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JAKARTA. Bisnis biskuit di 
Indonesia makin manis. Ga-
bungan Pengusaha Makanan 
dan Minuman Indonesia 
(Gapmmi) memprediksi pen-
jualan biskuit di pasar dalam 
negeri bisa tumbuh 6%-7% di 
akhir tahun ini. 

Franky Sibarani, Sekretaris 
Gapmmi bertutur potensi bis-
nis biskuit masih besar. "Bila 
dibandingkan realisasi penju-
alan tahun lalu, bisa naik 6%-
7%," kata dia kepada KON-
TAN, Kamis (23/10).

Tahun lalu, Gapmmi men-
catat penjualan biskuit di ta-
nah air mencapai 120.000 ton. 

Artinya, tahun ini diprediksi 
bisa mencapai 127.200 ton 
sampai 128.400 ton.

Salah satu faktor pertum-
buhan bisnis biskuit ini adalah 
gencarnya produsen makanan 
beriklan di televisi. 

Perkiraan belanja iklan bis-
kuit periode Januari sampai 
Agustus 2014 cukup besar. 
Misalnya, Danone Biskuat 
mengeluarkan belanja iklan  
sekitar Rp 200 miliar. 

Kemudian biskuit Oreo ter-
catat Rp 141 miliar. Dan pro-
duk lokal, Roma, beriklan Rp 
134 miliar di televisi. "Banyak-
nya iklan biskuit karena mere-

ka mengeluarkan produk atau 
varian baru" jelas Franky.

Selain itu, minat konsumen 
menjajal jenis biskuit ber-
ubah. Menurut Ketua Umum 
Asosiasi Roti, Mi, dan Biskuit 
Sribugo Suratmo, dari total 

penjualan biskuit, sekitar 60% 
merupakan biskuit gurih. Si-
sanya baru biskuit manis. Ini 
terjadi lantaran adanya tren 
biskuit kesehatan.

Francisca Bertha Vistika

Kami akan memfasilitasi investasi Foxconn 
agar segera terealisasi.
Azhar Lubis, Deputi Bidang 
Pengendalian Penanaman Modal BKPM

JAKARTA. Niat Foxconn 
Technology Group untuk ber-
investasi ke Indonesia kian 
santer. Kabar terakhir, Chair-
man Foxconn Technology 
Group, Terry Gou dikabarkan 
akan segera menemui Presi-
den Joko Widodo.

Kabar ini disampaikan oleh 
juru bicara Foxconn Simon 
Hsing kepada kantor berita 
Reuters awal pekan ini. Fox-
conn melihat prospek investa-
si di Indonesia cerah. Karena-
nya mereka ingin investasi 
sekitar US$ 1 miliar. "Kami 
akan membawa kemampuan 
manufaktur maupun rantai 
pasokan," katanya.

Namun, klaim Foxconn ini 
baru sebatas janji. Azhar Lu-
bis, Deputi Bidang Pengenda-
lian Penanaman Modal Badan 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) bilang pihaknya be-
lum mendapat informasi res-
mi soal rencana realisasi in-
vestasi Foxconn di Indonesia. 
"Kami akan memfasilitasi su-
paya segera terealisasi," ujar 
Azhar di kepada KONTAN, 
Kamis (23/10). Ali Soebroto, 
Ketua Gabungan Pengusaha 
Elektronik (Gabel) juga belum 
mendapatkan informasi reali-
sasi investasi Foxconn.

 Dari catatan KONTAN, se-
jumlah perusahaan dengan 
investasi lebih dari US$ 800 
juta siap masuk. Seperti Sams-
ung, Saint Gobain, Asahimas 

Flat Glass (AMFG), dan Mit-
subishi. Misalnya, Mitsubishi 
akan bangun pabrik mobil 
dengan investasi US$ 600 juta. 
Kemudian ada AMFG memba-
ngun pabrik anyar dengan ni-
lai investasi sebesar US$ 154,9 
juta. (lihat tabel).

Christi Keseger, Sekretaris 
Perusahaan PT Krakatau Pos-
co, usaha patungan Posco 
(Korea Selatan) dengan Kra-
katau Steel bilang Posco juga 
akan melakukan investasi ta-
hap kedua di Indonesia. 

