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Kami hadir di level bawah dengan harga
yang lebih murah dari kompetitor.
Gonzalo Artigot Garcia, Country
Manager PT AJE Indonesia (Big Cola)
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Penjualan Drone Kamera

Big Cola akan meluncurkan jus berkarbonasi tahun ini
Benediktus Krisna Y,
Asnil Bambani
JAKARTA. Bisnis minuman
berkarbonasi masih menjadi
bisnis yang menggiurkan di
Indonesia. Bisnis ini punya
potensi tumbuh karena konsumsinya masih rendah.
Suroso Natakusuma, Sekretaris Jenderal Asosiasi Minuman Ringan (Asrim) bilang,
tingkat konsumsi minuman
karbonasi Indonesia ada di
angka 3 liter per kapita, jauh
di bawah Thailand yang tingkat konsumsinya sudah mencapai 30 liter per kapita.
Makanya, Suroso bilang,
pasar minuman karbonasi
punya peluang tumbuh lebih
besar dari saat ini. Mengacu
data Asrim, pasar minuman
karbonasi tahun ini berpeluang tumbuh 7% dari 698,2 juta
liter di tahun 2014 menjadi
747 juta liter tahun 2015 ini.
Perusahaan minuman karbonasi yang mencicipi manisnya pasar minuman ini adalah;
Coca-Cola, Big Cola dan Pepsi. Suroso bilang, Coca-cola
diperkirakan menguasai pasar
50%, adapun Big Cola menguasai pasar 20% dan Pepsi menguasai 20%, sisanya dikuasai
pemain lainnya.
Potensi pasar minuman karbonasi yang menggiurkan ini
juga disampaikan Gonzalo
Artigot Garcia, Country Ma-

nager PT AJE Indonesia, pemilik merek Big Cola. Perusahaan yang terbilang pendatang
baru di bisnis minuman karbonasi ini membidik kenaikan
penjualan 25% tahun ini. "Untuk mencapai target, kami
mengandalkan produk baru
dan hasil produksi pabrik
baru kami di Cikarang," kata
Gonzalo, Kamis (29/1).
Akhir tahun 2014 lalu, AJE
meluncurkan minuman ringan
jenis isotonik Sporade. Lalu,
awal tahun ini, AJE akan meluncurkan jus berkarbonasi
bernama Big Fresh. Selain itu
ada dua varian baru lagi akan
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dikeluarkan bulan April dan
akhir tahun.
Untuk diketahui, AJE memiliki tiga pabrik di Indonesia,
dua pabrik ada di Cikarang,
dan satu pabrik di Mojokerto.
Sejak hadir di Indonesia tahun
2010, perusahaan asal Peru ini
telah menjalankan pabrik dengan delapan line produksi
berkapasitas 25,5 juta cases
dengan volume produksi 30
liter per tahun.
"Kami hadir di segmen bawah harga lebih murah dari
kompetitor. Misi kami, memberi kesempatan kelompok
menengah ke bawah meminum minuman karbonasi,"
kata Gonzalo.
Tak hanya AJE yang optimistis melihat pasar minuman
karbonasi di Indonesia. PT
Coca-cola Indonesia selaku
penguasa pasar juga mengintip peluang yang sama. Akhir
tahun lalu, Coca-cola memperkuat bisnis minumannya
ini dengan menambah investasi senilai US$ 500 juta.
Tak mau ketinggalan, Pepsi
juga menyusun rencana untuk
memperkuat pangsa pasarnya
di Indonesia. Laman situs
Marketing-interactive.com
melansir, Pepsi telah melakukan kerjasama dengan BBDO,
sebuah lembaga periklanan
asal New York. Keduanya
akan memperkuat bisnis Pepsi di Indonesia.
■

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Penjualan CamDrone (drone kamera) di pusat belanja Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (29/1). Penjualan drone kamera kini
meningkat karena banyaknya permintaan dari kalangan profesional dan jurnalis dalam melakukan perekaman baik untuk
kebutuhan komersial, jurnalistik maupun dokumentasi pribadi.

