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Honda Perbaiki Airbag

■ OTOMOTIF

APM Tunggu Kajian
Mobil Rendah Emisi

Honda akan melakukan perbaikan airbag yang bermasalah di 367.000 unit mobil
Emir Yanwardhana
JAKARTA. Dampak masalah
penggunaan produk keselamatan bagi kendaraan atawa
airbag merek Takata, merambat hingga Indonesia. Salah
satu agen pemegang merek
yang menjual mobil dengan
spesifikasi airbag Takata mulai menarik produk mereka
untuk diperbaiki.
Salah satunya adalah Honda
Prospect Motor (HPM). APM
kendaraan bermerek Honda
di Indonesia ini memutuskan
untuk menarik beberapa model mobil yang menggunakan
airbag Takata. Kebijakan penarikan produk ini mengikuti
keputusan dari prinsipal Honda Jepang untuk menjaga
kualitas produk mereka.
Tindakan ini mereka lakukan sebagi pencegahan agar
tidak terjadi kecelakaan yang
merugikan pengguna mobil
."Komponen semua berasal
dari prinsipal, kami hanya sebagai fasilitator pengganti
komponen itu saja," kata Direktur Marketing dan Aftersales Service PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy kepada KONTAN, Kamis (11/2)
kemarin. Karena itu Jonfis tak
bisa memberikan perincian
berapa besar biaya yang harus
di keluarkan untuk program
ini. Sedangkan Honda Prospect sendiri menyatakan tidak
mengeluarkan dana sama sekali untuk program perbaikan
unit-unit mobil Honda ini.
Jonfis mengatakan penggantian komponen airbag
inflator bagi semua konsumen yang teridentifikasi, tidak akan dikenakan biaya
apapun. Honda akan melakukan kampanye ini secara bertahap di seluruh diler Honda

di Indonesia, dimulai 21 Maret 2016.
Sebagai gambaran, penggantian komponen airbag inflator yang bermasalah ini
lantaran prinsipal menemukan komponen ini mengembang secara berlebihan. Karenanya bisa hal ini bisa menyebabkan benturan keras dan
membahayakan bagi pengemudi dan penumpang.
Khusus di Indonesia, HPM
mengidentifikasi ada sebanyak 367.014 unit kendaraan
Honda yang menggunakan
airbag Takata. Produk ini
tersemat pada kendaraan
Honda produksi tahun 20022014, mulai dari Honda Jazz,
Stream, Accord, Civic, City,

hingga CRV. (lihat tabel)
Penarikan produk ini dilakukan oleh Honda secara global tidak hanya di Indonesia.
Sejatinya aribag Takata ini tidak hanya tersemat di produk
Honda. Beberapa prinsipal
mobil juga menggunakan merek Takata sebagai komponen
keselamatan mereka.
Takata Corp sendiri tercatat
memasok produk kepada merek-merek mobil seperti Honda, Mercedes Benz, Acura,
Audi, BMW, Buick, Cadillac,
Chevrolet, Chrysler, Daimler,
Dodge, GMC, Infiniry, Lexus,
Mazda, Mitsubishi, Nissan,
Pontiac, Saab, Subaru, Toyota, Volkswagen.
Sering terjadi recall akibat

Tipe Mobil Honda Terkena Penggantian
Komponen Kantong Udara
Tipe
Honda Accord
Honda Civic
Honda City
Honda CR-V
Honda Jazz
Honda Stream
Total

Tahun produksi
2004-2007
2002-2011
2004-2013
2002-2012
2004-2014
2002-2006

Jumlah (unit)
2.856
16.276
41.538
104.651
199.167
2.526
367.014

Sumber: Honda Prospect Motor
ANTARA/Bennami/ho

produk dari Takata, namun
hingga Desember kemarin
Takata Corp masih meraup
keuntungan yang lumayan.
Hingga Desember 2015 ke-

marin penjualan Net Takata
Corp mencapai Yen 543.423
miliar atau tumbuh 15 % dari
penjualan tahun sebelumnya
Yen 469.882 miliar.
■

Obral Jelang Tutup

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Konsumen berbelanja pakaian dan aksesori motor Harley Davidson di Mabua Harley Davidson, Jakarta, Kamis (11/2).
Dengan ditutupnya keagenan Mabua Harley Davidson di Indonesia, manajemen mengadakan diskon hingga 70% untuk
spare part dan apparel motor besar Harley Davidson sampai dengan Juni 2016.

