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Untuk tahun 2019, kami masih menunggu 
order baru produksi cangkul lagi. 
Hanafi , 
Humas PT Boma Bisma Indra (BBI)

■MANUFAKTUR

Harga saham iPhone di 
bursa sedang menukik 
ke bawah sejak akhir 

2018 dan awal tahun 2019. 
Perusahaan bernilai triliun-
an dollar Amerika Serikat ini 
sedang mengalami masa pas-
ca maturitas.

Para analis dari Gartner 
menyatakan bahwa penjual-
an iPhones turun 9 juta unit 
terhitung Q4 2017. Penjualan 
iPhone mencapai puncaknya 
pada tahun 2015 dengan 
231,2 juta unit. 

Market share perusahaan 
ini juga turun dari 17,9% ke 
15,8%. Sedangkan pesaingnya 
dari China, Huawei, mening-
kat dari 10,8% ke 14,8%.

Dua hal penyebab lang-
sung dari menurunnya minat 
terhadap iPhone adalah harga 
yang sangat tinggi diban-
dingkan dengan alternatif-
alternatif serupa dari Asia 
dan semakin panjang waktu 
pemakaian iPhone versi-versi 
lampau mengingat inovasi 
fi tur-fi tur baru masih tersen-
dat.

Dalam bisnis smartphone, 
inovasi adalah kunci sukses 
terpenting. Menurut Fast 
Company, ranking inovasi 
Apple sendiri turun super 
drastis dari peringkat paling 
atas nomor satu hingga ke-
17, sedangkan Grab yang 
berbasis di Singapura telah 

menduduki posisi kedua. 
Dan pelanggaran paten 

yang dilakukan oleh Apple 
dalam iPhone 7 dan 8 telah 
dimenangkan oleh Qual-
comm. Jadilah kini Apple di-
haruskan oleh keputusan hu-
kum untuk menggunakan 
hardware Qualcomm.

Inovasi Samsung smart-
phone yang dapat dilipat 
bernama Samsung Galaxy 
Fold menikam Apple lebih 
dalam ke lembah keterpuruk-
an. Hingga hari ini, Apple 
belum menampakkan desain 
folded smartphone serupa. 
Kali ini, Apple kalah telak 
skak mat dari Samsung.

Revenue model Apple sen-
diri sebenarnya bermasalah. 
Ketika para kompetitor ber-
harga jual kurang dari sepa-
ruhnya, produk-produk Apple 
berharga selangit, dimulai 
dari US$ 999 untuk iPhone 
terbaru.

Kok tinggi banget harga 
produk-produk Apple? Apa-
kah benar kualitasnya bisa 
berkali-kali lipat kompetitor? 
Jawaban pertanyaan ini ada-
lah satu: Apple Tax.

"Apple Tax" adalah termi-
nologi yang mengacu kepada 
harga selangit tidak identik 
dengan kualitas berlipat-li-
pat, namun unsur "cool." 
Jadi, "Apple Tax" berunsur 
psikologis.

Hebatnya, para konsumen 
"tersandera" dengan ekosis-
tem Apple yang memudahkan 

sync antar gadget dan kom-
puter. iTunes dan App Store 
mencengkeram konsumen, 
sehingga berpindah ekosistem 
ke Android, misalnya, tidak 

semudah membalikkan tela-
pak tangan.

Biaya manufacturing 
iPhone X naik 25% diban-
dingkan dengan iPhone 8. 
Namun harga jual iPhone 8 
hanya US$ 357, sedangkan 
iPhone X mencapai US$ 999. 
Profi t margin mencapai 64%. 
Dan ini merupakan salah 
satu strategi buruk yang kini 
berbuah pahit.

Para konsumen di China, 
India, Brazil dan Turki tam-
paknya semakin muak de-
ngan Apple yang semakin ti-
dak terjangkau. Harga iPhone 
terbaru 5 kali lipat harga 
Xiaomi dan 3 kali lipat harga 
Huawei. Kedua kompetitor 
ini semakin bagus kualitas-
nya sehingga pukulan ini sa-
ngat telak bagi Apple.

Ekonomi China sendiri 
sedang menurun, jadilah con-
sumer buying power juga me-
nurun. Kompetitor-kompeti-
tor smartphone China menik-
mati rendahnya loyalitas 
konsumen di Negeri Panda 
ini dibandingkan konsumen 
AS yang lebih fanatik.

Para pemakai iPhone ver-
si-versi lampau kini lebih 
banyak yang mengganti bate-
rai dengan yang baru daripa-
da membeli versi terbaru. 
Konsumen China memang 
dikenal lebih irit dan resour-
ceful dalam menggunakan 

produk-produk lama.
Perang dagang (trade war) 

antara China dan AS menja-
dikan kondisi makro China 
yang telah menurun menjadi 
semakin tidak menguntung-
kan bagi Apple. Dan secara 
global, pengguna iPhone su-
dah semakin rendah excite-
ment-nya. 

