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JAKARTA. Pabrik PT Astra 
Daihatsu Motor mulai lengang 
sejak awal tahun ini. Sejak 
Januari, perusahaan itu me-
ngurangi jam kerja pabrik 
menjadi dua shift saja dalam 
sehari.

Padahal biasanya, Astra 
Daihatsu sampai menerapkan 
sistem lembur kerja. "Kalau 
nantinya pasar semakin turun, 
bisa saja kami libur seperti 
tahun 2008 lalu. Itu semua 
tergantung dari data Gaikindo 
nantinya," kata Pongky Prabo-
wo, Director of PT Astra Dai-
hatsu Motor, Kamis (7/5).

Volume produksi perusaha-
an itu triwulan pertama kema-
rin turun 15,97% menjadi 
121.000 unit mobil. Pada kuar-
tal I-2014 produksi tercatat 
144.000 unit mobil.

Di sisi lain, Astra Daihatsu 
tak bisa meggenjot penjualan. 
Pada kuartal I-2015, perusaha-
an itu hanya menjual mobil  
ke diler atau wholesales 45.317 
unit mobil. Penjualan itu tu-
run 11,92% ketimbang periode 
sama tahun lalu yang tercatat 
51.448 unit mobil.

Penurunan kinerja kuartal 
I-2015 itu menjadi arah kebi-
jakan Astra Daihatsu di perio-
de berikutnya. Perushaaan itu 
memutuskan masih akan me-
ngurangi jam kerja dan mem-
produksi mobil dengan me-
nyesuaikan jumlah perminta-
an pasar.

Patut dicatat, penurunan 
produksi Astra Daihatsu seja-
tinya sudah terjadi tahun 2014. 
Total produksi tahun lalu me-
ngempis 1,34% menjadi 

515.000 unit mobil.
Dari catatan produksi 2014 

itu, Avanza paling banyak di-
produksi hingga 37.270 unit 
mobil. Disusul produksi Gran-
Max 17.421 unit mobil dan 
Agya 10.171 unit mobil. Selan-
jutnya, produksi Terios 2.025 
unit mobil dan Rush 586 unit 
mobil.

Tahun ini, Astra Daihatsu 
menargetkan produksi lebih 
kecil dari 2014. "Walau pasar 
sedang turun, kami berharap 
produksi bisa 400.000 unit," 
kata Prijono Sugiarto, Presi-
dent PT Astra International .

Sekadar informasi, total ka-
pasitas produksi pabrik Astra 
Daihatsu adalah 530.000. 
Pembagiannya, 50% untuk 
produksi mobil Daihatsu dan 
50% untuk Toyota. 

Mobil-mobil produksi Astra 
Daihatsu seperti  Xenia, Avan-
za, Terios, Rush, Gran Max, 
Luxio serta yang terbaru ada-
lah Agya. Sekitar 14%-15% dari 
total produksi dilempar ke 
pasar ekspor. Saat ini, perus-
haan itu sudah menjamah 48 
negara tujuan ekspor.

Francisca Bertha Vistika

Kalau nantinya pasar semakin turun, bisa 
saja kami libur seperti tahun 2008 lalu. 
Pongky Prabowo, 
Director of PT Astra Daihatsu Motor

JAKARTA. Industri manufak-
tur alas kaki diprediksi stag-
nan tahun ini. Meski begitu, 
para pelaku industri ini meng-
incar peluang dari pasar eks-
por. Selain alasan dollar Ame-
rika Serikat tengah menguat, 
perlambatan ekonomi China 
juga jadi alasan.

Maklum, China adalah eks-
portir alas kaki terbesar dunia 
dengan menguasai 57% pang-
sa pasar. Sementara pasar 
ekspor Indonesia cuma 3%.

Asosiasi Persepatuan Indo-
nesia (Aprisindo) mengaku, 
produsen sepatu mengincar 
ekspor alas kaki tahun ini se-
besar US$ 5 miliar. Jika target 
itu terpenuhi, pangsa pasar 

alas kaki Indonesia di pasar 
global bisa sedikit melar men-
jadi 4%. "Saat ini China me-
lambat, kami bisa manfaatkan 
ceruk pasar," ujar Eddy Wid-
janarko, Ketua Umum Apri-
sindo Kamis (7/5).

Pelaku industri alas kaki 
lokal harus memanfaatkan 
peluang ekspor itu lantaran 
tak bisa mengandalkan pasar 
lokal. Aprindo memprediksi 
omzet industri alas kaki na-
sional tahun ini mentok sama 
dengan tahun lalu, yakni Rp 
28 triliun.

