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Perusahaan consumer goods tetap optimistis industri ini masih berpeluang tumbuh tahun ini
Agung Hidayat, Ferrika
Sari, Riska Rahman
JAKARTA. Industri makanan
dan minuman (mamin) diproyeksi masih akan bertumbuh
positif tahun ini. Kondisi perekonomian yang membaik,
serta terselenggaranya beberapa event besar seperti pemilihan kepala daerah (pilkada)
hingga Asian Games menjadi
pemicu bagi sektor ini.
Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi)
Adhi S Lukman optimis tahun
ini sektor mamin masih bertumbuh. "Kami optimistis industri makanan dan minuman
tahun ini bisa tumbuh di atas
sebesar 8,4%," kata Adhi, Kamis (22/3).
Peredaran uang yang tinggi
di masyarakat pada saat perhelatan kedua kegiatan itu
akan membuat daya beli masyakat terdongkrak. Sehingga,
industri mamin akan banyak
mendapat permintaan.
Senada, Presiden Direktur
PT Tigaraksa Satria Tbk Lianne Widjaja mengatakan, bertumbuhnya ekonomi makro
akan mempengaruhi bisnis di
sektor consumer goods. Sebab pertumbuhan ekonomi
nasional akan mencerminkan
kemampuan konsumsi masyarakat.
Namun, Lianne menambahkan banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah masih belum berdampak
besar pada peningkatan daya
beli masyarakat untuk saat
ini. "Dari sisi consumer spending belum peningkatan yang
berarti," ujarnya.
Perlu diketahui, 95% pendapatan dari emiten berkode
saham TGKA di Bursa Efek
Indonesia (BEI) ini ditopang

oleh lini bisnis Fast Moving
Consumer Goods (FMCG).
Lianne juga melihat, peluang
bisnis di sektor ini masih sangat baik ke depannya.
Budianto Wijaya, Sales &
Marketing Director PT Bungasari Flour Mills Indonesia
optimis kenaikan konsumsi
masyarakat terjadi di tahun
2018. Perhelatan Pilkada akan

mengerek penjualannya. "Kalau kami prediksi tahun ini
industrinya bisa tumbuh di
atas 5%," sebut Budianto.
Peter Chayson Direktur PT
Kino Indonesia mengatakan,
meski pertumbuhan penjualan tahun lalu tidak meningkat
signifikan, kinerja bisnis di
sektor consumer goods masih
akan tetap berlanjut. “Kondisi

15

INDUSTRI

Kami optimistis industri mamin tahun ini bisa
tumbuh di atas 8,4%.
Adhi S, Ketum Gabungan Pengusaha
Makanan dan Minuman Indonesia

penjualan sudah membaik
dari bulan Oktober 2017. Jadi
kita ingin tahun ini penjualan
akan meningkat cukup baik,”
kata Peter.
Sebelumnya, emiten anggota Grup Salim, yakni Indofood
Sukses Makmur (INDF) dan
Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) tahun lalu bergerak datar-datar saja. Indofood

Bus Listrik Lokal
Akan Dipasarkan

Sukses Makmur mencatatkan
penjualan Rp 70,19 triliun,
naik 5,30% year-on-year
(yoy). Sedangkan Indofood
Sukses Makmur tumbuh 3,58%
(yoy) menjadi Rp 35,61 triliun.
"Kami berharap tahun ini lebih
baik dan kami akan terus menyesuaikan strategi," kata Direktur Utama INDF dan ICBP
Anthoni Salim.
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Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, 2013-2017
Makanan
2015

2013

KONTAN/ Eldo Rafael

2014
2016
2017
Kota+
Kota+
Kota+
Kota+
Kota+
Kota
Desa
Kota
Desa
Kota
Desa
Kota
Desa
Kota
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
414.170 299.112 356.435 439.770 336.738 388.350 457.312 366.834 412.462 520.631 397.100 460.639 590.082 457.927 527.956
Dalam Rupiah

Sumber: BPS

Pengurangan Penggunaan Plastik

ANTARA/Saptono

Ketua Umum Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia/Indonesian Environmental Scientist Association (IESA) Universitas
Indonesia Tri Edhi Budhi Soesilo (kanan) menyerahkan dokumen kebijakan terkait edukasi pelibatan masyarakat dalam
pengurangan penggunaan plastik yang dilakukan di Indah Kiat Tangerang, Indah Kiat Serang dan Ekamas Fortuna Malang
kepada Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati (kedua kiri) disaksikan Direktur Verifikasi PLB3 dan
LNB3 KLHK Achmad Gunawan Widjaksono (kedua kanan) dan Senior Expert Program & Partnership on Sustainability
APP Sinar Mas Trisia Megawati pada Workshop Sustainable Waste Reduction Program Based on Community Engagement
in Climate Change di Jakarta, Kamis (22/3). Maksimalisasi pelibatan masyarakat dalam pengurangan palstik dapat
dilakukan melalui edukasi dan materi komunikasi yang interaktif.

