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JAKARTA. Ekspansi industri 
ritel tak cuma membawa ber-
kah bagi produsen makan dan 
minuman maupun barang 
konsumsi, tapi juga membawa 
berkah bagi pemasok perabo-
tan seperti rak atau display 
bawang.  

Salah satunya  Spectrum 
Group. Ini adalah perusahaan 
yang memproduksi peralatan 
rak toko, rak pergudangan, 
perabot kantor dan pintu ta-
han api. Spectrum mengklaim 
memiliki klien utama peru-
sahan ritel di Indonesia.

Pendiri Spectrum Group 
Henry Wibisono mengklaim, 
Spectrum saat ini menguasai 
pasar bisnis perabotan untuk 
gerai ritel ini di Indonesia. 
"Bisa dibilang dimana ada 
perusahaan ritel yang ingin 
berekspansi, di situ Spectrum 
masuk memasok rak, che-
ckout counters, shop displays 
dan sebagainya," kata dia,  
Kamis (26/5).

 Bahkan, tak cuma di peri-
tel, produk Spectrum juga su-
dah  menyebar di perkantoran 
dan apartemen. Artinya per-
usahaan ini juga menikmati 
pertumbuhan bisnis properti. 
Hanya sejak setahun terakhir 
ini bisnis properti memang 
agak lesu, sehingga ritel masih 
mendominasi.

Untuk memproduksi pera-
botan bagi gerai ritel tersebut, 
Spetrum memiliki pabrik uta-

ma yang berlokasi di Jatake  
Tangerang. Pabrik mereka 
berlokasi di lahan dengan luas 
3,5 hektare dan luas bangunan 
saat ini 14.000 meter persegi.

Henry menjelaskan,  dari 
total luas lahan yang ia miliki,   
masih banyak tanah yang be-
lum dimanfaatkan. Alhasil, 
"Ini masih bisa kami terus 
kembangkan," kata Henry ke-
pada KONTAN. 

Sayangnya, meski mengakui 
menguasai pasar di ritel,   
Henry mengaku lupa kapasi-
tas produksinya. Ia juga masih 
enggan menyebut besaran 
omzet yang ia bisa kantongi 
dalam bisnis rak ini.   Ia hanya 
menyebut mempekerjakan 
sekitar 300 karyawan. 

Selain pabrik, untuk men-
jangkau konsumen di luar 
Jawa, Spectrum memiliki 
enam cabang di Medan, Ban-
dung, Semarang, Surabaya, 
Bali dan Manado. "Tahun ini 
rencananya buka di Ujung 
Pandang untuk ekspansi In-
donesia Timur," ujar dia. 

Henry optimistis produknya 
tak hanya mampu menguasai 
pasar dalam negeri, tapi juga 
merambah ke pasar luar nege-
ri.  Bahkan, Spectrum meng-
klaim telah mengekspor pro-
duk mereka ke Pakistan, 
Australia, Amerika Selatan, 
bahkan Afrika Selatan.

Selain memproduksi per-
lengkapan gerai ritel, perusa-
haan yang baru berdiri tahun 
2000 ini juga masuk bisnis  
sistem pergudangan melalu 
anak usahanya PT Intramega 
Global (IG). PT Intramega 
bekerjasama dengan Dematic, 
perusahan supplier teknologi 
untuk membuat sistem han-
dling gudang yang efi sien. 
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Spectrum saat ini telah menguasai pasar bisnis perabotan 
untuk gerai ritel ini di Indonesia.

Pasar pelumas industri bergeser untuk 
pembangkit listrik.
James B. Hannon, Product Technical 
Advisor Exxon Mobile 

JAKARTA. Rencana pemerin-
tah mencanangkan program 
kelistrikan mencapai 35.000 
megawatt (MW) sampai tahun 
2019 membawa kabar baik 
bagi industri pelumas. Sebab, 
kehadiran pembangkit baru 
bakal menambah pangsa pa-
sar pelumas industri. 

