
Agung Jatmiko,

Sachin Prasad, Presiden Direktur PT Mondelez Indonesia

Di tengah ekonomi yang belum pulih dan
permintaan masyarakat cenderung turun,
produsen makanan ringan Mondelez Indo
nesia mematok target pertumbuhan dua
digit. Sachin Prasad, Presiden Direktur PT
Mondelez Indonesia kepada Jurnalis KON
TAN, Agung Jatmiko, berbagi strategi dan
filosofi kepemimpinan.

Saya memulai karier seba
gai irisiyur di perusahaan
perminyakan, petroleum

refinery, karena saya merupa
kan lulusan t.eknik kimia. Ke
mudian saya mcneruskan studi
di bidang manajemen untuk
mendapatkan gelar Master oj
Business Administration dan

bekerja di P&G selama empat
tahun sebelum saya bergabung
dengan Boston Consulting
Group.
Tak lama setelah itu, barulah

saya bergabung dengan Monde
lez International, tepatnya tiga
tahun lalu. Baru akhir tahun
lalu, saya ditunjuk untuk mc
mimpin Mondelez Indonesia.
Bisnis Mondelez Internatio

nal di Indonesia secara limun1

eukup baik. Kami tetap berhasij
mencatatkan pertumbuhan dua
digit selama kurang lebih dua
tahun terakhir. Dulu, produk
kanu lebih dikenal dengan me
rek Biskuat. Namun, kini porto
folio kami sudah berkembang
pesat. Mondelez Indonesia su
dah memiliki bisnis biskuit de
ngan beraneka ragam merek;
bisnis keju, serta cokelat.
Pasar Indonesia, harus dia

kui, memiliki tantangan tersen
diri dalam hal geografis serta
persaingan ketat. Namun, bagi
Mondelez Indonesia, kompetisi
itu sangatlah bagus. Sebab,
kami bisa menonjolkan sisi
unik kami.

Maksudnya begini. Dalani
bisnis, suatu perusahaan bisa
bertahan dengan dua car a, yaitu
mengandalkanproduksi massal
untuk memperbanyak volume
barang dan strategi deferensiasi
produk. Strategi yang diguna
kan oleh Mondelez Internatio
nal dan Mondelez Indonesia
adalah strategi kedua.
Diferensiasi ini bukan hanya

berarti memiliki beragam pro
duk, melainkan juga memiliki
beragam produk dengan kuali
tas yang lebih baik dibanding
kan kompetitor, serta memiliki
merek yang kuat yang mampu
menarik loyalitas konsumen.
Secara internasional, kami ber
operasi dengan strategi ini.
Jadi, produk Mondelez Indo

nesia adalah produk yang kami
buat. untuk memenuhi kebutuh
an dan baik untuk dikonsiimsi
oleh konsumen. Baik untuk di
konsumsi ini maksudnya adalah
memiliki kaiidungan nufriai dan
gizi. Seperti yang Anda ketahui,
produk kami seperti Biskuat
misalnya, memiliki kandungan
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nutrisi yang baik, Begitu pula
produk kami yang Iain, seperti
cokelat dan keju, terdiri dari
bahanbahan yang terbaik.
Di produk cokelat, kami tak

berhenti di produk cokelat ba
tangan. Kami juga melakukan
inovasi. Terbukti, untuk merek
Cadbury, kami memiliki produk
cokelat seduh instan.

Namun, bukan berarti kami
berhenti di titik ini. Dalam bis

nis makanan ringan, peluang itu
sclalu muncul, baik peluang
untuk menciptakan produk
baru maupun untuk penetrasi
pasar. Penetrasi pasar ini bisa
maksimal apabila kami meng
hadirkan produk yang relevan
terhadap sclera konsumen In
donesia. Untuk itu, kami selalu
melakukan kampanye produk.
Kampanye produk yang se

dang berjalan adalah untuk
produk Belvita yang kami lun
curkanpada April 2016. Setelah
kami luncurkan Belvita, kami
terus inengamati pola konsumsi
masyarakat Indonesia, khusus
nya saat pagi hari, saat sarapan.
Kami l emui bahwa pisang me
rupakan salah satu buah yang
banyak dikonsumsi orang saat
sarapan. Karena itu, kami ke
niudian meluncurkan Belvita
pisang untuk menjawab selera
konsumen.

