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Pabrik diperkirakan selesai tahun ini dan
beroperasi awal tahun depan.
Suhat Miyarso, VP Corporate Relation
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

■MANUFAKTUR ■PETROKIMIA
Kontan Senin, 27 Juli 2015

Penjualan
Sepeda Motor
Ngerem Terus
Penurunan penjualan merata di semua pabrikan roda dua
Adhitya Himawan

yang sama tahun 2014 yang
sebesar 62,5%.
Setelah Honda, penjualan
sepeda motor terbanyak semester I-2015 diraih oleh Yamaha. Namun, senasib dengan
Honda, Yamaha juga mencatat
penurunan penjualan sebesar
30,9% di semester I-2015 menjadi 916.482 unit.
Menurut Mohammad Masykur, Asisten General Manager
Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, penurunan penjualan imbas kebijakan pemerintah menaikkan
harga bahan bakar minyak
(BBM) tahun 2014. "Kenaikan
harga BBM membuat daya beli
konsumen sepeda motor turun," kata Masykur.
Melihat realisasi penjualan
semester I-2015, Masykur pesimistis penjualannya tahun
ini bisa mencapai target 2,5
juta unit. Tak hanya penjualan
Yamaha yang turun, pangsa

pasar Yamaha paruh pertama
tahun ini juga turun menjadi
28,9% ketimbang pangsa pasar
JAKARTA. Pelemahan ekonoperiode yang sama tahun 2014
mi berdampak pada penjualan
sebesar 31,6%.
sepeda motor nasional. SamAdapun penjualan sepeda
pai paruh pertama tahun 2015,
motor terdalam dicatat oleh
penjualan sepeda motor turun
sepeda motor Suzuki. Sampai
24,4% menjadi 3,17 juta unit
akhir semester I-2015, Suzuki
ketimbang penjualan periode
mencatat penjualan 57.081
yang sama tahun 2014 sebaunit, turun 64% ketimbang
nyak 4,2 juta unit.
periode yang sama tahun 2014
Penurunan penjualan dialasebanyak 163.674 unit.
mi seluruh anggota Asosiasi
Alhasil, prestasi penjualan
Industri Sepeda Motor IndoSuzuki yang biasanya ada di
nesia (AISI). Margono Tanuurutan ketiga, kini bergeser
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ke posisi ke empat. Adapun
PT Astra Honda Motor (AHM)
posisi penjualan ketiga di sebilang, penurunan penjualan
mester I-2015 direbut oleh
karena pelemahan permintaKawasaki dengan total penjuan akibat penurunan daya
alan sebanyak 63.424 unit di
beli. "Masyarakat lebih memparuh pertama tahun 2015.
prioritaskan memenuhi kebuTak hanya penjualan, pangtuhan hidup daripada membesa pasar Suzuki juga turun
li sepeda motor," ungkap
menjadi 1,8% di semester IMargono kepada KONTAN,
2015 ketimbang penjualan
Minggu (26/7).
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turun, pangsa pasar
Yahya, General Ma4.196
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Pembangunan pabrik diperkirakan selesai tahun ini dan beroperasi awal tahun depan.
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Pabrik Naphtha Cracker TPIA Capai 85%
JAKARTA. PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk (TPIA)
memastikan pabrik naphta
cracker anyar mereka akan
rampung tahun ini. Pabrik
yang memproduksi bahan
baku petrokimia ini bertujuan
untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku.
Sampai Juli, pengerjaan
pabrik naphtha cracker ini
sudah rampung 85%. "Penyelesaian pembangunan pabrik
ini sesuai dengan jadwal. Diperkirakan selesai tahun ini
dan beroperasi awal tahun
depan," kata Suhat Miyarso,
Vice President Corporate Relation TPIA kepada KONTAN,
Minggu (26/7).
TPIA menginvestasikan
US$ 380 juta untuk membangun pabrik ini. Sumber dana-

nya dari belanja modal tahun
2014 dan tahun 2015. Adapun
lokasi pabrik naphtha cracker
anyar tersebut berada di lokasi pabrik TPIA di Cilegon,
Banten.
Selain memproduksi
naphtha sebagai bahan baku
petrokimia, TPIA juga memproduksi produk petrokimia
seperti; etilena, propilena,
mixed C4, pygas, polipropilena, polietilena dan stirena.
Jika beroperasi, pabrik
naphtha cracker anyar ini
akan menyokong produksi
empat produk petrokimia
yang menggunakan bahan
baku naphtha. Produksi produk petrokimia yang berpeluang naik itu adalah produksi
etilena akan naik dari 600.000
ton per tahun menjadi sekitar

