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INDUSTRI

Kami tertarik dengan Indonesia, karena
negara ini punya populasi terbesar di Asean.
Jidapa Kittinanthapanya,
Managing Director H & B Intertex

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 26 Desember 2014

Dollar Perkasa
Harga Motor
Gede Mendaki

Ponsel 4G LTE

Harga gede naik lagi jika dollar AS tembus Rp 13.000
Widiyanto Purnomo
JAKARTA. Pasar motor gede
alias moge kian tergencet. Setelah terkena beban kenaikan
pajak penjualan barang mewah (PPnBM), kini pelaku
bisnis sepeda motor berukuran mesin jumbo ini harus menerima kenyataan penguatan
dollar Amerika Serikat (AS)
terhadap rupiah.
Penguatan nilai dollar ini
membuat harga sepeda motor
gede yang diimpor ini menjadi
lebih mahal. Kondisi ini membuat distributor moge mulai
menyusun rencana untuk melakukan penyesuaian harga.
PT Mabua Harley Davidson
Indonesia (MHD) misalnya,
perusahaan ini berencana menaikkan harga jual moge jika
dolar AS menembus Rp 13.000
per dollar. "Jika rupiah terus
melemah mungkin ada kenaikan harga," ujar Irvino Edwardly, Sales and Marketing
Director PT Mabua Harley
Davidson Indonesia, Irvino
Edwardly, kepada KONTAN
(24/12).
Jika dollar AS tidak menembus Rp 13.000 per dollar, Mabua akan mempertahankan
harga. Perlu diketahui, pelemahan rupiah dan kenaikan
tarif PPnBM sebesar 125% sejak pertengahan 2014 lalu telah mendongkrak harga sepe-

da motor gede hingga dua kali
lipat.
Irvino bilang, kenaikan harga ini membuat konsumen
motor gede kesulitan melakukan pembelian. Tak hanya
bagi moge merek Harley Davidson, distributor moge lain
juga mengeluhkan kenaikan
PPnBM. Maklum, kenaikan
tarif PPnBM berlaku bagi sepeda motor di atas 500 cc.
Tengok saja, moge Kawasaki asal Jepang yang juga mengeluhkan kenaikan PPnBM
dan penguatan dolar. Namun,
soal kenaikan harga, Kawasaki masih melakukan penghi-

tungan. "Kemungkinan naik
sesuai atau di bawah kenaikan kurs dollar," kata Michael
Candra Thanadi, Deputy Head
Sales Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI).
Adapun pemain moge Suzuki belum berencana menaikkan harga dalam waktu dekat
ini. Mereka memprediksi tekanan rupiah saat ini hanya
jangka pendek dan belum bisa
dijadikan acuan naik harga.
"Untuk jangkang panjang, ada
kemungkinan naik," kata Yohan Yahya GM Marketing Suzuki 2 Wheels Suzuki Indomobil Sales (SIS).
■

Penjualan Moge Melambat
TAHUN 2014 menjadi tahun yang berat bagi distributor
alias pedagang sepeda motor gede (moge) di Indonesia.
Selain harga dollar Amerika Serikat (AS) yang makin mahal, kenaikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)
membuat pasar sepeda motor ini lesu.
Irvino Edwardly, Sales and Marketing Director PT Mabua Harley Davidson Indonesia bilang, sejak PPnBM naik
dan dolar AS naik mulai April 2014, penjualan mogenya
turun 40%. "Konsumen syok melihat harga sepanjang tahun
ini," kata Irvino kepada KONTAN, Rabu (24/12). Sayangnya, Irvino enggan menyebut penurunan angka penjualan
moge dari showroom Mabua.
Kondisi serupa juga dirasakan Suzuki yang melaporkan
lesunya penjualan moge. Selama Desember 2014, Suzuki
baru menjual 12 unit moge. "Maka itu kami tak mau fokus
memasarkan moge saja," kata Yohan Yahya, GM Marketing
Suzuki 2 Wheels Suzuki Indomobil Sales (SIS).
■

ANTARA/Audy Alwi

Pembeli antre untuk membeli langsung atau mengambil setelah memesan melalui online, smartphone Huawei Ascend
Mate 7 di gerai Oke Shop, Mal Taman Anggrek, Jakarta, Kamis (25/12). Huawei melepas ke pasaran smartphone 4G LTE
Ascend Mate 7 yang dapat dibeli langsung atau memesan terlebih dahulu melalui online selama 17-25 Desember 2014.

