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Kontribusi cukai dari kami mau naik, tapi
pasar kami ditutup.
Charles Poluan, Executive Director
Grup Industri Minuman Malt Indonesia.
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Penjualan Motor Honda

Larangan penjualan di minimarket menjadi sebab
Benediktus Krisna Y.
JAKARTA. Rencana pemerintah melarang peredaran minuman beralkohol lewat minimarket akan menurunkan
produksi minuman beralkohol. Sebab, 12% penjualan minuman beralkohol ini berasal
dari minimarket.
Bambang Britono, Executive Member Committee Executive Grup Industri Minuman
Malt Indonesia (GIMMI), mengatakan penurunan produksi
terjadi karena kurangnya distribusi. “Dampaknya akan
panjang,” kata Bambang di
Jakarta, Rabu (18/2).
Diantara dampaknya itu
adalah, penurunan kinerja
perusahaan produsen dan turunnya kinerja perusahaan
mitra yang selama ini mendistribusikan. “Pabrik mengeluh
line produksi turun, bagian
distribusi juga mengeluh karena pengiriman berkurang,”
tegas Bambang.
Tak hanya itu, GIMMI mencatat banyaknya pengembalian minuman alkohol dari pihak minimarket. Akibatnya,
stok minuman milik produsen
menumpuk di gudang.
Larangan menjual minuman
beralkohol di minimarket ini
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6/2015
tentang Pengendalian dan

Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Beleid yang diteken 6 Januari
ini berlaku efektif mulai 16
April 2015.
Karena aturan ini belum
efektif, membuat Bambang
belum bisa memperkirakan
besar kerugian produsen.
Bambang hanya mengingatkan, pembatasan minuman
beralkohol ini bisa meningkatkan peredaran minuman
beralkohol ilegal. “Dampaknya akan besar, konsumsi minuman alkohol ilegal atau
oplosan bisa naik," terang
Bambang.
Soal dampak ini, Bambang
berharap pihak pemerintah
melakukan audiensi dengan
pelaku bisnis minuman beralkohol ini. "Kami juga ingin
mengklarifikasi aturan ini ke
Kementerian Perdagangan,"
kata Bambang.

Cukai akan naik
Industri minuman beralkohol ini adalah salah satu industri yang diatur ketat di Indonesia. Menurut Bambang,
ada setidaknya 35 peraturan
mulai dari Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres) sampai Peraturan Menteri yang mengatur minuman

beralkohol ini. “Ditambah lagi
200 peraturan daerah (perda),
yang membuat bisnis alkohol
diatur ketat di Indonesia," keluh Bambang.
Salah satu perusahaan yang
terkena dampak aturan ini
adalah, PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Adanya
aturan ini, membuat produsen
Bir Bintang, Heineken, Bintang Zero, dan Green Sands
ini tak bisa lagi mendistribusikan produknya ke minimarket. "Shift kerja produksi kami
jadi turun," ujar Bambang
yang juga menjabat sebagai
direktur di MLBI.
Sayangnya, Bambang tak
menyebutkan berapa potensi
penurunan produksi. Ia hanya
memberikan gambaran, distribusi minuman beralkohol ke
minimarket berkontribusi 12%
dari total pasar industri ini.
Sisanya berasal dari restoran,
hotel, dan tempat hiburan.
Tak hanya soal distribusi
saja yang menjadi keluhan
GIMMI. Mereka juga mengeluhkan rencana pemerintah
yang ingin menaikkan tarif
cukai minuman beralkohol.
Meski belum ditetapkan, namun rencana itu bisa menaikkan harga minuman beralkohol. "Kontribusi cukai dari
kami mau naik, tapi pasar
kami ditutup," keluh Charles
Poluan, Executive Director
GIMMI.		
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Pekerja memuat sepeda motor Honda Beat ke atas truk untuk didistribusikan ke diler-diler utama dari pabrik perakitan PT
Astra Honda Motor (AHM) di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (18/2). AHM membukukan penjualan motor Honda sebanyak
5.051.100 unit sepanjang 2014, tumbuh 7,5% dibandingkan tahun 2013. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan pasar
nasional yang sebesar 1,2% dari 7.771.014 unit pada 2013 menjadi 7.867.195 pada 2014.

