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JAKARTA. Kebutuhan pendi-
ngin ruangan atau air condi-
tioner (AC) yang makin tinggi 
membawa angin segar bagi 
produsen AC. Salah satunya 
adalah PT Panasonic Gobel 
Indonesia. 

Produsen asal Jepang ini 
menargetkan bisa menguasai 
lebih banyak pangsa pasar AC  
pada tahun ini. Bila tahun lalu 
menguasai 26% pangsa pasar 
AC di Indonesia, tahun ini Pa-
nasonic menargetkan pengua-
saan pangsa pasar 27%.

Sebagai gambaran, total pa-
sar AC di pasar domestik se-
panjang tahun ini sekitar 
2 juta unit. "Target 27% ini 
yang kami canangkan," tandas 
Heribertus Ronny, Product 
Manager AC Panasonic Gobel 
Indonesia, Kamis (22/1).

Untuk mencapai target pen-
jualan tersebut, Panasonic 
mengandalkan cara klasik, 
yakni menggelar promosi ser-
ta merilis beragam produk AC  
baru. Tahun ini targetnya akan 
meluncurkan 20 tipe baru. 

Dari beragam produk ini, 
Panasonic mengandalkan 
produk AC ramah lingkungan 
yang memakai teknologi pen-
dingin ramah terhadap ozon. 
Setidaknya ada empat model  
yang memakai teknologi iAu-
to-X dan model baru R23.

Hiroyoshi Suga, President 
Director PT Panasonic Gobel 
Indonesia, enggan membeber-
kan target penjualan dari vari-
an AC terbaru tersebut. Dia 
hanya menjelaskan, pengem-
bangan produk dan varian AC 
baru sejalan dengan kebijakan 

pemerintah yang melarang 
penggunaan bahan perusak 
ozon HCFC-22 yang kerap di-
pakai di AC. 

Tanpa mengungkapkan 
jumlah unit, Suga menyebut-

kan, tahun lalu penjualan AC 
Panasonic melonjak 118% dari 
penjualan tahun 2013. Kenaik-
an penjualan ini disokong 
oleh gencarnya promosi da-
lam pemasaran.

Lantaran mengincar pangsa 
pasar yang lebih besar, Pana-
sonic pun menargetkan per-
tumbuhan penjualan AC tahun 
ini bisa melesat 120% diban-
dingkan dengan tahun lalu.

Ronny berharap, bisnis pro-
perti lebih moncer tahun ini. 
Sebab, kenaikan penjualan 
properti turut menyeret pen-
jualan AC. "Banyak proyek 
apartemen, perkantoran, dan 
rumah juga mengangkat ke-
butuhan AC," ujar Ronny. 

Dari catatan KONTAN, Pa-
nasonic Gobel memang sangat 
berharap dari penjualan pen-
dingin ruangan tersebut. Di 
kuartal II-2014, penjualan AC 
berkontribusi 39% dari total 
pendapatan Panasonic.

Benediktus Krisna Yogatama

Banyak pembangunan rumah, apartemen 
dan kantor, akan menaikkan penjualan AC.
Heribertus Ronny, Product Manager AC 
PT Panasonic Gobel Indonesia

JAKARTA. Mimpi Mitsubishi 
Corporation memproduksi 
Pajero di Indonesia kian men-
dekati kenyataan. Perusahaan 
itu menegaskan niatan meng-
awali pembangunan dengan 
menanam tiang pancang 
(ground breaking) pabrik 
anyar pada Maret 2015.

Keseriusan perusahaan asal 
Jepang itu terlihat dari kunju-
gan manejemen PT Krama 
Yudha Tiga Berlian Motor, re-
presentasi Mitsubishi di tanah 
air, ke kantor Kementerian 
Perindustrian. "Kami mengun-
dang bapak menteri untuk 
menghadiri," kata Rizwan 
Alamsjah, Direktur Marketing 
Krama Yudha Tiga Berlian 
Motor,  Kamis (22/1).

Mitsubishi memang beren-
cana membangun pabrik ke-
dua di Indonesia dengan biaya 
investasi US$ 600 juta.  Target 

beroperasi pabrik di Cikarang, 
Jawa Barat di 2017. Pabrik 
akan memproduksi mobil pe-
numpang dengan kapasitas 
produksi 160.000 mobil seta-
hun. Bahkan, kapasitas pro-
duksi itu bisa dimaksimalkan 
sampai 240.000 unit setahun. 

