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Model Baru di Alat Berat

■ BISNIS KOSMETIK

Penjualan Wardah di
Malaysia Kian Cantik

Rame produk baru, perusahaan alat berat memanfaatkan tren kenaikan harga komoditas
Eldo Rafael

penjualan alat berat," terang
Ferdinand.
Tidak hanya INTA, PT Kobexindo Tractors Tbk juga
melakukan penambahan produk baru . Untuk menambah
portofolio produk, Kobexindo
akan mendatangkan alat berat
tersebut langsung dari Korea
Selatan.
William Jonatan, Direktur
Kobexindo Tractors, mengatakan ada dua jenis ekskavator yang siap mereka luncurkan yakni merek Doosan di
kelas 30 ton dan 80 ton. "Digunakan untuk keperluan tambang dan juga konstruksi.
Model ini jadi penunjang pendapatan perusahaan di tahun
berikutnya," kata William.

JAKARTA. Industri alat berat
berlomba-lomba mengeluarkan produk baru. Hal tersebut
sebagai upaya merespons kebutuhan alat berat yang terus
meningkat karena masih tingginya harga beberapa komoditas pertambangan.
Ferdinand D, Investor Relation Strategist PT Intraco
Penta Tbk, mengatakan, dalam waktu dekat ini akan ada
dua model alat berat baru
yang segera mereka luncurkan, yaitu jenis rigid dump
truck dan articulated dump
truck berkapasitas 60 ton.
"Kedua alat untuk kebutuhan
galian tambang," kata Ferdinand kepada KONTAN, Rabu
(20/6)
Saat ini Intraco Penta memiliki dua anak usaha di bidang keagenan alat berat.
Merek Volvo, dan SDLG ditangani oleh PT Intraco Penta
Prima Servis. Sementara, penjualan dan layanan alat berat
merek Sinotruk, Mahindra,
Bobcat, Doosan dan Sany Palfinger melalui PT Intraco Penta Wahana (IPW).
Penjualan alat berat emiten
berkode saham INTA di Bursa
Efek Indonesia (BEI) ini mayoritas masih berasal dari
perusahaan-perusahaan pertambangan. Perusahaan itu
berada di wilayah Kalimantan
dan Sulawesi.
Secara pendapatan, penjualan alat berat INTA dari Januari sampai April 2018 mencapai Rp 661,5 miliar. Jumlah
ini naik 97,9% ketimbang periode sama tahun lalu, yang
sebesar Rp 334,2 miliar. "Persentase tambang batubara,
emas, nikel, bauksit menyumbang sekitar 67% dari total

Beberapa mitra Kobexindo
adalah Doosan Excavator
(Korea Selatan), Daewoo
Truck (Korea Selatan), NHL
Terex Truck (China), Jungheinrich Electric Reach
Truck (Jerman), Hako Sweeper (Jerman) dan Minsk
Farm Tractor (Belarusia).
Martio, Direktur Kobexindo
Tractors, menambahkan, ratarata pemesanan alat berat
membutuhkan waktu sekitar
dua hingga tiga bulan. Untuk
penambahan merek, emiten
berkode saham KOBX tersebut mengaku belum memiliki
rencana. "Saat ini kita mementingkan ketersediaan spare
part agar para konsumen bisa
dipuaskan," kata Martio.

Fokus produk lama

Produksi Alat Berat
(unit)

Walaupun bisnis tambang
masih menjanjikan, tidak semua perusahaan alat berat
berminat mengeluarkan produk baru. PT United Tractors
Tbk (UNTR) misalnya, saat
ini masih fokus pada produkproduk lama yang sudah eksis
di pasaran.
Sara K. Loebis, Sekretaris
Perusahaan United Tractors,
memaparkan, dalam waktu
dekat ini pihaknya belum berencana melakukan penambahan tipe baru di segmen
alat berat. "Di barang modal
perubahan tipe berjarak cukup jauh. Tidak seperti otomotif," kata Sara.
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Festival Balon Udara

ANTARA/Siswowidodo

Peserta menerbangkan balon udara saat mengikuti Festival Balon Udara Ponorogo di Lapangan Jepun, Balong, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (21/6). Festival balon udara yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan tersebut diikuti oleh 50 kelompok dari seluruh Kabupaten Ponorogo, untuk sosialisasi bermain
balon yang aman dengan menggunakan tali sekaligus meminimalisir penerbangan balon udara secara liar selama perayaan
Lebaran 2018.