Dengan kata lain, iPhone 
sudah "tidak seksi" lagi di 
mata para pengguna. Pada-
hal, produk-produk Apple ti-
dak hanya punya "cool fac-
tor," tapi juga telah transen-
den sebagai produk-produk 
luks alias mewah.

Untuk produk-produk 
luks, cult following perlu 
mempunyai keyakinan bah-
wa tidak ada lagi merek lain 
yang dapat menggantikan-
nya. Hermes dan Louis Vuit-
ton, misalnya, akan tetap 
punya penggemar super fa-
natik. Apple idealnya demiki-
an pula, namun faktanya 
jumlah mereka semakin me-
ngecil dari tahun ke tahun.

Apakah Apple dan iPhone 
punya kesempatan bangkit 
lagi di tahun-tahun berikut? 
Pasti ada, namun kita perlu 
bersiap mental apabila mere-
ka sudah sunsetting meng-
ingat para kompetitor punya 
daya inovasi yang lebih ting-
gi dengan pricing yang lebih 
terjangkau. Saat ini.            ■

iPhone dan Keserakahan AppleiPhone dan Keserakahan Apple

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

OTOMOTIF■

Mitsubishi Incar 
Pasar Manado
MANADO. PT Mitsubishi Mo-
tors Krama Yudha Sales Indo-
nesia (MMKSI) melanjutkan 
ekspansi diler pada tahun ini. 
Terbaru, mereka membuka 
diler ke-127 di Jalan Raya Ma-
nado Tomohon, Manado, Su-
lawesi Utara. 

Ekspansi diler MMKSI kali 
ini melibatkan mitra Deta 
Group. Penambahan diler ber-
nama Beta Berlian tersebut, 
menandai kerjasama diler ke-
32 di antara keduanya. Untuk 
area Sulawesi Utara, kini 
MMKSI memiliki dua diler.

Diler Beta Berlian menem-
pati lahan seluas 2.100 meter 
persegi (m²). Sementara di 
atasnya, berdiri bangunan 906 
m² yang dilengkapi dengan 
area showroom seluas 328 m² 
dan luas area workshop 450 
m².  Hanya,  manajemen 
MMKSI maupun Deta Group 
tak mengungkapkan nilai in-
vestasinya.

Yang pasti, MMKSI berha-
rap kehadiran diler baru ber-
kontribusi signifi kan terhadap 
kinerja penjualan. "Saya ber-
harap Beta Berlian Manado 
juga akan sukses mengem-

bangkan bisnis, meningkatkan 
market share Mitsubishi," kata 
Irwan Kuncoro, Director of 
Sales & Marketing Division 
MMKSI  di sela-sela peresmi-
an diler baru di Manado, Ka-
mis (28/2).

Lagipula bukan tanpa per-
timbangan MMSKI memilih 
ekspansi di Manado. Kota 
yang terkenal dengan bubur 
Tinutuan tersebut mencatat-
kan pertumbuhan ekonomi 
6,01%, pada tahun lalu atau 
lebih tinggi ketimbang per-
tumbuhan ekonomi nasional 
yakni 5,17%. Pendorong eko-
nomi di Sulawesi Utara secara 
umum yakni pertumbuhan 
seluruh lapangan usaha. Sek-
tor utamanya yaitu pariwisata, 
pertanian, perikanan perda-
gangan dan konstruksi.

Informasi saja, sebelumnya 
MMKSI sudah menghadirkan 
diler di Sulawesi Utara dengan 
menggandeng mitra Bosowa 
Berlian Motor. Bosowa Berli-
an adalah perusahaan yang 
terafi liasi dengan Wakil Presi-
den Jusuf Kalla.

Lita Febriani, Eldo C. R.

JAKARTA. PT Penta Jaya Laju 
Motor (PJLM) selaku agen 
pemegang merek (APM) KTM 
menargetkan pabrik sepeda 
motor asal Austria tersebut 
bisa beroperasi pada semester 
II 2019. Saat ini lahan untuk 
pembangunan pabrik tersebut 
sudah disiapkan, tinggal me-
nunggu perizinan. 

Presiden Direktur KTM 
Penta Jaya Laju Motor, Kristi-
anto Gunadi, membenarkan 
bahwa saat ini lahan dan ba-
ngunan sudah disiapkan. Ha-
nya saja, untuk perizinannya 
diakui belum fi nal. 

Dengan demikian, pabrik 
yang semula ditargetkan akan 
beroperasi pada awal tahun 
2019 ini menjadi molor. "Kami 
menargetkan semester kedua 
tahun ini bisa beroperasi sete-
lah perizinan selesai," kata 
Kristianto kepada KONTAN, 
Kamis (28/2).

