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Kini pemesanan di beberapa outlet 20-25 
mobil per hari dari sebelumnya 5-6 mobil. 
Kukuh Kumara, 
Sekretaris Jenderal Gaikindo

■MANUFAKTUR ■ENERGI

UX (user experience) 
bukan hanya ranah-
nya dunia desain pro-

duk dan desain web atau 
aplikasi. UX adalah kualitas 
yang dapat dirasakan dari 
penggunaan sesuatu. Yang 
dimaksud dengan "sesuatu" 
itu adalah apa saja, termasuk 
dan tidak terbatas pada pro-
duk barang, jasa, maupun 
pengalaman. 

Pada dasarnya, setiap 
bisnis profit maupun non-
profi t memerlukan UX yang 
berkualitas tinggi. Bahkan 
untuk bisnis UKM sekalipun, 
seperti menjual nasi uduk di 
pinggir jalan maupun lapak 
online di dalam platform e-
commerce marketplace. 

Intinya, kenyamanan ber-
interaksi bagi konsumen me-
rupakan kata kuncinya. 

UX bukan hanya suatu 
kemewahan bagi bisnis-bis-
nis berkapital tinggi. Bisa 
saja, sesuatu yang sepele na-
mun UX-nya luar biasa ber-
kualitas mampu meroket se-
tinggi langit sehingga berva-
luasi jutaan dollar AS. 
Mengapa tidak?

Mari kita bahas apa sih 
sebenarnya UX itu. Apa beda-
nya dengan UI (user interfa-
ce). Dan bagaimana UX di-
aplikasikan dalam setiap 
langkah bisnis yang berhu-
bungan langsung dengan 
konsumen dan pegawai yang 

menjalankannya. Dan apa 
itu UX writing yang menjadi 
kolaborator dan konektor.

Pertama, people remem-
ber how you make them feel.

Kita mengingat apa pera-
saan yang ditimbulkan seseo-
rang atau sesuatu. Bagaima-
na suatu bisnis atau produk 
meninggalkan suatu "rasa" 
alias "feeling" itulah yang 
akan diingat. 

Ada rasa nyaman, sehing-
ga terjadi repeat order. Ada 
rasa tidak suka, sehingga 
meninggalkan atau bahkan 
bad mouthing. UX dan UI sa-
ngat erat dengan what people 
feel alias apa yang konsumen 
rasakan, sehingga UX dan UI 
yang sesempurna mungkin 
merupakan salah satu kunci 
sukses. 

Kedua, UX dan UI mirip 
tapi tidak sama.

UX sering disalahartikan 
dengan UI, padahal mereka 
adalah dua hal berbeda. Seru-
pa namun tidak sama.

UX adalah singkatan dari 
user experience alias peng-
alaman pengguna. Dengan 
kata lain, desain produk sa-
ngat menentukan bagaimana 
pengalaman konsumen. Yang 
dimaksudkan dengan "de-
sain" tidak hanya yang ber-
wujud dua atau tiga dimensi, 
namun juga apa yang dira-
sakan secara tidak kasat 
mata.

UI merupakan bagian 
dari pengalaman pengguna 
aplikasi, situs web, atau pe-
rangkat keras dan lunak alias 
apa saja yang berhubungan 
dengan dunia digital, elektro-
nik, dan hasil cipta karya. 

UI sangat erat hubungan-
nya dengan desain layout, se-
perti tombol, teks, gambar, 
dan berbagai bentuk interaksi 
lainnya. Bahkan berbagai 
interaksi mikro seperti ani-
masi, transisi dan elemen-
elemen lainnya.

Ketiga, UX dalam produk 
tangible, online dan jasa.

Sebagai pengguna aplika-
si di era modern, Anda pasti 
sering berinteraksi dengan 
elemen-elemen UI yang mem-

bawa Anda kepada pengalam-
an UX yang unik. 

Tidak diragukan lagi, 
user experience merupakan 
elemen penting yang menen-
tukan kualitas penggunaan.

Bayangkan ketika Anda 
menggunakan sebuah aplika-
si e-wallet namun tidak ber-
hasil menemukan di mana 
scan QR code-nya. Ini hanya 
salah satu contoh buruknya 
UI yang mempengaruhi UX.  

Keempat, interaksi desain 
dan UX strategy.

Gabungan desain UX (UX 
design) dan penulisan UX 
(UX writing) dikenal sebagai 
desain interaksi (interaction 
design). Desain interaksi sen-
diri sangat menentukan ba-
gaimana konsumen dan pro-
duk (termasuk aplikasi) da-
pat saling bersentuhan alias 
"berinteraksi."

