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Astra Honda Motor menjadi perusahaan
ketiga Astra Group yang berhasil ekspor.
Prijono Sugiarto, Presiden Direktur
PT Astra International Tbk (ASII).

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 12 Desember 2014

Produksi Pipa
Migas, Spindo
Beli Mesin Baru
Membeli mesin Milltech, Spindo keluarkan US$ 80 juta
Fransisca Bertha Vistika

PT Steel Pipe Industry
of Indonesia Tbk

KARAWANG. Produsen pipa,
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau Spindo kian
gencar menambah produksi.
Usai menambah produksi
pipa untuk otomotif, kali ini
perusahaan membeli mesin
untuk produksi pipa untuk
industri minyak dan gas.
Mesin baru Spindo ini dibeli
dari Milltech, perusahaan pemasok mesin asal Korea Selatan. Kontrak pembelian mesin
diteken di pabrik milik Spindo, Karawang, Kamis (11/12).
Adapun mesin ini akan memproduksi pipa berdiameter 10
inch dan 24 inch.
Tedja Sukmana Hudianto,
Wakil Direktur Utama PT
Steel Pipe bilang, mesin baru
itu berkapasitas produksi
maksimum sampai 40.000 ton
per bulan. Jika efektif, mesin
baru itu bisa menambah kapasitas produksi pipa Spindo
yang saat ini baru mencapai
42.150 ton per bulan.
Tedja memperkirakan, mesin baru tersebut mulai produksi pada kuartal II 2015,
dan produksi secara komersial pada pertengahan tahun
2016. Adapun pangsa pasar
pipa yang dibidik dari mesin
baru ini adalah, pasar pipa
untuk industri minyak dan
gas. "Investasi mesin ini US$

Perusahaan pipa PT Steel Pipe
Industry of Indonesia Tbk berdiri tahun 1971, dan berkantor
pusat di Surabaya.
Ragam pipa yang diproduksi:
- Pipa infrastruktur/konstruksi
- Pipa untuk migas
- Pipa untuk otomotif
- Pipa untuk furnitur

Lokasi Pabrik
Rungkut Industri I Surabaya
Produksi: straight welded steel
pipe (ERW), galvanization service,
manufacturing of general steel.

Rungkut Industri II Surabaya
Produksi: Straight welded steel
pipe (ERW), galvanization service,
coil center.

Warugunung-Surabaya
Produksi: stainless steel pipe,
straight welded steel pipe.

Beji-Pasuruan
Produksi: spiral welded steel pipe,
steel coating service

Kawasan Mitra Karawang
Produksi: mechanical/automotive
tubes.
Sumber: www.spindo.com

80 juta," kata Tedja.
Selain menambah mesin,
perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI)
dengan kode ISSP ini berencana mendirikan pabrik baru
di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan telah mempersiapkan lahan seluas 100 hektare
guna merakit mesin yang dibeli dari Milltech itu.
"Proses konstruksi pabrik
kami mulai kuartal II-2015 dan
selesai tahun 2016 dengan investasi US$ 20 juta," katanya.
Apabila pabrik ini rampung,
Spindo merelokasi pabrik Surabaya ke pabrik barunya ini.
Tedja bilang, pabrik di Surabaya akan dipindah ke Gresik
agar ada efisien dari sisi transportasi. Adapun pabrik Spindo yang ada di Karawang,
Jawa Barat tetap fokus memproduksi pipa untuk kebutuhan industri otomotif.
Perlu diketahui, tahun 2015,
perusahaan membidik penjualan Rp 4,8 triliun-Rp 5 triliun.
Sepanjang tahun ini, Spindo
memperkirakan pendapatan
Rp 3,5 triliun, lebih rendah
karena banyak proyek infrastruktur tertunda.
Tedja memperkirakan, lebih
dari 60% kontribusi pendapatan berasal dari penjualan pipa
infrastruktur dan konstruksi.
Sisanya dari sektor lain, termasuk pipa untuk kebutuhan
industri otomotif.
■

ANTARA/HO-Deni

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah), Menteri Perindustrian Saleh Husin (kedua kiri), Presiden Direktur PT Astra International Tbk
Prijono Sugarto (kedua kanan), Presiden Direktur Astra Honda Motor (AHM) Toshiyuki Inuma (kanan), dan Executive Vice
President Director AHM Johannes Loman (kiri) mencoba motor Honda Beat saat peresmian pabrik baru AHM di Karawang (11/12).

