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JAKARTA. Distributor alat 
berat PT Hexindo Adiperkasa 
Tbk memproyeksikan tahun 
ini bisa membukukan kenaik-
an penjualan 5%-10%. Optimis-
me mereka berawal dari ha-
rapan lonjakan permintaan 
alat berat dari sektor kon-
struksi dan infrastruktur.

Direktur Marketing PT He-
xindo Adiperkasa Tbk Djong-
gi Gultom bilang, tren permin-
taan alat berat konstruksi saja 
naik 20%-25% . "Kenaikan per-

mintaan alat berat konstruksi 
sudah terasa sejak Januari 
2016," kata Djonggi kepada 
KONTAN, Rabu (30/3). 

Permintaan alat berat kon-
struksi inilah yang menopang 
penjualan pada saat penjualan 
untuk sektor tambang lesu. 
Dua tahun terakhir penjualan 
alat berat untuk pertambang-
an turun drastis seiring de-
ngan anjloknya harga komo-
ditas terutama batubara.

Upaya emiten berkode sa-
ham HEXA di Bursa Efek In-
donesia (BEI) menggenjot 
penjualan ini cukup beralas-
an. Sebab, penjualannya hing-

ga September 2015 turun 
27,4% dari US$ 284,76 juta di 
tahun 2014, menjadi US$ 
206,69 juta tahun lalu.

Salah satu pos penerimaan 
yang susut adalah penjualan 
dan jasa penyewaan alat berat 
yang turun 37% menjadi US$ 
91,3 juta. Penjualan suku ca-
dang turun 23% menjadi US$ 
35,1 juta. Walhasil laba bersih 
periode September 2015 cuma 
US$ 5,1 juta.

Djonggi menduga selain 
perusahaan tambang sedang 
lesu, penjualan alat berat be-
kas yang kian marak juga ikut 
menggerus pasar penjualan 
alat berat baru. "Kebanyakan 
pelanggan memperpanjang 
masa pakai alat, jadi jasa pe-
meliharaan kami naik tipis," 
terang Djonggi.

Karena pasar loyo, manaje-
men Hexindo melakukan efi-
siensi dengan mengurangi 
biaya perjalanan dinas. Efisi-
ensi sudah dilakukan sejak 
2015, menghasilkan penuru-
nan beban umum perusahaan 
sebesar US$ 13,1 juta pada 
2015. Padahal tahun sebelum-
nya pos yang sama senilai US$ 
14,1 juta. 

Meskipun kondisi industri 
ini sedang sulit Djonggi mene-
gaskan efisiensi yang dilaku-
kan bukan mengurangi karya-
wan. "Kami tidak melakukan 
pemutusan kerja (PHK)," 
klaim Djonggi.

Emir Yanwardhana

ANTARA/Hafidz Mubarak A

Tren permintaan alat berat naik.

Penjualan alat berat untuk konstruksi sudah 
terasa meningkat sejak Januari 2016.
Djonggi Gultom, Direktur Marketing  
PT Hexindo Adiperkasa Tbk

JAKARTA. Keputusan peme-
rintah menurunkan harga ba-
han bakar minyak (BBM) 
akan berdampak positif bagi 
penjualan mobil khususnya 
mobil hemat bahan bakar atau 
low cost green car (LCGC). 
Saat harga BBM turun, daya 
beli masyarakat meningkat. 

Noegardjito, Sekretaris Jen-
deral Gabungan Industri Ken-
daraan Bermotor Indonesia 
(Gaikindo) bilang, penurunan 
harga BBM adalah kabar baik 
bagi industri otomotif. "Selain 
harga bahan bakar, produk 
domestik bruto (PDB) dan 
suku bunga adalah faktor pen-
ting bagi otomotif," kata Noe-
gardjito, Kamis (31/1).

Asal tahu saja, pemerintah 
mulai menurunkan harga 
BBM hari ini (1/4). Untuk har-
ga bahan bakar jenis premium 
akan diturunkan Rp 500 per 
liter menjadi Rp 6.450 per li-
ter. Begitu juga dengan solar 
akan diturunkan Rp 500 men-
jadi Rp 5.150 per liter.

Noegardjito menjelaskan, 
meski jualan LCGC akan naik, 
namun kenaikan penjualan-
nya masih berada di bawah 
penjualan mobil low multi 
purpose vehicle (low MPV). 