Mendatangkan inovasi

Intinya, saat ini, fokus kam
panye Mondelez Indonesia ada
lah mendorong merek Belvita
semakin dikenal, disamping
tentu saja kami juga mendorong
merek kami yang lain. Merek
Biskuat misalnya, saat ini ter
masuk dalam tiga besar merek
biskuit yang dibeli konsumen.
Saat ini, kami belum memiliki
kampanye khusus untuk pro
duk Biskuat. Kami justru fokus
kembali ke basic dengan terus
mendorong merek ini sebagai
biskuit sehat.
Tentu, yang namanya kampa

nye itu tidak terbatas pada pe
ngenalan produk, melainkan
juga ke berbagai kanal Menjadi
sponsor suatu acara misalnya,
bisa menjadi kanal yang pas.
Meski terlalu dini bagi kami
untuk masuk menjadi sponsor
suatu kegiatan, tetapi kemung
kinankemungkinan untuk pe
nguatan merek atau brand
Mondelez Indonesia itu menu

rut saya tidak terbatas. Ada ba
nyak kemungkinan yang bisa

konsumen Indonesia.

Kami bisa memilih produk
mana yang sekiranya sesuai
dengan pola konsumsi cemilar
konsumen Indonesia. Untuk
mengetahui pola konsumsi dan
belarga dari masyarakat, tentu
saja kami menghabiskan waktu
dan dana untuk melakukan ri
set.

Kami secara umum beropera
si secara regional. Dengan cara
ini, kami bisa menghadirkan
produk dengan tingkat harga
yang pas dengan pasar. Karena
itulah, kami tidak bisa membu
ka satu pabrik per satu negara.
Yang kami lakukan adalah
membuka pabrik di lokasi yang
paling optimal, salah satunya
tentu Indonesia.

Saat ini, kami memiliki dua
pabrik, satu di Cikarang untuk
produksi biskuit dan satu lagi di
Bandung untuk produksi keju.
Nah, pabrik untuk produksi

dipertimbangkan.
Mondelez International me

rupakan perusahaan produsen
biskuit dan cokelat terbesar di

durtia, number one. Karena itu,
menjadi bagian dari jaringan

Menjadi bagian
Mondelez

International

membuat kami

bisa datangkan
berbagai inovasi.

sebesar Mondelez International
membuat Mondelez Indonesia
bisa mendatangkan berbagai
inovasi dari berbagai negara ke

KONTAN/Baihoki

biskuit ini tidak hanya untuk
kebutuhan di Indonesia, mela
inkan juga untuk diekspor ke 26
negara.
Pabrik di Cikarang merijadi

pusat untuk produksi dan eks
por biskuit Mondelez Interna
tional ke 28 negara. Begitu pula
pabrik keju di Bandung. Pro
duksinya juga tak hanya untuk
Indonesia, tetapi juga diekspor.
Terkait target Mondelez In

donesia, saya tidak bisa men
diskusikannya, karena bersifat
rahasia. Namun, di tingkat glo
bal, target Mondelez Internatio
nal di wilayah Asia Pasiflk, Ti
mur Tengah, dan Afrika, kami
menargetkan untuk tetap tum
buh meski di tengah perlambat
an ekonomi sekalipun.
Indonesia misalnya, kami

memiliki rekam jejak pertum
buhan yang bagus, dua digit
tiap tahun. Meski kondisi eko
nomi belum pulih, yang bisa
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bahwa kita sebagai seorang
manusia haras benarbenar tu

lus dan meyakini apa yang kita
ucapkari sendiri,
Kedua, rendah hati. Sebab,

ketika kita rendah .hati, kita
makin mau untuk belajar. Se
bab, seorang pemimpin bukan
lah orang yang tahu segalanya.
Seorang pemimpin yang baik
adalah se seorang yang mau be
lajar haihal yang barn. Saya
pun sangat bergantung pada
bawahan terkait ide'dan saya
pasti mau belajar.
Agar setiap karyawan Mon

delez Indonesia mengerti kuali
taskualitas yang saya harapkan
dari mereka tentu tidak mudah.

Sebab, semua orang punya pe
mahaman dan kualitas diri yang
berbeda. Untuk itu, saya selalu
rsyin berkomunikasi dengan
bawahan. Komunikasi ini dila

kukan baik lewat surat, perte
muan setiap Senin, dan perte
muan rutin tahunan.

Saya selalu mengomunikasi
kan tujuan perusahaan serta
kemajuan perusahaan supaya
karyawan mengerti apa yang
hendak dicapai perusahaan dan
sejauh mana pencapaiannya.
Komunikasi jelas penting.