■ LAMPU LED

Ellipz Masuk Bisnis Lampu LED Indonesia
JAKARTA. Produsen lampu
asal Belanda, Ellipz Lighting
mulai menggarap peluang bisnis lampu di Indonesia. Produsen lampu jenis light-emitting diode (LED) ini akan fokus menyasar pangsa pasar
lampu untuk keperluan pelaku industri.
Untuk mencicipi pasar lampu ini, Ellipz Lighting telah
membentuk perusahaan patungan bersama dengan Bentala Niaga Group. Keduanya,
sepakat memberi nama perusahaan baru itu dengan nama
Ellipz Lighting Indonesia.
Windiyani, Sales and Marketing Director , Ellipz
Lighting Indonesia, menyatakan, peluang pasar LED di Indonesia yang masih menggiurkan menjadi alasan Ellipz

Lighting masuk Indonesia.
"Bisnis LED di Indonesia itu
ibarat sunrise business," tambah Windiyani, Rabu (28/1).
Sayangnya, Windiyani masih enggan membeberkan target penjualan lampunya di Indonesia. Ia hanya bilang, pihaknya akan fokus menggarap
sektor industri. Alasannya
adalah, lampu LED lebih hemat dalam mengkonsumsi
listrik. Sehingga, lampu LED
bisa membantu perusahaan
melakukan efisiensi.
Saat ini, ada beberapa industri yang telah menjadi pelanggan Ellipz Lighting, yaitu;
PT Smelting Indonesia, PT
Freeport Indonesia, PT Pupuk
Sriwijaya, dan PT South Pacific Viscose (SPV). Agar pelanggan lebih banyak, Windi-

yani menyatakan akan agresif
mendekati perusahaan lain.
Adapun untuk segmen pasar ritel atau lampu untuk perumahan, Ellipz Lighting belum terlalu meliriknya. "Pasar
lampu ritel terlalu ramai pemain besar, tapi tidak menutup kemungkinan kami menggarapnya," kata Imam Soetopo, Business Development
Division Head Ellipz Lighting
Indonesia.
Imam menambahkan, pasar
lampu di Indonesia terbilang
cemerlang. Bisnis lampu ini
juga tumbuh seiring dengan
bertambahnya jumlah pembangkit listrik yang sedang
dibangun pemerintah lewat
proyek 35.000 megawatt.

Profil Ellipz
Ellipz Lighting adalah
perusahaan lampu teknologi
light-emitting diode (LED) asal
Belanda. Berdiri sejak tahun
2005, kini bisnis lampu Ellipz
Lighting sudah merambah
Eropa, Amerika Serikat dan
kawasan Asia. Adapun jenis
lampu yang dijajakan Ellipz
antara lain: street lights, flood
lights, down lights, high bay
lights, canopy lights, low bay
lights, tube lights, spot lights,
dan lampu untuk perumahan.
Sumber: ellipzlighting.com

Widiyanto Purnomo

■ TEKSTIL

Psikologi Bullying, Pencegahan dan Mengatasinya

H

ampir setiap orang
pernah mengalami dibully. Bullying adalah
suatu tindakan yang merendahkan seseorang yang dilakukan oleh orang lain.
Bentuk tindakan bullying
bisa macam-macam, seperti
mengejek, menghina, mencemarkan nama baik, hingga
memukul dan mengancam
dengan kekerasan. Intinya
adalah, berbagai cara dilakukan untuk agar pihak lain
merasa tidak nyaman akan
eksistensi dirinya.
Bagi mereka yang bekerja
di kantor, berbisnis, maupun
menuntut ilmu di bangku sekolah atau perguruan tinggi,
bullying sering terjadi. Biasanya pelaku mempunyai power atas pihak yang di-bully
alias ditindas.
Sebenarnya, apa psikologi
bullying? Bagaimana mencegah dan mengatasinya?
Menurut Susan Heitler,
PhD, seorang psikolog lulusan
Harvard University, bullying
biasanya dilakukan oleh
orang dewasa yang mempunyai kepribadian borderline
atau bisa disebut sedikit menyimpang. Karenanya, penindasan merupakan suatu
bentuk ekspresi keadaan psikologis dari pribadi yang
bermasalah, kepada pihak
lain, termasuk kepada anggo-