Tak hanya Gaikindo, pro-
yeksi kenaikan penjualan 
LCGC tercantum dalam riset 
Markus Scherer, Global Auto-
motive Sector Leader dari Ip-
sos Business Consulting. Me-
nurut Markus, penjualan 
LCGC naik 20% sejak dilun-
curkan tahun 2013. "Tahun 
2020 penjualan LCGC bisa 
232.000 unit," katanya. 

Adapun tahun 2015, penju-
alan LCGC tercatat 165.434 
unit. Sedangkan penjualan 
Januari-Februari 2016 tercatat 

28.160 unit, naik 8,1% ketim-
bang periode yang sama tahun 
2015 sebanyak 26.048 unit. 

Ada dua merek LCGC yang 
yang mendorong penjualan 
dua bulan awal tahun ini, yak-
ni Datsun dan Daihatsu Ayla. 
Merek LCGC lain seperti To-
yota Agya, Honda Brio Satya 
dan Suzuki Wagon R mencatat 
penurunan (lihat tabel). 

Meski penjualan turun, na-
mun Toyota Agya masih men-
dominasi pasar LCGC dengan 
penjualan 8.102 unit dengan 
pangsa pasar 28,7% di dua bu-
lan pertama tahun ini. Anton 
Jimmi, General Marketing 
Toyota Astra Motor (TAM) 
bilang, prospek penjualan 
akan naik pasca membaiknya 

ekonomi. "Pembeli Agya ada-
lah pembeli mobil pertama," 
kata Jimmi yang optimistis 
penjualan nya akan naik pas-
ca penurunan harga BBM. 

Adapun kompetitor, Honda 
Brio Satya menguasai pasar 
14% di dua bulan pertama ta-
hun ini. Meski turun, namun 
penjualan Brio Satya di Feb-
ruari 2016 naik 62,8% ketim-
bang Februari 2015. "Kami 
harap tren ini konsisten setiap 
bulan," harap Jonfis Fandy, 
Marketing & Aftersales Ser-
vice Director PT Honda Pros-
pect Motor (HPM).

Saat proyek LCGC berjalan, 
pemerintah kini mewacana-
kan pengembangan mobil 
Low Carbon Emission Prog-

ramme (LCEP). "Kami tengah 
mengkaji insentif pajaknya," 
kata Afrida Suston Niar, Ke-
pala Sub Ditjen Industri Ken-
daraan Bermotor Roda Empat 

Kementerian Perindustrian. 
Asal tahu, mobil LCGC men-
dapat insentif bebas Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM).                               n

Energi Baru LCGC
Penurunan harga bahan bakar bisa mendongkrak penjualan low cost green car (LCGC)

Emir Yanwardhana,  
Asnil Bambani 

Hexindo Bidik Jualan 
di 2016 Naik 5%-10% 

Tahun ini, 
Hexindo 

mengandalkan 
penjualan alat 

berat konstruksi.
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Pekerjaan di BPS

n Pekerjaan: pengadaan perangkat 
jaringan server, storage, dan 
keamanan jaringan untuk DC dan 
DRC beserta infrastruktur 
pendukungnya
Agency: BPS (Kode Lelang: 
367275)
Satuan kerja: Sekretariat Utama 
Badan Pusat Statistik
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ teknologi informasi yang 
masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 52.283.818.000
Nilai HPS paket: 
Rp 52.283.469.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik:  
Selasa, 22 Maret –Minggu, 3 April 
2016 melalui http://lpse.bps.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di BPOM

n Pekerjaan: pengadaan alat 
laboratorium dan alat penunjang 
laboratorium BBPOM di Yogyakarta 
TA 2016
Agency: Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (Kode Lelang: 1758191)
Satuan kerja: Balai Besar POM di 
Yogyakarta
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ alat laboratorium yang 
masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 9.458.752.000
Nilai HPS paket: Rp 9.457.563.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Selasa, 22 Maret –Minggu, 10 April 
2016 melalui http://lpse.pom.go.
id/eproc/ 

Pekerjaan di Provinsi 
DKI Jakarta

n Pekerjaan: paket pengawasan 
pembangunan tanggul A pantai 
mendukung NCICD Aliran Timur
Instansi: (Kode Lelang: 30761127)
Satuan kerja: Dinas Tata Air
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha /jasa pengawas 
pekerjaan konstruksi teknik sipil air 
(RE203),yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.739.739.320
Nilai HPS paket: 
Rp 1.446.500.000
Sumber dana: APBD

n Pekerjaan: manajemen konstruksi 
pembangunan rumah susun blok 
Nagrak, Jakarta Utara (Multi Years)
Instansi: - (Kode Lelang: 30767127)
Satuan kerja: Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemerintah Daerah
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha / (KL403) jasa 
manajemen proyek terkait 
konstruksi bangunan yang masih 
berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.099.805.500
Nilai HPS paket: Rp 2.765.598.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Kamis, 24 Maret –Rabu, 20 April 
2016 melalui http://lpse.jakarta.go.
id/eproc4 

