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Recall Airbag Rendah

■ RUU MINUMAN BERALKOHOL

Agen mobil mengklaim minat pemilik mobil datang ke bengkel mengganti airbag Takata rendah
Pamela Sarnia
JAKARTA. Cacat produksi
kantung udara atau airbag
buatan Takata Corporation
asal Jepang memaksa sejumlah produsen mobil menarik
mobil milik konsumen. Penarikan atau recall tersebut juga
sampai ke Indonesia, seperti
yang dilakukan PT Honda
Prospect Motor dan PT Toyota Astra Motor.
Sampai saat ini, kantung
udara Takata sudah menyebabkan 14 kasus kematian
dan 150 terluka di seluruh
dunia. Kandungan propelan
berbasis amonium nitrat di
dalam kantung udara yang dipicu panas dalam waktu lama
bisa menyebabkan ledakan.
Pihak Toyota Astra Motor
sendiri sudah mengumumkan
untuk menarik sekitar 40.280
unit mobil produksi 20012008. Adapun tipe mobil yang
ditarik adalah Camry, Corolla, Vios dan Yaris.
Rouli Sijabat, Manajer Humas PT Toyota Astra Motor
mengklaim meski ada kasus
tersebut, konsumen masih

percaya terhadap produk mobil Toyota. "Di Indonesia memang tidak pernah satupun
ada persoalan kantung udaraTakata," katanya kepada
KONTAN, Selasa (13/9).
Toyota Astra Motor sendiri
mengklaim tidak mengeluarkan dana sendiri terkait program penggantian kantung
udara Takata tersebut. Sebab
seluruh pendanaan pengganti-

an berasal dari Toyota Motor
Corporation. Konsumen pun
digratiskan dalam penggantian komponen tersebut
Meski begitu, Rouli akui
respon konsumen mobil Toyota atas program penggantian salah satu komponen mobil
tersebut masih rendah. Ia
mencatat, dari sekitar 40.000
unit mobil Toyota yang harus
diganti kantung udaranya,
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baru sekitar 1.000 an unit saja
yang sudah melakukan pergantian.
Rendahnya respon konsumen lantaran pihak Toyota
Astra Motor kesulitan menghubungi konsumen mobil
yang bersangkutan. Ia menduga hal ini terjadi lantaran produksi mobil yang dipanggil
memang tergolong lawas yakni tahun 2001-2008. Bisa jadi
konsumen awal sudah berpindah tangan.
Sementara itu, prinsipal
Honda mengumumkan jumlah mobil yang ditarik adalah
Honda Accord tahun 20042007 sebanyak 2.856 unit,
Honda Civic 2002-2011 sebanyak 16.276 unit, Honda City

tahun 2004 – 2013 sebanyak
41.538 unit, Honda CR-V tahun
2002 – 2012 sebanyak 104.651
unit, Honda Jazz 2004-2014
sebanyak 199.167 unit, terakhir Honda Stream tahun
2002 – 2006 sebanyak 2.526
unit.
Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Purna Jual PT
Honda Prospect Motor berharap konsumen mobil tersebut
bisa datang ke bengkel Honda
untuk melakukan pergantian.
"Tidak ada biaya perbaikan,"
katanya kepada KONTAN.
Menurut Jonfis, kantung
udara yang diganti merek Takata yang sudah diperbaiki.
Sedangkan Rouli, menyebut
tidak semua bermasalah. ■
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Direktur Utama Peruri Prasetio (kanan) dan Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggoro Achmad
memperlihatkan dokumen MoU bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rektorat Unpad
Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (15/9). Unpad merupakan pelanggan Peruri untuk pencetakan blangko ijasah
dan sistem personalisasinya serta medali bagi wisudawan.