Traksi TWG Tea dan Gaya Hidup Minum Teh

T

WG Tea Salon and Boutique dengan logo TWG
TEA 1837 berwarna
kuning keemasan menghiasi
mal-mal internasional di Jakarta, Singapura, dan lebih
dari 15 negara lainnya. Tampak aristokrat dan prestis
suasananya. Di Maria Bay
Sands, TWG Tea bisa dinikmati di atas kanal buatan,
ala Venesia bak kafe mengapung. Di Plaza Indonesia,
sajian teh TWG Tea bahkan
dapat dinikmati di LaModa
Cafe di atrium mal.
Dengan secangkir teh di
tangan, Anda bisa merasakan
seakan-akan sedang berada
di London bersama sahabat
Londonian. Tapi jangan terkecoh. Ternyata TWG TEA
Salon and Boutique bukan
berasal dari Inggris Raya.
TWG juga bukan singkatan
dari Twinings Tea yang kondang sejak 300 tahun lalu.
Fakta kesuksesan TWG
Tea ini merupakan salah satu
bukti kuatnya daya tarik kultur kuliner premium dan
east-west fusion. Ini juga merupakan salah satu milestone
penting berpindahnya perilaku konsumen dari produkproduk fashion branded ke
produk kuliner “branded” alias merek premium.
Generasi milenial yang
sudah berkeluarga dan berka-

rir, memilih untuk menikmati pengalaman ketimbang
materi. Berbagai bisnis dalam sektor turisme dan kuliner menunjukkan kenaikan
omzet di negara-negara maju,
terlepas dari ekonomi global
yang masih proses recovery.
Bahkan, Louis Vuittonpun kini memiliki restoran
khas di Paris. Restoran ini
bernama Le Frank Restaurant
yang dikelola oleh Foundation
LV. Restoran kuliner Perancis
dan fusion cuisine ini berarsitektur Frank Gehry yang luar
biasa geometris dan spektakuler. Satu simbol post modernisme di mana merek
premium LV kini lebih dari
sekedar produk fesyen.
Kembali kita bahas soal
tren teh premium bermerek.
TWG singkatan dari “The
Wellness Group” yang didirikan oleh Manoj M. Murjani
pada 2003. TWG Tea didirikan 2008 oleh Murjani dan 2
orang partnernya Taha Bouqdib dan Maranda Barnes.
Mereka tidak ada hubungannya dengan Twinings Tea.
Kafe bergaya salon premium
teh pertama berlokasi di Republic Plaza di Raffles Place,
Singapura. Sejak 1 November
2013, TWG Tea Company Pte
Ltd beroperasi di bawah naungan OSIM International
Ltd. Kini telah mempekerja-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
kan 3.000 orang.
Di tahun pertama operasinya, produk TWG Tea telah
dijual di Dean & Deluca, New
York. Dua tahun kemudian,
cabang luar Singapura pertama dibuka di Jiyùgaoka, Tokyo. Dalam enam tahun berikutnya, cabang-cabang telah
tersebar di Singapura, Jepang, Hong Kong, Malaysia,
Thailand, Taiwan, China,
Uni Emirat Arab, Filipina,
Indonesia, Rusia, Jerman,
Kamboja, Moroko, Portugal
Korea Selatan, Inggris, Kanada, AS, dan Australia.
Pada 2014, TWG merupakan perusahaan teh internasional pertama yang membuka salon teh dan butik retail
di China. Kekuatan penetrasi
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Semua komponen berasal dari prinsipal,
kami hanya sebagai fasilitator saja.
Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan
Purna Jual Honda Prospect Motor