Pekerjaan di 
Kementerian 
Perhubungan

n Pekerjaan: pengadaan CCTV 
terminal penumpang tipe A (lelang 
tidak mengikat)
Instansi: Ditjen Phb Darat (Kode 
Lelang: 32210114)
Satuan kerja: Direktorat Prasarana 
Perhubungan Darat
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ jasa piranti keras dan 
piranti lunak yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 7.500.000.000
Nilai HPS paket: Rp 7.495.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Minggu, 27 Maret –Senin, 4 April 
2016 melalui http://lpse.dephub.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di BIG

n Pekerjaan: pengembangan 
aplikasi Ina Geoportal
Agency: Badan Informasi 
Geospasial (Kode Lelang: 854399)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha/jasa konsultansi IT 
yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.708.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.707.923.250
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Selasa, 29 Maret –Selasa, 5 April 
2016 melalui http://lpse.big.go.id/
eproc/ 
 

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

Toko mainan anak-anak 
paling terkenal di dunia 
saat ini adalah FAO 

Schwarz. Jika Anda pernah 
nonton film yang dibintangi 
oleh Tom Hanks berjudul 
"Big", maka Anda pernah tu-
rut merasakan seperti apa 
toko tersebut yang dihiasi 
dengan mainan piano raksa-
sa. Kini FAO Schwarz yang 
telah berusia 153 tahun terse-
but hanyalah menjadi sebuah 
merek tanpa lokasi fisik. 

Pada bulan Mei 2015, flag-
ship store FAO Schwarz di 
Manhattan New York City te-
lah ditutup. Berikutnya pada 
bulan Desember 2015, toko 
flagship mainan saudara 
kembarnya bernama Toys “R” 
Us di Times Square juga ditu-
tup. Alasan penutupan me-
mang klasik, yaitu tingginya 
harga sewa gedung. 

Toys “R” Us New York City 
luasnya 110.000 kaki persegi 
atau setara dengan 10.220 
m². Toko ini dihiasi dengan 
bianglala raksasa, rumah bo-
neka Barbie raksasa, dan di-
nosaurus T-rex setinggi 20 
kaki. Bisa dimengerti meng-
apa akhirnya dua flagship 
store di kota termahal dunia 
ini akhirnya tutup. 

Sejarah Toys "R" Us, Inc 
dimulai sebagai retailer ma-
inan anak-anak dan remaja 
di tahun 1948. Perusahaan 

ini bermarkas di Wayne, New 
Jersey. Saat ini, total ada 863 
toko bermerek Toys “R” Us 
dan Babies “R” Us di Amerika 
Serikat, 740 di luar negeri, 
dan 245 toko berlisensi di 38 
negara. Selain itu, juga retai-
ler Toysrus.com, Babiesrus.
com, dan FAO.com.

Pendiri Toys “R” Us ada-
lah Charles Lazarus dengan 
toko furnitur bayi pertama-
nya bernama Children’s Su-
permart di Washington, DC 
di tahun 1948. Ia juga mene-
rima order mainan untuk 
bayi dan anak-anak. 

Di tahun 1957, ia mulai 
berjualan mainan bayi dan 
anak-anak dengan merek 
Toys “R”Us di Rockville, Ma-
ryland. Kemudian pada ta-
hun 1966, Toys “R” Us dia-
kuisisi oleh Interstate Depart-
ment Stores,Inc, pemegang 
merek the White Front, Topps 
Chains dan Children's Bar-
gain Town Amerika Serikat.

Pada puncaknya, Toys “R” 
Us adalah bisnis yang sangat 
sukses dalam satu kategori 
spesifik sehingga mampu me-
newaskan kompetitor-kompe-
titor lainnya. Mungkin untuk 
kategori yang berbeda, posisi-
nya mirip dengan kedai kopi 
Starbucks yang mematikan 
kedai-kedai kopi independen. 

