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Indonesia menjadi salah satu target utama
Daihatsu selain di Jepang dan Malaysia.
Soichiro Okudaira, Presiden dan
Direktur Daihatsu Motor Co. Ltd

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 24 November 2017

Alat Berat
Low SUV Masih Bisa Eksis Penjualan
Semakin Sterek
■ PENJUALAN ALAT BERAT

Ditengah tren penurunan penjualan, agen pemegang merek tetap meluncurkan produk baru
Eldo Rafael

yang telah memperkenalkan
kendaraan low SUV tipe barunya tersebut adalah PT Toyota-Astra Motor (TAM) melalui
facelift All New Rush.
Serta PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dengan All New
Terios.
Yoshihiro Nakata, Presiden
Direktur Toyota-Astra Motor,
mengatakan, produk baru
yang dirilis ini diharapkan
mampu semakin mendongkrak penjualan. "Sejak pertama kali diluncurkan tahun
2006 lalu Rush sudah terjual
sebanyak 250.000 lebih," kata
Nakata, Kamis (23/11).
Dengan perubahan eksterior dan interior, All New Rush
diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan konsumen. Dengan model baru ini

JAKARTA. Walaupun mengalami tren penurunan penjualan, agen pemegang merek
(APM) tetap merilis produk
baru untuk mobil segmen low
sport utility vehicle (SUV).
Pangsa pasar mobil berkapasitas tujuh penumpang ini dirasa masih cukup diminati
bagi konsumen di Indonesia.
Mengutip data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo) periode
Januari-Oktober 2017, penjualan mobil segmen low SUV
sebanyak 79.069 unit.
Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 21,1% dibandingkan periode yang sama
tahun lalu sebanyak 100.222
unit (lihat tabel).
Tercatat, beberapa APM

Lebih mahal
Meski belum memastikan
harga jual, Nakata bilang,
Rush yang baru ini akan dihargai lebih mahal sekitar
Rp 3 juta dibandingkan model
yang sudah beredar saat ini.
Penetapan harga ini masih
menunggu aturan perpajakan
yang baru.
Sebagai informasi, kontribusi penjualan mobil Rush
tercatat mencapai 5% dari total penjualan produk Toyota.
Diharapkan tahun depan bisa
meningkat menjadi 9% dari
total penjualan.

Masih kecilnya sumbangsih
penjualan mobil model low
SUV ini juga dikatakan Amelia
Tjandra, Direktur Marketing
Astra Daihatsu Motor. Kontribusi penjualan Terios masih
di posisi keempat, dibawah
Sigra, Gran Max, Ayla.
Dengan perbaikan dari sisi
eksterior, interior, hingga mesin, penjualan mobil segmen
low SUV ini diharapkan dapat
mencapai 2.000 unit per bulan.
"Sehingga bisa sama seperti
2013 lalu," tutur Amelia.
Sebagai pembanding, bila
harga mobil Terios tipe terendah yang ada sekarang ini
berada di kisaran Rp 195,2
juta. Maka, Terios model baru
akan dibanderol lebih mahal
sekitar Rp 3 juta sampai
Rp 4 juta.

Dengan diluncurkannya dua
model mobil segmen L-SUV
dari grup Astra ini, diharapkan
akan semakin meningkatkan
pasar SUV di Indonesia.
Soichiro Okudaira, Presiden
sdan Direktur Daihatsu Motor
Co. Ltd menjelaskan secara
global baik Rush dan Terios
sudah terjual 450.000 unit sejak tahun 2007. Menurutnya
pasar Indonesia jadi salah
satu
target
utama
Daihatsu selain di Jepang dan
Malaysia.
Dalam 10 tahun terakhir
pasar mobil segmen SUV
diklaim terus menunjukkan
kenaikan. Bila tahun 2006
kontribusi penjualan mobil
SUV hanya 2%, tahun lalu sudah mencapai 11% dari total
pasar nasional.
■

Kompetisi Mobil Listrik

Penjualan Segmen
Low SUV (unit)
Pabrikan

Toyota-Astra Motor tidak
akan mengubah performa dan
karakter tangguh dari tipikal
mobil SUV.

