
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 13 April 2018

Saat ini pelumas segmen industri mayoritas 
masih diisi oleh brand impor.
Adrian Baskoro, Vice President Board 
of Directors MPM Lubricants

■MANUFAKTUR

Terhitung pada tahun 
2017, ada 197 perusa-
haan unicorn di dunia. 

Mereka adalah bisnis-bisnis 
berbasis internet dan aplikasi 
mutakhir dengan nilai valua-
si pasar mencapai minimal 
US$ 1 miliar. Salah satunya 
adalah kebanggaan Indonesia 
Go-Jek.

Sebenarnya, apakah ha-
nya 197 perusahaan di dunia 
yang bernilai sedemikian 
tinggi? Tidak. Masih banyak 
yang sebaik itu atau bahkan 
lebih baik. Tapi mereka me-
milih menjadi unicorn trans-
paran alias tidak terlihat.

Kok bisa? Karena mereka 
membiayai semua aktivitas 
bisnis dari dana internal 
atau sumber-sumber lain 
yang bukan merupakan ven-
ture capital.

Mengapa memilih untuk 
menjadi unicorn transparan? 
Ada beberapa kekurangan 
dan keuntungan dari pilihan 
strategi ini.

Pertama, salah satu kontra 
penerimaan dan penggunaan 
dana venture capital adalah 
kontrol manajerial dan direk-
si dari para eksekutif venture 
capital yang ditransplantasi 
ke dalam perusahaan. Kedua, 
visi, misi, dan fi losofi  bisnis 
dapat bergeser dari tujuan 
awal pendirian, mengingat 
venture capital sangat meng-

utamakan return on invest-
ment alias RoI yang cepat dan 
besar.

Ketiga, kesiapan untuk  
bertumbuh secara masif da-
lam waktu sekejap belum ten-
tu memadai. Dana venture 
capital mengkarbit growth 
raksasa, sehingga skalabilitas 
bisa jadi tidak dapat diben-
dung,. Namun kapasitas in-
ternal dan pasar belum tentu 
siap.

Ingat, setiap organisasi 
terdiri dari manusia yang 
menjadi motor dan bensin. 
Jika mereka belum siap seca-
ra hard and soft skills, growth 
karbitan hanya akan menjadi 
liabilitas belaka. Belajarlah 
dari kegagalan Groupon dan 
GoPro.

Bagi yang memilih boot-
strapping tanpa dana venture 
capital, ada beberapa keun-
tungan yang jelas yaitu kon-
trol di tangan para founder 
dan manajerial, serta growth 
yang organik. Kedua hal ini 
tampak sepele namun sesung-
guhnya merupakan inti dari 
growth positif yang sustaina-
ble.

Namun berjuang sendiri-
an tanpa suntikan dana ven-
ture capital tentu membutuh-
kan kemampuan bertahan 
ekstra. Beberapa unicorn 
transparan ternama yang 
bertumbuh secara organik 

secara cantik.
Antara lain MailChimp  

yang mencetak omzet sekitar 
US$ 400 juta per tahun dan  
Craiglist sebesar US$ 694 
juta. Kemudian Scentsy 
beromzet US$ 545 juta, Tough 
Mudder sekitar US$ 100 juta 
dan SparkFun mencapai 
US$ 32 juta).

Nilai valuasi mereka bisa 
diterka besarnya. Sungguh 
luar biasa.

Ajaib daya tahan mereka 
di pasar yang volatil seperti 
sekarang. Tough Mudder, mi-
salnya, sebenarnya hanyalah 
merupakan event organizer 
akitivitas olahraga berlum-
pur, namun kini gaungnya 

telah mendunia.
Apa saja rahasia mereka? 

Beberapa poin di bawah ini 
dapat diterapkan di perusa-
haan Anda, terlepas dari sta-
tus venture capital funding. 

Pertama, model bisnis 
yang boring alias tidak penuh 
hype dan resistance terhadap 
resesi dan volatilitas. Craig-
slist yang menjual listing onli-
ne akan selalu dibutuhkan 
dalam kondisi ekonomi apa-
pun. Ini merupakan salah 
satu contoh.

Kedua, fokus akan kelebih-
an utama dan meng-outsour-
ce kekurangan. Being agile 
sangat penting bagi para uni-
corn transparan. Hemat da-
lam hiring personel dan stre-
amline budget departemen se-
dapat mungkin.

