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Bisnis karoseri kendaraan akan tumbuh
sekitar 10% sampai 15% pada tahun ini.
T. Yosef Subagio, Sekretaris Jenderal
Asosiasi Karoseri Indonesia.

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 9 Januari 2015

Persaingan Produk Elektronik

Kebutuhan karoseri truk mixer akan naik tahun ini
Fransisca Bertha Vistika
JAKARTA. Walaupun penjualan mobil diprediksi stagnan,
bisnis karoseri diperkirakan
masih bisa tumbuh. Pelaku
bisnis ini melihat peluang kenaikan permintaan karoseri
untuk kendaraan niaga, khususnya karoseri untuk truk
untuk kebutuhan konstruksi.
Peluang kenaikan penjualan
karoseri tak hanya dari dalam
negeri saja. Industri ini mengintip peluang juga di di pasar
ekspor. "Kami memproyeksikan tahun ini bisa tumbuh
10%-15%," kata T.Yosef Subagio, Sekretaris Jenderal Asosiasi Karoseri Indonesia, Kamis (8/1).
Optimisme pertumbuhan
industri karoseri makin tampak ketika melihat perencanaan pemerintah yang ingin
meningkatkan pembangunan
di daerah. Jika program ini
terwujud, ada harapan permintaan karoseri truk konstruksi akan melejit.
Walaupun tak punya data
soal pesanan karoseri, namun
Subagio bilang, pesanan karoseri terkait erat dengan penjualan kendaraan niaga. Jika
data penjualan kendaraan niaga naik, maka ada harapan
penjualan karoseri dalam negeri juga naik.
Ambil contoh, sampai No-

vember tahun 2014, penjualan
truk dan bus medium naik
19,32% menjadi 15.600 unit.
Subagio bilang, pertumbuhan
penjualan kendaraan niaga ini
menandakan industri karoseri
juga tumbuh. "Jika penjualan
truk dan bus tumbuh, kami
juga tumbuh," jelas Subagio.
Selain pesanan karoseri
baru, industri karoseri mendapatkan pesanan untuk pergantian karoseri dari kendaraan niaga yang sudah beroperasi. Subagio bilang, periode
pergantian karoseri biasanya
dilakukan dalam rentang waktu lima tahun.
Untuk melayani permintaan
karoseri ini, di Indonesia ada
sekitar 500 perusahaan karoseri, mulai dari skala kecil
hingga besar. Adapun tantangan dari bisnis karoseri ini adalah, pasokan bahan baku yang
masih impor. Subagio bilang,
hampir 60% bahan baku karoseri mengandalkan pasokan
produk impor.
Proyeksi kenaikan penjualan karoseri juga datang dari
pasar ekspor. Apalagi, peluang pasar ekspor cukup besar,
karena saat ini ekspor baru
berkontribusi 5% dari pesanan
karoseri keseluruhan. "Tujuan
ekspor saat ini adalah Afrika,"
ungkap Subagio.
Salah satu peluang ekspor
karoseri itu adalah, berlakunya perdagangan bebas Asean

atau masyarakat ekonomi
Asean (MEA) 2015. "Saat ini
kami masih melakukan pembicaraan ekspornya," tambah
Subagio.

Karoseri truk konstruksi
Berbeda dengan tahun-tahun terdahulu, pesanan karoseri tahun ini diperkirakan lebih banyak untuk kendaraan
pendukung konstruksi seperti
truk mixer. Adapun tahun-tahun sebelumnya, permintaan
karoseri terbanyak berasal
dari sektor pertambangan.
Semula, perusahaan membidik segmen karoseri untuk
pertambangan. Namun, tahun
ini perusahaan mengalihkan
fokus bisnis ke produksi karoseri untuk konstruksi, salah
satunya truk mixer. "Permintaan karoseri truk mixer tahun
ini bisa naik 1,5 kali dari tahun
2014," terang Direktur PT
Kyokuto Indomobil Manufacturing Indonesia, Agus Toha
Nurtiara.
Agus menambahkan, permintaan karoseri untuk truk
pertambangan diproyeksikan
akan turun jika bisnis pertambangan masih melemah. Perlu
diketahui, Kyokuto Indomobil
adalah perusahaan hasil kerja
sama Indomobil dengan perusahaan perlengkapan truk
asal Jepang yaitu Kyokuto
Kaihatsu Kogyo Co. Ltd. ■
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Penjual di toko elektronik di Jakarta, Kamis (8/1). Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), produsen elektronik
khawatir penjualan mereka bakal tergerus produk elektronik impor. Saat ini Indonesia hanya menjadi tempat perakitan saja
karena belum bisa memproduksi sendiri, akibat belum maksimalnya transfer teknologi.

