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Jadi penurunan harga gas tidak berpengaruh 
terhadap harga jual baja kami.
Hadi Sutjipto, 
Direktur Gunawan Dianjaya Steel Tbk

■MANUFAKTUR

Mengendarai Mercedes 
Benz atau Mercy me-
rupakan salah satu 

bukti sukses fi nansial seseo-
rang. Mirip dengan mengena-
kan jam tangan Rolex dan 
menjinjing tas Hermes atau 
Louis Vuitton. Ada kebangga-
an tersendiri.

Di tahun 2015 kemarin, 
Mercedes Benz menerima 
penghargaan Innovative Pre-
mium Brand dari Center of 
Automotive Management dan 
Pricewaterhouse Coopers 
yang sebenarnya merupakan 
hasil perjuangan panjang 
CEO baru, Stephen Cannon. 

Merek dengan logo bintang 
bersisi tiga ini menjadi ikon 
melalui jalan panjang dan 
berliku, termasuk recall masif 
akibat airbag defektif dan le-
mahnya pengalaman positif 
konsumen akibat dari desen-
tralisasi dealership. 

Sebagai merek global, di 
tahun 2014, Interbrand meng-
anugerahi Mercy gelar One of 
Top 100 World’s Most Valuable 
Brands. Di tahun 2013, For-
bes menganugerahi gelar 
World’s 16th Most Powerful 
Brand. Selain itu, Mercedes 
Benz India dan China juga 
telah menerima gelar serupa 
di dunia negara berpopulasi 
tinggi tersebut.

Sejarah Mercedes Benz 
dimulai  tahun 1898 ketika 

Karl Benz mendesain mobil 
balap pesanan Emil Jellinek. 
Hasilnya adalah mesin balap 
Mercedes Benz. “Mercedes” 
adalah nama putri Jellinek, 
yang dikenal hingga saat ini. 

Logo bintang Mercedes 
Benz bersisi tiga pun dicatat-
kan sebagai merek dagang 
pada tahun 1909. Tiga sisi 
tersebut melambangkan 
transportasi darat, laut, dan 
udara yang ditawarkan  pro-
duk-produk mereka. 

Setelah memenangkan 
269 sesi balap otomobil anta-
ra Daimler dan Benz, dua 
perusahaan yang saling ber-
lomba tersebut merger di ta-
hun 1924 menjadi Daimler 
AG. Sejak itu, partnership 
berjalan dengan inovasi dari 
kedua pihak. Daimler didiri-
kan Gottlieb Daimler. 

Di tahun 1952, Daimler-
Benz menelurkan tipe 300 SL 
dengan kecepatan maksimal 
150 mil per jam. Dalam arena 
balap, tipe 300SL jauh lebih 
baik daripada tipe 190SL. 
Sejak itu SLKClass menda-
patkan animo besar, terma-
suk di Turin Motor Show 1994 
dan launching SL-Class ter-
baru di tahun 2002 dan SLR 
di tahun 2003.

Selain kedahsyatan mesin 
Mercedes Benz di arena balap, 
setiap unit produksi dibekali  
seat belt dan ABS break, air-

bag, pre-tension device, dan 
safety cell untuk penumpang 
terhitung 1961. Di masa itu, 
fi tur-fi tur keamanan seperti 
ini masih langka. Dan ter-
nyata, tidak semua fi tur sem-
purna.

Dua masalah utama yaitu 
recall masif karena airbag 
defektif dan pelayanan kon-
sumen yang kurang memuas-
kan akibat desentralisasi 
dealership di Amerika Serikat 
(AS) perlu diatasi segera. Di 
tahun 2011, riset berhasil 
memvalidasi masalah yang 
perlu ditangani. 

Recall masif sebanyak 
126.000 unit mobil MB 2008-
9 C300, C350 dan C63 AMG, 

serta 2010 GLK350 sedang 
berlangsung di AS (data: No-
vember 2015). Ini karena air-
bag yang tidak terbuka atau 
menyebabkan luka tambahan 
terhadap pengemudi ketika 
terjadi kecelakaan. 

Selain masalah recall ter-
sebut, Cannon menyimpul-
kan,  merek Mercedes Benz 
yang kuat telah menjadi bu-
merang di tingkat diler. Di 
tahun 1980-an, belum ada 
Lexus (versi mewah Toyota), 
Acura (versi mewah Honda), 
dan Infiniti (versi mewah 
Nissan), sehingga di kelas ini 
hanya ada beberapa pilihan. 
Mercedes Benz merajai mar-
ket share. Di dekade tersebut, 
Mercedes Benz menjual 
60.000-an unit per tahun. 

