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Penjualan Truk Terangkat
Harga komoditas, proyek infrastruktur dan bisnis logistik turut mengerek permintaan truk
Eldo Christoffel Rafael,
Lita Febriani
JAKARTA. Permintaan kendaraan komersial terus menanjak saban tahun. Penopangnya antara lain harga komoditas dan proyek
infrastruktur. Bisnis e-commerce yang terus berkembang
juga berefek positif terhadap
sektor logistik sehingga mengangkat permintaan truk.
PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), misalnya, menargetkan penjualan di sepanjang tahun ini bisa terus terdongkrak. Hino Motors
berhasil mencapai target penjualan di tahun 2018. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
(Gaikindo) selama periode
Januari sampai Desember
2018, tercatat Hino mampu
menjual kendaraan ke pasaran sebanyak 40.072 unit.
Pencapaian tersebut sedikit
melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun lalu,
yakni 40.000 unit. Hasil penjualan tahun 2018 juga mencerminkan kenaikan penjualan
sebesar 34% dari periode 2017
sebanyak 30.007 unit.
Santiko Wardoyo, Direktur
Penjualan dan Promosi HMSI
mengatakan, pada tahun lalu
sektor komoditas dan infrastruktur yang menjadi pendorong. Kini, proyek infrastruktur, konstruksi dan logistik
menjadi penggerak utama
pertumbuhan penjualan.
"Kami menargetkan penjualan
pada tahun 2019 meningkat
14,5% atau dapat menembus
45.900 unit," ungkap Santiko
kepada KONTAN, kemarin.
Meski begitu, tak ada model
baru yang akan diluncurkan
dalam rentang 2019. Hal itu
terkati regulasi pemerintah
tentang aturan kewajiban
kendaraan komersial wajib

menggunakan mesin beremisi
Euro IV di tahun 2021.
Adapun saat ini kendaraan
komersial, termasuk Hino,
masih menerapkan Euro II.
Regulasi ini tertuang dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3/2017. "Kami tak ingin
model baru hanya bisa bertahan dua tahun saja. Jadi, kami
saat ini menyiapkan ke arah
EURO IV," ujar Santiko.

Segmen truk ringan
Atas dasar itu, penjualan
Hino tahun ini diperkirakan
banyak berasal dari segmen
truk ringan. Mengingat pangsa
pasarnya baru 20,5% pada ta-

hun lalu. Sepanjang 2018, kategori truk ringan atau light
duty truck, Hino New Dutro,
mencapai penjualan 15.969
unit atau meningkat 23% dibandingkan penjualan tahun
sebelumnya. Hal itu juga berdampak pada market share
Hino New Dutro yang meningkat dari 19,8% menjadi 20,5%.
Adapun kategori medium
duty truck melalui Hino New
Generation Ranger yang sudah menjadi market leader
selama 18 tahun ini terjual
23.901 unit atau 60% total penjualan Hino selama setahun.
Penjualan medium duty truck
ini naik 43% dibandingkan tahun sebelumnya 16.768 unit.
Sementara pabrikan Isuzu

memanfaatkan peluang pertumbuhan bisnis e-commerce
dan logistik untuk menggenjot
penjualan Isuzu GIGA Tractor
Head. Produk segmen ini juga
disinyalir bisa menjadi jawaban atas regulasi pemerintah
tentang Over Dimension Over
Loading Policy (ODOL).
Yohanes Pratama, GM Sales
Division PT Isuzu Astra Motor Indonesia bilang, Isuzu
GIGA Tractor Head mampu
menanggung beban hingga
46,1 ton. Kemampuan ini menjawab tantangan pelanggan
dan pemerintah. "Kami mencoba memberikan sebuah solusi untuk para pelanggan logistik di Indonesia," tutur dia
saat launching Isuzu GIGA

Tractor Head, kemarin.
Attias Asril, GM Marketing
Division PT Isuzu Astra Motor Indonesia menambahkan,
pihaknya bakal merilis produk
lainnya selama 2019. Tahun
ini, setidaknya Isuzu akan
meluncurkan lima produk
baru. "Kami juga sedang persiapan untuk ekspor Isuzu Traga," ungkap dia.
Isuzu ingin penjualan tumbuh 21,6% di tahun ini. Tahun
lalu, Isuzu mencetak pertumbuhan penjualan 23% dibandingkan 2017. "Dengan kontribusi Isuzu Elf naik 15% dari
tahun lalu. Isuzu GIGA naik
24%. Isuzu Traga ditargetkan
naik 92% dan Isuzu D-max
naik 28%," ucap dia.
■

