
Refleksi   
luas market share dengan 
memperbanyak jaringan ritel. 
Saat ini, Nippon Panit memiliki 
diler aktif sebanyak 20.000 toko 
yang tersebar di berbagai kota 
di seluruh Indonesia. Penjualan 
terbanyak disumbangkan pulau 
Jawa sebanyak 50%–60%, se-
dangkan sisanya oleh Sumatra, 
Sulawesi, dan pulau lainnya.

Strategi Nippon Paint lainnya 
untuk memperluas pangsa pa-
sarnya adalah mengembangkan 
produk yang dianggap pioner 
bagi para kompetitornya. Con-
tohnya ialah cat tembok Nippon 
Paint Spot-Less yang diklaim 
cat antinoda pertama, dan jadi 
salah satu produk dengan pen-
jualannya terbanyak di pasar.

Selain membidik pasar pionir, 
inovasi produk yang dilakukan 
Nippon Paint juga menyesuai-
kan fungsi, tekstur, dan durabi-
lity. Contohnya adalah Elastec 
dengan keunggulan anti bocor, 
dan Designer series yang memi-
liki keunggulan pada tekstur 
cat yang timbul. Semua produk 
tersebut diklaim Nippon Paint 
memiliki durability yang tahan 
lama. “Nippon Paint selalu me-
lakukan riset dan pengembang-
an terhadap produk-produk 
yang dapat memenuhi berbagai 
kebutuhan masyarakat yang 
semakin spesifik,” papar Jon.

Untuk itu, Nippon Paint me-
lengkapi proses produksinya 
dengan teknologi mumpuni. 
Sebut saja, misalnya, mesin tin-
ting dengan kemampuan oto-
matisasi pengoplosan warna, 
Colour Creations Machine 
(CCM), yang diperkenalkan 
oleh Nippon Paint di Indonesia 
pada dekade 1990-an, juga men-
jadi terobosan perusahaan da-
lam memenuhi kebutuhan kon-
sumen terhadap warna cat. 

Mesin Nippon Paint tersebut 

menjadi mesin tinting (pencam-
pur) pertama di Indonesia yang 
dapat menghasilkan cat interior 
dan eksterior dengan lebih dari 
10.000 warna dan membuat pi-
lihan warna untuk konsumen 
menjadi tidak terbatas.

Pada awal 2000, mesin tinting 
CCM mampu menghasilkan ri-
buan warna sekaligus mempro-
duksi berbagai jenis produk cat 
dengan fungsi khusus di berba-
gai permukaan dan lingkungan 
yang spesifik. Contohnya, cat 
Momento menjadi salah satu 
terobosan yang dilakukan Nip-
pon Paint. Cat ini mampu mem-

berikan tekstur dan motif la-
yaknya wallpaper pada dinding 
rumah. Pada 2010, CCM kemba-
li berevolusi menjadi Colour 
Creations Pro (CCPro) series, 
yang mampu menghadirkan cat 
heavy duty dan architectural 
di tengah-tengah masyarakat 
untuk kebutuhan hunian.

Sementara itu, untuk men-
dongkrak produksi, Nippon 
Paint melakukan pengembang-
an produksi awal tahun ini. Hal 
ini dilakukan untuk mengantisi-
pasi peningkatan pasar teruta-
ma di cat dekoratif. Kini, di 
pabriknya yang berada di Pur-
wakarta, Jawa Barat seluas 80 
hektare, kapasitas produksi 
Nippon Paint telah mencapai 50 
juta kilogram per tahun. Sebe-
lumnya, hanya separuhnya.  o

Hingga 10 tahun 
ke depan, market 
share Nippon 
Paint bisa 
mencapai 50%.

Strategi Nippont Paint membentuk brand image melalui prog-
ram bakti sosial bertajuk Gapura Merah Putih dinilai sebagai 
langkah cerdas. Daniel Saputra, pengamat pemasaran menilai, 
melalui program tersebut Nippon Paint mendapatkan awareness 
dari masyarakat melalui logo yang mereka pasang di gapura 
pemukiman warga.

Apalagi, perayaan hari jadi kemerdekaan Indonesia merupa-
kan salah satu momen yang tepat bagi Nippon untuk menjalin 
komunikasi batin dengan calon konsumen. Namun, Daniel 
mengingatkan, Nippon Paint perlu menciptakan keunikan tersen-
diri dari sisi produknya. Sebab, program bakti sosial dinilai tidak 
lebih hanya sebatas membangkitkan awareness masyarakat 
tanpa menjamin meningkatnya penjualan produk. “Bagi banyak 
orang cat adalah cat, mereka tidak bisa membedakan merek A 
dan B. Ini jadi pekerjaan rumah bagi Nippon bagaimana cara 
melanjutkan komunikasi batin menjadi pembelian,” kata Daniel.