■ BISNIS KOTAK KARTON GELOMBANG

Kotak Karton Perkokoh Bisnis Kedawung
JAKARTA. PT Kedawung Setia Industrial Tbk menargetkan pendapatan tahun ini
naik 15% - 20% dari tahun lalu.
Proyeksi optimistis ini bersumber adanya penambahan
kapasitas produksi kotak karton gelombang perusahaan
sejak pertengahan 2014 lalu.
Fadelan, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Kedawung Setia Industrial Tbk bilang, penambahan produksi
untuk mengimbangi kenaikan
permintaan kotak karton bergelombang untuk kebutuhan
kemasan dari industri makanan dan minuman. "Ada kenaikan permintaan pasar domestik," kata dia, Kamis (8/1).
Sejak Juli tahun 2014 lalu,
Kedawung meningkatkan kemampuan produksi menjadi

29.000 ton per bulan.
Meski sudah ada penambahan produksi, kapasitas
perusahaan yang terpakai saat
ini baru 18.000 ton per bulan
atau baru naik 20% dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang tahun 2013 yang
baru sebesar 15.000 ton per
bulan. Dengan kapasitas baru,
Fadelan optimistis kapasitas
produksi maksimum akan
tercapai lima tahun lagi.
Mengacu laporan keuangan,
sampai kuartal III-2014, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham KDSI ini
membukukan pendapatan Rp
1,18 triliun, naik 15,39% ketimbang periode yang sama 2013
yakni sebesar Rp 1,02 triliun.
Penjualan di pasar domestik

menjadi kontributor terbesar
pendapatan Kedawung, dengan kontribusi 86,18% atau
senilai Rp 1,02 triliun. Sisanya
dari pasar ekspor dengan kontribusi mencapai 13,81% atau

Permintaan
kotak karton
gelombang
datang dari
dalam negeri.
senilai Rp 163,71 miliar.
Adapun dibandingkan produk lain, portofolio produksi,
pendapatan KDSI terbesar
berasal dari penjualan kotak
karton bergelombang.

Sampai dengan kuartal III2014, penjualan karton gelombang tercatat senilai Rp 1,03
triliun atau berkontribusi
87,19 % dari total pendapatan.
Sementara itu, penjualan
produk alat rumah tangga
mencatatkan nilai Rp 139,39
miliar atau berkontribusi senilai 11,76%. Sedangkan penjualan produk lain senilai Rp
12,35 miliar atau berkontribusi senilai 1,04%.
Adapun tujuan ekspor utama pasar KDSI adalah Amerika Serikat (AS) dan Jepang.
Selain itu, KDSI juga memasarkan produknya ke negara
lainnya seperti ke Eropa, Malaysia, Turki, Australia, dan
Timur Tengah.
Widiyanto Purnomo
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Big Data Bagi Manajemen

B

ig data merupakan tren
terbaru dalam dunia
business intelligence
(BI) alias espionase bisnis.
The Data Warehousing Institute menyebut business intelligence bisa didefinisikan sebagai berbagai proses, teknologi, dan alat yang digunakan
dalam mengubah data menjadi informasi. Atau informasi
menjadi pengetahuan, dan
pengetahuan menjadi rencana yang meningkatkan keuntungan bisnis.
Saat ini, BI mempunyai
fungsi penting dalam pengambilan keputusan di dalam
bisnis. Ketika bisnis semakin
rumit dan optimasi berbagai
fungsi perlu dilakukan, BI
memungkinkan pengambilan
keputusan yang didukung
dengan informasi yang kuat.
Teknologi big data dimungkinkan karena teknologi
internet telah saling terkoneksi sedemikian rupa, sehingga
analisis dan organisasi pengetahuan menjadi penyuplai bahan baku pengambilan
keputusan. Data merupakan
bahan baku pengambilan keputusan, seperti sales revenue
per produk, siapa saja konsumennya lengkap dengan data
demografi, dan biaya produksi per unit.
Dan big data memungkinkan data langsung menjadi

