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JAKARTA. Asosiasi Industri 
Sepeda Motor Indonesia 
(AISI) tak akan merevisi tar-
get penjualan yang dipatok 
sampai akhir tahun iniseba-
nyak 6,7 juta unit. Optimisme 
ini di tengah penjualan sepeda 
motor di pasar domestik dari 
Januari -Juli 2015 yang  melo-
rot ketimbang 2014. 

AISI mencatat di periode 
tersebut penjualan sepeda 
motor di Indonesia mencapai 
3,69 juta unit, turun 22,28% 
dari penjualan di periode yang 
sama 2014 yang berjumlah 
4,75 unit.

Sigit Kumala, Ketua Bidang 
Komersial AISI, menyebut 
penurunan penjualan tung-
gangan roda dua ini lantaran 
daya beli masyarakat yang te-
ngah turun. Tapi, pihaknya 

tetap yakin bisa mengejar tar-
get penjualan sampai akhir 
tahun ini. "Kami perkirakan 
target tersebut masih realistis 
lima bulan lagi," katanya ke  
KONTAN, Kamis (27/8).

Sigit menegaskan, target 
penjualan sepeda motor na-
sional tersebut sebetulnya su-
dah mengalami koreksi yang 
cukup dalam. Awalnya AISI 
menargetkan penjualan sepe-
da motor tahun ini bisa 7,8 
juta unit. "Jadi untuk sementa-
ra ini kami belum melakukan 
koreksi lagi," jelas Sigit.

Bila dilihat dari produk se-
peda motor, hampir semua 
tipe sepeda motor melorot 
penjualannya. Kecuali untuk 
tipe sepeda motor matik. 

Sepanjang Januari-Juli 2015, 
produk dari PT Astra Honda 

Motor masih merajai pasar 
sepeda motor yakni memakan 
65,41% dari total penjualan di 
periode tersebut. Total penju-
alan AHM sebanyak 2,42 juta. 

Sejatinya, nilai penjualan 
sepeda motor Honda di perio-
de tersebut juga sudah turun  
18,13% dibandingkan dengan 
periode yang sama 2014 yakni 
sebanyak 2,95 juta unit.

Menurut David Budiono,  
Production, Engineering and 
Orocurement Director PT 
Astra Honda Motor,  penuru-
nan penjualan sepeda motor 
Honda terjadi di semua pro-
duk. Bila ada ada produk Hon-
da yang penurunannya paling 
sedikit untuk jenis matik. 

"Untuk produk Honda Beat, 
Honda Vario, dan Honda 
Scoopy masih lebih kecil pe-

nurunannya," kata David.
Bila AISI masih belum me-

revisi target, Astra Honda 
Motor justru masih sulit mem-
prediksi penjualan sepeda 
motor sampai akhir tahun ini. 
Supaya penjualannya tetap 
menderu, salah satu lini bisnis 
PT Astra International Tbk ini 
bakal terus memperbaharui 
tampilan sepeda motor yang 
sudah beredar serta. "Kami 
terus berinovasi dengan me-
luncurkan produk baru secara 
berkala," katanya.

Sigit Kumala sendiri berha-
rap, selain upaya dari industri 
sepeda motor, juga ada keter-
libatan dari pemerintah de-
ngan menggeber proyek infra-
struktur, seperti jalan raya.

Adhitya Himawan

Dollar naik, kami juga ikut terbebani, sebab 
ada bahan baku ban yang masih impor.
Aziz Pane, Ketua Asosiasi Perusahaan 
Ban Indonesia (APBI) 

JAKARTA. Melemahnya kurs 
rupiah terhadap dollar Ameri-
ka Serikat tak membawa ber-
kah ekspor ban Indonesia. 
Pasalnya permintaan ban di 
pasar global juga sedang lesu.

Aziz Pane, Ketua Asosiasi 
Perusahaan Ban Indonesia 
(APBI) menyebutkan, saat ini 
tujuan utama ekspor ban dari 
Indonesia adalah negara-ne-
gara di kawasan Timur Te-
ngah. Sisanya negara-negara 
di kawasan Asia Tenggara, 
Eropa, dan Amerika Serikat.

Nah permintaan dari pasar 
di Timur Tengah ini sedang 
lesu lantaran harga minyak 
sedang murah. Ditambah lagi 
Eropa terpapar krisis Yunani. 

Alhasil kegiatan ekonomi di 
dua kawasan itu ikut lesu, se-
hingga permintaan ban susut. 
"Ini tidak seperti yang banyak 
orang bayangkan, kalau dollar 

kuat, ekspor ikut menguat," 
terang Aziz, Rabu (26/8).

Jangankan ikut menikmati 
cuan lebih, produsen ban kini 
merasa biaya produksi mem-
bengkak dan rawan rugi seli-
sih kurs. Sebab, sebagian ba-
han baku perantara pembuat 
ban seperti carbon black dan 
tire cord masih impor.