Salah satu industri pelumas 
yang mempersiapkan pelumas 
untuk industri itu adalah PT 
ExxonMobil Lubricant Indo-
nesia (EMLI). Saat ini, Exxon-
Mobil Lubricant telah mem-
persiapkan pelumas atau pada 
oli kebutuhan turbin pem-
bangkit listrik di Indonesia. 

James B. Hannon, Product 
Technical Advisor Exxon 
Mobile mengatakan, seiring 
realisasi pembangkit listrik 
baru, maka kebutuhan pelu-
mas untuk industri akan naik. 
Sehingga, dalam jangka waktu 
empat tahun ke depan, kebu-
tuhan pelumas untuk turbin 
pembangkit naik signifi kan. 

"Market pelumas juga akan 
bergeser. Penyerapan terbe-
sar datang dari mesin atau 
turbin pembangkit, ketimbang 
untuk mesin industri lainnya," 
kata James, Rabu (25/5).

Sigit Wibowo Wagito, Sales 
Manager Industrial Lubri-
cants ExxonMobil Lubricant 
Indonesia menambahkan, ke-
butuhan pelumas industri un-
tuk pembangkit menjadi 
pengobat kelesuan perminta-
an pelumas dari sektor indus-
tri yang sedang lesu. "Kalau 
penjualan industri turun, me-
sin akan menganggur. Jadi 
mereka tidak mengganti oli 
secara normal," kata Sigit. 

Maka itu, program kelistri-
kan diharapkan bisa menjadi 
potensi pasar baru bagi indus-

tri pelumas. Iwan menyata-
kan, saat ini produk pelumas 
ExxonMobil sudah digunakan 
untuk pembangkit existing. 
Namun bukan berarti produk 
pelumas Exxon menjadi pe-
nguasa pasar Indonesia. "Kami 
tak bisa mengklaim sebagai 
market leader," kata Sigit.

Produk pelumas ExxonMo-
bil yang dipersiapkan untuk 
proyek pembangkit adalah 
Mobil 1 dan Mobil SHC. Hanya 
saja Sigit enggan membuka 
realisasi penjualannya. Yang 
jelas, pelumas yang dipasar-
kan di Indonesia diimpor 
langsung dari pabrik mereka 
di Jurong, Singapura. 

Soal distribusi, ExxonMobil 
Lubricant telah memiliki 10 

distributor yang tersebar di 
Jawa, Bali, Kalimantan, Sula-
wesi dan Sumatera. 

Tak hanya ExxonMobil 
yang terpikat dengan pasar 
pelumas untuk pembangkit 
listrik tersebut. PT Pertamina 
yang juga memiliki pelumas 
untuk industri juga melihat 
peluang yang sama.

Andria Nusa, Direktur Ope-
rasional Pertamina Lubricants 
bilang, untuk pelumas pem-
bangkit listrik, mereka telah 
mempersiapkan Pertamina 
Turbolube. "Saat ini kami se-
dang merencanakan strategi 
marketing yang untuk masuk 
ke proyek pembangkit terse-
but," kata Andria.

Mengenai penguasaan pang-

sa pasar, Andria mengklaim, 
PT Pertamina masih menjadi 
penguasa pasar dengan pe-
nguasaan sekitar 60%. Adapun 
40% sisanya dikuasai oleh pe-
main lain termasuk Exxon-
Mobil Lubricants. 

Pelumas motor naik
Untuk pasar pelumas oto-

motif, ternyata tak harus ber-
banding linear dengan penju-
alan otomotif yang kini sedang 
lesu. Sebab sampai kuartal I-
2016, penjualan pelumas jenis 
ini positif. Sri Adinegara, Mar-
keting Senior Manager Fede-
ral Lubricant bilang, jumlah 
kendaraan bermotor masih 
bertambah dan masih mem-

butuhkan isi ulang pelumas. 
"Pasarnya sesuai dengan yang 
kami harapkan," kata Sri.