Bagaimana Du Pont Mengubah Dunia

A

nda pasti pernah memakai pakaian olah
raga yang sangat elastis. Para perempuan pasti
pernah memakai korset yang
terbuat dari bahan super elastis. Perhatikan labelnya, kemungkinan besar ada Nylon
dan Lycra di sana.
Selain itu Anda pasti punya peralatan rumah tangga
seperti panci dengan lapisan
hitam Teflon. Materi dasar
produk-produk tersebut adalah produksi DuPont. Sebagaimana Apple-nya Steve
Jobs yang mengubah dunia
dengan iPad dan iPhone-nya,
di masanya, DuPont juga
mempunyai posisi legendaris
setara.
Kedahsyatan produk DuPont selain tahan lama, kolaborasi dengan berbagai merek-merek besar di berbagai
industri merupakan strategi
yang diandalkan.
DuPont menjual produkproduk mereka dalam lima
kategori marketing platform,
yaitu: Electronic and Communication Technologies, Performance Materials, Coatings and
Color Technologies, Safety
and Protection, and Agriculture and Nutrition.
Lycra atau Spandex adalah serat sintetis yang sangat
lentur elastis dan tahan lama.
Lycra terdiri dari komponen

kimiawi poliester poliuretan
kopolimer. Komponen ini diciptakan oleh ahli kimia Joseph Shivers di tahun 1958
tepatnya di DuPont’s Benger
Laboratory di Waynesboro,
Virginia. Bahan Lycra pertama kali diperkenalkan kepada
pasar dunia di pada 1962.
Sementara, produk teflon
terdiri dari komponen kimiawi polytetrafluoroethylene
(PTFE) yang merupakan versi sintetis dari fluoropolymer
of tetrafluoroethylene.
PTFE kini sangat berguna
untuk melapisi berbagai kontainer, pipa, dan berbagai
instrumen medis karena sifatnya yang tidak tahan friksi
dan korosi.
Bahkan merek dagang
“nylon” telah menjadi kata
generik “nilon” yang biasa
digunakan untuk kaus kaki
tipis, stocking perempuan
yang super elastis, sangat tipis namun tahan lama. Nylon
ditemukan oleh Wallace Carothers, PhD di tahun 1935 dan
sejak itu dikenal sebagai salah satu andalan DuPont
hingga saat ini.
Hari ini, DuPont adalah
perusahaan kimia terbesar
ke-empat di dunia. Dengan
slogan mereka yang membahana “Better Living through
Chemistry.”
DuPont pertama kali ber-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
diri di tahun 1802 sebagai
pabrik bubuk mesiu atau gunpowder mill oleh Éleuthère
Irénée du Pont dengan nama
bisnis EI du Pont de Nemours
and Company.
Kini DuPont mempekerjakan sekitar 60.000 orang di
seluruh dunia, dengan ranking ke-86 dalam daftar Fortune 500. Perusahaan ini
memiliki omzet bisnis sekitar
US$ 36 miliar, dan keuntungan bersih sekitar US$ 4,8 miliar. Bahkan dalam daftar
Global 2000 perusahaan-perusahaan publik dunia, ia
menempati posisi ke-171.
Produk-produknya yang
terbuat dari berbagai polimer
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Kejadian kasus ledakan kantung udara
Takata belum ada di Indonesia.
Rouli Sijabat, Manajer Humas
PT Toyota Astra Motor

kimia kita kenal dengan berbagai merek dagang: Seperti
Vespel, neoprene, nylon, Corian, Teflon, Mylar, Kevlar,
Zemdrain, M5 fiber, Nomex,
Tyvek, Sorona dan Lycra.
DuPont juga mengembangkan zat pengisi AC dan
kulkas Freon (chlorofluorocarbons) dan pigmen cat sintetis bernama ChromaFlair.
DuPont mempelopori
market research yang saintifik dalam mencari tahu selera
pasar. Mereka juga aktif melobi pemerintah untuk menurunkan braket pajak, memperkuat posisi di hadapan
serikat buruh, dan memperingan standar lingkungan.
Keluarga DuPont punya
andil besar dalam arah kebijakan bisnis Amerika Serikat,
terlepas dari beberapa skandal yang mempertaruhkan
nama baik mereka di masa
lalu. Bahkan dalam bidang
jurnalisme investigatif, ada
Alfred I. duPont-Columbia
University Awards yang prestisius.
Investasi DuPont dalam
mempengaruhi kultur pop
juga sangat terasa. Kolaborasi jangka panjang dengan
industri mode dan kain berjalan baik dengan dukungan
para fashion designer, fashion
stylist, image consultant, dan
tailor-made fabrics untuk