Mobil Anak Bangsa saat ini sedang mempersiapkan
pembangunan pabrik di daerah Subang, Jawa Barat.
JAKARTA. Tidak hanya didominasi Agen Pemegang Merek
(APM) asal luar negeri, pabrikan otomotif lokal juga berani
memamerkan prototipe kendaraan listrik buatan dalam
negeri ke pasaran. Salah satunya PT Mobil Anak Bangsa
(MAB) yang terang-terangan
memamerkan kendaraan listrik jenis bus.
Leonard, Presiden Direktur
Mobil Anak Bangsa mengatakan, sejak Maret tahun lalu
sudah ada dua prototipe kendaraan listrik yang dibuat.
Saat ini, kedua contoh kendaraan listrik itu sedang masuk
proses adminstrasi laik jalan
di Kementerian Perhubungan
dan rekomendasi uji tipe Kementerian Perindustrian.
Apabila kedua kendaraan
tersebut telah lolos pengujian,
perusahaan ini siap memproduksi massal mobil listrik.
"Bila adminstrasi dan pengujian sudah siap baru bisa kami
bisa menjual secara massal,"
kata Leonard, Kamis (22/3).
Dia mengklaim, mayoritas
komponen bus listrik buatan
Mobil Anak Bangsa berasal
dari dalam negeri. Hanya sejumlah kecil komponen bus

yang masih dipenuhi komponen impor. Seperti baterai dan
motor listrik dari Jepang, serta kaki engsel dari Jerman.
Saat ini, proses produksi
bus Mobil Anak Bangsa, mulai
dari chassis hingga pemasangan karoseri digelar di lokasi pabrik karoseri New Armada Magelang, Jawa Tengah.
Namun, kata Leonard, perusahaan ini akan membangun
sendiri area produksi.
Dia menyatakan, Mobil
Anak Bangsa sedang menyiapkan pembangunan pabrik
di Subang, Jawa Barat. Luasnya mencapai 10 hektar (ha).
"Jika sudah masuk tahap mass
production, kami mampu
memproduksi satu sampai
tiga unit bus per hari dengan
tenaga kerja sebanyak 100
orang lebih," kata Leonard.
Bus listrik buatan Mobil
Anak Bangsa ini akan dibanderol dengan harga Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar per unit.
Perusahaan ini tengah menjajaki calon pembeli, misalnya
ke operator bus TransJakarta,
serta ke PT Angkasa Pura II
untuk kendaraan bandara.
Eldo Rafael
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Mengubah Hasil dengan Mengubah Kultur

T

he Great Recesssion AS
di tahun 2008 telah
mengubah kultur General Motors (GM). GM menggunakan strategi baru "Make
decisions. Take risks. Move
fast. Be accountable."
Filosofi GM berbeda jauh
dengan kultur lama yang telah kadaluwarsa. Ternyata,
perubahan kultur itu sangat
menentukan kesuksesan GM
pasca resesi Amerika Serikat
(AS).
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Roger Connors dan Tom Smith, para
pakar kepemimpinan Partners in Leadership Consulting Firm. Mereka memperkenalkan konsep "tiga kaki kultur" yang menentukan hasil,
yaitu pengalaman, keyakinan
dan aksi.
Inti konsep itu adalah dengan mengubah kultur korporasi atau organisasi, hasil
akan ikut berubah. Lalu prakteknya mengandalkan pergeseran dari tiga kaki ini.
Pertama, pengalaman
membentuk kebiasaan dan
nilai (keyakinan). Kedua, keyakinan mencetuskan aksi.
Lantas ketiga, aksi yang terakumulasi memberi hasil dengan kualitas baru.
Perubahan kultur merupakan salah satu jalan dalam
Change Management alias

Manajemen Perubahan yang
dapat diandalkan. Bayangkan saja, seseorang di suatu
negara dengan kultur tertentu
bertindak berbeda ketika berada di kultur lain.
Misal ketika di Singapura,
biasanya teman-teman kita
asal Indonesia akan sangat
tertib. Ketika menyeberang
jalan pun mereka menggunakan zebra cross dan tidak
membuang sampah sembarangan karena denda selangit. Namun saat kembali di
Jakarta, orang yang sama
akan berjalan dengan seenaknya dan membuang sampah
sembarangan di pinggir jalan.
Mengapa? Pertama, karena banyak trotoar di Jakarta
yang tidak dapat digunakan
oleh pejalan kaki. Banyak pedagang asongan di atas trotorar. Trotoar juga sering kali
penuh lubang. Kedua, tempat
sampah jarang ditemui di
jalan-jalan Jakarta. Kalaupun ada, lokasi tempat satu
dengan yang lain, cukup
jauh.
Mengapa Jakarta punya
masalah dengan trotoar dan
tempat sampah? Itu karena
kultur yang kurang menghargai pejalan kaki dan kurang
menghargai kebersihan. Kultur tersebut adalah kerangka
penerapan keputusan dari

