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JAKARTA. Perang yang ber-
kecamuk di beberapa negara 
di Timur Tengah menjadi pe-
luang pasar bagi produsen 
senjata untuk meningkatkan 
penjualan. Peluang tersebut 
juga diintip produsen senjata 
Indonesia, yakni PT Pindad.

Silmy Karim, Direktur Uta-
ma PT Pindad bilang, target 
pangsa pasar senjata Pindad 
itu diantaranya adalah negara-
negara kawasan Timur Te-
ngah, Afrika dan sebagian 
Asia. "Potensi pasar yang kami 
target US$ 300 juta dalam 
waktu tiga sampai lima tahun 
ke depan," kata Silmy kepada 
KONTAN, Kamis (21/1).

Dari target pasar tersebut, 
Silmy mengklaim sebagian 
dikirim tahun ini. Sisanya di-
kirim tahun berikutnya. Ada-
pun jenis senjata yang banyak 

dijual Pindad adalah berupa 
kendaraan perang dan amuni-
si kaliber besar (MKB) yang 
punya potensi nilai besar. 

Untuk menggarap pasar Ti-
mur Tengah, Pindad telah 
menjalin kerjasama dengan 
Uni Emirat Arab (UEA) seba-
gai partner distribusi senjata 
mereka di Timur Tengah. Tak 
hanya menggarap pasar eks-
por, Pindad mendapat pesan-
an senjata dari instansi militer 
dalam negeri. Yang terbaru, 
Pindad mengantongi pesanan 
50 unit kendaraan perang yak-
ni panser Badak. "Untuk da-
lam negeri, target penjualan 
kami Rp 3 triliun," kata Silmy. 

Realisasi penjualan Pindad 
tak hanya dari penjualan sen-
jata saja, melainkan juga da-
tang dari penjualan alat berat 
ekskavator. Khusus ekskava-

tor ini saja, akhir tahun lalu 
Pindad mengklaim telah men-
dapat pesanan 500 unit de-
ngan nilai Rp 780 miliar. 

Selain produk anyar berupa 
ekskavator, tahun ini Pindad 
bertekad untuk meluncurkan 

satu produk senjata baru lagi 
yang diluncurkan satu per 
satu tahun ini. Senjata yang 
akan dikeluarkan itu adalah 
tank boat, panser Canon 105 
mm dan senapan serbu terba-

ru SSX 7.62 mm.
Untuk menjalankan bisnis 

senjata ini, tahun ini pemerin-
tah telah memperkuat mana-
jemen Pindad dengan penyer-
taan modal baru senilai Rp 
700 miliar. Karena masih di-
anggap kurang, Silmy bilang, 
tahun ini Pindad kembali 
mengajukan penyertaan mo-
dal tambahan senilai Rp 1,7 
triliun.

Saleh Husin, Menteri Perin-
dustrian menyebutkan, geliat 
bisnis senjata yang dilakukan 
Pindad tak hanya berdiri sen-
diri. Pertumbuhan bisnis Pin-
dad akan disertai dengan per-
tumbuhan industri lain teruta-
ma industri komponen baja. 
"Inilah nilai strategis industri 
ini," kata Saleh. 

Asnil Bambani Amri

Untuk pasar di dalam negeri, target 
penjualan kami senilai Rp 3 triliun.
Silmy Karim, 
Direktur Utama PT Pindad 

JAKARTA. Saat penjualan 
mobil tahun 2015 turun, pen-
jualan mobil di segmen sport 
utility vehicle (SUV) justru  
stabil. Dari Januari sampai 
akhir tahun 2015 lalu, penjual-
an mobil SUV cenderung stag-
nan dengan kenaikan tipis 
0,05% ketimbang realisasi 
penjualan tahun 2014.

Meski naik tipis, penjualan 
mobil SUV selamat dari tren 
penurunan penjualan mobil 
yang terjadi di tahun 2015. 
Merujuk data Gabungan In-
dustri kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penju-
alan mobil SUV tahun 2015 
tercatat 54.256 unit, naik ke-
timbang penjualan tahun 2014 
sebanyak 53.855 unit.

Tahun ini pasar SUV dipre-
diksi masih bakal menjadi 
primadona. Hal ini terlihat 
beberapa agen pemegang me-
rek (APM) telah menyiapkan 
penyegaran produk. Misalnya 
Mitsubishi Pajero Sport yang 
siap meluncurkan generasi 
baru untuk merebut pasar 
SUV Indonesia. Sedangkan 
Toyota juga sudah mulai me-
nerima pesanan untuk penju-
alan versi terbaru SUV bong-
sor Fortuner.

