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JAKARTA. Laju roda pereko-
nomian yang kian lambat 
membuat pabrikan otomotif 
harus mengatur strategi agar 
bisa mempertahankan kinerja 
penjualan mereka. Tak terke-
cuali pabrikan mobil merek 
Jepang, Toyota yang kini ber-
usaha memperkuat lini penju-
alan suku cadang dan layanan 
purna jual ketika penjualan 
mobil baru melorot.

Widyawati Soedigdo, Depu-
ty Director Customer First 
PT Toyota Astra Motor (TAM) 
kepada KONTAN, Rabu (23/9)  
menyebut bisnis suku cadang 
dan layanan purna jual tetap 
dibutuhkan oleh pemilik mo-
bil untuk perawatan. Karena 
itu, ia optimistis dua lini bisnis 
ini tidak akan ikut melorot la-
yaknya penjualan mobil.

Harapan kenaikan penjual-
an suku cadang dan jasa pur-
na jual ini berbasis pada data 
penjualan mobil Toyota yang 
naik dalam kurun waktu lima 
tahun terakhir. Setelah mobil 
terjual, dalam periode terse-
but pasti membutuhkan pera-
watan, servis berkala, serta 
pergantian suku cadang. 
"Kami yakin penjualan suku 
cadang dan jasa purna jual 
kami tetap tumbuh," klaim 
Widyawati tanpa menyebut-
kan detail angkanya. 

Tahun ini TAM optimistis 
penjualan suku cadang dan 
jasa purna jual bisa memberi-
kan kontribusi sekitar 33% 
dari total pendapatan TAM. 
Adapun sebelumnya, penjual-
an suku cadang dan jasa pur-
na jual berkontribusi 20% dari 

total pendapatan. Sisanya 80% 
sisanya dari penjualan mobil.

Produk suku cadang yang 
akan menjadi ujung tombak 
penjualan TAM adalah pelu-
mas. Penjualan pelumas ini 

berkontribusi 12% atas total 
penjualan suku cadang TAM. 

Widyawati bilang, tahun ini 
mereka membidik penjualan 
pelumas 12 juta liter, atau 
naik ketimbang penjualan ta-

hun 2014 lalu sebanyak 11,3 
juta liter. 

Sampai akhir Agustus 2015, 
penjualan pelumas milik To-
yota sudah mencapai 9 juta li-
ter. Salah satu upaya mening-
katkan penjualan pelumas ini 
adalah, TAM merilis pelumas 
sintetis 0W-2- ECO power API 
SN GF-5 bulan Agustus lalu. 
Pelumas anyar ini menyasar 
mobil-mobil Toyota keluaran 
terbaru.

Meskipun upaya menggen-
jot bisnis non penjualan mobil 
baru ini tidak akan mampu 
menutup merosotnya penda-
patan dari penjualan mobil 
baru, paling tidak manajemen 
TAM berharap tidak memper-
parah kinerja tahun ini.

David Oliver Purba

Pemilik kendaraan selalu membutuhkan suku 
cadang walaupun ekonomi lesu.
Widyawati Soedigdo, Deputy Director 
Customer First PT Toyota Astra Motor.

JAKARTA. Perusahaan kimia 
Asahi Chemical akan menam-
bah kapasitas produksi pabrik 
di Indonesia. Seiring ekspansi, 
Asahi Chemical juga memba-
ngun pembangkit listrik.

Takuya Shimamura, Chief 
Executive Offi cer & President 
of Asahi Glass Corporation 
bilang, total investasi tamba-
han mereka mencapai US$ 
800 juta, dengan perincian 
US$ 400 juta untuk tambah 
kapasitas pabrik dan US$ 400 
juta untuk pembangkit listrik. 

"Indonesia negara yang sa-
ngat penting bagi kami," kata 
Takuya usai menemui Harjan-
to, Direktur Jenderal Industri 
Kimia, Tekstil dan Aneka, Ke-
menterian Perindustrian di 
Jakarta, Rabu (23/9).

