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JAKARTA. Pelemahan nilai 
rupiah terhadap mata uang 
dolar Amerika Serikat (AS) 
berpengaruh negatif bagi bis-
nis alat berat. Maklum, keba-
nyakan alat berat diimpor dari 
beberapa negara. 

Saat rupiah melemah, harga 
alat berat impor menjadi lebih 
mahal. Potensi kenaikan har-
ga ini yang memberatkan per-
tumbuhan penjualan alat be-
rat tahun ini. Sebab, sebelum-
nya pelaku industri alat berat 
melihat adanya peluang kena-
ikan penjualan tahun ini. 

Jamaluddin, Ketua Himpu-
nan Alat Berat Indonesia (Hi-
nabi) bilang, untuk menyiasati 
nilai tukar rupiah, industri alat 
berat mematok harga jual de-
ngan dollar AS. "Saat dirupi-
ahkan, akan terlihat naik, ini-

lah yang akan mempengaruhi 
daya beli," kata Jamaluddin 
ke KONTAN, Kamis (12/3).

Saat rupiah melemah ini, 
Jamaluddin merevisi target 
penjualan. Jika sebelumnya ia 
memproyeksikan potensi ke-
naikan penjualan, kini Jama-
luddin memperkirakan penju-
alan hanya bisa sama dengan 
tahun lalu sekitar 5.100 unit. 

Bahkan, Jamaluddin tak 
menampik adanya risiko pe-
nurunan penjualan alat berat 
tahun ini. "Ada kemungkinan 
turun 5%-10%, kami masih su-
lit proyeksikan" jelas dia. 

Untuk semester I-2015 ini, 
permintaan alat berat tak ter-
lalu banyak. Kenaikan per-
mintaan alat berat baru terjadi 
di semester II. Sebab, proyek 
infrastruktur banyak tereali-

sasi di paruh kedua tahun ini. 
Selain dari pelemahan rupi-

ah, bisnis alat berat mendapat 
tantangan dari pelemahan 
harga komoditas. Jamaluddin 
bilang, jika harga komoditas 

tambang lesu, maka perminta-
an alat berat dari pertambang-
an ikutan lesu. 

Tapi tak semua industri alat 
berat pesimistis dengan pen-
jualan tahun ini. PT Gaya 

Makmur Tractors (GM Trac-
tors) masih optimistis dengan 
target penjualan 500 unit-700 
unit tahun ini. "Meski rupiah 
melemah, tetapi aktivitas pe-
makaian alat berat masih ting-
gi," kata Fahrudin, Marketing 
Communication Manager 
GM Tractors.

Namun begitu, Fahrudin bi-
lang, pelemahan rupiah mem-
buat harga alat berat semakin 
mahal. Untuk menyiasatinya, 
GM Tractors mematok harga 
sesuai kurs saat pembelian. 
"Jika saat ini rupiah Rp 13.200 
per dolar AS, kami bisa jual 
alat berat dengan kurs 
Rp 11.200-Rp 11.5000 per do-
lar AS, atau sesuai nilai saat 
pembelian," katanya. 

Fransisca Bertha Vistika

Meski kurs Rp 13.200, konsumen bisa beli 
alat berat dengan kurs Rp 11.200-Rp 11.500.
Fahrudin, Marketing Communication 
Manager PT GM Tractors

JAKARTA. Bagi industri kera-
mik, pelemahan rupiah bak 
pisau ganda. Satu sisi, pele-
mahan nilai tukar rupiah me-
lemah atas dolar Amerika Se-
rikat (AS) menjadi berkah 
ekspor bagi mereka. Sisi lain:  
pelemahan nilai rupiah mem-
buat harga gas alam menjadi 
mahal karena harga dipatok 
dengan dollar AS.

Erlin Tanoyo, Sekretaris 
Jenderal Asosiasi Aneka In-
dustri Keramik Indonesia 
(Asaki) bilang, pelemahan ru-
piah menjadi kesempatan 
memperbaiki kinerja dengan 
menaikkan ekspor.

Saat ini, pasar ekspor kera-
mik berkontribusi sekitar 
10%-11% dari total omzet in-
dustri keramik. Saat pelemah-
an rupiah, Erlin yakin, kontri-
busi ekspor keramik tahun 
ini bisa naik jadi 15%.

Kenaikan ekspor diharap-
kan ikut mendongkrak omzet 
industri keramik menjadi Rp 
40 triliun. Tahun lalu, omzet 
keramik diperkirakan baru 
mencapai Rp 36 triliun - Rp 37 
triliun. Adapun kapasitas pro-
duksi keramik nasional saat 
ini sekitar 550 juta meter per-
segi (m²) per tahun dengan 
kebutuhan 500 juta m².

