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JAKARTA. PT Surya Toto In-
donesia Tbk (TOTO) terus 
memperkuat posisi pasar sa-
niter dalam negeri. Terakhir 
mereka menjalin bekerjasama 
dengan agen tunggal penyalur 
produk merek TOTO, yakni 
PT Surya Pertiwi, untuk mem-
bangun pabrik baru.

Kedua perusahaan ini sepa-
kat membentuk perusahaan 
patungan bernama PT Surya 
Pertiwi Nusantara. Adapun 
porsi pembagian sahamnya  
adalah, Surya Pertiwi memi-
liki 59%, dan TOTO memiliki 
41%. "Surya Pertiwi merupa-
kan perusahaan manufaktur 
yang akan membantu pertum-
buhan produksi saniter di da-
lam negeri," jelas Setia Budi 
Purwadi, Direktur Keuangan 
dan Sekretaris Perusahaan 
TOTO, Rabu (13/5).

Surya Pertiwi  akan memba-
ngun dua lini produksi yang 
mampu menghasilkan  80.000 
unit produk saniter per bulan 
atau  960.000 unit per tahun. 
"Pabrik di Surabaya, Surya 
Pertiwi yang pegang seluruh-
nya," jelasnya.

Untuk merealisasikan kei-
nginan tersebut, Surya Pertiwi  
mempersiapkan lahan pabrik 
saniter di Surabaya, Jawa Ti-
mur. Pabrik ini akan dibangun 
di lahan seluas 37 hektare 

(ha). Total nilai investasinya 
adalah US$ 50 juta, senilai 
US$ 17 juta untuk lahan. 

Budi menyatakan, dana in-
vestasi akan dikucurkan seca-
ra bertahap. Dimulai dari  
pembelian lahan tahun ini, 
dan tahun depan pembangun-
annya. "Komposisi anggaran 
sesuai dengan besarnya sa-
ham," jelasnya.

Hanafi  Atmadiredja, Presi-
den Direktur TOTO, menam-
bahkan, saat ini lahan tersebut 

masih dalam tahap pematang-
an dan ditargetkan rampung 
pertengahan 2017. "Kami su-
dah mulai tahun ini, untuk 
pematangan lahan saja butuh 
waktu yang lama," jelasnya.

Incar Indonesia Timur
Dengan tambahan pabrik 

ini, Budi memprediksikan, 
Surya Toto mampu mencapai 
pertumbuhan  penjualan 15%–
20% per tahun. "Kalau ekono-
mi tumbuh 6%, kami optimis-
tis mencapai target pertum-
buhan sebesar itu," jelasnya. 

Rencananya, pabrik baru ini 
akan memenuhi permintaan 
pasar di wilayah Indonesia 
Timur. "Biaya pemasaran pas-
ti semakin murah. Sebab, jika 
mengirimnya dari Jakarta iba-
rat mengirim barang ke Los 
Angeles. Mahal!" jelasnya.

Pabrik baru ini juga bakal 
menambah total kapasitas 
produksi yang sebelumnya 3,2 
juta pieces per tahun menjadi 
4,1 juta pieces per tahun. Ta-
hun ini, Surya Toto  menarget-
kan penjualan naik 12% atau  
menjadi Rp 2,3 triliun diban-
ding dengan tahun sebelum-
nya yang senilai Rp 2 triliun. 

Tahun ini, TOTO menyedia-
kan belanja modal US$ 13,3 
juta. Sekitar US$ 6,6 juta digu-
nakan untuk pengadaan mesin 
dan pembangunan warehouse 
pabrik kitchen system.         

JAKARTA. Datsun Indonesia 
belum berminat melempar 
produk mobil low cost green 
car (LCGC) Datsun Go ke pa-
sar global. Hingga akhir tahun 
nanti, pabrikan mobil tersebut 
masih akan fokus menggarap 
pasar Indonesia.

Datsun Indonesia memang 
tengah bekerja keras mem-
perbaiki kinerja di dalam ne-
geri. Asal tahu saja, pada pe-
riode tahun fi skal lalu yakni 
1 April 2014–31 Maret 2015, 
pabrikan mobil jepang itu me-
nargetkan penjualan 40.000 
unit mobil. Apa lacur, realisasi 
penjualan di periode itu cuma 
24.000 unit mobil.

