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Selesainya jaringan infrastruktur yang baru 
akan meningkatkan kebutuhan ban.
Uthan Muhammad Arief Sadikin, 
Direktur PT Multistrada Arah Sarana

■MANUFAKTUR

Dipercaya oleh konsu-
men B2B sangat pen-
ting agar presentasi 

penjualan bisa gol dan men-
capai konversi dari sales leads 
menjadi klien. Sayangnya, 
sering kali para salesperson 
terlalu pushy alias "ngeyel" 
dengan berbagai taktik penju-
alan yang telah "kedaluwar-
sa."

Menurut para pakar sales 
seperti James Kouzes, Barry 
Posner, dan Deb Calvert da-
lam buku mereka Stop Selling 
and Start Leading, para buyer 
B2B sangat mementingkan 
kualitas kepemimpinan dari 
seorang sales. Sebagai contoh, 
menjual bumbu masakan ke-
pada konsumen langsung je-
las sangat berbeda dengan 
menjual produk atau jasa 
B2B kepada organisasi dan 
perusahaan. 

Para buyer profesional 
B2B biasanya mempunyai 
pengetahuan produk dan pain 
points yang sangat jelas. Me-
reka sangat spesifik dengan 
pertanyaan dan ekspektasi 
akan jawaban yang diharap-
kan. 

Jadilah seorang salesper-
son merangkap konsultan dan 
subject matter expert alias 
pemimpin di bidangnya, bu-
kan sekadar seorang deal ma-

ker. Deal making mempunyai 
kesan "yang penting produk 
gue laku," sedangkan sebagai 
leader, Anda punya keyakin-
an tinggi yang strategis.

"Keyakinan" ini dapat di-
terjemahkan sebagai trustwor-
thiness alias dapat dipercaya, 
selain mempunyai kepercaya-
an diri dan produk yang men-
dalam. Ini terpancar dari ni-
lai-nilai diri dan kemampuan 
memberi jawaban akan segala 
pain points konsumen.

Jika Anda adalah seseo-
rang yang terlibat dalam sa-
les, bagaimana mengantisi-
pasi presentasi dan proses 
penjualan B2B?

Pertama, kenali setiap 
butir pain points konsumen. 
Semakin spesifik, semakin 
baik. Berbagai kemungkinan 
solusi bagi setiap pain points 
perlu digarap dengan super 
serius, sehingga tidak ada ce-
lah yang terlewatkan. Catat-
lah dan jadikan hal itu seba-
gai panduan bagi episode-
episode berikut.

Kedua, perkenalkan berba-
gai pemecahan solusi yang 
inovatif dan inventif. Ini me-
nunjukkan bahwa Anda ada-
lah out-of-the-box thinker dan 
produk yang ditawarkan me-
rupakan hasil dari pemikiran 
serupa yang telah mendalam. 

Ketiga, motivasi dan in-
spirasikan konsumen untuk 
menggunakan produk atau 
jasa yang ditawarkan sebagai 
solusi secara langsung. Ini 
dapat dilakukan dengan demo 
case, pilot project, atau perco-
baan lainnya. Keikutsertaan 
konsumen merupakan bagian 
yang penting dalam proses 
penjualan.

Namun pastikan tidak 
ada unsur paksaan. Yang ada 
hanyalah unsur kepemimpin-
an yang memproyeksikan ke-
besaran hati dan pikiran se-
lain produk yang jitu. Tentu 

ini memerlukan latihan. Cara 
termudah adalah dengan 
menggunakan kalimat-kali-
mat positif dan selalu meng-
acknowledge keberhasilan se-
tiap langkah yang diambil 
oleh konsumen. 

Keempat, cari berbagai 
kesempatan untuk mempre-
sentasikan solusi dan inovasi. 
Jika kesempatan itu belum 
tampak, lakukan berbagai 
cara agar proses presentasi 
tidak hanya memberi solusi, 
namun juga mencerminkan 
kemampuan berinovasi yang 
besar.

Kelima, berkomunikasi 
dengan pikiran dan hati. 
Kuncinya adalah menjadi 
partner dan "sahabat." Anda 

adalah mitra konsumen B2B, 
bukan sekadar deal maker 
bagi perusahaan Anda. Seba-
gai mitra, hal-hal yang meng-
untungkan dan penting arti-
nya bagi konsumen tentu me-

rupakan fokus utama.
Akhirnya, bagaimana 

Anda menyiasati diri atau 
tim sehingga gaya penjualan 
konvensional yang pushy ala 
"tukang obat" atau "car sales-
man" dapat diperbaharui de-
ngan leadership salesmanship 
style untuk memenuhi kebu-
tuhan Industrial Revolution 
4.0?

