Harga Keramik
Naik 2% Mulai
Bulan Depan
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Masyarakat akan mengalokasikan
penghasilan untuk kebutuhan pokok dulu.
Suparno Djasmin, Wakil Presiden
Direktur Toyota Astra Motor

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 21 November 2014

Inovasi Teknologi

Kenaikan harga BBM mempengaruhi ongkos distribusi
Benediktus Krisna Yoga,
Namira Nainggolan
JAKARTA. Anda yang tengah
berencana membangun atau
merenovasi rumah, sebaiknya
menghitung ulang bujet. Sebab pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Keramik
Indonesia menyatakan akan
mengerek harga jual 2% mulai
awal Desember nanti.
Adalah kenaikan beban
operasional yakni biaya distribusi yang melonjak menjadi
sebab. Ini adalah buntut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. "Kenaikkan harga untuk menutupi kenaikan beban produksi
yang terus meningkat," ujar
Elisa Sinaga, Ketua Asosiasi
Keramik Indonesia kepada
KONTAN, Kamis (20/11).
Kenaikan harga BBM berdampak pada biaya distribusi.
Maklum, kendaraan untuk
mendistribusikan produk keramik ke berbagai daerah
menggunakan BBM bersubsidi. Hal itu berbeda dengan
proses produksi pabrik yang
sudah menggunakan BBM industri, dan gas.
Kenaikan harga BBM, kata
distributor keramik bisa menyulut tarif pengangkutan
hingga 30%. "Sementara menurut hitungan kami, kenaikan tarif untuk distribusi paling
tidak lebih kecil, yakni 15%-

20% saja," ujar Elisa.
Pelaku usaha keramik beralasan, kenaikan harga jual
keramik 2% itu sejatinya belum bisa menutup keseluruhan lonjakan biaya operasional.
Namun, pertimbangan daya
beli konsumen yang bakal
menyusut, persentase kenaikan 2% adalah masuk akal.
Pelaku usaha keramik juga
menyebutkan sejatinya kenaikan harga BBM bukan satusatunya tantangan bisnis mereka di tahun ini. Jika kenaikan harga BBM mempengaruhi
beban operasional, kenaikan
tarif dasar listrik (TDL) yang
lebih dahulu menekan beban

produksi. Sejak Juli sampai
November, biaya energi listrik
sudah mendaki 40%. Kenaikan
biaya energi tersebut lantas
mengerek beban produksi sebesar 5%.
Pasca menaikkan harga jual
Desember nanti, pelaku usaha
masih optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan penjualan di kuartal IV. Katalis positifnya adalah anggaran proyek
pemerintah yang cair di semester II, biasanya dibelanjakan di kuartal IV. "Untuk proyek-proyek besar, harga keramik biasanya sesuai kontrak
yang disepakati jauh-jauh
hari," ujar Elisa.
■

Nippon Belum Kerek Harga
SELAIN keramik, komponen bahan bangunan lain yang
banyak digunakan konsumen adalah cat. Berbeda dengan
keramik yang siap menjual produk lebih mahal 2% Desember nanti, PT Nipsea Paint and Chemicals atau Nippon
Paint Indonesia belum merasa perlu mengerek harga jual.
Jon Tan, Chief Executive Officer Decorative Paint Nippon Paint Indonesia bilang, kenaikan harga BBM hanya
mempengaruhi biaya operasional sekitar 0,5%. "Sampai
saat ini, semua berjalan seperti biasa dan masih mampu
kami handle," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (20/10).
Namun Jon buru-buru menambahkan, jika kenaikan
harga BBM diikuti oleh kenaikan upah minimum provinsi
(UMP), baru Nippon Paint berpotensi kena dampak. Jika
hal tersebut terjadi, manajemen Nippon Paint tak menutup
opsi mengerek harga jual. Hanya, perusahaan itu belum
memutuskan memilih opsi kenaikan harga itu.
■

ANTARA/Agus Bebeng

Produk teknologi diperlihatkan pada acara STEI Innovation Day di Aula Barat ITB Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/11).
Acara ini memamerkan sejumlah produk unggulan berupa penemuan, serta aplikasi teknologi yang bisa diterapkan pada
banyak bidang.