Atas realisasi kinerja terse-
but, manajemen Datsun Indo-
nesia beralasan banyak pe-

sanan di momen Lebaran yang 
tak bisa direalisasikan. "Kare-
na memang pada Lebaran lalu 
banyak pesanan, tapi kami 
baru mulai produksi Datsun.  
Karenanya kami tidak bisa 
memenuhi permintaan di Le-
baran tahun lalu," aku Indriani 
Hadiwidjaya, Head of Datsun 
Indonesia, Rabu (13/5).

Tahun ini, Datsun Indonesia 
kembali mencanangkan target 
penjualan sama yakni 40.000 
unit mobil untuk periode ta-
hun fi skal 1 April 2015-31 Ma-
ret 2016. Jika target terpenuhi, 
Datsun menghitung bisa me-
miliki pangsa pasar 20% di 
segmen mobil LCGC.

Datsun Indonesia meyakini 
bisa memperbaiki kekurangan 
kinerja periode lalu. Datsun 

mengklaim tahun ini bisa me-
menuhi potensi lonjakan per-
mintaan di momen Lebaran.

Pegangan Datsun Indonesia 
adalah kepemilikan pabrik di 
Karawang, Jawa Barat. Kapa-
sitas produksi pabrik itu 2.800 
unit per bulan. Jadi total kapa-
sitas per tahun adalah 33.600 
unit mobil. Indriani menyata-
kan, volume produksi perusa-
haan tersebut bisa menyesuai-
kan dengan permintaan apa-
bila nanti permintaan tembus 
target  40.000 unit mobil per 
tahun.

Selain itu, Datsun Indonesia 
bakal menerapkan strategi 
penyegaran produk. Manaje-
men perusahaan belum mau 
memerinci penyegaran pro-
duk apa yang dimaksud. Pe-

nyegaran produk itu akan 
berimbas pada kenaikan har-
ga jual mobilnya. 

Maklum, perusahaan ini su-
dah mendapat izin dari peme-
rintah untuk mengerek harga 
jual mobil LCGC karena pro-
duknya sudah setahun melun-
curkan di pasaran. "Tapi ke-
naikan itu akan secara berta-
hap dan rencananya menunggu 
ada refreshment baru ada ke-
naikan," jelas Indri. 

Selain itu, Datsun Indonesia 
akan menambah jumlah diler. 
Saat ini, perusahaan tersebut 
memiliki 104 diler. Sepanjang 
tahun fiskal 1 April 2015–31 
Maret 2016, Datsun akan me-
nambah 25 diler baru.

Volume produksi Datsun bisa menyesuaikan 
dengan permintaan pasar.
Indriani Hadiwidjaya, 
Head of Datsun Indonesia

Surya Toto Jalin 
Kongsi Proyek 
Pabrik Surabaya
Pabrik di Surabaya mengincar pasar Indonesia Timur

Datsun Targetkan Jual 40.000 Mobil LCGC
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Setiap bisnis memerlu-
kan strategi yang beker-
ja dengan baik. Ruang 

lingkup strategi itu bisa di-
mulai dari organisasi hingga 
teritorial. Selain itu, setiap 
unit usaha perlu dirancang 
dengan baik agar bisa meng-
geser batu daripada hanya 
memindahkan pasir.

Istilah "rock and sand" ini 
digunakan oleh Michael Synk, 
konsultan bisnis penulis buku 
Rock and Sand: A Practical In-
sight to Business Growth. 

Tujuan akhir dari suatu 
strategi bisnis adalah me-
ningkatkan profit dan me-
mastikan bisnis terus ber-
tumbuh. Dengan cara inilah 
sebuah bisnis bisa bertahan 
dalam kondisi ekonomi mak-
ro seperti apapun. Tentu ini 
adalah goal alias tujuan, 
yang bisa saja dalam pelaksa-
naannya akan mengalami 
guncangan oleh keadaan eks-
ternal maupun internal.

Kembali ke business plan 
semula sebagai titik awal. 
Revisi business plan dan men-
jadikan blueprint yang terus-
menerus diperbaiki, sambil 
tetap mempertahankan ke-
rangka dasar. Marketing plan 
merupakan bagian business 
plan yang memberikan nafas 
bagi bisnis. Karena itu, se-
tiap revisi semestinya mem-
punyai hasil yang bis di-

kuantifi kasikan atau diukur. 
Sebagai seorang pemim-

pin perusahaan, tugas Anda 
adalah mengenali strategi 
yang paling sesuai untuk di-
terapkan. Untuk itu, desain 
dan pengembangan strategi 
perlu dilakukan dengan sek-
sama dan berdasarkan data 
point akurat.