Model

Tahun Jumlah
2017
28.468
Honda
2016
30.833
2017
17.888
Toyota
Rush
2016
20.430
2017
17.415
Honda
BR-V
2016
33.414
2017
9.873
Daihatsu Terios
2016
12.732
2017
2.976
Suzuki
SX4
2016
1.334
2017
1.539
Chevrolet Trax
2016
1.112
2017
723
Mazda
CX-3
2016
2017
187
Nissan
Juke
2016
272
2017
Captur,
Others
Ecosport 2016
95
2017
79.069
TOTAL
2016 100.222
HR-V
1.5

ANTARA/M Agung Rajasa

Mahasiswa menyiapkan mobil listrik saat mengikuti kualifikasi Kompetisi Mobil Listrik Indonesia 2017 di kampus Politeknik
Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/11). Kompetisi yang diikuti 24 tim dari 21 perguruan tinggi di Indonesia. Mereka
bersaing untuk menunjukan inovasi kreativitas dalam merancang mobil listrik dan juga sebagai aksi nyata kepedulian
terhadap lingkungan

Sumber: Gaikindo

Perjalanan Samsonite, Koper Super

S

etiap traveller pasti mengenal Samsonite. Koper
super tahan banting dan
tahan buldoser yang harganya
juga super. Di balik produk
super, ternyata ada masa-masa
sulit, bahkan hampir bangkrut.
Bagaimana perjalanan merek
super ini? Dan bagaimana
strategi ritelnya?
Samsonite International S.
A. berdiri di Denver, Colorado.
Setelah berpindah tangan beberapa kali, kini Samsonite bermarkas di Luksemburg sebagai
badan hukum bisnis. Uniknya,
saham Samsonite dijual di
Hong Kong Stock Exchange.
Produk yang dijual lebih
dari sekadar koper, tapi perlengkapan perjalanan jauh dan
dekat, termasuk tas, backpack/
ransel, traveller's locks dan sebagainya. Merek-mereknya
mencakup: Samsonite, Samsonite Red, American Tourister,
Hartmann Luggage, High Sierra, Lojel, eBags, Lipault, Speck
Products, Tumi, Kamiliant,
dan Gregory Mountain Products. Sebanyak 40% manufaktur produk ini di di India.
Pendiri Samsonite bernama Jesse Shwayder, seorang
salesman koper. Awalnya, bisnis yang didirikan bernama
Shwayder Trunk Manufacturing Company. Kemudian, ia
menamakan salah satu lini
koper Samsonite, yaitu nama

biblikal Samson.
Seri Samsonite sangat kuat
dan fleksibel dan pertama kali
diproduksi tahun 1939. Di tahun 1941, Samsonite didaftarkan sebagai merek dagang.
Saat itu, anak perusahaan
Samsonite Furniture Co. memproduksi kursi lipat dan meja
untuk bermain kartu berbasis
di Murfreesboro, Tennessee.
Di tahun 1973, Samsonite
berpindah tangan ke Beatrice
Foods. Pabrik di Denver yang
pernah mempekerjakan 4000
buruh, terpaksa ditutup di May
2001 karena berpindah tangan
lagi. Di tahun 2005, pusat dan
produksi dipindahkan ke
Mansfield, Massachusetts setelah diakuisisi Marcello Bottoli.
CVC Capital Partners mengambilalih di tahun 2007 senilai
US$ 1,7 miliar.
Dua tahun kemudian,
mengingat masa resesi besar,
Samsonite Company Store LLC
(U.S. Retail Division), mendaftarkan diri ke Chapter 11 Bankruptcy. Namun di musim panas tahun 2011, Samsonite
berhasil meraih US$ 1,25 miliar dari penawaran saham perdana (IPO) di Hong Kong.
IPO ini menjadi malaikat
penolong. Terbukti dari akuisisi Hartmann di tahun 2012
senilai US$ 35 juta dan Tumi
seharga US$ 1,8 miliar.
Naik-turun-naik perjalan-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
an Samsonite merupakan bukti, nama besar tidak lekang oleh
resesi. Dan ada banyak cara
menaikkan nilai merek kembali. Selain inovasi produk dengan menggaransi seumur hidup serta kekuatan dan kelenturan yang waterproof dan
bulldozer-proof (beberapa seri
tertentu), Samsonite dengan
cerdas membidik pasar milenial dan bekerja dengan tim digital marketing terpadu.
Satu, desain produk nonperjalanan. Semua orang pakai
tas, bukan hanya ketika melakukan perjalanan. Produk utama Samsonite masih berupa
koper-koper super tahan banting. Namun diversifikasi pro-