trigger aksi atau reaksi tertentu yang memancing proses
pembelanjaan berikutnya,
baik bagi perusahaan maupun konsumen.
Sebagai contoh, target sebuah department store dengan
logo lingkaran merah menyala dan department store lainnya di Amerika Serikat dengan cara mengamati perilaku konsumen yang sangat
ketat. Apalagi dengan penggunaan kartu kredit dan kartu debit yang memungkinkan
monitoring konsumen termasuk lokasi tempat tinggal,
perkiraan penghasilan, dan
pengeluaran. Tak hanya itu
mereka juga bisa mengamati
kebiasaan berbelanja, dan
produk-produk apa saja yang
dibeli dalam jangka waktu
tertentu. Semua ini adalah
bagian dari BI dengan big
data yang sering kali luput
dari pengamatan publik.
Di balik setiap setruk belanja, biasanya ada print out
kupon-kupon untuk produkproduk yang pernah dibeli
atau produk-produk substitusinya. Sekali-sekali, ada juga
kupon–kupon atau informasi
tentang harga diskon yang
dicetak atas dasar analisis
menggunakan big data, setelah bandingkan dengan data
yang didapat dari ribuan
konsumen lainnya.

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta
Suatu ketika, seorang gadis berusia 19 tahun, sebutlah
namanya Annie yang baru
saja membeli alat pengecek
kehamilan atawa pregnancy
check stick. Beberapa hari
kemudian ia kembali ke sebuah department store yang
sama, dan membeli beberapa
botol multivitamin berdosis
tinggi. Kemudian ia juga
membeli tas berukuran cukup
besar, namun bukan tas perlengkapan bayi.
Seminggu kemudian, department store tersebut mengirimkan brosur pemasaran
khusus untuk berbagai perlengkapan, makanan, dan
mainan bayi ke rumahnya.
Ternyata, brosur tersebut diterima dan dibaca oleh orang

tua si gadis. Dengan wajah
penuh tanda tanya, si ayah
yang mengerti mengenai cara
kerja big data mengernyitkan
dahi dan bertanya kepada
putrinya, “Ada apa denganmu? Mengapa department
store menawarkan produkproduk bayi?” Dengan berat
hati, si gadis akhirnya membuka diri dan mengakui bahwa ia baru saja mengetahui
bahwa dirinya tengah hamil.
Kita bisa membayangkan
kehebatan big data dalam interaksi dan dinamika keluarga? Program-program komputer menggunakan big data
untuk mengenal diri Anda
dan mengetahui apa saja kebutuhan Anda sebelum Anda
sendiri menyadarinya.
The Internet of Things,
yaitu teknologi yang dihubungkan dengan internet,
juga mengandalkan big data
dalam menentukan “reaksi
otomatis.” Bayangkan jika
rumah Anda semuanya telah
terkoneksi oleh internet. Mulai dari pintu depan, pintu
belakang, dan semua jendela
yang termonitor dan terkoneksi ke dinas kepolisian.
Demikian juga dengan lemari pendingin makanan
yang dapat mengetahui produk apa saja yang telah habis
sehingga ia secara otomatis
mengorder via internet ke

Pekerjaan di Mentawai

supermarket untuk mengisi
kembali stok. Lalu suhu ruangan yang terhubung dengan sistem heating, ventilation, dan air-conditioning
(HVAC) dan internet yang
memonitor cuaca di sekitar
rumah, sehingga ia dapat
menutup dan membuka jendela secara otomatis dan menyalakan heater ketika salju
mulai turun.
Belum lagi ketika jam tangan Anda yang berfungsi
sekaligus sebagai pemonitor
detak jantung yang terhubung
dengan jutaan orang di dunia
melalui internet. Sehingga
pola-pola detak jantung abnormal membentuk grafik.
Grafik detak jantung abnormal yang dikomparasikan
dengan jutaan orang lainnya
mampu memberikan peringatan keadaan darurat
menjelang serangan jantung.
Ketika data sudah sedemikian lengkapnya, manusia
menempati posisi kehormatan sebagai pengambil keputusan administratif dan etis.
Datangnya era big data ini,
menyebabkan peradaban manusia semakin kompleks.
Dengan demikian kini
semua tugas manusia akan
selalu berhubungan dengan
big data. Sudahkah bisnis
Anda menyiapkan diri dengan big data ini?
■

