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JAKARTA. Produsen sepeda 
motor India, TVS Motor Com-
pany punya cara menghadapi 
dominasi merek sepeda motor 
Jepang di Indonesia. Selain 
menjual sepeda motor dengan 
varian sama dengan sepeda 
motor Jepang, TVS juga men-
jual sepeda motor roda tiga, 
untuk transportasi umum 
yang akrab disebut bajaj. 

Rio Aditya Putra, Deputy 
Manager Corporate Commu-
nication TVS Motor Company 
Indonesia menjelaskan, pasar 
bajaj untuk angkutan umum 
ini memang tak terlalu besar . 
Tapi produk ini memiliki seg-
mentasi pasar yang jelas. Se-
lain itu, bajaj yang ditawarkan 
oleh TVS memakai bahan ba-
kar gas (BBG) yang diklaim 
ramah lingkungan.

Bak gayung bersambut, ba-
jaj milik TVS mendapat sam-
butan baik oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta yang 
punya program peremajaan 
bajaj berbahan bakar minyak 
(BBM). "Bajaj BBG jadi pilih-
an untuk menggantikan bajaj 
BBM," kata Rio kepada KON-
TAN, Rabu (2/9).

Karena itulah, bajaj BBG 
milik TVS sukses mengaspal 
di DKI Jakarta sejak 2014. 
Soal jumlah bajaj TVS yang 
terserap di DKI Jakarta, Rio 
memproyeksikan populasi 
saat ini lebih dari 3.000 unit.

Rio belum tahu secara de-
tail penjualan bajaj merek 
TVS tersebut. Sebab, penjual-
an bajaj dengan roda tiga ini 
ditangani PT Gamma Sakti 
sebagai importir. Sayangnya 

Setyo Pribadi, Manajer Teknik 
PT Gamma Sakti enggan tang-
gapannya dipublikasikan.

Perlu diketahui, bajaj TVS 
tidak diproduksi di Indonesia, 
sehingga harus impor lang-

sung dari pabriknya di India. 
Rio bilang, jika pasar bajaj 

TVS tersebut bertambah ba-
nyak, tak menutup kemung-
kinan bagi prinsipal TVS India 
mempercayakan produksi ba-

jaj tersebut untuk di rakit 
langsung di Indonesia. 

Sebagai gambaran, saat ini, 
TVS Motor Company telah 
memiliki fasilitas produksi 
sepeda motor di Karawang, 
Jawa Barat. Pabrik tersebut 
memproduksi sepeda motor 
bebek dan sepeda motor ma-
tik seperti layaknya sepeda 
motor merek Jepang. 

Jika bajaj merek TVS terse-
but bisa diproduksi di Indone-
sia, Rio memproyeksikan bis-
nis TVS Motor Company Indo-
nesia berpeluang tumbuh 
hingga 30%. "Kami bisa mem-
perluas pabrik atau menam-
bah mesin produksi," jelas Rio 
tanpa memerinci kapan pelu-
ang ini akan direalisasikan. 

David Oliver Purba

Saat listrik mati, kami harus mengoperasikan 
generator agar produksi tak berhenti.
Witjaksono, Direktur Bisnis  
PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.

JAKARTA. Kebakaran gardu 
listrik di Kembangan, Jakarta 
Barat berdampak pada pema-
daman listrik di sebagian Ja-
karta dan Tangerang pada 
Rabu (2/9). Karena setrum 
terputus, tak hanya aktivitas 
warga yang terganggu, aktivi-
tas industri dan jasa ikut ter-
kena imbasnya.

Pada industri manufaktur, 
setrum mati jelas menggangu 
proses produksi. Maklum, 
mesin pabrik beroperasi 
menggunakan daya listrik dari 
jaringan Perusahaan Listrik 
Negara (PLN). Saat pasokan 
setrum terhenti, seketika itu 
pula mesin juga terhenti. 

Salah satu pelaku industri 
yang terkena imbas pema-
daman listrik ini adalah PT 
Jembo Cable Company Tbk 
(JECC) yang memiliki pabrik 
di Tangerang. Perusahaan 
yang memproduksi kabel lis-
trik dan kabel optik ini me-
nanggung rugi dari pemakaian 
bahan baku tambahan akibat 
mesin produksi terhenti di te-
ngah jalan.

