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Kami akan meluncurkan model baru Xpander 
dengan harga kompetitif.
Intan Vidiasari, Deputy Group Head of 
Planning & Communication Mitsubishi

■MANUFAKTUR

Slogan alias tagline yang 
biasanya dituliskan ber-
samaan dengan merek, 

seperti "Just Do It"-nya Nike, 
sesungguhnya mempunyai 
kekuatan besar untuk mem-
bentuk kultur korporasi. De-
ngan gabungan struktur bis-
nis, produk viral, monetisasi, 
dan kultur korporasi yang te-
pat, dapat dipastikan sukses 
di tangan.

Kuncinya adalah imple-
mentasi fusi merek (brand 
fusion) yang tepat, menurut 
Denise Lee Yohn dalam buku-
nya Fusion. Selain Nike, 
AirBnB dengan slogan "Be-
long Anywhere" membentuk 
lebih dari sekadar image, na-
mun juga model bisnis serta 
bisnis-bisnis auksilari yang 
piggybacking bisnis utama.

Konsep "belonging"-nya 
AirBnB dan "kerjakan aja 
deh"-nya Nike menjadi jiwa 
bisnis keseluruhan. Setiap 
tahun, setiap pegawai AirBnB 
mendapati jatah US$ 2.000 
untuk digunakan sebagai 
akomodasi dalam perjalanan 
wisata. Tentu saja penginap-
an yang disediakan adalah di 
antara partner AirBnB.

CRM di cloud Salesforce 
membentuk kultur korporasi 
dengan konsep ohana-nya 
Hawaii. Ohana adalah kultur 
kekeluargaaan di kepulauan 
tropis ini yang menjadi in-

spirasi dalam membentuk 
kultur korporasi.

Setiap anggota korporasi 
dipandang sebagai keluarga 
sendiri, yang tercermin dari 
penggunaan salutasi "aloha" 
yang berarti "love" atau "ka-
sih" dan ungkapan terima 
kasih "mahalo" di akhir setiap 
email. Kultur kasual Hawaii 
juga sangat terasa di Sales-
force dengan casual Friday 
dress code kemeja Hawaiian 
yang santai berbunga-bunga.

Google mempunyai prog-
ram "rule of seven," di mana 
setiap pegawai mempunyai 
akses ke tujuh orang pengam-
bil keputusan, sehingga setiap 
ide yang tergenerasi menda-
patkan perhatian dan kesem-
patan untuk dieksekusi. Prog-
ram tersebut merupakan im-
plementasi dari kultur yang 
sangat mengutamakan ter-
bentuknya ide-ide cemerlang. 

Ritz-Carlton Hotel, misal-
nya, sangat mengutamakan 
empati, kerendahan hati dan 
caring. Di lokasi manapun, 
para pegawai dan manajer 
hotel telah di-train untuk 
menghormati para tamu dan 
sangat care akan kebutuhan 
mereka. Sekecil apapun yang 
dibutuhkan, pasti dipenuhi.

Sebaliknya, di Walmart, 
kultur yang ditekankan ada-
lah "low prices and good value 
for money." Terjemahan be-

basnya: Harga murah dan 
nilai tinggi untuk harga ter-
sebut. Jadilah dapat dipasti-
kan semua produk yang diju-
al sangat terjangkau.

Dari beberapa best practi-
ces di muka, dapat kita sim-
pulkan. Pertama, setiap me-
rek mempunyai "jiwa" yang 
terpancar dari slogan dan 
kultur korporasi. Keduanya 
perlu sejajar dan selaras, bu-
kan bertolak belakang. Misal-
nya, image bisnis yang jujur 
dan terbuka, tidak bisa dija-
lankan dengan kultur korpo-
rasi tertutup dan tidak trans-
paran.

Kedua, merek dan slogan 
adalah "kultur eksternal," se-

dangkan kultur korporasi 
yang dijalankan oleh para 
pegawai dan stakeholder da-
lam adalah "kultur internal." 
Kultur eksternal dan internal 
perlu saling mendukung, se-
hingga tidak menimbulkan 
kebingungan di antara para 
konsumen. 

Ketiga, diperlukan keter-
bukaan akan kultur yang di-
harapkan. Hal ini dapat di-
bentuk dengan deskripsi jelas 
dan aplikasi top-to-bottom. 
Untuk itu, kenali dari awal 
filosofi dasar bisnis hingga 
implementasi ke jajaran ter-
bawah.

Blue Bird, misalnya, sa-
ngat mengutamakan kejujur-
an dan profesionalitas yang 
tercermin dalam setiap divisi 
internal maupun yang berha-
dapan langsung dengan kon-
sumen yaitu para driver and 
customer service. Tampak-
nya, transparansi mengenai 
kultur integritas dari awal 
proses perekrutan sangat me-
nentukan keberhasilan pene-
rapannya.