mereknya memang luar biasa
dengan traksi menakjubkan.
Pusat pelatihan penyiapan penyajian teh dan makanan pendamping minum
teh telah dibuka di Singapura
pada 2014. Negeri Singa ini
tetap menjadi kantor pusat
dan pusat pelatihan, mengingat keunikan geografis dan
berbagai kelebihan intellectual hub Asia. Berbagai inovasi
produk, seperti resep mutakhir dan desain aksesori peralatan minum teh mereka
rancang dengan serius.
Kini, berbagai produk teh
premium, makanan penganan bernuansa teh, pastry,
dan aksesori minum teh yang
mencapai 800 macam telah
dijual di toko-toko premium
dunia seperti Harrods dan
Dean & Deluca. Tradisi yang
dibawa TWG Tea adalah “Singapura kota rempah-rempah
British India,” ketika negara
pulau ini merupakan pusat
perdagangan era kolonial.
TWG Tea merupakan studi kasus bisnis yang sangat
menarik. Pertama, positioning yang tepat di era post
modern yang telah bergeser
dari branded merchandise ke
branded experience. Ini membuka peluang besar dalam
bisnis kuliner dan turisme
yang memberikan pengalaman ekstra. Dari pemilihan lo-

kasi salon kafe hingga interior design, packaging design,
dan diversifikasi produk sangat menunjang.
Kedua, pemilihan model
bisnis yang menggabungkan
antara retail, wholesale, dan
direct experience. Branded
experience di sini ditunjang
dengan berbagai informasi
dan pengetahuan sebagai
“bukti kepiawaian” seni minum teh, east-west fusion.
Ketiga, penetrasi pasar
premium berhasil di mancanegara, sehingga TWG Tea
merupakan salah satu merek
asal Singapura terkenal di
dunia. Bayangkan, hanya
beberapa tahun saja merek
ini sudah masuk lebih dari
15 negara.
Keempat, salah satu pendiri Maranda Barnes mempunyai kepiawaian midas
touch dalam seni packaging
produk-produk premium dan
luks. Detil-detil packaging
TWG Tea sangat menentukan
sukses penetrasi dan penjualan dalam berbagai skala. Nuansa keemasan dan lokasi
kafe turut menentukan.
Traksi luar biasa untuk
tradisi tempo doeloe di era
generasi milenial yang merupakan penikmat pengalaman
unik. Bisa dijadikan
benchmark pemilihan dan
packaging produk Anda. ■

Target kajian rampung tahun ini.
JAKARTA. Agen pemegang
merek (APM) menunggu kepastian rencana kebijakan
mobil low carbon emission
program (LCEP). Ini adalah
program lanjutan dari kebijakan low cost green car
(LCGC) pemerintah.
Meskipun gambaran LCEP
masih abu-abu, produsen mobil mengaku optimistis bisa
memenuhi persyaratan produksi LCEP tersebut. Terlebih, sejumlah APM pernah
memproduksi LCGC.
Hanya saja produsen belum
bisa memberikan gambaran
apakah untuk menjalankan
program ini perlu menambah
investasi. Selain itu, pebisnis
mobil seperti PT Toyota Astra
Motor dan PT Honda Prospect
Motor optimistis nantinya kebijakan ini akan mendapat
dukungan industri lokal untuk
memenuhi spesifikasi komponen dan bahan bakar LCEP.
Untuk itu, Direktur Marketing dan Aftersales Service PT
Honda Prospect Motor Jonfis
Fandy, Rabu (11/2) menyebut
pelaku industri saat ini masih
menunggu bagaimana kepastian dari kebijakan ini. Vice
President PT Toyota Astra
Motor Henry Tanoto juga
cuma bisa memastikan akan
mendukung program pemerintah tersebut.
Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti

Putu Suryawirawan bilang,
saat ini, pemerintah masih
mengkaji LCEP bersama Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan akademisi. Target
kajian rampung tahun ini.
Selain soal spesifikasi, kajian menyangkut insentif perpajakan. "Jika mobil bisa lebih
irit tentunya pajak bisa lebih
rendah," tutur Putu tanpa
memperinci kapan program
mobil LCEP bakal jalan.

Kajian LCEP
mengenai
perpajakan akan
menjadi acuan
insentif.
Henry yakin kelak akan turut menggarap LCEP karena
telah memiliki koleksi mobil
hibrida. Spesifikasi mobil ini
juga beremisi karbon rendah.
Sebut saja Prius, Alphard Hybrid dan Camry Hybrid.
Toyota menduga penjualan
mobil Hybrid belum bagus,
lantaran adalah harga jual
masih mahal. "Penjualan Prius
tidak terlalu bagus, yang lumayan Camry dan Alphard
hybrid," terang Kepala Humas
PT Toyota Astra Motor Rouli
Sijabat.
Emir Yanwardhana