duk telah merambah ke fungsifungsi non-perjalanan, seperti
keperluan sehari-hari. Berbagai ceruk baru dibentuk untuk
mencapai pangsa pasar lebih
besar.
Dua, membidik milenial di
akar rumput. Para milenial
mahasiswa universitas yang
membutuhkan berbagai tas selama masa kuliah mereka. Jelas di sini ada pasar bagi
Samsonite. Jadilah Samsonite
Tough Tour yang diawali di
tahun 2012, menjangkau 17
universitas dan kolese di Pantai Timur AS.
Pembidikan akar rumput
dalam brand activation, misalnya, sangat populer dilakukan.
Namun sebagai merek senior,
Samsonite melakukan niche retargetting yang membutuhkan
kehati-hatian.
Tiga, strategi pemasaran
digital organik. Digital marketing organik mengutamakan
penyampaian merek (branding)
yang disampaikan secara alami, seperti oleh para influencer
Instagram dan media sosial
lain. Untuk produk-produk
Samsonite, Instagram dan Pinterest serta online ads berbasis
image lebih organik daripada
yang berbasis teks.
Kedengarannya tipikal,
tapi sesungguhnya membutuhkan kejelian dalam membawakan produk agar tidak tampak

redundant dan mengada-ada.
Dengan Adblocker, pengguna
Internet kini dapat dengan
mudah memblok iklan, sehingga konten marketing organik
kini mempunyai posisi yang
sangat menguntungkan.
Tiga, membangun komunikasi dengan konsumen social
media listening tools seperti
SproutSocial, Keyhole, dan
Buzzsumo memungkinkan
marketer menganalisa engagement dari berbagai media sosial, sehingga komunikasi dan
kreasi konten dapat dioptimalkan. Selain itu, komunikasi
dengan para bloger berpengaruh mempunyai posisi yang
cukup penting dalam membangun komunikasi dengan konsumen.
Empat, workflow lancar
customer service. Pastikan
workflow dalam memberikan
servis terbaik dapat berjalan
lancar. Berbagai komplain dapat disampaikan via media
sosial dan sering kali ini menjadi kendala eksekusi servis
tercepat. Pastikan workflow tidak membutuhkan birokrasi
tertentu.
Akhir kata, Samsonite cerdas dalam memasarkan produk
senior berusia lebih dari satu
abad ini dengan berbagai strategi pemasaran yang membidik
milenial digital natives.
Benchmark yang jitu
■

Dok.HEXA

Kenaikan harga batubara menjadi pendorong meningkatnya
permintaan alat berat.
JAKARTA. Membaiknya kondisi pertambangan membawa
berkah ke penjualan alat berat. Salah satu perusahaan
yang mendapat menuai berkah adalah PT Hexindo Adiperkasa Tbk. Emiten berkode
saham HEXA di Bursa Efek
Indonesia (BEI) ini optimistis,
target penjualan tahun ini bakal tercapai.
Djonggi Gultom, Direktur
Hexindo Adiperkasa, mengatakan, kenaikan harga batubara menjadi pendorong meningkatnya permintaan alat
berat. "Secara global penjualan alat berat di seluruh dunia
memang naik," ujar Djonggi
Gultom, Direktur Hexindo
Adiperkasa kepada KONTAN,
Kamis (23/11).
Berdasarkan catatan KONTAN, Hexindo Adiperkasa
menargetkan penjualan alat
berat sampai akhir tahun 2017
sebanyak 1.300 unit. Hingga
sekarang, perusahaan yang
membawa merek alat berat
Hitachi dan John Deere ini,
telah menjual sekitar 800
unit.
Walaupun tidak memungkiri rencana revisi target penjualan ke arah yang lebih tinggi
lagi, namun Djonggi bilang
ketersediaan alat berat yang
dimiliki Hexindo Adiperkasa
sudah pas. Sehingga realisasi
penjualan tahun ini, tidak
akan jauh berbeda dari target
awal yang ditetapkan.
Selain bisnis penjualan unit
alat berat baru, Hexindo Adiperkasa juga tercatat mengembangkan layanan servis
dan penjualan spare part.
"Untuk spare part margin keuntungannya memang lebih
bagus," kata Djonggi.
Berkaca dari laporan perusahaan ini pada semester I-