Keempat, tumbuhkan kul-
tur yang diharapkan dengan 
aktivitas-aktivitas pendu-
kung. Tidak cukup hanya de-
ngan mengadakan tamasya 
tahunan atau casual Friday. 
Nilai-nilai yang ingin dite-
rapkan, perlu diingatkan de-
ngan aktivitas-aktivitas yang 

sesuai. Sebagai contoh, di or-
ganisasi yang berkultur "ca-
ring and sharing," ajaklah se-
tiap pegawai untuk bekerja 
volunter di LSM-LSM partner 
atau kerja bakti di lingkung-
an. Bisa juga mendirikan 
klub yang punya visi dan 
misi yang sama.

Bisa juga dengan meng-
gunakan berbagai simbol 
atau benda yang menggam-
barkan kultur tersebut. Misal-
nya, simbol persahabatan 
bisa saja dengan mengenakan 
"friendship bracelet" atau 
mengakhiri setiap email de-
ngan "salam persahabatan" 
daripada "best regards."

Konklusinya, setiap akti-
vitas organisasi dapat men-
cerminkan nilai-nilai yang 
dibawa. Dan memang ini 
membutuhkan kesadaran 
akan fi losofi  mendasar. Pasti-
kan perilaku pemimpin dari 
top-to-bottom mencerminkan 
kultur ini.

Kultur korporasi kelihat-
annya adalah hal sepele, pa-
dahal sangat besar artinya 
dalam membentuk karakter 
eksternal setiap stakeholder 
yang terlibat. Dengan ini, 
dapat diekspektasikan me-
ningkatnya produktivitas 
yang mampu bermuara pada 
peningkatan profit. Selamat 
membangun kultur korporasi 
yang sehat.                 ■

Membangun Bisnis dengan Kultur KorporasiMembangun Bisnis dengan Kultur Korporasi

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

JAKARTA. Pasar mobil multi 
purpose vehicle (MPV) akan 
kembali memanas di semester 
II-2018. Sebab, di ajang Gaikin-
do Indonesia International 
Auto Show (GIIAS) 2018, ba-
kal hadir model baru di kelas 
penyumbang mayoritas pen-
jualan mobil nasional itu.

Intan Vidiasari, Deputy 
Group Head of Planning & 
Communication Group PT 
Mitsubishi Motors Krama Yu-
dha Sales Indonesia (MMKSI) 
menjelaskan, akan ada model 
baru dari mobil andalannya 
yakni Xpander. Saat ini ada 
enam varian Xpander yang 
berada di kisaran harga 
Rp 197,1 juta hingga Rp 253,4 
juta per unit. "Kami akan me-
luncurkan model baru di te-
ngah-tengah harga itu. Tunggu 
saja," kata Intan, Senin (10/7).

Menurut dia, opsi untuk 
meluncurkan Xpander tipe 
terbaru sudah disurvei secara 
matang. Ada beberapa varian 
yang diinginkan konsumen 
yang sekarang belum ada. 
"Jadi untuk bisa menjangkau 
lebih banyak lagi target seg-
men, kami akan meluncurkan 
varian baru ini," kata Intan.

Wuling Motors juga tak mau 
ketinggalan. Brand Manager 
Wuling Motors Indonesia, 
Dian Asmahani menyatakan, 
akan ada model baru di ajang 
GIIAS. "Kami akan memper-
kenalkan produk baru di GII-
AS, mengenai tipenya tunggu 
saja," ungkap dia.

Di industri otomotif dalam 
negeri, saat ini, Wuling hadir 
di segmen MPV lewat dua pro-
duknya, yakni Wuling Confero 
dan Cortez. Sejak periode 
Agustus 2017 hingga Juni 
2018, Wuling telah mencatat-

kan penjualan sebanyak 
13.170 unit. Wuling juga me-
miliki 71 diler resmi yang akan 
terus berkembang hingga 80 
outlet di Indonesia. 

Wacana kehadiran model 
terbaru Toyota Avanza juga 
semakin santer. Menanggapi 
hal tersebut, Executive Gene-
ral Manager PT Toyota Astra 
Motor (TAM), Fransiscus 
Soerjopranoto, mengatakan, 
pihaknya masih melakukan 
studi terkait generasi terbaru 
Avanza. "Kami tetap menjaga 
penjualan Avanza 6.000 unit 
sampai 7.000 unit," papar 

Soerjopranoto.
Gaikindo masih optimistis 

penjualan mobil sampai de-
ngan akhir tahun nanti bisa 
mencapai 1,1 juta unit atau 
sesuai target di awal tahun.  
Ketua Umum Gaikindo Yoh-
annes Nangoi memaparkan, 
sampai Mei tahun ini penjual-
an masih positif. 