Namun di tahun pertama 
beroperasi yakni 2017, pabrik 
itu baru akan memproduksi 
80.000 unit mobil saja. Dari 
proyeksi volume produksi itu, 
60.000 unit mobil untuk me-
menuhi pasar dalam negeri. 

Sisanya, 20.000 unit mobil 
untuk pasar ekspor seperti  
Thailand, Vietnam, dan Filipi-
na. Mengawali dari pasar Asia, 
Mitsubishi berharap bisa me-
lanjutkan langkah ekspor ke 
Afrika dan Timur Tengah.

Lantaran proyeksi volume 
produksi belum akan maksi-
mal di tahun pertama, pabrik 
Cikarang akan memproduksi 
jenis mobil Mitsubishi berta-
hap. Beberapa mobil yang 

akan dibikin di Indonesia: 
Mitsubishi Colt T120SS, L300 
dan beberapa jenis small 
MPV. "Satu-satu akan kami 
buat di lokal. Pajero terutama 
ya," kata Rizwan.

Diversifikasi produksi
Sementara mobil lain seper-

ti Mirage dan Delica masih 
harus mengantre. Khusus De-
lica, capaian penjualan jenis 
mobil itu yang masih kecil jadi 
alasan.Yang pasti, pemba-
ngunan pabrik Cikarang itu 
sekaligus untuk mendiversifi -
kasi produksi dengan pabrik 
pertama di Pulo Gadung, Ja-
karta Timur. Pabrik Pulo Ga-
dung lebih banyak mempro-
duksi mobil niaga baik light 
commercial vehicle maupun 
commercial vehicle.

Namun, karena baru memi-
liki satu pabrik, Mitsubishi 
juga memanfaatkan pabrik 
Pulo Gadung untuk membikin 
Outlander. "Nanti kalau sudah 
jadi, tinggal kami bagi saja, 
yang komersial di Pulo Ga-
dung, yang penumpang di Ci-
karang," beber Rizwan.

Saat ini pabrik Pulo Gadung 
berkapasitas produksi 160.000 
unit mobil setahun. Dus, jika 
target penyelesaian pabrik 
kedua tak meleset, Mitsubishi 
akan memiliki total kapasitas 
produksi 240.000 unit mobil di 
tahun 2017.    ■

Krama Yudha 
Meniti Mimpi 
Bikin Pajero
Mitsubishi siap membangun pabrik II pada Maret 2015

Francisca Bertha Vistika

Panasonic Gobel Incar 27% Pangsa Pasar AC

Penjualan AC 
Panasonic tahun 
lalu meningkat 
drastis karena 

gencar promosi.
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Pekerjaan di Jakarta

■ Pekerjaan: peningkatan jalan 
Sukorejo–Boja–Cangkiran di 
Kabupaten Kendal, Jateng
Agensi: Dinas Bina Marga (kode 
lelang: 7588042)
Satuan kerja: Dinas Bina Marga 
Provinsi Jateng
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 25.900.000.000
Nilai HPS : Rp 25.900.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Rabu, 31 Desember – Selasa, 27 
Januari 2015 melalui http://lpse.
jatengprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Sulteng

■ Pekerjaan: pelebaran jalan Malala 
– Siboang – Tambu
Satuan Kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah 1 Sulawesi 
Tengah
Sub satuan kerja/PPK: PPK05 Ruas 
Jalan Perbatasan Kota Tolitoli – 
Ogoamas
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/jasa pelaksana untuk 
konstruksi jalan raya (kecuali jalan 
layang), jalan rel kereta api dan 
landas pacu bandara (SI003)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS: Rp 75.460.000.000

■ Pekerjaan: pelebaran jalan Bodi – 
Buol – Lakuan
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah 1 Sulawesi 
Tengah
Sub satuan kerja/PPK: PPK03 Ruas 
Jalan Umu (Bts Prov. Gorongtalo) – 
Paleleh
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/jasa pelaksana untuk 
konstruksi jalan raya (kecuali jalan 
layang), jalan rel kereta api dan 
landas pacu bandara (SI003)
Nilai HPS: Rp 75.460.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 13 Januari – Senin, 26 
Januari 2015 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 

Pekerjaan di Sulawesi 
Barat

■ Pekerjaan: paket rekonstruksi 
jalan Mambi – Mamasa Dan 
Polewali – Malabo
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah I Provinsi 
Sulawesi Barat
Sub satuan kerja/PPK: Pejabat 
Pelaksana Komitmen 2
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana untuk konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara 