Antonius Benady, Direktur 
Jembo Cable bilang, jika me-
sin pabrik berhenti saat ber-
operasi, maka proses produk-
si mesti diulang kembali dari 
awal dengan menggunakan 
bahan baku baru. "Proses ini 

tentu memakan biaya," kata 
Antonius kepada KONTAN, 
Kamis (3/9). 

Meski belum bisa menjelas-
kan berapa nilai kerugiannya, 
Antonius menyatakan, poten-
si kerugian berasal dari pema-
kaian bahan baku tambahan. 
Adapun pos bahan baku da-
lam proses produksi kabel 
berkontribusi 10%-15% dari 
seluruh biaya produksi. 

Kendati pasokan setrum 
putus, Jembo Cable tetap me-
ngoperasikan mesin pabrik 
menggunakan generator. So-
lusi ini juga ditempuh perusa-
haan lain, termasuk perusaha-
an tekstil PT Pan Brothers 
Tbk (PBRX) yang juga memi-
liki pabrik di Jatiuwung, Ta-
ngerang. 

Biaya solar bengkak
Pemakaian generator listrik 

untuk produksi menjadi solusi 
saat arus listrik dari PLN ter-
putus. Namun, pemakaian ge-
nerator menambah beban 
perusahaan dalam pembelian 
bahan bakar minyak (BBM). 

Bambang Harymurti, Direk-
tur Utama PT Tempo Inti Me-
dia Tbk bilang, kebutuhan so-
lar untuk generator untuk 
percetakan bulan ini lebih be-
sar dari bulan sebelumnya. 
"Cuma nilainya belum kami 
hitung," terang Bambang.

Pengeluaran tambahan un-

tuk beli bahan bakar juga di-
keluhkan Witjaksono, Direk-
tur Bisnis dan Pengembangan 
PT Dwi Aneka Jaya Kemasin-
do Tbk. Sebab, saat listrik pa-
dam mereka harus mengope-
rasikan generator agar pro-
duksi tetap jalan. 

Sani Iskandar, Ketua Him-
punan Kawasan Industri 
(HKI) menambahkan, dampak 
akibat listrik padam setelah 
terbakarnya gardu listrik PLN, 
akan terasa pada pelaku in-
dustri yang beroperasi di luar 
kawasan industri. Adapun in-
dustri yang berada di dalam 
kawasan industri yang dikelo-
la secara terpadu tidak ter-
ganggu. "Listrik di kawasan 
industri (anggota HKI) lancar-
lancar saja," jelas Sani. 

Perlu diketahui, kebakaran 
gardu listrik di Kembangan 
berdampak pada pemadaman 
listrik di sebagian wilayah 
DKI Jakarta dan Tangerang. 
Pemadaman yang berlang-
sung Rabu (2/9) itu terjadi se-
jak pukul 11.13 WIB hingga 
sore, sebagian hingga malam 
hari. 

Hingga kini PLN masih 
menghitung kerugian akibat 
kebakaran gardu listrik itu. 
"Sedang kami evaluasi," tan-
das Koesdianto, Manajer Ko-
munikasi, Hukum, dan Admi-
nistrasi PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang.                   n

Setrum Byarpet 
Industri Harus 
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Industri tambah biaya untuk beli solar generator listrik
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Pekerjaan di  
Kementerian ESDM

n Pekerjaan:  pembangunan PLTS 
tambahan di Kepulauan Selayar 
Prov Sulawesi Selatan
Agensi: Ditjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi 
(kode lelang: 4728109)

Satker: Ditjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi
Bidang/sub bidang: 
a. elektrikal/jasa pelaksana instalasi 
pembangkit tenaga listrik energi 
baru & terbarukan; 
b. elektrikal/jasa pelaksana 
konstruksi jaringan distribusi tenaga 
listrik tegangan menengah atau jasa 
pelaksana konstruksi jaringan 
distribusi tenaga listrik tegangan 
rendah; 
c. jasa pelaksana instalasi sistem 
kontrol dan instrumentasi yang 
masih berlaku 

Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu: Rp 33.404.635.000
Nilai HPS : Rp 26.562.569.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Jumat, 28 Agustus – Senin, 7 
September 2015 melalui http://
eproc.esdm.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Banten

n Pekerjaan: paket pembangunan 
bendungan Sindang Heula Kab. 
Serang (MYC)

Nama PPK: PPK. Pengembangan 
dan Konservasi Sumber Daya Air
Satuan kerja: SNVT. Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air Cidanau – 
Ciujung – Cidurian

Nama pokja: Kelompok kerja 
(pokja) paket pembangunan 
bendungan Sindang Heula Kab 
Serang Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Banten Tahun 2015

Bidang/sub. bidang: sipil/ jasa 
pelaksana konstruksi saluran air, 
pelabuhan, dam, dan prasarana 
sumber daya air lainnya (kode 
SI001) yang masih berlaku

Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 
459.533.740.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Jumat, 28 Agustus – Senin, 7 
September 2015 melalui http://
www.pu.go.id/site/view/67 
 
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Ada nama besar di balik 
kesuksesan Chrysler 
yang masih bertahan 

hingga saat ini. Dia adalah 
Lee Iacocca.

Lee Iacocca pernah men-
jadi ikon ketika ia berhasil 
menghidupkan kembali 
Chrysler. Pada tahun 1979, 
Chrysler salah satu produsen 
mobil terbesar di dunia ini 
tengah dilanda kerugian da-
lam jumlah besar. 

Untuk menyelamatkan 
perusahaan ini, dibutuhkan 
dana segar sebesar US$ 3 mi-
liar. Karenanya Iacocca lah 
orang yang memohon kepada 
Kongres AS untuk meminjam 
dana US$ 1,5 miliar sebagai 
bailout.

Bagaimana sepak terjang-
nya? Bagaimana Chrysler 
setelah Lee Iacocca?

Iacocca adalah putra dari 
imigran asal Italia. Ayahnya 
pada saat itu di kenal sebagai 
penjual hotdog. Lee kecil be-
kerja di toko buah dengan 
bayaran US$ 2 per hari plus 
buah-buahan gratis. 

Setelah lulus SMA karena 
kondisi fisiknya, ia tidak ma-
suk wajib militer. Melainkan 
ia kuliah di Lehigh Universi-
ty mengambil jurusan indus-
trial engineering dan gelar 
Master’s dari Princeton. 

Lee muda magang di Ford 
Automobile di Detroit, Mi-

chigan. Namun ternyata ba-
kat terbesarnya adalah pema-
saran dan penjualan, bukan 
produksi. Selanjutnya, Iacoc-
ca bekerja dekat dengan para 
dealer mobil di Pantai Timur 
Amerika Serikat. 

Dengan kampanye “56 for 
56” yang artinya cicilan per 
bulan US$ 56 untuk menda-
patkan Ford Model 1956, ia 
berhasil menjadi superstar 
penjualan di distrik Pennsyl-
vania. Ia pun dipromosikan 
di tingkat nasional sebagai 
National Truck Marketing 
Manager di Detroit.

Di tahun 1959, Ford mem-
perkenalkan “the first Ameri-
can compact car” bernama 
The Falcon yang terjual 
417.000 unit di tahun perta-
ma. Namun masih belum 
menghasilkan profit, karena 
“small car, small profit.” 

Selanjutnya, Iacocca me-
megang posisi penting seba-
gai General Manager of Ford 
Division ketika atasannya 
dipromosikan ke posisi yang 
lebih tingg. Posisi baru inilah 
yang memberikan keleluasa-
an membangun tim yang ter-
diri dari para eksekutif muda 
tercerdas dan terbaik. 

Tim itu dinamakan Fair-
lane Committee, yang mende-
sain mobil dengan berdasar 
pada tiga unsur: gaya (style), 
kuat (strong performance), 

dan murah (low price).
Target desain dan produk-

si mobil pertama selesai April 
1964, bertepatan dengan 
World Fair di New York. Hasil 
kompetisinya adalah mobil 
trendi Ford Mustang seharga 
US$ 2.368. Ketiga unsur ter-
capai dengan gemilang. Pe-
rencanaan yang didasari de-
ngan excitement ini mengha-
silkan desain yang exciting 
dan seksi. Dalam 2 tahun 
produksi Mustang menghasil-
kan laba bersih US$ 1 miliar.