860.000 ton per tahun.
Produksi propilena akan
naik dari 320.000 ton per tahun jadi 470.000 ton per tahun,
produksi mixed C4 akan naik
dari 220.000 ton per tahun

Pabrik naphtha
cracker anyar
milik TPIA akan
beroperasi
tahun 2016.
menjadi 315.000 ton per tahun.
Begitu juga dengan produksi
py-gas juga akan naik dari
280.000 ton per tahun menjadi
400.000 ton per tahun.
Dengan kenaikan produksi

ini, otomatis akan mengurangi
impor bahan baku naptha dari
TPIA. "Kami ingin mengurangi
impor bahan baku sampai
70%" ungkap Suhat.
Selain membikin pabrik
naphtha cracker, TPIA saat
ini sedang mengkaji pembangunan kilang ini (mini refinery) senilai US$ 740 juta.
Mini refinery ini juga berlokasi di Cilegon. Apabila tahap
studi kelayakan rampung,
pabrik tersebut direncanakan
dibangun tahun 2017 dan beroperasi tahun 2019.
Mini refinery ini dipersiapkan memproduksi kondensat
yang kemudian diolah menjadi naphta. "Sekarang masih
studi," ujar Suhat.
Benediktus Krisna Yogatama

Info Tender & Lelang

Belajar dari Kreativitas Raja Iklan Leo Burnett

S

iapa yang tidak kenal
dengan Leo Burnett, Si
Raja Iklan? Saat berusia
44 tahun, ia memulai bisnis
biro periklanan. Dan hingga
kini karya-karya legendarisnya masih bisa kita nikmati.
Banyak perusahaan kelas
kakap menjatuhkan pilihan
ke Leo Burnett. Beberapa klien
kakap yang menjadi langganannya adalah Pillbury
Dough, Kellogg’s, All State Insurance, Maytag, Hallmark,
McDonald’s, Samsung, Chrysler, Star-Kist Food, P&G, United Airlines, Coca-Cola, General Motors, hingga Phillip
Morris.
Masih ingat bunyi iklan
come to where to flavor is.
come to Marlboro country. Ini
adalah iklan rokok Marlboro
yang menampilkan pria-pria
koboi di atas kuda sambil
mengisap rokok dengan nikmatnya. Ini adalah salah satu
konsep paling terkemuka dari
Leo Burnett, salah satu jenius
dalam dunia periklanan.
Iklan Marlboro tersebut
langsung melambungkan produk rokok yang saat itu sedang mengalami masalah
pemasaran. Sebab, rokok filter
lebih banyak dibeli kalangan
perempuan.
Padahal, Phillip Morris
membidik pasar pria dan
perusahaan asal negeri koboi

ini membutuhkan konsep jenius yang bekerja dengan jenial pula.
Itulah sekelumit kisah Leo
Burnett. Dan seperti kebanyakan orang, antara mimpi
dan kenyataan kerap berseberangan. Begitu pula dengan
Leo Burnett yang rupanya
bercita-cita ingin menjadi
jurnalis yang handal.
Inilah yang membuat dia
menyabet gelar sarjana jurnalistik di University of Michigan pada tahun 1914. Ia
bermimpi bekerja di surat
kabar terkemuka yang ada di
New York City.
Namun nasib membawanya ke Peoria, Illinois. Di
hari pertamanya bekerja di
Peoria Journal, ia menulis
tentang seseorang yang membunuh istrinya dengan pemecah es. Kariernya sebagai
jurnalis handal dimulai.
Pada 1915, ia mendapat
tawaran menulis publikasi
internal mobil Cadillac dengan gaji cuma US$ 25 per
minggu. Burnett pun pindah
ke Detroit, kota industri otomotif kondang di Michigan,
dan beruntung mendapat
bimbingan mentor dari Theodore McManus.
McManus mengajarkan
iklan bergambar. Ini adalah
suatu bentuk soft-sell advertising yang mengedepankan

