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JAKARTA. PT Solo Manufak-
tur Kreasi, perakit mobil 
Esemka sedang menyiapkan 
pabrik perakitan mobil di Bo-
yolali, Jawa Tengah. Perusa-
haan ini akan memproduksi 
mobil niaga untuk kawasan 
pedesaan.

Dwi Budhi Martono, Direk-
tur Teknik PT Solo Manufaktur 
Kreasi menyatakan, proyek 
pabrik di Boyolali dipersiap-
kan sejak Januari 2016, terma-
suk area lahan pabrik. "Lokasi 

itu kami persiapkan untuk fa-
silitas assembly," kata Dwi ke-
pada KONTAN, Kamis (3/3).

Esemka menyiapkan lahan 
5.000 meter persegi (m²) di 
Boyolali. Tapi Dwi tak menje-
laskan target pengoperasian 
pabrik perakitan Esemka.

Sebelum memproduksi se-
cara massal, manajemen 
Esemka akan membedah mo-
bil di hadapan industri kom-
ponen. "Kami akan melelang 
pasokan komponen, dan 
menggandeng yang bisa pro-
duksi komponen dengan har-
ga ekonomis," ungkap Dwi. 

Kebutuhan biaya produksi 

mobil Esemka berkisar antara 
Rp 70 juta-Rp 350 juta per 
unit. Dwi tak bersedia meng-
ungkapkan sumber dana pro-
duksi mobil tersebut. 

Sebelumnya beredar kabar 
bahwa produsen Esemka ini 
akan menjalin kerjasama de-
ngan PT Adiperkasa Citra 
Lestari. Tahun lalu, perusaha-
an milik AM Hendropriyono 
itu telah menjalin kerjasama 
dengan pabrikan mobil dari 
Malaysia, Proton. Namun Dwi  
tak bersedia mengonfirmasi 
kabar itu. "Tanya ke Hendrop-
riyono saja," katanya.

I Gusti Putu Suryawirawan, 
Direktur Jenderal Industri 
Logam, Mesin, Alat Transpor-
tasi dan Elektronika Kemen-
terian Perindustrian (Kem-
prin) menyatakan tak tahu 
rencana Esemka. Namun Putu  
menandaskan bahwa Esemka 
bukan mobil nasional. "Yang 
penting industri komponen 
dulu, setelah itu baru industri 
mobil jalan," harap Putu.

Toh, Ibnu Susilo, Ketua 
Asosiasi Industri Automotive 
Nusantara (Asianusa) tak se-
tuju dengan Putu. Dia menya-
takan, mobil yang memakai 
rancangan dan komponen da-
lam negeri bisa disebut mobil 
nasional. Dia menilai peme-
rintah tak mendukung pe-
ngembangan mobil. "Jangan 
sampai program ini jadi prog-
ram industri saja," kata Ibnu.

Issa Almawadi., Asnil Bambani
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Esemka menyiapkan lahan 5.000 meter persegi di Boyolali.

Kami mempersiapkan fasilitas perakitan 
Esemka di Boyolali, Jawa Tengah.
Dwi Budhi Martono, 
Direktur Teknik Solo Manufaktur Kreasi

JAKARTA. Asosiasi Pengusa-
ha Truk Indonesia (Aptrindo) 
meminta Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta memperpanjang 
usia truk yang beroperasi di 
Jakarta. Aptrindo berharap,  
pembatasan usia truk yang 
beroperasi di Jakarta diper-
panjang menjadi 20 tahun-22 
tahun dari saat ini 10 tahun. 

Gemilang Tarigan, Ketua 
Umum DPP Aptrindo, menya-
takan, banyak anggota mere-
ka kesulitan meremajakan 
truk jika dibatasi 10 tahun. 
"Umur 10 tahun belum jadi 
patokan truk layak ganti," 
kata Gemilang, Kamis (3/3).

Pembatasan usia truk 10 ta-
hun di wilayah DKI Jakarta 
tersebut merujuk pada Per-
aturan Daerah DKI Jakarta No 
5/2014. Aturan yang diteken 
pada akhir April 2014 terse-
but, menetapkan usia pema-
kaian truk dibatasi sampai 10 
tahun. Untuk masa transisi, 
pengusaha truk mendapat ke-
ringanan setahun. 

Selain karena masalah kela-
yakan dari truk, masalah bis-
nis jasa angkutan niaga juga 
menjadi pertimbangan dari 
Gemilang. Jika truk harus di-
remajakan dalam usia 10 ta-
hun, pengusaha truk mesti 
menaikkan tarif jasa angkutan 
agar hitungan bisnis bisa 
menguntungkan. 

