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JAKARTA. Perusahaan alat 
berat PT United Tractor Tbk 
(UNTR) menargetkan penju-
alan 2.600 unit sampai akhir 
tahun ini. Target ini turun 
25,98% ketimbang realisasi 
penjualan tahun 2014 lalu se-
banyak 3.513 unit. 

 Sara K. Loebis, Sekretaris 
Perusahaan UNTR mengata-
kan, perusahaan mematok 
target realistis saat kondisi 
ekonomi melemah. "Target 
turun karena pasar alat berat-
nya juga turun," kata Sara ke-
pada KONTAN, Rabu (30/9). 

Dalam proyeksi Sara, penju-
alan alat berat diprediksi ha-
nya 8.800 unit atau turun 25% 
ketimbang angka penjualan 
tahun lalu. Ada empat faktor 
yang membuat pasar alat be-
rat turun. 

Pertama, karena perlam-
batan ekonomi yang membuat 
aktivitas bisnis turun. Kedua, 
lesunya bisnis tambang yang 
selama ini menjadi tulang 
punggung pasar alat berat. 
Ketiga, minimnya belanja in-
frastruktur yang membuat 
kontraktor menunda pembeli-
an alat berat. Keempat, turun-
nya harga komoditas yang 
membuat perusahaan perke-
bunan enggan ekspansi atau 
membuka lahan baru. 

Sampai Juli 2015, penjualan 
UNTR tercatat 1.512 unit, tu-
run 39,71% ketimbang penju-
alan pada periode yang sama 
tahun lalu. Porsi penjualan 
UNTR berasal dari penjualan 
alat berat tambang dengan 
kontribusi 31% atau turun 5% 
dari kontribusi penjualan pe-

riode yang sama tahun lalu 
36%. Adapun kontribusi dari 
penjualan alat berat sektor 
konstruksi menyumbang 32%, 
naik 4% ketimbang periode 
yang sama tahun lalu yang 

mengantongi porsi 28%.
Menyusul penjualan alat 

berat untuk kehutanan yang 
berkontribusi 22%, naik 8% 
ketimbang kontribusi penjual-
an periode yang sama tahun 

lalu dengan porsi 14% dari to-
tal penjualan. 

Adapun porsi penjualan alat 
berat untuk sektor agribisnis 
berkontribusi 15%, turun 7% 
ketimbang kontribusi pada 
periode yang sama tahun lalu, 
dimana agribisnis berkontri-
busi 22% dari total penjualan. 

"Portofolio penjualan kami 
belum banyak yang berubah 
dari Juli, paling bergerak sedi-
kit saja," kata Sara. Untuk so-
lusi jangka pendek guna 
mengatasi penurunan alat be-
rat, Sara menyarankan agar 
dilakukan percepatan pelak-
sanaan proyek infrastruktur. 
"Yang penting proyek bergulir. 
Itu akan mendorong permin-
taan alat berat," ujar Sara. 

Benediktus Krisna Yogatama

Target kami turun karena pasar alat 
beratnya juga turun
Sara Loebis, Sekretaris Perusahaan 
PT United Tractor Tbk (UNTR).

JAKARTA. Perlambatan per-
tumbuhan ekonomi menurun-
kan penjualan mobil, tak ter-
kecuali mobil niaga. Ketika 
penjualan mobil niaga melo-
rot, tak pelak bisnis karoseri 
juga ikutan meloyo. 

Sommy Lumadjeng, Ketua 
Umum Asosiasi Karoseri In-
donesia bilang, selama ini 
mereka banyak menjual karo-
seri kendaraan niaga ke agen 
pemegang merek (APM). Saat 
pasar mobil niaga bagus, pen-
jualan karoseri juga akan ba-
gus. "Saat penjualan mobil ni-
aga turun, penjualan kami 
pasti turun," kata Sommy keti-
ka dihubungi KONTAN Rabu 
(30/9).

Mengacu data Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
(Gaikindo), penjualan kenda-
raan niaga jenis truk dan bus 
Januari-Agustus 2015 turun 
64% menjadi 52.687 unit. Ada-
pun periode yang sama tahun 
2014 lalu, penjualan truk dan 
bus tercatat 82.309 unit. 

Sommy menilai, penurunan 
penjualan merupakan pertan-
da penjualan karoseri juga tu-
run. Sayang, Sommy tak hafal 
besar penurunan penjualan 
karoseri tersebut. Ia hanya 
memastikan, penurunan pen-
jualan sejalan dengan penuru-
nan penjualan kendaraan nia-

ga. 
Penurunan permintaan ka-

roseri tersebut juga berpenga-
ruh kepada operasional beng-
kel mereka. Sommy bilang, 
ketika pesanan karoseri tu-
run, otomatis pekerjaan di 
bengkel juga akan berkurang. 
"Industri karoseri ini kerja 
borongan dan pegawainya 
kontrak," ujar Sommy.