n PENJUALAN MOBIL

Tahun Ini, KIA Target Penjualan 9.000 Unit
JAKARTA. PT KIA Motor Indonesia (KMI), agen pemegang merek (APM) mobil KIA
di Indonesia membidik penjualan 9000 unit tahun ini. Untuk
mencapai target, APM asal
Korea Selatan ini berencana
meluncurkan produk baru
dan mengubah penampilan
dua produk lamanya.
Mengacu data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan KIA tahun 2014 tercatat
8.936 unit. Artinya target penjualan KIA di tahun kambing
kayu ini hanya naik 0,7% dari
realisasi penjualan tahun lalu.
Adapun mobil yang menjadi
penopang penjualan KIA tahun 2014 lalu adalah hatchback

KIA Rio dan city car KIA Picanto. Untuk KIA Rio terjual
sebanyak 3.586 unit dengan
kontribusi 40,13%, sedangkan
KIA Picanto terjual sebanyak
3.716 unit atau berkontribusi
sebesar 41,58%.
Hartanto Sukmono, Direktur Pemasaran KIA Motors
Indonesia, mengatakan penjualan tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu. “Proyeksi kami, penjualan kami
memang tak jauh berbeda dengan proyeksi Gaikindo,” kata
Hartanto (18/2).
Untuk mengejar kenaikan
penjualan tipis ini, KIA akan
mengeluarkan wajah baru
dari KIA Rio dan Picanto. Produk penyegaran ini akan dila-

kukan di kuartal II tahun ini,
karena masih menjadi tulang
punggung penjualan KIA di
Indonesia.

KIA Motor
Indonesia
berharap bunga
kredit kendaraan
segera turun.
Selain mengubah penampilan produk lama, KIA juga
akan mengusung mobil baru
tahun ini. Namun sayang, Hartanto bungkam perihal mobil
barunya. “Akan kami rilis se-

mester II tahun ini,” katanya.
Walaupun penjualan mobil
tahun ini banyak tantangan,
namun Hartanto menyelipkan
harapan kenaikan penjualan
setelah Bank Indonesia (BI)
menurunkan suku bunga kredit. “Kami menunggu penurunan suku bunga kredit kendaraan?,” harap Hartanto.
Selain suku bunga, bergulirnya proyek infrastruktur yang
digadang-gadang pemerintah
diharapkan bisa membawa
angin segar bagi penjualan
mobil. Sebab, tahun ini KIA
akan menggenjot penjualan
mobil di segmen niaga seperti
Travello dan Big Up.
Widiyanto Purnomo

n INDUSTRI KOMPONEN

Industri Komponen
Kesulitan Tumbuh

Momentum Vs Pengalaman

P

engalaman buruk, seperti mengalami kekalahan dan kegagalan
sebetulnya merupakan guru
yang tidak ternilai. Pengalaman baik, seperti kemenangan dan sukses juga merupakan guru. Malah boleh
dibilang, pengalaman tersebut sangat luar biasa bagi
kita untuk bisa menggandakan dan menciptakan momentum kemenangan-kemenangan besar lain di masa
depan.
Akademisi Karl Weick,
PhD dalam makalah bertajuk
American Psychologist (1984)
menuliskan bahwa kemenangan-kemenangan kecil
bisa berdampak besar. Misalnya, bisa menciptakan pola
menarik peminat. Bisa juga
membuat ciut lawan atau
bisa memperkecil resistensi
pasar di masa depan.
Alhasil, rententan dari
kemenangan kecil bisa menciptakan velositas. Kondisi
ini jelas bisa bermanfaat untuk mengulang kisah sukses
di lain waktu.
Ambil contoh aksi dari
binatang tercepat di dunia
cheetah yang sanggup berlari
hingga kecepatan 70 mil per
jam. Bila ditelaah, kunci kecepatan cheetah tidak lah
berlari dengan kecepatan
tinggi secara konstan.