Menilik catatan keuangan 
tiga produsen ban yang terca-
tat di Bursa Efek Indonesia 
(BEI), yakni PT Multistrada 
Arah Sarana Tbk, PT Gajah 
Tunggal Tbk dan PY Goodye-
ar Indonesia Tbk, porsi ekspor 
mereka tak bisa dibilang kecil. 
Semester I-2015, ekspor Mul-
tistrada US$ 95,12 juta, atau 
71,76% dari total penjualan 
US$ 132,56 juta. Gajah Tung-
gal Rp 2,6 triliun, atau 41,97% 
dari penjualan US$ 6,19 trili-
un. Sedangkan Goodyear US$ 
41,42 juta, atau 52,25% dari 
penjualan US$ 79,25 juta.

Multistrada satu-satunya 

yang mencetak penurunan 
ekspor sebesar 10,38%. Se-
mentara ekspor Gajah Tung-
gal dan Goodyear masing-ma-
sing masih tumbuh 4,85% dan 
25,36% dari semester I-2014.

Sepanjang paruh pertama 
2015, Gajah Tunggal rugi Rp 
351,28 miliar; Goodyear rugi 
US$ 353.759 dan, Multistrada 
rugi US$ 4,59 juta.

Di tengah lesunya perminta-
an ban, para produsen ban 
menyasar pasar ban ritel atau 
replacement. Produsen meri-
lis produk anyar yang harga-
nya terjangkau pasar. 

Catharina Widjaja, Direktur 
dan Sekretaris Perusahaan PT 
Gajah Tunggal Tbk bilang, 
akan melansir ban motor me-
rek Zenos untuk ekspor. 

Sementara Direktur PT 
Multistrada Arah Sarana Tbk 
Uthan M. Arief Sadikin bilang, 
akan merilis ban mobil dan 
sepeda motor, termasuk un-
tuk ban truk dan bus.   ■

Rupiah Murah 
Ekspor Ban Tak 
Menggelinding
Pasar global sepi menjadi penyebab lesu industri ban

Benediktus Krisna Y.

AISI Berharap Penjualan Motor Bisa 6,7 Juta

■MANUFAKTUR

Jika Anda seorang yang 
aktif di jejaring sosial,  
Anda pasti pernah mem-

baca atau melihat sampul 
buku Sheryl Sandberg, Chief 
Operating Offi cer (COO) Face-
book, yang berjudul Lean In: 
Women, Work, and the Will to 
Lead. Sebagai catatan, buku 
tersebut telah laku terjual se-
banyak 150.000 kopi dalam 
minggu pertama penerbitan-
nya.

Pesan yang ia sampaikan 
cukup jelas: perempuan tidak 
perlu ragu dalam memenuhi 
aspirasinya. Selain itu, pe-
rempuan yang telah menikah 
atau dalam life partnership 
perlu memiliki hubungan 
yang setara dengan suami 
atau partner hidupnya.

Kehidupan internal dan 
pribadi seorang perempuan 
akan mempengaruhi gaya 
kepemimpinannya. Prinsip 
psikologi klasik yang juga 
berlaku dalam kepribadian 
seorang pemimpin. 

Terlepas dari kultur yang 
kelihatannya egaliter, fakta-
nya hanya ada 26 Chief Exe-
cutive Offi cer (CEO) perem-
puan yang memimpin di 
perusahaan Fortune 500. 
Jadi hanya 5,2%. Dalam For-
tune 1000 ada 5,4% . Berbagai 
alasan dikemukakan menge-
nai fakta, mengapa hanya 
sedikit perempuan yang jadi 

pemimpin?
Gaya kepemimpinan pe-

rempuan lebih condong men-
jaga harmoni, walaupun 
gaya penerapannya berbeda 
di setiap individu. Kecende-
rungan menjaga harmoni ini 
sendiri merupakan kelebihan 
sekaligus menjadi kelemahan 
dalam memimpin.

Misalnya, perempuan ti-
dak agresif seperti pria dalam 
mengadvokasi kenaikan gaji,  
sehingga penghasilan perem-
puan tidak setinggi pria da-
lam kasus-kasus tertentu. 
Namun karakteristik ini ten-
tu sangat positif dalam peker-
jaan–pekerjaan yang meng-
undang friksi. 

Gloria Feldt adalah pendi-
ri dan presiden Take the Lead, 
yakni sebuah organisasi non-
profi t yang banyak mengin-
spirasi perempuan untuk 
berperan sebagai pemimpin. 
Feldt memberi empat tip pen-
ting agar seorang pemimpin 
perempuan lebih didengarkan 
dan dipandang serius. Self-
respect. Respect yourself so 
others will respect you too.

