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Tahun ini, kami baru mulai (masuk)
furnitur kantor.
Wang Sutrisno, Direktur Keuangan
PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD)

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 8 Februari 2019

Ini, BMW Rilis
Furnitur Kantor Prospektif Tahun
10 Varian Baru
■ OTOMOTIF

Permintaan furnitur kantor terus meningkat seiring pembangunan properti
Agung Hidayat,
Lita Febriani
JAKARTA. Industri mebel,
khususnya segmen furnitur
perkantoran (office furniture) terus berkembang seiring
mulai menjamurnya proyek
properti. Ada produsen yang
sudah eksis dan menyiapkan
ekspansi, namun ada pula
yang baru berancang-ancang
memasuki segmen ini.
PT Datascrip, misalnya, telah lama berkutat di produk
alat tulis kantor (ATK) dan
alat elektronik, berusaha menancapkan bisnisnya di segmen furnitur perkantoran.
Zaky Makarim, Senior Division Manager PT Datascrip
mengatakan, meski permintaan di sektor ini naik-turun,
perkembangannya cukup
menjanjikan. "Baik yang skala
rumahan, pabrikan besar
hingga importir, berusaha
masuk (ke segmen ini)," ungkap dia, Kamis (7/2).
Datascrip telah melakoni
bisnis furnitur ini sejak tahun
1972 silam. Zaky mengaku,
selain melihat kualitas brand
Datascrip, bisnis yang dijalani
sebagai penyedia kebutuhan
kantor juga turut membantu
mereka memperoleh pelanggan, baik dari segmen lembaga maupun institusi. "Tahun
ini kami punya beberapa on
going project, seperti kebutuhan office salah satu media
offline sebanyak enam lantai,"
beber Zaky.
Namun manajemen Datascrip tidak merinci besaran nilai proyek tersebut. Yang pasti, konsep yang digunakan
mengedepankan tren milenial
dan modern. Di beberapa daerah, Zaky mengklaim, banyak
potensi penyerapan produk
furnitur Datascrip, baik pelanggan universitas maupun
lembaga pemerintah.

Tahun ini, Datascrip optimistis bisnis furnitur perkantoran dapat tumbuh signifikan, meski mereka belum dapat menyebutkan proyeksi
angkanya. Di antara banyak
produk furnitur yang dijajakan Datascrip, jenis lemari
dan filing cabinet masih
mengisi mayoritas penjualan.
Sebagai gambaran, kontribusi bisnis furnitur bagi Datascrip masih 10% terhadap
lini bisnisnya. Manajemen
menyebutkan, di tahun 2018
pertumbuhan segmen ini sekitar 20% dengan nilai penjualan
di atas Rp 200 miliar.
Sementara itu Wang Sutrisno, Direktur Keuangan PT Integra Indocabinet Tbk

(WOOD) bilang, permintaan
furnitur perkantoran sejalan
dengan perkembangan pembangunan gedung perkantoran dan proyek properti lainnya. Cuma, tahun lalu WOOD
belum memasuki segmen ini.
"Tahun ini kami baru mulai
(masuk) furnitur kantor," terang dia.

Potensi pasar
Manajemen WOOD melihat
permintaan di kota besar seperti Jakarta masih menyimpan potensi pasar yang cukup
besar. Nah, masuknya WOOD
ke segmen ini seiring penambahan kapasitas pabrikan
mereka. Meski begitu, pasar

ekspor masih menjadi fokus
utama Integra, yang mana
porsi penjualan ke luar negeri
sekitar 65%-70% dari total revenue. Di dalam negeri,
WOOD juga aktif memasarkan
produk di ritel maupun segmen proyek. Produk Integra
banyak mengisi kebutuhan
perabot residensial dan e-cataloque pendidikan yang menyuplai meja-kursi sekolah.
Berkah proyek properti juga
diakui Sekretaris Perusahaan
PT Chitose Internasional Tbk,
Helina Widayani yang membenarkan permintaan furnitur
dari berbagai lini seperti perkantoran, sekolah dan rumah
sakit terus meningkat. Mengenai segmen bisnis furnitur

yang menarik tahun ini, Helina memandang project business to business masih akan
menggiurkan. Produk yang
meliputi kursi lipat dan kebutuhan hotel, restoran dan kafe
(horeka) masih tetap akan
mendominasi. "Ini berhubungan juga dengan perkembangan furnitur perkantoran. Meski reguler, kursi lipat dan horeka masih mendominasi
penjualan kami," ungkap dia.
Namun, Helina tak menampik persaingan bisnis furnitur
tetap ada dengan segmen pasar tertentu. Namun kami yakin top brand yang kami dapat
selama delapan tahun berturut-turut bisa mengonter kompetitor," klaim dia.
■

