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JAKARTA. PT Tiphone Mobile 
Indonesia Tbk (TELE) me-
nunda target pengoperasian 
pabrik perakitan ponsel yang 
sedang dibangun di Delta Sili-
kon, Cikarang, Jawa Barat. 
Penundaan pembangunan 
pabrik ini karena masih ter-
kendali perizinan. 

Samuel Kurniawan, Corpo-
rate Secretary Tiphone Mobi-
le Indonesia bilang, kendala 
legalitas membuat beberapa 
proses konstruksi pemba-

ngunan pabrik tahap pertama 
masih tertunda. "Yang pasti, 
kami tetap melanjutkan kon-
struksi," kata Samuel kepada 
KONTAN, Kamis (14/1). 

Semula, pembangunan pab-
rik tahap pertama diharapkan 
kelar pada Desember 2015 
lalu. Setelah terkendala per-
izinan, emiten berkode saham 
TELE di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tersebut menundanya 
menjadi Maret 2016. 

Perlu diketahui, untuk 
membangun lini produksi ta-
hap pertama dengan kapasitas 
produksi sebanyak 100.000 
unit ponsel per bulan, TELE 

menggelontorkan dana US$ 5 
juta. Usai lini produksi tahap 
pertama kelar, barulah TELE 
mempersiapkan pembangun-
an lini produksi tahap kedua 
dengan kapasitas yang sama. 

Dengan begitu, total kapasi-
tas produksi ponsel TELE 
yang akan dibangun, menca-
pai 200.000 unit per bulan. 
"Sebelum kami bikin lini pro-
duksi tahap dua, kami mesti 
melihat kondisi pasar dulu," 
terang Samuel. 

Jika permintaan ponsel 
naik, maka manajemen TELE 
bisa mempercepat proses 
pembangunan tahap dua de-
ngan kapasitas produksi yang 
lebih besar. 

Samuel menyebutkan, de-
ngan lahan pabrik 7.000 meter 
persegi (m²), TELE bisa mem-
bangun lini produksi berkapa-
sitas 500.000 unit per bulan. 
Sebagaimana diketahui, untuk 
bikin pabrik ini, TELE meng-
gandeng investor asal Taiwan, 
Arima Communication.

Selain bikin pabrik, kerjasa-
ma kedua perusahaan ini akan 
dilanjutkan dengan pemba-
ngunan pusat riset dan pe-
ngembangan (R&D) smart-
phone di Indonesia. Rencana 
ini akan direalisasikan setelah 
lini produksi tahap pertama 
rampung. Tahun ini, TELE 
target penjualan Rp 24 triliun, 
naik 20% dari target penjualan 
tahun 2015 lalu Rp 20 triliun.

Revita Rita Rani

KONTAN/Muradi

Pembangunan tahap pertama ditunda menjadi Maret 2016.

Yang pasti, kami tetap melanjutkan 
konstruksi pabrik.
Samuel Kurniawan, Corporate 
Secretary PT Tiphone Mobile Indonesia 

JAKARTA. Industri alat berat 
kesulitan memacu penjualan 
tahun ini. Bisnis tambang 
yang belum menggeliat dan 
turunnya harga komoditas, 
membuat bisnis ini sulit men-
cetak kinerja positif. 

Sara K. Loebis, Sekretaris 
Perusahaan PT United Trac-
tor Tbk memproyeksikan, 
kondisi penjualan alat berat 
tahun ini kurang lebih sama 
dengan tahun 2015 lalu. 

Sebab, belum ada tanda-
tanda kenaikan atau pertum-
buhan bisnis tambang dan 
perkebunan yang selama ini 
menjadi pasar andalan alat 
berat. "Selama ini kami meng-
andalkan bisnis tambang dan 
perkebunan," kata Sara kepa-
da KONTAN, Kamis (14/1).

Sara menceritakan, kondisi 
harga komoditas seperti kela-
pa sawit masih murah. Begitu 
juga dengan harga karet. Kon-
disi serupa juga menerpa har-
ga batubara yang masih ber-
keliaran di harga rendah. 

Turunnya harga komoditas 
dan tambang ini membuat 
pengusaha menunda ekspansi 
termasuk membeli alat berat 
baru. Menurut Sara, sampai 
November 2015 lalu, penjual-
an alat berat United Tractor 
turun 41% menjadi 2002 unit.