Menurut Gemilang, simulasi 
yang mereka lakukan, tarif 
jasa angkutan niaga bisa naik 
dua kali lipat jika kebijakan 
pembatasan usia truk 10 ta-
hun tetap diberlakukan. Jika 
kenaikan tarif ini terjadi, dam-
paknya tak hanya kepada bis-
nis jasa angkutan saja, tetapi 
juga bisa berimbas pada kena-
ikan harga barang alias memi-

cu laju infl asi.
Agar kenaikan tarif jasa 

kendaraan niaga tak terjadi, 
Gemilang meminta Pemerin-
tah Provinsi DKI Jakarta sege-
ra merevisi beleid tersebut. 
"Makanya kami meminta atur-
an tersebut direvisi. Usulan 
sudah kami kirim ke Pak Gu-
bernur," terang Gemilang.

Aptrindo mengusulkan, be-
leid pembatasan usia truk di-
perpanjang sampai usia 20 ta-
hun hingga 22 tahun. Dalam 
masa transisi, truk yang ber-
usia lanjut berhak mendapat-
kan kelonggaran melakukan 
peremajaan dalam waktu 
5 tahun.

Selain itu, Gemilang bilang, 
pembatasan usia truk 10 ta-

hun tak tepat dilakukan saat 
ini. Sebab saat bisnis jasa ang-
kutan niaga sedang melambat. 
"Ini perlu menjadi perhatian, 
karena tahun kemarin saja 
kondisi pasar angkutan jasa 
lesu," keluh Gemilang.

Seandainya kebijakan terse-
but tetap diterapkan, Gemi-
lang menilai industri otomotif 
yang memproduksi truk juga 
tak siap memenuhi pesanan. 
Dalam hitungan Aptrindo, jika 
kebijakan berlaku, maka ada 
sekitar 7.000 armada truk 
baru yang dibutuhkan anggo-
tanya setiap tahun. "Sanggup 
tidak produsen truk meme-
nuhi demand peremajaan 
hingga 7.000 unit per tahun?," 
ungkap Gemilang.

Sebagai catatan saja, tahun 
2016 harusnya ada 4.475 unit 
truk yang diremajakan. Truk 
yang masuk masa peremajaan 
tersebut buatan tahun 1980 
sampai 1995.

Gaikindo pro 10 tahun
Bertolak belakang dengan 

permintaan pengusaha ang-
kutan truk, Jongkie D Sugiar-
to Ketua I Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indone-
sia (Gaikindo) berharap atur-
an pembatasan truk di DKI 
Jakarta tetap konsisten 10 ta-
hun. "Jika diperpanjang akan 
mengganggu rencana bisnis 
industri otomotif," katanya. 

Menurut Jongkie, saat ini 

agen pemegang merek mobil 
niaga sudah mempersiapkan 
produksi untuk implementasi 
kebijakan dari Pemprov DKI 
Jakarta tersebut. Selama ini, 
pasar truk terbesar di Indone-
sia berada di wilayah Jakarta 
dan sekitarnya.  "Kalaupun 
disetujui revisi, kami minta 
tetap ada aturan soal laik pa-
kai atau tidak, seperti emisi 
dan lainnya," kata Jongkie. 

Terkait kekhawatiran paso-
kan truk, Jongkie menyatakan 
tak ada masalah. "Angka ke-
butuhan 7.000 unit truk terse-
but jauh dari skala produksi 
kami, sudah pasti bisa kami 
penuhi. Masalahnya sekarang 
mereka mau beli atau tidak?" 
kata Jongkie.     ■

Usia Truk Picu Pro-Kontra
Pengusaha jasa angkutan truk meminta usia truk di Jakarta diperpanjang menjadi 20-22 tahun

Emir Yanwardhana

Esemka Persiapkan 
Perakitan di Boyolali

Putu 
Suryawirawan 
menyatakan 

Esemka bukan 
mobil nasional.
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Pekerjaan di Provinsi 
Bangka Belitung 

■ Pekerjaan: peningkatan jalan 
Puding Besar – Saing – Kota 
Waringin
Instansi: - (Kode Lelang: 1799086)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi / sesuai dengan 
dokumen pengadaan yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 7.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 7.000.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 23 Februari –Senin, 7 Maret 
2016 melalui http://lpse.
malukuprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Airnav 
Indonesia