Imam Choeru Cahya, Head 
MMC Sales Group & Marke-
ting Division PT Krama Yu-
dha Tiga Berlian Motor (KTB) 
optimistis penjualan SUV ta-
hun ini bakal bergairah. Wa-

laupun penjualannya tahun 
lalu turun, tetapi penurunan 
penjualannya tak sedalam 
penjualan segmen mobil lain-
nya. Apalagi, Mitsubishi akan 
merilis versi terbaru Pajero 
Sport akhir Januari 2016 ini.

Imam berharap, meski pa-
sar SUV tak sebesar mobil 
multi purpose vehicle (MPV), 
namun peluang kenaikan pen-
jualan SUV lebih besar ketim-
bang MPV. Untuk itu, Imam 
percaya diri penjualan SUV 
mereka bisa lebih baik dari 
tahun 2015. "Kalau soal target, 
belum bisa kami sampaikan 
saat ini," kata Imam.

Seperti kita tahu, jawara 
penjualan SUV tahun 2015 
adalah Honda dengan CR-V 
yang mencapai 10.750 unit. 
Toyota Fortuner yang lama 
memegang tahta penjualan 

SUV tertinggal oleh Honda 
CR-V dengan penjualan 9.586 
unit atau turun sebesar 48,1%.

Jonfi s Fandy, Marketing & 
Aftersales Service Director 
PT Honda Prospect Motor bi-
lang, kenaikan penjualan ka-
rena perubahan pola konsu-
men yang tertarik mobil SUV. 
"Tahun ini mobil SUV masih 
jadi tren, termasuk low SUV," 
kata Jofi s, dalam pernyataan 
tertulisnya Selasa (21/1) lalu.

Seperti kita tahu selain me-
nawarkan menggarap SUV 
medium seperti CRV, Honda 
Prospect juga menggarap low 
SUV dari seperti HRV dan ter-
akhir BR-V yang akan mulai 
diserahterimakan kepada 
konsumen pada awal tahun 
ini. Dengan begitu Honda 
akan mencatatkan penjualan 
BRV mulai awal 2016 ini.  ■

Deru Penjualan 
SUV Tahun Ini 
Tetap Menggebu
Saat pasar mobil turun, penjualan mobil SUV stabil

Emir Yanwardhana

Timteng Perang, Ekspor Pindad Benderang

Pindad target 
ekspor senjata 
US$ 300 juta 

dalam 3 tahun - 5 
tahun ke depan.

■MANUFAKTUR
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Pekerjaan di 
Kementerian Kesehatan

■ Pekerjaan: renovasi pusat 
kesehatan gigi masyarakat
Agensi: Rumah Sakit Umum Dr 
Cipto Mangunkusumo Jakarta 
(Kode Lelang: 11206047)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Dr Cipto Mangunkusumo 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 Provinsi 
Sulawesi Utara

■ Pekerjaan: pengadaan pupuk 
NPK untuk intensifi kasi tanaman 
kakao di Kab. Bolaang Mongondow
Agensi: ULP Provinsi Sulawesi Utara 
(Kode Lelang: 2346173)
Satuan kerja: Dinas Perkebunan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ pupuk yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
4.471.200.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
4.500.000.000,00
Sumber dana: APBN

■ Pekerjaan: pengadaan pupuk 
NPK untuk intensifi kasi tanaman 
kakao di Kab. Bolaang Mongondow 
Utara dan Kab. Bolaang Mongon-
dow Selatan
Agensi: ULP Provinsi Sulawesi Utara 
(Kode Lelang: 2347173)
Satuan kerja: Dinas Perkebunan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ pupuk yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 4.484.137.500
Nilai HPS paket: Rp 4.484.137.500
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Kamis, 14 Januari – Senin, 25 
Januari 2016 melalui http://lpse.
sulutprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kemente-
rian Agama

■ Pekerjaan: pembangunan 
gedung kuliah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Palangka Raya 
tahun anggaran 2016
Agensi: IAIN Palangka Raya (Kode 
Lelang: 7887170)
Satuan kerja: IAIN Palangka Raya
Bidang/sub. bidang: bangunan 

sipil/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan pendidikan (BG007) 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 11.557.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 11.557.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Senin, 18 Januari – Rabu, 27 Januari 
2016 melalui http://lpse.kemenag.
go.id/eproc/.