ta keluarga sendiri. Psikologi
bermasalah bisa disebabkan
oleh rasa cemburu, kekhawatiran berlebihan, ketakutan,
dan rendah diri.
Baik pelaku maupun korban bullying perlu ditangani
secara serius. Bagi para pelaku penanganan dilakukan
agar tidak mengulanginya
dan mengobati akar masalah
yang melatarbelakangi.
Sedangkan bagi para korban, penanganan perlu dilakukan agar tidak terluka secara psikologis yang mendalam. Dengan begitu dampak
bullying tidak mempengaruhi
hubungan dengan orang lain
di masa depan.
Bullying juga bisa mempengaruhi kesehatan pada korban dalam jangka panjang.
Termasuk ancaman memicu
penyakit jantung dan masalah mag lantaran stres.
Bagi para manajer, hendaknya memahami betul bagaimana menciptakan lingkungan yang positif dan
memberikan motivasi kerja
yang kondusif sehingga tidak
terjadi bullying di lingkungan
kerja. Para manajer sendiri
sering kali tidak mengenali
bahwa mereka pernah menjadi pelaku bullying ketika mengeluarkan kata-kata kasar,
curiga berlebihan, dan bermindset superior berlebihan.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur, pengajar bisnis
berbasis di California, aktif
di blog JennieXue.com
Tugas para manajer adalah menjaga tempat kerja
agar bebas dari aksi bullying.
Bagaimana caranya?
Manajer haruslah mengutamakan harmoni bukan
pemenuhan target tanpa ampun. Perlu ada sistem reward
yang berfokus pada kekuatan
tim dan sinergi. Jadi, jangan
mengenyampingkan dua hal
tersebut, dan mengutamakan
kerja sama jangka panjang
bukan hanya jangka pendek.
Jika terjadi perbedaan
ataupun konflik di tempat
kerja, manajer harus segera
melakukan mediasi hingga
tahap rekonsiliasi. Jangan
biarkan masalah terkatungkatung dan memperburuk
suasana kerja.

Lingkungan kerja yang
positif bisa memberikan rasa
aman berkreasi dan berekspresi. Dan ini berarti produktivitas tim bisa makin tinggi
sehingga pada akhirnya bermanfaat untuk kepentingan
organisasi.
Idealnya, setiap anggota
tim merupakan manusia dewasa yang memahami cara
berkembang sebagai individu. Namun, seringkali seorang manajer masih diperlukan, sebagai mentor dan
pendorong motivasi.
Filsuf Denmark bernama
Soren Kierkegaard (1813–
1855) pernah berkata, Bullying adalah suatu bentuk kecemburuan di mana pelaku
berharap untuk mendapatkan
sesuatu dari perbuatan tersebut. Ia menambahkan bahwa
ketika dibully, responnya tidak mengabaikan dan tidak
menyerang balik. Ia malah
meminta api untuk rokoknya
dengan nada bersahabat. Dengan demikian pelaku bully
menghentikan perbuatannya
dan menjadi lebih lunak.
Sebagai anggota tim, mengenali sesama kolega secara
cukup mendalam merupakan
salah satu strategi agar tidak
terjadi bullying. Bukankah
seseorang yang merasa cukup
dekat dengan orang lain akan
merasa sungkan untuk mem-

