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Motor Skutik Memantik
Hingga kini pasar skutik menguasai 86% volume penjualan sepeda motor nasional
Agung Hidayat,
Muhammad Julian
JAKARTA. Permintaan sepeda
motor skutik di Indonesia terus melaju. Demi memenuhi
tren dan selera pasar yang terus berkembang, para produsen skutik juga harus pandai
menjalankan inovasi produk.
Ketua Bidang Komersil Asosiasi Industri Sepeda Motor
Indonesia (AISI), Sigit Kumala, mengatakan permintaan
sepeda motor skutik turut ditopang oleh pertumbuhan
masyarakat ekonomi kelas
menengah. Saat ini, konsumen
sangat menggemari sepeda
motor dengan segmen medium high yang bodi kendaraannya cenderung besar.
"Permintaan motor skutik
terus meningkat seiring perkembangan infrastruktur (jalan) yang terawat. Dulu konsumen memilih motor dengan
pertimbangan ground clearance tinggi karena jalan rusak dan menantang. Sekarang
memilih skutik yang rendah
ground clearance-nya karena
jalan sudah bagus," ungkap
dia kepada KONTAN, Kamis
(29/8). Ground clearance adalah sejumlah ruang di antara
dasar dari ban kendaraan dengan bagian bawah sasis.
Hingga saat ini sepeda motor tipe skutik masih merajai
pasar lokal dengan porsi hingga 86% terhadap permintaan
nasional setiap tahun. Oleh
karena itu, Sigit tak heran
apabila produsen dan para
agen pemegang merek (APM)
berlomba-lomba meluncurkan model skutik baru.
Soal produk baru, Manager
Public Relation PT Yamaha
Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Anton Widiantoro, mengatakan setiap APM

pasti berupaya untuk melakukan inovasi menciptakan produk baru. Sebelumnya YIMM
gencar berinovasi di segmen
skutik dengan model MAXI
dengan varian meliputi Nmax,
Xmax, Aerox, Lexi dan Tmax.
"Permintaan skutik terus
tumbuh lantaran konsumen
saat ini melihat kepraktisan
dan kemudahan dalam penggunaan," terang Anton kepada
KONTAN, kemarin.
Yamaha mengklaim mereka
adalah pionir pada kategori
skutik dengan teknologi seperti blue core, VVA, smart
key system, ABS, stop start
system, smart motor genera-

tor dan lainnya.
Sedangkan General Manager Sales PT Astra Honda
Motor (AHM), Ignatius Didi
Kwok, menilai penjualan sepeda motor skutik masih
menjanjikan di tengah laju
pasar motor yang diperkirakan masih stagnan hingga
akhir tahun nanti.
Karena permintaan skutik
cukup besar, AHM termotivasi untuk meluncurkan varian
skutik terbaru, salah satunya
ADV 150 yang baru mereka
rilis pada tahun ini. Varian
tersebut bersanding dengan
skuter bongsor Honda lainnya
PCX 150 yang mengusung

mesin 150 cc.
PT Suzuki Indomobil Sales
(SIS) juga serius menggarap
segmen skutik. Selain meluncurkan produk baru, perusahaan ini berkonsentrasi agar
dapat menyajikan sepeda motor dengan harga terjangkau
namun tetap tampil gaya.
"Di segmen skutik, kami
masuk dengan dua model yaitu NEX II dan Address yang
memberikan kontribusi penjualan sekitar 35% bagi Suzuki," ungkap Department Head
of Sales Marketing 2W PT
Suzuki Indomobil Sales, Yohan Yahya, kepada KONTAN,
kemarin.

Dia tak menampik Suzuki
terus mendorong peluncuran
produk baru. Namun mereka
belum dapat mempublikasikannya saat ini.
Dalam sebulan, SIS mampu
mencatatkan angka penjualan
sepeda motor skutik sebanyak
2.500 unit.
Manajemen Suzuki menyatakan meraup pertumbuhan
penjualan hingga 12% yearon-year (yoy) untuk tipe tersebut di sepanjang semester
pertama tahun ini. "Dengan
jaringan sebanyak 400 titik,
kami terus memperkuat kualitas layanan untuk konsumen,"
kata Yohan.
■

Pembangunan Gedung Pelayanan

ANTARA/Asep Fathulrahman

Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) Suryandi (tengah) dan Vice President Corporate Affairs CAP Suhat
Miyarso (kiri), berbincang dengan Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir (kanan) usai penandatanganan kerjasama bantuan
pembangunan fasilitas gedung sambung di Markas Polisi Daerah Banten di Serang, Banten, Rabu (29/8). Chandra Asri
memberikan bantuan pembangunan gedung sambung seluas 2.000 m² yang terdiri dari tiga lantai dan ditargetkan selesai
pada kuartal I-2020 untuk menunjang kegiatan pelayanan publik di Polda Banten. Hal ini sejalan dengan komitmen
Chandra Asri untuk menjadi mitra yang siap bertumbuh maju bersama Provinsi Banten.