Alutsista PTDI

ANTARA/Raisan Al Farisi

Seorang pilot melintas di antara helikopter AKS saat serah terima alutsista di hanggar PT Dirgantara Indonesia (PTDI),
Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/1). PTDI melaksanakan serah terima lima unit helikopter AKS dan satu unit pesawat
udara CN235-220 Maritime Patrol Aircraft kepada Kementerian Pertahanan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk
kemajuan industri pertahanan dalam negeri.

Runtuhnya GE

S

iapa tidak kenal dengan
GE alias General Electric? Perusahaan legendaris ini telah menjadi studi
kasus selama puluhan tahun
di sekolah-sekolah bisnis. Dan
Jack Welch adalah CEO GE
top yang mendidik banyak
CEO perusahaan besar kelas
dunia lainnya seperti Boeing
dan Home Depot.
Dengan 300.000 pegawai
GE, merek legendaris ini merupakan idaman tempat kerja
para eksekutif lulusan program MBA terkenal. Uniknya,
bahkan perusahaan selegendaris GE pun mengalami
masa sunset alias surut. Diawali dengan menukik tajamnya harga saham GE
pada tahun 2017, keruntuhan
terjadi hingga hari ini.
Dalam enam bulan pertama 2017, GE gagal mencapai
proyeksi US$ 12 miliar. Bahkan dana US$ 8 miliar untuk
mengkaver dividen pun, mereka mengalami kesulitan.
Di masa jayanya, GE
adalah perusahaan paling
berharga di Amerika Serikat
dengan nilai valuasi US$ 600
miliar di bulan Agustus 2000.
Pada tahun itu, sepertiga
dari pegawai GE menjalankan 150 pabrik di AS dan 176
pabrik lainnya di 34 negara.
Program pensiun pegawai
mereka mengkaver 485.000

orang. Dengan 10 miliar unit
saham, GE adalah perusahaan terbuka yang sahamnya
paling banyak dimiliki di
dunia. Di kala itu, mereka
membayar dividen 600.000
akun dari investor individu
hingga mutual funds.
Ketika harga saham mencapai US$ 150 di awal tahun
2000, Welch melakukan split
3-for-1. Padahal, kala itu dotcom bubble pertama meletus
dan akuisisi Honeywell tidak
berhasil. Kekuatan nama besar GE tetap mempertahankan saham senilai 40 kali
earning di tahun 2001.
Produk-produk GE sendiri
dapat ditemui di seluruh rumah tangga di AS, dengan
peralatan dapur, elektronik
dan berbagai produk finansial
(GE Capital). Namun, peralatan elektronik adalah darah daging utama mereka.
Jack Welch merupakan
katalis penting dalam sejarah
GE, di mana ia bertugas selama 20 tahun sebagai pemimpin yang berani mengambil
risiko, lugas dan tidak segansegan mem-PHK-kan pegawai
yang tidak produktif.
GE Capital adalah salah
satu titik lemah GE. Di masa
lalu, mereka membiayai pembelian peralatan rumah tangga buatan mereka, namun
kini mereka membiayai KPR

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
properti mewah dan me-leasing mobil-mobil tank, maskapai penerbangan serta
pembangunan gedung-gedung
kantor.
Begitu Welch meninggalkan GE dan Tragedi 9/11 di
tahun 2001, suksesornya Jeff
Immelt menjual divisi plastik
dan lini asuransi. Ketika krisis finansial 2008 terjadi, saham GE pernah mencapai titik US$ 6,66 per saham di
bulan Maret 2009. Federal
Reserve mengeluarkan bantuan dengan injeksi dana segar
untuk menolong GE yang tengah krisis.
Problemnya apa sih dengan GE sehingga ia sunset-
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Kami menargetkan penjualan tahun 2019
meningkat 14,5% menjadi 45.900 unit.
Santiko Wardoyo, Direktur Penjualan
dan Promosi PT HMSI