Info Tender & Lelang
Pekerjaan
di Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

jasa pelaksana instalasi pembangkit
tenaga listrik energi baru dan
terbarukan (EL003); b. elektrikal/
jasa pelaksana konstruksi jaringan
distribusi tenaga listrik tegangan
■ Nama lelang: paket pembangun- menengah (EL006) atau jasa
pelaksana konstruksi jaringan
an jalan Bts. Jabar – Patimuan –
distribusi tenaga listrik tegangan
Tambakreja
rendah (EL007); c. jasa pelaksana
Instansi: Kementerian Pekerjaan
instalasi sistem kontrol dan
Umum dan Perumahan Rakyat
instrumentasi (EL009); d. sipil yang
(Kode Lelang: 13533064)
masih berlaku
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan
Klasifikasi: non kecil
Nasional Wilayah I Provinsi Jateng
Nilai pagu paket: Rp
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
43.343.630.000,00
konstruksi/ jasa pelaksana
Nilai HPS paket: Rp
konstruksi jalan raya (kecuali jalan
36.955.003.022,00
layang), jalan, rel kereta api dan
Sumber dana: APBN
landas pacu bandara (SI003)yang
masih berlaku
Pendaftaran:
Klasifikasi: non kecil
Jumat, 5 Februari – Selasa, 16
Nilai pagu paket: Rp
Februari 2016 melalui http://eproc.
41.000.000.000,00
esdm.go.id/eproc/
Nilai HPS paket: Rp
41.000.000.000,00
Pekerjaan di Basarnas
Sumber dana: ■ Nama lelang: pekerjaan
Pendaftaran:
pengadaan Disaster Support Tactical
Rabu, 3 Februari – Rabu, 17
Equipment Kantor Pusat Badan SAR
Februari 2016 melalui http://lpse.
Nasional
pu.go.id/eproc/
Agency: Badan SAR Nasional (Kode
Lelang: 838469)
Pekerjaan di Airnav
Satuan kerja: Kantor Pusat Basarnas
Bidang/sub. bidang: pengadaan
Indonesia
barang/ peralatan SAR yang masih
■ Nama lelang: pekerjaan rancang
berlaku
bangun (design & build) pembaKlasifikasi: non kecil
ngunan tower ATC beserta
Nilai pagu paket: Rp
kelengkapannya di Pangkalpinang,
44.000.000.000,00
Tanjungpinang, dan Pontianak
Nilai HPS paket: Rp
Agency: Perum Lembaga
43.978.275.000,00
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Sumber dana: APBN
Penerbangan Indonesia (Kode
Lelang: 82700)
Pendaftaran:
Satuan kerja: Kantor Pusat
Jumat, 5 Februari – Selasa, 16
Bidang/sub. bidang: jasa konsultanFebruari 2016 melalui http://lpse.
si lainnnya/jasa manajemen proyek
basarnas.go.id/eproc/
terkait konstruksi bangunan yang
masih berlaku
Pekerjaan di
Klasifikasi: non kecil
Kementerian Hukum
Nilai pagu paket: Rp
113.767.030.000,00
dan HAM
Nilai HPS paket: Rp
■ Nama lelang: pengadaan jasa
113.767.030.000,00
building management kantor
Sumber dana: Lainnya
Jakarta
Agency: Ditjen Hak Kekayaan
Pendaftaran:
Intelektual (Kode Lelang: 5768252)
Jumat, 5 Februari – Selasa, 16
Satuan kerja: Direktorat Jenderal
Februari 2016 melalui http://eproc.
Hak Kekayaan Intelektual
airnavindonesia.co.id/eproc/
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
perawatan bangunan gedung
Pekerjaan di Kemente- (SP016) yang masih berlaku
rian ESDM
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp
■ Nama lelang: pembangunan
3.900.000.000,00
PLTS terpusat di Provinsi Sulawesi
Nilai HPS paket: Rp
Tenggara II (gelombang 2)
3.470.466.900,00
Agency: Ditjen Energi Baru,
Sumber dana: APBN
Terbarukan dan Konservasi Energi
(Kode Lelang: 5537109)
Pendaftaran:
Satuan kerja: Ditjen Energi Baru,
Selasa, 9 Februari – Senin, 15
Terbarukan dan Konservasi Energi
Februari 2016 melalui http://lpse.
Bidang/sub. bidang: a. elektrikal/
kemenkumham.go.id/eproc/

