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Geliat Industri Alat Berat
Penjualan alat berat per kuartal I-2017 meningkat, ditopang konstruksi dan pertambangan
Eldo Christoffel Rafael
JAKARTA. Kinerja industri
alat berat mulai memperlihatkan tanda-tanda perbaikan
pada tahun ini. Hal itu tercermin dari laporan penjualan
per kuartal I-2017, yang menunjukan tren kenaikan.
Merujuk data Himpunan
Alat Berat Indonesia (Hinabi),
penjualan alat berat hingga
kuartal pertama tahun ini tercatat 1.153 unit atau naik 88%
dibandingkan periode yang
sama tahun lalu, yakni sebanyak 619 unit.
Ketua Hinabi Jamaluddin
menyatakan, permintaan alat
berat dari sektor tambang dan
konstruksi menjadi faktor
pendorong utama peningkatan penjualan pada kuartal I2017. "Ada juga carry over tahun lalu. Permintaan alat berat di awal kuartal II juga
sudah lumayan," terang Jamaluddin saat dihubungi KONTAN, Rabu (10/3).
Memang, selama ini sektor
pertambangan dan konstruksi
menjadi andalan bagi produsen alat berat. Mereka bisa
menggenjot produksi ketika
harga komoditas naik. Pun
dengan banyaknya proyek infrastruktur dan properti yang
tengah digeber pemerintah
menjadi berkah bagi pelaku
usaha pembuatan alat berat.
Dengan kondisi pasar konstruksi yang mulai bergairah,
Hinabi optimistis bisa memacu produksi lebih tinggi ketimbang tahun lalu. Apalagi
kalau industi pertambangan
kembali bangkit, sehingga
bisa terus mendongkrak pertumbuhan penjualan.
Tahun ini, Hinabi menargetkan produksi alat berat sebanyak 4.200 unit- 4.400 unit di-
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Produksi Alat Berat Konstruksi
dan Pertambangan

Fred L Manibog mengakui,
permintaan alat berat pada
awal tahun menunjukkan pertumbuhan. Emiten dengan
kode saham INTA ini membidik pertumbuhan 20%-25%
dari lini bisnis alat berat. "Banyak yang pesan di awal tahun, tapi realisasinya baru
terlihat di kuartal dua dan tiga
nanti," ungkap Fred saat dihubungi KONTAN, Kamis
(11/4).
Info saja, INTA mempunyai
anak usaha di bidang keagenan alat berat merek Volvo CE,
dan SDLG melalui PT Intraco
Penta. Sekarang, Intraco tengah mencari peruntungan
dengan terjun ke bisnis listrik
dan manufaktur.
■
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Vivo Semakin Agresif
di Pasar Indonesia
JAKARTA. PT Vivo Mobile Indonesia meluncurkan produk
anyar dengan nama Vivo V5s. Ponsel pintar ini digadanggadang mampu memberikan pengalaman selfie terbaik,
lantaran memiliki kamera depan 20 megapiksel. “Kami sediakan dua varian warna, gold dan rose gold untuk harga
sekitar Rp 3,8 juta,” sebut Brand Manager PT Vivo Mobile
Indonesia Edy Kusuma, di sela acara peluncuran produk
tersebut di Raflles Hotel, Jakarta, Rabu (10/5).
Produsen smartphone asal China ini semakin serius mengembangkan bisnisnya. Di pasar global, brand Vivo menduduki peringkat lima dunia berdasarkan volume penjualan produk. Berdasarkan riset International Data Corporation (IDC), pada kuartal I-2017, Vivo menjual 18,1 juta unit
ponsel pintar. Jumlah tersebut tumbuh 5,2% dibanding
kuartal sama tahun lalu, yakni 14,6 juta unit.
Berapakah porsi penjualan Vivo di Indonesia? Edy enggan menjawabnya. Namun, ia mengakui Vivo memang
bermain agresif di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
“Targetnya bisa berada di posisi top tiga dalam brand global di tahun ini,” ungkapnya.
Menurut data International Data Corporation (IDC),
market share Vivo secara global sebesar 4,4% sampai kuartal I-2017. Nomor satu dunia masih dipegang Samsung dengan pangsa pasar 22,8% dengan jumlah penjualan 79,2 juta
unit. Diikuti urutan kedua, Apple dengan market share
14,9% dengan total penjualan 51,6 juta unit. Sampai akhir
Januari 2017, Vivo telah membangun 50 pusat layanan purnajual. Penjualan digenjot dengan 6.000 pengecer di 360
kota di tanah air. Pada Maret 2016, Vivo membangun pabrikan ponsel di Cikupa, Tangerang, Banten.
Agung Hidayat