Ketiga, ultra efi sien dalam 
operasional dan manajerial. 
Langkah-langkah yang hanya 
menambah beban operasional 
dan budget perlu direduksi 
sedapat mungkin. Setiap ak-
tivitas dijalankan dengan 
awareness impact dan risiko-
nya.

Keempat, pertumbuhan 
organik dan skalabilitas ber-
tahap. Mengutamakan per-
tumbuhan secara organik de-
ngan menerapkan strategi 
pemasaran dan growth ha-
cking yang jitu namun etis. 
Langkah-langkah non-etis in 

the end hanya akan menam-
bah beban liabilitas.

Di dunia online, sangat 
banyak kita jumpai proses 
growth hacking yang tidak 
etis, seperti membesar-besar-
kan jumlah download dan 
mengumbar vanity metrics 
yang tidak perlu. Ini mung-
kin punya makna sekejap, 
seperti meningkatkan trafik 
dalam beberapa hari, namun 
tidak akan punya kontribusi 
apa-apa terhadap konversi 
dan omzet.

Intinya, setiap bisnis pu-
nya kemungkinan untuk 
menjadi unicorn, baik yang 
kasat mata maupun yang 
transparan. Sepanjang stra-
tegi diterapkan dengan kesa-
daran akan efek jangka pen-
dek dan jangka panjang, se-
mestinya kesempatan dapat 
dicari dan dibentuk.

You create your own op-
portunity. You design your 
own success.

Peka akan resiko bisnis, 
menerapkan pemasaran or-
ganik dan agilitas operasional 
merupakan andalan para 
unicorn transparan yang sa-
ngat baik untuk dicontoh. 
Banyak hal sederhana dan 
simpel yang merupakan kun-
ci sukses para unicorn tak 
tampak ini. Bahkan bisa saja 
teman Anda sendiri merupa-
kan salah satunya. ■

Si Unicorn yang Tak TerlihatSi Unicorn yang Tak Terlihat

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

JAKARTA. PT Martina Berto 
Tbk tidak terlalu agresif me-
masang target bisnis. Daya 
beli masyarakat yang diperki-
rakan masih belum pulih dan 
cenderung stagnan menjadi 
faktor emiten berkode saham 
MBTO di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) ini konservatif me-
matok pertumbuhan bisnis.  

Tahun ini Martina Berto 
menargetkan penjualan kotor 
sekitar Rp 1,03 triliun, naik ti-
pis dibandingkan pencapaian 
tahun lalu yang sebesar Rp 
1,02 triliun. Sementara, penju-
alan bersih diperkirakan sebe-
sar Rp 786 miliar atau tumbuh 
7,52% dibandingkan realisasi 
tahun lalu Rp 731,57 miliar.

Direktur Utama Martina 
Berto Bryan David Emil me-
ngatakan, target pertumbuhan  
tersebut cukup realistis. "Ta-
hun 2018 ini target kami mo-
derat optimistis. Tahun ini 
kami tidak terlalu agresif tapi 
juga tidak konservatif," ujar 
Bryan kepada KONTAN, Ka-
mis (12/4).

Ia menambahkan, agenda 
pemilihan kepala daerah (pil-
kada) serentak yang digelar 
tahun ini belum terbukti dapat 
mendongkrak pola konsumsi 
masyarakat. Termasuk dida-
lamnya adalah sektor kosme-
tik.

Melihat kenyataan ini, 
Bryan bilang target Martina 
Berto tahun ini masih tetap 
positif karena sejalan dengan 
pertumbuhan industri kosme-
tik tanah air yang diprediksi 
akan meningkat di kisaran 7% 
sampai 9% dibandingkan ta-
hun lalu.

Tahun ini, Martina Berto 
mengalokasikan belanja mo-
dal atau capital expenditure 
(capex) senilai Rp 59 miliar. 
Manajemen Martina Berto 

akan menggunakan dana be-
lanja modal tersebut untuk 
beberapa keperluan, seperti 
perbaikan gedung, mesin dan 
prasarana lainnya.

Sumber dana belanja modal 
Martina Berto tahun ini ber-
asal dari kas internal dan se-
bagian besar dari pinjaman 
perbankan. Hingga akhir De-
sember tahun lalu, Martina 
Berto memiliki kas dan setara 
kas dalam bentuk dollar Ame-
rika Serikat sekitar US$ 881,18 
juta. Martina Berto juga me-
miliki kas dalam dollar Singa-

pura: S$ 139,45 juta.
Sepanjang tahun 2017, pen-

dapatan Martina Berto ma-
sing-masing berasal penjualan 
kosmetik sebesar Rp 955,80 
miliar, penjualan jamu senilai 
Rp 2,84 miliar dan penjualan 
lain-lain sebesar Rp 64,19 mili-
ar. Pendapatan itu dikurangi  
diskon penjualan sebesar Rp 
248,33 miliar dan retur penju-
alan Rp 42,92 miliar.