■ Pekerjaan: peningkatan jalan
Sikakap – Matobe Sta 2+000 s/d.
13+000 (multi years)
Agensi: Pemda Kab Mentawai
Satker: Dinas Pekerjaan Umum
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/jasa pelaksana untuk
konstruksi jalan raya (kecuali jalan
layang), jalan, rel kereta api, dan
landas pacu bandara” (SI-003)
yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 34.974.366.000
Nilai HPS paket:
Rp 34.150.000.000
Sumber dana: APBD
■ Pekerjaan pembangunan
jembatan Taileleu (multi years)
Agensi: Pemda Kab Kep Mentawai
(Kode Lelang: 610489)
Satker: Dinas Pekerjaan Umum
Bidang/sub bidang: pekerjaan
konstruksi/jasa pelaksanaan
konstruksi pekerjaan jembatan,
jalan layang, terowongan &
subways ( SI004) yang berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 13.896.641.000
Nilai HPS paket:
Rp 13.307.000.000
Sumber dana: APBD

Sarker: Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi NTT
Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 04.
Oesapa – Bts. Kota Soe
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/jasa pelaksana untuk
konstruksi jalan raya (kecuali jalan
layang), jalan rel kereta api dan
landas pacu bandara
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket:
Rp 10.473.080.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 29 Desember 2014 – Kamis,
22 Januari 2015 lewat website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Pemberian penjelasan (aanwijzing):
Selasa, 6 Januari 2015 jam 11:00
WITA di Aula Kantor Satker PJN
Wilayah I NTT - Oebelo (gudang
PU Tanah Merah) Jln. Timor Raya
Km 15 Kupang NTT

Pekerjaan di DPR

■ Pekerjaan: kontrak service
pemeliharaan Rumah Jabatan
Anggota Dewan Kalibata TA 2015
Agensi: LPSE Setjen DPR RI (Kode
Lelang: 245087)
Satker : Setjen DPR RI
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
jasa pelaksana untuk konstruksi
bangunan gedung lainnya (BG009);
jasa pelaksanaan pemasangan AC,
pemanas dan ventilasi (MK001);
Pendaftaran dan pengunduhan
jasa pelaksana elektrikal lainnya
(dokumen secara elektronik:
Senin, 29 Desember 2014– Jumat, (EL011); jasa pelaksanaan untuk
16 Januari 2015 melalui http://lpse. konstruksi bangunan pengolahan
sampah, bangunan pengolahan air
mentawaikab.go.id/eproc/.
minum dan air limbah (SI002)
Klasifikasi: non kecil
Pekerjaan di Nusa
Nilai pagu paket:
Tenggara Timur (NTT)
Rp 32.150.416.000
Nilai HPS paket:
■ Pekerjaan: peningkatan kapasitas Rp 29.447.325.500,00
jalan Oesao – Bokong (PPK 04)
Sumber dana: APBN
Nama Satker: Satker Pelaksanaan
Jalan Nasional Wil I Provinsi NTT
Pendaftaran dan pengunduhan
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
pengadaan secara elektronik:
04. Oesapa – Bts. Kota Soe
Jumat, 2 Januari – Senin, 12 Januari
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
2015 melalui http://lpse.dpr.go.id/
konstruksi/jasa pelaksana untuk
eproc/
konstruksi jalan raya (kecuali jalan
layang), jalan rel kereta api dan
Pekerjaan di Bandung
landas pacu bandara
Klasifikasi: non kecil
■ Pekerjaan: penyediaan jasa
Nilai HPS paket:
keamanan kantor, belanja jasa
Rp 19.214.330.000
keamanan RSUD Kab Badung 2015
■ Pekerjaan: peningkatan kapasitas Agensi: LPSE Badung (Kode Lelang:
jalan Bokong – Batu Putih (PPK 04) 2583113)
Satker: Pelaksanaan Jalan Nasional Satker: RSUD Bidang/sub. bidang:
jasa lainnya/penyedia jasa
Wilayah I Provinsi NTT
pengamanan yang masih berlaku
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Klasifikasi: kecil
04. Oesapa – Bts. Kota Soe
Nilai pagu paket: Rp 2.358.720.000
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
Nilai HPS paket: Rp 2.358.720.000
konstruksi/jasa pelaksana untuk
Sumber dana: APBD
konstruksi jalan raya (kecuali jalan
layang), jalan rel kereta api dan
Pendaftaran dan pengunduhan
landas pacu bandara
dokumen secara elektronik:
Klasifikasi: non kecil
Jumat, 2 Januari – Senin, 12 Januari
Nilai HPS paket:
2015 melalui http://lpse.
Rp 10.446.080.000
badungkab.go.id/eproc/
■ Pekerjaan: peningkatan kapasitas
jalan Batu Tua – Baa – Pantai Baru – Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya.
Papela (PPK 04)