(SI003)
Nilai HPS: Rp 78.821.470.000

■ Pekerjaan: paket pembangunan 
jalan dan jembatan Mamuju Arterial 
Road (MYC)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah I Provinsi 
Sulawesi Barat
Sub satuan kerja/PPK: Pejabat 
Pelaksana Komitmen 1
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana untuk konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara 
(SI003)
Nilai HPS: Rp 218.962.400.000

■ Pekerjaan: peningkatan struktur 
jalan dan jembatan Salubatu – 
Mambi
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah II Propinsi 
Sulawesi Barat
Sub satuan kerja/PPK: Pejabat 
Pelaksana Komitmen 06
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana untuk konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api, landas pacu bandara 
(SI003)
Nilai HPS: Rp 321.540.250.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 14 Januari – Senin, 2 Februari 
2015 melalui website: http://www.
pu.go.id/site/view/67 
jatengprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di BMKG

■ Pekerjaan: pengadaan transmit-
ter radiosonde
Agensi: BMKG (kode lelang: 
926524)
Satuan kerja: Deputi Bidang 
Meteorologi
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
alat meteorologi, elektronika, 
telekomunikasi, komputer yang 
masih berlaku
Nilai pagu: Rp 42.152.200.000
Nilai HPS : Rp 42.145.600.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 19 Januari – Selasa, 27 
Januari 2015 melalui http://lpse.
bmkg.go.id/eproc/ 

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya.

Apakah Anda pernah 
mendengar nama Elon 
Musk? Ya, Elon Musk 

adalah nama paling berpe-
ngaruh di belakang produk-
produk masa depan.

Produk yang dia hasilkan 
telah mengubah masa kini 
menjadi jauh lebih baik, lebih 
aman, lebih ramah lingkung-
an, dan lebih berani dalam 
eksplorasi  di luar angkasa. 
Musk adalah pencipta Zip2, 
PayPal, SpaceX, Tesla, Hyper-
Loop, dan SolarCity. 

Pria jenius, globalis kela-
hiran Afrika Selatan ini 
mempunyai tiga kewargane-
garaan sekaligus yakni Afri-
ka Selatan, Kanada, dan 
Amerika Serikat. Kini dia 
berdomisili di California. 

Lulusan University of 
Pennsylvania Wharton School 
ini diterima di program S3 
Stanford University di Silicon 
Valley. Namun dia pilih me-
ninggalkannya.

Elon Musk merupakan 
epitom futuris paling berhasil 
di abad ini. Tujuan hidupnya 
sangat jelas, yakni mengubah 
sejarah manusia. 

Zip2 start up pertamanya 
yang merupakan pionir city 
listing seperti Google Map se-
karang. Zip2 diakuisisi oleh 
AltaVista senilai US$ 307 
juta. Pada Maret 1999, ia 
kembali memulai X.com yang 

kemudian berevolusi menjadi 
PayPal.com. Kini PayPal te-
lah mentransformasikan du-
nia finansial secara online 
dengan keamanan luar biasa 
ketat dan sangat mudah digu-
nakan dari seluruh dunia. 
PayPal pun akhirnya diakui-
sisi oleh eBay seharga US$ 
1,5 miliar pada 2002 silam. 

Obsesi Musk akan luar 
angkasa membawanya beren-
cana untuk mendarat di pla-
net mars. Juni 2002, ia men-
dirikan SpaceX, yang dia 
biayai sendiri dengan dana 
sebesar US$ 100 juta. 

Ia pun mengunjungi Ru-
sia untuk mempelajari desain 
roket. Ternyata, roket perlu 
dibangun dengan lebih cost-
effective. Yang akhirnya ber-
hasil ia pecahkan dengan 
mengkombinasikannya de-
ngan temuan dari NASA. 

Elon Musk adalah Henry 
Ford-nya eksplorasi luar ang-
kasa. Sebagaimana Ford yang 
bukan penemu automobil, 
Musk juga tidak menciptakan 
roket kali pertama. Musk me-
mungkinkan eksplorasi luar 
angkasa lalu dia mengomer-
sialkan dengan efi siensi dan 
hemat biaya.

Tak hanya itu, ia juga 
mengenali kebutuhan tenaga 
listrik biaya rendah. Akhir-
nya Musk mendirikan Solar-
City dengan dua sepupunya. 

Kini SolarCity menjadi pe-
masok terbesar tenaga listrik 
hijau di Amerika Serikat de-
ngan 500 proyek instalasi per 
bulan. Pelanggan diberikan 
kesempatan leasing solar pa-
nel. Pada akhir masa leasing, 
panel dimiliki SolarCity.