ting sekarang?
Pertama, perubahan super
cepat teknologi. Mantan CEO
Jeff Immelt pernah berujar
bahwa kemarin GE adalah
perusahaan industrial dan
hari ini dunia memandangnya sebagai perusahaan
software dan analitiks. Jadi,
para industrialis tidak lagi
bisa bergerak tanpa memasukkan elemen perangkat lunak dan analitiks.
Perangkat lunak di sini
mencakup AI (artificial intelligence) dan derivatifnya berupa IoT (the Internet of things).
Contohnya, selain ada smart
phone, sekarang ada smart
home lengkap dengan analitiks yang dapat memprediksikan kebutuhan para penghuni
rumah, seperti kapan perlu
mengorder makanan tertentu
via Alexa Amazon.
Kedua, minimnya performance lini industri GE seperti power turbines, jet engines,
locomotives dan mesin MRI.
Tanpa suntikan dana dari
GE Capital yang telah kembang-kempis, sulit bagi mereka untuk memutar dana operasional. Padahal, sebesar
43% saham GE dipegang oleh
investor individu, jadi mereka perlu membayar dividen
yang besar.
Posisi GE sebagai perusahaan terbuka tampaknya sa-

ngat membebani operasional.
Ini membuat manajemen sangat "Wall Street-oriented"
alias berorientasi Wall Street,
asal investor senang. Padahal, salah satu syarat longevity suatu perusahaan adalah
eksekusi visi dan paralelitas
visi dengan fakta di lapangan, bukan semata-mata "asal
investor senang."
Ketiga, optimisme berlebihan dan ketimpangan visi.
Para CEO GE setelah Jack
Welch sangat optimistis dan
mempunyai visi berbedabeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini
dan masa depan. Perbedaan
memang baik, namun ketidakmampuan mengaplikasikan visi agar paralel dengan
kebutuhan jelas merupakan
hal yang dapat mematikan
pertumbuhan.
Jeff Immelt, misalnya,
dikenal dengan karisma magnetik yang terdengar seperti
pemimpin besar, namun ia
lebih merupakan salesperson
yang baik. Skill menjual memang penting, namun dalam
manajemen perusahaan, kepemimpinan yang mumpuni
lebih penting.
Akhir kata, GE memang
masih punya harapan untuk
memperbaiki diri. Apalagi ia
merupakan perusahaan legendaris. Kita simak.
■
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Tahun Ini, Pasar Cat
Kurang Pekat

Dok.Propan Raya

Momen lebaran yang jatuh di semester pertama tahun ini
mampu mengerek konsumsi cat di ritel.
JAKARTA. Tahun ini, pelaku
industri cat dalam negeri
memprediksikan permintaan
produk cat belum akan mengalami pertumbuhan signifikan.
Diperkirakan, permintaan cat
relatif stabil seperti tahun-tahun sebelumnya.
Chief Executive Officer
(CEO) PT Propan Raya Industrial Coating Chemical, Kris
Rianto Adidarma mengatakan,
pemilihan umum tahun 2019
tidak terlalu berefek pada
permintaan cat milik Propan.
Malahan permintaan sedikit
melambat lantaran belanja
untuk dekorasi rumah belum
terlalu ramai. "Tapi untuk proyek infrastruktur dan properti
masih stabil," ujar dia kepada
KONTAN, kemarin.
Kris mengharapkan, momentum lebaran yang jatuh
pada semester pertama tahun
ini mampu mengerek permintaan cat di segmen ritel. "Sebelum lebaran ritel biasanya
menanjak. Sehabis lebaran
justru turun," kata dia.
Adapun pada tahun ini
Propan belum akan menambah kapasitas produksi yang
baru. Menurut Kris, pelaku
industri saat ini masih wait
and see. Jika ingin ekspansi,
kemungkinan baru berjalan
setelah pemilu.
Selama ini, Propan terkenal
sebagai market leader untuk
jenis cat kayu dengan segmen
pasar kelas menengah ke atas.
Perusahaan ini mempunyai
kapasitas produksi mencapai
50.000 ton per tahun. Adapun
Propan diperkirakan menguasai pangsa pasar nasional sebesar 10%.
Sementara itu CEO Decorative Paints PT Nipsea Paint
and Chemicals, Jon Tan mengemukakan, pada awal tahun

ini pasar cat di segmen ritel
masih sepi. Sedangkan untuk
segmen proyek infrastruktur,
menurut dia, tidak berbeda
jauh dibandingkan kondisi tahun lalu. Di proyek properti,
misalnya, hingga kini permintaan belum kelihatan. "Kalau
proyek infrastruktur tidak
beda jauh dibandingkan 2018
dan Januari tahun ini," klaim
Jon.
Produsen cat merek Nippon
Paint ini melihat masih ada
potensi tumbuh dari segmen
ritel, khususnya saat momen-