Payung dari desain inter-
aksi adalah strategi UX yang 
perlu menjawab dari A sam-
pai Z apa yang dibutuhkan 
oleh konsumen dan bagaima-
na solusi disampaikan dalam 
bentuk interaksi. 

Jadi, gol dan objektif ha-
rus diterjemahkan dalam 
bentuk langkah-langkah yang 
akhirnya membentuk UI. 

Kelima, UX writing seba-
gai kolaborator dan konektor.

Nah, setelah strategi UX 
jelas, perlu ada instruksi-in-
struksi yang mengkoneksi 

antar titik-titik fungsi. Inilah 
fungsi UX writing alias penu-
lisan UX sebagai kolaborator 
dan konektor. 

Setiap tombol (button), tip 
tools dan tulisan-tulisan 
mikro (microcopy) bisa mem-
permudah atau mempersulit 
konsumen secara langsung. 

Di era "setiap bisnis pasti 
ada aplikasinya" ini, UX dan 
UI sudah merupakan kebu-
tuhan primer yang tidak bisa 
diabaikan. Apapun bisnis 
dan produk Anda, perhatikan 
UX-nya sehingga konsumen 
menjadi nyaman dan repeat 
order menjadi organik. Salam 
UX.                  ■

Pentingnya UX Bagi Setiap BisnisPentingnya UX Bagi Setiap Bisnis

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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FOOD Merilis Sosis 
dan Bawang Goreng
JAKARTA. PT Sentra Food 
Indonesia Tbk (FOOD) akan 
meluncurkan sejumlah pro-
duk baru pada 2021. Langkah 
tersebut demi meraih pertum-
buhan pendapatan di kisaran 
2%-5% pada tahun ini.

Direktur Utama PT Sentra 
Food Indonesia Tbk, Agustus 
Sani Nugroho menyatakan,  
FOOD tetap optimistis untuk 
mencapai target pertumbuhan 
tersebut karena mereka terus 
melakukan penetrasi pasar 
melalui perluasan dan penam-
bahan konsumen baru. "Kami 
juga terus berinovasi me-
ngembangkan produk baru," 
ungkap dia kepada KONTAN, 
Rabu (10/3). 

Melalui anak usaha yaitu 
Kemfood, Sentra Food akan 
merilis produk bawang goreng 
premium, yang diperkirakan 
mulai masuk pasar pada akhir 
kuartal I-2021. "Makanan pen-
dukung yang bekerja sama 
dengan UMKM, yaitu bawang 
goreng kelas premium diren-
canakan masuk pasar di akhir 
kuartal pertama tahun ini," 
tutur Agustus.

FOOD juga berencana me-
luncurkan tiga produk baru 
lainnya yang diperkirakan 

berlangsung pada semester 
kedua 2021. Produk itu meru-
pakan salah satu jenis olahan 
daging yaitu sosis. "Setidak-
nya ada tiga jenis sosis yang 
saat ini masih dalam peng-
urusan proses perizinan. Di-
perkirakan dapat meluncur 
dan masuk pasar di semester 
II-2021," ujar Agustus. 

Dia melihat tren penjualan 
ritel di kuartal I 2021 tidak le-
bih baik daripada penjualan 
pada kuartal IV 2020. "Meski 
kondisi pandemi masih sangat 
membatasi ruang gerak, kami 
berharap penjualan akan me-
ningkat di kuartal kedua tahun 
ini," ucap Agustus. 

Pada kuartal ketiga tahun 
lalu, Sentra Food meraih pen-
dapatan senilai Rp 69,41 mili-
ar. Jumlah tersebut menurun 
23,86% dibandingkan dengan 
pendapatan di periode sama 
tahun 2019 yang senilai 
Rp 91,16 miliar.

Dari sisi bottom line, Sentra 
Food mencatatkan kerugian 
senilai Rp 4,86 miliar di kuar-
tal III-2020. Periode sama  ta-
hun 2019, FOOD mencatatkan 
laba bersih Rp 830,58 juta.

Vina Elvira Dwi Putri

JAKARTA. Masih mengguna-
kan produk impor untuk pro-
yek-proyeknya, disinyalir 
menjadi alasan petinggi PT 
Kilang Pertamina Internasio-
nal (KPI), anak usaha PT Per-
tamina, dicopot. Kabarnya, 
pencopotan petinggi di per-
usahaan migas plat merah itu  
merupakan perintah langsung 
dari Presiden Joko Widodo.

