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JAKARTA. Distributor alat 
berat asal China, PT Sany Per-
kasa mengincar pengadaan 
alat berat untuk proyek kereta 
cepat Jakarta-Bandung. Sany 
Perkasa yang memasarkan 
alat berat dari Sany Heavy In-
dustries tersebut berharap, 
proyek infrastruktur yang me-
libatkan investor China itu 
bisa berimbas positif ke pen-
jualan mereka.

Benny Kurniajaya, Presiden 
Direktur PT Sany Perkasa bi-
lang, jenis alat berat yang di-
butuhkan untuk proyek kereta 
cepat Jakarta –Bandung nan-

tinya adalah alat berat jenis 
ekskavator. Namun, Benny 
belum punya data soal kebu-
tuhan ekskavator untuk pro-
yek kereta api cepat tersebut. 
"Kami belum menghitung ke-
butuhannya," kata Benny ke-
pada KONTAN, Kamis (7/4).

Yang jelas, Benny sepakat 
permintaan alat berat dito-
pang oleh proyek infrastruk-
tur. Selain alat berat untuk 
proyek kereta cepat, Benny 
juga mengincar pengadaan 
alat berat untuk pelabuhan. 
Maklum, saat ini pemerintah 
sedang bekerja keras untuk 
memperluas atau meningkat-
kan pelayanan di pelabuhan.

Tak hanya itu, Sany Perkasa 
juga akan menyasar pasar alat 
berat untuk kebutuhan indus-
tri. Benny bilang, meski eks-
pansi pelaku industri terbilang 
minim, namun Benny sudah 
melihat peluang untuk peng-
adaan alat alat berat untuk 
pembangunan pabrik peng-
olahan nikel di Sulawesi.

Dari beragam segmen pasar 
yang akan digarap tersebut, 
Benny menargetkan penjual-
an alat berat merek Sany naik 
menjadi 450 unit atau naik 
12,5% tahun ini. Tahun lalu, 
penjualan alat berat Sany Per-
kasa tercatat sebanyak 400 
unit dengan nilai US$ 70 juta. 

Benny bilang, penjualan 
mereka tahun lalu naik 30% 
ketimbang 2014. Adapun jenis 
alat berat Sany yang laris ter-
jual tahun 2015 adalah crane 
dan ekskavator. 

Terkait rencana pemba-
ngunan pabrik, Benny bilang 
hingga kini masih dalam sta-
tus on the track. Sebagaimana 
diberitakan KONTAN sebe-
lumnya, Sany akan memba-
ngun pabrik alat berat di Ba-
tam dengan dengan investasi 
US$ 200 juta. 

Pembangunan pabrik ditar-
getkan terealisasi tahun 2018 
mendatang atau saat penjual-
an mereka sudah mencapai 
skala ekonomi. "Kalau bisa 
kami memproduksi sendiri," 
harap Benny. Asal tahu saja, 
Sany Perkasa ingin memba-
ngun pabrik di dalam negeri 
dengan target dan menyerap 
70% bahan baku lokal.

Juwita Aldiani

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Permintaan alat berat ditopang oleh proyek infrastruktur.

Domestik banyak potensi, kami tidak bisa 
berharap banyak dari pasar ekspor.
Aldo Susanto, Head of Marketing 
Communication PT Nayati Indonesia

JAKARTA. Bisnis taksi yang 
kurang menderu dalam seta-
hun terakhir ikut bikin lesu 
penjualan mobil. Banyak per-
usahaan taksi mengerem eks-
pansi karena mendapat saing-
an bisnis dari kehadiran 
moda transportasi berbasis 
aplikasi online.

Merujuk data Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penju-
alan mobil untuk taksi sepan-
jang 2015 turun 36,4% menjadi 
4.669 unit. Padahal pada 2014 
penjualan mobil untuk taksi 
tercatat sebanyak 7.432 unit. 

Penurunan penjualan mobil 
untuk taksi tersebut juga terli-
hat di dua bulan pertama ta-
hun 2016. Pada Januari dan 
Februari penjualan mobil un-
tuk taksi hanya 97 unit yang 
seluruhnya dicatat oleh Toyo-
ta Limo. Bandingkan dengan 
penjualan mobil untuk taksi 
pada dua bulan pertama tahun 
2015 yang tercatat 517 
unit yang juga didominasi To-
yota Limo.

Henry Tanoto, Vice Presi-
dent Toyota Astra Motor 
(TAM) bilang, penurunan 
pembelian mobil dari perusa-
haan taksi tersebut cukup 
drastis. Penurunan penjualan 
tersebut mempengaruhi pen-
jualan mobil segmen sedan 
secara keseluruhan. "Tahun 
ini kami sulit memprediksi 
berapa penjualan Toyota 
Limo, karena tergantung ke-
butuhan perusahaan taksi," 
kata Henry disela-sela 
acara International Indonesia 
Motor Show (IIMS) 2016, Ka-
mis (7/4).