■ INDUSTRI BONEKA

H&B Intertex Mencari Mitra di Indonesia
JAKARTA. Berlakunya era
perdagangan bebas Asean
atau Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) 2015 membuka
celah ekspansi, baik untuk
perusahaan lokal maupun
perusahaan asing. Ini artinya,
Indonesia tak hanya bisa memanfaatkan peluang ekspor
ke negara Asean lain, tapi sebaliknya Indonesia juga bisa
menjadi pasar negara di kawasan Asean lainya.
Produsen boneka asal Thailand, H & B Intertex Co ini
berencana ekspansi ke Indonesia. Anak usaha Saha Group
ini akan memproduksi boneka
di Indonesia. Untuk merealisasikan rencana ini, mereka

kini bernegosiasi dengan salah satu investor Indonesia.
Jidapa Kittinanthapanya,
Managing Director H & B Intertex mengatakan, masih
bernegosiasi untuk mendirikan perusahaan patungan di
Indonesia. Jidapa menargetkan, kesepakatan dengan calon mitra kelar di semester
kedua tahun 2015.
"Kami tertarik dengan Indonesia, karena negara ini punya
populasi tertinggi di Asean.
Dari 252 juta penduduk, 10%
punya daya beli tinggi, sedangkan 20% berpenghasilan
kelas menengah," kata Jidapa
seperti yang dikutip dari
Bangkok Post, Senin (22/12).

Perlu diketahui H & B Intertex merupakan perusahaan
boneka asal Thailand yang
selama ini memproduksi boneka beremerek dari Italia,
Prancis, Hong Kong dan Singapura. Perusahaan ini punya misi memasarkan boneka
merek Rainflower ke seluruh
Asean dengan target penjualan senilai 500 juta baht.
Jika rencana H&B Intertex
ekspansi ke Indonesia terealisasi, perusahaan ini bukan
satu-satunya perusahaan boneka asal asing yang ada di
Indonesia. Sebelumnya, raksasa boneka Mattel yang dikenal dengan boneka Barbie sudah lebih dulu membuka pab-

rik boneka di Indonesia.
Widjanarko Tjokro, Ketua
Asosiasi Pengusaha Mainan
Indonesia (APMI) mengatakan, kehadiran industri boneka asing ke Indonesia secara
tak langsung akan meningkatkan daya saing boneka dari
Indonesia.
Dampak lain dari kehadiran
investasi boneka itu adalah,
terbukanya lapangan kerja
baru serta terbukanya peluang
bisnis baru terutama di sektor
industri bahan baku boneka
dan mainan. Hanya, "Saat ini
sebagian bahan baku masih
impor," jelas Widjanarko.
Widiyanto Purnomo