Tentu ini membutuhkan 
komitmen untuk mengubah 
rutinitas dengan kebiasaan-
kebiasaan baru. Bagaimana 
Anda membawakan diri di-
awali dengan bagaimana 
Anda berpikir, berbicara dan 
bertingkah laku.

Ketika mempekerjakan 
anggota tim baru, tentu coa-
chability merupakan salah 
satu trait penting, bukan ha-
nya kemampuan membawa-
kan presentasi penjualan 
konvensional. Menjual dengan 
kepemimpinan membutuhkan 
ownership akan posisi sales 
dan akan produk serta nilai 
solusi.

Akhir kata, praktekkan 
menjual dengan kepemimpin-
an ini. Semakin mature gaya 
menjual Anda, niscaya para 
buyer B2B semakin memper-
cayai Anda dan tim. Dan deal 
making semakin cepat dan 
lugas.                      ■

Menjual dengan KepemimpinanMenjual dengan Kepemimpinan

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Tahun ini, prospek 
industri bahan bangunan ma-
sih bisa menanjak. Bahkan, 
pertumbuhan bisnisnya akan 
lebih besar dibandingkan rea-
lisasi tahun lalu. Hal tersebut 
lantaran permintaan pada ta-
hun ini didukung oleh segmen 
ritel maupun proyek.

Ketua Umum Asosiasi Ane-
ka Keramik Indonesia (Asaki), 
Edy Suyanto mengemukakan, 
permintaan produk keramik 
masih didominasi oleh pasar 
ritel dan kelas menengah ke 
bawah. Bahkan tren tersebut 
tetap bergulir pada tahun ini. 
"Sebesar 75% anggota kami 
melayani produk menengah 
ke bawah. Dengan ramainya 
renovasi rumah, daya beli end 
user diperkirakan bakal me-
ningkat pada tahun ini," kata 
dia, Rabu (6/3) lalu.

Sementara dari segmen pro-
yek, menurut Edy, masih ber-
peluang untuk terus berkem-
bang. Hanya saja, salah satu 
pemicunya yakni sektor pro-
perti masih bergerak lamban. 
Namun melihat kemungkinan 
akan meningkatnya perminta-
an keramik, beberapa produ-
sen sudah mulai menambah 
kembali utilitas atau mengak-
tifkan line production yang 
sebelumnya tidak maksimal. 

"Seperti pabrik Mulia, pab-
rik PT Jui Shin, pabrik Gemi-
lang Keramik di Sumedang, 
juga Arwana mulai menambah 
utilitas atau lini produksi," 
kata Edy, yang juga menjabat 
Direktur PT Arwana Citramu-
lia Tbk (ARNA). 

Dari 380 juta meter persegi 
(m²) produksi di 2018, Asaki 
memperkirakan kapasitas 
produksi pada tahun ini bakal 
naik berkisar 410 juta m² hing-
ga 420 juta m² dengan target 
pertumbuhan permintaan se-

besar 7% hingga 8%.
Sedangkan bagi industri 

beton pracetak, segmen pasar 
proyek menjadi tumpuan uta-
ma pemasaran mereka. 

Manajer Investor Relations 
PT Wika Beton Tbk (WTON), 
Yushadi, mengemukakan se-
kitar 45%-50% nilai kontrak 
WTON berasal dari proyek 
infrastruktur, di dalamnya 
80% mendominasi proyek dari 
pemerintah, sementara sisa-
nya 20% diisi proyek yang di-
tangani swasta.

Nah, perusahaan perda-

gangan dan industri besi, baja 
dan aluminium ekstrusi PT 
HK Metals Utama Tbk 
(HKMU) meyakini bisnis ritel  
masih tetap tumbuh. Gejolak 
di tahun politik ini diyakini 
tak banyak berpengaruh bagi 
bisnis mereka.

Imelda, Sekretaris Perusa-
haan PT HK Metals Utama 
Tbk, mengatakan manajemen 
fokus pada pendistribusian 
produk di banyak tempat. 
"Apalagi kami banyak di ritel," 
ungkap dia.

Menurut Imelda, HK Metals 
Utama telah menambah per-
luasan area distribusi di ber-
bagai daerah. "Seperti cabang 
baru di Semarang dan Suraba-
ya agar distribusi area Jawa 
Tengah dan Jawa Timur, Bali 
semakin cepat," ujar dia.