Namun begitu, beberapa 
agen pemegang merek mobil 
masih memiliki harapan. Se-

bab, perusahaan taksi mau 
tak mau musti melakukan pe-
remajaan armada taksi agar 
bisa melanjutkan bisnisnya. 
Sebagaimana diketahui, pere-
majaan armada taksi harus 
dilakukan untuk meningkat-
kan pelayanan kepada penum-
pangnya. "Yang jelas kami 
berharap pesanan terus ada," 
kata Henry.

Pada kesempatan yang 
sama Jonfi s Fandy, Direktur 
Marketing dan Aftersales 
Honda Prospect Motor (HPM) 
menjelaskan, tren pesanan 
mobil untuk armada taksi tak 
bisa diprediksi. Sebagaimana 
diketahui, saat ini Honda juga 
sudah mula memasarkan mo-
bil kepada perusahaan taksi, 

tapi bukan jenis sedan melain-
kan mobil low multi purpose 
vehicle (low MPV) Honda Mo-
bilio. "Setidaknya kami berha-
rap ada penambahan pesanan 
tahun ini," kata Jonfi s.

Seperti kita ketahui di Ja-
karta, mobil Honda Mobilio 
telah digunakan oleh operator 
taksi PT Blue Bird Tbk dengan 
jumlah sekitar 500 unit. 

Merujuk berita KONTAN 
sebelumnya, perusahaan taksi 
berlogo burung biru tersebut 
tertarik untuk menambah ar-
mada Mobilio menjadi 2000 
armada dalam beberapa tahun 
ke depan. Jonfi s menambah-
kan, peluang Mobilio untuk 
taksi masih terbuka bagi ope-
rator taksi lainnya.   ■

Sedan Sepi Saat Taksi Mini
Perusahan otomotif mengeluhkan seretnya pesanan mobil dari perusahaan taksi

Emir Yanwardhana.,  
Asnil Bambani

Sany Incar Alat Berat 
Proyek Kereta Cepat

Selain untuk 
kereta cepat, 

Sany incar alat 
berat untuk 
pelabuhan.

■MANUFAKTUR

Sosok Manjit Minhas di-
lahirkan dan dibesarkan 
di Calgary, Provinsi Al-

berta, Kanada. Ia dikenal se-
bagai entrepreneur perempu-
an tangguh dan seorang kapi-
talis  ventura (venture 
capitalist) atau investor mo-
dal ventura. Ia mendirikan 
Minhas Breweries & Distille-
ry yang beromzet US$ 155 
juta per tahun. 

Minhas Breweries kini  
merupakan memanufaktur 
160 tipe bir dan 90 tipe spirit, 
termasuk yang bermerek Bo-
xer Lager, Lazy Mutt Ale, dan 
Huber Bock. Bir yang produk-
si oleh perusahaan ini telah 
dijual di 14 negara dan 40 
negara bagian AS. 

Pabrik bir dan spiritnya 
juga memanufaktur produk-
produk private label untuk 
Costco, Trader Joe's, Tesco 
dan Walgreens. Volume in-
dustri bir Amerika Serikat 
(AS) mencapai US$ 120 mili-
ar dan Kanada US$ 9 miliar.

Minhas juga dikenal seba-
gai salah satu personalitas 
televisi dalam acara "Dragons' 
Den" yang mirip dengan 
"Shark Tank" di AS. Namun ia 
sendiri berpendidikan sarja-
na perminyakan dari Univer-
sitas Regina (lulus tahun 
2005). Di usia yang baru 35 
tahun, Minhas dikenal sangat 
piawai dalam berbisnis bir 

beralkohol di dunia.
Ihwal Minhas menekuni 

bisnis sudah terbentuk dari 
keluarganya. Tahun 1993, 
orang tuanya membuka toko 
kelontong, termasuk minum-
an bir. Ia ikut menjaga toko 
dan mulai mengenal berbagai 
ceruk bisnis bir. Minhas re-
maja telah mampu mendetek-
si peluang bir papan atas de-
ngan harga ekonomis. 

Pada usia 19 tahun, Min-
has dan saudara laki-lakinya 
Ravinder Minhas memulai 
bisnis impor berbagai mi-
numan beralkohol untuk toko 
keluarganya. Saat itu mereka 
mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan pinjaman dari 
bank mengingat ketiadaan 
aset dan usia sangat muda.

