang diprediksikan akan ga-
gal. Saat ini, Lenovo mempe-
kerjakan 54.000 orang yang 
berkomunikasi dalam 40 ba-
hasa dan tinggal di 50 nega-
ra. Lenovo didirikan di 
Tiongkok namun merupakan 
perusahaan global yang unik 
dengan kultur dominan yang 
universal, bukan kultur nega-
ra induk perusahaan. Para 
eksekutif Lenovo yang ber-
jumlah 100 orang berasal 
dari 20 negara.

Dalam The Lenovo Way: 
How to Drive Profits and 
Growth, Managing A Diverse 
Global Company for Optimal 
Performance oleh Gina Qiao 
dan Yolanda Conyers, lima 

prinsip sukses bisnis mereka 
dikupas. Apa saja? 

Pertama, proteksi dan 
kuasai. Kedua, melangkah ke 
luar zona nyaman untuk ma-
ximum growth. Ketiga, menja-
ga core strngths dengan satu 
tangan dan menikam kesem-
patan lain di tangan lainnya. 
Keempat, menciptakan kultur 
korporat dengan diversitas 
optimal. Kelima, mendidik 
pemimpin untuk berpikir dan 
bergerak dengan mindset glo-
bal.

Gina Qiao berasal dari 
Tiongkok dan Yolanda Co-
nyers berasal dari Amerika 
Serikat. Kedua perempuan 
ini merupakan eksekutif ber-
pengaruh dalam human re-
sources Lenovo. Merekalah  
yang menghasilkan sinergi 
berbasis diversitas Timur-
Barat yang luar biasa. 

Di tahun 2005, Lenovo 
mengakuisisi divisi PC IBM. 
Sejak itu, Lenovo menjadi 
primadona teknologi kompu-
ter dunia. Dan ambisi ini 
diperkuat setiap hari dengan 
kultur diversitas yang meng-
global. 

Mungkin tidak banyak 
yang tahu bahwa Lenovo ada-
lah perusahaan pertama yang 
didirikan di Tiongkok yang 
mempunyai Diversity Offi cer. 
Sebagai seorang perempuan 
berkulit hitam, Yolanda sa-

ngat memahami berbagai 
kendala berbisnis di kultur 
berbeda.

Sejak 2005 itu juga, Leno-
vo mempekerjakan pegawai 
dari 50 negara, padahal sebe-
lumnya sangat homogen. Ber-
bagai pengalaman mereka di 
perusahaan teknologi manca-
negara membantu pelaksana-
an aktivitas bisnis.

Umumnya, suatu perusa-
haan mengadopsi kultur bis-
nis dari negara induk per-
usahaan. Misalnya, para ek-
sekutif perusahaan asal Korea 
Selatan banyak menggunakan 
kultur negara tersebut bahkan 
ketika beraktivitas bisnis di 
Benua Amerika, misalnya. 
Ini yang hendak dirombak 
oleh Lenovo.

Yang Yangqing CEO Leno-
vo sejak 2009 memulai karir 
di sana sejak perusahaan ini 
bernama Legend di tahun 
1989. Yang berlatar belakang  
pendidikan asli Tiongkok de-
ngan S1 di Shanghai Jiaotong 
University dan S2 dari the 
University of Science and 
Technology of China. Di ba-
wah pimpinannya, Lenovo 
dipersatukan dengan kultur 
bisnis unifikasi Barat dan 
Timur dengan kelas global.

Kekhawatiran publik me-
ngenai Lenovo yang meng-
akuisisi merek ikonik Ameri-
ka IBM tidak terbukti. Lenovo 
tidak menjadikan divisi IBM 
dengan keTiongkok-annya. 
Namun, IBM menjadikan Le-
novo menjadi bisnis global 
dengan inklusivitas, kompro-
mi, dan pengertian.

Kultur diversitas global 
dibangun satu per satu dalam 
diri para pegawai dan ekse-
kutif, bukan semata-mata de-
ngan jalur statistikal dan 
compliance belaka. Para ekse-
kutif yang berasal dari nega-
ra-negara barat ini diwajib-
kan belajar berbagai pengeta-
huan soal Tionghoa dan 
sebaliknya para eksekutif ber-
basis di Tiongkok juga wajib 
belajar bahasa Inggris. 

Persahabatan ala foreign 
speakers club digiatkan. Ber-
bagai feedback gaya berko-

munikasi pun dibahas dan 
dipelajari dengan pikiran 
dan hati terbuka. Kultur 
Tiongkok relasi bisnis (quan-
xi) sangat dominan di antara 
para pebisnis Tiongkok. Dan 
ini merupakan tantangan 
yang perlu dipelajari secara 
serius oleh para eksekutif 
yang berasal dari Barat.