Binatang buas ini rupanya mampu mengatur momentum saat berlari atau lebih tepatnya saat memburu
buruannya. Cheetah akan
mengatur waktu yang tepat
kapan kira-kira harus melompat, menerjang, dan zigzag ke samping. Gunanya
adalah berfungsi untuk meningkatkan akselerasi.
Situasi yang cheetah alami mirip dengan koreografi.
Hal ini bisa diterapkan dalam bisnis. Malah, disinilah
letak kunci suksesnya.
Biasanya pebisnis dalam
menjalankan usaha bakal fokus untuk mengembangkan
produk baru, bisnis baru atau
kegiatan baru. Nah, aktivitas
ini bisa memberi pengalaman dan transfer pengetahuan
untuk bisa menciptakan momentum baru.
Contoh perusahaan komputer Apple malah menciptakan ponsel berlabel iPhone.
Padahal biasanya perusahaan telekomunikasi kerap
menciptakan ponsel.
Apple menciptakan iPhone dengan cara mengkombinasikan kekuatan komputer
dengan fleksibilitas dan mobilitas telepon genggam konvensional. Lewat cara ini
terbukalah momentum smartphone atau ponsel pintar ala
iPhone yang kelak diikuti oleh

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta

produsen telekomunikasi
lainnya.
Lantas, apakah momentum lebih penting dari pengalaman? Dalam situasi tertentu, bisa jadi momentum
bisa memberi lebih banyak
kesempatan.
Prinsip “if you can make it
in New York City, you can
make it anywhere” sebenarnya
adalah lirik dari lagu Frank
Sinatra. Namun Shane Snow
dalam Smartcuts: How Hackers, Innovators, and Icons
Accelerate Success mengingatkan pengalaman yang
tidak linear namun mempunyai korelasi dan membutuhkan inventaris kepribadian,
keahlian, ketrampilan, dan

kemampuan, bisa jadi merupakan pintu momentum untuk bisa sukses di bidang
lain.
Sebagai contoh, apabila
seseorang mampu merintis
karir dan mempertahankannya di perusahaan prestigius,
misalnya Citibank atau Accenture, maka “diasumsikan”
ia akan mampu memimpin
perusahaan menengah.
Di dunia pemerintahan,
cukup banyak contoh bahwa
seorang pemegang tampuk
pimpinan belum pernah meniti karir sebagai menteri
atau bahkan presiden. Posisi
tersebut diberikan dengan
asumsi keahlian dia di posisi
sebelumnya merupakan fondasi yang baik untuk posisi
sekarang ini.
Pengalaman merupakan
guru yang sangat berharga.
Pengalaman bisa berasal dari
siapa saja. Anda pun bisa
belajar pengalaman orang
lain selain diri sendiri.
Begitu pula seorang mentor yang baik bakal membimbing dan mengarahkan berdasarkan pengalaman masa
lampau yang dinilai punya
nilai. Tak heran bila Steve
Jobs tidak ragu memanggil
Chief Executive Offficer Intuit
Bill Campbell sebagai pembimbingnya (mentor).
Namun perlu diperhati-

kan bahwa bimbingan yang
baik adalah bila antara pemberi bimbingan (mentor) dan
yang dibimbing (mentee) ada
kecocokan gaya pengajaran.
Misalnya yang dibimbing tidak terlalu pintar.
Studi menunjukkan bahwa membimbing secara informal bisa menghasilkan
bimbingan yang lebih bernilai dalam bidang pemecahan
masalah (problem solving),
daripada bimbingan formal.
Ini diakui Sheryl Sandberg,
COO Facebook dalam bukunya Lean In.
Pengalaman dari seorang
mentor yang mengikuti perjalanan karir atau bisnis
mempunyai arti yang lebih
besar daripada pengalaman
seorang mentor yang hanya
memberikan penjelasan mengenai cara kerja belaka. Dengan kata lain, seorang mentor yang membagi pengalaman soft-skills-nya lebih berarti
daripada yang hanya membagi pengalaman hard-skills
belaka.
Untuk sukses, momentum
dan pengalaman perlu berjalan bersama. Pengalaman
memberikan fondasi. Sedangkan momentum memberikan
daya lompat multiplikasi.
Dua kombinasi ini bisa melahirkan ide gemilang. Ayo, semangat berkoreografi.
n

