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JAKARTA. PT Kereta Api In-
donesia (KAI) akhirnya mere-
alisasikan rencana menambah 
armada kereta barang untuk 
tahun buku 2014. Sedikitnya 
50 lokomotif anyar buatan 
General Electric (GE) Trans-
portation sudah dipesan un-
tuk menambah kapasitas ang-
kutan barang di pulau Suma-
tera dan Jawa.

Perusahaan plat merah 
menggandeng perbankan 
Amerika Serikat (AS), Export 
Import Bank of The US untuk 
mendanai pembelian lokomo-
tif dari GE Transportation. 
Adapun nilai utang yang dise-
pakati sebesar US$ 94,3 juta. 
Penandatanganan komitmen 
utang dilakukan Rabu malam 
(15/10) di Washington, D.C.

Fred P. Hochberg, Chair-
man and President Bank Ex-
Im US mengaku puas bisa 
memberikan fasilitas pinjam-
an ke KAI. Ia menilai, KAI ba-
kal diuntungkan dengan ker-
jasama ini karena mendapat 
armada lokomotif baru.

Russell Stokes, President 
and Chief Executice Offi cer 
GE Transportation bilang pi-
haknya segera membuat 50 
lokomotif di Pennsylavania, 
AS. Ia menargetkan pengirim-
an lokomotif ke Indonesia 
bisa terlaksana  tahun depan.

PT KAI sendiri memperkira-
kan lokomotif GE Transporta-
tion ini akan tiba di tanah air 
sekitar kuartal III dan kuartal 
IV 2015. Menurut Bambang 
Eko, Direktur Komersial KAI,   

lokomotif ini akan digunakan 
untuk menambah kapasitas 
angkutan batubara. "Rencana-
nya sekitar 39 kereta lokomo-
tif  ke Sumatera dan sisanya, 

11 kereta untuk Jawa," urai-
nya kepada KONTAN.

Kereta angkutan batubara  
memang tengah menjadi fo-
kus perhatian KAI. Perusaha-
an transportasi ini tengah 

mencoba mengubah komposi-
si bisnisnya dengan tidak lagi 
mengandalkan pendapatan 
dari kereta penumpang seba-
gai pemasukan utama. Penda-
patan kereta barang ditarget-
kan bisa menyumbang 60% 
pendapatan konsolidasi, se-
dangkan pendapatan kereta 
penumpang cuma 40%.

Tahun ini,  KAI  akan mem-
beli 600 kereta angkutan batu-
bara dan pengembangan dua 
jalur ganda kereta batubara di 
Sumatera. Rencananya, rute 
Tanjung Enim Baru–Tarahan 
untuk angkutan batubara PT 
Bukit Asam dan jalur Tanjung 
Enim Baru–Simpang–Kerta-
pati untuk non Bukit Asam.

Putri Werdiningsih

Kami optimistis target penjualan Rp 6 triliun 
tercapai sampai akhir tahun ini.
Hermawan Wijaya, Sekretaris 
Perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk

JAKARTA. Bisnis properti se-
panjang tahun ini diprediksi-
kan melambat. Berdasarkan 
laporan Indonesia Property 
Watch (IPW), penjualan pro-
perti, terutama residensial di 
wilayah Jabodetabek dan 
Banten di kuartal III ini turun 
9,4% dari kuartal II-2014.

Begitu pula jumlah unit pro-
perti yang terjual. Dengan to-
tal nilai transaksi sekitar Rp 
1,29 triliun di kuartal ketiga,  
hasil ini justru anjlok 25,7% 
dari kuartal kedua. Adapun 
segmen pasar perumahan se-
makin bergeser ke kelas me-
nengah dengan porsi 45,3%. 
Sedangkan segmen bawah 
mencapai 43,5% dan segmen 
properti atas cuma 11,2%.

Menurut Ali Tranghanda, 
Direktur Eksekutif Indonesia 
Properti Watch dalam situs 
resminya menyebut ada tiga 
faktor penyebab penjualan 
properti melempem.

Pertama, kenaikan harga 
tanah dalam beberapa tahun 
belakangan ini membuat pe-
ngembang menjadi sulit me-
nentukan harga jual yang wa-
jar kepada konsumen. "Ba-
nyak pengembang sulit 
membangun rumah menengah 
sampai atas karena harga ta-
nah sudah tinggi dan tidak 
terjangkau oleh daya beli. Un-
tuk kalangan investor sekali-
pun, harga rumah yang tinggi 

dinilai sudah tidak rasional 
lagi," tulis Ali dalam hasil riset 
IPW baru-baru ini.

Kedua, tingkat suku bunga 
kredit pembelian rumah 
(KPR) masih tinggi. Kondisi 
ini jadi menghambat penjual-
an perumahan. Memang ada 
pengembang yang mencoba 
mengakali, seperti memberi 
angsuran uang muka.