■ OTOMOTIF

Toyota Mengincar Bonus Akhir Tahun
JAKARTA. Nyaris tak ada industri yang imun dari efek
kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM). Tantangan
bagi pelaku industri semakin
besar ketika Bank Indonesia
ikut menaikkan suku bunga
acuan BI rate menjadi 7,75%.
Salah satu industrialis otomotif, PT Toyota Astra Motor
memprediksi penjualan mereka bakal terganggu. "Konsumen akan lebih mengalokasikan keuangannya ke hal-hal
yang lebih primer," ujar Suparno Djasmin, Wakil Presiden Direktur Toyota Astra
Motor, Kamis (20/11).
Kenaikan harga BBM yang
disusul kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,75% akan mempengaruhi
tingkat suku bunga Kredit

Kendaraan Bermotor. Maklum, pendanaan perbankan
masih menjadi salah satu andalan pembelian mobil.
Suparno belum bisa memerinci potensi penurunan penjualan Toyota. Alasan dia,
manajemen perusahaan agen
tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia tersebut
masih menghitungnya.
Hanya saja, sebelumnya,
Direktur Pemasaran Toyota
Astra Motor Rahmat Samulo,
memproyeksikan penjualan
bisa turun sekitar 10%-15% dibandingkan bulan-bulan biasa. Koreksi penjualan diprediksi terjadi selama empat
bulan hingga enam bulan kenaikan harga BBM.
Meski mengaku volume
penjualan bakal terganggu,

Toyota Astra optimistis pangsa pasarnya tak bergeser. Sebab dampak kenaikan harga
BBM dan BI rate juga terjadi
di semua perusahaan otomotif
di Tanah Air. Hingga akhir ta-

Toyota Astra
menargetkan
pangsa pasar
33%-34% hingga
akhir tahun.
hun 2014, perusahaan itu meyakini bisa mempertahankan
pangsa pasar mobil nasional
di porsi 33%-34%.
Perusahaan itu juga berpegang pada historikal penjual-

an di akhir tahun biasanya
melonjak. "November dan
Desember ada momen musiman, yakni masyarakat dapat
bonus," ujar Suparno.
Selain historikal, Toyota
Astra melengkapi diri dengan
strategi marketing akhir tahun
di tingkatan dealer. Mulai dari
memberikan gimmick marketing hingga menyelenggarakan pameran dan menggelar
bursa penjualan mobil.
Mengintip data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan Toyota Astra hingga Oktober adalah 343.164 unit mobil. Volume penjualan itu setara dengan 33,05% pangsa
pasar mobil nasional.
Benediktus Krisna Yoga

Info Tender & Lelang

Metamorfosis Time Inc dan Forbes

M

ajalah Time dengan
bingkai kaver dan
huruf berwarna merah menyala, telah menemani
para pembaca tentang isu-isu
internasional selama beberapa dekade. Time Inc adalah
holding company dari 90 majalah kenamaan dunia, termasuk majalah Time, Fortune, Sports Illustrated, People,
InStyle, dan Real Simple.
Bagaimana kondisi perusahaan media cetak terbesar
di Amerika Serikat ini? Bisakah majalah Time bertahan
dengan turunnya nilai iklan
di media cetak? Bisakah mereka melawan kompetitor
Web-based magazine? Majalah
Forbes dengan Forbes.comnya tampak jauh lebih siap
dan kini telah meraih otoritas
yang baik sebagai majalah
bisnis online.
Sedangkan InStyle saat
ini masih merupakan primadona dengan jumlah iklan
melebihi Vogue. Lalu People
beromzet US$ 600 juta tahun
lalu. Sedangkan iklan majalah Time malah merosot 50%
sejak lima tahun lalu.
Dalam empat tahun terakhir, Time Inc dipimpin
oleh tiga orang Chief Executive Officer (CFO) dan pernah
dalam 9 bulan tanpa pemimpin sama sekali. Time Warner
yang merupakan induk per-