■ EKSPOR SEPEDA MOTOR

Honda Mengekspor Motor Beat ke Filipina
KARAWANG. Perusahaan sepeda motor asal Jepang, PT
Astra Honda Motor (AHM)
berencana ekspor sepeda motor skuter transmisi otomatis
(Skutik) Honda Beat mulai
2015. Di atas kertas, perusahaan ini menargetkan ekspor
sebanyak 40.000–50.000 unit
sepeda motor per tahun.
Adapun tujuan ekspor sepeda motor skutik Honda itu
adalah Filipina. "AHM menjadi perusahaan ketiga Astra
Group yang ekspor, sebelumnya ada Toyota dan Daihatsu,"
kata Prijono Sugiarto, Presiden Direktur PT Astra International Tbk (ASII) di Karawang, Kamis (12/12).
Untuk pasar ekspor, AHM
memproduksi sepeda motornya itu di pabrik keempat

yang berlokasi di Karawang,
Jawa Barat. Pabrik dengan
investasi Rp 3,13 triliun tersebut baru diresmikan pada Kamis (11/12).
Margono Tanuwijaya, Direktur Pemasaran AHM bilang, perusahaan sengaja memilih pasar ekspor ke Filipina,
yang memiliki karakter pasar
mirip dengan Indonesia. Karenanya produk yang sama bisa
diterima di negeri tersebut.
Selain Filipina, Honda berencana memperbesar pasar
dengan menyasar negara lain.
Namun sayang, Margono menyimpan rapat-rapat negara
tujuan ekspor yang baru itu.
Untuk melakukan ekspor,
pabrik perakitan sepeda motor AHM terbilang sudah cukup mumpuni. Sebab, dengan

beroperasinya pabrik terbaru
mereka, maka kapasitas produksi sepeda motor milik
AHM naik dari 4,2 juta unit
per tahun menjadi 5,3 juta unit
per tahun.

Sepeda motor
Honda produksi
Indonesia sudah
mengaspal pula
di Timur Leste.
Sigit Kumala, Ketua Bidang
Komersial Asosiasi Industri
Sepeda Motor Indonesia
(AISI) menambahkan, selain
menyasar pasar Filipina, negara yang potensial untuk tu-

juan ekspor sepeda motor Indonesia adalah Vietnam dan
Myanmar. "Filipina menjadi
tujuan ekspor karena pasar
sepeda motor disana tumbuh,"
tambah Sigit.
Sebelum ekspor ke Filipina,
Honda sebenarnya telah
mengekspor sepeda motor ke
Timur Leste dengan jumlah
ekspor 3.961 unit sampai September 2014. Namun tak ada
perincian jenis motornya.
Mengacu data AISI, sampai
November 2014, ekspor sepeda motor nasional tercatat
36.873 unit. Selain Honda,
perusahaan sepeda motor
yang telah melakukan ekspor
dari Indonesia antara lain Yamaha, Kawasaki dan Suzuki.
Widiyanto Purnomo

■ PENJUALAN MOBIL

Nissan Memperkuat
Pasar Dobel Kabin

Strategi Pricing di Silicon Valley

A

da beberapa hal yang
bisa menentukan keberhasilan sebuah startup. Salah satunya adalah
strategi pricing atau strategi
pemberian harga atau nilai
terhadap suatu produk.
Pada produk-produk digital, untuk menetapkan sebuah
harga jauh lebih kompleks ketimbang produk lain. Mengingat produk digital tidak
melibatkan harga bahan mentah ataupun markup di industri ini jauh lebih fleksibel.
Di era “sharing economy”
dengan bisnis-bisnis mulai
tercabut dari akarnya atau
disrupsi ikonik seperti
AirBnB dan Uber. Ketika pemulihan resesi ekonomi global yang lambat, pricing kembali menjadi unsur penentu
keberhasilan sebuah bisnis.
Sebaliknya, ketika ekonomi global sedang booming,
harga tidak menjadi masalah,
karena setiap konsumen
mempunyai akses terhadap
uang ekstra. Kini, bisnis ritel
yang paling berharga adalah
bisnis toko dengan pelbagai
item yang harganya satu dollar alias one dollar store.
Priceline dikenal sebagai
pionir strategi name your price untuk berbagai produk
transportasi, hotel, tiket, dan
cruise. Sedangkan eBay dan
situs-situs lelang lainnya

