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Peningkatan penjualan kendaraan komersial
tahun 2017 cukup tajam.
Yohannes Nangoi,
Ketua Umum Gaikindo

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 2 Maret 2018

Pasar Kekar Kendaraan Komersial
Tahun ini sejumlah agen pemegang merek akan merilis beberapa varian kendaraan komersial di berbagai segmen
Agung Hidayat, Eldo Rafel
JAKARTA. Industri otomotif
dalam negeri, khususnya di
segmen kendaraan komersial,
menjadi harapan besar. Positifnya tren penjualan kendaraan segmen ini dalam dua tahun terakhir memicu agen
pemegang merek (APM) berlomba-lomba menambah portofolio produk yang bakal dipasarkan tahun ini.
PT Daimler Commercial
Vehicles Indonesia (DCVI),
sebagai contoh. APM kendaraan komersial MercedesBenz ini resmi meluncurkan
Axor 2528 R. Kendaran komersial ini dirilis guna merespons industri logistik yang
sedang berkembang.
Markus Villinger, Presiden
Direktur dan CEO Daimler
Commercial Vehicles Indonesia mengatakan, pertumbuhan
industri logistik di Indonesia
berimbas pada bertambahnya
jumlah pelanggan. "Hal ini
menjadi alasan kami meluncurkan Axor 2528 R. Truk
yang sesuai kebutuhan industri komersial," kata Markus,
Kamis (1/3).
Axor 2528 R merupakan
truk kelas heavy duty yang
dirakit di dalam negeri yakni
di Wanaherang, Kabupaten
Bogor. Dengan strategi ini,
diharapkan semakin memperluas pasar Daimler Commercial Vehicles Indonesia dalam
memenuhi lonjakan permintaan truk di Indonesia.
Menurut Villinger, pihaknya
tengah fokus memenuhi janji
bagi pasar Indonesia, dengan
memberikan produk berperforma tinggi dan menguntungkan di pasar. "Pengumuman
Axor baru yang dirakit di Indonesia ini merupakan pencapaian luar biasa, tidak hanya
bagi Mercedes-Benz, tetapi

juga bagi industri di Indonesia," ujar Villinger.
Tumbuhnya permintaan
pasar kendaraan komersial di
tanah air juga dimanfaatkan
PT Isuzu Astra Motor Indonesia memperkenalkan produk
baru. Yakni lewat seri terbaru
dari Isuzu Giga yang merupakan kendaraan komersial kelas medium.
Ernando Demily, Wakil Presiden Direktur Vice President
Director Isuzu Astra Motor
Indonesia mengatakan, dengan tambahan produk baru
ini diharapkan penjualan kendaraan komersial semakin
kencang. "Tahun ini kami menargetkan penjualan bisa
mencapai 25.000 unit, atau
naik 25% dibandingkan tahun
kemarin," kata Ernando
Isuzu Giga seri terbaru ini
diharapkan dapat terjual di
kisaran 4.500 unit sampai
5.000 unit tahun ini. Dengan
target tersebut, diharapkan
Isuzu Giga dapat mencuil
pangsa pasar kendaran segmen komersial kelas medium
sebesar 16,5%.
Perlu diketahui, tren kenaikan penjualan Isuzu Giga sudah tecermin sejak tahun lalu.
Tahun 2017, penjualan Isuzu

Giga tercatat 3.263 unit. Jumlah itu naik 27% dibandingkan
tahun sebelumnya.
Tidak ingin ketinggalan, PT
Toyota-Astra Motor juga telah
merencanakan penyegaran
produk di kendaraan segmen
komersial. Salah satunya Hilux Double Cabin yang didesain khusus untuk kebutuhan
di sektor pertambangan. Mobil ini menggunakan ban off
road Bridgestone 265 R 17.
"Kami berharap, semoga produk yang kami hadirkan dapat
mendukung berbagai kegiatan
usaha pelanggan," kata Henry
Tanoto, Wakil Presiden Direktur Toyota-Astra Motor.
Sementara, Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo) mengatakan, total penjualan kendaraan komersial tahun 2017
mencapai 235.000 unit. Peningkatan ini cukup tajam,
meski belum setinggi pertumbuhan penjualan kendaraan
komersial tahun 2013.
Bahkan, bergairahnya kendaraan komersial ini juga dapat dilihat dari tren penjualan
ekspor yang bertumbuh. "Ekspor kendaraan komersial juga
meningkat. Seperti truk yang

