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JAKARTA. Mendung di indus-
tri otomotif nasional tak me-
nyurutkan prinsipal mobil 
dari luar untuk berlomba-lom-
ba menjajakan produk mere-
ka di Indonesia. 

Gabungan Industri Kenda-
raan Bermotor Indonesia 
(Gaikindo) memprediksi pen-
jualan mobil tahun ini akan 
cenderung stagnan. Prediksi 
ini setelah mereka memper-
timbangkan dampak kebijak-
an pemerintah yang  menca-
but beberapa jenis subsidi 
akan membuat daya beli ma-
syarakat makin menyusut.

Meskipun demikian, prinsi-
pal mobil global tak terlalu 
khawatir dengan kondisi ini. 
Bahkan prinsipal mobil me-
wah seperti Aston Martin, 
memutuskan membuka offi ci-
al dealership dengan nama 
Aston Martin Jakarta. 

Padahal kalau bicara pang-
sa pasar, pangsa pasar Aston 

Martin masih minim. Manaje-
men perusahaan ini mengakui 
sampai saat ini populasi Aston 
Martin 40 unit. 

Namun, "Kami melihat In-
donesia punya pasar yang be-
sar untuk penjualan mobil se-
perti ini," ujar Achmad Husse-
in Slamet, Marketing and 
Public Relation Manager As-
ton Martin, Rabu (18/3).

Diler resmi itu akan buka 
pertengahan April 2015. Sa-
yangnya, Aston Martin Indo-
nesia tak mau berbagi infor-
masi mengenai nilai investasi 
mereka membuka diler di In-
donesia. Termasuk, proyeksi 
penjualan pasca punya diler 
resmi tersebut.

Yang jelas, kehadiran Aston 
Martin Jakarta akan membu-
ka peluang lebih banyak bagi 
konsumen untuk membeli 
mobil itu. Sebab, sebelumnya 
mobil Aston Martin masuk 
Indonesia hanya melalui im-

portir umum saja.
Pemain mobil premium lain 

asal Eropa yang sudah lebih 
dulu eksis di Indonesia, Pors-
che. Mereka lebih dulu mera-
sakan legitnya bisnis otomotif 
di Indonesia. Mobil asal Jer-
man itu sudah memiliki wakil 
resmi yakni PT Eurokars Ar-
tha Utama.

Porsche meyakini Indone-
sia bakal menjadi negara 
maju. Alhasil vendor mobil 
mobil mewah ini tak khawatir 
ketika catatan penjualan tu-
run. "Meskipun jualannya naik 

turun tapi kalau ditarik garis 
lurus penjualan di Indonesia 
terus naik," kata Salman Fa-
rouk, Public Relation Mana-
ger PT Eurokars Artha Utama 
pada KONTAN, Rabu (18/3).

Bagi konsumen, kehadiran 
diler Aston Martin Jakarta 
menguntungkan lantaran  me-
reka membuka bengkel atau 
layanan after sales resminya 
untuk mobil Aston Martin 
baik dibeli dari importir umum 
ataupun dari diler resmi. Be-
danya, mobil dari importir 
umum tak mendapatkan ga-
ransi tiga tahun. 

Eurokars  Artha memiliki 
kebijakan lain. Importir umum 
tetap boleh jual mobil mereka. 
Hanya saja, perusahaan itu 
tak menanggung layanan after 
sales service Porsche yang 
dibeli dari imporitr umum. 
Jadi silakan memilih.

Francisca Bertha Vistika

Ketiga bisnis properti melambat, efeknya 
akan menahan penjualan keramik.
Elisa Sinaga, Ketua Asosiasi Aneka 
Industri Keramik Indonesia

JAKARTA. Industri keramik 
dalam negeri menargetkan 
penjualan keramik nasional 
sebesar Rp 36 triliun tahun 
ini. Target itu menanjak 20% 
dari realisasi penjualan kera-
mik nasional tahun lalu yang 
sebesar Rp 30 triliun.

Namun ada tiga tantangan 
besar yang bakal menghambat 
pencapaian target itu. Perta-
ma, tingkat suku bunga acuan 
Bank Indonesia alias BI rate 
yang masih tinggi kemungkin-
an bakal menghambat per-
tumbuhan industri properti. 
Saat ini, BI rate sebesar 7,5%. 
"Ketika properti melambat 
maka juga akan menahan pen-
jualan keramik," ujar Elisa Si-
naga, Ketua Umum Asosiasi 
Aneka Industri Keramik Indo-
nesia (Asaki), Kamis (19/3).