Mengenai lesunya pasar ka-
roseri ini, Sommy berharap 
pemerintah serius mengatur 
penyerapan anggaran proyek 
infrastruktur. "Tolong serapan 
anggaran bisa direncanakan 
dengan baik agar sejak Janua-
ri sampai Desember proyek 
jalan terus, sehingga permin-
taan kendaraan komersial dan 
karoseri ada terus," harap 
Sommy.

Biaya produksi naik
Selain pesanan menurun, 

industri karoseri juga tertekan 
kenaikan harga bahan baku 
akibat melemahnya nilai tukar 
rupiah. Sommy bilang, 5%-10% 
bahan baku industri karoseri 
masih impor, seperti lampu.

Adapun bahan baku karose-
ri yang sudah diproduksi di 
dalam negeri adalah baja yang 
diproduksi PT Krakatau Steel 
(persero) Tbk. Karena ada 
bahan baku impor, membuat 
industri ini terbebani jika ter-
jadi perubahan kurs. "Sudah 

ada yang menaikkan harga 
jual, apalagi kalau Krakatau 
Steel menaikkan harga pro-
duk," kata Sommy. 

Pada kesempatan berbeda, 
Winston Wiyanta, Managing 
Director PT Delimajaya Karo-
seri Industri menyebut, omzet 
mereka periode Januari-Sep-
tember 2015 turun 30% ketim-
bang periode yang sama tahun 
lalu. Namun, Winston tak mau 
memerinci nilainya. 

Ada dua hal yang menye-
babkan penjualan mereka tu-
run. Pertama, belanja peme-
rintah lambat. "Portofolio bis-
nis kami 60% untuk pengadaan 
bus, truk, dan ambulan peme-
rintah, sisanya baru untuk 
swasta," ujar Winston. 

Kedua, ada perlambatan 
penjualan otomotif dan alat 
berat. Kami juga memasok 
karoseri untuk alat berat yang 
saat ini penjualannya sedang 
turun," tambahnya.

Untuk diketahui, pabrik 
Delimajaya Karoseri berlokasi 
di Bogor dengan kapasitas 
produksi sebanyak 100 unit 
per bulan. "Tahun lalu utilisasi 
pabrik kami bisa 80 unit per 
bulan, saat ini turun hingga 50 
unit - 60 unit per bulan," ujar 
Winston.

Beberapa perusahaan yang 
telah memakai jasa karoseri 
Delimajaya Karoseri antara 
lain; Mitsubishi, Toyota, Hino, 
Daihatsu, dan Isuzu.     ■

Bisnis Karoseri 
Terseret Lesu 
Mobil Niaga
Bisnis karoseri turun saat penjualan mobil niaga turun

Benediktus Krisna Y.

Target Penjualan Alat Berat UNTR Kian Berat

PT United 
Tractor Tbk 

meminta proyek 
infrastruktur 
dipercepat.

■MANUFAKTUR 

Kebahagiaan dan men-
jadi bahagia merupa-
kan ketrampilan. Ke-

bahagiaan bukan semata-
mata perasaan dan bukan 
semata-mata tujuan dan ha-
sil pencapaian suatu gol.

Dengan kata lain, seseo-
rang menjadi bahagia bukan 
karena ia telah lulus pendi-
dikan S2 di universitas ter-
nama, memiliki mobil Ferra-
ri, tinggal di kondominium 
super mewah di Jalan Jende-
ral Sudirman, dan gaji US$ 
20.000 per bulan. 

Namun kebahagiaan seja-
tinya karena ia memiliki ke-
trampilan untuk berbahagia. 
Happiness is a skill set. Menja-
di bahagia merupakan ke-
trampilan.

Dengan memiliki perasa-
an bahagia, setiap individu 
menjadi lebih produktif dan 
fokus. Bagi para eksekutif 
dan pekerja, ini jelas mem-
perbesar kesempatan. Apalagi 
bagi para entrepreneur yang 
perlu jeli dalam menggapai 
berbagai kesempatan. 

Lingkungan positif meru-
pakan lahan yang menyubur-
kan kreativitas. Dan ini di-
mulai dari diri sendiri.

Melatih pikiran untuk 
mempunyai default state "ba-
hagia" membutuhkan latihan. 
Apalagi di Indonesia di mana 
"trust" berharga sangat tinggi, 

mengingat sistem hukum 
yang belum berjalan dengan 
sempurna, sehingga hampir 
setiap kerja pernah meng-
alami "kasus penipuan" da-
lam berbagai modus operan-
di. Tingkat kecurigaan dalam 
dinamika interpersonal dan 
interbisnis di Indonesia cu-
kup tinggi dan ini merupa-
kan faktor pengikis kebaha-
giaan sebagai default state.