Penjualan Truk

naik 9% ekspornya menjadi
27.000 unit," kata Yohannes.
Melihat pangsa pasar kendaraan segmen komersial
yang cerah ini, Gaikindo tidak
sungkan mematok tinggi ekspor kendaraan truk tahun ini
menjadi 35.000 unit.

Stop impor truk bekas
Industri kendaraan segmen
komersial masuk dalam radar
Kementerian Perindustrian
(Kemprin) untuk dikembangkan. Hal ini karena penyerapan tenaga kerja sektor ini cukup tinggi. Berbagai insentif
dirancang gar industri ini tubuh dengan cepat. Di antaranya, mendorong penggunaan
komponen dalam negeri
(TKDN).

Kemprin bakal mempermudah perijinan impor completely knock fown (CKD) untuk
kendaraan komersial. Selain
itu, impor truk bekas akan dilarang. "Kami akan mendukung dan mungkin pemerintah bakal melarang impor truk
bekas," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.
Menurut Airlangga, impor
truk bekas telah mengganggu
industri lokal. Apabila kondisi
ini dibiarkan saja maka akan
menyebabkan banyaknya barang impor tidak layak pakai
yang beredar. Bahkan agar
mobilitas kendaraan truk lebih longgar, Kemprin mengusulkan supaya diberi dispensasi operasional saat libur di
hari-hari besar.
■

Segera Kirim Sertifikat VTA
PEMERINTAH Indonesia akan segera menyampaikan perubahan sertifikat vehicle type approval (VTA) kendaraan
bermotor tipe completely build up (CBU) sesuai ketentuan
impor yang saat ini berlaku di Vietnam.
Dengan penyesuaian VTA ini, Indonesia dapat segera
memulihkan ekspor mobil ke negara tersebut. "Diharapkan
ekspor otomotif nasional ke Vietnam dapat direalisasikan
dalam waktu dekat," kata Oke Nurwan, Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dalam siaran pers yang diterima KONTAN, Kamis (1/3).
Untuk membuka kebuntuan ekspor, Pemerintah Indonesia mengutus delegasi yang melakukan rangkaian konsultasi teknis dengan Pemerintah Vietnam dan asosiasi kendaraan bermotor Vietnam. Delegasi Indonesia terdiri atas
perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Gaikindo. "Indonesia juga sudah mengirimkan contoh VTA kepada otoritas Vietnam," kata Oke.
■

Pameran Kendaraan Komersial
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Pengunjung memadati pembukaan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2018 di
Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Kamis (1/3). Pameran otomotif khusus kendaraan komersial ini diikuti 14
agen pemegang merek kendaraan komersial dan lima industri karoseri di Indonesia.

*Januari, Sumber: Gaikindo
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Serdadu BTS Menyerbu Dunia

D

ulu ada Gangnam Style, kini ada BTS. Keduanya sama-sama
berasal dari Korea Selatan.
Namun tampaknya BTS jauh
lebih dahsyat dengan prestasi
sejagat.
Sepertinya BTS akan bertahan lama. Album-album
dan single-single mereka
yang sangat memikat hati
para pendengar dan fans fanatik mereka. Oh ya, fans
mereka mendapat julukan
BTS Army alias Serdadu BTS.
Anggota boy band Negeri
Ginseng ini ada tujuh orang.
Mereka bernama panggung
V, Suga, J-Hope, Jungkook,
Jin, Jimin dan RM.
Dengan gaya rambut dan
pakaian pentas berwarnawarni, mereka menggabungkan sweet pop dengan rap
dan balada. Jadilah lagu-lagu
melodius terdengar nyaman
di telinga bahkan bagi mereka
yang tidak mengerti arti lirik
mereka.
Bangtan Boys or Bulletproof Boy Scouts yang lebih
dikenal dengan nama BTS
Boy Band adalah boy band
asal Korea pertama yang diterima dengan baik di Hollywood, Los Angeles, Amerika
Serikat (AS). Buktinya adalah berbagai penghargaan
internasional, seperti MTV
Award, AMA (American Mu-