Mengintip Masa Depan Era Robot

R

evolusi industri 4.0
sudah kian terasa imbasnya, terutama di
negara maju. Sebagai seorang
yang telah mengenal dua dekade perubahan tanah rantau
terutama di California Utara,
saya ingin share apa yang
"diintip" di sana yang mungkin berguna bagi pengambil
keputusan di Tanah Air.
Pertama, robotisasi dan
otomatisasi telah banyak
mengambil korban buruh kasar dan pegawai berkerah
putih. Sebagai contoh, kini
cabang pembantu bank tak
lagi memerlukan teller manusia dalam jumlah banyak.
Satu teller manusia dan
satu atau dua customer service staff telah cukup, mengingat berbagai servis bank
telah dapat diakses via aplikasi tanpa memerlukan kehadiran customer. Ini termasuk
mengirimkan cek tercetak
yang di masa lampau perlu
disampaikan secara fisik ke
cabang pembantu terdekat.
Dengan aplikasi m-banking,
cek hanya perlu difoto untuk
didepositkan. Semua serba
praktis dan instan. Manusia
hampir tak dibutuhkan.
Di supermarket, kasir-kasir manusia juga semakin
langka. Dari 10 POS machine,
mungkin hanya satu pegawai
manusia, sisanya swalayan

oleh konsumen.
Kedua, menurut Richard
Baldwin dalam buku bestseller-nya The Globotics Upheaval, kelas sosial yang bertahan hanya ada dua: para elit
miliarder (USD) dan mereka
yang memberi jasa-jasa elit.
Sisanya adalah para unemployed alias mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
Kelas yang "tersisa" ini
mungkin akan sangat membutuhkan bantuan pemasukan dari the Universal Basic
Income. Para pekerja kreatif
dan intelektual sekalipun,
termasuk para penulis, pelukis dan para dokter juga terancam oleh para robot dan
otomatisasi dengan berbagai
aplikasi komputer.
Sebelum Era Revolusi Industri 4.0, otomatisasi tidak
mengeliminasi kebutuhan
akan manusia sebagai pemberi jasa. Dua dekade lampau,
teknologi hanya memindahkan kesempatan kepada para
penerima outsource jasa-jasa
seperti India, Filipina, Indonesia, Vietnam dan China.
Ketiga, robot-robot industri di China saja telah mencapai 726.000 di tahun 2019.
Pabrik manufaktur di Negeri
Panda ini tengah dipersiapkan untuk 100% otomatisasi.
Misalnya, sebuah pabrik
telepon genggam dengan 650

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

buruh sedang dalam proses
hanya mempekerjakan 20
orang manusia. Berbagai bentuk otomatisasi akan digunakan. Tahun 2025 merupakan
tahun target "totally robots and
AI" yang dicanangkan Xi Jinping. Ini berarti 77% pekerjaan manusia di China akan
digantikan robot dan AI.
Keempat, dengan Go-Jek,
Grab dan aplikasi ojek dan
taksi online, Indonesia masih
menikmati maraknya pekerjaan sopir motor dan mobil.
Di negara maju seperti AS,
Eropa Barat dan China, self
autonomous cars alias mobilmobil swasetir sebentar lagi
akan merajai jalanan.
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Permintaan skutik terus tumbuh karena lebih
praktis dan mudah dalam penggunaan.
Anton Widiantoro,
Manager Public Relation PT YIMM