Di tahun 1970, Lee Iacoc-
ca dipromosikan sebagai Pre-
sident of Ford Company. Na-
mun Ford adalah perusahaan 
keluarga, sehingga Henry 
Ford II menegaskan posisi-

nya. Kemudian pada Juli 
1978, Iacocca dipecat dari 
posisi presiden, padahal baru 
saja menghasilkan US$ 1,8 
miliar selama dua tahun ber-
turut-turut. 

Adalah Hal Sperlich yang 
ketika itu memegang posisi 
VP Product Plan di Chrysler 
yang kemudian memanggil 
Iacocca. Mulailah periode 
emas kedua Iacocca di per-
usahaan berbeda yang di-
awali dengan mewarisi keru-
gian US$ 160 juta. Langkah 
pertama yang ia lakukan 
adalah membentuk tim yang 
terdiri dari orang-orang ter-
baik di bidangnya.

Berikutnya, ia meminta 
pinjaman US$ 1,5 miliar ke-
pada Pemerintah Federal AS, 
yang merupakan salah satu 
transaksi paling rumit dalam 
sejarah bisnis AS. Iacocca 
berhasil meyakinkan Kongres 
bahwa dana bailout ini akan 
sangat membantu perekono-
mian AS keseluruhan. Sejak 
itu, Iacocca menjadi juru bi-
cara Chrysler, selain menja-
bat sebagai CEO. Iacocca pun 
tampil di hadapan media dan 
dalam berbagai iklan.

Setelah 5 tahun merugi, 
mulai tahun 1982, Chrysler 
mulai menghasilkan laba. 
Tujuh tahun sebelum deadli-
ne pembayaran pinjaman 
dari Pemerintah Federal, 

Chrysler telah melunasinya.
Se lanjutnya mereka 

mengakuisisi American Mo-
tors Corporation (AMC) de-
ngan ikon Jeep-nya senilai 
US$ 1,5 miliar. Langkah ini 
merupakan sepak terjang se-
kaligus prestasi Iacocca yang 
terpatri selamanya.

Ketika Krisis Ekonomi AS 
mulai terasa, tiga perusaha-
an otomobil terbesar AS 
mengajukan permohonan 
pinjaman US$ 25 miliar, se-
perti yang pernah diajukan 
oleh Lee Iacocca. Pengaruh 
Lee sangat terasa. Di tahun 
2009, Mustang tipe Iacocca 
diluncurkan 45 tahun setelah 
Mustang pertama diluncur-
kan olehnya. 

Apa “warisan” Lee Iacocca 
bagi dunia? Pertama, kepe-
mimpinannya yang tidak 
konvensional dengan meng-
ajukan permohonan ke Kon-
gres AS agar mendapatkan 
pinjaman merupakan ga-
bungan aktivisme dan kapi-
talisme yang jenial. 

Kedua, kepemimpinan 
yang bisa dipercaya dan ino-
vatif. Ketiga, kepemimpinan 
yang mengenali betul tim 
terbaik bagi perusahaan. 

Selain berbisnis, Iacocca 
adalah aktivis riset diabetes 
yang terus membiayai riset 
penyembuhan penyakit ter-
minal ini. Great job, sir. n

Warisan Lee Iacocca

sepeda motorn

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

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

Hari Pelanggan Nasional

kONTaN/Cheppy a muchlis

Direktur Astra Graphia Arifin Pranoto (kanan) mengganti toner mesin fotokopi disaksikan Presiden Direktur Orix Indonesia 
Finance Shuji Ohtake di kantor Orix, Jakarta, Kamis (3/9). Direksi Astra Graphia ikut melayani konsumen dalam rangka 
peringatan hari pelanggan nasional yang jatuh pada Jumat (4/9) ini. Selain itu, Astra Graphia juga memberikan jasa 
layanan servis gratis mesin printer Fuji Xerox di Jakarta dan 13 kota besar lain di Indonesia. 
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