Impor Boleh, Asal Nilai
Tambah Meningkat

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Petugas pemasaran peralatan renang anak-anak melayani pengunjung di pameran China Technical Equipment and
Commodities 2017 di JIExpo, Jakarta, Kamis (11/5). Pameran yang ditujukan bagi pebisnis ini menyajikan ragam produk
teknologi Shanghai, China yang diminati konsumen lokal.

Belajar dari Merger Renault-Nissan
antan Chief Executive
Officer (CEO) Renault-Nissan Charlos
Ghosn berhasil mensukseskan
kembali dua brand ini dan
kini ia menjadi chairman aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi. Tiga merek aliansi
memproduksi 10 juta unit
mobil secara gabungan.
Ghosn dikenal sebagai superhero perusahaan mobil terbesar abad ini.
Ghosn adalah keturunan
Lebanon yang lahir di Brasil
dan mengenyam pendidikan
di Prancis. Latar belakang
multikultural ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan berbagai aliansi
yang ia pelopori.
Di tahun 2009, aliansi
bernama Alliance Industrial
Sourcing berdiri atas dasar
kerjasama manufaktur berbagai merek otomobil dan
sparepart, sehingga biaya
produksi, delivery dan aset
lain dapat ditekan. Cross manufacturing merupakan kunci
para partner penetrasi berbagai kesempatan pasar dunia.
Aliansi ini adalah bentuk
merger Renault dan Nissan.
Salah satu best practice
adalah implementasi Nissan’s Intelligent Factory Automation di pabrik-pabrik
pembuat otomotif merek Renault. Sistem ini terdiri dari
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Permintaan alat berat dari sektor tambang
dan konstruksi menjadi faktor pendorong.
Jamaluddin, Ketua Himpunan Alat
Berat Indonesia (Hinabi)

para pekerja lini dengan suplai yang tersinkronisasi dan
automatisasi robotik.
Dengan para partner Aliansi, Renault dan Nissan
memproduksi berbagai permutasi antara merek Nissan
dan merek Renault di Afrika
Selatan, Brasil, Barcelona
(Spanyol), Meksiko, Busan
(Korea Selatan) dan Chennai
(India). Bahkan di Busan,
Renault yang telah bermitra
dengan Samsung, memproduksi Nissan untuk pasar
Rusia dan Timur Tengah.
Dengan aliansi tersebut,
merek Nissan berhasil sukses
kembali terhitung tahun 1999
hingga 2001, setelah beberapa
tahun slow. Di tahun 2013,
aliansi ini berhasil mendominasi 10% pangsa pasar
dunia. Padahal, sebelum merger, kapasitas Nissan hanya
54% dan tidak punya strategi
tepat menghadapi masa depan dunia otomotif yang telah
banyak berubah.
Merger antara Renault
dan Nissan berbuah baik lantaran beberapa persamaan
dan perbedaan. Persamaannya, Renault dan Nissan
sama-sama memiliki sejarah
panjang, struktur hirarki
kuat, manajemen senior berperan besar dan edukasi bisnis jangka panjang. Sedangkan beberapa perbedaan me-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
reka malah memperkuat
spirit saling belajar: perbedaan kultur, bahasa, gaya pengambilan keputusan, sistem
komunikasi dan regulasi perburuhan.
Merger ini juga saling
menguntungkan. Renault bukan hanya penolong Nissan,
tapi Nissan membawa market
share di AS dan Asia. Gabungan kekuatan teknologi
mereka juga sangat kuat dan
kekuatan desain Renault
membantu Nissan yang kurang update. Sedangkan Nissan mempunyai kekuatan
engineering Jepang.
Kini manajemen Aliansi
sedang memfokuskan diri