klien-klien khusus seperti Givenchy dan Dior.
Taktik ini menempatkan
produk-produk DuPont di papan atas dunia mode sebagai
trend setter. Pakaian atletik
dan yoga yang sedang tren
LuluLemon menggunakan
bahan utama bernama Luon
yang merupakan 86% Nylon
dan 14 % Lycra.
Jelas DuPont adalah partner strategis terpenting LuluLemon Athletica Inc (kode
perdagangan saham di NASDAG: LULU) yang kini sahamnya bernilai tinggi mencapai US$ 57 per saham.
Pakaian dalam perempuan pelangsing korset dan hosiery Spanx yang menggemparkan dunia fashion juga
mengandalkan Nylon dan
Lycra dalam produk-produk
mereka. Dan Spanx mempunyai posisi sangat penting
dalam industri yang cepat
berputar ini.
DuPont mempunyai andil
besar dalam menghadirkan
produk-produk legendaris di
dunia. Strategi perusahaan
ini antara lain dengan mengelompokkan produk ke dalam lima marketing platform
bisa dijadikan benchmark
dalam bisnis Anda. Bidiklah
target market yang tepat sebagai starting point. Selamat
mencoba.
■

Minuman Alkohol
Oplosan Bisa Marak

KONTAN/Daniel Prabowo

Apabila minuman di hapus, sumber pendapatan negara dari
bisnis minuman berlakohol akan mengering.
JAKARTA. Pembahasan rancangan undang-undang (RUU)
Minuman Beralkohol masih
bergulir di meja panitia kerja
(panja) DPR. Meski belum
ketahuan titik terang rumusannya, pelaku usaha yakin
aturan tersebut akan mematikan industri minuman beralkohol dan pendukungnya.
Ronny Titiheruw, Direktur
Pemasaran PT Delta Djakarta
Tbk yang juga menjabat sebagai anggota Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia
(GIMMI) berpendapat, pelarangan minuman beralkohol
bakal berdampak masif. Mulai
dari, sektor pertanian, jasa
angkutan, distribusi, kemasan, jasa perdagangan, jasa
hiburan, rekreasi, pariwisata
dan budaya.
Pelarangan juga akan memicu dua dampak negatif lain.
Pertama, maraknya penjualan
minuman beralkohol di pasar
gelap yang kian tak terkontrol.
Sebab, pembatasan pasokan
dalam negeri tak seimbang
dengan permintaan pasar.
Lalu, ada pula potensi peredaran minuman beralkohol
yang tak sesuai dengan standar pangan atawa oplosan.
Kedua, sumber pendapatan
negara dari bisnis minuman
beralkohol akan mengering.
"Selain itu akan ada pendapatan pajak dan cukai negara
dari keseluruhan pasokan
rantai industri akan hilang,"
kata Ronny kepada KONTAN,
Kamis (15/9).
Menurut catatan GAMMI,
90% pangsa pasar minuman
beralkohol dalam negeri dikuasai oleh PT Multi Bintang
Indonesia Tbk dan PT Delta
Djakarta Tbk. Menengok laporan keuangan masing-masing perusahaan per 30 Juni

2016, Multi Bintang mencetak
penjualan Rp 1,54 triliun sedangkan Delta Djakarta mencatatkan penjualan Rp 820,94
miliar. Jadi total penjualan
kedua perusahaan tersebut
mencapai Rp 2,36 triliun.
Meski wacana RUU minuman beralkohol sudah lama
berdengung, sejauh ini Panja
DPR baru menyelesaikan dua
dari enam klaster, yakni bagian pendahuluan dan klasifikasi minuman beralkohol. Empat klaster lain yang masih
mengantre untuk dibahas