Namun seperti apa bentuk 
investasi Posco ini maupun 
kapan waktu yang tepat berin-
vestasi masih dalam tahap 
pembicaraan. "Itu yang mau 
dibicarakan dengan pihak  
terkait," ujar dia.                 ■

Investor Asing 
Janji Masuk RI
Petinggi Foxconn ingin menyambangi Presiden Jokowi

Benediktus Krisna Y

Pertumbuhan Bisnis Biskuit Tahun Ini Legit 

■MANUFAKTUR

Saat ini perhatian kita 
tertuju pada calon ang-
gota kabinet Presiden 

Joko Widodo-Jusuf Kalla. Da-
lam seleksi ini ada dua para-
meter yang perlu diukur, 
confi dence dan competence.

Confi dence dapat diterje-
mahkan secara bebas sebagai 
kepercayaan diri (PD) yang 
tampak dari luar alias tam-
pak PD. Competence di sini 
maksudnya kompetensi alias 
kemampuan untuk menger-
jakan sesuatu dan memberi 
solusi atas suatu persoalan.

Confidence mempunyai 
dua wajah. Yang satu adalah 
tampak luar kharismatik dan 
ekstroversi. Wajah kedua 
adalah kepercayaan diri yang 
sesungguhnya, alias sungguh 
mempunyai keahlian, ke-
trampilan, pengetahuan, dan 
kesungguhan dalam menyele-
saikan masalah dengan solu-
si yang bekerja dengan baik.

Saya sendiri kenal baik 
dengan beberapa tokoh publik 
yang kelihatannya sangat 
confi dence, namun ternyata 

hanya mempunyai kompe-
tensi terbatas. Salah satunya 
motivator dan konsultan.

Ternyata segala buku dan 
artikel yang dipublikasikan 
ditulis orang lain dan bisnis 
raksasa yang menggunakan 
mereknya dikerjakan oleh is-
trinya dari A sampai Z. Ia 
hanya difoto untuk media, 
menerima wawancara, dan 
memerintahkan sana sini.

Respek menjadi luntur 
begitu pihak luar mengenal 
bahwa confi dence bukan me-
rupakan cerminan competen-
ce. Mengapa kita suka kepada 
mereka yang confi dence dan 
pede di luar? Karena terlihat 
kharismatik dan kompeten.

Menurut penelitian Profe-
sor Tomas Chamorro-Premu-
zic dari University College 
London, competent people are 
likely confi dent but confi dent 
people are likely not compe-
tent. Artinya, mereka yang 
kompeten biasanya terlihat 
confi dence padahal confi dence 
belum tentu kompeten.

Tampak dari luar confi-
dence sering kali merupakan 
topeng inkompetensi. Dan 
yang berbahaya dari berba-
gai program motivasi adalah 
mengajarkan bagaimana 
tampil confi dence, tanpa per-
lu sungguh-sungguh mempu-
nyai kompetensi. Dibanding-
kan dengan para profesor 
yang cukup banyak lemah 
lembut tutur katanya sehing-
ga mereka tampak tidak con-
fi dence, karena tidak kharis-
matik dan tidak berapi-api. 
Namun yang mereka sejati-
nya miliki kompetensi.

Nah, kesulitan bagi kita 
adalah membedakan confi-

dence  yang mana? Apalagi 
jika kita masih belum lama 
mengenal seseorang. Kecuali 
memang ketrampilan yang 
dipancarkan adalah hard skill 
seperti menyanyi, melukis, 
menjahit, merancang 3D, 
matematika, accounting, co-
ding, menulis, dan sebagai-
nya. Membedakan kompeten-
si keahlian halus alias soft 
skill, seperti komunikasi, ma-
najemen, pemasaran, dan 
mediasi jauh lebih sulit.

Ingat bahwa korelasi an-
tar confi dence dengan kom-
petensi tidak ada sama seka-
li. Dan tampak confidence 
dari luar sering merupakan 
tanda bahwa ia menutupi 
inkompetensi. Mungkin peri-
bahasa populer adalah tong 
kosong bunyinya nyaring.