pada Mitsubishi, agar merek
ini kembali berkibar. Diprediksikan Mitsubishi lebih cepat pulih, mengingat best
practices yang dipelajari dari
Renault-Nissan dapat diaplikasikan.
Masa depan dunia otomotif, termasuk self-driving cars,
merupakan tantangan Renault, Nissan dan Mitsubishi.
Pada dasarnya, autonomous
cars ada dua jenis: tetap dikendalikan manusia tanpa
perlu memegang setir dan
otomatis sama sekali.
Aliansi akan berkompetisi
dengan teknologi mobil dari
Silicon Valley, seperti Tesla
milik Elon Musk, Google cars,
dan Apple cars. Mobil-mobil
tersebut beremisi nol dan selfdriving (menyetir sendiri),
sehingga jalan-jalan di AS
dan negara-negara maju
akan sangat berbeda dari apa
yang kita lihat di Indonesia
saat ini.
Bagaimana aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi mengatasi tantangan kompetisi
luar biasa dari Silicon Valley? Tampaknya Chairman
Ghosn mempunyai pandangan yang simpel, tapi mujarab: "Kami akan terus beradaptasi".
Adaptif adalah strategi
jitu. Dengan eksekusi benar
dan rapi, semestinya aliansi

akan mampu berkompetisi di
pasar mobil autonomous, terlepas dari ketidakjelasan di
masa depan. Dari segi regulasi, teknis, dan pasar, Ghosn
berpendapat, harga akan sangat berpengaruh. Daya beli
konsumen akan sangat menentukan sukses atau gagalnya suatu merek.
Yang jelas, Aliansi mendapatkan beberapa keuntungan besar. Seperti economies
of scale, inovasi teknologi
dari tiga sumber, production
mix, consumer base yang luas,
sharing biaya dan risiko, saling melengkapi skill dan teknologi serta meningkatkan
R&D. Kelebihan-kelebihan ini
jelas melebihi kekurangankekurangan merger.
Bisakah strategi RenaultNissan ini diterapkan di perusahaan Anda. Mungkin.
Pertimbangkan dengan baik
pro dan kontra. Perhatikan
elemen-elemen yang menjadi
titik kelebihan dan kelemahan. Apabila gabungan keduanya membangun sinergi dengan energi positif, silakan
dicoba.
Namun tetap kenali titiktitik yang bisa mengganggu
kesuksesan. Manajemen risiko direncanakan dari awal,
sehingga ketika kelemahan
menjadi fakta yang perlu solusi, ada jawabannya
■

JAKARTA. Sampai saat ini, Indonesia masih mengimpor
bahan baku tekstil dan alas kaki yang volumenya terus
meningkat. Kendati demikian, pemerintah tak ambil pusing, asalkan sektor industri ini bisa meningkatkan nilai
tambah produk.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan,
meski terjadi kenaikan impor barang modal dan bahan
baku, hal tersebut menunjukkan investasi yang meningkat
dan produksi terus berjalan. Misalnya, impor kapas untuk
mendukung industri tekstil. Perlu diketahui, kapasitas produk pakaian dan sepatu olahraga dalam negeri telah melampaui Tiongkok. "Bahkan 30% dari merek Amerika Serikat diproduksi di Indonesia," kata Airlangga, Selasa (9/5).
Menperin menyampaikan, kawasan industri bisa menjadi
ujung tombak untuk menarik investasi dan melihat perkembangan industri yang ekspansif di Indonesia. Sebab
itu, pemerintah telah mengumpulkan perusahaan pengelola kawasan industri agar terus meningkatkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur.
Airlangga menambahkan, dalam upaya menjaga pertumbuhan industri nasional yang mulai merangkak naik, maka
diperlukan sinergi kuat antara kementerian dan lembaga
terkait. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), nilai investasi penanaman modal (PMDN)
dalam negeri sektor industri pada triwulan I-2017 sebesar
Rp 27,21 triliun atau tumbuh 6,88 % dibanding periode
sama tahun lalu Rp 25,45 triliun. Investasi sektor industri
memberikan kontribusi 39,57% dari investasi PMDN pada
triwulan I-2017 yang mencapai Rp 68,76 triliun.
Eldo Rafael