Sebagai catatan, pada perte-
ngahan bulan lalu, Pertamina 
merombak dan mengganti  
sejumlah petinggi di anak usa-
ha dan cucu usahanya. Salah 
satu yang dirombak adalah 
jajaran direksi Kilang Perta-
mina Internasional, pada 15 
Februari 2021.

Di Kilang Pertamina Interna-
sional (KPI), Pertamina me-
nunjuk Djoko Priyono sebagai 
Direktur Utama KPI, menggan-
tikan Ignatius Tallulembang. 
Pertamina juga menunjuk Yu-
lian Dekri sebagai Direktur 
Utama KPI. 

Kemudian di PT Pertamina 
Power Indonesia, pejabat ba-
runya adalah Dannif Danusa-
putro (Direktur Utama),  Said 
Reza Pahlevy (Direktur Pe-
rencanaan Strategis dan Pe-
ngembangan Bisnis) serta 
Iman Hilmansyah (Direktur 
Keuangan).

Kabar pencopotan pejabat 
Pertamina diperkuat pernya-
taan Menteri Koordinator Ke-
maritiman dan Investasi, Lu-
hut Binsar Panjaitan. Namun 
dia tak terang-terangan me-

nyebut identitas petinggi Per-
tamina yang dimaksud. 

Sumber KONTAN membi-
sikkan, alasan pencopotan 
salah satu pejabat lantaran 
terkait impor pipa oleh KPI. 
Padahal pipa tersebut sudah 
diproduksi di dalam negeri. 

Menteri Luhut menandas-
kan,  komponen pipa yang di-
impor Pertamina sebenarnya 
bisa diproduksi di dalam ne-
geri. "Ada pejabat tinggi Perta-
mina kemarin dipecat Presi-
den langsung," ujar dia dalam 
Rakernas BPPT yang digelar 
virtual, Selasa (9/3).

Luhut melanjutkan, penggu-

naan pipa impor terkait de-
ngan target pemenuhan Ting-
kat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN). "Pertamina itu nga-
wur-nya minta ampun. Masih 
impor pipa padahal bisa di-
buat di Indonesia," kata dia.

Senior Vice President Cor-
porate Communication & 
Investor Relations Pertamina 
Agus Suprijanto belum bisa 
dimintai konfi rmasinya. 

Filemon A Hadiwardoyo

Petinggi Pertamina 
Dicopot Jokowi

Pipa yang 
diimpor 

Pertamina sudah 
tersedia 

di dalam negeri.
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JAKARTA. Agen pemegang 
merek (APM) siap tancap gas 
meluncurkan mobil baru un-
tuk menyambut diskon pajak 
penjualan atas barang mewah 
(PPnBM) otomotif. Mereka 
yakin kehadiran produk baru 
bisa mendorong daya beli dan 
meningkatkan penjualan.

Produsen mobil asal Tiong-
kok, Wuling Motors melun-
curkan New Confero S secara 
virtual, pada Rabu (10/3) lalu. 
Mobil ini dipasarkan mulai 
dari harga Rp 169,8 juta hing-
ga Rp 191 juta per unit. 

Assistant of President Wu-
ling Motors Han Dehong, per-
jalanan Wuling Motors di In-
donesia dimulai pada 2017 
dan dibuka oleh peluncuran 
Confero Series. "MPV pertama 
ini sangat bernilai karena 
menjadi pembuka jalan bagi 
Wuling untuk menyajikan ino-
vasi dalam produk maupun 
layanan," kata dia dalam siar-
an pers, Rabu (10/3). 

PT Honda Prospect Motor 
(HPM) juga membuka pelu-
ang untuk merilis model ter-
baru. Namun, mereka tetap 
mempertimbangkan situasi 
pasar. "Mengenai peluncuran 
model baru, hal ini tentu akan 
menyesuaikan dengan kondisi 
pasar dan kebutuhan konsu-
men," ujar Yusak Billy, Busi-
ness Innovation & Sales and 
Marketing Director PT Honda 
Prospect Motor, kepada KON-
TAN, Selasa (9/3).

Honda juga mengandalkan 
penjualan Honda Brio, Honda 
Mobilio dan Honda HR-V 1.5. 
Selama ini model-model ter-
sebut berkontribusi besar 
bagi penjualan Honda.