Untuk memperkuat pasar 
ekspor ini, industri keramik 

akan meningkatkan kualitas 
produksi sesuai standar tuju-
an ekspor. Adapun negara tu-
juan ekspor antara lain; Timur 
Tengah, Korea Selatan, Aus-
tralia, Thailand, Australia dan 
Amerika Serikat (AS). "Saat 
ini kami mencoba merintis 
ekspor ke Filipina dan Thai-
land," jelas Erlin. 

Erlin yang juga Direktur PT 
Sarana Griya Lestari Keramik 
ini bilang, perusahaannya me-
rupakan salah satu dari indus-
tri keramik yang berusaha 
menggenjot ekspor. Hampir 
40% total produksi Sarana 
Griya lestari Keramik di eks-
por ke beberapa negara. 

Adapun lokasi produksi Sa-
rana Griya Lestari Keramik ini 
berada di Surabaya dan Jakar-
ta. Kedua pusat produksi ke-
ramik itu memiliki kapasitas 
produksi 50.000 m² per hari 
atau 18,25 juta m² per tahun.

Gas alam mahal

Meski begity, pelemahan 
rupiah menambah biaya pro-
duksi keramik di Indonesia. 
Sebab, 60%-65% biaya produk-
si menggunakan kurs dollar 
AS. Sementara 89%-90% pen-
jualan keramik berasal dari 
transaksi dalam negeri dengan 
rupiah.

Salah satu biaya produksi 
yang membebani industri ke-
ramik adalah harga gas alam. 
Selain menggunakan patokan 
mata uang dolar AS, harga gas 
alam di Indonesia lebih mahal 
ketimbang harga gas di negara 
lain. Kata Erlin, Harga gas 
alam rata-rata yang dipasok 
Perusahaan Gas Negara ada 
di kisaran US$ 8 - US$ 9 per 
mmbtu (million metric brit-
ish thermal unit). "Coba ban-
dingkan dengan harga gas di 
Singapura dan Malaysia, me-
reka menjual gas alam lebih 
murah yaitu US$ 5 per 
mmbtu,” kata Erlin. Karena 
biaya energi lebih mahal, 
maka biaya produksi keramik 
di Indonesia menjadi lebih 
mahal. “Ini yang melemahkan 
daya saing kami," kata Erlin. 

Elisa Sinaga, Ketua Asaki 
menambahkan, mahalnya 
harga gas alam menjadi ken-
dala pertumbuhan industri 
keramik. "Pasokan energi cu-
kup, tapi harga mahal," kata 
Elisa.                                    ■

Keramik Genjot 
Ekspor Saat 
Rupiah Anjlok
Di sisi lain, pelemahan rupiah membuat harga gas mahal

Benediktus Krisna Y. 

Rupiah Lemah Beratkan Bisnis Alat Berat

Penjualan alat 
berat tahun ini 
diproyeksikan 
sama dengan 

tahun lalu.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Provinsi 
Jawa Tengah

■ Pekerjaan : pemeliharaan berkala 
jalan Randudongkal-Moga (Kab. 
Pemalang)
Agensi: ULP Provinsi Jawa Tengah 
(Kode Lelang: 8182042)
Satuan kerja: ULP Provinsi Jawa 
Tengah
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi jalan raya (kecuali jalan 
layang), jalan, rel kereta api, dan 
landas pacu bandara (SI003)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 12.695.500.000,00
Nilai HPS: Rp 12.695.500.000,00
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan : Pemeliharaan berkala 
jalan Jend. Sudirman Kudus (Kab 
Kudus)
Agensi: ULP Provinsi Jawa Tengah 
(Kode Lelang: 8191042)
Satuan kerja: Dinas Bina Marga
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi jalan raya (kecuali jalan 
layang), jalan, rel kereta api, dan 
landas pacu bandara (SI003)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu : Rp 5.227.000.000,00
Nilai HPS: Rp 5.227.000.000,00
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik:  Selasa, 3 Maret – 
Selasa, 17 Maret 2015 melalui 
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc/ 

■ Pekerjaan : Pekerjaan embung 
Danasri Lor Kab. Cilacap (lanjutan)
Agensi: Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air (Kode Lelang: 8158042)
Satuan kerja: Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi saluran air, pelabuhan, 
dam, dan prasarana sumber daya 
air lainnya (SI001)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu: Rp 1.000.000.000,00
Nilai HPS: Rp 1.000.000.000,00
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan : Embung Slaranglor 
Kab. Tegal
Agensi: Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air (Kode Lelang: 8159042)
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi saluran air, pelabuhan, 
dam, dan prasarana sumber daya 
air lainnya (SI001)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu: Rp 1.500.000.000,00
Nilai HPS: Rp 1.500.000.000,00
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan : Embung Mini 
Tegalrejo Kab. Grobogan
Agensi: Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air (Kode Lelang: 8160042)
Satuan kerja: Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air
Bidang/sub. bidang: bangunan 

sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi saluran air, pelabuhan, 
dam, dan prasarana sumber daya 
air lainnya (SI001)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu: Rp 1.750.000.000,00
Nilai HPS: Rp 1.750.000.000,00
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik:  Rabu, 4 Maret – 
Rabu, 18 Maret 2015 melalui 
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Provinsi 
Jawa Timur