■ DAMPAK BANJIR BANDUNG

Ekonomi Virtual dan Ekonomi Social Network

I

nternet telah menyatukan
dunia. Kini internet pun
bisa menjadi sarana pemasaran di tingkat global.
Menurut International
Data Corporation (IDC), ekonomi virtual di akhir 2013
mencapai US$ 16 triliun.
Menurut Boston Consulting
Group, di negara-negara G20
saja, ekonomi virtual mencapai US$ 4,2 triliun di akhir
2016. Dalam 24 jam, di seluruh dunia terkirim 294 miliar email, 2 juta blog post, dan
dan orang menonton video
selama 864.000 jam di YouTube. Ini semua terjadi secara virtual di Internet dan di
dalam jaringan sosial.
Bagi pebisnis yang masih
belum terjun ke dalam dunia
virtual, sekarang adalah saat
yang tepat. Sudah tidak bisa
ditunda lagi. Evolusi peradaban manusia telah mencapai revolusi virtual dan jaringan sosial. Sebagaimana
telepon, kini dunia virtual
dan jaringan sosial (social
network) yang terkoneksi dengan internet sudah menjadi
bagian peradaban.
Kondisi ini tentu saja
juga sudah menjadi bagian
penting dalam menjalankan
bisnis. Ketika telepon baru
diciptakan, ia mempersatukan dunia dengan suara, sehingga jangkauan interna-

sional bisa terjadi instan.
Dengan faksimili, dokumen dalam sekejap melayang
ke tempat lain. Dengan Internet, wajah bisnis Anda dengan sendirinya mendunia
dengan biaya minim.
Bisnis-bisnis rumahan
dan di toko-toko offline-pun
telah terkait dengan dunia
virtual. Dengan menggunakan Google Map, misalnya,
dan situs review Yelp, semua
terhubung. Restoran bebek di
Ubud, misalnya, bisa jadi
menjadi primadona di Eropa
dan menjadi favorit para turis dari benua itu.
Menurut Professor Teori
Fisika Michio Kaku dari City
College of New York yang juga
merupakan salah satu pendiri String Theory bersama
Stephen Hawking, internet
telah mempersatukan planet
bumi sehingga batas-batas
wilayah terhapus. Bayangkan
saja, biaya pulsa telepon lokal, domestik, dan internasional hampir sama dengan IP
(Internet Telephony). Bahkan
bisa gratis misalnya dengan
Skype dan berbagai aplikasi
video dan audio chatting.
Ini merupakan tanda bahwa planet bumi semakin siap
meninggalkan sektarian dan
wilayah yang terpecah. Dengan dunia semakin tanpa
batas, konsumen manapun

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur, pendiri BookLizt.
com, berbasis di Silicon Valley.
bisa dijangkau. Toko-toko dan
para pengrajin bisa dengan
mudah menjangkau penjualan luar negeri dengan mem-

Penjahit di
Bogor memenuhi
pesanan dari
pelanggan di
Asia Pasifik.

promosikan Web site e-commerce sederhana dengan
Google Ads dan media sosial,
misalnya.
Kini, The Internet of

Things memungkinkan segala
sesuatu terkoneksi secara
real-time dengan internet dan
siapa saja di seantero planet
bumi. Jaringan antar manusia, antar kultur, antar sistem, dan antar proses merupakan kenyataan baru.
Bahkan internetisasi dalam lingkungan pemerintahan menciptakan demokratisasi transparan. Seperti yang
dilakukan oleh Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maupun
Presiden Joko Widodo. Dengan gaya memerintah apa
adanya, mereka melibatkan
sistem e-Government. Pada
tingkat peradaban manusia
berikutnya, internet, dunia
virtual, dan jaringan sosial
media merupakan kenyataan
“normal” sehari-hari.
Integrasi global telah terjadi secara alami. Dunia
nyata dan dunia virtual telah
membentuk double helix yang
saling mendukung. Jangkauan pasar meluas secara otomatis karena skalabilitas natural. Dan ini membutuhkan
kesiapan setiap pebisnis dalam menanggapi perubahanperubahan perilaku konsumen, ritme bisnis, dan kebutuhan yang semakin kritis.
Jaringan sosial media telah menjangkau negara-negara dunia ketiga yang dulu