Sayang, Sri tak menyebut-
kan berapa banyak jumlah 
pelumas atau nilai penjualan 
pelumasnya. Tak hanya Fede-
ral Lubricant, kenaikan penju-
alan juga dilaporkan oleh Ya-
malube Oil, pelumas sepeda 
motor Yamaha. 

Mohammad Masykur, Asi-
ten General Manager PT Ya-
maha Indonesia Motor bilang,  
penjualan pelumas naik meski 
penjualan sepeda motor tu-
run. "Soal berapa penjualan-
nya saya tidak pegang angka-
nya," kata Masykur saat ber-
kunjung ke kantor KONTAN, 
Kamis (26/5).   ■

Cuan di Balik Oli Turbin
Perusahaan pelumas intip peluang pengadaan pelumas untuk kebutuhan turbin pembangkit
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Pakistan, 
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Amerika, Afrika

■MANUFAKTUR

Topik kepemimpinan ti-
dak akan habis-habis-
nya dibicarakan. Dan 

kepemimpinan merupakan 
ketrampilan atawa leadership 
skill yang diperlukan oleh 
siapapun, termasuk Anda 
dan saya. Dengan memiliki 
ketrampilan ini, Anda dapat 
memimpin diri sendiri seba-
gai modal untuk memimpin 
orang lain.

Dalam dunia bisnis, pe-
ngaruh merupakan mata 
uang yang sangat ekspansif. 
Seorang komunikator kelas 
dunia asal Skotlandia yang 
bekerja sebagai presenter dan 
host TV BBC bernama Gavin 
Esler mengenal betul bahwa 
seorang pemimpin yang baik 
adalah seseorang yang mem-
punyai kemampuan bernara-
si sangat baik. Semakin baik 
kemampuan bernarasi dari 
seorang pemimpin, semakin 
tinggi pengaruh yang ditim-
bulkannya.

Esler berkata, "We tell sto-
ries. The world is run by stori-
es. Leaders are doing it a bit 
better than the rest of us. In a 
more organized fashion." Kita 
semua bernarasi. Dunia di-
bangun oleh narasi dan para 
pemimpin adalah narator 
yang lebih baik dibandingkan 
kita semua. Mereka bernarasi 
dengan lebih berstruktur."

Komunikasi via media 

sendiri merupakan konstruk-
si yang sengaja dibangun 
untuk mempengaruhi konsu-
men. Dan ketrampilan kepe-
mimpinan dasar yang perlu 
dimiliki oleh semua pemim-
pin dan konsumen media 
adalah: dekonstruksi. Apa 
yang perlu didekonstruksi? 
Narasi dan non-narasi. 

Dalam narasi, perhatikan 
secara kritis struktur, pemi-
lihan kata/frasa, gaya bertu-
tur, dan "in between the lines" 
alias “ada apa di balik narasi 
ini.” Tentu saja, setiap pe-
mimpin mempunyai gaya 
tersendiri yang membentuk 
narasi berbeda untuk suatu 
tujuan serupa. Dengan kritis 
membaca, mendengar, dan 
melihat, konsumen dapat me-
ngenali hal-hal manipulatif. 

Perhatikan gaya komuni-
kasi Anda setiap hari. Anda 
akan jumpai bahwa setiap 
kalimat yang Anda ucapkan 
dan tuliskan merupakan ba-
gian dari narasi panjang. 
Narasi terpanjang Anda ada-
lah “siapa saya.” 

Misalnya, Anda meman-
dang diri Anda sebagai orang 
baik, maka Anda percaya 
akan berbagai aksi kebaikan 
yang dijalankan secara fi sik 
maupun dengan tutur kata.

Kita mengenal setiap 
orang dalam hidup kita, se-
perti sahabat, kolega, dan pe-

mimpin melalui apa yang 
mereka narasikan kepada 
kita dan dunia. Bagi pemim-
pin, narasi adalah kisah yang 
dimanufaktur untuk kepen-
tingan tertentu dengan publik 
sebagai audiens. 

Tiga pertanyaan penting 
yang membentuk narasi seo-
rang pemimpin. 