juga mengandalkan perbedaan harga sebagai motor penggerak bisnis utama. Sementara lelang jasa seperti oDesk
dan eLance masih mengandalkan harga rendah sebagai
penarik konsumen.
Kini, startup SpareSquare.com juga menggunakan
strategi serupa. Berapapun
harga yang diinginkan oleh
konsumen, para kreator dan
desainer akan menjalankan
pesanan yang diminta. Seperti mendesain situs, menuliskan rilis pers hingga menuliskan buku dan business
plan sebuah perusahaan.
Yang menjadi perbedaannya hanyalah waktu pengerjaan pesanan yang menentukan kualitas akhir. "Nameyour-price economy" semakin
dikenal di Silicon Valley dan
dunia dotcom.
Business model yang dikenal dengan istilah “Pilih
Sendiri Harga yang Anda
Mau” membawa pro dan kontra yang cukup menarik. Selain itu cara bisnis ini sangat
membantu pemulihan ekonomi dari resesi di Amerika
Serikat beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, pola ini juga
memberikan kesempatan bagi
para freelancer baru untuk
bisa menimba pengalaman.
Business model ini memungkinkan bagi startup bersaing

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur, pendiri BookLizt.
com, berbasis di Silicon Valley.
dengan bisnis-bisnis yang
berpengalaman. Bahkan bersaing dengan bisnis besar.
Apalagi dalam lingkup
online, business model ini
merupakan perwujudan suplai dengan harga plastis.
Plastisitas ini memang paling tepat menggunakan medium situs web, mengingat
fleksibilitas dan informasi
dari multiarah yang menunjang perkembangan bisnis.
Bidding down dengan menawar harga dan bidding up
dengan menaikkan harga ala
lelang juga menarik bagi konsumen. Mereka merasa mempunyai andil besar dalam
menentukan harga yang nanti dibayar.
Sebagaimana dilakukan

oleh Google dengan AdSensenya memberikan keleluasaan
konsumen untuk menentukan
sendiri budget per hari iklan
yang mereka tayangkan.
Kemudian sistem honor
yang telah sejak lama digunakan di negara-negara maju.
Misalnya tempat membayar
tarif tol tanpa perlu dijaga
oleh penjual tiket. Kemudian
cara menjual bunga dan tiket
masuk taman dengan cukup
hanya menempatkan satu
kotak untuk tempat memasukkan uang tanda masuk.
Tahukah Anda bahwa coffee shop milik Bon Jovi bernama Soul Kitchen di New Jersey (http://www.jbjsoulkitchen.org/en) hanya memiliki
menu tanpa harga? Berapa
pun konsumen sanggup dan
rela mengeluarkan uang untuk membayar sajian lezat
yang disediakan, pasti akan
diterima.
Bon Jovi dengan yayasan
yang dia dirikan bertujuan
untuk menyajikan masakan
berkelas restoran bagi mereka
yang berkemampuan ekonomi lemah. Belum lagi dengan
dekorasi ala rock and roll khas
Bon Jovi, para konsumen
yang menyantap makanan di
sini pasti menikmati kedahsyatan suasananya.
Lalu The Vault Coffee Shop
and Bakery (http://www.the-

