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Masih Merajai Otomotif

■ POMPA

Oktober 2018, pangsa pasar mobil Grup Astra di pasar domestik naik, tapi pasar LCGC susut
Eldo Christoffel Rafael
JAKARTA. Sejumlah pabrik
kendaraan boleh saja mencoba untuk menggoyang dominasi Grup Astra pada bisnis
otomotif. Namun hingga Oktober tahun ini, grup perusahaan rintisan Tjia Kian Tie,
William Soerjadjaja dan Liem
Peng Hong itu masih berada
di nomor wahid sebagai penguasa pangsa pasar otomotif
roda empat skala domestik.
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo) yang
diolah oleh Astra dan dihitung
KONTAN, Grup Astra menggenggam total 56,45% pangsa
pasar mobil domestik per Oktober tahun ini. Porsi penguasaan pasar tersebut menjadi
yang terbesar dalam periode
bulanan dari Januari-Oktober
2018 (lihat tabel).
Grup Astra mengakumulasi
penjualan 59.866 unit mobil
selama Oktober 2018. Penjualan tersebut berasal dari empat merek yang mereka jajakan, yakni Toyota, Daihatsu,
Isuzu dan Peugeot. Toyota
menjadi penyumbang penjualan terbanyak, hingga 36.209
unit atau sekitar 60,48% terhadap total penjualan.
Tak cuma unggul ketimbang
bulan lain sepanjang 2018,
dekapan pasar Grup Astra
pada Oktober 2018 juga lebih
tinggi ketimbang Oktober
2017. Pada bulan ke-10 tahun
lalu, perusahaan ini menguasai sekitar 52% pangsa pasar
mobil dalam negeri.
Manajemen PT Toyota Astra Motor menilai, capaian
Oktober belum seberapa. Karena biasanya, penjualan pada
November dan Desember lebih tinggi lagi. "Untuk market
share wholesales pasti kami
berharap akan tetap mencapai
lebih dari 30%," kata Henry

Tanoto, Vice President PT
Toyota Astra Motor kepada
KONTAN, Kamis (15/11).
Anak usaha lain Grup Astra

yakni PT Astra Daihatsu Motor pun tak kalah optimistis.
Amelia Tjandra, Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Mo-

tor mengatakan, target total
penjualan Daihatsu hingga
tutup tahun 2018 mencapai
185.000 unit. Itu berarti pen-

Penjualan Mobil Grup Astra Selama Januari-Oktober 2018
DOMESTIK
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Total
Total Astra
45.760 45.358 50.834 50.956 48.720 26.855 54.867 51.394 49.860 59.866 484.470
■ Toyota
25.410 27.892 31.629 29.496 29.013 18.767 35.065 31.268 29.983 36.209 294.732
■ Daihatsu
18.788 15.660 17.159 18.869 17.733 6.720 17.964 17.510 17.110 21.026 168.539
■ Isuzu
1.561 1.796
2.038
2.576
1.960 1.363
1.818
2.606 2.762
2.619 21.099
■ Peugeot
1
10
8
15
14
5
20
10
5
12
100
Total domestik
95.955 94.399 101.813 102.258 100.520 58.842 107.474 102.197 93.309 106.050 962.817
Pasar Astra (%)
47,69 48,05
49,93
49,83
48,47 45,64
51,05
50,29 53,44
56,45
50,32
LCGC
Astra
14.333 13.162 14.352 16.909 16.395 8.576 14.692 14.459 14.458 15.787 143.123
Total LCGC
20.387 18.683 19.503 22.271 22.007 12.225 20.941 17.517 15.222 21.977 190.733
Pasar Astra (%)
70,30 70,45
73,59
75,92
73,57 70,15
70,16
82,54 94,98
71,83
75,04
Keterangan: dalam unit, kecuali pangsa pasar
Sumber: Astra, diolah KONTAN

capaian Oktober setara dengan 91,10% dari target.
Sejak awal tahun 2018, Daihatsu menggeber sejumlah
strategi bisnis, antara lain
menjual produk yang paling
cocok dengan kondisi Indonesia dan menyediakan diler di
lokasi yang mudah dijangkau
konsumen. Selain itu, mereka
meningkatkan pelayanan.
Namun di tengah kenaikan
pangsa pasar mobil domestik,
Grup Astra harus puas dengan
71,83% pangsa pasar mobil
low cost green car (LCGC)
per Oktober 2018. Dekapan
pangsa pasar tersebut menurun dibandingkan posisi September 2018 yang sempat
mencuat hingga 94,98%.
■