Tempat kerja yang positif 
jelas jauh lebih produktif da-
ripada tempat kerja yang pe-
nuh dengan berbagai office 
politics yang seringkali penuh 
fi tnah dan rasa iri. 

Seorang pelatih atau trai-
ner dan manajer sebaiknya 
telah memiliki default state 
"rasa bahagia" yang tinggi, 
sehingga dapat "menularkan-
nya" dengan lebih bermakna 
kepada para subordinat.

Ciri-ciri seseorang yang 
mempunyai rasa bahagia se-
bagai default state diantar-
nya: berpikiran positif dan 
memperkirakan yang terbaik 
dalam setiap saat. Ini bisa 
dan perlu diasah setiap saat. 

Caranya bagaimana? 
Mengalihkan pikiran negatif 
secepatnya. Ubahlah menjadi 
pikiran positif. Lakukan ber-
ulang-ulang dengan kesadar-
an penuh. 

Bagaimana kondisi seper-
ti ini bisa dicapai? Mengena-

li dan menginternalisasi tu-
juan hidup positif setiap saat, 
sehingga setiap pilihan kepu-
tusan dan aktivitas mempu-
nyai dasar yang cukup kuat. 
Dengan kata lain, setiap akti-
vitas mempunyai tujuan ter-
tentu yang positif, serta bisa 
dikuantifi kasi dan diukur.

Bukan berarti setiap gol 
yang berhasil dicapai meru-
pakan titik dimulainya rasa 
bahagia. Namun, kebahagia-
an ini merupakan kondisi 
mental positif yang memper-
tinggi produktivitas. Jadi, 
rasa bahagia merupakan 
“bensin” dan “motor” pengge-
rak yang dahsyat.

Tentu saja, setelah gol di-
capai, rasa bahagia akan 
bertambah lagi sehingga 

menciptakan lingkaran posi-
tif. Para pakar Psikologi Posi-
tif seperti Martin Seligman 
dan Shawn Achor menekan-
kan hal berikut ini.

Pertama, ketika melaku-
kan suatu tugas, apapun itu, 
pusatkan pikiran di satu ti-
tik. Fokuslah seoptimal, bah-
kan semaksimal mungkin. 

Apapun unsur dari luar 
yang menyita energi, seperti 
berbagai unsur negatif, bu-
anglah jauh-jauh. Contohnya: 
kekhawatiran akan masa de-
pan baik jangka panjang 
maupun jangka pendek, rasa 
iri dan cemburu akan presta-
si orang lain. 

Tugas Anda adalah me-
nyatukan pikiran yang terfo-
kus pada satu titik dengan 
rasa bahagia dan tenang di 
dalam hati. Kombinasi ke-
duanya merupakan motor 
dan bensin penggerak kreati-
vitas dan produktivitas yang 
sulit ditandingi. 

Dengan hanya mempu-
nyai satu fokus di satu mo-
men atau aktivitas tertentu, 
Anda meningkatkan panca 
indra Anda untuk peka akan 
hal-hal yang dapat mening-
katkan performance. Sehing-
ga hasilnya berkali-kali lipat 
lebih baik.

Kedua, gunakan fi lter da-
lam memilih pikiran-pikiran 
yang masuk ke dalam benak 

Anda. Tidak semua perasaan 
dan pikiran perlu masuk ke 
dalam benak dan diberi tem-
pat di pikiran kita. 

Dengan kata lain, Anda 
perlu menyortir pikiran-pi-
kiran yang positif untuk di-
beri tempat khusus. Sedang-
kan pikiran-pikiran negatif 
hasil dari berbagai persepsi 
negatif seharusnya dibuang 
saja. Reframing alias mem-
bingkai kembali segala pikir-
an dengan menggunakan 
bingkai positif. 

Filter ini perlu dipakai 
dalam berpikir, berkata-kata, 
dan bertindak karena tiga 
elemen ini merupakan satu 
rangkaian yang tidak terpi-
sahkan. Dengan berpikiran 
positif dan mempunyai pusat 
diri yang penuh rasa baha-
gia, produktivitas dan kreati-
vitas semestinya lahir dengan 
sendirinya. 

Tentu ada berbagai penge-
cualian yang bisa saja ter-
bentuk dari pola pikir atau 
mindset yang tidak sehat aki-
bat dari kultur yang kurang 
kondusif. Namun setidaknya 
cara-cara mencapai kebaha-
giaan ini bisa menyegarkan 
cara berpikir kita.