Adapun pada periode yang 
sama  2014, penjualan mereka 
tercatat 3.403 unit. Untuk ta-
hun ini, Sara memperkirakan, 
penjualan United Tractor 
sama dengan tahun 2015. 

Namun begitu, ada sedikit 
harapan dari kenaikan penju-
alan alat berat untuk infra-
struktur pemerintah. "Kami 
melihat ada banyak pemba-
ngunan tahun ini, ini faktor 
positif. Hanya saja, kondisi ini 

tidak berkontribusi banyak ke 
pendapatan, tetapi masih bisa 
menolong," terang Sara.

Untuk mendorong penda-
patan bisnis alat berat ini, 
perusahaan berkode saham 
UNTR di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) ini berharap kenaik-
an penjualan dari suku cadang 
dan servis. 

Sampai kuartal III-2015 lalu, 
pendapatan UNTR dari suku 
cadang dan service kit naik 
6% menjadi Rp 4,6 miliar. "Ta-
hun ini kami harap bisa naik 
lagi," harap Sara. Adapun dari 
sisi merek alat berat yang ter-
jual, yang terbanyak adalah 
merek Komatsu ketimbang 
merek lainnya seperti UD 
Truck ataupun Scania. 

Lesunya bisnis alat berat 

yang juga disampaikan Benny 
Kurnijaya, President Direktur 
PT Jakarta International Ma-
chine Centre (Jimac). Benny 
bilang, penjualan alat berat 
tahun 2016 tak jauh berbeda 
dengan tahun 2015. 

Namun begitu, Benny meli-
hat ada peluang kenaikan 
penjualan dari infrastruktur. 
"Penjualan alat sektor kon-
struksi mulai ada perbaikan," 
kata Benny.

Dalam penilaian Benny, 
bergulirnya proyek infrastruk-
tur pemerintah akan menjadi 
angin segar bagi industri alat 
berat. Untuk itu, Benny tahun 
ini akan fokus mengikuti ten-
der pengadaan alat berat yang 
diselenggarakan perusahaan 
pelat merah. 

Dalam proyeksi Asosiasi 
Industri Alat Besar Indonesia 
(Hinabi), tahun ini permintaan 
alat berat masih sama dengan 
tahun lalu. "Tahun 2016 ini 
akan sama dengan tahun 2015 
lalu," kata Jamaluddin, Ketua 

Himpunan Industri Alat Berat 
Indonesia (Hinabi).

Adapun tahun 2015 lalu, 
permintaan alat berat nasio-
nal turun 21% menjadi 4100 
unit ketimbang tahun 2014 
sebanyak 5172 unit.     ■

Laju Alat Berat Masih Berat
Pebisnis alat berat berharap proyek infrastruktur pemerintah mendorong penjualan alat berat

Emir Yanwardhana

 
KONTAN/Daniel Prabowo

Turunnya harga komoditas dan tambang membuat pengusaha menunda pembelian alat baru.

Pabrik Baru TELE 
Tertunda Perizinan

TELE juga akan 
membangun 

pusat riset dan 
pengembangan 

smartphone.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Universitas Udayana

■ Pekerjaan: perawatan/kebersihan 
halaman gedung
Agensi: Universitas Udayana (Kode 
Lelang: 36446)
Satuan kerja: Universitas Udayana
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
sesuai bidang pekerjaan yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 4.665.300.000
Nilai HPS paket: Rp 4.278.577.600
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 11 Januari – Senin, 18 
Januari 2016 melalui http://lpse.
unud.ac.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kemenkes

■ Pekerjaan: renovasi pusat 
kesehatan gigi masyarakat
Agensi: Rumah Sakit Umum Dr 
Cipto Mangun Kusumo Jakarta 
(Kode Lelang: 11206047)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Dr Cipto Mangun Kusumo Jakarta
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan kesehatan yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.962.315.000
Nilai HPS paket: Rp 2.962.315.000
Sumber dana: BLU

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Rabu, 13 Januari – Minggu, 24 
Januari 2016 melalui http://lpse.
depkes.go.id/eproc4 

Pekerjaan di BMKG

■ Pekerjaan: pengadaan suku 
cadang peralatan operasional 
geofi sika
Agensi: BMKG (Kode Lelang: 
1373524)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/elektro dan geofi sika, dan/
atau sesuai dengan yang dipersya-
ratkan dalam spesifi kasi teknis 
pekerjaan, yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.250.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.172.400.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 12 Januari – Kamis, 21 
Januari 2016 melalui http://lpse.
bmkg.go.id/eproc/