Prinsip yang dicetuskan 
oleh Gazelles Growth Compa-
ny dan Michael Synk: Jika 
Anda tidak menggeser batu 
(sesuatu yang besar dan ber-
makna) setiap hari, minggu, 
bulan, kuartal, dan tahun, 
berarti Anda tetap berdiri 
tanpa bergerak. Karena itu 
geserlah batu setiap hari. 

Dan upaya menggeser 
batu setiap hari ini, memer-
lukan lebih dari sekadar kno-
wing atau mengetahui dan 
understanding alias mema-
hami. Dalam kondisi ini 
Anda membutuhkan execu-
tion alias eksekusi.

Karena itu antara strategi 
dan eksekusi ada suatu gap 
(jeda atau celah) yang perlu 
dijembatani agar bisa men-
capai tujuan alias goal. 

Mulailah dengan membe-
dakan antara batu dan pasir. 
Yang termasuk kategori batu 
adalah aktivitas-aktivitas 
yang secara langsung me-
nambah bottom line alias 
profit perusahaan. Ada tiga 

skenario "batu" dan "pasir" 
ini. Pertama, memindahkan 
pasir saja namun tidak perlu 
menggeser batu. Kedua, meng-
geser batu, namun tidak me-

mindahkan pasir. Ketiga, 
memindahkan pasir dan 
menggeser batu. Nah dalam 
situasi ini yang kita bidik 
adalah skenario yang ketiga.

Memindahkan pasir tan-
pa menggeser batu artinya 
mengerjakan hal-hal rutin 
yang "harus" dijalankan baik 
ketika ada "batu" atau tidak. 
Menggeser batu namun tidak 
memindahkan pasir, artinya 
melakukan hal-hal besar yang 
penting bagi penambahan 
profit, namun gagal menja-
lankan administratif dan 
manajerial yang mampu 
mengulang profit besar di 
masa depan. Memindahkan 
pasir dan menggeser batu de-
ngan baik merupakan ideal 
yang dituju. 

Lantas, apa yang terma-
suk kategori "batu"? Produk-
produk baru, membidik pasar 
baru, anggota tim baru yang 
membawa pembaruan, up-
grade teknologi, perbaikan 
proses, dll. Intinya adalah 
hal-hal yang membawa bot-
tom line ke menjadi lebih baik. 
Business development dan 
sales termasuk kategori ini. 

Bukan berarti divisi ad-
ministratif tidak mendapat 
tempat. Kehadiran "pasir" 
sangat penting dalam melan-
carkan pergeseran batu. Ke-
harmonisan dan sinergi ke-
duanya merupakan kunci 
sukses bisnis-bisnis luar bia-
sa yang mampu bertahan 
hingga beberapa generasi.

Tahap berikutnya adalah 
memilih "batu" yang tepat 

untuk dijadikan fokus pada 
saat ini. Fokuslah pada core 
competencies bisnis dan short 
and long-term targets yang 
ingin dicapai. Selain itu pen-
ting juga dengan janji merek 
(brand promise) yang selama 
ini menjadi navigasi. Pasti-
kan semua target ini bisa di-
ukur secara detil, namun ti-
dak micromanaging.

Untuk mencapai target 
per hari, per minggu, per bu-
lan, per kuartal, dan per ta-
hun, apa saja yang diperlu-
kan? Jelas semua membutuh-
kan batu dan pasir. Dan pasir 
yang sangat baik kualitasnya 
akan mampu menggeser batu 
sebesar apapun.

"Menggeser batu" dengan 
sukses perlu diulang secara 
tepat dan cepat sehingga tidak 
kehilangan momentum. Mo-
mentum sendiri bisa berasal 
dari pasar alias tren maupun 
dari internal perusahaan. 
Misalnya semangat dan fokus 
kerja tim inti yang perlu te-
rus-menerus dibangkitkan. 

Selain aktivitas (task), 
tentu workfl ow perlu diopti-
malkan dengan lebih dari se-
kedar peta. Perlu inisiatif–
inisiatif baru dari berbagai 
arah. Selamat menggeser batu 
dan memindahkan pasir se-
tiap hari. Kuncinya: revisi 
berulang dan bersemangat 
dalam mencapai target.  