Keselamatan Mobil

Dok.TAM

Chairman ASEAN New Car Assessment Program for South East Asia Countries (ASEAN NCAP) Siti Zahara Osman (kanan)
dan Secretary General ASEAN NCAP Khairil Anwar Abu Kassim (kiri) bersama PR Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM)
Rouli Sijabat pada acara ASEAN NCAP GrandPrix 2018, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/11). Toyota mendapatkan
penghargaan ASEAN NCAP Excellent Award The Most 5 Star Brand (2017-2018) dari NCAP ASEAN di ajang ini. Sebab,
sejumlah merek mobil buatan pabrikan mobil tersebut mendapatkan rating penilaian tertinggi atau 5 bintang NCAP
selama dua tahun berturut-turut. Penghargaan ini berkaitan dengan berbagai aspek keselamatan untuk pengemudi dan
penumpang pada mobil-mobil baru yang meluncur ke pasar.

Asal Mula Mi Instan

S

iapa yang tidak suka
Indomie? Atau mi instan lainnya? Kemungkinan besar tidak ada.
Hampir semua penduduk
Indonesia dan Asia pasti pernah atau bahkan tergila-gila
dengan mi instan ini, terlepas dari berbagai pro dan
kontra mengenai efek kesehatan jika dikonsumsi dalam
jangka panjang. Bahkan hobi
makan mi instan kini telah
merambah Afrika, Eropa,
Australia dan Amerika.
Di Amerika Serikat, mi
instan identik dengan para
mahasiswa dan mahasiswi
yang hidup pas-pasan di dormitory. Padahal, sejarah invensi makanan ringan mengenyangkan ini diawali dengan masa-masa pasca
Perang Dunia Kedua di Jepang yang diwarnai dengan
kelaparan massal.
Saat itu, AS memberikan
donasi berupa tepung gandum untuk dikonsumsi sebagai roti. Namun seorang
pengrajin tekstil kaya asal
Chiayi, perfektur Taiwan
yang dikuasai Jepang, bernama Momofuku Ando menciptakan mi instan yang kita
kenal sekarang.
Pada tahun 1958, ketika
mi telur yang dimasak istrinya tercelup di dalam minyak
goreng panas, ternyata proses

flash frying alias "digoreng
secepat kilat" mengeraskan
mi dan siap dilembutkan
kembali dengan direbus. Merek awal yang ditawarkan ke
pasar Jepang bernama "Chicken Ramen."
Di tahun 1971, ia mendirikan Nissin Food Products
dan memasuki pasar global
dengan Cup Noodles. Ini bahkan dapat kita pesan di maskapai penerbangan antar benua.
Produk-produk Nissin ini
hingga sekarang masih merajai supermarket dunia dengan merek Cup Noodles dan
Nissin Noodles. Prestasi Ando
tidak berhenti sampai di sini.
Pada tahun 2005, ia menciptakan mi instan untuk astronot Jepang yang berangkat ke
luar angkasa dengan pesawat
ulang-alik Discovery.
Di tahun 2006 saja, Nissin meraup US$ 131 juta. Setahun kemudian, Ando meninggal dunia di Osaka, Jepang. Bagi yang gemar
belajar sambil bermain, museum Cup Noodles dapat dijumpai di Osaka: https://
www.cupnoodles-museum.jp/
en/osaka_ikeda/attractions/
history/.
Anda dapat mencoba berbagai jenis Cup Noodles dan
Nissin Noodles di sana. Bahkan Anda dapat memberikan

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
masukan akan rasa-rasa kegemaran Anda.
Apa yang dapat kita pelajari dari Ando dan Nissin

Inovasi dan
invensi dapat
terjadi secara
organik dan tak
disengaja.
Cup Noodles?
Pertama, invensi dapat
terjadi secara organik. Tidak
perlu Anda memeras otak secara masif dan terus-menerus
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Untuk market share wholesales, kami
berharap tetap mencapai lebih dari 30%.
Henry Tanoto, Vice President
PT Toyota Astra Motor