Semakin kita rutin berkomuni

kasi, semakin dekat pula tujuan
yang hendak dicapai. Saya juga
memberikan kebebasan bagi
bawahan untuk mengambii ke
putusan, tetapi tetap dalam ko
ridor yang sudah ada. Maksud
nya, ada juga keputusan yang
tak harus saya yang mengambii,
namun ada pula keputusan stra
tegis yang harus melalui saya
selaku pimpinan.
Di tingkat global pun, Monde

lez International juga mema
hami bahwa ketika semua ke

putusan harus diambil pimpin
an, maka hal tersebut akan
merepotkan. Harus ada dorong
an bagi bawahan, terutama ke
pala departemen untuk berani
mengambii keputusan.
Tentunya, ketika seseorang

diberikan kepercayaan untuk
mengambii keputusan, ia pun
harus bertanggung jawab terha
dap keputusan yang ia ambil. □

Usia muda bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk
bisa mendapatkan kepercayaan dalam memegang posisi kunci
di sebuah perusahaan. Paling tidak, hal ini teiah dibuktikan ofeh
Sachin Prasad, Presiden Direktur PT Mondelez Indonesia. Di
usianya yang baru menginjak 39 tahun, Sachin terbilang sukses
jadi nakhoda perusahaan multinasional sekaliber Mondelez.
Menurut Prasad, sikap seseorang dan pencapaiannya menja

di tolok ukur bagi seseorang untuk bisa pucuk pimpinan perusa
haan. la menyebut, prinsip keberanian atau boldness, ketulusan
atau s/ncere, serta kerendahan hati atau humble yang ia lakukan
sejak dulu, menjadi faktor kunci membesut Mondelez.
Sachin berkisah, untuk menggapai posisi tertinggi di perusa

haan, ia berani keluar dari zona nyaman. Namun, langkah terse
but juga harus diiringi dengan tekad mau belajar, bekeija keras
serta memegang teguh katakata yang diucapkan. "Anda harus
benarbenar meyakini yang Anda ucapkan. Sebab, orang lain
bisa merasakan apabila Anda berpurapura," kata Prasad.
Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki fisik yang

selalu bugar. Karena itu, untuk menjaga kebugarannya, Prasad
melakbni hobi yang penuh tantangan, yakni mendaki gunung.
Pria asal India ini mengaku, sejumlah gunung tertinggi di durjia
pemah ia daki. Di antaranya, gunung Kilimanjaro di Afrika dan
gunung Everest di Nepal. Sayangnya, pendakian Prasad ke
Gunung Everest tidak sampai ke puncak tertingginya.
Lantas. gunung apa saja yang pernah ditaklukkan Prasad di

Indonesia? la meriggelengkan kepala tanda belum pernahmela
kukannya. Alasannya, faktor kesibukan bekerja menjadi salah
satu penghalang. Meski begitu, sampai saat ini ia masih menyim
pan hasrat bisa mendaki gunung di negeri ini. Sebab, kata dia,
ada banyak gunung yang menawarkan medan menantang serta
pemandangan indah. Salah satu obsesinya adalah mendaki
Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. la berharap dalam'
waktu dekat bisa mewujudkan niatnya tersebut. □

Memendam Hasrat
Mendaki Rinjani

Sebagai seorang pemimpin
organisasi, saya mempunyai
dua prinsip. Pertama, keberani
an atau boldness. Saya mendo
rong diri saya dan bawahan un
tuk selalu berani dalam mene

tapkan target dan tujuan yang
tinggi. Keberanian juga tentu
nya hadir dalam bentuk berani
mengambii keputusan.
Kedua, bangga atau be proud.

Kita harus bangga karena be
keija di perusahaan yang bagus
serta memiliki portofolio yang
sesuai dengan kebutuhan kon
sumen.

Selain itu, dalam hal personal
leadership, saya memiliki dua
prinsip. Pertama, be sincere
atau tulus. Saya selalu percaya

sayakatakan untuk target kami
di Indonesia tentunya tetap
mempertahankan pertumbuhan
dua digit
Strategi untuk mewujudkan

hal itu sudah jelas. Pertama,
menghadirkan inovasi yang pas
untuk konsumen Indonesia.

Kedua, memastikan ketersedia
an barang di tokotoko yang ada
di Indonesia. Ketersediaan ba

rang ini kami sebut dengan
physical availability.
Memastikan ketersediaan ini

memang menantang, namun
sejauh ini kami juga cukup suk
ses. Kami tidak meiigatakan
semua produk Mondelez Indo
nesia sudah ada di semua toko

di Indonesia, sampai ke daerah
pedalaman. Tentu tidak. Terse
dia di semua toko di Indonesia

merupakan rencana keija lima
tahunan atau bahkan sepuluh
tahunan.

Mengapa? Sebab, wilayah In
donesia ini sangat luas, memi
liki banyak pulau juga, sehingga
tidak semua toko memiliki

struktur biaya yang sama. Ka
dang ada toko yang struktur
biayanya tidak efektif buat
kami. Yang perlu dilakukan
adalah terus melakukan inova

si, tak hanya di produk melain
kan di sistprri

Belajar hal baru
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