Fast forward 30 tahun ke-
mudian, berbagai versi me-
wah otomobil saling berkom-
petisi ketat dengan Mercedes 
Benz, sehingga pelayanan 
konsumen positif semakin 
berarti. Para diler Mecedes 
Benz yang hanya mengandal-
kan merek kuat produk, men-
jadi kewalahan karena servis 
yang perlu ditingkatkan lagi 
agar menang bersaing. Kini, 
Mercedes Benz menjual 
400.000an unit per tahun, 
tapi konsumen jauh lebih kri-
tis dan pindah merek apabila 
ada yang kurang disukai.

Bandingkan dengan pela-

yanan konsumen Lexus yang 
sangat perfeksionis. Kom-
plain sekecil apapun akan 
dilayani sebaik mungkin dan 
para diler berlomba-lomba 
dipilih sebagai partner penju-
alan. Di AS, hanya 121 dealer 
yang akhirnya terpilih oleh 
Lexus setelah menandatanga-
ni perjanjian untuk melayani 
setiap konsumen seperti tamu 
di rumah dengan kehangatan 
dan kenyamanan ekstra.

Strateginya adalah meng-
ubah product-centric menjadi 
customer-obsessed ala Merce-
des Benz. Pertama, merenova-
si secara seragam interior 
design setiap toko dan kantor 
dealership, sehingga konfor-
mitas eksternal sesuai dengan 
standar teknologi premium 
setiap unit Mercedes Benx. 

Kedua, memberi US$ 400 
insentif kepada diler untuk 
setiap unit yang terjual. Sebe-
lumnya, para sales kurang 
berhasil dalam closing penju-
alan. Ketiga, memberikan pe-
latihan customer service in-
tensif dalam program LEAD 
(Listen, Emphatize, Add Va-
lue and Delight). 

Silakan mengikuti jejak 
tiga pilar customer-obsessed 
ala Mercedes Benz tersebut 
ini. Semoga bisnis Anda pun 
mendapatkan penghargaan 
untuk customer service pre-
mium.                  ■

Konsumen dan Kebangkitan Mercedes BenzKonsumen dan Kebangkitan Mercedes Benz

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

JAKARTA. PT Indocement 
Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)  
tengah berusaha mengejar 
target penjualan semen yang 
direvisi mencapai 16 juta ton 
hingga akhir tahun ini. Meski 
produsen semen ini mengakui 
target tersebut terbilang cu-
kup berat dengan kondisi pa-
sar semen saat ini. 

Maklum, saat ini, pasar se-
men di dalam negeri lagi kele-
bihan pasokan. Bayangkan 
saja, permintaan semen do-
mestik saat ini hanya menca-
pai 60 juta ton per tahun. Tapi 
kapasitas produksi semen 
domestik melesat ke angka 90 
juta ton per tahun. Ini artinya 
ada kelebihan pasokan semen 
di pasar nasional sebanyak 30 
juta ton. 

Menurut Pigo Pramusakti, 
Sekretaris Perusahaan Indo-
cement Tunggal Prakarsa,  
pasokan semen  yang berlebih 
membuat Indocement kesulit-
an mengejar target penjualan 
yang sebelumnya dipatok 17 
juta ton di 2016 ini. "Realisasi 
sampai September 2016 baru 
12,3 juta ton yang terjual,"  
katanya kepada KONTAN, 
Kamis (24/11).

Musim hujan yang tengah 
berlangsung di kuartal IV ini   
membuat penjualan semen 
Indocement menjadi terham-
bat. Makanya, manajemen 
perusahaan ini memproyeksi 
penjualan semen merek tiga 
roda ini jadi terpangkas men-
jadi 16 juta ton. 

Indocement berharap, pab-
rik semen ke 14 yang baru 
beroperasi di Citeureup, Jawa 
Barat bisa membantu mereali-
sasikan target penjualan se-

men tersebut. 
Konsekuensinya, Indoce-

ment pun bakal mengistira-
hatkan tiga pabrik semen 
lainnya. Alasannya, ketiga 
pabrik tersebut tergolong bo-
ros energi sehingga bisa mem-
buat beban perusahaan ini 
jadi membengkak. "Pabrik 
yang lama tersebut memang 
cenderung boros," ujarnya. 

Perusahaan ini juga akan 
mengoptimalkan penjualan, 
baik  di pasar domestik serta 
pasar ekspor. Namun Pigo ti-
dak merinci besaran kontri-
busi dari masing-masing pasar 
tersebut bagi perusahaan ini.  

Namun, sejatinya INTP ma-

sih mengandalkan pasar do-
mestik untuk penjualan.  Soal-
nya di kuartal III tahun ini, 
kontribusi pendapatan dari 
pasar domestik sekitar 98,2%  
dari total pendapatan Rp 11,3 
triliun. Artinya, pendapatan 
dari pasar domestik sebesar 
Rp 11,1 triliun. Sisanya dari 
pasar ekspor. 