JAKARTA. Industri komponen otomotif sulit membukukan pertumbuhan positif tahun ini. Kondisi ini terjadi karena industri komponen ikut
tren penjualan mobil dan sepeda motor yang diproyeksikan stagnan tahun ini.
Hamdhani, Ketua Umum
Gabungan Industri Alat Mobil
dan Motor (GIAMM), mengatakan pasar komponen industri otomotif ketergantungan
dengan penjualan mobil dan
sepeda motor. "Jika penjualan
mobil dan sepeda motor stagnan, tentu bisnis kami ikut
stagnan," kata Hamdhani,
Rabu (19/2).
Untuk diketahui, Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo) memprediksikan penjualan mobil
tahun ini di angka 1,2 juta
unit, kurang lebih sama dengan tahun lalu. Begitu pula di
Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) yang
memproyeksikan penjualan
sepeda motor tahun ini sama
dengan tahun lalu sebanyak
7,9 juta unit.
Hamdhani bilang, saat ini
industri sepeda motor dan
mobil sulit menambah kapasitas produksi karena pangsa
pasarnya tidak tumbuh. Kondisi ini tentu berpengaruh
langsung terhadap bisnis
komponen otomotif.
Mengacu data GIAMM, ratarata mobil yang diproduksi di

Indonesia sudah menyerap
60%-80% komponen dari lokal,
sisanya diimpor dari beberapa
negara. Sedangkan untuk pasar sepeda motor, hampir
100% komponen menggunakan bahan baku lokal.
Walaupun komponen otomotif sudah diproduksi di Indonesia, namun bahan bakunya masih ketergantungan
impor. Hamdhani menyebutkan, ada sekitar 75% bahan
baku komponen otomotif
yang masih impor.

Industri
komponen
otomotif
mengimpor 75%
bahan baku.
Jika rupiah melemah, maka
industri komponen akan kelabakan. Sebab, pelaku industri
harus membayar mahal bahan
baku yang dibeli dengan dolar
AS. Selain soal rupiah, industri otomotif nasional juga mengeluhkan kenaikan upah minimum regional (UMR) yang
menurut mereka terlalu tinggi.
Hal tersebut juga tidak dibarengi produktivitas, sehingga
terjadi lonjakan biaya pada
perusahaan komponen.
Benediktus K., Fransisca B.V.

Bisnis Kaca Film Stagnan
JAKARTA. Penjualan mobil yang stagnan rupanya berpengaruh bagi kinerja PT V-Kool Indo Lestari, selaku distributor kaca film merek V-Kool. Tahun lalu, penjualan V-Kool
ikut stagnan karena ikut penjualan mobil yang stagnan.
Kondisi yang sama diproyeksikan terjadi tahun ini. Sebab, industri otomotif memproyeksikan penjualan mobil
kembali stagnan tahun ini. "Penjualan kami berpedoman
dari penjualan mobil," kata Linda Widjaja, Vice President
PT V-Kool Indo Lestari kepada KONTAN, Selasa (17/2).
Sekadar informasi, V-Kool memasok kaca mobil untuk
original equipment market (OEM) alias pabrikan seperti
pabrikan Toyota, Nissan, Honda, dan Suzuki. “Tahun lalu
kami berusaha memasok kaca film untuk Mitsubishi, tahun
ini belum ada partner baru,” kata Linda.
Tahun ini, Linda berharap bisa meningkatkan penjualan
di pasar ritel. Namun hal itu sulit dilakukan, karena V-Kool
baru saja menaikkan harga jual karena pelemahan rupiah.
"Kenaikan harga 5% sudah berlaku sejak Januari lalu," kata
Linda. Saat ini, harga kaca film V-Kool dibanderol mulai
dari Rp 6 jutaan.
n