sic Awards) dan nominasi
Grammy.
Talk show The Late Late
Show with James Corden malah menjuluki mereka sebagai
the best band in the world,
bukan hanya sekadar boy
band. Ellen DeGeneres bahkan
menyebut BTS mania bagaikan Beatlemania di era tahun
1960-an. Bisa jadi, BTS adalah The Beatles kedua di era
digital ini!
BTS adalah grup asal Korea Selatan pertama yang
memenangkan Billboard Music Award. BTS telah menduduki tangga Billboard selama
beberapa pekan dengan hit
mereka Love Yourself dan
terjual 1.37 juta kopi sebelum
dirilis.
Padahal debut BTS baru
dimulai pada bulan Juni
2013 lalu dengan album single bertajuk 2 Cool 4 Skool.
Dan tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 2014,
mereka telah mencokol di Billboard World Album Chart.
Bagaimana bisa BTS dalam tiga tahun dapat meroket
sangat dahsyat ke seantero
dunia? Ada beberapa hal yang
menjadi penyebab.
Pertama, setiap anggota
BTS mempunyai core competencies yang sangat kuat dalam hal olah suara, olah tubuh, dan koreografi. Setiap

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California

anggota BTS sangat berbakat
menyanyi dan mempunyai
skill dansa dan koreografi
yang sangat baik. Bakat dan
skill yang saling mendukung
merupakan fondasi kuat.
Kedua, dukungan musik,
para koreografi, stylist panggung, maupun para sinematografi kawakan. Anggota tim
artistik dan para pendukung
BTS berkualitas tinggi dalam
skill dan memberikan hasil
akhir yang selaras. Jadilah
video klip dan hasil rekaman
suara sangat optimal dan sedap di mata.
Ketiga, karakterisasi setiap anggota, sehingga karisma per individu sama me-

nonjol. Walaupun setiap individu mempunyai karisma
dan penerimaan pasar tersendiri, mereka selalu mengagungkan persahabatan sebagai anggota BTS. Dengan kata
lain, mereka selalu tampil
kompak dan bersahabat satu
dengan lainnya.
Keempat, dukungan serdadu BTS tanpa jemu. Bahkan slogan mereka "Without
BTS, there is no Army". Tanpa
BTS, tidak ada BTS Army
(fan club). Setiap kali manggung, para anggota BTS tidak
pernah lupa menyatakan rasa
terima kasih mereka kepada
para anggota army. Ini yang
membuat fans mereka merasa istimewa dan dihargai.
Kelima, eksistensi di media sosial yang optimal (bahkan maksimal). Setiap anggota BTS sangat aktif di media
sosial dengan gaya kasual tidak pretensius atau "jaim."
Ini membuat para fans dapat
merasa dekat dengan mereka,
seakan-akan merupakan teman sendiri.
Keenam, filosofi be yourself yang mengguncang konsep maskulin nan macho.
Berbeda dengan band-band di
negara-negara barat yang
cukup banyak menonjolkan
unsur macho, boy band BTS
tidak ada unsur arogan sama
sekali.

Bisnis Susu Greenfields
Bertambah Segar
Bahkan sangat membumi
dan tidak ragu menunjukkan
diri yang unik. Jauh dari
unsur maskulin konvensional.
Keseluruhan enam elemen
ini mampu mengangkat BTS
ke dunia internasional. Padahal record label Big Hit Entertainment yang melontarkan
mereka ke panggung sukses
bukanlah yang terbesar di
Korea Selatan. Salah satu
strategi pemasaran sukses
mereka adalah menargetkan
para fans yang berdomisili di
luar Korea Selatan melalui
media sosial.
Akun Twitter mereka memenangkan Guiness World
Record untuk "the most Twitter engagements for a music
act". Penghargaan tersebut
merupakan bukti peran besar
media sosial bagi kesuksesan
grup BTS.
Konklusinya, untuk membesarkan satu grup band dibutuhkan keterlibatan ratusan bahkan ribuan orang yang
sama-sama berdedikasi dalam mewujudkan sukses. Promosi media sosial yang aktif,
progresif, dan agresif dapat
dikemas dengan kelembutan
dan keunikan pesan.
Selamat kepada BTS dan
grup-grup musik Asia lain
yang segera mengikuti langkah mereka.
■