Alasan mereka, kinerja in-
dustri itu di kuartal I-2015 
justru menunjukkan penuru-
nan hingga 10%. Eddy mendu-
ga, musabab penurunan ki-
nerja karena adanya penuru-
nan daya beli masyarakat. 

Menginjak kuartal II-2015, 
mereka berharap momen Le-
baran bisa sedikit menyele-
matkan kinerja mereka.

Katalis pemerintah
Namun, pelaku industri alas 

kaki berharap ada katalis po-
sitif lebih dari sekadar momen 
Lebaran. Mereka berharap 
pemerintah turun tangan de-
ngan menggulirkan anggaran  
belanja agar ekonomi dalam 
negeri bergairah. 

Harapan lain adalah kepas-
tian aturan pengupahan kar-
yawan. Ketidakpastian peng-
upahan itulah yang menurut 
mereka menghambat masuk-
nya investasi baru masuk ke 
Indonesia.

Eddy mencontohkan, aksi 
PT Changsin Reksa Jaya, pro-
dusen makloon Nike yang 
membikin pabrik senilai US$ 
60 juta di Garut, Jawa Barat. 
Menurutnya, aksi Changsin 
tersebut bukan bentuk inves-
tasi anyar karena perusahaan 
itu hanya merelokasi pabrik-
nya yang ada di Tangerang, 
Banten. "Iya karena hitungan 
upah buruhnya lebih kompeti-
tif," ujar Eddy. 

Untuk diketahui upah mini-
mum regional Tangerang 
(UMR) untuk 2015 adalah Rp 
2,73 juta per bulan. Sementara 
UMR Jawa Barat adalah Rp 
1,25 juta per bulan.   ■

Industri Alas 
Kaki Mengincar 
Pasar Ekspor 
Mereka harapkan katalis positif dari pemerintah

Benediktus Krisna Y.

Produksi Turun, Daihatsu Kurangi Jam Kerja

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Kominfo

■ Pekerjaan: pembangunan stasiun 
monitor tetap VHF-UHF terintegrasi 
di Yogyakarta dan Palembang
Agensi: Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (kode lelang: 
99683)
Satuan kerja: Direktorat Pengenda-
lian SDPPI
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
desain /survey / instalasi / testing /
pembangunan proyek sistem 
komunikasi radio dan teknologi 
informasi yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu: Rp 33.445.620.000
Nilai HPS : Rp 33.412.278.960
Sumber dana: APBN

■ Pekerjaan: penambahan lisensi 
SIMS dan kustomisasi modul billing 
SIMS
Agensi: Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (kode lelang: 
101683)
Satuan kerja: Direktorat Pengenda-
lian SDPPI
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
jasa konsultasi piranti lunak dan/
atau jasa pengembangan 
informatika dan/atau teknologi 
informatika yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 14.000.000.000
Nilai HPS : Rp 13.966.406.827
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 29 April – Senin, 11 Mei 
2015 melalui http://lpse.kominfo.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kemhub

■ Pekerjaan: lelang tidak mengikat 
pekerjaan rekonstruksi apron 
dengan konstruksi rigid tebal 25 cm 
termasuk marking 1.800 m²
Agensi: Ditjen Phb Udara (kode 
lelang: 21394114)
Satuan kerja: Bandar Udara Illaga 
Nabire
Bidang/sub. bidang: sipil/lapangan 
terbang dan runway dan/ atau 
perbetonan yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 14.516.570.250
Nilai HPS : Rp 14.516.570.250
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 4 Mei – Minggu, 10 Mei 
2015 melalui http://lpse.dephub.
go.id/eproc/ 

■ Pekerjaan: penambahan lisensi 
AFIS Sistem Informasi SID
Agensi: Ditjen Phb Laut (kode 
lelang: 21357114)
Satuan kerja: Peningkatan Fungsi 
Perkapalan dan Kepelautan Pusat
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ komputer/telematika/
software yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 6.483.820.000
Nilai HPS paket : Rp 6.127.825.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 4 Mei – Senin, 11 Mei 2015 
melalui http://lpse.dephub.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di KKP

■ Pekerjaan: keikutsertaan pada 
World Expo Milan 2015
Agensi: P2HP (kode lelang: 
3045218)
Satuan kerja: Dir.Pemasaran Luar 
Negeri Ditjen P2HP
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Nilai pagu paket: Rp 1.168.675.000
Nilai HPS paket: Rp 1.168.675.000
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan: penimbunan lahan 
kantor Satker PSDKP Lampulo 
tahap II
Agensi: PSDKP (kode lelang: 
3050218)
Satuan kerja: Stasiun Pengawasan 
SDKP Belawan
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ penyiapan dan 
pematangan tanah/lokasi (SP003)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.008.660.000
Nilai HPS paket: Rp 1.913.995.342
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 6 Mei – Senin, 11 Mei 2015 
melalui http://lpse.kkp.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Cianjur 

