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Selain bisa menambah penyerapan tenaga 
kerja, kita juga bisa mengurangi impor susu.
Teguh Boediyana, Ketua Dewan 
Persusuan Nasional (DPN)

■MANUFAKTUR

Di era pandemi Covid-
19 ini, tingkat stres 
dan kecemasan sema-

kin tinggi. Walaupun sudah 
work from home, setiap hal 
kecil menjadi termagnifi kasi. 

Self-talk alias "berbicara 
dengan diri sendiri" semakin 
umum, apalagi ketika me-
mang hanya sedang sendiri-
an bekerja dari rumah. Tentu 
ini hal wajar dan tidak perlu 
dikhawatirkan karena kese-
hatan mental tetap prima.

Namun, ketika kita berbi-
cara dengan diri sendiri, se-
benarnya kita sedang mena-
namkan imprint ke dalam ba-
wah sadar. Bagi mereka yang 
religius, mungkin begini, 
"Ucapan adalah doa." Bagi 
para neurosains, kita mem-
program alam bawah sadar 
dengan pikiran yang terucap 
dalam bentuk kata-kata (neu-
ro linguistic).

Neurosaintis dari Univer-
sity of North Carolina at Cha-
pel Hill Dr. Barbara Fre-
drickson menekankan pen-
tingnya untuk selalu berpikir, 
berucap dan berbuat positif 
sebanyak mungkin setiap 
saat. Karena satu hal negatif 
membutuhkan tiga kali posi-
tivitas untuk menetralkan. 

Di era tidak menentu se-
perti sekarang ini, tentu self-
talk positif sangat memban-
tu. 

Self-talk negatif, seperti 
mengata-ngatai diri sendiri 
"tidak berguna," "dasar bodoh" 
dan "saya tidak bisa apa-apa" 
tentu sangat merugikan kare-
na dapat memprogram alam 
bawah sadar kita untuk per-
caya akan hal-hal tersebut, 
padahal belum tentu benar. 
Self-talk negatif tentu sangat 
tidak menguntungkan sama 
sekali.

Ketika lingkungan ekster-
nal negatif, seperti di era 
pandemi atau resesi ekonomi, 
idealnya Anda tetap berpikir 
positif dan memberi sema-

ngat bagi diri sendiri. "Saya 
pasti bisa" dan "saya terber-
kati" adalah contohnya.

Pada intinya, segala se-
suatu di dunia ini tidak ada 
yang abadi. Semua berbentuk 
roda dan siklus yang terus 
berputar. Ada kalanya siklus 
itu negatif, namun sering 
kali positif. 

Ketika kondisi positif, te-
tap berpikir positif. Ketika 
kondisi negatif, lebih penting 
lagi untuk berpikir positif. 

Bagaimana untuk tetap 
berpikir positif? 

Pertama, ingatkan diri 
akan prestasi-prestasi masa 
lalu. Namun jangan banding-
kan dengan kondisi Anda se-
karang yang sedang "di ba-
wah." Anda hanya perlu terse-
nyum mengingat keberhasilan 
yang pernah diraih, karena 
akan segera diraih kembali. 

Kedua, ingatkan diri bah-
wa setiap kesalahan atau ke-
gagalan adalah kesempatan 
untuk belajar. Setiap kejadi-
an merupakan insiden dalam 
proses pembelajaran. Henti-
kan ucapan-ucapan negatif 
yang "memaki" kesalahan 
atau kegagalan Anda. Tugas 
Anda adalah membangun 
spirit, bukan menurunkan-
nya. 

Ketiga, ingatkan diri un-
tuk selalu menghargai hal-hal 
kecil yang berhasil dilakukan. 
Apapun itu, termasuk hal-hal 
sepele. 

Keempat, buatlah janji 
dengan diri sendiri yang ber-
sifat positif untuk memaju-
kan kemampuan diri. Dalam 
kondisi negatif, semakin pen-
ting bagi Anda untuk berjanji 
akan memperbaiki diri dan 
terus bersikap positif apapun 
yang terjadi. 

Kelima, percayalah bah-
wa apapun yang dijalankan 
dengan sungguh-sungguh se-
penuh hati, pikiran dan jiwa 
pasti akan membuahkan ha-
sil positif. Tentu saja sepan-

jang niat dan legalitasnya 
baik.