Multi Bintang dan
Delta Djakarta
menguasai 90%
pangsa pasar
nasional.
adalah klaster larangan, pengendalian, pengawasan, peran serta masyarakat dan ketentuan pidana.
Itu pun, sejatinya anggota
Panja belum sepakat mengenai pemilihan judul RUU.
Lalu, hanya tiga fraksi yang
bersemangat menyelesaikan
beleid, yakni fraksi PPP, PAN
dan PKS.
Ketua Panja RUU Larangan
Minuman Beralkohol DPR
Arwani Thomafi bilang, reshuffle di tubuh Kementrian
Perdagangan dan Kementrian
Perindustrian membikin pembahasan RUU ini tersendat.
"Rabu minggu depan ada rapat
internal antar fraksi membahas lagi RUU minuman alkohol ini," katanya saat ditemui
KONTAN, Kamis (15/9).
Eldo Christofﬂe Rafael

Info Tender & Lelang
Pekerjaan di BNN
■ Pekerjaan: pengadaan pakaian
dinas harian pegawai BNN TA.
2016
Agency: BNN (kode lelang:
469346)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
pedagang besar/eksportir yang
masih berlaku
Nilai pagu: Rp 20.087.016.000
Nilai HPS : Rp 20.087.016.000
Anggaran: APBN

pengadaan dan pengerjaan ME
Nilai pagu: Rp 39.266.000.000
Nilai HPS : Rp 39.259.100.000
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Selasa, 13 September – Selasa, 20
September 2016 melalui http://
lpse.bnpt.go.id/eproc/

Pekerjaan di Kominfo

■ Pekerjaan: pengadaan penyedia
infrastruktur penyiaran di daerah
perbatasan, terpencil dan pulau
■ Pekerjaan: pengadaan sistem
monitoring broadcast K-9 TA. 2016 terluar paket radio wilayah layanan
Kobalima, Kefamenanu, Morotai,
Agency: BNN (kode lelang:
Pulau Moa, Lirung
470346)
Agency: Kementerian Komunikasi
Satuan kerja: Sekretariat Utama
dan Informatika (kode lelang:
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
454683)
komputer yang masih berlaku
Nilai pagu paket: Rp 6.250.000.000 Satuan kerja: Balai Penyedia dan
Nilai HPS paket: Rp 6.249.994.300 Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
Anggaran: APBN
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang / sesuai bidang pekerjaan
Pendaftaran dan pengunduhan
Nilai pagu: Rp 25.000.000.000
dokumen pengadaan:
Nilai HPS : Rp 24.422.786.000
Jumat, 9 September – Senin, 19
Anggaran: BLU
September 2016 melalui http://
lpse.bnn.go.id/eproc/
Pendaftaran dan pengunduhan
■ Pekerjaan: pengadaan rompi anti dokumen pengadaan:
Rabu, 14 September – Rabu, 21
peluru level III A TA. 2016
September 2016 melalui http://
Agency: BNN (kode lelang:
lpse.kominfo.go.id/eproc/
472346)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: pengadaan
Pekerjaan di PU-Pera
barang/ peralatan/perlengkapan
TNI/Polri yang masih berlaku
■ Pekerjaan: paket pembangunan
Nilai pagu: Rp 52.299.686.200
jembatan gantung Cipamingkis
Nilai HPS : Rp 52.299.686.200
(Kab. Bogor)
Anggaran: APBN
Instansi: Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Pendaftaran dan pengunduhan
(kode lelang: 19532064)
dokumen pengadaan:
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan
Selasa, 13 September – Rabu, 21
Nasional Metropolitan III Jakarta
September 2016 melalui http://
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
lpse.bnn.go.id/eproc/
konstruksi/ sesuai bidang pekerjaan
Nilai pagu: Rp 3.500.000.000
Pekerjaan di BNPT
Nilai HPS : Rp 3.499.913.000
Anggaran: APBD
■ Pekerjaan: pembangunan pagar
perimeter Pusat Pelatihan dan Pusat Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Deradikalisasi Sentul
Agency: Badan Nasional Penanggu- Rabu, 14 September – Senin, 26
September 2016 melalui https://
langan Terorisme (kode lelang:
lpse.pu.go.id/eproc/
107547)
Satuan kerja: Badan Nasional
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
Penanggulangan Terorisme
v3/lpselinks dan sumber lainya
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/