Pekerjaan di Provinsi 
Jawa Tengah 

■ Pekerjaan: pembangunan 
gedung serba guna, musala, pul 
kendaraan dan pagar, dll
Agensi: Kementerian Pertanian 
(Kode Lelang: 10428042)
Satuan kerja: Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan pendidikan 
(BG007)yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 5.830.999.000
Nilai HPS paket: 
Rp 5.830.999.000
Sumber dana: -

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 18 Januari – Rabu, 27 Januari 
2016 melalui http://lpse.jatengprov.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kementerian 
Perhubungan

■ Pekerjaan: Nama lelang: 
pengadaan alat pengolah air minum 
untuk 4 lokasi menara suar
Agensi: Ditjen Phb Laut (Kode 
Lelang: 28462114)
Satuan kerja: Distrik Navigasi Kls I 
Surabaya
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ perdagangan mesin,per-
alatan dan perlengkapan yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 7.565.900.000
Nilai HPS paket: 
Rp 6.796.680.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 18 Januari – Senin, 25 
Januari 2016 melalui http://lpse.
dephub.go.id/eproc/ 

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

Anda tentu sudah me-
ngenal merek Victoria's 
Secret. Kini produk-

produk kosmetik mulai, par-
fum, piyama, dan beberapa 
jenis pakaian dalam kecuali 
bra, sudah bisa dibeli di bu-
tik-butik Victoria's Secret 
(VS) di Asia. Termasuk di 
Singapura dan Indonesia. 

Namun penggemar pasti 
bertanya-tanya: mengapa ti-
dak menjual bra? Padahal bra 
VS sangat terkenal akan kua-
litas dan keglamorannya.

Tulisan ini tidak akan 
menjawab mengapa butik-
butik VS di Asia tidak menju-
al bra, namun menjawab ba-
gaimana VS berhasil penetra-
si pasar di seluruh dunia.

Dengan market share 35% 
untuk pasar lingerie, VS jauh 
melampaui merek-merek lain. 
Pada 1995 saja, VS bernilai 
US$ 1,9 miliar dengan 670 
toko di seluruh AS. Hari ini, 
VS bernilai US$ 5 miliar. 

Di balik nama besar dan 
kecantikan para malaikat VS 
(Victoria's Secret Angels), ada 
kisah cinta dan kisah tragis 
seorang Roy Raymond yang 
lulusan MBA Stanford. Suatu 
hari medio tahun 1970an, ia 
ingin membelikan istrinya 
lingerie cantik. Namun seba-
gai laki-laki, ia tidak nyaman 

pergi ke toko pakaian dalam 
perempuan sendirian. 

Timbullah ide untuk 
membuka butik lingerie khu-
sus yang diberi nama Victo-
ria's Secret, dengan bisnis via 
katalog dan tiga butik kecil 
bermodalkan US$ 80.000. Sa-
lah satunya di Palo Alto. 

Dalam satu tahun, omzet-
nya mencapai US$ 500.000. 
Setelah lima tahun, bisnisnya 
diakuisisi Leslie Wexner dan 
The Limited sebesar US$ 4 
juta (namun sumber lain 
menyebutkan US$ 1 juta). 
Kondisi manajemen VS saat 
itu mendekati bangkrut, se-
dangkan kondisi The Limited 
sedang naik daun dengan 
sportswear, women's wear, 
dan casualwear.

Wexner ingin ekspansi ke 
lingerie perempuan yang ma-
sih belum banyak dibidik 
pada masa itu. Ternyata, da-
lam dua tahun, nilai VS di 
bawah manajemen baru men-
capai US$ 500 juta. 

Tidak lama kemudian, 
Raymond mengakhiri hidup-
nya di Jembatan Golden Gate. 
Kisah tragis pendiri VS yang 
tidak banyak orang tahu.

Terlepas dari kisah ini, 
VS adalah salah satu merek 
legendaris dunia. Penetrasi 
pasarnya luar biasa berhasil, 

bahkan di Asia, termasuk In-
donesia. Uniknya, butik VS di 
Asia tidak menjual bra, na-
mun hanya kosmetika, par-
fum, underwear bagian ba-
wah, dan sebagian pakaian 
tidur dan t-shirt santai.