usahaan Time Inc dipinang
oleh Rupert Murdoch sebesar
US$ 80 miliar, namun masih
belum final.
Dengan perubahan perilaku konsumen yang kini lebih
banyak membaca via Internet
daripada membaca majalahmajalah cetak, Time Inc berinovasi dengan struktur editorial. Kini mereka mempunyai
Chief Content Officer (CCO),
disamping Editor in Chief.
Dengan jabatan resmi
CCO, majalah Time bukan
lagi semata-mata majalah
cetak yang mempunyai Web
site sebagai komplemen versi
cetaknya. Majalah Time versi
web mempunyai business
model dan revenue model
yang berbeda.
Revenue model Web-based
magazines versi 2.0+ (melampaui 2.0) kini telah mengadopsi native advertising melalui searchable content. Native advertising sendiri bisa
saja merupakan konten alias
artikel atau kolom yang ditulis tanpa menyebutkan sponsor yang dimaksud. Dan
sponsor tersebut, idealnya
punya searchable content.
Bagaimana eksekusi publikasi online versi 2.0+ seperti majalah Time? Jelas dilematis dan mengundang pertanyaan. Bagaimana suatu
konten bisa memberikan nilai

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta
objektivitas optimal apabila
ada unsur native advertising
alias “menjadi rumah, bagi
iklan yang tidak terbaca seperti iklan”?
Belajar dari Forbes.com
yang merupakan entitas publikasi terpisah, business model dan revenue model jurnalisme elite sudah bergeser cukup jauh. Disrupsi atau
disruption model sebagai kebutuhan sudah tampil sebagai pemenang.
Lewis Dvorkin, Chief Product Officer Forbes.com menggunakan delapan elemen dalam mendisrupsi model bisnis media online. Pertama,
hubungan antara penerbit
dengan pembaca mempunyai
bentuk segitiga, di mana mar-

keter alias pemasar mempunyai tempat yang berbeda
daripada ketika majalah berbentuk cetak.
Kedua, setiap individu
adalah merek tersendiri, sehingga setiap jurnalis dan
kolumnis membawa pasar
tersendiri. Beberapa nama
jurnalis yang juga merupakan merek kuat adalah: William Randolph Hearst, Walter
Cronkite, Sam Donaldson,
dan lainnya. Kini mereka
adalah merek legendaris.
Ketiga, membangun model
kerja yang sesuai dengan
tuntutan internet dan kebutuhan pembaca. Forbes.com
diisi oleh 1.000 kontributor
dalam delapan kanal. Setiap
kontributor adalah kreator
konten, produser, dan manajer programming yang sigap
dalam menggunakan Webbased tools terbaru sekaligus
yang terbaik pada bidang
yang mereka tulis.
Keempat, fluiditas Forbes.
com yang terus bermetamorfosis sepanjang diperlukan
dalam konteks Web yang selalu bergerak dan berubah. Kini
mereka telah kompatibel dengan iPad maupun gadgetgadget lainnya.
Kelima, mempermudah
penerbitan dan programming.
Penulis dan kolumnis telah
membangun Content Manage-

Pekerjaan di Provinsi
Jawa Tengah
ment System (CMS) sehingga
mereka hanya perlu menyesuaikan diri dengan coding
sederhana. Tugas utama mereka hanya menciptakan konten yang bisa dinikmati dengan berbagai gadget tanpa
masalah.
Keenam, terhitung Agustus 2010, setiap artikel Forbes.com tampak counter berapa kali artikel tersebut telah
dibaca. Jumlah pembaca menunjukkan popularitas tulisan tersebut. Dan counter data
ini merupakan bagian dari
big data indikator yang menentukan arah perkembangan
Forbes.com.
Ketujuh, jurnalis digital
tidak hanya merupakan pewarta satu arah, namun kini
dituntut menjawab berbagai
komen dan berinteraksi dua
arah dengan para pembaca.
Jurnalis mempunyai fungsi
sebagai pemimpin komunitas
pembaca tulisan-tulisannya.
Kedelapan, media online
berfokus dan berporos pada
individu, jadi tidak semata
pada topiknya saja. Ini menuntut manajemen yang proaktif sebagaimana mengoperasikan sebuah startup. Di
era Internet ini, setiap perusahaan merupakan startup,
mengingat kompetisi dan
tuntutan tren yang berderap
sangat cepat.
■