Strategi Memilih Batu dan PasirStrategi Memilih Batu dan Pasir
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional, 

berbasis di California dan aktif 
di blog JennieXue.com
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Investor Azerbaijan 
Berminat Masuk Indonesia

JAKARTA. Indonesia ingin meningkatkan kerjasama bisnis 
dengan Azerbaijan. Saat ini beberapa investor dari salah 
satu negara kaukasus ini mengatakan berminat untuk ber-
investasi di Indonesia.

Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Tamerlan Kara-
yev menyatakan, saat ini negaranya ingin agar perdagangan 
bisa secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Dengan 
cara langsung ini, ia berharap, volume perdagangan bisa 
meningkat, dan harga jual produk juga lebih murah. "Pro-
duk-produk dari Indonesia banyak yang sampai ke negara 
kami, namun harus melalui Dubai, Uni Emirat Arab atau 
Doha, Qatar untuk bisa langsung ke Indonesia," ujar Kara-
yev, usai bertemu dengan Saleh Husin, Menteri Perindustri-
an Indonesia, Rabu (13/5).

Sebagai catatan, saat ini neraca perdagangan Indonesia 
dengan Azerbaijan masih mengalami defi sit. "Indonesia 
defi sit US$ 1,7 miliar perdagangan dengan Azerbaijan. Kita 
banyak impor minyak," ujar Achmad Sigit Dwiwahjono, 
Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses 
Industri Internasional. 

Sementara produk ekspor Indonesia ke Azerbaijan meli-
puti furnicer, lantai kayu, dan minyak sawit. Ia mengatakan 
Indonesia ingin meningkatkan perdagangan ke Azerbaijan 
dengan peningkatan hilirisasi produk industri.

Sedangkan salah satu investasi yang diminati oleh inves-
tor asal Azerbaijan menurut Sigit adalah pembangunan in-
frastruktur pengilangan minyak alias refi nery. Hanya saja 
Sigit belum memperinci berapa detil nilai investasi dan lo-
kasi mana yang akan dipilih oleh investor tersebut.

Industri Mulai Keluhkan 
Minimnya Pasokan Garam 

JAKARTA. Perkumpulan pengusaha Jepang yang terga-
bung dalam Jakarta Japan Club (JJC) mengeluhkan soal 
pasokan dan kualitas garam untuk kebutuhan industri me-
reka. Sebagian besar industri yang mengeluhkan pasokan 
garam ini adalah industri kimia.

Harjanto, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan 
Aneka Kementerian Perindustrian, mengatakan, keluhan 
tersebut disampaikan perwakilan pengusaha Jepang saat 
berkunjung ke kantor Menteri Perindustrian, Rabu (13/5) 
lalu. Harijanto bilang, pelaku kimia ini mengaku kekurang-
an bahan baku sehingga mengganggu kegiatan bisnis mere-
ka di Indonesia.

Sebagai gambaran, saat ini kebutuhan garam untuk in-
dustri di Indonesia sekitar tiga juta ton per tahun. Namun 
dari jumlah sebesar ini masih belum tercukupi oleh produ-
sen garam di dalam negeri. Akibat kekurangan bahan baku 
ini, pengusaha Jepang pengguna garam ini khawatir bisa 
mengganggu kegiatan produksi mereka.

Perusahaan-perusahaan pengguna garam yang tergabung 
dalam JJC tersebut kebanyakkan dari perusahaan petroki-
mia, seperti Asahi dan Nippon Sukuba. Adapun garam da-
lam negeri mereka nilai kualitasnya tidak penuhi syarat 
dan mahal. 

Meskipun sudah ada keluhan dari pelaku industri yang 
membutuhkan pasokan bahan baku garam, hingga kini 
pemerintah belum memberikan kepastian bagaimana jalan 
keluar yang akan diambil. Apakah memperlebar keran im-
por garam atau menggenjot produksi di dalam negeri.

Permintaan Semen Merosot

KONTAN/Cheppy A. Muchlis
Bongkar muat semen produksi Indocement di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (13/5). Menurut data Asosiasi 
Semen Indonesia (ASI), permintaan semen periode Januari sampai April 2015 hanya mencapai 18,09 juta ton, lebih sedikit 
2,7% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebanyak 18,59 juta ton.

Antara strategi 
dan eksekusi 

perlu ada 
jembatan.

Penjualan
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Ekuitas
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91,25
84,50
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233,23

935,45
699,10

1.182,05
1.120,15

Kinerja PT Surya Toto 
Indonesia Tbk 
(dalam miliar rupiah)
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