JAKARTA. Greenfields melebarkan pasar penjualan susu
hingga ke mancanegara. Tidak hanya menyuplai pasar domestik, produk susu Greenfields sudah menyebar hingga
ke beberapa negara di kawasan Asia. Saat ini, produk susu
Greenfields sudah dapat ditemui di berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Myanmar dan Kamboja.
Diolah dengan menggunakan teknologi canggih serta
melalui tahapan pasteurisasi dan ultra high temperature
(UHT) membuat kualitas susu Greenfields mudah diterima
pasar. Selain itu, agar mutu tetap terjaga, susu Greenfields
diproduksi di pabrik yang terintegrasi dengan peternakan
milik yang dimiliki sendiri.
Syahbantha Sembiring, Indonesia Country Head Marketing & Sales of PT AustAsia Food mengatakan, dengan
terintergrasinya pabrik dan peternakan tersebut, membuat
proses produksi susu Greenfields lebih singkat. "Selain itu
kualitas susu murni untuk konsumen tetap,” ujar Syahbantha, dalam siaran persnya, Kamis (1/3).
Sekadar informasi, peternakan Greenfields telah menghasilkan susu sejak tahun 1997 silam, dan kini memproduksi sekitar 46 juta liter susu segar murni tiap tahun.
“Kami tidak berkompromi dalam memberikan susu segar
berkualitas terbaik,” ujar Syahbantha.
Saat ini, susu Greenfields hadir dalam enam varian rasa
yaitu Fresh Milk, Low Fat, Skimmed Milk, Choco Malt, Low
Fat Mochaccino dan Strawberry dengan ukuran 1890 ml,
1.000 ml, 500 ml dan 200ml.
Eldo Rafael

Alphard dan Vellfire Versi
Terbaru Diluncurkan
JAKARTA. PT Toyota Astra Motor resmi meluncurkan model baru dari varian Alphard dan Vellfire. Langkah ini merespons pangsa pasar kendaraan jenis luxury multipurpose vehicle (MPV) di dalam negeri yang terus bertumbuh.
"Untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada
pelanggan, Toyota secara resmi meluncurkan New Alphard
dan New Vellfire,” kata Henry Tanoto, Wakil Presiden Direktur Toyota Astra Motor, dalam siaran pers yang diterima
KONTAN, Kamis (1/3).
Dengan desain baru, Toyota mengklaim tampilan New
Alphard dan New Vellfire semakin mewah. Terdapat beberapa pembaruan di kedua kendaraan ini. Seperti headlamp,
hood moulding, bumper, grille serta foglamp bezel.
Selain itu, New Alphard dan New Vellfire kini dilengkapi
dengan beberapa fitur yang menunjang kenyamanan pada
saat berkendara. Ada juga tambahan fitur digital rear view
mirror yang melengkapi kamera parkir yang sudah ada
sebelumnya, dengan tambahan angle penglihatan pada
saat memarkirkan kendaraan.
Khusus untuk varian 2.5 G, 3.5 Q, 2.5 G Vellfire dan hibrid
mendapatkan fitur tambahan berupa blind spot monitor.
Fungsi fitur ini untuk membantu pengemudi mencermati
dan mengamati bagian-bagian kendaraan yang tak terjangkau pandangan mata (blind spot).
Toyota akan melepas Alphard 2.5 X seharga Rp 925,2
juta. Sedangkan Alphard 2.5 G dijual Rp 1,07 miliar, Alphard 3.5 Q sekitar Rp 1,77 miliar. Sementara Vellfire 2.5 G
dipasarkan dengan harga Rp 1,07 miliar.
Eldo Rafael