Asal tahu saja, pembangun-
an pabrik KTM tersebut diper-
kirakan membutuhkan inves-
tasi sekitar € 10 juta, dengan 
kapasitas produksi awal men-
capai 12.000 unit per tahun 
untuk suplai kebutuhan dalam 
negeri.

Sebagai gambaran, untuk 
sekarang ini semua produk 
KTM di Indonesia masih di-
suplai melalui impor. Khusu-
nya dari India. Namun KTM 
Indonesia berencana merakit 
kendaraan terurai atau com-

pletely knock down (CKD) 
untuk tipe Duke +RC 200 cc 
dan 250cc dan RC 390.

Untuk harga jual, Kristianto 
memastikan tidak banyak 
berubah. Harga jual KTM se-
karang, kata Kristianto, sudah 
memperhitungkan harga CKD. 
"Jadi harga tidak akan ber-
ubah signifi kan lagi, tapi pro-
ses STNK dan lainnya bisa le-
bih cepat," kata dia.

Nah, pada tahun ini, KTM 
menargetkan volume penjual-
an mereka bisa menembus 
angka 7.500 unit. Itu artinya 
meningkat 30,84% dibanding-
kan penjualan 2018 sebanyak 
5.732 unit. Model andalan 
KTM adalah Duke 250 dan 
Duke 200.

Mengenai jaringan penjual-
an, KTM juga berencana me-
nambah diler terbaru di Yog-
yakarta, Makassar, Malang, 
Bali dan Medan. Saat ini sudah 
ada 23 diler yang tersebar di 
seluruh Indonesia. 

Eldo Christoffel Rafael

 
KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Pembangunan pabrik KTM itu diperkirakan membutuhkan 
investasi sekitar € 10 juta.

Pabrik KTM Siap 
Beroperasi Akhir 2019

Produksi pabrik 
KTM akan 

disuplai untuk 
kebutuhan dalam 

negeri.

MANUFAKTUR■

JAKARTA. Proyek pengadaan 
alat pertanian berupa cangkul 
berhenti di tahun ini. Tahun 
2017-2018, proyek tersebut 
digulirkan dengan mempro-
duksi cangkul di dalam negeri. 
Program ini bertujuan menye-
top impor cangkul.

Direktur Jenderal Industri 
Kecil, Menengah dan Aneka 
(IKMA) Kementerian Perin-
dustrian, Gati Wibawaningsih 
menjelaskan, tahun ini belum 
ada proyek pengadaan cang-
kul nasional lagi. Namun, Gati 
menyatakan bahwa kebutuh-
an cangkul secara nasional 
sudah terpenuhi karena bisa 
diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan catatan KON-
TAN, kebutuhan cangkul na-
sional rata-rata setiap tahun 
sekitar 10 juta unit. "Kemperin 
telah menyusun kebijakan 
agar cangkul tidak impor  me-
lainkan diproduksi di dalam 
negeri," ungkap Gati kepada 
KONTAN, Kamis (28/2). Se-
jauh ini belum tersedia data 
realisasi produksi cangkul di 
dalam negeri, maupun kebu-
tuhan bahan baku pembuatan 
cangkul.

Salah satu pelaku industri 
kecil menengah (IKM) bidang 
logam, Agus Abdulloh, pemi-
lik UD Tri Laksana Mandiri, 
mengeluhkan penghentian 
program cangkul tersebut. 
Sebab, sebelumnya pemerin-
tah menjanjikan untuk meli-
batkan  kalangan IKM di ka-
wasan industri logam dalam 
memproduksi cangkul. "Pada-
hal kami bisa bersama-sama 
satu desa mengerjakan pro-
yek cangkul, asalkan peme-
rintah mau memberikan pro-
yek itu kepada kami," kata 
Agus saat ditemui KONTAN, 
beberapa waktu lalu.

Dia berharap, program ini 

dihidupkan lagi dan melibat-
kan pelaku IKM  Logam. De-
ngan cara tersebut,  Indonesia 
tidak perlu mengimpor cang-
kul dari negara lain.

Andalkan stok
Produsen alat pertanian 

milik pemerintah, PT Boma 
Bisma Indra (BBI), juga hanya 
bisa berharap pemerintah me-
lanjutkan program pembuatan 
cangkul. Saat ini, Boma Bisma 
hanya memproduksi cangkul 
untuk memenuhi pesanan ta-
hun 2017-2018. "Tahun 2019, 
kami masih menunggu order 
baru lagi dari PPI (PT Perusa-
haan Perdagangan Indonesia) 
dan PT Sarinah," ungkap Ha-
nafi , Humas PT Boma Bisma 
Indra, kepada KONTAN, ke-
marin (28/2).