Membangun Bisnis Baik dan Benar

B

agaimana sih cara berbisnis yang baik dan benar? Berbondong-bondonglah para mahasiswa dan
mahasiswi belajar bisnis di
Sekolah Bisnis dan programprogram MBA.
Banyak jalan menuju
Roma. Banyak jalan menuju
bisnis sukses dan profitable.
Namun membangun bisnis
yang baik dan benar membutuhkan kesungguhan ekstra
dan menggunakan etika dan
pola-pola pikir dan komunikasi
positif dengan semua stakeholder. Jauhkan dari niat jahat
apapun, baik dalam mengambil pangsa pasar maupun eksekusi manajemen lain.
Pengusaha hotel butik di
San Francisco bernama Chip
Conley di era great recession
tahun 2008-2011 mendapat
pencerahan dari Abraham
Maslow mengenai bertahan
dan tetap bertumbuh dalam segala situasi dan kondisi. Intinya, lebih penting membangun
hubungan baik dengan customer dan stakeholder lain dibanding mengejar profit.
Ketika investor hanya termotivasi profit dan angka-angka kuantitatif, perspektif yang
dipakai hanyalah berjangka
pendek. Padahal, untuk bertahan dengan longevity baik,
faktor-faktor kualitatif lebih
berperan.

Tentu saja faktor kuantitatif merupakan penggerak kasat
mata yang tidak mungkin ditinggalkan. Dan penulis tidak
menyarankan melupakannya.
Ada faktor kualitatif terpenting dalam membangun
bisnis. Pertama, bahagia bekerja. Sumber daya manusia
(SDM) yang terpenting. Tanpa
manusia yang bekerja baik dan
dalam atmosfir positif, hampir
mustahil sumber daya lain dapat diolah dan dikelola untuk
kepentingan bisnis apapun.
Kultur perusahaan yang
penuh kepercayaan dan ketulusan hati sangat menentukan
unsur kebahagiaan pekerja.
Bisa dipahami mengapa perusahaan global dan multinasional mempunyai kultur positif dan mendukung kemajuan
setiap individu pekerja. Berbagai reward non uang, misalnya
pendidikan formal dan berbagai training dapat diberikan.
Juga bertamasya ke berbagai
negara dan daerah wisata sangat membangun moral.
Kedua, kepuasan pelanggan
merupakan kunci longevity
suatu bisnis. Hal-hal kecil dapat meningkatkan dan menurunkan kepuasan pelanggan.
Misalnya, sedikit ketidaksopanan dalam customer service
dapat membuat pelanggan segan berhubungan kembali.
Baik produk maupun jasa

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Serial
Entrepreneur dan Pengajar
Bisnis, Berbasis di California

pelayanan perlu setara dalam
kualitas. Ini perlu dijalankan
dengan kesadaran, tanpa kepuasan pelanggan, loyalitas
akan mustahil dicapai. Tanpa
loyalitas, referral dan repeat
order tidak akan terjadi. Dan
ini langsung mempengaruhi
bottom line (profit).
Ketiga, rasa syukur (gratitude). Bangunlah produk dan
bisnis yang kehadirannya merupakan berkat bagi pelanggan.
Ketika kehadiran tersebut menjadi bagian dari wish list dan
doa penuh syukur, bisa dipastikan loyalitas tercapai dan
posisi branding telah mencapai
titik kultus.
Namun, bagaimana cara
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Dalam waktu dekat akan ada dua model alat
berat baru yang segera meluncur.
Ferdinand D, Investor Relation
Strategist PT Intraco Penta Tbk

mewujudkan tiga faktor ini?
Satu, kesungguhan pemilik dan
pemegang saham. Dalam politik ada istilah political will.
Dalam bisnis, ini serupa dengan the investors will.
Dua, memberi sebagian
kontrol kepada pekerja dan pelanggan. Memiliki sebagian
kontrol, seseorang lebih menghargai pekerjaan dan produk.
Misalnya, komunikasi dua
arah yang dihargai dan masukan yang diaplikasikan dalam eksekusi.
Tiga, tulus dan tidak menyembunyikan apapun. Transparansi adalah kunci bisnis
yang etis. Hindari menyembunyikan atau merekayasa omzet, prosedur, konten dan sebagainya. Terbukalah dalam berbisnis, sehingga stakeholder
merasakan ketulusan sehingga
mereka merasa memiliki dan
lebih loyal.
Empat, menggunakan komunikasi dewasa. Ini berlaku
dalam publisitas maupun pelayanan pelanggan. Sering gaya
komunikasi manajemen dan
staff customer service terdengar
tidak ramah atau meremehkan.
Ganti dengan gaya bicara komunikatif dan dewasa.
Lima, menginternalisasi
nilai-nilai positif produk dan
filosofi bisnis. Nilai-nilai positif yang membangun karakter,
gaya hidup etis, dan ramah

