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Ngebut di Jalur Sempit
Ferrari dan Mercedes akan meluncurkan varian baru di segmen sedan premium
Eldo Christoffel Rafael,
Umi Kulsum
JAKARTA. Ceruk pasar mobil
mewah di Tanah Air memang
sempit. Toh, hal tersebut tidak
menyurutkan minat sejumlah
pemainnya untuk menggarap
pasar mobil mewah Indonesia, serta memasok produk
keluaran terbaru.
Ferrari, misalnya. Kemarin,
pabrikan mobil asal Italia ini
memperkenalkan Ferrari
GTC4Lusso. Mobil baru itu
masuk dalam kategori four
seaters atau mobil empat penumpang. Sebelum memperkenalkan di pasar Indonesia,
Ferrari memperkenalkannya
pada ajang Paris Motor Show
2016.
Berkaca dari Paris Motor
Show 2016, Ferrari yakin,
respons pasar akan positif.
"Setelah respons baik dari
Paris kemarin, kami optimistis mendapat respons positif
pula dari penggemar Ferrari
di Jakarta," ujar Arie Christopher, Chief Executive Officer
of Ferrari Jakarta, usai acara
peluncuran Ferrari GTC4Lusso di The Dharmawangsa, Jakarta Kamis (17/11).
Kendati sudah diperkenalkan kemarin, Ferrari
GTC4Lusso akan resmi masuk
pasar Indonesia pada tahun
depan. PT Citra Langgeng
Otomotif, importir resmi Ferrari, yang akan membawa
masuk mobil lux tersebut.
Karena alasan itu pula, Ferrari
belum mau berbagi kisaran
harga jual.
Meski begitu, Ferrari menyebutkan sudah ada dua
orang Jakarta yang memesan
alias inden Ferrari GTC4Lusso. Asal tahu saja, waktu perakitan mobil yang berlangsung
di Italia memakan waktu em-

pat bulan hingga lima bulan.
Sementara pengapalan hingga
Indonesia membutuhkan
waktu sekitar sebulan.
Perlu diketahui, Ferrari
GTC4Lusso sekaligus menggantikan Ferrari Four (FF)
yang discontinued pada tahun
lalu. Menurut catatan Kompas.com, harga mobil tersebut
US$ 920.000 atau sekitar
Rp 12,03 miliar.
Lewat tambahan produk
baru, Ferrari yakin penjualan
tahun 2017 meningkat. "Tapi
harapannya tentu akan lebih
baik," harap Arie.
Sejak tahun 2000 hingga
2016, Citra Langgeng menjual
sekitar 300 unit Ferrari. Sebanyak 85% penjualan di Jakar-

ta. Sisanya, 10% di Surabaya
dan 5% di kota-kota lain.
Tak mau kalah, PT Mercedes-Benz Indonesia akan merilis sedan seri E-Class. Pabrikan mobil asal Jerman ini
mempunyai dua varian mobil
yang baru diperkenalkan pada
ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016, yakni sedan E-250
dan sedan E-300. "Saat ini
market share di segmen premium Indonesia di atas 50%,"
klaim Yudi Lesmana, Department Manager Product Management PT Mercedes Benz
Indonesia kepada KONTAN,
Kamis (17/11).
Sementara PT Toyota Astra
Motor, pemegang merek Le-

xus Indonesia tak mau head
to head lewat produk sedan.
"Kami lebih memilih menjual
produk SUV (sport utility
vehicle)," tutur General Manager Lexus Indonesia Adrian
Tirtadjaja.

Pangsa pasar mini
Menurut catatan Lexus Indonesia, dulu 80% segmen
mobil premium berupa sedan
dan 20% berupa SUV. Namun,
kini peta berubah menjadi
56% sedan dan 44% SUV. Makanya, komposisi produk Lexus sekarang berupa 80% SUV
dan 20% sedan.
Jagoan SUV Lexus yakni
LX570 dan LX200. Lexus Indo-

nesia menyebutkan, masih
ada 200 inden kedua produk
tadi yang belum bisa terpenuhi karena stok habis.
Meski masih asik bermain
di pasar mobil mewah, Lexus
Indonesia sadar pasar mereka
sempit. Perusahaan tersebut
mengklaim mendekap 16%
pangsa pasar.
Pengamat otomotif Dewa
Yuniardi bilang, potensi pasar
mobil mewah tidak begitu besar, tapi tetap punya tempat di
mata pasar. Perkiraannya, ceruk pasar mobil mewah hanya
1%-2% terhadap total pasar
mobil nasional. "Yang terpenting konsumen ini melihat
brand," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (17/11).
■

Philips Meluncurkan Lampu Pintar

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Petugas menjelaskan sistem saat menyalakan lampu Philips Hue di Philips Lighting Week di Senayan City, Jakarta, Kamis
(17/11). PT Philips Indonesia memperkenalkan Philips Hue, sistem pencahayaan rumah terkoneksi dengan aplikasi melalui
smartphone.