Tesla Motors sampai saat 
ini merupakan satu-satunya 
mobil bertenaga 100% listrik 
yang bisa dikendarai untuk 
jarak jauh. Bandingkan de-
ngan mobil-mobil hibrida  
seperti Prius yang tetap me-
merlukan tenaga bensin di-
samping mengandalkan lis-
trik dari friksi roda.

Visi besar Musk adalah 
sustainable energy society 
yang mempunyai dua kaki: 
kreasi dan konsumsi. Solar-

City merupakan kreator ener-
gi dan Tesla mewakili kon-
sumsi energi. Di tahun 2004, 
Tesla Motors merupakan ino-
vasi dunia automobil perta-
ma AS setelah masa surut 
dunia automobil di Detroit. 
Uniknya, Tesla merupakan 
automobil pertama yang di-
produksi di Silicon Valley.

Strategi Musk untuk Tesla 
adalah memproduksi seri 
high-end dengan harga di atas 
US$ 100.000, sebelum mem-
produksi versi murah. Versi 
ala Ferrari-nya telah berjalan 
di berbagai jalan tol AS saat 
ini. Arnold Schwarzenegger, 
George Clooney, dan Leonar-
do DiCaprio telah memiliki 
mobil balap Tesla.

Menurut CarLab Consul-
ting, publik di Amerika Seri-
kat telah lama siap menerima 
automobil listrik. Teknologi 
Tesla dengan battery life ting-
gi memungkinkan mengen-
darai 200 mil dengan kuali-
tas dan kecepatan setara au-
tomobil berbahan bakar 
bensin. Saat kekurangan mo-
dal untuk mengembangkan 
Tesla, Musk menjual baterai 
listrik bertenaga tinggi ke 
Daimler Smartcar senilai 
US$ 70 juta. 

SpaceX, SolarCity dan 
Tesla Motors tertimpa masa-
lah keuangan ketika dunia fi -
nansial runtuh, tahun 2008. 

Ia menyuntik US$ 40 juta ke 
Tesla dari dana pribadi. 

Ternyata para investor 
lain mengikuti jejaknya. Pe-
merintah AS memberikan 
pinjaman US$ 465 juta untuk 
memproduksi masal Seri S. 
Tesla Motors go public di ta-
hun 2010. Daimler Mercedes-
Benz berinvestasi US$ 50 juta 
untuk membangun Mercy 
bertenaga listrik. 

SpaceX membutuhkan 
US$ 20 juta modal tambahan 
yang diperoleh setelah roket 
Falcon 9 berhasil mencapai 
orbit. Dalam enam tahun, 
SpaceX berhasil menguasai 
teknik roket sains yang me-
merlukan waktu 20 tahun 
untuk dicapai. 

NASA akhirnya menan-
datangani kontrak dengan 
SpaceX sebesar US$ 3,1 mili-
ar untuk mengerjakan eksplo-
rasi ruang angkasa. Kini, 
SpaceX berhasil memproduk-
si dan meluncurkan stasiun 
ruang angkasa, satelit, dan 
lainnya sebanyak 40 kali. 

Dunia menjadi lebih baik 
karena Elon Musk. Keberani-
annya menjadi berbeda, 
menggunakan kapitalnya 
sendiri untuk menunjukkan 
keseriusan kerja, dan bervisi 
futuristik merupakan kunci 
keberhasilannya. Semoga In-
donesia mempunyai inventor 
sekelas Musk. Segera.           ■

Elon Musk, Transformer Masa DepanElon Musk, Transformer Masa Depan

ELEKTRONIK■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional dan 

pengajar bisnis berbasis 
di California

Alat Berat Komatsu

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Perakitan alat berat di pabrik PT Komatsu Indonesia, Jakarta, Kamis (22/1). Tahun ini Komatsu Indonesia menargetkan 
penjualan 4.000 unit alat berat dengan pertumbuhan bisnis diarahkan ke sektor konstruksi terutama infrastruktur. 

Lima Besar Wholesale Mitsubishi 
2014

Model 2014 2013
FE 74 Light Truck 30.635 36.291
T 120-ss Fld mini PU 26.045 25.843
L-300 Fld PU 21.182 21.814
FE SHD Light Truck 6.834 6.659
Pajero Sport Dakar (CBU Thailand) 6.382 6.757
Sumber: Gaikindo