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta
hal-hal yang disukai dan menyenangkan. Tanpa menonjolkan klaim kualitas dan
pujian terhadap si produk.
Inilah bentuk kreativitas periklanan yang lembut namun
punya daya gedor.
Burnett sangat berkesan
dengan konsep tersebut. Lantas menjadikannya pilar dasar dalam membuat kampanye periklanan nantinya.
Di usia ke–40, Burnett
pindah ke Chicago, Illinois
dan bekerja di sebuah biro
periklanan di sana. Tak berselang lama, ia mendirikan
biro iklan sendiri pada 1935.
Padahal saat itu, dunia tengah mengalami kemunduran hebat (great depression)

akibat perang dunia.
Namun, Burnett tetap optimistis melakoni bisnis dengan gaya midwestern good
manners-nya yang ramah,
terpercaya, serta juga menyenangkan.
Selang dua tahun berjalan, omzet Burnett cuma
US$ 6.000 per tahun. Ia sadar
perlu bermitra. Akhirnya ia
menggandeng Richard Heath.
Ia pun jadi fokus di bidang
kreatif saja. Sedangkan Heath
berhasil mendapatkan beberapa klien besar seperti
Brown Shoes Company, The
American Meat Institute
(AMI), dan Pillsbury Dough.
Hasilnya, The American
Meat Institute mencatat omzet mencapai US$ 2 juta per
tahun. Nilai yang tergolong
besar kala itu.
Rupanya, iklan bergambar foto daging mentah dengan latar belakang warna
merah jadi buah bibir. Para
ibu rumah tangga menyukai
konsep iklan tersebut yang
Burnett sebut sebagai drama
yang melekat. AMI pun sampai menghabiskan US$ 25
juta untuk biaya iklan selama
13 tahun yang tentu dikerjakan oleh Burnett.
Burnett berargumen bahwa setiap produk mempunyai
kualitas menjadi bintang.
Tugas para pembuat iklan

adalah menemukan kualitas
dan mengeksposnya.
Prinsip yang sama diterapkan juga untuk Pillsbury
Dough, yakni tepung kue dalam kotak yang siap pakai.
Burnett mencari kualitas bintang tepung kue tar tersebut
dan menggambarkannya dalam foto yang bisa menggoyangkan lidah. Kuncinya
adalah fotografi yang hidup.
Dalam waktu empat bulan, Pillsbury meraup 40%
pangsa pasar tepung kue siap
pakai. Hasil ini dipegang
hingga lima dekade kemudian. Karakter kartun Pillsbury
Doughboy pun menjadi idola
konsumen dan anak-anak.
Burnett pun mendapat
pekerjaan dari Kellogg's pada
1949. Dengan mengubah
mengubah gambar dan tulisan di kardus sereal Kellogg's
yang mencerminkan produk
yang enak dimakan, produk
Kellogg's dilirik.
Setengah abad kemudian,
prinsip dunia periklanan
dunia masih menjalankan
kreativitas Leo Burnett.
■

RALAT
Tulisan Siasat Bisnis ini adalah
ralat dari tulisan sebelumnya
yang berjudul Jalan Mencapai
Tujuan Bisnis Sosial yang terbit
Jumat 24 Juli 2015. Terimakasih.