Diprediksi tahun 2021
atau 2022, sebagian taksi
aplikasi Uber dan Lyft di AS
tidak lagi disetir oleh manusia. Bayangkan berapa ribu
atau bahkan jutaan manusia
tidak lagi berkesempatan sebagai sopir aplikasi.
Di tahun 2025, sepertiga
dari truk-truk di AS akan digantikan oleh otomatisasi sehingga 2,5 juta sopir truk
manusia akan dirumahkan.
Drone-drone delivery juga telah mulai digunakan oleh
Amazon, FedEx, UPS, dan
DHL untuk mengirimkan paket-paket di lokasi terpencil.
Bayangkan masifnya
pengangguran pekerja kerah
biru hanya dalam tempo 5
hingga 10 tahun. Indonesia
memang belum begitu terancam, namun arah ke sana telah semakin jelas pula.
Kelima, sebanyak 12 juta
pegawai AS terancam oleh ecommerce dan bisnis-bisnis
online lainnya. Di Indonesia,
semakin banyak toko di mal
yang telah tutup karena tidak
mampu menyaingi penjualan
e-commerce.
Belum lagi robot pengganti resepsionis, concierge dan
koki tukang masak restoran
dan kedai. Sekarang, order
makanan di restoran saja
sudah pakai touch screen
menu yang terkoneksi dengan

dapur dan kasir. Di AS, ada
3,6 juta pekerja hospitality
dan restoran.
Dengan kata lain, hampir
semua pekerjaan manusia
akan digantikan robot, aplikasi, otomatisasi elektronik,
dan algoritme berbasis data.
Tak hanya para pekerja kerah
biru yang kena, namun juga
pekerja intelektual dan kreatif
yang terdidik dan terlatih.
Di Inggris, 31.000 pekerjaan berbasis hukum telah diganti robot dan otomatisasi
sistem. Bahkan dua dekade
ini sekitar 114.000 pekerjaan
hukum lagi akan lenyap. Di
AS, dua dari tiga pengacara
akan kehilangan pekerjaan
dalam 15 tahun ini.
Akhir kata, semakin cashless dan paperless peradaban
manusia, juga semakin sedikit manusia yang dibutuhkan
untuk mengelolanya. Indonesia membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk mengejar tren ini, namun waktu
cepat bergerak dan tiba-tiba
kita telah berada di era itu
tanpa bisa bergerak mundur.
Era robot telah tiba dan
kita tidak sedang bermimpi
atau menonton film yang berjudul AI. AI telah menginvasi
manusia dan kita berada di
dalamnya. Selamat berpikir
keras untuk menyelamatkan
diri dari invasi itu.
■
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Persaingan Bisnis
Saus Semakin Hot

Dok.Anggana Catur Prima

PT Anggana Catur Prima yang menargetkan bisa meraih posisi
dua besar dalam hal penguasaan pasar untuk kategori saus
sambal kemasan.
JAKARTA. Salah satu industri
yang tahan banting adalah
bisnis makanan dan minuman.
Lantaran urusan perut, permintaannya tak pernah surut.
Demikian pula dengan bisnis
saus sebagai sajian pendukung makanan.
Oleh sebab itu, pelaku usaha di sektor ini terus memperluas pangsa pasar lewat sejumlah strategi. Tak pelak,
persaingan bisnis saus dan
sambal semakin "pedas" seiring masuknya pemain baru.
Demi mempertahankan pasar,
produsen saus menempuh
berbagai strategi bisnis.
Misalnya, PT Anggana Catur
Prima yang menargetkan bisa
meraih posisi dua besar dalam
penguasaan pasar untuk kategori saus sambal kemasan.
Untuk mengejar target ini,
mereka berupaya meningkatkan brand awareness pada
produk Sambal Dua Belibis
melalui kampanye bertajuk
‘Pedes Yang Bener‘.
Kampanye tersebut dilakukan dengan menyasar target
audience yang sangat spesifik,
yaitu konsumen berusia 25-35
tahun dan diasumsikan memiliki literasi digital tinggi. Ini
juga dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap
tren digitalisasi informasi
yang terjadi. “Kami melihat
trennya berubah, tidak bisa
menggunakan promo-promo
lama,” ujar Brand Manager
Sambal Dua Belibis, Reggy
Milyardi, Kamis (29/08).
Selain membangun kembali
brand awareness, upaya untuk meningkatkan penguasaan pasar juga dilakukan dengan menambah jumlah stock
keeping unit (SKU). Menurut
Reggy, pasar produk saus
sambal kemasan di dalam ne-

geri memiliki potensi yang
besar untuk terus berkembang. Tahun ini saja pertumbuhan pasarnya mencapai
20% bila dibandingkan dari
tahun lalu, lantaran terdorong
kentalnya budaya untuk memakan saus dan sambal dalam
masyarakat Indonesia.
Pemain lainnya, PT Sasa
Inti juga terus memperluas
pangsa pasar. Selain terkenal
dengan produk penyedap
rasa, perusahaan ini memproduksi saus yang telah merambah ke 28 negara. Chief Exe-

