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Dalam waktu dekat kami akan buka di 
Pekanbaru, Bali, dan Palembang
Hindra Tanujaya, 
Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk

■MANUFAKTUR

Siapa yang tidak kenal 
motor gede (Moge) ber-
merk Harley-Davidson? 

Motor yang akrab disebut HD 
ini bukan hanya sepeda mo-
tor dengan kualitas, presisi, 
dan stamina luar biasa. Na-
mun merupakan simbol dari 
gaya hidup kebebasan yang 
melegenda. Dalam satu sepe-
da motor HD, sains, seni, dan 
kepercayaan konsumen mele-
bur dengan manis. 

Bagaimana Harley-Da-
vidson mampu memperta-
hankan kualitas dan merek-
nya sambil terus mempenga-
ruhi kultur pop dunia?

Harley-Davidson, Inc di-
dirikan di Milwaukee, Wi-
sconsin oleh William S. Har-
ley dan Arthur Davidson di 
tahun 1903. HD berhasil me-
lewati the Great Depression 
dan mengalami beberapa kali 
perpindahan kepemilikan  
dalam berbagai kondisi per-
ekonomian yang berbeda. 

Kini HD merupakan pro-
dusen sepeda motor peringkat 
kelima dalam volume produk-
si di dunia. Pabriknya pun 
menyebar di beberapa lokasi 
di York (Pennsylvania), Mil-
waukee (Wisconsin), Kansas 
City (Missouri), Manaus 
(Brazil), dan Bawal (India).

Sebagai gaya hidup, HD 
dengan Harley-Davidson Ow-
ners’ Group (HOG)-nya me-

warnai kultur pop secara ak-
tif. Setiap tahun, pertemuan 
akbar 500.000 anggota HOG 
dilakukan di Sturgis (South 
Dakota). 

Motorcycle Rally di Stur-
gis tahun 2016 adalah yang 
ke-76. Dalam satu minggu 
dalam satu tahun, Sturgis 
yang berpenduduk kurang 
dari seribu orang ini menjadi 
lautan manusia yang berper-
nak-pernik HD.

Kemeriahan ini merupa-
kan salah satu bentuk loyali-
tas konsumen akan merek 
dan gaya hidup HD, yang be-
lum ada tandingannya. Di 
Indonesia pun, HOG merupa-
kan ajang pertemuan presti-
sius para penggemar moge 
yang melibatkan beberapa 
instansi pemerintah dalam 
pengamanannya. 

Dalam bahasa marketing, 
HD adalah merek yang sangat 
sukses dalam social branding 
di kalangan Generasi Baby 
Boomer dan Generation X. Di 
kalangan milenial, tampak-
nya merek HD belum demiki-
an merasuk, apalagi meng-
ingat generasi ini lebih inte-
lektual, senang hal-hal virtual, 
dan lebih peka akan ekologi 
dan efi siensi sumber daya. Di 
mata Generasi Milenial, sepe-
da motor HD dipandang “bo-
ros dan ribut.”

Namun, sekali lagi HD te-

tap memiliki kehebatan merek 
yang belum ada bandingan-
nya dalam dunia industri 
sepeda motor.

Lantas, pertanyaannya: 
apakah HD memang pantas 
untuk mendapatkan perlaku-
kan "istimewa" seperti ini?

Tentu. Kualitas sepeda 
motor HD memang luar bia-
sa. Selain model terbaru sela-
lu mereka keluarkan setiap 
tahun, primadona bernama 
V-ROD mencapai 60 mil per 
jam hanya dalam 3,25 detik. 
Ini dua kali lipat kecepatan 
sepeda motor HD lainnya.

Proses produksi di pabrik 
Kansas City terbagi dalam 
empat departemen: engine as-

sembly, paint department, 
main assembly, dan fabrica-
tion. Di pabrik yang luasnya 
500.000 kaki persegi ini, HD 
mengolah 10 juta pon besi 
setiap tahun. Seribu seratus 
pekerja menjalankan 1200 
mesin, robot, dan instrumen 
berkomputer. 