Ia memulai bisnisnya de-
ngan menggunakan tabungan 
dan hasil penjualan mobil. Di 
tahun 2006, the Mountain 
Crest Brewing Company 
mengakuisisi pabrik bir ter-
besar kedua di AS bernama 
Joseph Huber Brewing Com-
pany, termasuk hak atas me-
rek Huber, Rhinelanderdan, 
dan Blumers. 

Monroe Brewery kemudi-
an diganti namanya menjadi 
Minhas Craft Brewery yang 
kelak menjadi pabrik bir ter-
besar ke-10 di AS. Pabrik bir 
kedua bernama Minhas Micro 
Brewery dibuka di Calgary, 

Alberta bulan Juni 2012 yang 
memproduksi Lazy Mutt Glu-
ten-Free Lager dan Thumper 
American IPA (India Pale 
Ale). Sekitar 70% produksinya 
adalah bir, sisanya spirit.

Yang menarik, annual 
growth perusahaan ini menca-
pai 30% dalam beberapa ta-
hun terakhir. Padahal cukup 
banyak konsumen yang kini 
berpantang minum alkohol 
untuk alasan kesehatan. 

Growth yang cukup tinggi 
ini berhubungan dengan se-
makin tingginya daya beli 
masyarakat Asia dan inovasi 
produk coklat beralkohol se-
perti Chocolate Bunny Stout 
dan Uptown Girl. Sementara 
untuk Craft beer sendiri ha-
nya mencapai 10%. 

Untuk pasar warga nega-
ra India dan para etnis ketu-
runan India diperantauan, 
Minhas juga memproduksi 
wiski asal wilayah Punjabi. 

Sementara untuk anggur 
Argentina dan Chili, ia out-
source ke perusahaan anggur 
pasar menengah untuk dipa-
sarkan ke toko-toko kelontong 
individu. Mengingat bran-
ding dalam dunia industri 
anggur sangat penting, mele-
bihi pricing, strategi ini ter-
nyata kurang berhasil.

Manjit Minhas dikenal 
dengan kemampuannya da-
lam mengetatkan pengeluar-
an, sehingga harga produk 
secara wholesale juga berhasil 
mereka tekan. Produk-pro-
duknya dikenal dengan low 
cost and high value, bahkan 
untuk produk vodka premi-
um. Sehingga inilah yang 
menjadi daya jual yang sa-
ngat menarik konsumen.

Ada beberapa hal yang 
menarik dari kasus Manjit 
Minhas dan Minhas Brewer-
ies ini. Pertama, Minhas dan 
keluarganya adalah imigran 
asal Punjabi, India yang be-
rani berbisnis bir tanpa 
pengalaman sama sekali da-
lam hal produksi minuman 
beralkohol. Ternyata, gaya 
hidup hemat dan peka akan 
kesempatan seorang imigran 
merupakan motor efektif da-

lam kepiawaian berbisnis.
Kedua, Minhas memiliki 

kejelian dalam mengenali pe-
luang dalam bisnis minuman 
yang tidak terlalu banyak pe-
mainnya di Kanada. Kanada 
sendiri merupakan posisi 
bagus untuk penetrasi pasar 
ke AS, karena lokasi distribu-
si yang bertetangga, sehingga 
cost bisa ditekan.

Ketiga, kejelian dalam 
membidik dan penetrasi pa-
sar luar negeri, terutama 
Asia. Dengan pengenalan 
akan "lidah Asia," produksi 
minuman mereka bisa dise-
suaikan dengan selera khas 
masyarakat Asia. 

Minhas juga memiliki 
network yang baik dengan 
India sebagai salah satu pa-
sar terbesar di dunia meru-
pakan kelebihan tersendiri. 
Chief Executive Offi cer (CEO) 
Pepsi dan Frito-Lay Indra 
Nooyi adalah seorang perem-
puan beretnis India, sehingga 
kehadirannya membawa 
angin segar bagi penetrasi 
pasar India dan Asia.

Akhir kata, banyak yang 
bisa kita pelajari dari kejeli-
an Manjit Minhas dalam ber-
bisnis. Tingkatkan daya jual 
dengan harga dan inovasi 
produk. Gunakan kultur seba-
gai salah satu jembatan ino-
vasi dan penetrasi pasar. 
Niscaya sukses di tangan.  ■

Perjalanan Ratu Bir Kanada Manjit MinhasPerjalanan Ratu Bir Kanada Manjit Minhas

ALAT BERAT■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California

Sedan Varian Baru

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor (HPM) Tomoki Uchida (kedua kiri) bersama Asistant Large Project Leader All 
New Honda Civic Yuji Matsumochi (kiri), Vice President Director PT HPM Agus Budiman (kedua kanan) dan Direktur 
Marketing After Sales Service PT HPM Jonfi s Fandy (kanan) berpose dengan All New Civic Turbo yang diluncurkan di 
Indonesia International Motor Show (IIMS) 2016 di Jakarta, Kamis (7/4). PT HPM meluncurkan seri terbaru dari varian 
Honda Civic yaitu All New Civic Turbo.