Kisah Sukses Subway

M

cDonald’s sudah bukan franchisor restoran nomor satu di
dunia lagi. Juga bukan Pizza
Hut. Sekarang mahkota berada di kepala Subway, bisnis
sandwich cepat saji yang
menjanjikan kesegaran roti
tipe submarine alias kapal selam dan isinya.
Kelebihan utama Subway
yang langsung terlihat konsumen adalah kesegarannya.
Sandwich langsung dibuat di
hadapan Anda dengan pilihan jenis roti, daging, sayuran
dan dressing favorit Anda
sendiri. Juga ada dua ukuran
yang bisa dipilih. Selain itu,
Subway punya beberapa kelebihan lain: peka lingkungan,
peka perlindungan petani penyuplai, dan hemat energi.
Kebebasan memilih berbagai kombinasi sandwich
oleh konsumen merupakan
selling point utama. Di toko
sandwich lain, umumnya
pembeli hanya dapat menunjuk dari menu. Di Subway,
konsumen dapat menunjuk
dari menu yang ada sambil
modifikasi. Ada ownership
dalam setiap sandwich yang
dirancang oleh pemesan.
Saat artikel ini ditulis,
Subway masih merupakan
perusahaan privat dengan
44.576 gerai di 110 negara.
Diprediksikan, outlet Subway

akan mencapai 50.000 di tahun 2017. Setiap hari, lima
outlet Subway baru dibuka di
mancanegara. Angka luar
biasa ini ternyata tak termasuk Indonesia, walau dulu
pernah ada beberapa gerai.
Subway dibangun dua
partner pakar kesehatan, yaitu Dr. Peter Buck dan Fred
DeLuca. Partnership mereka
dinamakan Doctor’s Associates. Diawali DeLuca, meminjam US$ 1.000 dari Dr. Buck
untuk membuka toko sandwich di Bridgeport, Connecticut di tahun 1965.
Marketshare Subway di
AS mencapai 60% untuk kategori sandwich. Mereka menawarkan alternatif sehat bagi
konsumen di antara restoresto cepat saji burger yang
penuh lemak dan zat pengawet. Sejak awal, nutrisi merupakan faktor yang dipertahankan. Carol Kur, MS, RD
pendiri The Personal Training Institute merupakan
mitra Subway dalam nutrisi
sehat dan melangsingkan.
Semakin tinggi standar
hidup konsumen, makanan
sehat semakin dicari. Ini terbukti, pertumbuhan bisnis
Subway semakin pesat. Kecuali beberapa tahun terakhir,
perilaku konsumen generasi
milenial semakin berpengaruh terhadap selera dunia.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Di tahun 2015, nilai merek Subway mencapai valuasi
US$ 6,8 miliar dengan omzet
US$ 19,8 miliar. Subway dikenal dengan paket franchise
opportunity yang lengkap dan
profesional serta terjangkau,
Gaya hidup sehat ala Subway
semakin melambung, ketika
salah satu konsumen setia
bernama Jaret Fogle berhasil
menurunkan berat badan
hingga 450 pon selama satu
tahun berkat diet Subway.
Digabungkan olahraga dan
banyak jalan kaki, ia berhasil
menguruskan tubuh.
Memang berita terakhir
agak kurang baik, ketika ia
divonis penjara akibat dari
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Potensi pasar mobil mewah tak begitu besar,
tapi punya tempat di mata pasar.
Dewa Yuniardi,
Pengamat Otomotif