vaultvalleycity.com/honorsystem/) di North Dakota juga
hanya meletakkan satu kotak
uang untuk menerima bayaran. Tanpa dijaga, biasanya
konsumen memberikan sedikit lebih banyak dari harga
pasaran menu di restoran
lain. Honor system bekerja
dengan baik di kota-kota kecil
dan menengah di mana pemilik dan konsumen saling
kenal dan bertegur sapa.
Menurut survei yang dilakukan oleh Honest Tea, bagian dari CocaCola, di 50 negara bagian Amerika Serikat di
60 lokasi, 95% konsumen
membayar US$ 1 sebelum
mengambil minuman yang
disuguhkan dengan honor
system. Jadi, konsumen mau
“minum gratis” sesungguhnya hanya mitos. Paling tidak, inilah fakta di lapangan
yang ada AS. Untuk Indonesia, survei belum dilakukan.
Sangat menarik, bukan?
Asumsi yang dipakai oleh
manajemen dan pemilik restoran adalah: setiap orang
mempunyai kesadaran publik
yang baik, dan ingin membantu sepanjang ia mampu.
Karenanya, strategi pricing
di Silicon Valley pun sudah
menunjukkan arah demikian.
Ada honor system dan ada
sharing system. Ini sangat
kreatif dan manusiawi.
■
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Pada periode Januari sampai Oktober 2014 lalu, penjualan
Navara hanya 270 unit.
JAKARTA. PT Nissan Motor
Indonesia (NMI), agen pemegang merek (APM) Nissan terus berusaha mendongkrak
penjualan mobilnya dengan
mengeluarkan mobil niaga.
Untuk segmen ini, Nissan
akan mendatangkan versi terbaru pikap dobel kabin Navara. Rencananya Nevara baru
ini meluncur Maret 2015.
Versi terbaru Navara ini diharapkan bisa mendongkrak
penjualan Nissan yang melambat. "Nissan mencoba peruntungan di kendaraan komersial," jelas Budi Nur Mukmin, General Marketing
Strategy and Communication Division PT NMI, Rabu
(10/12).
Untuk pasar pikap dobel
kabin ini, Budi tak mau muluk-muluk memasang target.
Banyak pertimbangan untuk
mematok penjualan di segmen
pikap dobel kabin ini. Apalagi,
kompetitor Navara terbilang
cukup banyak dan tangguh,
antara lain: Mitsubishi Strada
Triton, Toyota Hilux dan Isuzu Dmax.
Adapun dari sisi penjualan,
sepanjang tahun ini penjualan
Navara tidak begitu kencang.
Pada periode Januari sampai
Oktober 2014 lalu, penjualan
Navara hanya 270 unit. Namun
begitu, kehadiran versi terbaru Navara diharapkan bisa
mendongkrak penjualan menjadi 1.500 unit per tahun.
Agar penjualan bisa berkibar, Nissan akan melakukan
pendekatan ke perusahaan
tambang dan migas. Tak hanya itu, Nissan juga akan menyasar segmen pasar ritel,

yang selama ini menggunakan
mobil pikap single cabin.
Untuk diketahui, sepanjang
tahun 2014 ini Nissan telah
melakukan beragam cara untuk mengerek penjualan. Termasuk melakukan cuci gudang dan memberikan diskon
besar untuk produk lama. Namun karena kompetitor melakukan strategi diskon serupa,
membuat cara Nissan ini kurang ampuh mengerek jualan.
Kondisi penjualan Nissan
bertambah berat saat pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan November 2014 lalu. Namun,
manajemen Nissan realistis
melihat kondisi pasar ini dengan cara memangkas target
penjualannya.
Pada periode penjualan tahun fiskal ini (April 2014 - Maret 2015), Nissan memutuskan
untuk menurunkan target
penjualan dari patokan semula sebanyak 50.000 unit per
tahun. "Perkiraan saya penjualan kurang dari target, turun
sekitar 10% dari target menjadi 45.000 unit," jelas Budi.
Adapun pada periode Januari-Oktober 2014, penjualan
Nissan keseluruhan baru
mencapai 29.840 unit atau turun 42% dari periode yang
sama tahun 2013 sebanyak
51.742. Walaupun penjualan
Nissan turun, namun perusahaan masih bisa berharap dari
penjualan mobil low cost green car merek Datsun yang
sudah terjual 15.035 unit sampai Oktober 2014.
Fransisca Bertha Vistika