Gaikindo juga tidak merevi-
si target tersebut, meski ba-
nyak faktor seperti bunga 
bank naik, nilai tukar rupiah 
yang melemah serta kondisi 
ekonomi lainya. "Meski tahun 
politik berat, kami optimistis 
di semester kedua penjualan 
masih berkisar 500.000-an 
unit," kata Nangoi.

Eldo Rafael

Segmen MPV 
Penentu Penjualan

Gaikindo tidak 
akan merevisi 

target penjualan 
mobil 1,1 juta 
unit tahun ini.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Boleh jadi PT Ar-
wana Citramulia Tbk menjadi 
satu dari segelintir produsen 
keramik yang masih berun-
tung. Sepanjang semester I-
2018, kinerja keuangan per-
usahaan ini menanjak.

Sepanjang Januari-Juni 
2018, penjualan bersih Arwa-
na terhitung tumbuh 14,42% 
year on year (yoy) menjadi 
Rp 932,52 miliar. Sementara 
laba tahun berjalan yang da-
pat diatribusikan kepada pe-
milik entutas induk alias laba 
bersihnya meningkat 13,13% 
yoy menjadi Rp 69,62 miliar 
(lihat tabel).

Adapun pelanggan terbesar 
Arwana dengan nilai transaksi 
lebih dari 10% terhadap penju-
alan adalah PT Catur Sentosa 
Adiprana Tbk, yang tak lain 
adalah pihak yang berelasi. 
Sepanjang semester pertama 
tahun ini, Catur Sentosa men-
catatkan transaksi senilai Rp 
651,94 miliar atau 70,59% ter-
hadap total penjualan neto 
konsolidasi Arwana.

Pertumbuhan nilai penjual-
an sejalan dengan peningkat-
an volume penjualan. Perusa-
haan berkode saham ARNA di 
Bursa Efek Indonesia itu men-
catat, volume penjualan se-
mester pertama tahun lalu 
24,5 juta meter persegi (m²) 
keramik. Sementara pada se-
mester pertama tahun ini 
mencapai 27 juta m² keramik.

Berkaca dari pencapaian 
paruh pertama, manajemen 
Arwana yakin pertumbuhan 
kinerja masih akan berlanjut 
pada semester kedua. "Kinerja 
akan lebih baik karena mixed 
sales yang semakin membaik," 
ujar Rudy Sujanto, Chief Fi-
nance Offi cer PT Arwana Ci-
tramulia Tbk saat dihubungi 
KONTAN, Kamis (12/7).

Namun target Arwana tak 
cuma mengerek penjualan 
dan laba. Mereka juga ingin 
mendongkrak kinerja dengan 
cara meningkatkan efisiensi 
pengeluaran.

Kembali mengintip laporan 
keuangan semester I-2018, 
Arwana menanggung beban 
pokok penjualan Rp 705,61 
miliar. Kalau dihitung, kena-
ikannya 14,89% dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun lalu sebesar Rp 614,14 
miliar. Pertumbuhan beban 
pokok penjualan tersebut je-
las lebih tinggi dibandingkan 
dengan pertumbuhan penjual-
annya.

Padahal sepanjang tahun 
ini, Arwana berharap bisa 
mencatatkan penjualan ber-
sih Rp 1,88 triliun dan laba 

bersih Rp 151 miliar. Sebagai 
perbandingan, tahun lalu me-
reka membukukan penjualan 
bersih Rp 1,73 triliun dan laba 
bersih Rp 120,83 miliar.

Ekspansi pabrik

Sembari melecut kinerja, 
Arwana melanjutkan ekspansi 
kapasitas pabrik di Sumatra 
Selatan. Cita-cita perusahaan 
tersebut adalah meningkatkan 
kemampuan produksi pabrik 
dari semula 8 juta m² keramik 
per tahun menjadi 14 juta m² 
per tahun. Alokasi dana eks-

pansi pabrik mencapai Rp 150 
miliar.

Menurut jadwal, target sele-
sai peningkatan kapasitas 
produksi pabrik di Sumatra 
Selatan pada tahun 2019. Nan-
ti, pabrik itu memproduksi 
keramik ukuran 50 cm x 50 
cm. Semula, pabrik di Jawa 

Timurlah yang memproduksi 
keramik 50 cm x 50 cm.