Saat ini, pabrik Asahi Che-
mical yang berlokasi di Cile-
gon, memproduksi enam jenis 
produk kimia, yaitu; caustic 
soda, fl ake caustic soda, hy-
drochloric Acid (HCI), sodi-
um hypochlorite (NaCIO), 
vinyl chloride monomer 
(VCM), dan polyvinyl chlori-
de (PVC). 

Jika ekspansi produksi suk-
ses, maka kapasitas produksi 
kimia Asahi Chemical akan 
naik (lihat tabel). Takuya me-
nargetkan, proyek ini ram-
pung Januari 2016. 

Untuk diketahui, salah satu 
produk Asahi Chemical seper-
ti caustic soda banyak digu-
nakan untuk bahan baku in-
dustri sabun, kertas, tekstil, 
dan mono sodium glutamat 
(MSG). Adapun VCM banyak 
digunakan untuk bahan baku 
PVC seperti pipa PVC, selong-
song kabel, dan alat-alat ru-
mah tangga.

Mengenai pembangunan 
pembangkit listrik, berupa 
pembangkit listrik tenaga uap 
berkapasitas 250 megawatt. 
Pembangkit setrum Asahi 
Cehmical ini ditargetkan ram-
pung tahun 2017. 

Listrik dari pembangkit ini 
akan memenuhi kebutuhan 
Asahi Chemical. Takuya bi-
lang, mereka butuh pembang-
kit untuk mengatasi biaya 
operasional. Sebab, konsumsi 
listrik berkontribusi 40% dari 
total biaya produksi mereka.

Untuk melancarkan bisnis-
nya, Asahi Chemical meminta 
jaminan pasokan bahan baku 
garam industri. Sebab, kebu-
tuhan garam industri Asahi 
Chemical mencapai 800.000 
ton per tahun, dan naik seiring 
kenaikan kapasitas produksi

Jika penambahan produksi 
Asahi Chemical sukses, kebu-
tuhan garam mereka naik 
menjadi dua kali lipat. Selama 
ini, Asahi Chemical harus im-
por garam industri karena ga-
ram dari Indonesia tidak me-
menuhi kualitas. 

Menanggapi kebutuhan ga-
ram ini, Harjanto, berjanji pe-
merintah Indonesia akan 
memberikan jaminan pasokan 
bagi industri seperti ini. "Ba-
han baku industri dijamin un-
tuk menopang produksi dan 
memberi nilai tambah bagi 
pertumbuhan industri Indone-
sia," ujar Harjanto.  ■

Siap Ekspansi, 
Asahi Minta 
Jaminan Garam 
Asahi Chemical siapkan investasi US$ 800 juta

Benediktus Krisna Y

Toyota Mengandalkan Bisnis Suku Cadang

TAM target bisnis 
suku cadang & 
jasa purna jual 
berkontribusi 

33% penjualan.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di LKPP

■ Pekerjaan: paket 8 (LCB) 
dredging works in Wonogiri 
multipurpose dam reservoir
Nama PPK: PPK PKSDA
Satuan kerja: SNVT Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air Bengawan 
Solo
Nama Pokja: Pokja PJSA, 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 
untuk CSWMDR (I) TA.2015-2016
Bidang/sub. bidang: pelaksanaan 
spesialis/pekerjaan tanah, galian 
dan timbunan (SP004) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS: Rp 38.976.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Rabu, 16 September – Senin, 5 
Oktober 2015 melalui http://www.
pu.go.id/site/view/67 

Pekerjaan 
di Jawa Tengah

■ Pekerjaan: PPLP-AL.SKA.02 
(pengembangan perpipaan utama/
induk, pipa service, perpipaan 
lateral (IC) sistem air limbah Kota 
Surakarta Bagian Selatan)
Nama PPK: PPK Air Limbah
Satuan kerja: Satuan Kerja Pengem-

bangan Air Minum dan Sanitasi 
Jawa Tengah
Nama Pokja: Pokja ULP Satker 
PAMS Jawa Tengah
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil 
/SI009 dan SI002 yang masih 
berlaku
Nilai HPS: Rp 49.132.461.000