Pelaku industri
cat tahun ini
masih wait and
see sebelum
ekspansi.
tum lebaran. Saat ini Nippon
Paint diperkirakan menguasai
pangsa pasar cat nasional sebesar 25% dengan kapasitas
produksi mencapai 100.000
ton per tahun.
Di industri otomotif, merek
ini juga menjadi cat bagi banyak brand kendaraan seperti
Toyota, Honda, Yamaha dan
lain-lain. Segmen cat otomotif
diperkirakan menyumbang
30% dari total penjualan, adapun sebagian besar atau 70%
dari segmen dekoratif.
Sementara Zenitha Fitriati,
Brand Development PT Jotun
Indonesia menjelaskan, prospek bisnis cat tembok masih
akan positif. Dada tahun ini
Jotun Indonesia menargetkan
penjualan cat tembok meningkat hingga 20%.
Agung Hidayat, Erviana Bastian
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KRAS Siap Bangun
Pabrik Rel Kereta Api
JAKARTA. Ekspansi pabrik
PT Krakatau Steel (Persero)
Tbk sepertinya sambung-menyambung. Belum lama menyalakan perdana alias first
blow in pabrik Blast Furnace
pada 20 Desember tahun lalu,
kini mereka merencanakan
pembangunan pabrik rel kereta api.
Target realisasi pembangunan pabrik rel kereta api pada
2019. "Ini sudah jadi arahan
Bu Menteri (Menteri BUMN
Rini Soemarno) dan sudah dilaporkan ke presiden," kata
Silmy Karim, Direktur Utama
PT Krakatau Steel Tbk kepada
KONTAN, Selasa (22/1).
Namun manajemen perusahaan yang tercatat dengan
kode saham KRAS di Bursa
Efek Indonesia (BEI) ini belum bersedia membeberkan
lebih mendetail terkait rencana tersebut. Alhasil, belum
ketahuan pula anggaran investasi yang mereka siapkan.
Meskipun belum memproduksi rel kereta api, industri
perekeretapian tidak asing
bagi Krakatau Steel. Menurut
materi paparan publik per 4
Januari 2019, mereka tercatat
sebagai pemasok pelat baja
untuk gerbong kereta api bikinan PT Industri Kereta Api
atau Inka. Krakatau Steel juga
terlibat dalam pembangunan
stasiun dengan Balai Yasa milik PT Kereta Api Indonesia
(Persero) atawa KAI.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah mendorong tingkat kandungan dalam negeri
(TKDN) industri kereta api
hingga 60%. Saat ini, TKDN
kereta api baru sekitar 35%.
Hanya saja, cita-cita untuk
mengerek TKDN tersebut bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. "Dilemanya industri baja Indonesia sedang
sakit sehingga dalam kualifikasi standar belum bisa sehingga itu masih jadi kendala,"
kata Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi kepada
KONTAN, Senin (21/1).
Pada tahun 2015-2019, pemerintah fokus pada pengembangan kereta api perkotaan
seperti light rail transit
(LRT), monorail dan mass
rapid transit (MRT). Namun,
sejumlah teknologi dan bahan
baku komponen kereta api
modern itu masih impor. Sementara periode 2020-2035,
fokus pemerintah adalah pengembangan kereta listrik dan
magnetic levitation alias
maglev.
Mengutip pemberitaan
kompas.com, tahun lalu pemerintah merevisi target pembangunan jalur kereta api periode 2015-2019, dari semula
3.258 kilometer (km) menjadi
1.349 km. Alasannya, ada kendala pendanaan dan TKDN.
Eldo Christoffel R., Umi K.

Kebutuhan Baja Nasional (juta ton)
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18*
Domestik
4,0 4,1 4,3 4,6 4,5 5,5 4,9 5,8 6,5 6,5
Impor
3,4 4,9 6,7 7,9 8,2 7,4 6,5 6,9 7,1 7,7
Total konsumsi
7,4 9,0 11,0 12,5 12,7 12,9 11,4 12,7 13,6 14,1
Keterangan: *prediksi
Sumber: South East Asia Iron & Steel Institute dan analisis KRAS (paparan publik)