Pekerjaan di Brebes

■ Pekerjaan: pembangunan ruang 
rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, 
Kelas I, II, III)
Agensi: ULP Kabupaten Brebes 
(Kode Lelang: 1598148)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Bumiayu
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan kesehatan (BG008) yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 8.996.130.000
Nilai HPS paket: Rp 8.990.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 12 Januari – Kamis, 21 
Januari 2016 melalui http://lpse.
brebeskab.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kementerian Agama

■ Pekerjaan: pengadaan jasa 
cleaning servis dan tenaga teknis 
tahun anggaran 2016
Agensi: IAIN Surakarta (Kode 
Lelang: 7848170)
Satuan kerja: IAIN Surakarta
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
pelayanan kebersihan gedung/
cleaning service yang berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.121.970.000
Nilai HPS paket: Rp 1.022.890.100
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 12 Januari – Senin, 18 
Januari 2016 melalui http://lpse.
kemenag.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di KKP

■ Pekerjaan: keikutsertaan pada 
pameran SENA dan SEG 2016
Agensi: P2HP (Kode Lelang: 
4259218)
Satuan kerja: Dir.Pemasaran Luar 
Negeri Ditjen P2HP
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 5.507.082.440
Nilai HPS paket: Rp 5.507.082.440
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Rabu, 13 Januari – Selasa, 19 
Januari 2016 melalui http://lpse.
kkp.go.id/eproc/ 

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

Pada 2006 Konferensi 
Web 2.0 di Moscone 
Center San Francisco, 

Jack Ma pendiri Alibaba ber-
kata bahwa ia bangga sebagai 
made in China. Ia mengaku 
bukan orang yang sangat ma-
hir dalam hal teknologi kom-
puter. Ia juga belajar bahasa 
Inggris sendiri. 

Di belakang podium, Jeff 
Bezos pendiri Amazon de-
ngan tekun dan rendah hati 
mencatat presentasi Jack Ma. 
Tampaknya, bahkan Amazon 
juga perlu belajar dari Aliba-
ba. Mengapa? Terbukti bebe-
rapa tahun kemudian, Aliba-
ba mampu berubah menjadi 
best practice yang mengin-
spirasi Amazon dan Ebay. 

Dominasi e-commerce 
Alibaba di China sangat tera-
sa. Pengguna Alibaba kini 
mencapai 300 juta konsumen. 
Lebih dari separuh paket 
yang dikirimkan di China 
dari transaksi yang berhu-
bungan dengan Alibaba. 

Marketshare Alibaba men-
capai 85%, tampak jelas terle-
pas dari pertumbuhan ekono-
mi China makro yang sebe-
narnya sedang menurun. Di 
kuartal II tahun 2015, omzet 
Alibaba meningkat 32% dari 
tahun sebelumnya mencapai 
US$ 3,49 miliar, lebih tinggi 
dari US$ 3,44 miliar perkira-
an semula. Peningkatan ini 

dipengaruhi oleh suksesnya 
divisi mobile.

Alibaba kini juga telah 
merambah ke bidang-bidang 
di luar e-commerce, sebagai-
mana Google kini lebih dari 
sekedar mesin pencari atawa 
search engine. Dalam Alibaba 
Group, perusahaan-perusa-
haan subsidiari termasuk: 
Alibaba.com, AutoNavi, Tao-
bao, Tmall, Juhuasuan, eTao, 
Alipay, Alibaba Cloud Com-
puting, AliExpress, AliTrip, 
China Yahoo!, Aliwangwang.

Ada juga Laiwang, Aliba-
ba Pictures, Youku Tudou 
(private equity), 11 Main, 
Alibaba Group R&D institute, 
Xia Mi, Global Biz Circle, dan 
365fanyi.com. Alibaba juga 
merencanakan untuk berin-
vestasi di peritel elektronik 
Suning Commerce Group se-
besar US$ 4,5 miliar. 

Ketika Alibaba mencatat-
kan sahamnya di bursa efek 
atau go public di bulan Sep-
tember 2014, ia membuat se-
jarah dengan mendominasi 
berbagai headline media mas-
sa. Jack Ma yang semasa 
mengajar sebagai guru baha-
sa inggris hanya mengan-
tongi penghasilan sebesar 
US$ 20 per bulan, kini mem-
punyai kekayaan bersih ata-
wa net worth hingga sebesar 
US$ 19,5 miliar.