■ Pekerjaan: PPLP-AL.SKA.03 
(Surakarta Bagian Tengah)
Nama PPK: PPK Air Limbah
Satuan kerja: Satuan Kerja Pengem-
bangan Air Minum dan Sanitasi 
Jawa Tengah
Nama Pokja: Pokja ULP Satker 
PAMS Jawa Tengah
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil 
/SI009 dan SI002
Nilai HPS: Rp 34.517.100.000

■ Pekerjaan: PPLP-AL.SKA.04 
(Surakarta Bagian Utara)
Nama PPK: PPK Air Limbah
Satuan kerja: Satuan Kerja Pengem-
bangan Air Minum dan Sanitasi 
Jawa Tengah
Nama Pokja: Pokja ULP Satker 
PAMS Jawa Tengah
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil 
/SI009 dan SI002 
Nilai HPS: Rp 33.277.290.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 17 September – Senin, 5 
Oktober 2015 melalui http://www.
pu.go.id/site/view/67 

Siapa tidak mengenal 
Pablo Picasso? Picasso  
adalah seorang pelukis 

beraliran kubisme paling ter-
kenal di dunia. 

Ia dikenal dengan metode 
dekonstruksinya yang berha-
sil meminimalisasi jumlah 
goresan rumit lukisan seekor 
banteng, ke dalam beberapa 
garis tipis saja. Prinsip ini 
sejalan dengan prinsip yang 
dilakukan oleh pendiri Apple, 
Steve Jobs: Simplicity is the 
ultimate sophistication. Ben-
tuk kecanggihan tertinggi 
adalah kesederhanaan.

Faktor ini bisa diperhati-
kan dalam setiap fi tur produk 
Apple, mulai dari MacBook, 
Apple TV, iPod, iPhone, iPad, 
hingga iWatch. Garis-garis 
lurus, detil, dan presisi meru-
pakan daya tarik utama pro-
duk ini. Seakan setiap unit 
produk Apple dipahat lang-
sung dari bahan baku alumi-
nium, kaca, maupun plastik.

Bagaikan Michelangelo 
dengan patung pria sempur-
na David. Dan bagaikan Pa-
blo Picasso dengan garis-ga-
ris sederhana namun luar 
biasa presisinya. 

Ia juga dikenal dengan 
kemampuannya dalam meng-
kombinasikan bentuk-bentuk 
baru dengan berbagai disip-
lin seni, seperti seni pahat, 
sastra, dan playwriting. Ke-

mampuannya ini serupa de-
ngan prinsip Steve Jobs 
“smart and crazy” sebagai 
pembentuk tren. 

Dalam pelatihan-pelatih-
an desain di Apple, Inc head-
quarter di Jalan One Infi nity 
Loop di kota Cupertino, ma-
najemen Apple sering menja-
dikan Picasso sebagai studi 
kasus. Mungkin Anda berta-
nya: Apa persamaan produk-
produk Apple yang clean dan 
streamlined dengan lukisan-
lukisan sang maestro yang 
abstrak dan “nyeleneh”?

Jawaban: Proses dan 
prinsip inovasi Picasso yang 
unik namun efektif. Demiki-
an menurut Shane Snow, pe-
nulis buku best-seller Smart-
cuts: How Hackers, Innova-
tors, and Icons Accelerate 
Success. 

Ada beberapa catatan me-
ngenai inovasi ini yang perlu 
kita perhatikan. Pertama, me-
minimalisasi secara radikal. 
Ingat Periode Biru-nya Picas-
so? Puisi haiku yang super 
pendek namun mengena dan 
mencerahkan? Juga Twitter 
yang hanya memperbolehkan 
140 karakter per twit. 

Inilah bentuk-bentuk mi-
nimalisasi secara radikal 
untuk meningkatkan kreati-
vitas. Bahwa hanya dalam 
situasi berkelimpahan, maka 
kreativitas dan inovasi dapat 

berkembang merupakan mi-
tos belaka. 

Faktanya, para jenius di 
bidangnya meroket ketika 
pada saat mereka mengalami 
masa “kepepet” alias “serba 
berkekurangan.” Dengan 
sumber daya minimal dan 
keadaan terpaksa, maka kog-
nisi dan afeksi membentuk 
fokus yang tajam untuk 
mengatasinya. Picasso kenal 
betul soal ini sehingga ia me-
lakukan simulasi “kepepet” 
sintetis. And it worked.