Mereka melakukan pPo-
duksi dengan sangat cermat, 
teliti, dan halus. Misalnya, 
dalam memproduksi kerang-
ka V ROD yang berada di ba-
gian luar motor, hydra for-
ming process yang memper-
halus bagian-bagian yang 
tertekuk akibat pengelasan 
api dengan menggunakan te-
naga air bertekanan super 
tinggi. Ini merupakan salah 
satu teknologi canggih yang 
membedakan kualitas HD de-
ngan sepeda motor lainnya.

Kualitas keamanan pro-
duk juga dijamin oleh HD. Di 
tahun 2015 saja, sebanyak 
312.000 unit motor direcall 
karena sadel yang mudah 
terlepas sehingga dianggap 
bisa membahayakan kesela-
matan pengendara. Walau-
pun hingga Juni 2015, belum 
ada laporan resmi tentang 
cedera atau kematian yang 
disebabkannya oleh kesalah-
an produksi ini.

Perbaikan per unit mem-
butuhkan biaya US$ 130, se-
hingga total lebih dari US$ 40 

juta telah mereka keluarkan 
untuk recall ini. 

Tipe-tipe yang kena recall 
termasuk 2014 and 2015 
Road King, Street Glide, Elec-
tra Glide Ultra Classic, Ultra 
Limited, Police Road King, 
Police Electra Glide dan CVO 
Ultra Limited. Serta 2014 
CVO Road Kindan  the 2015 
Electra Glide Ultra Classic 
Low, Ultra Limited Low, Road 
Glide, CVO Street Glide dan 
CVO Road Glide Ultra.

Harga termurah HD di-
mulai dari US$ 17.000 (har-
ga di AS) dan dengan opera-
ting profi t margin rata-rata 
sebesar 19,5%, HD   ibaratnya 
seorang kakek berusia 103 
tahun yang masih sangat 
"seksi" dan sakti. Tantangan 
terbesar HD kini adalah so-
sialisasi merek di antara 
para Generasi Milenial. 

Apakah pamor merek HD 
akan menukik turun sebagai-
mana merek-merek jam ta-
ngan mewah dan luxury goods 
seperti aksesoris bermerek 
akhir-akhir ini? Generasi 
milenial memang hidup da-
lam dunia yang telah jauh 
berbeda daripada yang diala-
mi oleh generasi-generasi se-
belumnya. Padahal mereka 
adalah konsumen kini dan 
masa depan. Mari kita perha-
tikan dalam satu dekade ke 
muka..     ■

Kualitas dan Stamina Merek Harley-DavidsonKualitas dan Stamina Merek Harley-Davidson

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

MOBIL BEKAS■

ASSA Siap Tambah 
Tiga Gerai Lelang
JAKARTA. PT Adi Sarana Ar-
mada Tbk tengah fokus  
menggarap bisnis lelang ar-
mada. Emiten dengan kode 
saham ASSA di Bursa Efek 
Indonesia ini berniat melebar-
kan area operasi balai lelang.  

Perusahaan ini berencana 
tambah tiga balai lelang anyar 
di tiga kota berbeda pada 
kuartal III 2016 ini. "Kami su-
dah ada di  lima kota, dalam 
waktu dekat kami akan mem-
buka di Pekanbaru, Bali, dan 
Palembang," ujar Hindra Ta-
nujaya, Direktur PT Adi Sara-
na Armada Tbk kepada KON-
TAN, Rabu (13/7).

Aksi ini tidak terlepas dari 
hasil penjualan balai lelang 
yang melonjak. Hingga akhir 
Maret 2016, penjualan balai 
lelang perusahaan ini melon-
jak hampir tiga kali lipat dari 
Rp 892,35 juta di periode seru-
pa tahun lalu menjadi Rp 2,31 
miliar. Hasil ini tidak terlepas 
dari jumlah barang pihak keti-
ga yang dititipkan di balai le-
lang makin bertambah.