Ketiga, kondisi politik ma-
sih belum normal setelah pe-
milu. Apalagi, investor masih 
wait and see terhadap situasi 
politik dalam negeri. Ia pun 
memprediksi, pasar perumah-
an sampai akhir tahun ini ma-
sih cenderung melambat.

Pengembang tidak 
menurunkan target 

Berbeda dengan hasil riset 
IPW, pengembang PT Bumi 
Serpong Damai Tbk (BSDE) 
mengaku mengalami penjual-
an yang positif di kuartal III-
2014. "Dari target penjualan 
tahun ini Rp 6 triliun, hingga 
akhir September sudah terca-
pai Rp 5 triliun. Artinya apa 
yang kami targetkan di 2014 
sesuai dengan yang rencana," 
ujar Hermawan Wijaya, Sek-
retaris Perusahaan Bumi Ser-
pong Damai kepada KONTAN 
Kamis (16/10).

Alhasil, salah satu lini bisnis 
Sinar Mas Land ini tidak 
mengubah target bisnis tahun 
ini.  Soalnya, BSDE sudah 
mengantisipasi kenaikan har-

ga tanah dalam menjalankan 
rencana bisnis mereka.

Nah, supaya target bisnis 
tidak meleset dalam dua bulan 
ke depan, pengembang ini su-
dah menggenjot penjualan 
properti sejak semester kedua 
2014. Di periode tersebut, 
BSDE sudah menawarkan 
dua kluster perumahan di wi-
layah BSD City dan mendapat 
respon positif dari pasar.

Melihat kondisi ini, BSDE 
pun berencana membuka pa-
ling banyak dua kluster peru-
mahan lagi di lokasi yang 
sama. "Sampai akhir tahun ini 
ada satu hingga dua kluster  
lagi. Dengan begitu, kami ya-
kin target Rp 6 triliun di tahun 
ini bisa tercapai," ujar Herma-
wan optimistis.

Begitu pula dengan Perum 
Perumnas. Pengembang plat 
merah ini juga tidak meng-
ubah target bisnis yang sudah 
dipatok. Perusahaan ini me-
nargetkan bisa meraup pen-
dapatan sampai akhir tahun 
ini sebesar Rp 1,3 triliun. Tar-
get ini merujuk rencana kerja 
anggaran perusahaan (RKAP) 
yang tertuang awal tahun ini 
yang sebesar Rp 1,37 triliun.

Menurut Hakiki Sudrajat, 
Direktur Keuangan dan Sum-
ber Daya Manusia Perum Pe-
rumnas, perbedaan target ter-
jadi karena adanya kenaikan  
harga dan penurunan penjual-
an. "Yang jelas kami masih te-
tap optimistis target 2014 bisa 
tercapai," katanya.    ■

Pengembang 
Optimistis 
Target Bisnis
Penjualan perumahan di kuartal III-2014 melambat

Febrina Ratna Iskana

KAI Beli 50 Lokomotif ke GE Transportation

Untuk membeli 
50 lokomotif ini, 
KAI mendapat 

pinjaman senilai 
US$ 94,3 juta.

■PROPERTI ■JASA

Dalam beberapa hari 
terakhir kita kembali 
mendengar sejumlah 

produsen otomotif melaku-
kan recall jenis mobil terten-
tu. Hampir setiap produsen 
yang menghasilkan produk 
konsumsi perlu melakukan 
recall terhadap produk mere-
ka ketika terjadi sesuatu 
yang di luar dugaan. Misal-
nya produk yang bisa mem-
bahayakan kesehatan dan 
mengancam jiwa konsumen.

Di Amerika Serikat, pro-
duk mobil hingga sayuran 
salad mix pernah melakukan 
recall produk mereka secara 
masif. Fenomena recall mobil 
juga sering terjadi di Indo-
nesia, sebagaimana di belah-
an dunia lainnya.

Recall adalah penarikan 
kembali produk yang telah 
diserap oleh pasar. Tujuan-
nya untuk diperbaiki karena 
ada defek alias cacat bawaan 
yang bersumber dari fase 
produksi, baik produksi kom-
ponen maupun ketika proses 
perakitan. Recall mobil dan 
recall barang konsumsi pa-
ngan cukup menarik perhati-
an media mengingat bisa 
mengancam jiwa konsumen.

Di tahun 2010, CEO To-
yota yaitu Akio Toyota berbi-
cara di hadapan Kongres 
Amerika Serikat untuk me-
nyatakan maaf atas recall 
masif yang perlu dilakukan 
untuk kepentingan kesela-
matan konsumen. Dan untuk 
ini, Toyota terkena penalti 
sebesar US$ 1,2 miliar untuk 
15 juta mobil yang bermasa-
lah di AS tersebut.

Anthony Rubin analis 
dari BBC London menyata-
kan bahwa General Motors 
(GM) juga cukup banyak me-
-recall mobil produksi mere-
ka. Masalah GM yang mema-
kan korban 13 jiwa saat pe-
ngemudi berakar dari 
masalah pada sistem ignisi. 
Di ranking ketiga, produsen 
otomotif di Amerika Serikat 
yang sering melakukan recall 
produk mereka adalah Ford.