Kedua, penguatan dollar 
Amerika Serikat (AS). Pada-
hal, sebagian bahan baku ke-
ramik masih harus diimpor 
sehingga sekitar 60% beban 
produksi keramik dibayarkan 
dalam denominasi dollar AS.

Asaki membandingkan keti-
ka rupiah rata-rata berada di 
level Rp 9.000 tahun lalu dan 
tahun ini. "Sejak kenaikan 
kurs dollar AS tahun ini, terja-
di kenaikan beban produksi 
sampai 20%," ujar Elisa.

Ketiga, produsen keramik 

menilai harga gas alam yang 
terus meningkat sudah masuk 
kategori tak lagi wajar. Catat-
an Asaki, rata-rata harga jual 
gas dari PT Perusahaan Gas 
Negara (PGN) untuk industri 
keramik adalah US$ 8 - US$ 9 
per milion metric british 
thermal unit (mmbtu).

Padahal, harga gas industri 
di Singapura dan Malaysia 
cuma sebsar US$ 5 per mmbtu. 
Hal itu membikin produk ke-
ramik bikinan Indonesia kalah 
saing dengan produk dari Si-
ngapura dan Malaysia.

Hendrata Atmoko, Vice 
President Director PT Asri 
Panca Warna mengakui ada-
nya tekanan kurs rupiah dan 
harga gas alam itu. "Bahan 
baku masih banyak impor. Di 
samping itu, gas alam untuk 
energi proses produksi juga 
kami bayar pakai dollar AS," 

keluh dia.
Meski begitu, Asri Panca 

tetap akan merealisasikan 
rencana ekspansi tahun ini. 
Perusahaan itu bakal mem-
perbesar kapasitas produksi 
kedua pabrik di Jawa Barat, 
yakni Cikampek dan Dawuan. 
Rencananya, mulai Juli 2015, 
kapasitas produksi Asri Panca 
akan bertambah 350.000 me-
ter persegi (m²) keramik per 
bulan. Alhasil, total kapasitas 
produksi keramik perusahaan 
itu akan meningkat menjadi 
800.000 m² per bulan.

Untuk diketahui, Forum In-
dustri Pengguna Gas Bumi 
(FIPGB) memprediksi kebu-
tuhan gas alam untuk industri 
keramik tahun ini sebesar 
133,952 milion metric square 
cubic feet per day (mmscfd). 
Kebutuhan gas alam tahun 
lalu yakni 133,82 mmscfd.  ■

Produsen 
Keramik Kejar 
Omzet Rp 36 T
Industri keramik hadapi tiga tantangan besar

Benediktus Krisna Y.

Prinsipal Mobil Mewah Buka Distributor

Saat ini populasi 
mobil Aston 

Martin di 
Indonesia cuma 
40 unit mobil.

Gerai

Jepang Berpotensi Investasi 
US$ 1 Miliar di Indonesia

JAKARTA. Jepang bersiap berinvestasi anyar lebih dari 
US$ 1 miliar. Bidikan sektornya adalah infrastruktur, ma-
nufaktur, minyak dan gas, komponen serta energi melalui 
proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). 

Kabar itu didapat pasca Menteri Perindustrian Saleh 
Husin mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengun-
jungi Negeri Sakura itu. Di sana, rombongan Indonesia 
menemui sejumlah perusahaan, seperti Inpex Corporation, 
Mitsui & Co Ltd, Tokyo Gas dan Toyota Motor, Itochu Cor-
poration, Marubeni Corporation, Mitsubishi, Nomura 
Group, dan Sumitomo.

Pimpinan perusahaan tersebut berminat ekspansi ke In-
donesia. "Mereka selama ini investasi di China, Vietnam, 
dan Thailand, lalu mereka beralih ke Indonesia karena 
melihat berbagai aspek lebih bagus," ujarnya, (19/3). 

Rencananya, tanggal 9 April hingga 11 April, Keidanren, 
asosiasi serupa Kamar Dagang Industri (Kadin) bertandang 
ke Indonesia. Ini wujud keseriusan mereka berinvestasi.

Syarif Hidayat, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Perindustrian berkata tren investasi Jepang di 
Indonesia yang menurun, membikin Kemperin berharap 
dari investasi ini. "Kami ingin meningkatkan ekspor serta 
mendorong ekspor Jepang ke Indonesia," ujarnya.