Para eksekutif sendiri 
membawa sub-kultur yang 
dapat mempengaruhi kuali-
tas aktivitas dan bisnis. Pele-
buran kultur dan sub-kultur 
seringkali menjadi tantangan 
di perusahaan-perusahaan 
lain. Namun Lenove menja-
dikannya sebagai kapital bu-
daya (cultural capital) yang 
berperan besar dalam pema-
saran dan desain produk. 

Empat prinsip yang dipe-
gang Lenovo dalam perjalan-
an multikultural diversitas di 
era global ini. Pertama, me-
nanamkan mindset rendah 
hati, bahwa sukses di masa 
lalu bukan jaminan sukses di 
masa depan. Kedua, memba-
ngun mindset bahwa per-
ubahan itu baik. Ketiga, 
menggunakan gaya komuni-
kasi yang jelas, melampaui 
mekanisme bahasa. Empat, 
integrasi kultural merupakan 
maraton, bukan sprin. Ideal-
nya, empat prinsip ini juga 
dijalankan oleh bisnis-bisnis 
dan negara Indonesia.        ■

Belajar Bisnis dari Lenovo

PENJUALAN MOBIL■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

JAKARTA. Bisnis air minum 
dalam kemasan kembali 
(AMDK) mengalir.  Bahkan 
pada bulan September 2014 
ini, angka produksi AMDK di 
prediksi kembali normal yak-
ni 2,1 miliar liter per bulan.

Angka ini naik ketimbang 
saat libur Lebaran lalu. Saat 
itu produktivitas pabrik 
AMDK mengalami penurunan. 
Produksi menyusut bukan 
lantaran mata air yang menge-
ring akibat musim kemarau, 
tapi banyaknya hari libur pada 
bulan-bulan tersebut. 

Selain itu, truk pengangkut 
air minum tidak bisa leluasa 
mondar-mandir seminggu se-
belum dan sesudah lebaran. 
Nah baru masuk September 
ini aktivitas produksi dan dis-
tribusi air minum normal lagi.

Hendro Baroeno, Ketua 
Asosiasi Perusahaan Air Mi-
num dalam Kemasan Indone-
sia (Aspadin) pada KONTAN, 
Kamis (11/9) menyebutkan, 
produksi air minum dalam 
kemasan pada Juli 2014 men-
capai 1,75 miliar liter. "Pada 

Agustus lalu naik sedikit men-
jadi 1,85 miliar liter," katanya.

Adapun produksi air minum 
dalam kemasan pada bulan 
Juni mencapai angka 2 miliar 
liter. Sebelumnya yakni di 
bulan  April serta Mei 2014, 
produksinya  mencapai 2,1 
miliar liter.

Sementara di September 
ini, Hendro memprediksi pro-
duksi air minum dalam kema-
san akan kembali normal. 
Meskipun pada bulan-bulan 
ini mulai memasuki masa mu-
sim kemarau. "September ini 
produksi sekitar 2,1 miliar li-
ter," jelas Hendro. 

Sebagai gambaran, pada se-
mester pertama 2014, produk-
si air minum dalam kemasan 
berkisar di angka 11,65 miliar 
liter. Jika ditambah dengan 
Juli dan Agustus, maka total 
produksi pada delapan bulan 
di tahun ini mencapai 15,25 
miliar liter. "Targetnya hingga 
akhir tahun 23,9 miliar liter," 
ungkap Hendro.

Francisca Bertha Vistika

Kemarau, Bisnis Air 
Tetap Mengalir

BISNIS AIR MINUM DALAM KEMASAN■

Jam Tangan Premium

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Calon konsumen mencoba jam tangan Mountblanc Exo Tourbillion Chronographe di Boutiq Plaza Senayan, Jakarta 
(11/9). Jam tangan keluaran Mountblanc ini dibuat terbatas hanya delapan unit di dunia. Harha jam ini mulai Rp 3,5 miliar 
setiap unitnya. Indonesia memperoleh kesempatan roadshow unit jam tangan premium ini sampai 13 September 2014. 

Permintaan Semen 
di Indonesia (juta ton)

2014 2013 Perubahan
Agustus 4,66 2,92 37,4%
Juli 3,75 4,68 -25%
Jan-Jun 28,94 27,82 3,9%
Jan-Ags 37,35 35,42 5,44%

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia
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