Sambil membenahi bisnis 
balai lelang, Adi Sarana juga 
tidak melupakan pada bisnis 
utama perusahaan ini yakni 
penyewaan armada. Perusa-
haan ini masih fokus menya-
sar segmen korporasi dengan 
jangka waktu sewa armada 
jangka panjang. Soalnya kon-
stribusi bisnis sewa dari kor-
porasi masih jadi yang terbe-
sar bagi ASSA.

Makanya, meski perusaha-
an ini mengakui terjadi lon-
jakan sewa armada secara in-
dividual di periode Lebaran 
kemarin, tapi kontribusi bis-
nis masih kalah jauh dengan 
sewa armada secara korpora-
si. "Kontribusi bisnis dari bis-
nis sewa armada individual 
masih di bawah 1%. Kami ti-

dak fokus bisnis rental arma-
da secara harian," tuturnya.

Sejauh ini ada dua klien 
terbesar ASSA, yakni  PT HM 
Sampoerna Tbk dan PT Sum-
ber Alfaria Trijaya Tbk. Pada 
kuartal I-2016, kedua perusa-
haan ini menyumbang pema-
sukan lebih dari 10% dari total 
pendapatan ASSA. Perincian-
nya dari PT HM Sampoerna 
menyumbang Rp 64,09 miliar 
dan Sumber Alfaria memberi 
kontribusi Rp 47,91 miliar.

Supaya bisnis sewa armada 
tetap terjaga, Adi Sarana ba-
kal terus mengejar target tam-
bahan armada 20.000 unit 
sampai akhir tahun ini. 

Awal pekan ini, Adi Sarana 
baru saja mendapat pinjaman 
dari Bank Sumitomo Mitsui 
Indonesia sebesar Rp 200 mi-
liar. Dana pinjaman ini akan 
Adi Sarana pakai untuk me-
nambah armada perusahaan.

ASSA memang akan meng-
andalkan dana pinjaman un-
tuk membiayai tambahan ar-
mada sepanjang tahun ini. Ia 
proyeksi kebutuhan dana un-
tuk membeli armada sepan-
jang tahun ini antara Rp 800 
miliar sampai Rp 900 miliar. 

Selain Sumitomo, ASSA 
juga akan meminjam dana ke 
bank lain seperti Bank Mandi-
ri dan Bank Central Asia. 
"Kami masih akan menambah 
1.000 armada lagi di luar pere-
majaan," paparnya.

Saat ini, ASSA memiliki se-
kitar 19.000 armada. Bila di-
tambah dengan kebutuhan 
peremajaan armada maka 
jumlah tambahan armada bisa 
mencapai 4.500 unit. Hindra 
mengakui, kebutuhan tamba-
han armada untuk tahun ini 
lebih banyak dari tahun lalu.

Putri Werdiningsih

JAKARTA. Dampak lonjakan 
daya beli masyarakat selama 
Ramadhan dan Lebaran lalu 
ikut dirasakan oleh produsen 
peralatan rumah tangga atawa 
home appliances. Produsen 
mengklaim terjadi kenaikan 
penjualan kulkas, televisi, 
mesin cuci, dispenser maupun 
pendingin udara. 

Seperti yang dialami oleh 
PT Sharp Electronic Indone-
sia. Manajemen perusahaan 
ini mengklaim penjualan pro-
duk lemari es naik 15%–20%. 
Guna mendongkrak penjual-
an, pada Ramadan kemarin 
Sharp menggelontorkan pro-
duk baru Shine Refrigerator. 
Dengan kenaikan penjualan 
tersebut Sharp mengklaim 
kini telah mengantongi pang-
sa pasar lemari es 26%. 

"Kami memilih fokus pada 
produk home appliances ka-
rena produk inilah yang dimi-
nati dan dibutuhkan masyara-
kat saat Ramadan," ujar Andry 
Adi Utomo, National Sales 
Senior Manager Sharp Elec-
tronics kepada KONTAN, Se-
lasa (12/07) lalu.