Sebelumnya, Ronni Ardian-
syah, Direktur Sales PT Para-
gon Technology and Innova-
tion, mengatakan, inovasi 
menjadi strategi perusahaan-
nya  bertumbuh. "Kami berada 
di industri yang sangat tergan-
tung dengan kehadiran inova-
si baru, tentu kami mempu-
nyai inovasi baru setiap ta-
hun," ujar Ronni.

Agung Hidayat, Dede S

KONTAN/Achmad Fauzie

Tahun ini Martina Berto menargetkan penjualan kotor sekitar 
Rp 1,03 triliun.

Martina Berto Pasang 
Target Moderat

Target MBTO 
tahun ini masih 
sejalan dengan 
target industri 

kosmetik.  

INDUSTRI KOSMETIK■

JAKARTA. PT Federal Karya-
tama (MPM Lubricants) ber-
niat melebarkan pangsa pasar. 
Anak perusahaan  PT Mitra 
Pinasthika Mustika Tbk 
(MPMX) ini telah merencana-
kan masuk ke pasar yang le-
bih luas, yakni segmen indus-
tri.   

Patrick Adhiatmadja, Presi-
den Direktur MPM Lubricants, 
mengatakan, berbagai persi-
apan ekspansi pasar tersebut 
telah dilakukan. "Segmen ini 
cukup besar, contohnya per-
usahaan yang memiliki arma-
da kendaraan tentu membu-
tuhkan pelumas," ujar Patrick, 
Kamis (12/4).

Dalam mendukung perluas-
an pasar, pemilik brand Fede-
ral ini akan mainkan skema 
business to business (B2B). 
Namun, terkait perusahaan-
perusahaan yang menjadi bi-
dikan pemasaran, MPM Lubri-
cants masih belum membe-
berkannya. 

Adrian Baskoro, Vice Presi-
dent Board of Directors MPM 
Lubricants, menambahkan, 
saat ini pelumas segmen in-
dustri mayoritas masih diisi 
oleh brand impor. "Kebutuh-
an pelumas industri ke depan 
masih berkembang," ucap 
Adrian.

Menurut dia, MPM Lubri-
cants menyasar dua pasar  
utama. Pertama, industri pab-
rikan yang membutuhkan  
pelumas bagi mesin. Kedua, 
industri angkutan umum atau 
transportasi yang membutuh-
kan pelumas bagi armada-ar-
mada mereka.

MPM Lubricants memiliki 
pabrik pelumas berkapasitas 
100 juta liter setahun di Cile-
gon, Banten. Besarnya volume 

produksi pabrik ini tidak lepas 
dari relokasi pabrik MPM Lu-
bricants di Pulo Gadung, Ja-
karta pada kuartal IV 2017. 
Sepanjang tahun lalu, MPM 
Lubricants mencatatkan volu-
me penjualan sekitar  61,3 juta 
liter.

Licinnya pasar pelumas ini 
juga diakui PT Shell Indone-
sia. Perusahaan ini dikabar-
kan akan terus menggenjot 
kapasitas produksi. Tahun ini, 
Shell Indonesia mengklaim 
mampu memproduksi sekitar 
85% dari total kapasitas pro-
duksi sekitar 136 juta liter 
atau 120.000 ton per tahun.

Mario Viarengo, VP Marke-
ting Lubricants Shell Indone-
sia, mengatakan, keberadaan 
pabrik pelumas ini sebagai 
bentuk komitmen Shell berin-
vestasi dan mendukung per-

kembangan industri manufak-
tur di Indonesia. "Shell saat ini 
hadir di bisnis hilir yang berin-
tegrasi di Indonesia," terang-
nya.

Tidak hanya mengandalkan 
pasar domestik, beberapa 
pabrikan pelumas bahkan 
mulai mengincar pasar eks-
por. PT Pertamina Lubricants 
misalnya, sedang membangun 
representative office atau 
kantor cabang di beberapa 
negara.