Kepercayaan ini adalah 
"iman" alias faith. Kita berja-
lan maju dengan iman, bukan 
dengan mata saja. 

Keenam, bacalah hal-hal 
positif, seperti kemenangan-
kemenangan kecil dan kisah-
kisah inspiratif dan motiva-
tif. Ini bisa dibaca dari ber-
bagai majalah,  koran, 
maupun media online.

Bisa saja Anda ikut serta 
dengan membuat blog pribadi 
untuk konsumsi diri sendiri. 
Minimal, ini akan meng-
ingatkan Anda untuk terus 
berpikir dan bertindak posi-
tif. 

Ketujuh, tuliskan hal-hal 
yang Anda syukuri setiap 
hari. Setiap hal kecil sangat 
patut untuk disyukuri. Laku-
kan ini begitu bangun pagi, 
sehingga hari diawali dengan 
perasaan positif penuh syu-
kur. 

Akhir kata, kita sering 
kali bernegosiasi dengan diri 
sendiri secara self-talk. Keti-
ka kita berhasil menggiring 

pikiran ke arah positif, Anda 
sedang memprogram pikiran 
sehingga default thinking 
Anda positif. 

Kasihi diri Anda yang te-
ngah mengalami kecemasan 
dan stres dengan memberikan 
angin sejuk positif dari pikir-
an, perkataan dan perbuatan 
sendiri. Niscaya, everything 
is gonna be OK.   ■

Mencari Keseimbangan di Era PandemiMencari Keseimbangan di Era Pandemi

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

MEBEL■

Strategi GEMA 
Menjaga Kinerja

JAKARTA. Produsen mebel 
dan furnitur, PT Gema Graha-
sarana Tbk masih mengkaji 
strategi penjualan yang tepat 
saat wabah Covid-19 masih 
menghambat perekonomian 
nasional. Emiten bersandi sa-
ham GEMA di Bursa Efek In-
donesia (BEI) ini tidak ingin 
terburu-buru mematok target 
di sepanjang 2020.

Pada awal tahun sebelum 
pandemi korona, bisnis Gema 
Grahasarana masih berjalan 
normal. Ferlina Sutandi, Cor-
porate Secretary GEMA me-
ngatakan, untuk kuartal I 
2020, pasar mebel di Tanah 
Air masih baik dan beberapa 
proyek yang menggunakan 
produk GEMA masih lancar.

"Tapi dengan adanya pande-
mi ini banyak proyek yang 
sudah tender dan kami dapat-
kan jadi mundur untuk pelak-
sanaannya," terang Ferlina 
kepada KONTAN, Rabu (20/5). 
Namun dia tak memerinci 
proyek apa saja yang tengah 
dikerjakan produsen furnitur 
merek Vivere ini.

Untuk strategi bisnis, Ferli-
na bilang, manajemen masih 
mengkaji dan menghemat 
biaya di tengah pandemi Co-
vid-19. Gema Grahasarana le-
bih memilih mematangkan  
strategi bisnis agar bisa penet-
rasi pasar pasca pandemi.

"Dengan adanya Covid-19, 
maka perusahaan akan mela-
kukan perhitungan ulang tar-
get tahun ini mengingat situa-
sinya belum ada kepastian 
dan kami akan sesuaikan de-
ngan kondisi berjalan," kata 
Ferlina. Sebelumnya, GEMA 
sempat berniat meluncurkan 
beberapa produk baru di ta-
hun ini demi menunjang pa-
meran furnitur.

Mengulik laporan keuang-

annya di tahun 2019, penda-
patan bersih GEMA mencapai 
Rp 1,18 triliun atau hanya 
mampu naik 0,8% dibanding-
kan tahun sebelumnya Rp 
1,17 triliun. Namun, beban 
pokok penjualan perseroan 
dapat ditekan sebanyak 5,8% 
year on year (yoy) menjadi 
Rp 891,84 miliar. "Di tahun 
2019 kami melakukan bebera-
pa perbaikan operasional dan 
efi siensi biaya," terang Ferlina 
Sutandi.