Selama ini, bahan baku 
pembuatan cangkul disiapkan 
oleh PT Krakatau Steel Tbk. 
Untuk mendukung pemasaran 
cangkul buatan nasional, pe-
merintah sudah menunjuk 
PT Sarinah dan PPI. 

Sejauh ini belum tersedia 
data hasil penjualan dan pen-
distribusian cangkul dari 
program pemerintah. Sampai 
berita ini naik cetak, Presiden 
Direktur PT Sarinah, Gusti 
Ngurah Putu Sugiarta Yasa 
belum menjawab pertanyaan 
dari KONTAN. 

Sebagai gambaran, tahun 
2016 pemerintah membuka 
keran impor alat pertanian 
tersebut kepada PPI. Waktu 
itu, salah satu pertimbangan 
Kementerian Perdagangan 
memberikan izin impor kepa-
la cangkul kepada PPI adalah 

agar cangkul impor memiliki 
standar kualitas yang tidak 
merugikan petani. Pemberian 
izin impor cangkul tersebut  
juga mengacu pada Keputus-
an Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 230/1997 
tentang Barang yang Diatur 
Tata Niaga Impornya. 

Namun impor cangkul ini 
berbuah polemik. Impor cang-
kul dinilai menunjukkan pe-
merintah cenderung mengam-
bil jalan pintas melalui impor, 
dan mengabaikan industri 
manufaktur dalam negeri. Po-
lemik impor cangkul tersebut 
mereda setelah pemerintah 
memberhentikan izin impor 
dan mulai menggenjot pro-
duksi dalam negeri. 

Direktur Jenderal Perda-
gangan Luar Negeri Kemente-
rian Perdagangan, Oke Nur-

wan menyatakan, sejak tahun 
2017 tidak ada izin impor 
cangkul maupun bahan baku-
nya. Kemperin telah mengini-
siasi nota kesepahaman pe-
menuhan kebutuhan bahan 
baku pembuatan perkakas 
pertanian non-mekanik de-
ngan Krakatau Steel, Boma 
Bisma Indra, Sarinah, dan PPI 
pada 5 Januari 2017. Kerjasa-
ma itu juga melingkupi selu-
ruh kebutuhan bahan baku 
alat pertanian lain non-cang-
kul, seperti dodos, sekop, 
garu, dan egrek.

Melalui kerjasama itu, Kra-
katau Steel memasok bahan 
baku. Boma Bisma bertugas 
memproduksi cangkul menja-
di 75% produk jadi,  dan pro-
ses 25% sisanya akan dikerja-
kan IKM. Pemasarannya dija-
lankan Sarinah dan PPI       ■

Proyek Cangkul Berhenti
Kebutuhan dinilai cukup, program pembuatan cangkul nasional tahun ini dihentikan sementara

Eldo Christoffel Rafael

Dialog dengan Mitra Bisnis

 KONTAN/Baihaki

Direktur Astra Graphia Information Technology (AGIT) Widi Triwibowo (kiri) bersama peserta AGIT Solution Day 2019 
di Jakarta, Kamis (28/2). AGIT Solution Day digelar dengan tema Connecting The Dots - Integrated and Smart Industry 
ini diharapkan dapat menjadi media berdialog dan berdiskusi antar mitra bisnis AGIT untuk menggali wawasan lebih luas 
mengenai solusi dan strategi implementasi dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia 
(MMKSI) melakukan penarikan produk alias recall model 
kendaraan Mitsubishi Delica dan Outlander Sport. Perba-
ikan berupa penggantian electrical power control relay 
atau engine electronic control unit (ECU).

MMKSI menemukan potensi kurang kuatnya titik penge-
lasan antar komponen tersebut. Kendaraan model Delica 
yang masuk dalam program recall adalah keluaran tahun 
produksi 2015-2016 dengan jumlah 680 unit. Sementara 
jumlah Outlander Sport mencapai 1.650 unit untuk kenda-
raan tahun produksi 2015-2016.

MMKSI akan mengirimkan surat undangan penggantian 
suku cadang kepada konsumen. "Kami mengundang para 
konsumen setia kendaraan penumpang Mitsubishi dengan 
model dan tahun kendaraan yang dimaksud, untuk dapat 
melakukan pemeriksaan kendaraan di diler resmi kami 
dengan prosedur yang mudah dan kompensasi pengganti-
an part terkait tanpa biaya," kata Irwan Kuncoro, Director 
of Sales & Marketing Division MMKSI dalam keterangan 
pers, Kamis (28/2).           ■

Recall Dua Kendaraan

Pengguna iPhone 
versi lampau 

banyak mengganti 
baterai daripada 
beli versi terbaru.