Pendidikan Vokasi Industri

ANTARA/Moch Asim

GM Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Teguh Trihono (kelima kiri) menyerahkan bantuan kepada
perwakilan SMK Negeri 1 Singosari, Malang di sela Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri di Surabaya, Jawa
Timur, Kamis (7/2). Toyota Indonesia memberikan bantuan berupa satu unit mobil dan mesin mobil untuk pengembangan
sumber daya manusia khususnya lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Belajar dari Keruntuhan Deutsche Bank

D

eutsche Bank (DB)
pernah menjadi tulang
punggung ekonomi
Jerman. Di tahun 1990-an,
ia dikenal sebagai investment
bank global yang kuat.
Namun DB runtuh karena
pengawasan internal yang
sub-standar dan para eksekutif yang bergelut dalam manipulasi mata uang dan tax
fraud. DB disinyalir perlu
membayar penalti sebesar €
22 miliar setelah meraup €
22 miliar antara tahun 2001
dan 2015.
Kondisi renta DB ini semakin terjungkal di era krisis finansial global satu dekade lampau. Kabar terkini, DB
masih tertatih dalam pemulihan kepercayaan dari konsumen dan kekuatan merek.
Pra-krisis, saham DB dipegang oleh korporasi-korporasi raksasa internasional
dan jutaan rakyat Jerman.
Siapa yang tidak terpikat
oleh efisiensi dan reliabilitas
bank Jerman?
Di tahun 1995, CEO Hilmar Kopper memutuskan
untuk fokus ke perbankan
investasi. Dan pada tahun
2007, para super trader DB
di NYC dan London berhasil
mengeruk 70% earning.
Sayangnya, manajemen
DB hanya memikirkan laba
jangka pendek dan minim

dalam manajemen risiko.
CEO selanjutnya Josef Ackermann malah penuh dengan
skandal manipulasi termasuk Libor, alias interbank interest rate.
Ketika Goldman Sachs
bermasalah pada tahun 2008,
debt-to-equity ratio diturunkan menjadi 9:1. Sedangkan
DB masih saja memegang
rasio 25:1. Jadilah DB ditinggalkan oleh para investor,
apalagi nilai saham sudah
turun sekitar 50%.
Bagaimana DB dapat pulih kembali? Pertama, mengubah kultur manipulatif
menjadi budaya yang mengedepankan transparansi dan
integritas. Ini merupakan
akar dari segala bentuk manipulasi dan penggelapan.
Dengan kultur transparan
dan berintegritas, niscaya
satu demi satu masalah akan
berguguran dan tunas-tunas
harapan muncul kembali.
Kedua, para pakar ekonomi percaya bahwa DB perlu
bantuan pemerintah Jerman.
Sayangnya, iklim politik populis Eropa kurang memungkinkan ini dijalankan tanpa
tentangan dari mayoritas
populasi dan partai yang
berkuasa.
Ketiga, DB perlu menekan
pengeluaran untuk bersaing
di era ekonomi digital. DB

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

ibaratnya gajah dengan biaya operasional tinggi, padahal teknologi terkini memungkinkan efisiensi maksimal dengan biaya operasi
super rendah. Dengan semakin menjamurnya bank-bank
dan institusi-institusi finansial virtual dengan biaya
operasional rendah, kompetisi semakin ketat.
Keempat, DB perlu memperbaiki credit worthiness rating. Tanpa rating teratas,
mustahil bagi bank sekelas
DB untuk dapat bertahan,
mengingat utang-utang mereka merupakan darah yang
melancarkan operasi bisnis.
Dengan rasio debt-to-equity