hingga terjadi "brain fatigue."
Inovasi dan invensi dapat
saja terjadi secara organik
dan "tidak disengaja." Kuncinya hanya satu: Mengobservasi hidup dengan kuriositas.
Kedua, hadapi hidup secara inovatif. Terlepas dari
kondisi eksternal pasca Perang Dunia Kedua, Momofuku Ando mempunyai keyakinan tersendiri akan apa
yang terbaik untuk lingkungannya. Jadilah ia membuka
mata agar dapat menemukan
pengganti roti sebagai makanan utama, yaitu mi yang
dapat disimpan lama.
Ketiga, penetrasi pasar
global dengan "bungkusan"
yang disesuaikan.
Ramen konvensional yang
digemari bangsa Jepang berbeda dengan selera pasar dunia. Jadilah Cup Noodles dipasarkan sejak 1971. Dan ini
terbukti manjur dan laris
manis. Yang dimaksud "bungkusan" di sini bukan hanya
packaging, namun keseluruhan "bungkusan kultural."
Keempat, produk dengan
harga murah dan convenience mudah dijual.
Setiap produk diciptakan
untuk mempermudah hidup
manusia. Ingatlah ini setiap
kali Anda mencari ide. Dan
ingat pula, ide sering kali ti-

dak perlu dikejar, ia akan
datang di waktu yang tepat
dan di kondisi yang tepat
pula.
Kelima, produk yang "remeh temeh" seperti mi instan
punya pangsa pasar yang
menembus batas-batas kultural dan kelas sosial. Ini juga
telah dibuktikan dengan Indomie yang diterima sangat
baik di pasar Afrika, Timur
Tengah, Asia, dan Amerika.
Terkadang ide-ide sederhana
itulah yang memberikan gebrakan besar. Dan oportunitas
masih sangat banyak, tidak
terhingga.
Keenam, berbagai produk
derivatif dapat diciptakan.
Begitu produk utama telah
diterima pasar dengan baik,
beratus-ratus produk derivatif dapat diciptakan. Variabel-variabel kecil diubah dan
disesuaikan dengan tren sehingga inovasi juga berjalan
secara organik.
Akhir kata, inovasi dan
ide bisnis berjalan bersamaan. Seringkali ide-ide terjadi
di luar dan di dalam tren.
Bagaimana pun prosesnya,
kenali, catat, dan aplikasikan. Yang terakhir ini yang
terpenting dan seringkali tidak terlaksana dengan baik.
Ingat, ide itu gampang, aplikasi yang sulit. Maka jalani
saja.
■

Bisnis Pompa Grundfos
Masih Terus Mengalir

KONTAN/Dadan M Ramdhan

Target pertumbuhan penjualan tahun depan sebesar 10%.
JAKARTA. Sepanjang tahun
ini, penjualan pompa merek
Grundfos mengalir cukup lancar dengan rata-rata pertumbuhan dua digit di semua jenis
produk. Tahun ini, PT Grundfos Pompa menargetkan penjualan senilai Rp 600 miliar.
Giancarlo Roggiolani, General Manager PT Grunfos
Pompa Indonesia mengatakan, sentimen pasar yang positif sepanjang tahun 2018
membuat semua produk pompa Grundfos mengalami pertumbuhan cukup signifikan.
"Rata-rata pertumbuhannya
sebesar 20%," ungkap dia, Kamis (15/11).
Grundfos merupakan salah
satu produsen pompa dunia
dengan lebih dari 16 juta unit
pompa setiap tahun. Perusahaan ini menyediakan pompa
hemat energi dan solusi smart
pumping untuk diaplikasikan
di berbagai segmen termasuk
bangunan domestik, commercial buildings, industri, water
utility atau pengelolaan air
dan limbah, serta pompa untuk energy renewable.
Giancarlo menjelaskan, target penjualan pompa pada tahun depan mencapai Rp 660
miliar, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 10%. Meski
target nilai penjualan naik
dari Rp 600 miliar di 2018,
pertumbuhan volume penjualan diprediksikan lebih rendah
ketimbang tahun ini, yakni
hanya tumbuh 10%.
Pasalnya, tahun 2019 banyak sentimen atau tekanan
terhadap pasar, terutama di
kuartal satu dan dua mengingat ada agenda pemilu. Menurut Giancarlo, tantangan
lainnya adalah fluktuasi nilai
tukar rupiah akibat gejolak
ekonomi global, mulai dari

perang dagang antara Amerika Serikat dan China hingga
kebijakan bunga The Fed.
Junaedis Sijabat, Sales Director PT Grundfos Pompa
Indonesia mengakui, secara
periodik pada tahun politik
penjualan pompa memang
cenderung menurun, karena
banyak proyek yang tertunda.
Investor pun wait and see.
Meski demikian, potensi
pasar pompa di Indonesia sangat besar karena populasi
penduduk yang besar dan pertumbuhan sektor industri juga