Selain kulkas, ia menyebut 
produk lain yang diminati 
oleh masyarakat pada Rama-
dan atau  menjelang Lebaran 
lalu adalah produk penyejuk 
ruangan. Hanya saja Andry 
enggan membeberkan berapa 
volume penjualan maupun ni-
lai penjualan perusahaan ini 
selama Ramadan lalu. 

Ia hanya menyampaikan ta-
hun ini optimistis bisa menca-
pai target pertumbuhan pen-
jualan sekitar 15% dibanding-
kan dengan tahun lalu. "Kami 
pun terus melakukan inovasi 
produk yang sangat mengerti 
akan kebutuhan pasar dan 
masyarakat Indonesia," kata 
Andry.

Optimisme yang sama diala-
mi oleh manajemen PT Harto-
no Istana Teknologi, perusa-
haan pemilik merek Polytron. 
PT Hartono Istana Teknologi 
juga mengklaim telah membu-
kukan kenaikan penjualan 
selama Ramadan lalu.

Shasa Eva Marisah, PR Re-
presentative Marketing De-
partment Polytron, bilang, 
lonjakan penjualan terjadi 
untuk produk lemari es, yakni 
naik sekitar 20% selama bulan 
Ramadan lalu. Sementara un-
tuk keseluruhan produk home 

appliances merek Polytron 
sepanjang Ramadan lalu ia 
sebut mengalami kenaikan 
penjualan sekitar 10%–15%. 

Hanya saja sama dengan 
Sharp, Shasa pilih menyimpan 
rapat berapa besar nila i mau-
pun volume penjualan pro-
duk-produk Polytron selama 
Ramadan lalu. Ia hanya mem-
beberkan secara pangsa pasar 
terjadi kenaikan sebesar 4,2% 
untuk produk televisi. 

Dengan begitu pangsa pasar 
televisi Polytron menjadi 24%. 
Sementara untuk pendingin 
udara ia menyatakan manaje-
men Hartono Istana menar-
getkan bisa meraih penjualan 
top three sepanjang tahun ini.

Kunci lonjakan penjualan 
produsen lantaran mereka 
aktif dalam berpromosi.

Juwita Aldiani

 
ANTARA/Wira Suryantala

Produsen mengklaim terjadi kenaikan penjualan.

Kulkas dan AC Ikut 
Ketiban Berkah

Secara 
keseluruhan 
produk home 

appliance naik 
10%-15%. 

ELEKTRONIK■

JAKARTA. Menteri Perindus-
trian Saleh Husin kembali 
melontarkan penolakan ter-
hadap rencana Kementerian 
Keuangan memungut cukai 
plastik untuk minuman berke-
masan. Saleh menyatakan, in-
stansinya menolak berapa 
pun besaran pungutan cukai  
kemasan plastik tesebut. 

Alasan Saleh, pungutan cu-
kai akan merugikan industri 
minuman. "Kebijakan itu ha-
nya dilihat dari sisi lingkungan 
hidup, di sisi lain industri kita 
akan mati. Dan kita memati-
kan pabrik dalam negeri," ka-
tanya, Kamis (14/7).

Saleh menyatakan, cukai 
plastik minuman berkemasan 
malah membuka peluang im-
por bagi produk minuman 
dari luar negeri. "Sama saja 
menyuruh barang dari pabrik 
luar negeri masuk. Ini akan 
melemahkan daya saing in-
dustri kita," kata Saleh.

Maka itu, Saleh meman-
dang, kebijakan Kementerian 
Keuangan tersebut salah sa-
saran. Menurut dia, bila ingin 
mengurangi sampah plastik, 
seharusnya tidak dengan me-
mungut cukai pada kemasan 
plastik. Apalagi saat ini plastik 
sudah mudah didaur ulang.