Who am I as a person?  
Siapa saya sebagai individu? 
Narasi mengenai siapa Anda 
berbicara tentang latar bela-
kang keluarga, pengalaman 
hidup, dan berbagai prestasi. 

Terkadang insiden-insi-
den sedih juga dimasukkan 
sebagai penyeimbang yang 
“manusiawi.” Kita kenal ba-

gaimana Presiden Joko Wido-
do beranjak dari anak miskin 
menjadi pengusaha furnitur 
hingga menjadi walikota Solo 
dan gubernur Jakarta. Ini 
adalah kisah perjuangannya 
sebagai individu.

Who are we as a group? 
Sebagai kelompok, seorang 
pemimpin harus berpikir da-
lam kerangka “kami” dan 
“kita” daripada “saya.” Kisah 
bagaimana seorang pemim-
pin memotivasi dan mengin-
spirasi kelompoknya meru-
pakan daya saing dan penga-
ruh yang punya efek jangka 
panjang. 

Kemudian pertanyaan 
Where is my leadership is gon-
na take us? Apa manfaat dari 
mengenal pemimpin tersebut 
sebagai individu dan peng-
arah kelompok? Dalam kam-
panye pemilihan pemimpin 
politik, biasanya dikenal isti-
lah “platform.” Sebagai pe-
mimpin kelompok apapun, 
apa manfaat dari kepemim-
pinannya yang membedakan-
nya dengan yang lain sangat 
membantu pengikut/konsu-
men dalam memilih produk 
maupun diri Anda.

Tentu saja, tidak setiap 
narasi berhasil karena ada 
"counter story" dan "pre story." 
"Counter story" adalah narasi 
yang menyudutkan atau 
menjelekkan narasi utama 

diri atau grup. "Pre story" 
adalah narasi tentang latar 
belakang alias “praduga” ten-
tang individu atau grup ter-
tentu. Bisa saja counter story 
dan pre story lebih berpenga-
ruh daripada narasi sebenar-
nya dan ini merupakan tan-
tangan yang perlu diperhati-
kan sejak awal.

Mantan perdana menteri 
Inggis Margaret Thatcher de-
ngan sebutan iron lady, Atau  
mantan presiden Amerika 
Serikat Bill Clinton dengan a 
boy from Hope, Arkansas,” 
dan pemimpin China Deng 
Xiao Ping dengan Doesn’t 
matter if the cat is black or 
white, as long as it catches the 
rat, merupakan narasi indi-
vidu dan grup yang mengena. 
Bahkan Steve Jobs dengan 
gaya santai berkaos hitam 
dan celana jins membawakan 
narasi casual and cool.

Akhir kata, seorang pe-
mimpin perlu membekali diri 
dengan kosakata-kosakata 
impresif yang positif dalam 
menggambarkan diri dan 
grup. Kepemimpinan meru-
pakan ketrampilan alami se-
seorang yang bisa kita asah 
setiap saat dengan kesadaran 
akan struktur narasi, penga-
ruhnya terhadap diri, grup, 
dan publik, serta bagaimana 
menggunakan kosakata-kosa-
kata dalam impresi diri. ■

Belajar Kepemimpinan dari Gavin EslerBelajar Kepemimpinan dari Gavin Esler

PRODUSEN PERABOT KANTOR■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Sponsor Saint-Germain

KONTAN/Carolus Agus Waluyo 

Presiden Direktur PT Multistrada Arah Sarana Tbk Pieter Tanuri bersama dengan International Development Director Paris 
Saint-Germain Sebastien dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI Triawan Munaf saat peresmian Offi cial Global Tire Partner 
di Jakarta, Kamis (26/5). PT Multistrada Arah Sarana Tbk produsen ban dengan merek Achilles dan Corsa resmi menjadi 
Offi cial Global Tire Partner dari klub asal Perancis, Paris Saint-Germain (PSG) selama tiga musim kompetisi (2016-2019).