David Bailey profesor in-
dustri bisnis otomobil dari 
University of Aston berpen-
dapat bahwa recall masif 10 
sampai 30 juta unit menun-
jukkan terjadinya perubahan 
dalam struktur mobil dan 

industri itu sendiri. Misal-
nya, setiap unit mobil mem-
punyai puluhan ribu kompo-
nen analog dan ratusan kom-
ponen digital. Ini saja sudah 
merupakan perbedaan besar 
dari hasil produksi mobil-
mobil analog beberapa deka-
de lampau.

Setiap komponen mobil 
diproduksi oleh manufaktur 
tersendiri yang menjadi 
partner industri mobil, mi-
salnya Toyota, sehingga 
tingkat quality control (QC) 
dan penanganan pasca pro-
duksi ditangani oleh setiap 
produsen. Ini sangat bisa 
menyebabkan ketidaksing-
kronan berbagai hal.

Recall yang disebabkan 
oleh sistem-sistem yang kru-
sial, misalnya akselerator, 
rem, dan malfungsi pedal, 
misalnya, sangat urgen serta 
perlu dilakukan secepat 
mungkin. Namun, tidak se-
mua defek bawaan perlu sa-
ngat urgen, seperti masalah 
lampu dan aksesori lainnya. 
Yang tidak urgen ini biasa-
nya bisa diatasi di bengkel- 
resmi produsen mobil.

Di tahun 2009, Toyota 
terlalu lambat dalam bertin-
dak sehingga nilai saham 
menukik turun secara tajam 
mencapai sepertiga. Trans-
paransi dan penarikan sece-
pat mungkin tanpa perlu 
menunggu terlalu lama terja-
di akibat dari birokrasi yang 
panjang perusahaan. Pada-
hal recall dengan cepat ini 
sangat penting agar korban 
jiwa tidak bertambah.

Menyadari ini, Toyota 
telah mengubah sistem biro-
krasi tersebut. Toyota kini 

telah memberikan izin bagi 
kantor lokal untuk memutus-
kan recall apabila sangat 
mendesak dan membahaya-
kan keselamatan pengemudi 
dan penumpang.

Dalam kasus General Mo-
tor, cukup menarik untuk 
dicatat bahwa nilai saham 
tidak menukik tajam ketika 
mereka melakukan recall 
produk secara masif. Pada-
hal dengan melakukan recall  
terhadap sekitar 30 juta mo-
bil, diprediksi saham akan 
menukik turun. Mengapa? 

Persepsi konsumen bah-
wa GM bukanlah merek mo-
bil yang berkualitas, sehing-
ga ekspektasi konsumen ter-
hadap produk mereka tidak 
terlalu tinggi dari awal. Se-
baliknya yang terjadi dengan 
Toyota yang dipersepsikan 
oleh pasar sebagai produk 
berkualitas tinggi.

Recall terbuka merupa-
kan salah satu strategi GM 
yang mengekspos setiap pro-
duk defective sehingga per-
baikan bisnis bisa terjadi 
secara alami segera. Trans-
paransi merupakan best 
practice bisnis-bisnis raksa-
sa yang sudah teruji sejak 
dulu. Termasuk dalam in-
dustri otomotif.

Menarik untuk dicatat 
bahwa tidaklah penting bera-
pa banyak recall dari produk 
defective yang perlu dilaku-
kan, sepanjang proses recall 
itu dilakukan secara terbuka, 
profesional, dan cepat. Kon-
sumen mobil tampaknya 
mengerti akan kerumitan 
manufaktur sebuah mobil, 
sehingga seringkali ada efek 
bawaan yang perlu diperbai-
ki oleh produsen.

Perbaikan omzet penjual-
an bisa cepat terjadi setelah 
masa recall selesai. Terlepas 
dari pengeluaran ekstra un-
tuk biaya recall oleh produ-
sen dan penalti yang dikena-
kan oleh negara penderita 
recall tersebut sebagai per-
ingatan bahwa industri agar 
berhati-hati dalam urusan 
perlindungan konsumen.

Perbaikan omzet ini se-
iring dengan kembali pulih-
nya consumer confidence 
akan merek mobil tersebut. 

Selamat berefl eksi, sukses 
menyertai Anda!                 ■

Belajar dari Recall Mobil di ASBelajar dari Recall Mobil di AS

TRANSPORTASI■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Produk Ponsel Baru 

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Model memamerkan koleksi terbaru ponsel pintar LG di Jakarta, Kamis (16/10).  LG Mobile meluncurkan enam varian 
ponsel pintar terbarunya yaitu LG G3 4G LTE, LG G3 Beat, LG G3 Stylus,LG L Fino, LG L Bello dan LG G PAD. 