Intania Prionggo, Public 
Relations Pertamina Lubri-
cants, menyatakan, pemba-
ngunan kantor cabang itu 
berada di Australia, kemudian 
menyusul Malaysia dan Viet-
nam. "Ini adalah salah satu 
cara kami menghadapi tan-
tangan yang kami proyeksikan 
terjadi di 2018," katanya.    ■

Pasar Pelumas Tetap Licin
MPM Lubricant berniat memperluas pangsa pasar dengan membidik segmen industri

Agung Hidayat

Peranti Virtual Reality

 KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pengunjung bermain gim dengan virtual reality (VR) Acer Windows Mixed Reality saat peluncuran di Jakarta, Kamis 
(12/4). Acer bekerjasama dengan Windows memperkenalkan peranti yang menggabungkan teknologi virtual reality dan 
augmented reality yang dijual dengan harga Rp 7,5 juta.

Gerai

Penjualan Mitsubishi Fuso 
Menggelinding Kencang

SEMARANG. Penjualan kendaraan segmen komersial ma-
sih kencang. Buktinya, di kuartal I-2018 PT Krama Yudha 
Tiga Berlian Motors (KTB) distributor resmi kendaraan 
Mitsubishi Fuso mencatatkan penjualan 12.331 unit, me-
lonjak 22,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 
10.068 unit.  

Sales and marketing Director PT Krama Yudha Tiga 
Berlian Motors, Duljatmono menjelaskan, pendorong uta-
ma penjualan Mitsubishi Fuso adalah masih mengeliatnya 
proyek infrastruktur, serta membaiknya harga komoditi 
batubara dan kelapa sawit. "Masih tetap konsisten penjual-
an naik," katanya, Rabu (11/4).

Sampai saat ini, penjualan Mitsubishi Fuso di kota-kota 
di wilayah pulau Jawa masih memberi kontribusi penjual-
an terbanyak. Disusul penjualan di Sumatra, kemudian 
Kalimantan dan Sulawesi. 

Membaiknya pangsa pasar kendaraan komersial ini, 
membuat Duljatmono optimis tahun ini penjualan Mitsu-
bishi Fuso dapat naik 25%. Sepanjang tahun 2017, Krama 
Yudha Tiga Berlian Motors mampu menjual sekitar 42.000 
unit kendaraan kemersial ini. 

Harry Muthahhari

Penjualan Sepeda Motor 
Sport Honda Tumbuh 3,9%

JAKARTA. Penjualan sepeda motor sport Honda mencatat 
pertumbuhan yang positif. Hingga kuartal I-2018, sepeda 
motor sport Honda membukukan penjualan sebanyak 
69.984 unit. Jumlah ini meningkat 3,9% dibandingkan perio-
de yang sama tahun lalu. 

Di segmen sepeda motor sport ini, penjualan tertinggi 
ditorehkan oleh model Honda CB150R Streetfi re. Diikuti 
Honda CBR series, Honda CB150 Verza, Honda CRF150L, 
Honda Megapro, dan Honda CRF250RALLY. 

General Manager Sales Division PT Astra Honda Motor 
(AHM), Ignatius Didi Kwok mengatakan, dukungan konsu-
men setia menjadi faktor penting meraih penjualan ini. 
"Penjualan segmen sport kami mampu tumbuh lebih tinggi 
dibandingkan penjualan segmen tersebut secara nasional," 
kata Didi Kwok dalam siaran pers, Kamis (12/4).

Berdasarkan data yang diolah dari Asosiasi Industri Se-
peda motor Indonesia (AISI), kuartal I-2018 total penjualan 
sepeda motor secara domestik sebanyak 1.457.494 unit. 
Atau tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 
1.401.538 unit.  

Eldo Rafael

Industri Pelumas Dalam Negeri
Total kapasitas produksi terpasang 1,8 juta kiloliter (kl)

Utilisasi 850.000 kl

Konsumsi pelumas dalam negeri 800.000 kl-1 juta kl

Nilai pasar pelumas nasional Rp 20 triliun-Rp 30 triliun

Produsen pelumas dalam negeri Importir pelumas

PT Pertamina Lubricant Millenium 

PT Jumbo Power International BFT

PT Wiraswasta Gemilang Indonesia Top 1 

PT Nusaraya Putramandiri Caltex 

PT ALP Petro Industry BP 

PT Castrol Indonesia United Oil

PT Pacifi c Lubritama Indonesia Capiro

PT Tri Hasta Perkasa Phillips 66 Lubricants (lewat anak usah-
anya, PT Kendali Andalan Sempurna)

PT Dirga Buana Sarana

PT Fuch Indonesia
Sumber: Riset KONTAN