■ Pekerjaan: pembangunan
jembatan Sigandul, Cs tahap II
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah II Provinsi
Jawa Tengah
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Parakan – Secang – Bts. Yogyakarta
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil
/jasa pelaksana konstruksi
jembatan, jalan layang, terowongan
dan subways
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp
33.969.800.000
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Senin, 3 November – Rabu, 26
November 2014 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Pemberian penjelasan (aanwijzing):
Selasa, 11 November 2014 jam
10.00 WIB di Ruang Rapat Kantor
SNVT PJN Wilayah II Propinsi Jawa
Tengah Jl. Murbei Sumurboto
Alamat panitia: Pokja Pengadaan
Barang dan Pekerjaan Konstruksi
Satuan Kerja Pelaksanaan Jaolan
Nasional Wilayah II Provinsi Jawa
Tengah, Jl. Murbei Sumurboto
Semarang, Telp. 024-7475859

Pekerjaan di Provinsi
Kalimantan Timur
■ Pekerjaan: pembangunan jalan
tol Km13 BPP – Simpang Km38
Samboja Segmen 1
Agensi: Unit Layanan Pengadaan
Pemprov. Kaltim (Kode Lelang:
7124035)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan
yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 331.586.686.483,00
Nilai HPS: Rp 331.586.686.483,00
Sumber dana: APBD
■ Pembangunan jalan tol Km13
BPP – Simpang Km38 Samboja
Segmen 2
Agensi: Unit Layanan Pengadaan
Pemprov. Kaltim (Kode Lelang:
7127035)
Nilai pagu: Rp 250.961.116.012,00
Nilai HPS: Rp 250.961.116.012,00

Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Jumat, 7 November – Senin, 24
November 2014 melalui http://
spse.kaltimprov.go.id/eproc/

Pekerjaan di Kota
Pekanbaru
■ Pembangunan Rumah Sakit
Daerah Kota Pekanbaru
Agensi: ULP Kota Pekanbaru (Kode
Lelang: 2383019)
Satuan kerja: Dinas Kesehatan
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/ sesuai bidang pekerjaan
yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 90.000.000.000,00
Nilai HPS: Rp 89.827.000.000,00
Sumber dana: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Selasa, 11 November – Minggu, 23
November 2014 melalui http://
lpse.pekanbaru.go.id/eproc/

Pekerjaan di Provinsi
Jawa Barat
■ Pekerjaan : Nama lelang:
pengadaan alat medis DAK
(luncuran 2013
Agensi: Kabupaten Karawang
(Kode Lelang: 25594014)
Satuan kerja: RSUD Kabupaten
Karawang
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ sesuai paket yang
dilelangkan yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu: Rp 2.019.941.000,00
Nilai HPS: Rp 1.597.078.000,00
Sumber dana: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Jumat, 14 November – Jumat, 21
November 2014 melalui https://
lpse.jabarprov.go.id/eproc/

Lelang di Kab Kapuas

■ Pekerjaan: peningkatan jalan
Nasional – Sei Asam – Bakungin –
Palingkau Seberang – Batas Kalsel
Agensi: Dinas Pekerjaan Umum
(Kode Lelang: 686322)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kapuas
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa
pelaksana konstruksi jalan raya
■ Jalan tol Km13 BPP – Simpang
(kecuali jalan layang), jalan, rel
Km38 Samboja Segmen 3
kereta api, dan landas pacu bandara
Nilai pagu: Rp 331.800.754.851,00
(SI003)
Nilai HPS: Rp 331.800.754.851,00
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 126.095.945.822,09
■ Jalan tol Km13 BPP – Simpang
Nilai HPS: Rp 126.095.945.000,00
Km38 Samboja Segmen 4
Sumber dana: APBD
Nilai pagu: Rp 289.000.000.000,00
Nilai HPS: Rp 288.048.280.392,00
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
■ Jalan tol Km13 BPP – Simpang
secara elektronik:
Km38 Samboja Segmen 5
Jumat, 14 November – Senin, 24
Nilai pagu: Rp 285.520.000.000,00
November 2014 melalui http://
Nilai HPS: Rp 285.513.344.940,00
lpse.kapuaskab.go.id/eproc/