Tak hanya melemahkan in-
dustri minuman, dampak ke-
bijakan cukai kemasan plastik 
akan berdampak terhadap in-
dustri plastik. Fajar A Budiyo-
no, Sekretaris Jenderal Indo-
nesian Olefi n and Plastic In-
dustry Association (Inaplas) 
memperkirakan, penerapan 
cukai kemasan plastik berpe-
luang menurunkan 10% pro-
duksi plastik. "Kekosongan 
pasokan akan diisi pemain 
lain dari ASEAN," kata Fajar. 

Jadi importir

Kebijakan tersebut tak ha-
nya dirasakan perusahaan 
minuman skala besar saja, te-
tapi akan dirasakan perusaha-
an skala menengah dan kecil. 
"Pelaku usaha air minum da-
lam kemasan ada 700 perusa-
haan, kebanyakan perusahaan 
kecil. Perusahaan besarnya 
bisa dihitung dengan jari," 
kata Rachmat Hidayat, Wakil 
Ketua Umum Gabungan Peng-
usaha Makanan dan Minuman 
Indonesia (Gapmmi) kepada 
KONTAN, Kamis (14/7). 

Jika Kementerian Keuangan 
tetap kukuh menerapkan 
aturan tersebut, Rachmat 
khawatir, banyak produsen 
minuman berpikir ulang un-

tuk melanjutkan usahanya. 
Sebab, adanya cukai plastik 
akan menambah biaya pro-
duksi yang saat ini 15% berasal 
dari bahan baku kemasan.  
"Produsen nanti akan memilih 
menjadi importir. Jika hal ini 
terjadi, akan menjadi berita 
buruk bagi investasi di Indo-
nesia," kata Rachmat. 

Dari sisi nilai, pungutan cu-
kai dari minuman kemasan 
memang menggiurkan. Meng-
acu data Gapmmi, angka pro-
duksi air minuman dalam ke-
masan pada tahun 2015 terca-
tat sebanyak 24 miliar liter. 
Tahun ini, produksinya naik 
10% jadi 26,4 miliar liter. 

Selain itu, industri minuman 
termasuk sebagai industri 
yang tumbuh di atas rata. 

Pada kuartal pertama tahun 
2016, Kementerian Perindus-
trian mencatat, industri ma-
kanan minuman tumbuh 
7,55%. Pencapaian tersebut 
mendongkrak pertumbuhan 
industri non migas secara ke-
seluruhan yang tumbuh 4,46% 
di kuartal pertama 2016.

Tidak hanya itu, industri 
makanan dan minuman juga 
menyumbang 31,5% terhadap 
pendapatan industri peng-
olahan non migas. Adapun 
sektor pengolahan non migas 
sendiri menyumbang 18,41% 
terhadap produk domestik 
bruto (PDB) nasional.    ■

Konsisten Menolak Cukai
Menteri Perindustrian Saleh Husin menolak berapa pun nilai cukai plastik kemasan minuman

Pamela Sarnia

Kawasan Industri Bintan

 ANTAR/M N Kanwa

Suasana di PT Pepperl+Fuchs, Bintan Industrial Estate (BIE) Lobam, Bintan, Kepulauan Riau (13/7). Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau tengah mengembangkan kawasan BIE Lobam sebagai salah satu kawasan pelabuhan dan perdagangan 
bebas di Kepulauan Riau. Kawasan BIE Lobam saat ini telah menampung sebanyak 5.000 pekerja dan terus dikembangkan 
dengan pembangunan Bintan Airport, pembangkit listrik, dan beberapa proyek lain untuk menarik investasi asing.

Potensi Penurunan Permintaan Minuman

Jenis Minuman Persentase 
Kenaikan Harga 

Persentase Penurunan 
Permintaan 

Air dalam  botol 27% -19%
Air dalam  gelas 11% -5%
Soda dalam botol 5% -8%
Teh dalam botol 7% -3%
Teh dalam  gelas 5% -5%
Jus dalam  botol 4% -3%

Sumber: Riset FE UI