Sejarah Jack Ma dan Ali-

baba.com bermula ketika ia 
diajak ke Amerika Serikat se-
bagai penerjemah bagi seseo-
rang yang mengaku busines-
sman. Ternyata ia ditipu dan 
akhirnya terdampar di Los 
Angeles. Berhasil ke kota Se-
attle tempat beberapa teman-
nya berada, ia diajari meng-
gunakan internet. 

S e k e m b a l i n y a  k e 
Hangzhou, ia mendirikan 
perusahaan internet pertama 
di China bernama China Pa-
ges yaitu direktori berbahasa 
Inggris untuk perusahaan-
perusahaan berlokasi di Chi-
na. Ternyata koneksi internet 
di Hangzhou belum memadai 
sama sekali. Karena itulah 
Jack Ma menawarkan jasa 
pembuatan web site di direk-

torinya melalui temannya di 
Seattle.

Jadi, Jack Ma mencarikan 
klien yang berminat untuk 
memasang listing dan mem-
buat website, lantas ia kirim 
informasi tersebut via kurir 
ke Seattle. Teman di Seattle 
akan membuatkan website 
dan listing.

Sebagai bukti, mereka 
akan mencetak web site dan 
listing yang dikirim kembali 
via kurir ke Jack Ma. Wah, 
manual sekali bukan? Baru-
lah di tahun 1999 ketika In-
ternet di China mulai popu-
ler, ia mendirikan Alibaba.
com bersama 17 orang rekan. 

Apa yang dapat kita pela-
jari dari sepak terjang Aliba-
ba? First mover advantage. 

Amazon dan Ebay sama-
sama first mover, artinya 
yang pertama di ceruk bisnis-
nya. Amazon adalah peritel 
online pionir yang memulai-
nya dengan menjual buku, 
sedangkan Ebay adalah fi rst 
mover dalam jual-beli dengan 
sistem lelang alias auction. 

Demikian pula Alibaba 
yang merupakan fi rst mover 
untuk situs yang memperte-
mukan pembeli dan penjual 
dari China. Awalnya, ia ada-
lah situs spesifi k business to 
business (B2B) yang kemudi-
an berkembang ke berbagai 
arah. First mover mempunyai 

kesempatan pertama untuk 
membangun brand dan me-
netapkan standar bisnis. 

Situs B2B di luar Cina, 
seperti yang dibangun oleh 
dotcom-dotcom di Silicon Val-
ley, mentargetkan bisnis-bis-
nis besar. Sedangkan Alibaba 
mentargetkan bisnis-bisnis 
kecil. Dalam B2B Usaha Ke-
cil, Alibaba adalah pelopor-
nya.

Persamaan Jack Ma dan 
Jeff Bezos adalah rasa opti-
misme yang besar. Optimis-
me memang dibutuhkan da-
lam menawarkan produk-
produk dan jasa-jasa baru, 
terutama di bidang bisnis di 
luar bisnis utama. 

Selain itu, persamaan 
mereka adalah visi sebagai 
partner bagi semua pebisnis 
di dunia dengan membuat 
proses bisnis lebih mudah. 
Tampaknya, Amazon dengan 
berbagai situs-situs B2B-nya 
merupakan implementasi 
visi tersebut yang identik de-
ngan Alibaba.

Ada sembilan nilai dan 
etos kerja Alibaba yang perlu 
kita tiru. Pertama utamakan 
customer, dua integritas, tiga 
fokus, empat mengikuti per-
ubahan, lima mengajar dan 
belajar, enam kerjasama tim, 
tujuh inovasi, delapan keter-
bukaan, dan sembilan pas-
sion. Silakan ditiru! ■

Dunia Alibaba

INDUSTRI PONSEL■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Produksi Alat Berat 
Konstruksi & Pertambangan (unit)
Jenis 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(3Q)
Hydraulic Excavator 3.115 5.229 6.336 5.523 4.485 2.767
Motor Grader 0 0 0 0 3 7
Wheel Loader 0 0 0 0 0 0
Bulldozer 1.430 1.853 1.478 583 642 68
Dump Truck 146 271 133 21 42 68
Total 4.691 7.353 7.947 6.127 5.172 2.882

Sumber: Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi)