Pada tahun 1998, dengan 
meningkatnya penjualan ma-

inan anak-anak di retailer 
masal seperti Walmart, Tar-
get, maupun penjualan online 
di Amazon, market share 
Toys “R” Us menurun drastis. 
Untuk meningkatkan perfor-
mance penjualan, di tahun 
2005, Toys “R” Us memisah-
kan bisnis mainan dengan 

bisnis perlengkapan bayinya 
dengan bantuan konsorsium 
Bain Capital Partners, Kohl-
berg Kravis Roberts, dan Vor-
nado Realty Trust sebesar 
US$ 1,3 miliar.

Amazon sendiri merupa-
kan partner pemasaran onli-
ne Toys “R” Us sejak 2000 
hingga 2010. Amazon berjan-
ji untuk tidak menjual main-
an anak-anak dan bayi seru-
pa dengan produk-produk 
yang dijual oleh Toys “R” Us 
di situs Amazon tersebut. 
Namun ternyata kemitraan 
ini tidak berjalan baik karena 
ada tumpang tindih jenis pe-
layanan dan produk-produk 
yang dijual antara keduanya. 
Klausul “eksklusivitas” pun 
telah dilanggar.

Sebagai provider online 
store, Amazon dipercaya oleh 
berbagai brand terkemuka, 
termasuk retailer asesoris Ice.
com, retailer CD lagu Circuit 
City, dan dua raksasa retailer 
fashion yaitu Eddie Bauer 
dan Nordstrom. Dan terhi-
tung September 2001, Ama-
zon bermitra dengan Target, 
yang merupakan saingan be-
rat Toys “R” Us. 

Akhirnya perang di peng-
adilan terjadi antara Toys 
“R” Us dengan Amazon. Pihak 
pertama percaya bahwa klau-
sul perjanjian mengeksklusi-
kan penjualan mainan anak-

anak dan barang-barang per-
lengkapan bayi bagi mereka, 
di mana Pihak kedua sama 
sekali tidak lagi berhak men-
jual produk-produk dalam 
kategori identik. 

Prakteknya, pihak kedua 
tetap menjual produk-produk 
dalam kategori tersebut de-
ngan dalih bahwa mereka ti-
dak menjual produk-produk 
identik dengan yang dijual 
oleh pihak pertama.

Dalam bisnis apapun, 
kompetisi selalu merupakan 
faktor terbesar kejatuhan. 
Ekspansi online yang dilaku-
kan di awal tahun 2000 de-
ngan bermitra dengan Ama-
zon, tampaknya tanpa dida-
sari oleh pengetahuan akan 
cara kerja retail online yang 
memadai, termasuk penyim-
panan data penjualan dan 
pencarian.

Revenue Toys “R” Us 2014 
mencapai US$ 12,4 miliar 
dengan jumlah pegawai 
66.000 orang di 35 negara. 
Statusnya kini adalah per-
usahaan privat terbesar ke-23 
versi majalah Forbes. Sudah 
cukup besar, namun rencana 
go public telah ditangguhkan 
sejak 2013. Perbaikan inter-
nal masih akan terus dilaku-
kan oleh Toys “R” Us. Akankah 
flagship store kembali memu-
kau? Atau bahkan online sto-
re yang pegang kendali?   n

Jatuh Bangun Fao Schwarz dan Toys 'R' Us

alat beratn

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

Lomba Lingkungan

ANTARA/HO/ferdi

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto (kanan) bersama Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan 
Pendidikan Dasar Menengah bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta berbincang dengan perwakilan pelajar 
peserta lomba lingkungan tingkat SLTA Toyota Eco Youth (TEY) di Jakarta, Kamis (30/3). TEY tahun 2016 mengambil 
tema Ecosociopreneurship guna menstimulus para peserta menampilkan proyek-proyek lingkungan yang berkelanjutan 
dan didukung pendanaan yang mandiri.

Kemitraan 
dengan Amazon 
tidak berjalan 
dengan baik, 

klausul eksklusif 
pun dilanggar. 

Penjualan Mobil LCGC Januari-Februari

Merek (unit) 
2016 2015

Jan Feb Jan Feb

Toyota Agya 4.024 4.078 4.666 4.508
Daihatsu Ayla 3.508 4.401 2.768 2.793
Datsun Go+ 2.218 2.059 1.945 1.602
Honda Brio Satya 1.918 2.055 3.074 1.262
Datsun Go 1.077 1.042 689 618
Suzuki Wagon R 790 990 983 1.140
Total 13.535 14.625 14.125 11.923

Sumber: Gaikindo