2017 yang berakhir pada 30
September 2017 lalu, pendapatan Hexindo Adiperkasa
terpantau naik 30,03% dibandingkan periode yang sama
tahun lalu, menjadi US$ 157,45
juta.
Adapun sektor bisnis yang
menyumbang pendapatan paling besar adalah penjualan
dan penyewaan alat berat.
Diikuti dengan penjualan suku
cadang, pemeliharaan dan
perbaikan alat berat.
Penjualan suku cadang Hexindo Adiperkasa di semester

Saat ini HEXA
sudah mampu
menjual sekitar
800 unit alat
berat.
I-2017 tumbuh 14,52% year on
year (yoy) menjadi US$ 37,64
juta. Sedangkan, penghasilan
dari jasa pemeliharaan dan
perbaikan pihak ketiga naik
1,70% yoy menjadi US$ 30,44
juta, dan pihak berelasi naik
1651,68% yoy menjadi US$
71,311.
Penjualan dan penyewaan
alat berat ke pihak ketiga
tumbuh 51,50% yoy menjadi
US$ 87,93 juta. Sementara
penjualan kepada pihak berelasi juga naik 466,67% yoy
menjadi US$1,36 juta.
Ekskavator masih mendominasi kebutuhan nasional.
Diikuti dengan buldoser.
Pangsa pasar alat berat ekskavator merek Hitachi diklaim
menduduki peringkat kedua,
di bawah merek Komatsu.
Agung Hidayat

Gerai

Pabrik Obat Ethica Industri
Resmi Beroperasi
JAKARTA. Pabrik obat injeksi steril yang dilengkapi dengan teknologi farmasi milik PT Ethica Industri Farmasi
diresmikan. Pabrik senilai Rp 1 triliun yang dibangun melalui skema joint venture antara Fresenius Kabi AG dengan SOHO Global Health ini diharapkan berkontribusi
untuk memenuhi kebutuhan pasar obat-obatan di dalam
negeri, serta negara-negara Asia dan Australia.
Gerrit Steen, Fresenius Kabi Board Member & President
Region Asia mengatakan, dengan pabrik ini Ethica Industri Farmasi akan mampu menyediakan akses kesehatan
yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dengan beragam
pilihan obat injeksi bagi penyakit kritis dan kronis.
Pembangunan pabrik ini juga dinilai sejalan dengan harapan pemerintah agar lebih mengembangkan industri ini.
"Hal ini sejalan dengan instruksi dari pemerintah Indonesia, untuk pengembangan industri farmasi dan industri alat
kesehatan di Indonesia," kata Steen, kamis (23/11).
Ethica Industri Farmasi saat ini menyediakan lebih dari
20 jenis produk obat injeksi. Antara lain seperti yang digunakan dalam perawatan ginekologi, anestesi, dan perawatan pasien kritis, yang telah dipasarkan di Indonesia.
Eldo Rafael

Nikon Resmi Membuka
Toko Ritel di Indonesia
JAKARTA. Nikon resmi membuka toko ritel pertama di
Indonesia, bertempat di pusat perbelanjaan Grand Indonesia East Mall. Toko ini bernama Nikon Experience Hub.
Pada bagian displai dan penjualan, toko tersebut menampilkan seluruh produk Nikon, mulai dari kamera DSLR,
kamera mirrorless, lensa sampai aksesori.
Sukimin Thio, General Manager of Imaging Division
Nikon Indonesia, menjelaskan, toko ini tidak hanya melayani konsumen sebagai seorang fotografer profesional,
tapi juga melayani konsumen yang baru ingin membeli
kamera pertama mereka. “Di toko ini, kami menyiapkan
pengalaman tersendiri untuk konsumen yang datang dan
konsumen dapat merasakan pengalaman berada di jajaran
displai produk Nikon terlengkap di Indonesia,” jelasnya
dalam keterangan pers, Kamis (23/11).
Nikon Experience Hub Grand Indonesian ini adalah pertama di Asia. Tentu pemilihan Indonesia memiliki alasan
tersendiri. Menurut Sukimin, Jakarta secara khusus dipilih
sebagai project pertama Nikon Experience Hub ini karena
Nikon Asia melihat pasar Indonesia sangat berkembang
dan potensial untuk digarap.
Eldo Rafael