Daniel juga menyoroti tagline yang diusung Nippon Paint da-
lam program ini yang bertajuk “Warna Konsisten dan Akurat 
hingga ke Kampung”. Menurut Daniel, tagline ini akan mencipta-
kan brand “kampung” di benak masyarakat. Alhasil, Nippon Paint 
akan kesulitan ketika ingin naik kelas. Ini menjadi risiko. Sebab, 
mereka harus memisahkan brand baru antara segmen kelas 
atas dan kelas bawah.

Di sisi lain, lanjut Daniel, program Nippon Paint bisa semakin 
strategis jika diikuti adanya promosi potongan harga produk. 
Cara ini untuk mengantisipasi masyarakat dengan mudah melu-
pakan produk yang dipasarkan Nippon Paint. Singkatnya, prog-
ram promosi harus terus berkelanjutan pada momen tersebut. 
Dan, bukan hanya suatu daerah yang perlu disasar. Kalangan 
kontraktor dan arsitek properti harus jadi target pasar dari prog-
ram tersebut. Sebab, keputusan pembelian cat untuk memba-
ngun rumah atau bangunan lainnya akan dipengaruhi orang ke-
percayaan di sekitar konsumen seperti kontraktor dan arsitek.

 Memang, keputusan Nippon Paint merambah jangkauan pa-
sar ke daerah-daerah sebuah keputusan tepat. Nippon Paint 
mengubah strateginya menjadi strategi gerilya marketing, karena 
pasar telah beralih ke daerah. Ini lantaran Nippon Paint kesulitan 
berkompetisi dengan pesaing besarnya. Asal Anda tahu, pangsa 
pasar penjualan cat Nippon Paint di wilayah Jakarta dan sekitar-
nya terus menyusut. Saat ini, wilayah Ibukota dan satelitnya cu-
ma menyumbang 20%-30% penjualan Nippon Paint. Jumlah ini 
turun dari sebelumnya yang mencapai 50%.        o

Harus Dibarengi 
Program Diskon

Mengenali  
Titik Buta

Apakah bisnis atau karier 
Anda bergerak di tem-
pat? Bisa jadi Anda me-

miliki blind spot alias titik buta, 
namun tidak disadari. Apa sih 
titik buta itu? 

Ketika Anda sedang menyetir 
mobil dan perlu berbelok ke 
kanan atau ke kiri, terkadang 
ada sesuatu yang menghalang 
pandangan. Itu titik buta. Ter-
kadang, ada pengendara motor 
yang tidak terlihat sebelumnya, 
namun tiba-tiba memotong. Itu 
juga titik buta.

Dalam berkomunikasi de-
ngan orang lain, ketika kita ti-
dak begitu kenal arah pembica-
raan, itu titik buta. Jika tidak 
diatasi, maka pembicaraan 
akan going nowhere bahkan 
besar kemungkinan terjadi ke-
salahpahaman dan malah tim-
bul hal-hal negatif. 

Sebagai eksekutif dan pebis-
nis yang berjalan di tempat, 
berarti Anda sedang mengalami 
titik buta. Lantas, bagaimana 
cara mengatasi titik buta?

Pertama, refleksi. Kenali im-
pak dari karya dan eksekusi 
Anda. Positif atau negatif? Atau 
tidak jelas? Jika negatif atau ti-
dak jelas, bisa jadi Anda memi-
liki beberapa hal yang meng-
hambat arah perkembangan.

Apa yang perlu direfleksikan? 
Beberapa hal. Dampak dari ek-
sekusi, komentar orang lain 
mengenai dampak dan ekseku-
si, dan apa yang dapat diperbai-
ki dari dampak dan eksekusi. 
Tentu ini semua perlu 

difilter karena tidak semua fe-
edback pasti benar. 

Kedua, verifikasi hasil reflek-
si kepada orang lain. Mintalah 
komentar dan feedback dari 
orang-orang di sekitar Anda, 
termasuk anggota tim. Beri mo-
tivasi agar mereka speak up 
ketika melihat sesuatu yang 
“janggal” dalam strategi dan 
eksekusi Anda.