MANUFAKTUR PERALATAN DAPUR■

Nayati Menanti 
Momen Hotel Belanja
JAKARTA. Karakter penjual-
an setiap perusahaan bisa jadi 
sangat berbeda. Produsen 
perlengkapan dapur premium 
PT Nayati Indonesia misalnya, 
memandang bulan Mei dan 
Juni tiap tahun, sebagai bulan 
penting  dalam kalender pen-
jualan tahunan mereka. 

Manajemen Nayati Indone-
sia menyebutkan, dua bulan 
tersebut adalah momen pen-
jualan tertinggi karena banyak 
hotel yang berbelanja perleng-
kapan dapur. Perlu diketahui, 
hotel adalah satu dari tiga pa-

sar utama mereka. Dua pasar 
lain yakni rumah sakit dan 
perusahaan katering besar. 

Di sisi lain, kebetulan Mei 
dan Juni tahun ini bertepatan 
dengan momen menjelang 
Lebaran. "Musim liburan, 
orang-orang banyak ke hotel, 
nah banyak hotel yang beli 
produk kami," terang Head 
of Marketing Communica-
tion PT Nayati Indonesia Aldo 
Susanto kepada KONTAN, 
Kamis (7/4).

Nayati Indonesia berharap, 

momen menjanjikan fulus itu 
bisa mendukung target per-
tumbuhan penjualan 10% pada 
tahun 2016. Mereka mengaku 
melego 45.064 unit peralatan 
dapur sepanjang 2015.

Tak cuma mengandalkan 
momen, Nayati Indonesia juga 
mengatur strategi pemasaran. 
Alih-alih mengandalkan pasar 
ekspor Eropa yang sedang 
lesu, kini mereka membidik 
pasar Asia. Sasaran perusaha-
an itu seperti Singapura, Viet-
nam dan China.

Namun begitu, target kon-
tribusi penjualan utama Naya-
ti Indonesia tahun ini beralih 
ke pasar domestik. Perusaha-
an tersebut berharap, pasar 
domestik bisa menjadi tulang 
punggung dengan menyum-
bang porsi pendapatan 55%. 
Barulah 45% sisanya berasal 
dari penjualan ekspor.

Asal tahu saja, komposisi 
penjualan Nayati Indonesia 
tahun lalu yakni; 40% penjual-
an domestik dan 60% penjual-
an ekspor. "Domestik masih 
banyak potensi, sebaliknya 
kami tidak bisa berharap ba-
nyak dari pasar ekspor Ero-
pa," kata Aldo.

Sejak awal tahun 2016 hing-
ga saat ini, Nayati Indonesia 
mencatat penjualan 11.703 
unit produk. Mereka bilang, 
catatan penjualan itu lebih 
baik ketimbang tahun lalu.

Juwita Aldiani

PAMERAN otomotif terbesar Indonesian International 
Motor Show 2016 kembali digelar mulai, Kamis (7/4). Pa-
meran yang diselenggarakan PT Dyandra Promosindo ter-
sebut menjadi ajang pamer mobil-mobil terbaru. 

Honda melalui PT Honda Prospect Motor memamerkan 
dua varian mobil anyar, yakni New Honda Accord dan All 
New Honda Civic. "Peluncuran produk baru adalah strategi 
menggairahkan pasar," kata Jonfi s Fandy, Direktur Marke-
ting dan Aftersales HPM.

Tak ketinggalan, penguasa pasar mobil Indonesia, Toyo-
ta Astra Motor (TAM) juga meluncurkan produk anyar, 
yakni Toyota Sienta. Mobil tujuh penumpang yang sudah 
dipasarkan di Jepang tersebut akan diproduksi di pabrik 
Toyota di Karawang. "Indonesia menjadi negara pertama di 
luar Jepang, yang memproduksi Toyota Sienta," kata Henry 
Tanoto, Vice President Director TAM.         ■

Mobil Baru di Ajang IIMS 

Profi l PT Nayati Indonesia
Produk: Perlengkapan dapur modern seperti oven, mesin cuci, kitchen 
block, modular cooking, oriental cooking, lemari es, furnitur stainless 
steel dan perangkat outdoor kitchen. 

Berdiri                      : 1981.

Pendiri dan Pemilik  : Thendy Susanto.

Luas Pabrik              : 38 hektare

Lokasi Pabrik           : Kawasan Industri Terboyo Megah, Semarang.

Sumber: PT Nayati Indonesia

Penjualan Nayati 
60% untuk 

ekspor dan 40% 
pasar dalam 

negeri.