Tahun depan,
Grundfos
menargetkan
pertumbuhan
sebesar 10%.
properti cukup pesat, terutama pembangunan superblok
dan apartemen. "Pertumbuhan penjualan pompa untuk
industri sepanjang tahun ini
paling tinggi mencapai 31%,
commercial buildings 27%
dan segmen water utility
12%," bebernya.
Secara total, volume penjualan pompa Grundfos dari
berbagai segmen mencapai
85.000 unit. Saat ini, kata Junaedis, market share pompa
Grundfos di angka dua digit.
"Produk pompa itu beragam, tapi untuk produk yang
head to head dengan kompetitor, market share kami 10%15%," klaim dia. Kini, Grundfos memiliki 28 diler, dua
agen, 15 master distributor,
dan empat distributor.
Dadan M Ramdan

Info Tender & Lelang
Pekerjaan
di Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
■ Lelang: studi kelayakan
Bendungan Cilawang Kab Serang;
Instansi: Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(Kode Lelang: 43408064)
Satuan kerja: Balai Besar Wilayah
Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian
Bidang/sub. bidang: jasa konsultansi badan usaha/ sesuai bidang
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Pagu paket: Rp 1.483.140.000,00
HPS paket: Rp 1.483.140.000,00
Anggaran: APBN

Klasifikasi: non kecil
Pagu paket: Rp 11.500.000.000,00
HPS paket: Rp 10.857.738.688,50
Anggaran: APBN
Pendaftaran:
Jumat, 9 November – Kamis, 22
November 2018 melalui http://
lpse.kkp.go.id/eproc4

Pekerjaan
di Kabupaten Blora

■ Lelang: peningkatan jalan Goa
Terawang – Pelemsengir Kecamatan
Todanan Kabupaten Blora (lanjutan)
Instansi: Pemerintah Daerah
Kabupaten Blora (Kode Lelang:
2757257)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
■ Lelang: review design, penyusunBidang/sub. bidang: bangunan
an dokumen lingkungan dan
sipil/jasa pelaksana konstruksi jalan
dokumen rencana pengadaan tanah
raya (kecuali jalan layang), jalan rel
saluran pembawa air baku Karian
kereta api dan landasan pacu
Barat; Kab. Serang
bandara yang masih berlaku
Instansi: Kementerian Pekerjaan
Klasifikasi: non kecil
Umum dan Perumahan Rakyat
Pagu paket: Rp 5.000.000.000,00
(Kode Lelang: 43426064)
HPS paket: Rp 4.916.399.000,00
Satuan kerja: Balai Besar Wilayah
Anggaran: APBDP
Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian
Bidang/sub. bidang: jasa konsultanPendaftaran:
si badan usaha/ sesuai bidang
Senin, 12 November – Rabu, 21
pekerjaan yang masih berlaku
November 2018 melalui http://
Klasifikasi: kecil
lpse.blorakab.go.id/eproc4
Pagu paket: Rp 2.483.140.000,00
HPS paket: Rp 2.483.140.000,00
Pekerjaan di Kabupaten
Anggaran: APBN
Pendaftaran:
Jumat, 9 November – Jumat, 23
November 2018 melalui https://
lpse.pu.go.id/eproc/

Pekerjaan
di Kementerian
Kelautan dan Perikanan
■ Lelang: pekerjaan jasa satuan
pengamanan dan resepsionis
gedung kantor Pusat dan Wisma
Gracillaria Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Instansi: Kementerian KKP (Kode
Lelang: 7929218)
Satuan kerja: Biro Umum Setjen
KKP
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya /
jasa penerapan peralatan keamanan
security device, jasa penyediaan
tenaga pengamanan guard service
dan jasa pendidikan dan latihan
keamanan yang masih berlaku

Gunung Kidul

■ Lelang: pekerjaan konstruksi
peningkatan struktur jalan Bundelan
–Tegalrejo (1305) APBDP
Instansi: Pemkab. Gunung Kidul
(Kode Lelang: 922621)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab.
Gunungkidul
Bidang/sub. bidang: bangunan
sipil/ jasa pelaksana untuk
konstruksi jalan raya (kecuali jalan
layang), jalan, rel kereta api, dan
landasan pacu bandara (SI003)
Klasifikasi: non kecil
Pagu paket: Rp 3.800.000.000,00
HPS paket: Rp 3.800.000.000,00
Anggaran: APBD
Pendaftaran:
Selasa, 13 November – Selasa, 20
November 2018 melalui http://
lpse.gunungkidulkab.go.id/eproc4/