■ Pekerjaan: pengadaan A-SMGCS 
tahap 2 di JATSC Traffi c tanpa 
transponder (pelelangan tidak 
mengikat)
Agency: Perum Lembaga 
Penyelenggara Pelayanan Navigasi 
Penerbangan Indonesia (Kode 
Lelang: 84700)
Satuan kerja: Kantor Pusat
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ navigasi yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 65.000.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 63.488.000.000
Sumber dana: BUMN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 24 Februari –Rabu, 9 Maret 
2016 melalui http://eproc.
airnavindonesia.co.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kabupaten Bekasi

■ Pekerjaan: jasa konsultansi 
pengawasan revitalisasi gedung 
RSUD
Agency: ULP Kabupaten Bekas 
(Kode Lelang: 7953352)
Satuan kerja: Dinas Bangunan
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha/ jasa pengawas 
konstruksi bangunan gedung 
(RE201) dan jasa manajemen 
proyek terkait konstruksi bangunan 
(KL403) yang masih berlaku

Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.651.655.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.651.655.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 25 Februari –Senin, 7 Maret 
2016 melalui http://lpse.bekasikab.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kementerian Keuangan

■ Pekerjaan: pengadaan penye-
lenggaraan kegiatan bimbingan dan 
sosialisasi ketentuan pelaksanaan 
penanaman modal kepada aparatur 
Provinsi, Kabupaten/Kota dan 
Penanam Modal T.A. 2016
Agency: LPSE BKPM (Kode Lelang: 
515384)
Satuan kerja: Selain Setama dan 
Promosi
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
EO/MICE yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.810.603.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.743.803.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 29 Februari –Kamis, 10 
Maret 2016 melalui http://lpse.
bkpm.go.id/eproc/  

Pekerjaan di BNPB

■ Pekerjaan: pengadaan penguatan 
daerah rawan bencana tahap I 
berupa motor trail
Agency: Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana (Kode Lelang: 
440382)
Satuan kerja: Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang / perdagangan sepeda 
motor yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 6.720.000.000
Nilai HPS paket: Rp 6.500.235.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 29 Februari –Kamis, 10 
Maret 2016 melalui http://lpse.
bnpb.go.id/eproc/ 

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

Di Indonesia, nama 
Uber dan GrabCar (ba-
gian dari GrabTaxi) 

telah cukup dikenal. Di AS, 
ada Lyft yang juga bermodel 
bisnis ride/car-sharing de-
ngan aplikasi. Lyft menda-
patkan suntikan dana US$ 
500 juta dari General Motors 
(GM) yang merupakan bagi-
an dari US$ 1 miliar pembia-
yaan venture capital (VC). 
Valuasi Lyft terakhir menca-
pai US$ 4,5 miliar di luar 
kapital terbaru.

September 2015, Lyft telah 
berpartner dengan Didi Kuai-
di, kompetitor car-sharing 
berbasis di China dan Grab-
Car di Asia Tenggara terma-
suk Indonesia. Dan investor 
dari Asia bukan lagi sesuatu 
yang baru bagi Lyft. Dua in-
vestor awal mereka adalah 
Rakuten dari Jepang dan Ali-
baba dari China.

Gol jangka pendeknya 
tentu saja untuk melumpuh-
kan Uber yang telah duluan 
penetrasi pasar secara masif. 
Dengan dukungan kapital 
GM, dalam jangka panjang, 
Lyft bervisi mendisrupsi du-
nia penyewaan mobil di AS 
dan dunia.

Pertama-tama dengan 
membentuk hub-hub penye-
waan mobil atau car rental di 
seluruh AS di mana mereka 
yang tidak memiliki mobil 

pribadi pun dapat mengenda-
rai mobil yang disediakan 
Lyft untuk mencari uang 
saku. 

Bayangkan bagaimana 
menariknya program ini bagi 
pengendara maupun konsu-
men. Program ini menunjuk-
kan bahwa Lyft bukan hanya 
semacam Uber namun juga 
semacam taksi resmi yang 
mempekerjakan pemilik mo-
bil dan pengendara mobil 
perusahaan.

Dalam advertensinya, po-
tensi mengendarai mobil Lyft 
mencapai US$ 1500 per 
minggu atau US$ 6000 per 
bulan, setara gaji seorang 
manajer di California. Jum-
lah ini sangat menggiurkan 
mengingat kondisi ekonomi 
dan angka pengangguran di 
AS masih belum optimal.