■ Pekerjaan: pembangunan pasar 
Pasir Hayam tahap IV
Agensi: Badan Layanan Pengadaan 
Barang dan Jasa Kab. Cianjur (kode 
lelang: 765418)
Satuan kerja: Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman
Bidang/sub. bidang: 1.bangunan 
gedung/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan komersial (BG004) dan  
jasa pelaksana untuk konstruksi 
bangunan gedung lainnya (BG009); 
2. bangunan sipil/jasa pelaksana 
pekerjaan penyiapan dan 
pematangan tanah/lokasi (SP003), 
jasa pelaksana konstruksi pekerjaan 
jembatan, jalan layang, terowongan 
dan subways (SI004), pekerjaan 
baja dan pemasangannya, termasuk 
pengelasan (SP011), jasa pelaksana 
untuk konstruksi jalan raya (kecuali 
jalan layang), jalan, rel kereta api, 
dan landas pacu bandara (SI003)
Nilai pagu: Rp 44.055.000.000
Nilai HPS : Rp 43.812.292.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 7 Mei – Kamis, 14 Mei 2015 
melalui http://lpse.cianjurkab.go.
id/eproc/ 

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

Makanan organik segar 
dan yang telah dipro-
ses semakin digemari 

di seluruh dunia, termasuk 
juga di Indonesia. Para kon-
sumen yang menghargai ke-
sehatan dan kebugaran, pasti 
setuju dengan cara pengolah-
an makanan organik yang 
ditanam, diternak, dan diolah 
tanpa zat-zat kimia seperti 
pestisida, insektisida, hor-
mon pertumbuhan (growth 
hormone), serta antibiotik. 

Tak heran bila  salah satu 
supermarket organik ternama 
di dunia, Whole Foods Market, 
Inc (NASDAQ: WFM)  digan-
drungi di 40 negara bagian 
Amerika Serikat, Kanada, 
serta Inggris Raya. 

Meski peritel ini masih 
belum punya rencana bisnis 
melebarkan sayap hingga pa-
sar Indonesia, ada baiknya 
bila para pengusaha organik 
lokal mempelajari rahasia 
sukses perusahaan tersebut.

Dua tahun lalu, tepatnya 
di tahun fiskal 2013, Whole 
Foods memecahkan rekor bis-
nis setelah mengantongi om-
zet sekitar US$ 13 miliar, de-
ngan omzet rata-rata per kaki 
persegi sebanyak US$ 972. 
Sudah begitu, marjin keun-
tungan supermarket organik 
lebih tinggi ketimbang pema-
in supermarket lain yang 
cuma 1% sampai 3% saja.

Padahal, Whole Foods per-
nah mengalami pertumbuhan 
minus 4% di tahun 2009 lan-
taran krisis ekonomi kala itu 
baru dimulai.

Nah, hasil yang terbilang 
positif ini membuat institusi 
yang berdiri pada 1980 ini 
menduduki peringkat ke dela-
pan terbagik sebagai perusa-
haan terbuka  di bidang ritel 
makanan. Selain itu, Whole 
Foods dua tahun lalu, mendu-
duki peringkat ke 232 di For-
tune 500.

Maklum saja, saat ini, 
Whole Foods sudah mempu-
nyai tujuh juta pelanggan 
yang tersebar di 367 lokasi 
gerai yang berbeda. Sekitar 
50 gerai peritel ini punya 
omzet sekitar lebih dari US$ 1 
juta per minggu. Perusahaan 
ini pun masih berambisi bisa 
memiliki hingga 500 gerai 
lagi di 2017. 

Michael Lindstorm penu-
lis buku best-seller Buyology: 
Truth and Lies about Why We 
Buy memberikan pandangan 
bahwa setiap supermarket 
dirancang dan direncanakan 
sedemikian rupa dengan 
menggunakan prinsip-prin-
sip neurosains untuk memak-
simalkan omzet per kaki per-
segi lokasi penjualan. 

Nah, Whole Foods mena-
warkan bahan pangan orga-
nik eksklusif. Setiap lokasi  

supermarket ini mencermin-
kan perpaduan Farmer’s Mar-
ket, pasar tradisional (flea 
market),  serta diklaim punya 
produk berkualitas serta hig-
ienis. 

Beragam cerita asal mua-
sal produk yang dijajakan 
seperti sumber pasokan, pro-
ses penanaman/peternakan, 
dan pengepakan disampai-
kan dalam bentuk storytelling.   
Cara ini tidak cuma ada di 
toko tapi juga di situs online 
mereka. Tujuannya adalah 
supaya konsumen bisa me-
ngetahui sumber produk yang 
dijual.