Dia menambahkan, pada 
Februari lalu Honda Brio ber-
kontribusi paling besar de-
ngan angka 54% dari total 
penjualan Honda. 

Pada Januari lalu, Honda 
juga mencatat penjualan who-
lesales (pengiriman dari pab-

rik ke diler) sebanyak 7.231 
unit, sedangkan penjualan ri-
tel (dari diler ke konsumen) 
sebanyak 7.068 unit.

Billy mengatakan, dengan 
insentif PPnBM dan program 
LCGC, Honda berusaha mem-
pertahankan pangsa pasar 
14,3% dari total penjualan oto-
motif di Indonesia. Sejalan 
dengan hal itu, HPM terus 
memantau perkembangan 
kondisi pasar pasca kucuran 
insentif PPnBM ini. "Yang pas-
ti salah satu fokus kami dalam 
menghadapi kondisi pasar 
dan ekonomi yang belum sta-
bil saat ini adalah dengan 
menjaga kondisi bisnis per-
usahaan tetap sehat, terutama 
dengan cara menjaga keseim-
bangan antara tingkat produk-
si, pasokan dan permintaan 

dari konsumen," tutur Billy.
Sedangkan PT Suzuki Indo-

mobil Sales (SIS) bakal meng-
optimalkan penjualan mobil  
completely knock down (CKD) 
untuk mendongkrak penjual-
an. "Untuk kendaraan baru, 
kami akan menginformasikan 
lebih detail. Namun fokus 
kami adalah bagaimana meng-
genjot performa produk CKD," 
ungkap Head of 4W Brand 
Development & Marketing 
Research SIS, Harold Donnel 
ke KONTAN, Selasa (9/3).

Dia mengemukakan, Suzuki 
menargetkan pertumbuhan 
penjualan sebesar 20% pada 
kendaraan yang mendapatkan 
fasilitas diskon PPnBM, se-
perti jenis Suzuki Ertiga dan 
Suzuki XL7.

Suzuki mencatat, pada bu-

lan Maret 2021 terdapat kena-
ikan penjualan mencapai 20% 
sampai 40% terhadap kedua 
model tersebut dibandingkan 
posisi Februari, sejak PPnBM 
resmi diberlakukan. Angka 
tersebut diperkirakan setara 
dengan 6.250 unit per bulan. 

"Kami belum bisa membagi 
angka belanja modal tahun 
ini, namun fokus kami adalah 
bagaimana membuatkan stra-
tegi push dan pull untuk me-
ningkatkan volume penjualan 
di dalam negeri," ujar Harold.

Direktur Administrasi, Kor-
porasi dan Hubungan Ekster-
nal Toyota Motor Manufactu-
ring Indonesia (TMMIN) Bob 
Azzam menyebutkan, pihak-
nya menyambut baik insentif 
PPnBM yang diberikan peme-
rintah. Lantaran insentif ini 

belum lama meluncur, pro-
duksi mobil Toyota yang men-
dapat insentif pajak tidak bisa 
langsung ditingkatkan di awal 
insentif. "Tapi kami yakin in-
sentif PPnBM akan berdam-
pak pada peningkatan per-
mintaan dan penjualan mobil 
Toyota," kata dia.

Sekretaris Jenderal Gaikin-
do, Kukuh Kumara menyata-
kan, berdasarkan laporan 
yang masuk, beberapa outlet 
penjualan mobil di Indonesia 
mencatatkan kenaikan pesan-
an penjualan dalam 10 hari 
sejak insentif bergulir.

Kini, total pemesanan mobil 
di beberapa outlet bisa di ki-
saran 20-25 mobil per hari. 
Sebelumnya, pemesanan mo-
bil di outlet berkisar 5-6 mobil 
per hari.        ■

Penjualan Mobil Menanjak
APM mulai menyiapkan produk baru untuk merangsang minat konsumen pada tahun ini

Amalia Nur Fitri, 
Dimas Andi Shadewo

Sajadah Pelindung Covid-19

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Chairman Indika Foundation Arsjad Rasjid (kanan) menyerahkan sajadah pelindung Covid-19 kepada Ketua Dewan 
Pembina Masyarakat Cinta Masjid Budi Karya Sumadi (kiri) dalam acara peluncuran "Gerakan Nasional Mengisi Masjid 
dengan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19" di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (11/3). Sajadah pelindung Covid-19 akan 
didistribusikan ke 275.000 masjid di seluruh Indonesia untuk mengurangi kekhawatiran umat Islam dalam menjalankan 
ibadah.