Kedua, GM dan Lyft se-
dang menggodok kemungkin-
an untuk membangun jaring-
an mobil-mobil self-driving, 
alias tanpa disetir oleh ma-
nusia sebagaimana yang te-
lah dipelopori oleh Google dan 
Tesla. Presiden Lyft John 
Zimmer berpendapat bahwa 
mobil-mobil self-driving seba-
iknya dikelola jaringan per-
usahaan daripada dijual dan 
digunakan oleh individu. 

Saat ini, yang menjadi 
kendala realisasi adalah re-
gulasi lalu lintas self-driving 

cars di tingkat negara bagian. 
Di California, misalnya, re-
gulasi bagi kendaraan self-
driving masih dalam tahap 
pengembangan. 

Izin testing mobil-mobil 
self-driving telah disetujui 
negara bagian California di 
bulan Desember 2015 untuk 
Volkswagen, Mercedes Benz, 
Google, Delphi Automotive, 
Tesla Motors, Bosch, Nissan, 
Cruise Automation, BMW, 
Honda, dan Ford. Namun, 
untuk penggunaan mobil-mo-
bil self-driving di jalan raya 
masih dalam tahap pertim-
bangan.

Visi GM yang cukup bera-
ni dalam hal ini merupakan 
cerminan perubahan perilaku 
konsumen pasca resesi di AS. 

Fakta bahwa Generasi Mile-
nial yang semakin menggilai 
sharing economy daripada 
ownership economy semakin 
membuka pintu berbagai jasa 
transportasi fl eksibel. 

Di AS sendiri yang lebih 
mengandalkan transportasi 
otomobil daripada transpor-
tasi publik masal seperti kere-
ta dan kereta bawah tanah, 
juga membuka kesempatan 
besar untuk jasa-jasa mobil 
semacam Lyft dan Uber. 

GM mengenali betul ba-
gaimana bahaya dari jasa-
jasa mobil car-sharing dan 
ride-sharing. Ini sangat berpo-
tensi menurunkan omzet pen-
jualan mobil. Besar kemung-
kinan langkah GM ini juga 
akan diikuti oleh produsen 
mobil dari Jerman dan Je-
pang lainnya.

Di tahun 2011, GM telah 
bekerja sama dengan Relay-
Rides, yaitu tempat transaksi 
car-sharing di mana para 
pemilik mobil menyewakan 
mobil-mobil mereka yang se-
dang tidak digunakan. Ford 
juga telah bermitra dengan 
Getaround dan Daimler Mer-
cedes telah menjalin kerjasa-
ma dengan Car2Go. 

Sebagai perbandingan, 
Uber telah mendapatkan ka-
pital sebesar US$ 10 miliar 
dan divaluasi US$ 62,5 mili-
ar. Jadi, Lyft hanyalah 1/14 

nilai Uber. Ini perlu dikejar.
Selain itu, Uber mempu-

nyai pusat riset self-driving 
cars di Pittsburg dan sangat 
getol mempekerjakan para 
pakar dari Carnegie Mellon 
University dan para jebolan 
Google. Dua institusi ini di-
kenal sebagai pionir self-dri-
ving cars.

Sepak terjang Lyft juga 
bisa dilihat dari keberhasilan 
menggaet kerja sama dengan 
Starbucks, Shell, Hertz, dan 
Justin Bieber. 

Kerja sama dengan Shell 
ini sangat menunjang karena 
menekan pengeluaran para 
driver independen Lyft de-
ngan diskon yang menarik. 
Sedangkan bisnis rental mo-
bil Hertz memberikan kesem-
patan bagi para driver inde-
penden yang tidak memiliki 
mobil sendiri. 

Kerja sama dengan Star-
bucks berupa transportasi 
bagi para barista yang meng-
alami kesulitan transportasi 
publik ketika berangkat dan 
pulang kerja. Lyft memberi-
kan jasa pengantaran gratis 
bagi para barista. Semacam 
shuttle kerja begitulah.

Akhir kata, bagaimana 
sepak terjang Lyft di Indone-
sia, masih perlu kita amati. 
Banyak yang bisa kita pela-
jari dari model bisnis dan 
strategi mereka.     ■

Disrupsi Lyft dan General MotorDisrupsi Lyft dan General Motor
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 

Entrepreneur

Pelacak Motor
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Operator selular memanfaatkan pertumbuhan bisnis yang menggunakan kendaraan bermotor seperti jasa logistik dan 
layanan antar pemesanan produk di Indonesia. Karenanya operator seperti Telkomsel menawarkan produk pelacak sepeda 
motor T-Bike untuk membantu memonitor, memandu, dan mengendalikan sepeda motor. 