Merek Victoria's Secret 
identik dengan produk yang 
nyaman, pas, elegan, cantik, 
dan manis. VS mempunyai 
gabungan kenyamanan dan 
pola yang pas ala Maidenform 
dan kecantikan elegan ala La 
Perla berharga ekonomis. 

Bagaimana VS yang gagal 
di tangan Raymond menjadi 
bebek bertelur emas di tangan 
Wexner? Pertama, Wexner 
mengidentifikasi kelirunya 

strategi penjualan Raymond 
dengan menitikberatkan ke 
selera laki-laki. Katalog VS 
versi Raymond sangat mena-
rik perhatian pria dengan 
gaya model ultra seksi dan 
interior ala rumah bordil. 

Wexner memodifi kasi de-
sain dan pemasaran produk-
produk VS dengan menitikbe-
ratkan selera perempuan. 
Dengan membuat konsumen 
perempuan nyaman, semakin 
banyak yang mencatatkan 
diri sebagai anggota VS dan 
mengulangi pembelanjaan.

Kedua, Wexner mempela-
jari bagaimana para perem-
puan Eropa terbiasa menge-
nakan lingerie cantik mereka 
setiap hari. Kebiasaan ini 
akan sangat menguntungkan 
VS apabila perempuan AS 
juga mengenakan lingerie 
cantik, ekonomis terjangkau. 
Jadilah reposisi VS dan dire-
brand sebagai La Perla untuk 
khalayak ramai.

Digabungkan dengan de-
sain, interior toko, dan gaya 
hidup yang dipopulerkan oleh 
media massa dan fashion 
show tahunan, VS pun berha-
sil menjadi lingerie sehari-
hari, idaman perempuan 
Amerika dan dunia. 

Para model dan photo sty-
ling yang dipilih memberi 

kesan ringan dan alami se-
perti  halaman majalah yang 
hidup dan bergerak.

Ketiga, katalog VS dide-
sain sedemikian rupa sehing-
ga perempuan tertarik untuk 
berbelanja berulang-ulang 
dan para pria tertarik mem-
bolak-balik halaman. Pemi-
lihan model VS sangat hati-
hati, sehingga kesan a girl 
next door mencerminkan ka-
rakter pembeli dirasakan.

Model Alessandra Ambro-
sio misalnya, membantu me-
rek VS yang mencerminkan 
keibuan dan perempuan ka-
rir. Sedangkan model Kate 
Upton tidak dipilih karena 
agak terlalu seksi sehingga 
mengintimidasi konsumen. 
Pemilihan model yang men-
cerminkan karakter konsu-
men menjadi strategi jitu.

Keempat, karena butik VS 
di memiliki keterbatasan 
memperagakan koleksi pakai-
an lengkap, maka situs online 
VS melengkapinya dengan 
koleksi pakaian casual, bah-
kan gaun malam. Strategi 
penjualan online adalah stra-
tegi cerdas yang terbukti ba-
gus. Akhir kata, strategi VS 
bisa menjadi benchmark bagi 
yang ingin menggabungkan 
toko online dan offl ine, juga 
gaya hidup berkarakter.  ■

Penetrasi Pasar Victoria's SecretPenetrasi Pasar Victoria's Secret
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Pembuatan Kartu Ponsel

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Aktivitas pembuatan kartu perdana telepon selular dari operator Telkomsel di kawasan industri Pulogadung, Jakarta, 
Kamis (21/1). Melonjaknya pengguna ponsel di Indonesia akibat maraknya ponsel berharga murah berhasil mendongkrak 
pembuatan kartu perdana.

Penjualan Mobil SUV 2015 dan 2014
Merek (dalam unit) 2014 2015 Perubahan 

(%)
Honda CRV 8.551 10.750 27
Toyota Fortuner 18.480 9.586 -48,1
Mitsubishi Pajero Sport 10.206 9.455 -7,3
Honda HR-V Belum ada 7.929 n.a.
Nissan X-Trail 4.112 7.705 87,4
Mazda CX-5 3.659 2.891 -21
Mitsubishi Outlander 3.888 2.290 -41,1
Chevrolet Captiva 1.311 653 -50,2
KIA Sportage 585 203 -65,3
Merek lain 3.435 2.794 -18,7
Total 54.227 54.256 0,05

Sumber: Gaikindo