Uniknya, bila selama ini 
ritel produk dan bahan ma-
kanan organik di Indonesia 
menyasar segmen kelas me-

nengah atas, Whole Foods 
justru membidik konsumen 
dari berbagai kelas sosial dan 
ekonomi. Bedanya, dengan 
cara promosi storytelling, pe-
ritel ini mengedukasi target 
pasar. 

Langkah ini membuat 
Whole Foods bisa memposisi-
kan diri di antara konsumen 
generasi milenial yang mem-
punyai penghasilan dan daya 
beli lebih.

Hasilnya, bisnis Wal-Mart 
terpuruk  dengan berbagai 
berita negatif peritel ini yang 
diklaim tidak memperhatikan 
kesejahteraan pegawai. Lan-
tas model bisnis superstore 
yang mematikan toko kecil, 
serta produk yang rendah 
kualitas meski berharga mu-
rah. Hal ini menunjukan 
Whole Foods merupakan anti-
tesis Wal-Mart.

Whole Foods menghidup-
kan para pemasok lokal. Me-
reka juga mendapat respon 
bagus dari generasi milenial 
yang peduli lingkungan dan 
tertarik dengan pencitraan 
peritel ini  yang memperlaku-
kan pekerja dengan baik.

Sejatinya, Wal-Mart Super 
store sendiri memberikan 
pengalaman berbelanja yang 
spekatakuler. Beragam pro-
duk dan barang di peritel ini 
ditawarkan dengan harga 
miring. Seperti bahan pa-

ngan, pakaian, produk luar 
ruangan, otomotif, dan berba-
gai produk musiman. Namun 
pengalaman ini bisa jadi ha-
nya chore saja alias sudah 
menjadi hal yang rutin.

Sedangkan Whole Foods  
memposisikan diri sebagai 
tujuan belanja. Di sana,  kon-
sumen bisa menikmati ma-
kanan organik siap saji yang 
bergizi dan sehat. Sambil ber-
belanja, konsumen juga bisa 
belajar mengenai pengolahan 
makanan organik dan gaya 
hidup sehat melalui berbagai 
literatur yang disediakan. 
Sampai ada  kemasan mi-
numan anggur organik yang 
cantik. Siap dijadikan hadiah 
bagi handai taulan.

Rupanya, Whole Foods 
menerapkan konsep storefl ow 
setiap lokasi dengan tujuan 
supaya konsumen bisa berla-
ma-lama di lokasi.  Peritel  
ini berusaha mengoptimal-
kan perilaku konsumen di 
setiap produk yang dijajakan 
supaya gairah terhadap hi-
dup organik yang sehat kental 
terasa. 

Bagi pebisnis makanan 
organik Indonesia, fi rst mover 
advantage dilakukan saat eks-
pansi awal. Namun kunci se-
betulnya adalah kualitas dan 
konsistensi. Untuk ritel seje-
nis, kisah sukses Kem Chicks 
layak ditiru.                        ■

Model Bisnis Ritel Organik ala Whole Foods MarketModel Bisnis Ritel Organik ala Whole Foods Market

OTOMOTIF■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Catatan Produksi
Tahun Lokal Ekspor

2012 384.000 70.000
2013 450.000 72.000
2014 440.000 75.000
Kuartal 
I-2015 102.000 18.000

Keterangan: unit mobil  
Sumber: PT Astra Daihatsu Motor

* Sebanyak 280 dari 394 pelaku 
industri alas kaki di dalam 
negeri berorientasi ekspor. 
Mayoritas mereka adalah 
industri kecil menengah yang 
mempekerjakan 1.000 pekerja.

* Kapasitas produksi 34 juta 
pasang alas kaki per bulan. 
Tingkat utilisasi produksi 60%-
70%.

* Omzet industri alas kaki ekspor 
tahun  2014 adalah US$ 4,11 

miliar.
* Omzet industri alas kaki ekspor 

tahun 2013 adalah US$ 3,86 
miliar.

* Omzet industri alas kaki dalam 
negeri tahun 2014 adalah Rp 
28 triliun

* Serapan tenaga kerja 643.000 
orang.

Sumber: Wawancara KONTAN 
dengan Aprisindo, Kementerian 
Perindustrian.

Pelaku Industri Alas Kaki Berorientasi 
Ekspor

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengendarai mobil Daihatsu Terios didampingi Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor 
(ADM) Sudirman MR dan Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto saat perayaan 4 juta unit produksi ADM 
di Jakarta, Kamis (7/5). 