bully? Cara lunak yaitu dengan mengulurkan tangan
lebih dulu sebagai penyambung tali persahabatan bisa
cukup efektif untuk mencegah
aksi bullying ini.
Apabila bullying telah terjadi, lakukan rekonsiliasi
antara pelaku dengan korban
dalam waktu sealami mungkin, tanpa tergesa-gesa. Setiap kasus berbeda. Apabila
memungkinkan, lanjutkanlah
konsultasi dengan seorang
psikologi.
Peran seorang manajer
dalam menciptakan kultur
yang people friendly daripada
“hostile” penuh bullying sangatlah penting. Sepanjang
otoritas dilakukan dengan tenang dan berwibawa, serta
tidak memihak, semestinya
aksi bullying bisa dicegah
atau diatasi di lingkungan
kerja.
Kita juga perlu melihat
kaus bullying bukan hanya
masalah antar individu, namun masalah organisasi .
Karena itu hal ini harus
menjadi prioritas yang perlu
dituntaskan sehingga tidak
menggerogoti kepercayaan,
motivasi, dan lingkungan
kerja kondusif terhadap produktivitas dan kreativitas
dalam tim.
Sudahkah tim Anda terbebas dari aksi bullying?
■

Sritex Jajakan Baju
Militer ke China

ANTARA/R. Rekotomo

Sritex telah memasok seragam militer ke-30 negara di dunia.
JAKARTA. Perusahaan tekstil
dan garmen PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk menjajaki
pasar ekspor seragam militer
ke China. Sejauh ini, Sritex
telah melakoni perdagangan
dengan China berupa impor
benang dan kain.
Proses penjajakan seragam
militer ke China itu langsung
dilakukan Iwan S Lukminto,
Presiden Direktur Sritex.
Iwan melakukan negosiasi
dengan China bersama wakil
pemerintah. "Prosesnya baru
dalam tahap lobi," kata Welly
Salim, Corporate Secretary
Sritex kepada KONTAN,
Rabu (28/1).

Selain ke China,
Sritex juga
menjajakan
seragam militer
ke negara lain.
Apabila, Sritex berhasil
mendapatkan kontrak seragam militer dengan China, hal
ini akan menjadi kabar baik
bagi Sritex. Maklum saja, jumlah pasukan tempur di China
itu lebih dari 2 juta orang. "Kalau kami dapat, nilai proyeknya lumayan,” kata Welly.
Dalam bisnis seragam militer, Sritex memang terbilang
sebagai pemain lama. Sritex
telah memasok seragam militer ke-30 negara di dunia. Negara yang telah membeli seragam militer ke Sritex adalah;
Jerman, Inggris, Uni Emirat
Arab, Malaysia, Australia, Somalia, Kroasia, Hong Kong

dan Indonesia.
Tak hanya memproduksi
seragam militer untuk pasukan tempur negara tertentu
saja, Sritex juga memproduksi
seragam militer untuk pasukan NATO (North Atlantic Treaty Organization). Bahkan,
Sritex telah ditunjuk sebagai
rekan kerja resmi NATO sejak
tahun 1994 silam.
Menurut Welly, memasuki
pasar militer China cukup susah. Pasalnya, China memiliki
aturan untuk proteksi barangbarang yang masuk. China
juga bisa memprioritaskan
penggunaan seragam militer
dari negaranya sendiri.
Selain menyambangi China,
Willy bilang, Bos Sritex juga
berkunjung ke negara-negara
lainnya. Tujuannya sama, yakni memasarkan seragam militer untuk meningkatkan kinerja ekspor Sritex. Soal hasil
kunjungan itu, Willy bilang
baru bisa diketahui bulan
Februari 2015.
Penguatan pasar ekspor sangat sudah masuk perencanaan bisnis Sritex tahun ini. Sebelumnya, Iwan S Lukminto
mematok target ekspor menyumbang 60% atas pendapatan tahun 2015. Adapun tahun
lalu, Sritex memperkirakan
pendapatan di angka Rp 7,1
triliun dengan sumbangan
ekspor 50%.
Tahun ini, Sritex membidik
pertumbuhan pendapatan
12%, atau naik menjadi Rp
7,95 triliun. Salah satu sumber
pendapatan yang diharapkan
adalah ekspor, yang ditargetkan Rp 4,77 triliun tahun ini.
Fransisca Bertha Vistika