Pekerjaan di BMKG

Geologi
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ alat/peralatan/suku
cadang mekanikal elektrikal/listrik
(3.00.04), pembangkit listrik
(3.07.02.01) dan jaringan transmisi
dan jaringan distribusi (3.07.02.03)
yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 5.900.000.000
Nilai HPS paket: Rp 5.826.865.000
Sumber dana: APBN

■ Pekerjaan: pengadaan peralatan
operasional gas rumah Kaca
analyzer N2O di Stasiun GAW Palu
Agensi: BMKG (Kode Lelang:
1265524)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: pengadaan
alat meteorologi/klimatologi/
kualitas udara yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.000.000.000 Pendaftaran dan pengunduhan
Nilai HPS paket: Rp 1.987.760.500 (download) dokumen pengadaan
Sumber dana: APBN
secara elektronik:
Senin, 13 Juli – Rabu, 29 Juli 2015
Pendaftaran dan pengunduhan
melalui http://eproc.esdm.go.id/
(download) dokumen pengadaan
eproc/
secara elektronik:
Kamis, 23 Juli – Senin, 3 Agustus
2015 melalui http://lpse.bmkg.go. Pekerjaan di BPOM
id/eproc/
■ Pekerjaan: pengadaan alat
pengolah data Pusat Informasi
Obat dan makanan
Pekerjaan di BIG
Agensi: Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Kode Lelang: 1463191)
■ Pekerjaan: peningkatan kapasitas Satuan kerja: Pusat Informasi Obat
penyimpanan mendukung IG
Dan Makanan
terpadu BIG (Badan Informasi
Bidang/sub. bidang: pengadaan
Geospasial)
barang/sesuai bidang pekerjaan
Agensi: BIG (Kode Lelang: 684399) yang masih berlaku
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Klasifikasi: kecil
Bidang/sub. bidang: pengadaan
Nilai pagu paket: Rp 1.629.150.000
barang /pengadaan perangkat
Nilai HPS paket: Rp 1.621.735.301
keras komputer yang masih berlaku Sumber dana: APBN
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.148.650.000 Pendaftaran dan pengunduhan
Nilai HPS paket: Rp 2.148.000.000 (download) dokumen pengadaan
Sumber dana: APBN
secara elektronik:
Rabu, 15 Juli – Kamis, 30 Juli 2015
Pendaftaran dan pengunduhan
melalui http://lpse.pom.go.id/
(download) dokumen pengadaan
eproc/
secara elektronik:
Jumat, 10 Juli – Selasa, 28 Juli 2015
melalui http://lpse.big.go.id/eproc/ Pekerjaan di Sumatera

Pekerjaan di Kementerian ESDM

Selatan

■ Pekerjaan: pengadaan software
dan hardware pendukung (tahap I)
pada Kegiatan Pembangunan
■ Pekerjaan: pengadaan software
Sistem Monitoring dan Penegakan
pengolah data sumber daya geologi Hukum Elektronik di Pos PemerikAgensi: Pusat Sumber Daya Geologi saan Terpadu (PPT)
(Kode Lelang: 4589109)
Agensi: Unit Layanan Pengadaan
Satuan kerja: Pusat Sumber Daya
(ULP) Provinsi Sumatera Selatan
Geologi
(Kode Lelang: 3762103)
Bidang/sub. bidang: pengadaan
Satuan kerja: Dinas Perhubungan
barang/ alat/peralatan/suku
Komunikasi dan Informatika Prov.
cadang software yang masih
Sumsel
berlaku
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
Klasifikasi: kecil
komputer, elektrikal, mekanikal dan
Nilai pagu paket:
piranti lunak yang masih berlaku
Rp 2.200.000.000
Klasifikasi: kecil
Nilai HPS paket:
Nilai pagu paket:
Rp 2.185.193.000
Rp 1.150.000.000
Sumber dana: APBN
Nilai HPS paket:
Rp 1.147.685.000
Pendaftaran dan pengunduhan
Sumber dana: APBD
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Pendaftaran dan pengunduhan
Senin, 13 Juli – Selasa, 28 Juli 2015 (download) dokumen pengadaan
melalui http://eproc.esdm.go.id/
secara elektronik:
eproc/.
Jumat, 24 Juli – Selasa, 28 Juli 2015
melalui http://lpse.sumselprov.go.
■ Pekerjaan: pengadaan efisiensi
id/eproc/
elektrifikasi listrik PSDG di gedung E
Agensi: Pusat Sumber Daya Geologi Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
(Kode Lelang: 4593109)
v3/lpselinks dan lainnya
Satuan kerja: Pusat Sumber Daya