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
atas hingga ke bawah.
Peran "atas" di sini adalah pemerintah daerah (pemda) yang semestinya menertibkan trotoar dan menyediakan lebih banyak tempat
sampah. Peran "bawah" di
sini adalah para pengguna
trotoar dan jalan, yaitu kita
semua.
Kesimpulannya, seseorang dapat berperilaku berbeda di dalam situasi dan organisasi berbeda. Sebagaimana
kita sangat mematuhi hukum
di Singapura tapi "santai"
ketika di Jakarta.
Bisa dibayangkan bagaimana efek positif (atau negatif) dari kultur organisasi

terhadap hasil (results). Belajar dari GM, mulailah dari
atas (top-bottom) dengan
proses pengambilan keputusan berisiko secara cepat dan
penuh akuntabilitas.
Berikut langkah-langkah
yang perlu diambil dalam
proses mengubah kultur organisasi;
Pertama, kenali kultur
yang ada. Hindari "denial"
alias "tidak mengakui adanya
masalah." Perlu kejujuran
dan keterbukaan untuk mengenali kultur yang ada.
Kedua, putuskan dan catat kultur seperti apa yang
dituju. Ketika kultur yang
ada justru memungkinkan
ketidakjujuran berkembang,
segera putuskan bahwa kejujuran semua pihak merupakan segi kultur terpenting.
Ketiga, desain pendekatan
yang akan digunakan. Kejujuran memerlukan transparansi. Desainlah sistem yang
sangat mengandalkan transparansi agar dapat bekerja
dengan baik.
Keempat, sosialisasikan
perubahan yang diharapkan.
Sosialisasikan perubahan
yang diharapkan ini tapi tidak hanya dengan menempelkan slogan-slogan belaka.
Gunakan mentoring dan
coaching dalam lingkungan
aman tanpa praduga. Dengan

begitu, masalah apapun dapat diselesaikan dengan perasaan lega tanpa dihakimi.
Kelima, lakukan pelatihan
dan komunikasikan apa yang
perlu diubah. Komunikasikan
apa yang perlu diubah dan
bagaimana penerapannya
dengan jelas dalam pelatihan
dan sesi mentoring serta coaching.
Gunakan skenario dan
simulasi. Dengan begitu, peserta dapat memahami secara jernih seperti apa yang
diharapkan.
Keenam, aplikasikan perubahan serentak dalam setiap
divisi customer facing dan
back office. Ketika "transparansi" merupakan perubahan
yang dituju, terapkan dan
laksanakan serentak di setiap
divisi yang langsung berhadapan dengan customer maupun di back office. Tujuannya
agar kultur ini dapat menjangkau setiap segi.
Namun perlu diingat bahwa mengubah apapun perlu
waktu dan kesepakatan semua pihak. Perubahan perlu
dilakukan dalam diri setiap
individu, tanpa kecuali. Ini
memerlukan bantuan para
mentor dan coach dalam
aplikasinya.
Silakan mencoba. Ketika
kultur berubah, hasil (output)
juga pasti berubah.
■

Wuling Motors Menambah
Diler di Palembang
JAKARTA. Wuling Motors meresmikan diler pertamanya di
Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Diler tersebut dikelola oleh PT Maju Global Motor, dan menawarkan layanan sales, service, sparepart (3S).
Alvin Kennedy, Presiden Direktur Maju Global Motor
mengatakan, pendirian diler di Palembang ini tidak lepas
dari pertumbuhan pasar otomotif di wilayah tersebut yang
positif. "Kondisi ini menjadi salah satu hal yang mendorong
kami menghadirkan outlet resmi Wuling Motors di Sumatera Selatan," kata Alvin, Kamis (22/3).
Peresmian diler Wuling Motors di Palembang ini merupakan langkah serius perusahaan otomotif asal Negeri Panda
tersebut untuk memperbesar jumlah jaringan pasarnya di
Indonesia. Tahun ini, Wuling Motors menargetkan dapat
mengoperasikan 80 diler di seluruh Indonesia.
Diler Wuling Motors di Palembang ini menempati lahan
seluas 3.365 meter persegi (m²), dengan luas bangunan 665
m². Selain dilengkapi ruang pamer (showroom) berukuran
365 m² yang mampu memajang enam unit mobil, diler ini
juga menyediakan fasilitas service.
Dian Asmahani, Brand Manager Wuling Motors menjelaskan, penambahan jaringan diler di sejumlah daerah termasuk fokus perusahaan otomotif asal China itu. Sebagai
pemain baru di industri otomotif di Tanah Air, pembukaan
diler baru ini merupakan bagian strategi Wuling Motors
untuk mendekatkan diri kepada pelanggan.
Wuling beroperasi di Tanah Air pada pertengahan tahun
lalu. "Kami berharap layanan diler ini dapat dinikmati pelanggan di Palembang dan sekitarnya," kata Dian
Eldo Rafael
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