Bukan tanpa pertimbang-
an Arwana memilih pening-
katan kapasitas produksi di 
pabrik Sumatra Selatan. Per-
usahaan tersebut mencatat, 
pertumbuhan pasar di Suma-
tra saat ini bahkan lebih baik 
daripada di Jawa. "Pertum-
buhan market di Sumatera 
lebih baik daripada di Jawa, 
market Sumatra bertumbuh 
di atas 10%," terang Rudy.  ■

Kinerja ARNA Berkilau
PT Arwana Citramulia Tbk yakin bisa memenuhi target pendapatan tahun ini Rp 1,88 triliun

Sugeng Adji

Kerjasama Sarana Pengaduan

KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Direktur Utama Telkomtelstra Erik Meijer (kiri)  bersama Ketua Komnas Perempuan Azriana R Manalu hadir saat 
penandatanganan kerjasama antara Komnas Perempuan dan Telkomtelstra di Jakarta, Kamis (12/7). Kerjasama ini berupa 
penggunaan teknologi cloud contact center guna meningkatkan efi siensi dan efektivitas penerimaan kasus pengaduan 
yang masuk ke Komnas Perempuan melalui telepon. 

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kementerian PUPR
■ Nama lelang: pembangunan 
jembatan gantung Sukanegara Cs
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 42505064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah III Provinsi Jawa 
Barat
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/ jasa pelaksana konstruksi 
pekerjaan jembatan, jalan layang, 
terowongan dan subways yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
12.172.148.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
12.172.148.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 11 Juli – Rabu, 25 Juli 2018 
melalui https://lpse.pu.go.id/eproc/ 

■ Nama lelang: pembangunan 
jembatan gantung Ciledug Wetan 
Cs Kab. Cirebon / Nawacita
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 42499064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah I Provinsi Jawa 
Barat
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/ jasa pelaksana konstruksi 
pekerjaan jembatan, jalan layang, 
terowongan dan subways yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
9.680.685.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
9.680.685.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 11 Juli – Senin, 30 Juli 2018 
melalui https://lpse.pu.go.id/eproc/   

Lelang Otomotif 
di Jakarta
PT Balai Lelang Serasi bekerjasama 
dengan Pejabat Lelang Kelas II 
Jakarta mengadakan lelang sukarela 
sekitar ratusan unit kendaraan 

bermotor berbagai merek dan tipe.

■ Open house: 
Senin, 16 Juli – Rabu, 18 Juli 2018 
pukul 09.00–17.00 WIB di Pool 
IBID Jl. Ciputat Raya No. 100, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Lelang: 
Rabu, 18 Juli 2018, pukul 13.00 
WIB di Pool IBID Jl. Ciputat Raya 
No. 100, Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan

■ Open house: 
Senin, 23 Juli – Rabu, 25 Juli 2018 
pukul 09.00–17.00 WIB di Pool 
IBID Jl. Ciputat Raya No. 100, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Lelang: 
Rabu, 25 Juli 2018, pukul 13.00 
WIB di Pool IBID Jl. Ciputat Raya 
No. 100, Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan

■ Open house: 
Senin, 30 Juli – Rabu, 1 Agustus 
2018 pukul 09.00–17.00 WIB di 
Pool IBID Jl. Ciputat Raya No. 100, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Lelang: 
Rabu, 1 Agustus 2018, pukul 13.00 
WIB di Pool IBID Jl. Ciputat Raya 
No. 100, Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan 

Pekerjaan di Kemente-
rian Kesehatan
■ Nama lelang: pengadaan bahan 
medis habis pakai (non e caralogue) 
(itemized)
Instansi: Kementerian Kesehatan 
(Kode Lelang: 21338047)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
H. Adam Malik Medan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ penyalur alat kesehatan 
(PAK) yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
13.287.795.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
4.932.430.347,98
Anggaran: BLU

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 10 Juli – Kamis, 19 Juli 2018 
melalui http://lpse.depkes.go.id/
eproc4

Kontribusi Penjualan
(Semester I 2018)

Segmen usaha**
Industri 906,39
Distribusi 879,53
(Eliminasi) -862,40
Segmen geografi s
Jawa 581,48
Luar Jawa 342,04
Keterangan: Rp miliar, **penjualan kotor
Sumber: Bursa Efek Indonesia

Kinerja PT Arwana 
Citramulia Tbk

Semester
I 2018

Semester
I 2017

Penjualan neto 923,52 814,98
Laba bersih* 69,62 61,54
Kas/setara kas 49,45 5,39
Liabilitas 581,29 603,44
Keterangan: Rp miliar, *laba tahun berjalan 
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk

Penjualan Mobil MPV

Pabrikan Merek Jan-Jun '18 
(unit)

Jan-Jun '17 
(unit)

Mitsubishi Xpander 39.948 *
Toyota Avanza 39.455 62.615
Suzuki Ertiga 18.030 17.988
Daihatsu Xenia 15.164 18.869
Honda Mobilio 11.718 23.085
Wuling Confero 4.819 *
Toyota  Innova 25.948 27.257
Nissan Grand Livina 1.982 3.870
Suzuki APV 2.037 2.333
Daihatsu Luxio 1.899 2.241
Toyota Sienta 2.253 8.580
Wuling Cortez 3.301 *
Keterangan: *Belum diluncurkan                            Sumber: Gaikindo