■ Pekerjaan : Rehab sypon Jimbe 
Kab. Blitar (lanjutan)
Nama Satuan Kerja: SNVT 
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan 
Air Brantas
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Irigasi Rawa 1 sub. bidang: bangun-
an sipil/jasa pelaksana konstruksi 
saluran air, pelabuhan, dam dan 
prasarana sumber daya air (SI001)
Klasifi kasi: kecil
Nilai HPS: Rp 1.952.640.000

■ Pekerjaan : Rehab jaringan 
primer di. Mrican Kanan Kabupaten 
Jombang (lanjutan)
Nama Satuan Kerja: SNVT 
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan 
Air Brantas
Sub Satker/PPK: PPK Irigasi Rawa 1
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana konstruksi 
saluran air, pelabuhan, dam dan 
prasarana sumber daya air lainnya 
(SI001)
Klasifi kasi: kecil
Nilai HPS: Rp 2.412.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: Kamis, 5 Maret – 
Minggu, 15 Maret 2015 melalui 
website: http://www.pu.go.id/site/
view/67 
Pemberian penjelasan (aanwijzing): 
Senin, 9 Maret 2015 jam 10:00 
WIB di Kantor BBWS Brantas, Jl. 
Menganti 312 Wiyung Surabaya
Alamat panitia: Jl. Menganti 312 
Wiyung Surabaya, Telp. 0411-
510212

Pekerjaan di BMKG
■ Pekerjaan : Sewa komunikasi dan 
integrasi data Voluntary Observing 
Ships (VOS) - (Kode Lelang: 
1000524)
Satker: Deputi Bidang Meteorologi
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
telekomunikasi yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu: Rp 1.200.000.000,00
Nilai HPS: Rp 1.199.925.000,00
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: Jumat, 6 Maret – 
Minggu, 15 Maret 2015 melalui 
http://lpse.bmkg.go.id/eproc/ 

Jika Anda tinggal di kota-
kota besar, tentu akan 
mengenal merek Mar-

riott. Ya, nama ini merupa-
kan salah satu brand terke-
muka di bisnis perhotelan.

Marriott International 
(NASDAQ: MAR) mempunyai 
18 merek ternama di 80 nega-
ra, 4087 properti dan 697.000 
kamar. Bagi konsumen, Mar-
riott hotels dikenal legendaris 
dengan servis, desain, dan 
interiornya. Di antara para 
kompetitor di bisnis ini, Mar-
riott dikenal dengan indoktri-
nasi yang mendalam dan 
kerja tim yang erat.

Keberanian Marriott un-
tuk bekerja sama dengan pe-
milik properti di negara-ne-
gara berisiko, menunjukkan 
daya tahan akan risiko yang 
tinggi. Lokasi-lokasi berisiko 
yang dimaksud termasuk: 
negara yang syarat dengan 
konflik seperti Irak, Libia, 
Rwanda, Mesir, Pakistan,  
India, dan Indonesia. Indone-
sia termasuk negara berisiko  
bagi jaringan hotel ini, kare-
na tentu kita masih ingat  le-
dakan bom di hotel Marriott 
dan Ritz-Carlton di Jakarta 
tahun 2009 silam.

Raksasa hotel internasio-
nal ini didirikan oleh John 
Willard Marriott pada tahun 
1927. Bisnis ini dengan di-
awali dengan pendirian kios 

root beer di kawasan Was-
hington DC. Hotel pertama-
nya bernama Twin Bridges 
Marriott Motor Hotel di Ar-
lington, Virginia. 

Hotel keduanya juga ber-
lokasi di kota yang sama. 
Kini, Marriott International 
dipimpin oleh JW (Bill) Mar-
riott, Jr bersama CEO Arne 
Sorenson telah berubah men-
jadi raksasa bisnis perhotelen 
di tingkat global. 

Beberapa catatan yang 
layak menjadi perhatian kita 
di balik nama besar ini dian-
taranya. Pertama, merek-me-
rek legendaris servis berkelas 
dunia milik Marriott Interna-
tional dijaga secara profesio-
nal dengan riset manajemen 
dan upgrade terus-menerus. 