Lantaran pasokan semen di 
pasar domestik masih berle-
bih hingga 2023 nanti, manaje-
men Indocement pun cuma 
berani mematok target per-
tumbuhan 5% tahun depan.

Umi Kulsum

KONTAN/Muradi 

Perkiraannya, tahun ini hanya akan bisa mencapai penjualan 
16 juta ton.

Indocement Revisi 
Target Penjualan

Tahun depan, 
Indocement 

Tunggal Prakarsa 
targetkan 

pertumbuhan 5%.

PASOKAN SEMEN BERLEBIH■

JAKARTA. Meskipun harga 
gas bakal turun, produsen in-
dustri pupuk, baja dan petro-
kimia, tidak bisa memastikan 
penurunan harga jual. Namun 
paling tidak, Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Ignasius Jonan sudah 
menetapkan, harga gas ketiga 
sektor industri itu maksimal 
US$ 6 per mmbtu.

Hadi Sutjipto, Direktur PT 
Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
(GDST) bilang, dengan penu-
runan harga gas tersebut seti-
daknya GDST bisa menurun-
kan beban biaya produksi an-
tara 8%-9%. Hal tersebut dirasa 
cukup membantu menurun-
kan biaya produksi. Tetapi. 
"Penurunan harga gas tidak 
berpengaruh terhadap harga 
jual baja kami," katanya, saat 
dihubungi KONTAN, Kamis 
(24/11). Selama ini, GDST 
membeli harga gas pada Per-
usahaan Gas Negara (PGN) 
mencapai US$ 9 per mmbtu. 

Fajar Budiono Sekjen Aso-
siasi Industri Aromatika, ole-
fi n dan plastik (Inaplas), me-
ngatakan, penurunan harga 
gas tersebut cukup berpenga-
ruh pada beban biaya produk-
si industri petrokimia. "Kami 
bisa saving sekitar 5% dengan 
penurunan harga gas terse-
but," ujar Fajar, kepada KON-
TAN, Kamis (24/11).

Sebelumnya industri petro-
kimia sendiri membeli gas 
dengan harga kisaran US$ 8,5-
10,5 per mmbtu dari Perusa-
haan Gas Negara (PGN) dan 
Pertamina. Maka itu harga gas 
yang turun diharapkan bisa 
menambah kapasitas produk-
si maupun utilisasi pabrik. 
Meski dapat menekan biaya 
hingga 5% , tidak berpengaruh 

pada harga jual produk petro-
kimia. "Karena kami meng-
ikuti harga jual rupiah, bagai-
mana pasar global saja," ucap-
nya.

Tahun ini industri petroki-
mia tumbuh 5,2% dibanding-
kan tahun lalu. Dengan penu-
runan harga gas ini juga me-
nurut Fajar, dapat mengurangi 
impor yang masih mencapai 
55%, dan tentu ke depan in-
dustri petrokimia lokal dapat 
bersaing dengan produk im-
por.

Adapun produksi nasional 
petrokimia mencapai 2,4 juta 
ton pertahun dan tahun 2020 
mendatang dengan harga gas 
yang turun, bisa menambah 
kapasitas produksi tersebut. 

Saat ini rata-rata harga jual 
produk petrokimia berbahan 
baku plastik mencapai 
US$ 1.250 per ton. 

Lain hal dengan PT Pupuk 
Sriwijaya juga belum bisa me-
rasakan pengaruh yang besar 
dengan penetapan harga gas 
tersebut. Hairul Rizano, Gene-
ral Manager Pemasaran Pu-
puk Sriwijaya, mengatakan, 
efek penurunan harga gas ti-
dak berpengaruh pada pro-
duksi pupuk Sriwijaya.

Sebelumnya, Pupuk Sriwi-
jaya membeli gas pada PGN 
dan Pertamina dengan harga 
US$ 6,5 per mmbtu. Sehingga 
kalau harga gas maksimal 
mencapai US$ 6, tidak berpe-
ngaruh signifi kan. "Kalau har-

ga maksimal US$ 6 per mmbtu 
penurunan biaya produksi 
0,5%, tidak berpengaruh pada 
kami," katanya, kepada KON-
TAN, Kamis (24/11).

Maklum, produksi pupuk 
sangat ketergantungan pada 
gas. Pupuk Sriwijaya sendiri 
membutuhkan gas sekitar 
70%. "Kalau turun di bawah 
US$ 5 mmbtu, kami baru bisa 
merasakan," ucap Hairul.