Susutnya beban pokok ber-
imbas pada laba kotor GEMA 
terangkat 28,7% yoy menjadi 
Rp 295,42 miliar di tahun 2019. 
Setelah dikurangi pos beban 
lainnya, laba bersih perseroan 
di tahun 2019 tercatat seba-
nyak Rp 25,84 miliar atau tum-
buh 19,5% ketimbang 2018 
yang senilai Rp 21,62 miliar.

Adapun segmen bisnis me-
bel dan furnitur menyumbang 
sebesar 91% dari total revenue 
saat itu atau mencapai Rp 1,08 
triliun. Segmen ini dapat tum-
buh 7% dibandingkan penjual-
an pada tahun sebelumnya 
yang hanya Rp 1,01 triliun.

Ferlina menerangkan, seba-
gian besar pendapatan perse-
roan didapatkan dari segmen 
bisnis proyek. Kontribusinya 
hampir 55% dari total penjual-
an bersih, sedangkan sisanya 
45% dari segmen bisnis ritel.

Dari segi geografis, pasar 
Jakarta, Bogor, Depok, Ta-
ngerang, dan Bekasi (Jabode-
tabek) mendominasi penda-
patan sebesar Rp 1,03 triliun 
atau 87% dari total penjualan 
bersih. Memang, pasar Jabo-
detabek mengalami pertum-
buhan 3% (yoy), namun pasar 
di luar Jakarta turun 8,1% 
menjadi Rp 157,25 miliar.

Agung Hidayat

Dok. Gema Grahasaran

GEMA memilih untuk melakukan persiapan strategi masuk ke 
pasar sesudah masa pandemi berlalu.

JAKARTA. Pandemi virus ko-
rona (Covid-19) menyebabkan 
iklim bisnis dan perekonomi-
an terganggu. Namun bisnis 
susu sapi lokal mash kebal 
terhadap efek negatif Covid-
19. Bahkan, bisnis susu bisa 
menjadi solusi atas maraknya 
pengangguran akibat pemu-
tusan hubungan kerja saat 
pandemi korona.

Potensi penyediaan lapang-
an kerja karena 90% produksi 
susu segar di Indonesia men-
jadi bahan baku industri do-
mestik. Di sisi lain, kemampu-
an susu segar lokal memasok 
kebutuhan industri baru men-
capai 20%. Sebagian besar ke-
butuhan susu dalam negeri 
dipasok dari produk impor 
dalam berbagai bentuk seperti 
skim dan butterfat.

Kebutuhan susu untuk ba-
han baku industri juga terus 
meningkat seiring eksapansi 
sejumlah perusahaan. Salah 
satunya, produsen es krim 
asal Singapura, Aice menam-
bah pabrik baru di Mojokerto, 
Jawa Timur. Ini merupakan 
pabrik kedua dengan investasi 
US$ 50 juta. Aice berencana 
membangun pabrik ketiga di 
wilayah Sumatra.

Produsen es krim lainnya, 
PT Campina Ice Cream Indus-
try Tbk (CAMP) juga berharap 
bisa memacu penjualan tahun 
ini seperti tahun 2019. penju-
alan bersih CAMP tercatat se-
besar Rp 1,02 triliun tahun 
2019 atau tumbuh sekitar 
7,05% dari tahun 2018 yang 
mencapai Rp 961,13 juta.

Dengan penjualan itu, laba 
bersih CAMP tercatat tumbuh 
dobel digit sebesar 23,90% se-
cara tahunan atau year-on-
year (yoy) dari semula sebe-
sar Rp 61,94 miliar di tahun 
2018 menjadi Rp 76,75 miliar 
pada tahun 2019.

Kebutuhan susu segar yang 
semakin besar juga ditangkap 
manajemen PT Ultra Jaya 
Milk Industry Tbk (ULTJ). 
Perusahaan tersebut tengah 
menjajaki joint venture untuk 
mendirikan peternakan sapi 
perah di Sumatra. Rencana 
jangka panjangnya ada 6.000 

sapi perah. Hingga berita ini 
diturunkan, KONTAN belum 
berhasil mendapat penjelasan 
dari manajemen ULTJ.