Agung Hidayat

 
KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pasar keramik masih didominasi pasar ritel.

Ritel dan Proyek 
Menjadi Tumpuan

Tahun politik 
tidak banyak 

mempengaruhi 
bisnis bahan 
bangunan.
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JAKARTA. Persaingan pasar 
ban di dalam negeri terus 
menggelinding. Kompetisi 
merebut pasar lokal menjadi 
semakin ketat setelah produ-
sen ban asal Prancis, Miche-
lin, mengakuisisi pabrikan lo-
kal PT Multistrada Arah Sara-
na Tbk (MASA).

Tahun ini, MASA memasang 
target penjualan ban mening-
kat, baik untuk roda dua mau-
pun roda empat. 

Direktur PT Multistrada 
Arah Sarana Tbk Uthan Mu-
hammad Arief Sadikin, me-
ngatakan, MASA cukup opti-
mistis menjalani bisnis dalam 
beberapa tahun ke depan. Se-
mua segmen ban di Indonesia 
diyakini bisa bertumbuh.  

Apalagi, "Dengan selesainya 
jaringan infrastruktur yang 
baru akan meningkatkan ke-
butuhan ban secara bertahap 
untuk ban mobil, motor, truk 
dan bus," sebut dia kepada 
KONTAN, Rabu (6/3) lalu.

Dengan dorongan ekspansi 
tersebut, manajemen Multis-
trada Arah Sarana menarget-
kan penjualannya bisa terus 
menanjak. Perinciannya, un-
tuk penjualan produk ban 
motor ditargetkan tumbuh 
hingga 20% dan untuk ban 
mobil sebesar 5%-10%. 

Selain jaringan infrastruk-
tur, MASA juga sudah menyi-
apkan langkah strategis untuk 
menggenjot pertumbuhan 
penjualan. Kelak, jaringan 
toko dan gerai akan bertam-
bah. Uthan bilang, MASA me-
nargetkan menambah 50 hing-
ga 100 toko melalui branding 
toko-toko dan gerai unit usa-
ha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) yang sudah ada. 

Asal tahu saja, porsi penju-
alan ekspor MASA masih yang 
paling besar. Dari total penju-
alan ban mobil, sebesar 70% 

menyasar pasar ekspor, sisa-
nya 30% dijual di dalam negeri. 
Sedangkan penjualan ban mo-
tor 100% masih untuk meme-
nuhi pasar dalam negeri. "Ban 
sepeda motor masih ada ru-
ang (pasar) yang besar saat 
ini," ungkap Uthan.

Sebagai gambaran, saat ini 
80% saham MASA dikuasai 
oleh Michelin. Berdasarkan 
annual highlight perusahaan 
secara global di sepanjang ta-
hun 2018 lalu, penjualan Mi-
chelin tumbuh 4,1% secara 
year on year (yoy), sedang-
kan secara volume penjualan 
naik hanya 0,9% yoy.

Untuk permintaan ban truk 
di kawasan Asia, menurut la-
poran tersebut, tergolong me-
nurun, apalagi pasar Michelin 

di Tiongkok menyusut hingga 
18% pada semester kedua ta-
hun lalu. Hal tersebut terpe-
ngaruh kondisi ekonomi yang 
sangat tidak menentu akibat 
perang dagang dengan Ameri-
ka Serikat (AS).

Peluang baru
Namun, KONTAN belum 

berhasil menghubungi mana-
jamen Michelin di Indonesia. 
Sehingga belum diketahui 
pencapaian penjualan ban 
Michelin di Indonesia.

Sementara Catharina Widja-
ja, Direktur PT Gajah Tunggal 
Tbk (GJTL) menyebutkan 
bahwa Gajah Tunggal terus 
berusaha menembus segmen 
ban Original Equipment Ma-

nufacturer (OEM), dan me-
ningkatkan penjualan ban 
truck and bus radial (TBR) 
yang mana merupakan seg-
men produk yang masih relatif 
baru, untuk mencuil peluang 
baru di luar negeri.

Manajemen Gajah Tunggal 
memproyeksikan pertumbuh-
an pendapatan kisaran 5% 
sampai 8% pada akhir tahun 
2018, dengan komposisi dari 
penjualan domestik 60% dan 
ekspor 40%.