sangat sulit dijangkau. Ini
membuka pasar baru, selain
mempertahankan pasar lama
di negara-negara maju dan
negara berkembang.
Rupert Murdoch dan Meg
Whitman misalnya. Mereka
sangat menyadari kekuatan
baru ini dan menekankan
komunikasi melalui jaringan
sosial sebagai kanal komunikasi utama yang membawa
return of investment (ROI)
tinggi. Big data, cloud computing, dan mobile computing
merupakan tren yang telah
menjadi kebutuhan masyarakat. Teknologi dan komunikasi via teknologi perlu ditanggapi dengan kritis oleh perusahaan skala besar,
menengah, maupun kecil.
Seorang guru tunggal bisa
mengajar seluruh dunia dengan Khan Academy. Pengrajin sepatu boot di kota kecil
Texas kini menerima pesanan dari seluruh dunia. Desainer kebaya Nyonya di Bogor
Jawa Barat juga telah menerima pesanan pelanggan
yang berasal dari negara-negara Asia-Pasifik.
Hanya dengan menggunakan kekuatan virtual yang
terpadu harmonis dengan
bisnis konvensional. Ekonomi virtual adalah ekonomi
bisnis konvensional. Kini tidak ada lagi batas
■

Banjir Menghadang
Produksi Tekstil

ANTARA/Novrian Arbi

Hampir 90% pabrik tekstil di area yang terkena banjir
menghentikan produksi.

JAKARTA. Banjir yang melanda wilayah Bandung, Jawa
Barat tak hanya melanda pemukiman warga saja. Banjir
tersebut juga menggenangi
kawasan yang selama ini banyak dihuni pelaku industri
tekstil dan garmen, terutama
di Jalan Mohammad Toha
sampai ke Dayeuh Kolot, Bandung Selatan.
Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API) menyebutkan, ada 200
pabrik tekstil yang menyebar
di Jalan Mohammad Toha
sampai daerah Dayeuh Kolot
itu. Kini, hampir 90% dari mereka telah menghentikan produksi. Bahkan, ada yang telah
menghentikan operasi sejak
enam hari lalu.
Memang, tak seluruh pabrik
tekstil itu terendam banjir secara langsung. Tetapi pabrik
tetap tak bisa produksi karena
ketiadaan bahan baku produksi. Selain itu, pabrik tak
bisa produksi karena para pekerja tak bisa mendatangi
pabrik, akibat sarana transportasi terputus oleh banjir.
"Karyawan kami tidak bisa
datang ke pabrik, karena jalan
raya sudah berubah menjadi
sungai," terang Ade, kepada
KONTAN Kamis (25/12). Tak
hanya itu, banyak pekerja
pabrik tekstil di wilayah Bandung memilih tak berangkat
bekerja karena mereka menjadi korban banjir.
Ade menyebutkan, penghentian produksi pabrik tek-

stil dan garmen itu akan berdampak panjang bagi perusahaan dan warga sekitar.
Dalam jangka pendek, perusahaan merugi karena menanggung beban tagihan rutin seperti listrik, bunga bank dan
upah. "Sementara pabrik tak
produktif," terang Ade.
Dalam jangka panjang, perusahaan kesulitan modal karena beban operasional meningkat. Jika produksinya
berhenti lama, Ade memastikan pabrik itu merugi dan gulung tikar. Kondisi semakin
bertambah gawat, apabila
perusahaan itu melayani pesanan tekstil atau garmen untuk ekspor. "Jika produk itu
untuk ekspor dan tidak bisa
dikirim, ujungnya perusahaan
terkena penalti," jelas Ade.
Saat ini, Ade belum bisa
menghitung nilai kerugian
akibat banjir tersebut. Menurutnya, kerugian akibat banjir
tak hanya dirasakan pelaku
industri saja, tetapi juga dirasakan oleh industri pendukung, pekerja, serta masyarakat yang diuntungkan oleh
kehadiran pabrik.
Untuk mengatasi masalah
ini, Ade telah meminta pemerintah segera tanggap dan
membuat tindakan preventif
agar banjir ini tak terjadi di
setiap musim hujan. "Banjir di
Bandung Selatan ini jangan di
jadikan proyek seperti jalan
raya di pantura," sindir Ade.
Widiyanto Purnomo