Potensi tenaga kerja
Teguh Boediyana, Ketua 

Dewan Persusuan Nasional 
(DPN) memastikan industri 
susu segar lokal mempunyai 
prospek jangka panjang yang 
bagus. Pasar produk susu ma-
sih berpeluang tumbuh dima-
na konsumsi susu masyarakat 
Indonesia masih kecil sekitar 
15-16 liter per kapita per ta-
hun, di bawah negara tetangga 
seperti Thailand yang sudah 
mencapai 30 liter per kapita 
per tahun. 

Industri olahan dalam nege-
ri juga berkomitmen menye-
rap produksi susu segar lokal. 
"Produksi susu segar lokal 
hanya berkontribusi 20% dari 

kebutuhan industri olahan 
susu, kalau bisa digenjot sup-
lai susu segar 50% dari kebu-
tuhan nasional tentu bisa me-
nambah tenaga kerja baru," 
jelas Teguh, Kamis (28/5).

Teguh memperkirakan jum-
lah sapi perah di Indonesia 

saat ini sekitar 300.000 ekor. 
Jumlah itu mampu menyerap 
sekitar 100.000 tenaga kerja 
secara langsung di sektor pe-
ternakan sapi perah. "Kalau 
pemerintah memberi perhati-
an ke sektor ini, selain bisa 

menambah penyerapan tena-
ga kerja, kita juga bisa mengu-
rangi impor susu," terang Te-
guh. 

Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat impor kelompok 
produk susu dan telur burung 
sepanjang tahun 2019 menca-
pai US$ 1,14 miliar, meningkat 
12,71% yoy. Impor komoditas 
ini terus naik setiap tahun de-
ngan tren pertumbuhan sejak 
2015-2019 sebesar 6,72%.

Rachmat Hidayat, Wakil 
Ketua Umum Bidang Kebijak-
an Publik Gabungan Pengusa-
ha Makanan dan Minuman In-
donesia (Gapmmi) menyata-
kan, mengacu riset Nielsen, 
beberapa kategori makanan 
dan minuman bernutrisi se-
perti susu memperlihatkan 
prospek pasar yang baik ta-
hun ini. "Di kondisi wabah se-
perti ini, konsumen semakin 
sadar untuk mencari produk 

bernutrisi tinggi seperti susu 
cair atau bubuk," kata dia, 
Kamis (28/5).

Namun sejauh ini asosiasi 
belum memiliki data industri 
produk susu dan turunannya. 
Yang jelas, pangsa pasar jenis 
produk minuman susu terbi-
lang kecil dibandingkan total 
pasar minuman kemasan. Ter-
catat dalam pasar minuman 
kemasan, 80% ialah konsumsi 
air minum dalam kemasan 
(AMDK), sedangkan sisanya 
minuman ringan meliputi mi-
numan berkarbonasi, teh dan 
kopi kemasan serta susu cair 
kemasan.

Rachmat melihat tren pro-
duk minuman susu terus me-
ningkat. Meski demikian, 
tingginya kebutuhan susu se-
gar di pasar domestik belum 
memacu investasi baru di bi-
dang peternakan sapi perah 
dalam negeri.        ■

Bisnis Susu Kian Nikmat
Industri susu bisa menjadi solusi mengatasi pengangguran akibat wabah korona

Agung Hidayat, 
M. Krishna Prana Julian

Peluang Sektor Properti

KONTAN/Baihaki

Pembangunan apartemen di Jakarta Selatan, Kamis (28/5). Pengamat konstruksi memperkirakan masih ada peluang bagi 
para kontraktor pada saat pandemi korona. Hingga kuartal kedua tahun ini diperkirakan masih ada proyek baru senilai 
Rp 30 triliun baik sektor landed house maupun apartemen.

Jika pasokan 
digenjot, industri 
susu segar bisa 
tambah tenaga 

kerja baru.

Kinerja Keuangan GEMA
2019 2018

Kas dan setara kas 76,12 52,95
Jumlah aset 962,03 986,80
Jumlah liabilitas 553,75 560,76
Jumlah ekuitas 408,27 426,04
Penjualan dan pendapatan usaha 1.187,27 1.176,68
Beban pokok 891,85 947,17
Laba kotor 295,42 229,51
Laba bersih 25,85 21,62
Keterangan: *dalam miliar rupiah Sumber: BEI