lingkungan sangat membantu
kepercayaan terhadap perusahaan. Ini bukan sekedar image
belaka.
Enam, membangun hubungan dengan etika kerja dan
tata krama baik secara universal. Berbicaralah sebagaimana
orang dewasa terpelajar. Jaga
hubungan baik, etika kerja,
dan tata krama sehingga tidak
ada yang merasa dikecilkan
dan di-bully.
Tujuh, gunakan kisah narasi (storytelling) yang menginspirasi dan memotivasi berdasarkan kisah nyata. Narasi
punya kekuatan superpower,
karena struktur otak manusia
didesain bekerja baik dengan
kisah. Di zaman lampau nenek
moyang kita mempunyai oral
histori yang diwarnai narasi.
Delapan, hilangkan praduga (prejudice) dalam setiap
ucapan dan aktivitas di dalam
dan di luar perusahaan. Ketika
berujar, "Dasar pemalas" atau
sejenis, praduga dalam bentuk
sumpah serapah telah terlontar. Jauhkan dari setiap tindakan Anda.
Akhir kata, membangun
bisnis yang baik dan benar
membutuhkan kesadaran etika,
praduga, dan relasi dan pikiran positif dengan konsumen
dan stakeholder lain. Niscaya,
growth positif dan longevity
tercapai.
■

WARTA KOTA/Alex Suban

JAKARTA. Penjualan produk
kecantikan Wardah di pasar
Malaysia mencatatkan kinerja
positif. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Wardah telah mendapat sambutan baik dari masyarakat di Negeri Jiran tersebut.
Chief Marketing Officer PT
Paragon Technology and Innovation Salman Subakat
mengatakan, penjualan produk Wardah di Malaysia telah
menyumbangkan cukup besar
bagi pendapatan perusahaan
ini.
Meski tidak dapat menyebutkan angka pertumbuhan
penjualan secara mendetail,
respons positif terhadap produk ini dapat terlihat dari
bertambahnya toko-toko
yang menjual produk Wardah
di Malaysia.
Tercatat, pada tahun 2017
terdapat 121 toko yang memasarkan produk Wardah di Malaysia. Saat ini, jaringan penjualan produk Wardah telah
meningkat menjadi 298 toko.
Artinya, ada penambahan
177 toko dalam satu tahun
terakhir ini. "Antusiasme yang
baik mendorong kami untuk
menempatkan produk di 298
toko Watsons dan Sogo yang
tersebar di seluruh Malaysia,"
kata Salman kepada KON-

TAN, Selasa (12/6).
Dengan gencar memasarkan produk Wadah ke luar
Indonesia, Salman berharap,
brand kosmetik lokal asal Indonesia dapat lebih dikenal
luas ke pasar internasional.
Upaya meningkatkan pangsa pasar juga diimbangi dengan perkembangan bisnis
perusahaan ini. Paragon Technology and Innovation telah

Penjualan di
Malaysia telah
menyumbangkan
cukup besar ke
pendapatan.
memiliki enam area pabrik
seluas 16 hektare (ha) di Kawasan Industri Jatake Tangerang.
Pabrik itu dapat memproduksi lebih dari 135 juta produk personal care dan makeup setiap tahunnya. Beberapa
produk unggulan yang diproduksi Paragon Technology
and Innovation di pabrik itu
antara lain Wardah, Make
Over, Emina, IX, dan Putri.
Ika Puspitasari

Perbandingan Penjualan dan Produksi
Mobil ASEAN

T

hailand dan Indonesia masih kokoh menduduki posisi sebagai
negara dengan produksi dan penjualan mobil terbesar di kawasan
ASEAN hingga kuartal I-2018. Namun dari sisi tren pertumbuhan,
produksi dan penjualan mobil di Negeri Gajah Putih lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Rata-rata Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan
produksi dan penjualan sekitar satu digit.

Penjualan (dalam unit)
Brunei

2.652
2.771
291.920
283.760

Indonesia
135,140
140,840

Malaysia
Myanmar

2.962
1.538
86.037
94.026

Filipina
Singapura

19.853
26.976
237.093
210.490

Thailand
59.558
59.566

Vietnam
Total

2018

835.215
819.967

2017

Produksi (dalam unit)
328.910
316.479

Indonesia
156.214
138.015

Malaysia
Myanmar
Filipina

2.052
629
22.496
36.194
539.690
485.555

Thailand
Vietnam
Total

49.783
47.262
1.099.145
1.024.134

Sumber: ASEAN Automotive Federation
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