Pertumbuhan
pasar saus dan
sambal pada
tahun ini bisa
mencapai 20%.
cutive Officer PT Sasa Inti
Rudolf Tjandra mengklaim,
produk saus mereka stabil
dan terus bertumbuh seiring
kondisi industri saus yang terus menanjak.
Meski kontribusi segmen
saus terhadap penjualan belum signifikan, manajemen
Sasa Inti berharap penjualan
saus Sasa akan meningkat ke
depannya. "Strateginya, dengan pemilihan raw materials terbaik," ungkap Rudolf.
Tak cuma itu, Sasa Inti memiliki laboratorium di Slipi
yang siap menciptakan produk-produk Sasa. Rudolf bilang, produksi Sasa ditopang
dengan survei dan feedback
yang dilakukan secara konstan melalui Sasa Demo Cooking Class.
Kenia Intan, M. Julian
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LINK Menambah
Pelanggan Baru
JAKARTA. Mencanangkan
target besar pada tahun ini,
manajemen PT Link Net Tbk
terus menjalin kerjasama, salah satunya dengan PT Fiber
Media Indonesia (FMI). Kerjasama ini untuk mendorong
penetrasi pasar dan menambah jumlah pelanggan baru.
Hingga Juni tahun ini, penyedia layanan broadband
dan TV kabel dengan brand
First Media ini sudah merealisasikan pelanggan baru sebesar 32,3% dari target di sepanjang 2019. "Hingga Juni sudah
ada 21.000 pelanggan baru,"
ungkap Presiden Direktur &
CEO PT Link Net Tbk, Marlo
Budiman, kemarin.
Emiten berkode saham
LINK di Bursa Efek Indonesia
(BEI) ini membidik 65.000
pelanggan baru selama 2019.
"Posisi saat ini, jumlah total
pelanggan kami sebanyak
617.000," ujar Marlo.
Demi melebarkan jaringannya, LINK memacu kerjasama
dengan pihak lain. Kerjasama
dengan FMI, misalnya, memungkinkan bagi kedua pihak
untuk saling menggunakan
masing-masing aset tiang tumpu yang mereka miliki.
Dus, menurut Marlo, untuk
daerah yang belum bisa terjangkau, Link Net bisa menggunakan tiang tumpu milik
FMI selama aset berada di lokasi tersebut. Dengan demikian, penetrasi pasar lebih cepat
dibandingkan membangun jaringan baru, yang memakan
cukup lama untuk proses perizinan sampai pemasangan.
Terkait aset tiang tumpu,
Link Net memiliki lebih dari
300.000 tiang yang mayoritas
tersebar di Jabodetabek, Surabaya dan Bandung. Sedangkan FMI memiliki 140.000 ti-

ang tumpu. Artinya, Link Net
mampu memperluas jaringan
sepanjang 5.600 kilometer di
wilayah Jabodetabek.
Ke depan, Marlo menyebutkan, kongsi ini akan dimanfaatkan untuk subduct atau jaringan kabel fiber optic bersama di bawah tanah, sesuai
arah kebijakan pemerintah
daerah dan kota setempat.
Yang terang, setiap pemindahan jaringan digotong dengan
skema patungan. "Sehingga
bisa memangkas biaya capex
sampai 50%," klaim Marlo.
Direktur Fiber Media Indonesia, Budi Aditya, mengharapkan jalur fiber optic tiang
tumpu FMI di sebagian wilayah Jabodetabek akan menyempurnakan wilayah cakupan kedua perusahaan.
"Jaringan First Media dan Fiber Media Indonesia di wilayah
ini semakin baik dengan kecepatan dan keandalan yang sangat tinggi," ujar dia.
Berdasarkan catatan KONTAN, layanan First Media saat
ini telah menjangkau 1,68 juta
home passed di wilayah Jabodetabek. Di sisi lain, lewat
kemitraan itu, penetrasi pasar
kedua perusahaan semakin
kuat di Jabodetabek.
Marlo mengungkapkan,
berdasar data Badan Pusat
Statistik (BPS) 2018, jumlah
penduduk di Jabodetabek
mencapai 32,13 juta. Angka
ini merupakan pasar yang besar. Alhasil, peningkatan layanan dan cakupan yang menyeluruh menjadi keharusan
di bisnis ini. Oleh sebab itu,
Marlo memproyeksikan anggaran belanja modal pada tahun depan bakal meningkat
seiring ekspansi LINK.
Sugeng Adji Soenarso