Benediktus Krisna Yoga
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Pekerjaan 
di DKI Jakarta

■ Pekerjaan: revitalisasi Situ 
Cimanggis dan Situ Cilala di Kab. 
Bogor (2 buah)
Satuan kerja: Satker PJSA Ciliwung 
– Cisadane
Sub satuan kerja/PPK: PPK PKSDA
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi saluran air, pelabuhan, 
dam dan prasarana sumber daya 
lainnya (SI001)
Nilai HPS paket: Rp 6.000.000.000

■ Pekerjaan: revitalisasi Situ Cikaret 
di Kab. Bogor (1 buah)
Satuan kerja: Satker PJSA Ciliwung 
– Cisadane
Sub satuan kerja/PPK: PPK PKSDA
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi saluran air, pelabuhan, 
dam dan prasarana sumber daya 
lainnya (SI001)
Nilai HPS paket: Rp 9.222.060.000

■ Pekerjaan: revitalisasi Situ 
Kebantenan di Kab. Bogor (1 buah)
Satuan kerja: Satker PJSA Ciliwung 
– Cisadane

Sub satuan kerja/PPK: PPK PKSDA
Bidang/sub. bidang: idem (SI001)
Nilai HPS paket: Rp 9.695.060.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 11 Maret – Kamis, 26 Maret 
2015 melalui website: http://www.
pu.go.id/site/view/67 

Pekerjaan di BPOM

■ Pekerjaan: pengadaan alat 
laboratorium Balai Besar POM di 
Manado tahun 2015
Agensi: Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (Kode Lelang: 1388191)
Satuan kerja: Balai Besar POM di 
Manado
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ alat laboratorium
Nilai pagu paket: Rp 4.444.387.000
Nilai HPS paket: Rp 4.444.350.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 16 Maret – Sabtu, 4 April 
2015 melalui http://lpse.pom.go.
id/eproc/ 

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

Mobil-mobil mewah, 
sebagian besar di 
produksi oleh pabri-

kan mobil asal Eropa. Mereka 
memproduksi mobil dengan 
kualitas yang optimal se-
hingga bisa memuaskan kon-
sumen di seluruh dunia.

Di Jerman, mengendarai 
mobil di jalan tol secepat 150 
kilometer per jam merupa-
kan hak setiap warga negara. 
Fenomena ini menjawab 
mengapa mobil-mobil kelas 
atas kebanyakan berasal dari 
parikan Jerman.

BMW Walt berlokasi di 
Munich, yang terdiri dari 
museum, pabrik manufak-
tur, dan pusat desain. Di ta-
hun 2012, BMW Group mem-
produksi 1.845.186 unit mo-
bil dan 117.109 sepeda motor, 
termasuk produksi mobil 
Mini dan Rolls-Royce. 

Merek BMW mempunyai 
program European Delivery, 
di mana customer bisa meng-
unjungi mobil pesanan me-
reka sebelum dikirim ke ne-
gara tujuan. Ini merupakan 
strategi pemasaran dan pu-
blisitas luar biasa yang me-
nanamkan rasa "kepemilik-
an" dan fraternitas dengan 
para pemilik BMW lainnya 
dan dengan HQ BMW. Belum 
lagi ekses positif menambah 
pelancong ke Munich, yang 
mendukung pariwisata. 

Atensi customer menge-
nai detail dan "showmanship" 
merupakan perkawinan an-
tara teknologi tertinggi dan 
desain mutakhir BMW. Krea-
tivitas dan pertunangan seni 
dengan sains tampak jelas di 
sini. Art cars dengan paint 
job oleh Andy Warhol dan 
pelukis dunia lainnya meru-
pakan bentuk penghargaan 
persilangan ini.

BMW percaya akan the 
ultimate driving machine yang 
ditandai oleh gaya sporty, 
kecepatan optimal, dan oto-
matis selalu hadir terlepas 
dari price point yang dita-
warkan kepada pasar. De-
ngan kata lain, dalam setiap 
unit, kualitas premium me-
rupakan basis yang tidak 
bisa ditawar lagi. 

Namun Consumer Re-
ports berpendapat bahwa se-
mua mobil papan atas de-

ngan kualitas premium 
mempunyai reliabilitas seta-
ra. Misalnya Audi, Lexus, 
dan merek ternama lainnya. 
Kekuatan merek bukan ha-
nya dinilai dari kualitas 
produk namun juga kreativi-
tas dalam meleburkan diri ke 
dalam kultur mainstream 
populer. 