Pertama, mengenali tuju-
an. Sebelum memulai perca-
kapan, rapat, atau brainstor-
ming, kenali tujuan yang 
hendak dicapai. Catat poin-
poin pentingnya. Hafalkan. 
Kenali seluk-beluk tujuan 
tersebut. What. Who. When. 

Where. Why. How. Gunakan 
agenda yang jelas untuk men-
capainya. Namun Anda tetap  
harus diplomatis tanpa me-
ngelabui para pihak yang 
hendak diyakinkan.

Kedua, mempelajari “ba-
hasa kekuasaan” dalam bar-
gaining. Power is power. 
Good power is good power. 
Sejak masa kanak-kanak, kita 
sudah mengenal “kekuasaan.” 
Minimal dari orang tua dan 
saudara-saudari sekeluarga. 

Gunakan tone suara alto 
alias rendah, jangan meme-
kik dengan tone soprano yang 
kedengarannya memekakkan 
telinga. Gunakan bahasa 
langsung kepada para pria, 
karena gaya komunikasi me-
reka lebih to the point daripa-

da gaya perempuan. 
Gunakan gaya dan tone 

suara yang otoritatif, tidak 
nrimo dan manis ala anak 
gadis yang masih hijau. Seo-
rang pemimpin perempuan 
perlu menunjukkan kualitas 
otoritasnya, bukan hanya se-
bagai orang yang memiliki 
kapasitas administratif bela-
ka. Kompetensi di bidang 
yang dipimpin atau hard skill 
dan kompetensi sebagai pe-
mimpin alias soft skill perlu 
ditunjukkan dengan keyakin-
an akan menguasai pentas 
kepemimpinan.

Ketiga, pimpin percakap-
an dengan memulainya. Mu-
lailah percakapan, rapat, 
atau brainstorming dengan 
Anda yang memulainya. Un-
tuk itu, Anda perlu memper-
siapkan diri sehingga dapat 
menampilkan kompetensi 
substansi yang gemilang. 

Kecenderungan perempu-
an Asia yang lebih banyak 
“diam” daripada perempuan 
barat maupun para pria dari 
kultur manapun merupakan 
poin kelemahan yang perlu 
diperbaiki.

Kultur pendidikan terha-
dap perempuan yang meng-
utamakan diam adalah femi-
nin, sejatinya malah merugi-
kan posisi kepemimpinan 
perempuan. Untuk itu, perba-
iki kemampuan public spea-

king baik di hadapan publik 
besar maupun kecil. 

Body language yang tegak 
dengan kepala menghadap ke 
muka serta tangan di sam-
ping tubuh mencerminkan 
kesiapan dan kepercayaan 
diri. Sadari apakah Anda 
membungkuk sedikit atau ti-
dak. Anda juga harus menya-
dari di mana meletakkan ke-
dua tangan. Mulailah pembi-
caraan dengan posisi Anda 
sebagai pemimpin.

Keempat, sebagai pimpin 
percakapan maka Anda juga 
yang mengakhirinya. Pe-
mimpin yang baik membuka 
jalan lebih dulu dan menutup 
jalan terakhir. Buatlah kon-
klusi dan rekomendasi. 

Selanjutnya agar ada aksi 
apa yang perlu dilakukan se-
bagai follow-up maka Anda 
perlu mencatat dengan baik 
dan mengingat percakapan 
dengan para peserta rapat  
lalu menyadarkan akan tu-
gas-tugas mereka. 

Akhir kata, seorang pe-
mimpin yang baik terlepas 
dari perempuan atau pria, 
perlu terus-menerus meng-
ingatkan diri akan misi yang 
lebih tinggi daripada sekedar 
mencapai objektif. Membuat 
dunia menjadi lebih baik. 
Meningkatkan profit sambil 
memperbaiki kualitas hidup 
konsumen.                 ■

Gaya Kepemimpinan Perempuan ProfesionalGaya Kepemimpinan Perempuan Profesional

SEPEDA MOTOR■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 

entrepreneur dan pengajar, bisnis, 
berbasis di California, aktif di blog 

JennieXue.com

Toyota Luncurkan Oli

ANTARA/ho/Bennami

Deputy Director Customer First PT Toyota- Astra Motor (TAM) Widyawati Soedigdo menunjukkan generasi terbaru  
Toyota Motor Oil (TMO) saat peluncurannya di Gaikindo Indonesia Motor Show 2015 di Serpong, Tangerang, Banten, 
Kamis (27/8). Toyota Motor Oil generasi terbaru yang diberi nama TMO Lubricant Full Synthetic 0W Ð 20 ECO POWER 
API SN GF-5 ini bisa dipakai untuk segala jenis kendaraan Toyota.