Saat ini Pupuk Sriwijaya 
memproduksi 2 juta ton pu-
puk pertahun. Dan di Novem-
ber ini sudah tercapai 1,7 juta 
ton. Selain harga gas yang tu-
run belum maksimal, ada lagi 
yang menyebabkan pupuk lo-
kal sulit bersaing di pasar, 
yakni produk impor mena-

warkan harga murah. "Pada-
hal kualitasnya sangat jauh 
dengan produk lokal, lebih 
bagus lokal," kata Hairul 

Hitungannya, harga gas 
yang masih dianggap melam-
bung tinggi tersebut membuat 
pendapatan turun 10% di ta-
hun ini. Untuk itu, dengan 
beroperasinya pabrik baru di 
Palembang, Pupuk Sriwijaya 
berharap mampu mendong-
krak penjualan, dengan me-
nambah kapasitas produksi. 
Pabrik baru tersebut berkapa-
sitas 800.000-900.000 ton per-
tahun, sehingga tahun 2017 
mendatang Pusri akan me-
ningkatkan kapasitas 2,5 juta 
ton pertahun dari sebelumnya 
2 juta ton per tahun.     ■

Efek Harga Gas Tak Terasa
Produsen tiga sektor industri tidak bisa memastikan penurunan harga jual produk

Umi Kulsum

Bantuan Untuk Pendidikan

ANTARA/Edi/HO

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor (HPM) Tomoki Uchida (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 
Asisten Sekda Kabupaten Karawang Ramon Wibawalaksana di pabrik Honda, Karawang Timur, Jawa Barat, Kamis 
(24/11). HPM menggelar program Honda for Indonesia dengan tema Technology for Society dengan memberikan 
bantuan 1 unit mobil Honda Brio dan mesin peraga untuk program pendidikan.

Gerai

TVS Merilis Motor Sport 
Perdana di Tahun Depan

JAKARTA. PT TVS Motor Company Indonesia berencana 
memasarkan sports bike Akula 310 bermesin 300 cc pada 
semester I 2017. Akula 310 menjadi motor sport perdana 
bikinan produsen motor asal India tersebut.

Mesin Akula 310 serupa dengan BMW G 310 R. Maklum, 
kendaraan roda dua itu memang buah kerjasama pertama 
TVS dengan BMW. "Ini bisa mengangkat image TVS yang 
nantinya diharapkan mendongkrak penjualan segmen di 
bawahnya," kata Rizal Rizkiawan Tandju, Deputi General 
Manager Marketing PT TVS Motor Company Indonesia 
saat dihubungi KONTAN, Kamis (24/11).

TVS akan memproduksi Akula 310 di pabrik Karawang, 
Jawa Barat. Perkiraan harganya di bawah Rp 50 juta per 
unit. Sebelum benar-benar mengaspal di jalanan Indonesia, 
Akula 310 akan terlebih dahulu meluncur di India.

Selain Akula 310, selama periode fi skal 1 April 2017 - 30 
April 2018, TVS akan meluncurkan produk baru lain. Total 
target penjualan selama periode itu 30.000 unit. "Saat ini 
andalan jual masih dari segmen skutik, merek Dazz dan 
juga kelas atasnya, Apache," terang Rizal.

Eldo Christoffel Rafael

Perusahaan Permen dan 
Roti Menyerap Krimer LTLS

JAKARTA. PT Lautan Luas Tbk masih mengawal proses 
perluasan pabrik krimer, dari semula berkapasitas 20.000 
ton per tahun akan ditingkatkan menjadi 60.000 ton krimer 
per tahun. Tahap pembangunan pabrik di Mojokerto, Jawa 
Timur tersebut kini sampai 90%.

Meski pembangunan belum tuntas, Lautan Luas sudah 
mengantongi perjanjian bisnis dengan calon pembeli tam-
bahan produksi krimer tadi. "Sudah ada kerjasama dengan 
perusahaan permen dan bakery tapi perusahaannya masih 
confi dential," kata Hubungan Investor PT Lautan Luas Tbk 
Eurika Hadijaja  saat dihubungi KONTAN, Selasa (22/11).

Sebelumnya Lautan Luas, melalui anak usaha bernama 
PT Pacinesia Chemical Industry sudah membangun pabrik 
high pure liquid di Tangerang, Banten. Kapasitasnyat 
184.000 metrik ton high pure liquid per tahun dan 20.000 
metrik ton produk kimia lain per tahun.

Target pasar Lautan Luas adalah produsen pengolahan 
air dan produsen kertas. "Kontribusi keduanya masih di 
bawah 10% dari total pendapatan," kata Eurika Hadijaja.

Tahun depan, Lautan Luas ingin tumbuh minimal 15%. 
Hanya saja, perusahaan berkode LTLS di Bursa Efek Indo-
nesia itu belum membeberkan detail strateginya.

Eldo Christoffel Rafael