ratio yang masih 25:1 saja
menunjukkan betapa besarnya utang yang diperlukan
untuk memutar bisnis.
Kelima, DB perlu mengurangi jumlah pegawai untuk
menekan biaya operasional.
Di tahun 2018 saja, DB telah
melakukan PHK terhadap
4.000 pegawai. Pemulangan
pegawai akan berlangsung
secara gradual hingga beberapa tahun mendatang.
Merger transformasional
dengan rival-rivalnya seperti
Commerzbank AG atau bankbank Eropa lainnya bisa merupakan konduite penting
bagi pemulihan yang bermakna. Namun tampaknya
DB masih mengutamakan
"daya juang" dari dalam diri
sendiri sehingga dapat kembali mengeruk laba.
Satu pelajaran super penting dari kasus DB adalah
integritas dan transparansi.
Dua hal ini sangat mempengaruhi kultur korporasi.
Ketika seorang CEO dan
para VP memanipulasi informasi, mengambil keuntungan pribadi dengan menguasai saham dan menggelapkan
pajak, manajemen sama saja
telah berubah menjadi ikan
hiu yang siap memangsa setiap kesempatan yang dapat
diuangkan.
Korporasi yang baik tidak

mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya, namun
memastikan filosofi bisnis
dijalankan tanpa merugikan
konsumen dan stakeholder
pendukung. Sebuah bank seperti DB semestinya mempekerjakan tim manajemen
yang memiliki integritas lebih tinggi daripada orang
rata-rata.
Jadi, apapun bisnis yang
sedang Anda jalankan, pastikan menjunjung etika tertinggi, transparan, dan
akuntabel. Karena kepercayaan adalah fondasi terpenting untuk progres. Ketika
kepercayaan telah hilang,
konsumen dan investor akan
meninggalkan Anda untuk
selamanya.
Selamanya? Ya, karena
manusia cenderung untuk
memperhatikan "the last incident" alias insiden terakhir
dalam mengambil keputusan
untuk mempercayai sesuatu
atau tidak.
Ketika suatu merek atau
entitas tidak lagi dapat dipercayai, ini jelas merupakan permulaan dari akhir.
Membangun merek yang bebas dari noda-noda ketidakpercayaan merupakan tantangan besar dan ini perlu
dijalankan dengan kesadaran
dari awal. Selamat membangun kepercayaan.
■

KONTAN/Muradi

Suasana peluncuran All-New BMW X4 di Jakarta (7/2).
JAKARTA. Pabrikan mobil
asal Jerman, BMW siap menambah portofolio produk di
Indonesia pada tahun ini. Melalui BMW Group Indonesia,
mereka akan menambah 10
varian mobil di bawah bendera BMW. Rencana tersebut di
luar merek MINI.
Dua varian anyar menyapa
pasar pada Kamis (7/2). Keduanya yakni generasi terbaru
dari BMW sports activity
coupé yaitu All-new BMW X4
dan BMW 320i edisi Sport
Shadow. Harga jual off the
road BMW X4 Rp 1,45 miliar
sedangkan BMW 320i edisi
Sport Shadow Rp 759 juta.
Lantas pada kuartal II 2019
BMW Group Indonesia akan
meluncurkan BMW X5 dan
All-new BMW X7. Selanjutnya,
menyusul All-new BMW Seri
8 coupé, BMW New 7, All new
BMZ Z4 Roadster dan kendaraan BMW lain. Kalau varian
terbaru MINI belum bisa mereka beberkan.
Ramesh Divyanathan, President Director BMW Group
Indonesia melihat, ekonomi
Indonesia 2019 bisa tumbuh.
Kondisi itu berpotensi mengerek pasar kendaraan premium. Makanya, BMW Group
Indonesia yakin penjualan tahun ini bakal naik.
Namun manajemen BMW
Group Indonesia tak sekaligus
mengungkapkan target penjualan tahun ini. Mereka hanya
mengatakan, target bisnis tahun 2019 berkaca dari kinerja
penjualan tahun 2018.
Pada tahun lalu, BMW
Group Indonesia menjual
3.394 unit kendaraan BMW
dan MINI. Perinciannya 2.814
unit kendaraan BMW dan 580
unit kendaraan MINI. Catatan
penjualan itu termasuk BMW

Premium Selection dan MINI
Next.
Volume penjualan tahun
lalu masih tercatat naik ketimbang tahun 2017. Meskipun kenaikannya tipis. Dua
tahun lalu BMW Group Indonesia mencetak total penjualan 3.353 unit. Sebanyak 2.800
unit penjualan BMW dan 553
unit penjualan MINI.
Yang pasti, kendaraan sedan masih akan mendominasi
penjualan BMW Group Indonesia tahun ini. Sisanya adalah
penjualan kendaraan jenis
sport utility vehicle (SUV)
coupe atau sport activity vehicle (SAV).