Selamat mencoba, semoga 
meraih keterampilan untuk 
mencapai kebahagiaan dan 
bisa meningkatkan produkti-
vitas Anda.                 ■

Produktivitas dan Happiness as a Skill SetProduktivitas dan Happiness as a Skill Set

ALAT BERAT■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Gerai

Produsen Sereal Simba 
Ingin Go International

JAKARTA. Produsen sereal PT Simba Indosnack Makmur 
ingin menjajal pasar luar negeri. Perusahaan itu tengah 
berkongsi dengan mitra bisnis dari Malaysia.

Kalau tak meleset, kerjasama tersebut akan mengantar-
kan produk Simba Indosnack ke pasar ekspor Asia Tengga-
ra. Hanya saja Karsun Mulyadi, Direktur Marketing PT 
Simba Indosnack Makmur enggan memberikan perincian 
detail soal kerjasama ini.

Informasi saja, 100% saham Simba Indosnack dimiliki 
perusahaan investasi Creador Indonesia yang digawangi 
Cyril Noerhadi, sebagai senior managing director. Crea-
dor mengambilalih saham Simba Indosnack dari Godrej 
Consumer Products Ltd (GCPL) India, di 2013. Godrej Con-
sumer sendiri membeli Simba Indosnack pada 2010. 

Kini Simba fokus menambah varian sereal untuk me-
nguatkan penguasaan pasar mereka. Terbaru mereka me-
ngeluarkan produk bernama Rainbow Hoops. Tahap awal, 
produk ini dipasarkan di Jawa. Tahap berikutnya, ke pasar 
luar Pulau Jawa. "Kami perkirakan penetrasi produk baru 
ini bisa dilakukan tiga bulan," ujar Karsum, Kamis (1/10).

Simba Indosnack yakin, produk sereal dengan aneka 
rasa buah itu bisa mendukung target penjualan. Diversifi -
kasi rasa menjadi kekuatan, di tengah sereal yang keba-
nyakan berasa coklat. Sayangnya manajemen Simba Indos-
nack enggan mengungkapkan penjualan produk ini.

Selain sereal, Simba Indosnack juga memproduksi ma-
kanan ringan. Namun, sejauh ini penjualan produk sereal 
masih mendominasi penjualan.

Putri Werdiningsih

Peugeot Membidik Target 
1% Pasar Motor Indonesia

JAKARTA. Perusahaan otomotif asal Prancis, Peugeot 
membidik pangsa pasar kendaraan roda dua sebesar 1% di 
Indonesia. Meski saat ini pasar roda dua sedang lesu, na-
mun perusahaan berlogo singa ini optimistis penjualan 
motor jenis skuter yang mereka tawarkan masih punya 
peluang  tumbuh di Indonesia. 

Frederic Fabre, Chief Executive Offi cer (CEO) Peugeot 
Skuter bilang, walaupun saat ini pasar skuter premium  
porsinya kecil di Indonesia, tetapi segmen pasarnya sudah 
ada, dan bisa bertumbuh. "Kami akan mengambil potensi 
bisnis dari pasar yang secuil itu,” katanya, Selasa(29/9).

Jika mengacu target penjualan 1% di Indonesia, itu berar-
ti Peugeot punya angan-angan mencatat penjualan seba-
nyak 790.000 unit. Sebab, penjualan sepeda motor pada 
tahun 2014 lalu tercatat 7,9 juta unit. 

Sebagaimana diketahui, Peugeot menggandeng PT Ga-
ransindo Inter Global untuk memasarkan skuter di Indone-
sia. Selain menangani penjualan, Garansindo juga mengem-
ban tugas layanan servis dan penjualan suku cadang. 

Dhani Yahya, Direktur Pelaksana Garansindo, menam-
bahkan, mulai tahun 2016 nanti mereka akan membuka 
lima diler Peugeot di Pulau Jawa dan Bali. "Ini merupakan 
komitmen kami untuk memperkuat merek Peugeot di In-
donesia," terang Dhani.

Skuter Peugeot pertama kali meluncur di Indonesia pada 
Agustus 2015 lalu, bertepatan dengan perhelatan Indonesia 
International Motor Show 2015 (IIMS 2015). Meski sudah 
mendapatkan pesanan 300 unit, namun pengiriman skuter 
baru ke konsumen akan berlangsung awal 2016. 

David Oliver Purba

Samsung Luncurkan Galaxy A8

KONTAN/Muradi

Model menunjukan smartphone anyar Samsung Galaxy A8 di Jakarta (1/10). Samsung Electronics Indonesia memperke-
nalkan samsung Galaxy A8 dengan desain ultra slim unibody yang memiliki ketebalan 5,9 mm dan bezel 2,5 mm. Smart-
phone yang menyasar kaum muda ini dibanderol Rp 6.499.000. 