Lantas, apa kelebihan 
utama produk-produk BMW? 
Keamanan yang teruji ber-
kali-kali secara sains. Dan 
setiap detil kecil seperti sua-
ra bip fungsi mobil diteliti 
dan dipadankan dengan sua-
ra-suara lainnya di dalam 
setiap unit mobil. Termasuk 
kursi yang ergonomis dan 
membantu menjaga dan me-
ningkatkan kesehatan pe-
ngendara.

Manajemen BMW sendiri 
"menjaga" diri dari spionase 
bisnis dengan keamanan 
berteknologi tinggi. Yang ter-
penting, tentu saja memfo-
kuskan diri untuk tetap men-
jadi ultimate driving machine 
mendetil hingga ke milimeter 
dan nanosekon produksi me-
reka. Dengan cara ini para 
konsumen dan pengendara 
lebih dari sekadar suka, na-
mun mencintai kuda besi 
mereka. 

Spirit akan detil merupa-
kan salah satu kunci sukses 
BMW. Kidney Grill di bagian 
bumper setiap mobil BMW 
merupakan signature sejak 
produksi pertama 1916. Jadi 
bisa dipastikan bahwa fi tur 
ini akan selalu hadir sebagai 
faktor pembeda dari kenda-
raan merek lainnya.

Detil elemen desain lain-

nya terlihat di sisi pintu ka-
nan dan kiri yang memben-
tuk komet. Ini bertujuan un-
tuk memberikan direksi yang 
jelas ke arah manapun mobil 
bergerak. Detil seperti ini je-
las tidak ditemukan di mobil 
kelas non-premium. 

Setiap desain baru mem-
butuhkan waktu tiga tahun 
untuk diteliti dan diuji dari 
berbagai segi sebelum bisa 
diproduksi dan dipasarkan. 
Pertama, BMW mengadakan 
kompetisi desain di antara 
400 desainer yang selama 
ini telah mereka pekerjakan. 
Setelah itu, empat fi nalis di-
pilih yang perlu direalisasi-
kan dengan bahan tanah liat 
sebagai model. 

Model dari tanah liat ter-
sebut discan dan diupload 
dalam 3D. Pada saat yang 
sama, para insinyur desain 
menggunakan software kom-
puter untuk mengukur erodi-
namika dan berbagai fungsi 
lainnya yang terukur. 

Sungguh luar biasa. 
Rolls-Royce kini merupakan 
bagian BMW setelah terjadi 
perang akuisisi dengan 
Volkswagen, di mana BMW 
Group menghabiskan US$ 66 
juta untuk menggunakan 
logo dan desain Rollys Royce, 
sedangkan VW menghabiskan 
US$ 700 juta untuk hak-hak 
lainnya. 

Lokasi manufaktur asal 
Rolls-Royce yang terletak 60 
mil di luar kota London 
menggunakan teknologi mu-
takhir dengan sentuhan 
handmade tanpa robot. Di 
Munich, Rolls-Royce Pan-
thom dan The Ghost yang 
diproduksi oleh BMW sangat 
populer dengan harga jual 
US$ 500.000. 

BMW dan Rolls-Royce 
merupakan mesin kendara-
an papan atas dengan keku-
atan merek yang sangat 
mencengangkan. Relevansi 
mereka tidak perlu diragu-
kan lagi walaupun seri-seri 
lama masih berseliweran di 
jalan-jalan raya dunia. Per-
kawinan langgeng antara 
teknologi dan seni desain 
yang dijalankan oleh mesin 
bisnis yang solid mampu 
melanggengkan merek-merek 
idaman.    ■

Membedah 
Mesin Bisnis BMW

Membedah 
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Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Komponen Mesin Truk

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Aktivitas pekerja di pabrik pembuatan komponen mesin truk Hino di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (19/3). Hino Indone-
sia mengklaim telah menggunakan sekitar 70% kandungan lokal untuk pembuatan produk truk, dan sisanya masih impor.

Kurs Dollar AS terhadap Rupiah

Keterangan: kurs dollar AS terhadap rupiah di 
pasar spot. Harga gas di pasar New York Mer-
chantile Exchange untuk kontrak pengiriman 
April 2015 dengan satuan US$/mmbtu. Sumber: Bloomberg
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