Mobil sedan
masih akan
mendominasi
penjualan BMW
tahun ini.
Sembari mengejar penjualan, BMW Group Indonesia
berkomitmen untuk memperkuat perakitan di dalam negeri. Mereka masih mengandalkan mitra bisnis yaitu PT Gaya
Motor. "Untuk model masih
belum bisa kami infokan tapi
pasti ada yang akan dirakit
lagi," kata Jodie O'Tania, Vice
President Corporate Communications BMW Group Indonesia, Kamis (7/2).
Asal tahu, Gaya Motor sudah merakit sejumlah varian
kendaraan BMW di Indonesia.
Beberapa di antaranya meliputi kendaraan BMW Seri 3,
Seri 5 dan Seri 7. Lalu, kendaraan SUV X1, X3 dan X5.
Eldo Christoffel Rafael

■ OTOMOTIF

KTB Hanya Tambah
Tiga Diler Tahun Ini
MEDAN. Ekspansi diler PT
Krama Yudha Tiga Berlian
Motors alias KTB pada tahun
ini tidak agresif. Distributor
resmi kendaraan Mitsubishi
Fuso di Indonesia tersebut
hanya akan menambah tiga
diler baru.
Ketimbang menambah banyak diler, KTB lebih memilih
untuk memaksimalkan kinerja diler yang sudah ada. "Saat
ini fokusnya tinggal bagaimana mengembang strategi untuk meningkatkan market
share kami," ujar Duljatmono,
Direktur Sales dan Marketing
PT Krama Yudha Tiga Berlian
Motors di Medan, Sumatra
Utara, Kamis (7/2).
Adapun sejauh ini, KTB mengoperasikan 230 diler Mitsubishi Fuso. Mengintip situs
resmi mereka, terdapat tiga
kategori kendaraan niaga
yang dijajakan yakni light
duty truck, medium duty
truck dan tractor head.
Diler teranyar Mitsubishi
Fuso hadir di Medan Deli,
Kota Medan, Sumatra Utara.
Diler tersebut beroperasi di
bawah perusahaan mitra diler
KTB yakni PT Dipo International Pahala Otomotif.
Diler Mitsubishi Fuso di
Medan Deli berdiri di atas tanah seluas 4.960 meter persegi
(m²) dengan luas bangunan
1.295 (m²). Selain menjajakan
produk, diler tersebut juga
menjual komponen kendaraan dan menyediakan bengkel.
Dengan empat area bongkar
muat, diler bisa menangani
perawatan 20 unit kendaraan
per hari.
Bukan tanpa maksud KTB
menambah diler di Medan.
Pertumbuhan industri perkebunan di Sumatra Utara menjadi katalis positif bagi catatan

penjualan kendaraan niaga
mereka di sana.
KTB mengklaim, tahun lalu
Mitsubishi Fuso menguasai
60% pangsa pasar kendaraan
niaga di Sumatra Utara. Sementara kendaraan Colt Diesel mereka mengempit 78,2%
pangsa pasar. "Sementara di
segmen medium duty truck,
Mitsubishi Fuso meraih pangsa pasar 45,8%," kata Duljatmono.
Lewat tambahan diler anyar
di Medan, KTB juga berharap
bisa semakin mudah memasarkan produk terbaru yakni
Fighter yang meluncur sejak
Januari 2019 kemarin. Kendaraan tersebut berjenis medium duty truck.
Adapun bagi perusahaan
mitra diler KTB yakni Dipo
International, ekspansi diler
tahun ini tidak berhenti pada
diler Mitsubishi Fuso di Medan Deli. Mereka masih berminat menambah tiga diler
lain di Pekanbaru (Riau), Bukit Tinggi (Sumatra Utara)
dan Balikpapan (Kalimantan
Timur).
Satu diler baru paling tidak
membutuhkan biaya investasi
sebesar Rp 50 miliar. "Ini baru
rencana ya, kami lihat saja
untuk market share nanti daerah mana yang potensial," terang Tony Chandra, Direktur
Utama PT Dipo International
Pahala Otomotif, dalam kesempatan yang sama.
Asal tahu, Dipo International semula bernama PT Sumatera Berlian Motors. Mereka
juga menggenggam kerjasama
diler kendaraan penumpang
dengan PT Mitsubishi Motors
Krama Yudha Sales Indonesia
(MMKSI).
Nur Pehatul Janna