perbuatan pelecehan seksual
terhadap anak di bawah
umur. Subway segera memutuskan hubungan kerja dengan Jaret Fogle.
Terhitung 2005, Subway
berkomitmen menggunakan
produk-produk dari supplier
yang mempunyai sertifikasi
Socially Accountable Farm
Employers (SAFE).. SAFE
dalah organisasi non-profit
yang didirikan The Redlands
Christian Migrant Association dan the Florida Fruit &
Vegetable Association.
Selain itu, di tahun 2011,
eco store Subway dibuka di
Prancis. Outlet tersebut mengikuti standar ketat ekologi
ramah lingkungan berlabel
High Environmental Quality
(HQE) dan High Enviromental Protection (HPE). Dua label ini sertifikasi bahwa outlet
Subway tersebut menggunakan energi minim dengan
dampak ekologi minimal.
Di mancanegara, lokasilokasi manufaktur dan distribusi Subway ditempatkan secara strategis untuk mengurangi biaya transportasi,
menghemat biaya bahan bakar, meminimalisir emisi
karbon dan menghemat depresiasi kendaraan angkutan.
Sekitar 3,6 juta galon minyak
diesel berhasil dihemat setiap
tahun di AS dan Kanada.

Selain produk makanan
sehat serta pengolahan, distribusi, dan tempat penjualan
(outlet) sehat, hemat energi,
dan ramah ekologi, Subway
juga gencar mengedukasi
konsumen terkait makanan
dan gaya hidup sehat. Edukasi melalui informasi menu,
kandungan nutrisi, kandungan kalori dan side order lain.
Sebagai bisnis keluarga,
Subway naik turun. Menurut
Technomic, di tahun 2014,
omzetnya menurun 3,3% dari
tahun sebelumnya. Ini termasuk tinggi untuk ukuran restoran franchise cepat saji.
Diduga, penurunan ini akibat Subway gagal mengikuti
tren makanan organik dan
transparansi pengolahan.
Sebagai bisnis yang sangat mengandalkan franchisor, paket franchise opportunity Subway cukup menarik,
mengingat capital awal startup fee cukup rendah. Ini dikompensasi dengan royalti
terhadap franchisee cukup
tinggi, yaitu 8%, sedangkan
McDonald’s hanya 4%.
Yang bisa kita pelajari
dari Subway adalah gaya penyajian, peka kesehatan, produk premium, peka ekologi,
peka social causes, dan agresivitas business development.
Ini bisa diterapkan dalam
bisnis apapun.
■

■ KABEL

Permintaan Kabel &
Alat Listrik Stabil

ANTARA/Wahyu Putro A

Kebutuhan kabel transmisi masih stabil.
JAKARTA. Megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) tertunda setelah
pemerintah merevisi nilai proyek menjadi 19.376 MW. Meski begitu, industri kabel domestik tidak khawatir permintaan kabel bakal turun.
Menurut Noval Jamalullail,
Ketua Umum Asosiasi Pabrik
Kabel Listrik Indonesia (Apkabel), kebutuhan kabel konduktor aluminium khususnya
kabel transmisi masih bakal
stabil, lantaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih
membutuhkan. "Meski tertunda, kebutuhan kabel konduktor stabil sekitar 87,5 juta meter per tahun," katanya kepada
KONTAN, kemarin.
Ia memproyeksikan, total
anggaran untuk kebutuhan
kabel distribusi dari pertengahan Juni 2016 sampai Juli
2017 sekitar Rp 4,5 triliun. Nilai ini naik 12,5% dari periode
serupa tahun lalu, yang tercatat Rp 4 triliun. Adapun kapasitas pabrik kabel aluminium
nasional mencapai 170.000
ton per tahun, dengan tingkat
utilisasi sudah 90%.
PT KMI Wire & Cable Tbk
juga tidak khawatir atas dampak revisi target proyek listrik.
Emiten saham berkode KBLI
ini tetap mendapat pesanan
dari PLN untuk menggarap
transmisi di sejumlah wilayah.
Sampai kuartal III tahun ini,
hampir 32,36% pendapatan
KMI Wire berasal dari PLN.
Sisanya dari swasta.
Menurut Asep Kusno, Sek-

retaris Perusahaan KMI Wire
& Cable, tahun ini pihaknya
menargetkan kontribusi pendapatan dari PLN mencapai
35%. Sedangkan tahun depan
mencapai 40%.
Untuk itu, perusahaan ini
mengalokasikan belanja modal US$ 8 juta tahun depan.
Sekitar US$ 4 juta bakal terpakai untuk membeli empat
mesin baru. Sedangkan sisanya untuk meremajakan dan
perawatan mesin produksi.