Dalam laporan keuangan 
kuartal ketiga tahun lalu, total 
penjualan Gajah Tunggal 
mencapai Rp 11,24 triliun atau 
meningkat 4% dibandingkan 
periode yang sama tahun se-
belumnya yang sebesar Rp 
10,80 triliun. 

Sebelumnya, pada akhir ta-
hun lalu, PT Astra Otoparts 
Tbk (AUTO) mengklaim pen-
jualan ban mereka meningkat 
lewat tiga brand produk ban 
roda dua yakni Aspira tyre, 
Aspira premio dan Pirelli.

Yusak Kristian, Direktur PT 
Astra Otoparts Tbk mengata-
kan penjualan divisi bannya 
tumbuh double digit meski-
pun permintaan di dalam ne-
geri cenderung stabil. Namun 
merek Aspira mampu meraih 
kenaikan market share. 

Hanya saja tak disebutkan 
secara rinci pangsa pasar ban 
Aspira maupun Pirelli. "Merek 
Aspira masuk dalam top 
brand. Sehingga brand awa-
reness-nya terus meningkat," 
ungkap Yusak.     ■

Persaingan Ban Kian Ketat
Para produsen ban seperti MASA, GJTL, AUTO pasang target pertumbuhan penjualan di 2019

Agung Hidayat

Penyerapan Tenaga Kerja IKM

KONTAN/Baihaki

Perajin batik khas Cirebon di Pameran Jakarta Syariah Halal Festival 2019 di Jakarta, Kamis (7/3). Kementerian Perindustrian 
mencatat, hingga saat ini, IKM telah melampaui jumlah 4,4 juta unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 10,1 
juta orang.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kota Surabaya

■ Pekerjaan: Pengadaan cleaning 
service RS (F)
Instansi: Pemerintah Daerah Kota 
Surabaya (Kode Lelang: 8598010)
Satuan kerja: RSUD Bhakti Dharma 
Husada
Bidang/sub. bidang: Aktivitas 
kebersihan umum bangunan atau 
barang atau jasa utama jasa 
pembersih, pest control, termite 
control, fumigasi yang masih 
berlaku.
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.635.816.369,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.627.148.267,87
Anggaran: BLUD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 20 Februari–Senin, 11 Maret 
2019 melalui https://lpse.surabaya.
go.id/eproc4

Pekerjaan 
di Kementerian 
Kesehatan

■ Pekerjaan: Pengadaan alkes 
kebutuhan instalasi farmasi tahun 
2019 RSAB Harapan Kita (Itemized)
Instansi: Kementerian Kesehatan 
(Kode Lelang: 24614047)
Satuan kerja: Rumah Sakit Anak 
dan Bunda Harapan Kita
Bidang/sub. bidang: Pengadaan 
alat gudang farmasi, farmasi dan 
kedokteran yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 6.956.096.489,00
Nilai HPS paket: 
Rp 6.956.096.462,70
Anggaran: BLU

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 26 Februari–Rabu, 13 Maret 
2019 melalui http://lpse.depkes.go.
id/eproc4

Lelang di Jasa Marga

■ Pekerjaan: Pekerjaan pemelihara-

an rutin saluran jalan dan jembatan, 
perbaikan drainase dan pembersih-
an lingkungan paket 4 (Km 
134+700 s.d Km 157+000) 
termasuk akses Kopo, M.Toha, 
Buah Batu dan Cileunyi
Agency: Branch of Purbaleunyi 
(Kode Lelang: 1492651)
Satuan kerja: Departemen Human 
Resource & General Affair
Bidang/sub. bidang: Jasa pelaksa-
naan spesialis bidang lansekap/
pertamanan (SP015) yang masih 
berlaku.
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 2.094.951.100,00
Nilai HPS paket: 
Rp 2.037.041.600,00
Anggaran: BUMN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 27 Februari–Selasa, 12 Maret 
2019 melalui http://lpse.jasamarga.
com/eproc/

Pekerjaan 
di Kota Surakarta

■ Pekerjaan: Pemeliharaan rutin/ 
berkala jalan kota (tender ulang)
Instansi: Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta (Kode Lelang: 2664104)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana konstruksi jalan 
raya kecuali jalan layang, jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara 
(SI003) yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 2.175.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 2.175.000.000,00
Anggaran: APBD 

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 28 Februari–Senin, 11 Maret 
2019 melalui http://lpse.surakarta.
go.id/eproc4

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber-sumber 
lainnya

Cari kesempatan 
untuk 

menyajikan 
solusi dan 
inovasi.