Saat ini portofolio merek 
mereka adalah: Marriott Ho-
tels & Resorts, JW Marriott 
Hotels & Resorts, Renaissance 
Hotels & Resorts, EDITION 
Hotels, Autograph Collection, 
Courtyard, AC Hotels by Mar-
riott, Residence Inn, Fairfi eld 
Inn, Marriott Conference Cen-
ters, TownePlace Suites, 
SpringHill Suites, Marriott 
Vacation Club International, 
The Ritz-Carlton, Marriott 
ExecuStay, dan Marriott Exe-
cutive Apartments

Riset manajemen berupa 
analisis bisnis dilakukan te-
rus-menerus di setiap titik 

pelayanan, yang dimulai 
dari pembuka pintu mobil 
alias "doorman" yang memba-
wakan koper ke resepsionis, 
concierge, dan bell captain. 

Tak hanya itu, analisis 
layanan juga dilakukan hing-
ga ke tim manajemen yang 
dengan standar greeting dan 
pelayanan yang premium. 
Marriott dikenal dengan re-
gulasi pricing seragam dan 
servis yang tinggi nilainya.

Catatan kedua, indoktri-
nasi tim dalam setiap kesem-
patan, terutama dalam brie-
fing dan meeting. Standar 
panggilan bagi setiap pega-
wai adalah ladies and gentle-
men. Greeting "salam pembu-
ka" yang dilontarkan kepada 
para tamu juga telah distan-

darkan, sehingga keramahta-
mahan yang merupakan soft 
skill karyawan, mempunyai 
ekspektasi seragam.

Ketiga, optimasi desain 
dan flow sehingga mempu-
nyai revenue per meter perse-
gi yang tertinggi di dalam 
industri perhotelan. Misal-
nya, desain beberapa lobi 
Marriott kini berbentuk oval 
dan sirkular dengan bar yang 
menyajikan minuman kok-
tail dan moktail. Desain se-
perti ini mengikuti perilaku 
konsumen yang lebih merasa 
nyaman dengan bentuk ling-
karan sehingga percakapan 
lebih lancar sehingga kon-
sumsi lebih banyak.

Keempat, mengenal peri-
laku konsumen dengan anali-
sis data secara computerized. 
Dan penerapan harga berda-
sarkan prinsip demand and 
supply yang profesional dan 
tanpa tawar-menawar. 

Marriott hotels mengkon-
disikan konsumen mereka 
dengan program dan harga 
yang telah ditetapkan oleh 
manajemen walaupun juga 
menggunakan software real-
time yang memberikan infor-
masi harga terkini dari kom-
petitor di sekitar. Bisa dipa-
hami mengapa Marriott 
International beromzet dua 
kali lipat lebih besar ketim-
bang grup hotel lainnya.

Kelima,  menciptakan 
pengalaman baik yang akan 
selalu diingat oleh konsumen. 
Ini membutuhkan pelatihan 
berkesinambungan dan in-
doktrinasi ala "ten command-
ments" para staf yang membe-
rikan standar emas dalam 
dunia perhotelan. Terlepas 
dari merek dan pangsa pasar 
yang hendak dibidik, Marriott 
mengutamakan servis. 

Marriott International 
juga dikenal sebagai bisnis 
yang mengandalkan lokasi 
dengan pemilihan poin-poin 
strategis nan prima. Di Mum-
bai misalnya, lokasi Marriott 
Hotel bersebelahan dengan 
pusat perfilman Bollywood, 
sehingga suplai pelanggan 
selalu mengalir. Di Jakarta, 
Marriott Hotel dan Ritz-
Carlton bersebelahan di Mega 
Kuningan, yang dirancang 
sebagai pusat bisnis era mo-
dern ala Orchard Road. 

Di balik nama besar Mar-
riott International, disiplin 
dan indoktrinasi untuk mem-
berikan servis terbaik kepada 
pelanggan terus-menerus me-
reka jalankan. Risiko bisa 
diperkecil dengan standar 
manajemen dan servis terba-
ik serta suplai pelanggan di 
titik-titik sibuk lokasi. 

Status premium membu-
tuhkan kerja keras dan kerja 
tim yang kompak.  ■

Di Balik Nama Besar MarriottDi Balik Nama Besar Marriott

MANUFAKTUR■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Telkomsel Luncurkan Caritau

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Vice President Product and Service Management PT Telkomsel Hastining Astuti bersama Vice President Marketing 
Communications Telkomsel, Nirwan Lesmana dan Vice President Prepaid and Broadband Marketing Telkomsel Ririn 
Widaryani meluncurkan situs CARITAU di Jakarta, Kamis (12/3). CARITAU dirancang untuk pengguna smartphone 
pemula, agar mereka bisa mendapatkan informasi lengkap tentang penggunaan smartphone berikut akses internetnya 
secara maksimal.

Kebutuhan Gas Alam 
Industri keramik & 

Industri terkait 
(dalam mmscfd)

2014 2015
Keramik 133,82 133,95
Kaca 81,19 81,19
Glassware 28,38 28,38
Semen 8,00 8,00
Logam 80,00 80,00

Sumber: FIPGB