Permintaan kabel
dan alat listrik
tidak cuma
berasal dari PLN
semata.
Saat ini total kapasitas produksi KMI Wire 42.000 ton per
tahun. "Di kuartal IV-2017
baru kelihatan kenaikan produksinya," harapnya.
Senada, Karnadi Kuistono,
Ketua Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia
(APPI) menyatakan, tertundanya proyek 35.000 MW tidak
berpengaruh besar pada penjualan alat listrik. Permintaan
alat listrik mulai naik, lantaran semua jalur listrik sudah
tersambung. Mulai pembangkit hingga ke industri dan rumah tangga. Meski utilisasi
pabrik ini baru 60%-70%.
Eldo Rafael

Info Tender & Lelang
Pekerjaan
di Airnav Indonesia

Nilai pagu: Rp 97.787.041.000
Nilai HPS : Rp 96.257.173.729
Anggaran: APBNP

■ Pekerjaan: pelelangan tidak
mengikat pembangunan new
JATSC dalam rangka Indonesia
Modernization of Air Navigation
Services (IMANS)
Agency: Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia (kode
lelang: 239700)
Satuan kerja: Kantor Pusat
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan
yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 800 miliar
Nilai HPS : Rp 800 miliar
Anggaran: BUMN

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Selasa, 8 November – Minggu, 20
November 2016 melalui http://
lpse.kejaksaan.go.id/eproc/

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Selasa, 8 November – Jumat, 18
November 2016 melalui http://
eproc.airnavindonesia.co.id/eproc/
■ Pekerjaan: rancang bangun
(design and build) pembangunan
tower ATC beserta kelengkapannya
di Denpasar, Balikpapan dan
Semarang (lelang ulang)
Agency: Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia (kode
lelang: 243700)
Satuan kerja: Kantor Pusat
Bidang/sub. bidang: 1. pelaksanaan
konstruksi gedung/ bangunan –
non perumahan lainnya (BG009) 2.
perencana konstruksi/jasa desain
arsitektural (AR102), jasa desain
rekayasa untuk konstruksi pondasi
serta struktur bangunan (RE 102)
dan jasa desain rekayasa untuk
pekerjaan mekanikal dan elektrikal
dalam bangunan (RE105)
Nilai pagu: Rp 120.000.000.000
Nilai HPS : Rp 112.166.480.000
Anggaran: BUMN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Jumat, 11 November – Senin, 21
November 2016 melalui http://
eproc.airnavindonesia.co.id/eproc/

Pekerjaan
di Kejaksaan RI
■ Pekerjaan: pengadaan peralatan
kontra penginderaan dan
persandian
Instansi: Kejaksaan Republik
Indonesia (kode lelang: 366670)
Satuan kerja: Kejaksaan Agung R.I.
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang / teknologi informasi atau
telekomunikasi yang masih berlaku

Pekerjaan
di Kemenpupera
■ Pekerjaan: pembangunan jalan
Dekai – Keyam (MYC)
Instansi: Kemenpupera (kode
lelang: 21870064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah V Provinsi Papua
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan dan
jembatan, jasa pelaksana untuk
konstruksi jalan raya, jalan, rel
kereta api, dan landas pacu bandara
Nilai pagu: Rp 24.979.850.000
Nilai HPS : Rp 219.981.370.000
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 14 November – Minggu, 20
November 2016 melalui https://
lpse.pu.go.id/eproc/

Lelang di Kementerian
Kesehatan
■ Pekerjaan: pengadaan SDM
outsourcing tahun 2017
Instansi: Kementerian Kesehatan
(kode lelang: 14497047)
Satuan kerja: RSU Dr Kariadi
Semarang
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
sesuai bidang pekerjaan
Nilai pagu: Rp 26.355.024.800
Nilai HPS : Rp 26.355.024.800
Anggaran: BLU
■ Pekerjaan: pengadaan SDM
keamanan tahun 2017
Instansi: Kementerian Kesehatan
(kode lelang: 14498047)
Satuan kerja: RSU Dr Kariadi
Semarang
Bidang/sub. bidang: jasa lain/
sesuai bidang pekerjaan
Nilai pagu paket: Rp 6.672.330.198
Nilai HPS paket: Rp 6.672.330.000
Anggaran: BLU
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 14 November – Kamis, 24
November 2016 melalui http://
lpse.depkes.go.id/eproc4
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