Kedua, mereduksi secara 
masif. Produk-produk Apple 
dikenal simpel. Misalnya, 
mouse komputer Apple tanpa 
kabel dan hanya berbentuk 
oval berwarna putih tanpa 

tombol kanan dan kiri. 
Seakan-akan hanya satu 

bongkah benda berwarna pu-
tih bak awan sempurna. Ban-
dingkan dengan mouse kom-
puter Windows yang lebih 
rumit dengan bola di bagian 
bawah dan dua tombol kanan-
kiri serta bersinar ketika di-
ketuk.

Reduksi desain dan pola 
secara masif tanpa mereduk-
si fungsi merupakan bentuk 
kreativitas tinggi. Dengan 
kata lain, ini merupakan ben-
tuk interupsi desain inovatif 
yang membutuhkan kemam-
puan sintesis beberapa ele-
men sekaligus. Picasso ber-
ujar, “Every act of creation is 
first an act of destruction.” 
Setiap kreasi diawali dengan 
destruksi. 

Ketiga, mengulang proses 
dan produksi dengan jutaan 
varian hingga bentuk sem-
purna tercapai. Picasso bu-
kanlah seorang pelukis de-
ngan talenta luar biasa. Ia 
belum berhasil dalam karier 
ini secara fi nansial, namun 
ia terus konsisten dengan 
memproduksi lagi dan lagi. 
Tidak jemu, tidak kenal lelah. 
Komit.

Para pelukis lain mung-
kin hanya akan menyelesai-
kan beberapa lukisan untuk 
dipermak di sana sini, na-
mun Picasso mengulang lagi 

dari nol dan memproduksi 
ratusan bahkan ribuan vari-
an dari konsep yang sama.

Demikian pula dengan 
kultur kerja Apple. Kreativi-
tas yang bersumber dari usa-
ha terus-menerus berulang-
ulang merupakan fondasi 
inovasi yang amat penting. 

Keempat, memotivasi 
kompetisi dengan lawan seta-
ra. Picasso mempunyai “sa-
habat” sebagai sparring part-
ner dalam berkompetisi ber-
nama Henri Matisse. Mereka 
saling mempelajari karya 
masing-masing dan meng-
ambil kelebihan dari pihak 
lain untuk diterapkan dalam 
karya mereka. Sahabat ber-
kompetisi ini merupakan 
“guru” tidak ternilai yang 
mengajarkan inovasi tanpa 
menggurui.

Kelima, eksperimentasi 
kontrarian. Pablo Picasso 
bereksperimen dengan berba-
gai aliran lukisan, termasuk 
aliran abstrak surealis yang 
bernuansa mimpi dan “nege-
ri dongeng.” Ia juga dengan 
besar hati mau mempelajari 
aliran-aliran baru dan mene-
rapkannya dalam kebiasaan 
asal. Walhasil dengan strategi 
ini Picaso bisa melakukan 
berbagai inovasi baru yang 
menggetarkan dunia.

Selamat berinovasi ala 
Picasso.                                ■

Belajar Inovasi dari PicassoBelajar Inovasi dari Picasso

SUKU CADANG■

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

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

SEREMONI

Pameran Otomotif Jogja

ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Pengunjung mengamati mobil listrik android karya mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta saat pameran 
Otomotif Jogja 2015 di Jogja Expo Centre, Kamis (24/9). Pameran yang menampilkan berbagai macam mobil keluaran 
terbaru maupun beberapa mobil yang digunakan untuk pembuatan fi lm itu berlangsung hingga 27 September 2015.

Sumber: Kementerian Perindustrian 
dan Wawancara KONTAN.

Kepemilikkan Saham

52,5% 
AGC (Asahi Glass 
Company)

18,0%  
PT Rodamas

18,0%  
Ableman 
Finance, Ltd

11,5%  
Mitsubishi 

Corp. 

Profi l Asahi Chemical
Tahun 
beroperasi 1989

Jumlah 
tenaga kerja  1.170 orang

Total 
Investasi:

 US$ 610 juta 
(belum termasuk 
US$ 800 juta)