Namun tentu saja seseo-
rang yang kompeten sangat 
diharapkan untuk tampak 
confi dence alias percaya diri. 
Untuk itu, para pewawanca-
ra perlu berhati-hati agar ti-
dak terjebak. Mengenali tan-
da-tanda confi dence "kosong” 
memang tidak mudah, na-
mun tetap mungkin. Kunci-
nya adalah menguji dulu 
hard skill yang diperlukan di 
dalam suatu pekerjaan.

Contohnya, di Silicon 
Valley tempat tinggal saya, 
ketika melamar pekerjaan, 
seorang kandidat perlu me-
nunjukkan mandat dan dites 
dengan berbagai testing appli-
cation yang dapat menguji 
secara akurat hard skill yang 
dimiliki kandidat. Jadi, jika 
di dalam resume tertulis ia 
mampu mengoperasikan MS 
Excel, maka ia akan dites 
penguasaan Excel-nya de-

ngan berbagai kasus. Tidak 
bisa hanya menyatakan bah-
wa “Saya bisa ini dan itu.”  
Semua akan diverifi kasi sebe-
lum kandidat diwawancara.

Menurut penelitian aka-
demis Ilmu Manajemen, sese-
orang yang terlalu confi dence 
atau over confident bisa 
mempunyai kecenderungan 
narsisistik. Seorang narsi-
sistik biasanya pandai me-
nunjukkan bahwa ia kompe-
ten dan kharismatik. Sering 
kali ia memandang diri lebih 
kompeten dari yang sesung-
guhnya. Dan ini tentu saja 
sangat berbahaya.

Bayangkan bahwa seo-
rang eksekutif yang Anda pe-
kerjaan sesungguhnya bukan 
orang yang kompeten, namun 
hanya terlalu confi dence dan 
agak narsistik. Ini merupa-
kan liabilitas perusahaan. 
Anda memerlukan seseorang 
yang kompeten! 

Jadi seorang pewawanca-
ra perlu membaca kerendah-
an hati alias humility seseo-
rang, bukan membaca dari 
confidence semata. Karena, 
kerendahan hati seseorang 
sering kali malah merupakan 
indikator kompetensi yang 
lebih akurat. Kerendahan 
hati merupakan antitesis 
dari confi dence.

Sayangnya, kerendahan 
hati seringkali diartikan se-
bagai inkompetensi, padahal 
sesungguhnya merupakan 
indikator kompetensi. Tentu 
saja Anda perlu bisa membe-
dakan mana yang rendah 
hati dan mana yang rendah 
diri atau low confi dence. Se-
moga berguna dan selamat 
mengamati.   ■

Ketika Confidence Bukan CompetenceKetika Confidence Bukan Competence
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SMK Layani Servis Daihatsu

ANTARA/Eric Ireng

Bupati Blora, Joko Nugroho (kiri), berbincang dengan Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra (kedua 
kanan), After Sales Service and Logistic Division Head Daihatsu Sales Operation, Lili Herman (kanan) dan Kepala Sekolah 
SMK Muhammadiyah 1 Blora Sunarwanto (kedua kiri), usai acara CSR Sekolah Binaan Daihatsu, di SMK Muhammadiyah 
1 Blora Jateng, Kamis (23/10). SMK MuhammadIyah I Blora menjadi SMK pertama di Indonesia dari 100 SMK binaan, 
yang memiliki kemampuan tiga jalur servis yang bisa melayani para costumer Daihatsu.

Mereka yang Berancang-ancang Investasi di Indonesia
Negara Perusahaan Proyek Nilai proyek

Korea Selatan Samsung Heavy Industries Co. galangan kapal 1 triliun won (+/- US$ 950 juta)
Samsung Electronics Co. Ltd perakitan ponsel US$ 20 juta (+/- Rp 230 miliar)
Honam Petrochemical Corp. petrokimia US$ 5 miliar
Lotte Co. Ltd petrokimia US$ 5 miliar

Pohan Iron Steel Co. (Posco) pabrik baja US$ 400 juta - US$ 500 juta 
(patungan dengan PT Krakatau Steel Tbk)

Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering Co Ltd tol laut n.a

Jepang Asahi Glass Co Ltd kaca mobil US$ 154,93 juta
Taiwan Foxconn elektronik US$ 1 miliar 
Perancis Saint Gobain gypsum US$ 45 juta (bekerjasama dengan Central 

Glass, AS)
Sumber: Riset KONTAN
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