Gerai

Vendor Gadget Ingin Kerek 
Jualan Lewat Produk Anyar

JAKARTA. Meski daya beli masyarakat turun akibat per-
ekonomian lesu, sejumlah vendor gadget, tetap optimistis  
dengan gencar merilis produk anyar. Mereka yakin strategi 
itu jitu mendongkrak kinerja penjualan.

Sebut saja Samsung yang merilis Samsung Galaxy Note 
5. Vendor asal Negeri Ginseng itu optimistis, produk tera-
nyar mereka mampu menghipnotis pasar Indonesia. "Pro-
duk kami punya basis peminat tersendiri dam kami yakin 
akan sukses di Indonesia," ujar Vice President PT Samsung 
Electronics Indonesia Andre Rompis, usai peluncuran pro-
duk tersebut, Kamis (27/8).

Selain Samsung, vendor gadget asal China yakni Lenovo, 
sudah menyisir pasar Indonesia melalui telepon selular 
(ponsel) Vibe Shot. Tak mau ketinggalan, Wiko, vendor 
dari Prancis, juga meramaikan pasar melalui tiga ponsel 
anyar  yakni Wiko Selfy, Bloom 2 dan Highway Signs.

Namun, para vendor gadget juga membekali diri dengan 
strategi menaikkan harga jual. Country Lead Smartphone 
Division Lenovo Indonesia, Adrie R Suhadi mengungkap-
kan, Lenovo tak bisa mengelak dari dampak penguatan 
dollar Amerika Serikat yang melemahkan rupiah. Tanpa 
menyebutkan besar kenaikan harga, Lenovo sudah menge-
rek harga jual produk.

Setali tiga uang, Wiko juga mengerek harga jual lantaran 
daya beli masyarakat turun. "Memang daya beli masyarakat 
turun tapi bukan berarti tidak ada pembeli," ungkap Head 
Marketing Wiko mobile Indonesia Dwi Lingga Jaya kepada 
KONTAN, Kamis (27/8). 

David Oliver Purba

Produksi Air Minum 
Kemasan Tumbuh 9,45%

JAKARTA. Ekspansi kapasitas produksi sejumlah perusa-
haan air minum dalam kemasan alias AMDK, membikin 
produksi AMDK nasional naik. Pada periode Januari hing-
ga Juli 2015, produksi AMDK mengalami lonjakan sekitar 
9,45% dari periode yang sama tahun lalu.

Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspa-
din) mencatat, produksi AMDK pada periode Januari sam-
pai Juli 2015 lalu sebesar 13,9 miliar liter air. Sementara 
produksi AMDK dari Januari hingga Juli tahun lalu adalah 
12,7 miliar liter air. Asal tahu saja, catatan produksi itu se-
kaligus mencerminkan catatan penjualan AMDK.

Hendro Baruno, Ketua Aspadin mengatakan sejumlah 
merek AMDK yang menambah kapasitas produksi tahun 
ini seperti Oasis bikinan PT Oasis Waters International dan 
Pure Life produk dari Nestle. "Juga masuknya produk baru 
Le Minerale," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (27/8). 

Selain itu, Aspadin juga mencatat jumlah konsumen 
AMDK sepanjang Januari–Juli tahun ini meningkat. Alhasil 
level pasokan AMDK di sejumlah daerah semakin rata. 
Terutama di  wilayah Jawa dan Bali pada bulan Ramadhan 
menjelang Lebaran kemarin.

Sebagai informasi, volume produksi AMDK sepanjang 
tahun lalu adalah 23,1 miliar liter air. Nah, hingga akhir ta-
hun nanti, Aspadin memprediksi produksi AMDK masih 
mampu tumbuh 8%. Dengan begitu, proyeksi produksi 
AMDK tahun ini adalah 24,95 miliar liter air. 

Adapun kapasitas produksi nasional AMDK saat ini ada-
lah 25,02 miliar liter air. Itu berarti masih ada potensi untuk 
mengerek produksi AMDK sebanyak 0,07 miliar liter air 
dari target produksi sepanjang tahun ini. 

Benediktus Krisna Yogatama

Kinerja Industri Ban Mobil (dalam juta unit, kecuali ditetapkan lain *)

Keterangan
2013 2014

Jan-May Jan-Des Jan Feb Mar Apr Mei Jan-Mei
Produksi 20,17  48,33  4,07  3,85  4,35  4,30  5,20  21,80  
Replacement 5,38  13,16  1,06  1,09  1,02   996,500* 1,06 4,88
Original Equipment (OE) 2,41 5,81 495,400* 535,500* 572,700* 573,700* 453,300* 2,63
Ekspor 11,94 28,95 2,27 2,29 2,31 2,34 2,70 11,94
Total Penjualan 
(Replacement+OE+Ekspor) 19,74 47,92 3,8 3,92 3,91 3,92 4,21 19,46

Sumber: Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia 