Membangun motivasi bagi 
orang lain untuk memberikan 
feedback kepada Anda sangat 
penting agar setiap titik buta 
dapat dikenali sebelum memba-
wa efek negatif berkepanjang-
an. Untuk ini diperlukan komu-
nikasi multi-arah yang baik dan 
perlu dipupuk. Janganlah ang-
gota tim “ditakut-takuti” agar 
tidak berbicara, karena hanya 
akan memperdalam masalah.

Ketiga, kenali kelemahan-
kelemahan Anda. Ikuti bebera-
pa tes psikologi untuk menge-

nali tipe personalitas, seperti 
Myers Briggs Type Indicator 
(MBTI). Gunakan tes-tes terse-
but sebagai “pembuka pintu” 
untuk mengenali diri lebih da-
lam. 

Kenali kekurangan

Mungkin Anda bertipe thin-
ker, jadi kurang “merasakan 
perasaan” orang lain. Jika Anda 
bertipe feeler, bisa jadi Anda 
“terlalu” merasakan perasaan 
orang lain, sehingga tidak lagi 
logis berpikir. Kedua ini meru-
pakan titik buta bawaan yang 
bisa dilatih.

Keempat, kenali kebiasaan-
kebiasaan Anda (habit) dan 
pola-pola perbuatan. Gunakan 
pandangan “dari luar” diri keti-
ka berusaha mengenali pola-
pola dan kebiasaan-kebiasaan. 
Andaikan Anda orang lain, ba-
gaimana Anda mengenali diri? 

Berapa tahun sekali Anda 
pindah pekerjaan? Bagaimana 
ketika memulai dan mengakhiri 
suatu hobi atau kebiasaan baru? 
Apa saja hal-hal yang menarik 

Anda? Apakah ditindaklanjuti? 
Bagaimana ketika Anda menyu-
kai prestasi seseorang? Apakah 
Anda lebih banyak mengguna-
kan pikiran atau perasaan keti-
ka bekerja? Ketika berkomuni-
kasi?

Kelima, kenali “kekurangan” 
dari kelebihan Anda. Setiap ke-
lebihan punya kekurangan dan 
setiap kekurangan punya kele-
bihan. Tidak ada kelebihan 
yang sempurna namun tidak 
juga ada kekurangan yang sepe-
nuhnya buruk. Jadi, sebaiknya 
tidak berpikir “hitam putih” dan 
“yes no” secara kaku. 

Tidak ada yang ekstrem kare-
na tidak ada yang sempurna. 
Bisa jadi Anda seseorang yang 
visioner, namun ini bisa jadi 
“senjata makan tuan” ketika 
mampu melihat demikian ba-
nyak tantangan di masa depan 
sehingga melumpuhkan sema-
ngat. Ini menimbulkan rasa 
was-was yang tidak perlu kare-
na belum tentu terjadi. Bagai-
mana Anda mengatasi ini meru-
pakan prestasi tersendiri.

Keenam, gap antara harapan 
dan persepsi. Adakah perbeda-
an antara harapan dan persep-
si? Jika ada, ini juga merupakan 
indikator titik buta. Suatu ha-
rapan yang ternyata tidak sesuai 
dengan persepsi menunjukkan 
adanya celah yang bisa diper-
baiki. 

Misalnya, Anda berharap da-
pat menyelesaikan proyek de-

ngan kualitas tertinggi. Namun 
bagaimana sebenarnya 

persepsi orang lain mengenali 
kualitas tertinggi tersebut? 
Sungguhkah ini kualitas terba-
ik? Jika tidak, apa saja yang 
kurang dan bagaimana sebaik-
nya? Persepsi setiap orang ten-
tu saja berbeda dan ini sangat 
menentukan bagaimana proses 
perbaikan dieksekusi kelak.

Setiap orang pasti mengalami 
titik buta hampir setiap hari. 
Ketika kita menyadarinya, itu-
lah saatnya kita belajar akan 
hal-hal baru. Titik buta membu-
at kuriasitas lebih tinggi dan ini 
mempunyai fungsi besar dalam 
menjalankan hidup dan bisnis.

Akhir kata, setiap titik buta 
pasti dapat dijadikan “titik ter-
buka.” Kuncinya adalah menge-
nali apa saja titik-titik buta ter-
sebut, menerima fakta tersebut, 
dan membuka pikiran akan apa 
yang dapat dilakukan agar titik-
titik buta menjadi titik-titik ter-
buka. o

Jennie M. Xue
Kolumnis Internasional dan Pengajar 
Bisnis, tinggal di California, AS. 
www. jenniexue.com

Ketika kita 
menyadari titik 
buta, itulah 
saatnya kita 
belajar akan hal-
hal baru.
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