PETROKIMIA■

Bahan Baku Sulit, 
Bisnis FNPI Pelik
JAKARTA. Kesulitan memper-
oleh bahan baku petrokimia 
membuat kinerja PT Lotte 
Chemical Titan Tbk tak meng-
gembirakan. Selain masalah 
pasokan bahan baku, penuru-
nan harga petrokimia juga 
menurunkan penjualan pro-
dusen petrokimia asal Korea 
Selatan tersebut. 

Direktur Manufaktur Lotte 
Chemical Jojok Hadrijanto 
bilang, seretnya pasokan ba-
han baku tahun lalu menurun-
kan volume penjualan sebesar 
9%. Masalah makin rumit keti-
ga penurunan volume penju-
alan disertai penurunan harga 
jual petrokimia sebesar 19%. 
Alhasil, penjualan Lotte Che-
mical pada 2015 turun 27% 
menjadi US$ 457 juta.

Tak hanya itu, dalam tiga 
bulan pertama tahun 2016, 
masalah tersebut masih terja-
di. Akibatnya, penjualan emi-
ten berkode saham FPNI ter-
sebut turun 10,9% menjadi 
US$ 110 juta pada kuartal per-
tama 2016 ketimbang periode 
yang sama tahun 2015 senilai 
US$ 123 juta.

Meski begitu, Jojok optimis-
tis, penjualan Lotte Chemical 
sampai akhir tahun ini bisa 
membaik atau naik 5%. Selain 
itu, Jojok mematok laba tahun 
ini naik 133% menjadi US$ 7 
juta ketimbang laba tahun lalu 
US$ 3 juta. "Ada Prediksi ke-
tersediaan bahan baku sudah 
kembali normal," kata Jojok 
Kamis (26/5).

Jika pasokan bahan baku 
normal, FPNI menyusun ren-
cana menambah produksi 
menjadi 400.000 ton dari reali-
sasi produksi tahun lalu seba-
nyak 319.000 ton. Adapun se-
panjang kuartal I-2016, pro-
duks inya  baru  80 .000 
ton-90.000 ton. "Utilisasinya 

kira-kira 90%," kata Jojok. 
Asal tahu saja, kapasitas 

terpasang pabrik Lotte Che-
mical mencapai 450.000 ton 
per tahun. Untuk mencapai 
target produksi, Lotte Chemi-
cal menganggarkan belanja 
modal US$ 4 juta – US$ 5 juta 
untuk memperbarui dan me-
rawat mesin dan alat.

Soal pemasaran, Lotte Che-
mical tidak tertarik menam-
bah pasar ekspor baru. Sebab, 
Lotte Chemical fokus menya-
sar pasar yang ada, seperti 
Malaysia dan China. "Semakin 
jauh negara yang dituju, se-
makin besar cost kami," ujar 
Jojok. 

Selain ekspor, Lotte Chemi-
cal sejatinya masih mengan-
dalkan pasar domestik yang 
berkontribusi ke penjualan 
paling besar yakni 87%. Ter-
kait dengan komitmen pe-
nambahan investasi sebesar 
US$ 4 miliar untuk menambah 
pabrik baru di Cilegon, Jojok 
bilang saat ini mereka masih 
terganjal masalah tanah.

Jika masalah tanah untuk 
lokasi pembangunan pabrik 
beres, manajemen Lotte Che-
mical bisa langsung melaku-
kan uji kelayakan pabrik yang 
dilakukan dalam tempo dua 
tahun. "Kami harapkan tahun 
2018 sudah mulai dibangun 
pabriknya," terang Jojok.

Dalam rencana, pabrik 
membutuhkan lahan 85 hek-
tare, karena terdiri dari 9 pab-
rik. Adapun lokasi pabrik 
yang diincar Lotte Chemical 
berada di area industri Kraka-
tau Steel di Cilegon. Untuk 
pabrik baru tersebut, Lotte 
Chemical menyusun rencana 
produksi sebanyak 1 juta ton 
produk petrokimia per tahun.

Juwita Aldiani