■ BISNIS PESAWAT

GMF Ekspansi
Bisnis Suku Cadang
JAKARTA. PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero
Asia mulai merambah bisnis
produksi suku cadang pesawat. Perusahaan bengkel dan
perawatan pesawat udara ini
akan merangkul industri lokal
untuk memproduksi suku cadang tersebut.
Vice President Sekretaris
Perusahaan PT GMF Aero
Asia Aryo Widjoseno mengatakan, beberapa industri metal dan plastik lokal siap diajak kerjasama dalam pembuatan suku cadang pesawat.
“Bentuk kerjasamanya outsourcing, sedangkan desain
dari GMF,” kata Aryo kepada
KONTAN (11/5).
Sayang, Aryo belum bisa
menyebutkan nama perusahaan yang dimaksud. Cuma, domisili mitra ini berada di sekitar wilayah Tangerang, Banten. Ia menjanjikan, dalam
ekspansi bisnis tersebut lebih
menekankan sinergi dengan
badan usaha milik negara
(BUMN). “Intinya ini bukan
core bisnis, tapi sebagai penunjang karena kami punya
kemampuan produksi suku
cadang pesawat," klaimnya.
Saat ini, GMF memproduksi
empat produk suku cadang,
atawa parts manufacturing
untuk pesawat, tapi dalam
partikel kecil. Salah satunya
adalah airlines pocket, tempat
menaruh buku dan majalah di
depan tempat duduk.
Pada tahun ini, GMF berencana menambah 15 jenis baru
suku cadang yang akan diproduksi. Kata Aryo, GMF belum
bisa merilis jenis suku cadangnya, karena belum mendapatkan approval dari instansi
terkait. Beberapa item yang
akan diproduksi, seperti isi
kabin dan kargo. "Contohnya

di kargo itu ada strep, yakni
ikatan kargo dan armchairs
di pesawat penumpang,” sebut Aryo.
Dengan menggunakan suku
cadang buatan sendiri, GMF
yakin, bisa menghemat antara
30%-40% dibandingkan produk
lain. Tak cuma itu, lewat produksi suku cadang ini, GMF
menargetkan efisiensi biaya
maintenancece hingga 10%20%. Sebagai gambaran, untuk
merekondisi satu kabin pesawat saja, GMF mematok harga
kisaran US$ 200.000 sampai
US$ 300.000.
Selain digunakan sendiri,
GMF membidik pasar mancanegara untuk parts manufacturing pesawat ini. "Kami
mulai menjajaki penjualan ke
pasar luar negeri lewat partner distributor,” ucap Aryo.
Anak perusahaan Garuda
Indonesia itu tidak mematok
kontribusi yang gede dari lini
produksi suku cadang lantaran kapasitas yang masih kecil.
Alhasil, hingga kuartal I-2017,
produk suku cadang hanya
menyumbang antara 2%-5%
dari total pendapatan GMF.
Meski begitu Aryo optimistis,
pertumbuhan bisnis suku cadang bisa tumbuh 5%-10% di
tahun ini.
Pertimbangannya, pendapatan pada kuartal pertama
tahun naik dobel digit ketimbang periode yang sama tahun
lalu. Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia
non-audited per kuartal I
2017, segmen usaha pemeliharaan dan perbaikan pesawat
tercatat senilai US$ 33 juta.
Jumlah tersebut naik 32% dibandingkan kuartal satu tahun
lalu, yakni US$ 25 juta.
Agung Hidayat

