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Masuk Indonesia 
Diusung Agen Baru

KETIGA merek kendaraan 
itu hanya yang tercatat 
hengkang dalam kurun waktu 
empat tahun terakhir. Tentu 
saja masih ada beberapa 
merek kendaraan lain yang 
keluar dari pasar Indonesia.

Namun tidak semua pergi 
untuk selamanya. Hanya 
butuh waktu empat bulan 
bagi Kia untuk kembali 
memasarkan produk di 
Indonesia. 

Sebelumnya, pada Februari 
2019, PT Kia Mobil Indonesia 
(KMI), agen pemegang merek 
(APM) kendaraan produksi  
Kia Motors itu menghentikan 
penjualan di Indonesia. 
Dalam catatan KONTAN, 
kala itu KMI menyebutkan 
penghentian penjualan terjadi 
karena perusahaan ini perlu 
berkonsolidasi. Hanya saja, 
perusahaan ini tidak secara 
gamblang menjelaskan 
pertimbangannya.

Sementara bisnis Kia di 
Indonesia mulai mengendur. 
Di Indonesia, perusahaan 
otomotif yang menginduk 
pada Hyundai Motor Compa-
ny tersebut terakhir kali 
meluncurkan produk pada 
pertengahan tahun 2018. 
Waktu itu Kia  merilis multi 
purpose vehicle (MPV) berba-
han bakar diesel yaitu Kia 

Grand Sedona.
Setelah dilepas KMI, pada 

Juni 2019, PT Indomobil 
Sukses International Tbk dan 
PT Sarimitra Kusuma 
Ekajaya mengumumkan 
pembentukan usaha patung-
an bernama PT Kreta Indo 
Artha. Kreta Indo Artha 
memperkenalkan diri sebagai 
APM Kia di Indonesia yang 
secara resmi ditunjuk oleh 
KIA Motors. "Kami juga tidak 
ada hubungan sama sekali 
dengan APM Kia sebelum-
nya," tandas Ario Soerjo, 
Marketing & Development 
Division Head PT Kreta Indo 
Artha kepada KONTAN, 
Rabu (1/4).

Ario menandaskan, Kreta 
Indo Artha yakin bisa 
menarik perhatian pasar 
otomotif Indonesia. Strategi-
nya menghadirkan kendaraan 
yang lebih segar dari sisi 
teknologi maupun fi tur. 
Layanan purna jual pun akan 
mereka tingkatkan.

Fokus utama Kreta Indo 
Artha pada sport utility 
vehicle (SUV). Pada Januari 
2020, perusahaan ini mengha-
dirkan All New Kia Seltos 
APM ini yakin, pilihan 
tersebut tepat karena tren 
permintaan SUV dalam 
beberapa tahun terakhir ini 
terus naik, meski belum 
menggantikan dominasi 
mobil MPV.

Selain KIA, Ford juga 
kembali masuk pasar 
Indonesia pada tahun 2017. 
Setahun sebelumnya,  PT 
Ford Motor Indonesia yang  
menjadi APM sejak sekitar 
tahun 2000, menghentikan 
penjualan Ford di Indonesia. 

Kini, pemasaran Ford di 
Indonesia diusung oleh PT 
Mitra Bisnis. Perusahaan ini 
adalah bagian dari RMA 
Group dari Thailand.

Pergantian APM Ford di 
Indonesia sempat diwarnai 
sengketa hukum. Sebanyak 
31 diler kecewa dengan 
penunjukan RMA Group oleh 
Ford Motor Indonesia.   ■

(Bersambung)

Penumpang sudah turun sekitar 93% 
dari saat kondisi normal.
Muhamad Kamaluddin, Corporate of 
Secretary Division Head MRT Jakarta

■MANUFAKTUR ■JASA

Pandemi Covid-19 me-
landa seluruh dunia. 
Ini berarti sangat ba-

nyak bisnis yang kena im-
basnya. Dan ini bukan perka-
ra gampang. Ketika semua 
orang berdiam di rumah agar 
tidak terkena penularan, 
maka bisa dipastikan bisnis 
yang berbasis fi sik akan sa-
ngat sepi.

Bisnis online dan berbasis 
aplikasi masih dapat dian-
dalkan, sepanjang kurir dan 
ojol masih dapat berkeliaran. 
Bagi bisnis-bisnis yang belum 
masuk ke ranah online dan 
aplikasi, kini sudah merupa-
kan keharusan.

Biasakan untuk segala se-
suatunya dijalankan secara 
virtual. Kebiasaan-kebiasaan 
perlu diubah secepatnya. Na-
mun jelas ini punya keterba-
tasan akan jenis pekerjaan 
dan tugas-tugas yang dapat 
dijalankan dengan komputer 
dan telepon. 

Bagi bisnis-bisnis yang 
berbasis aktivitas dan tidak 
bisa diwakilkan secara virtu-
al, apa daya? 

Kita bisa belajar dari Ge-
neral Motors (GM) yang telah 
mengubah pabrik manufaktur 
mereka dari produsen otomo-
bil menjadi produsen ventila-
tor dan respirator (alat-alat 
pernafasan). Jelas ini sangat 
memungkinkan, mengingat 

mesin-mesinnya dapat dia-
lihfungsikan.

Sinar Mas Group, misal-
nya, kini sedang fokus diri 
pada produksi masker, se-
hingga Indonesia tidak lagi 
tergantung pada impor. Di 
Jawa Tengah, Gubernur Gan-
jar Pranowo menggalakkan 
produksi APD (alat pelindung 
diri) untuk digunakan oleh 
para dokter dan paramedis. 

Bagaimana dengan bisnis 
Anda? Pertimbangkan bebera-
pa hal.

Pertama, pastikan laku-
kan pemangkasan pengeluar-
an dalam bentuk cash. Bisa 
dimengerti apabila penghe-
matan ini juga membawa 
akibat terhadap penurunan 
produktivitas. PHK sedapat 
mungkin diminimalkan de-
ngan menurunkan jam kerja, 
apabila dimungkinkan. Yang 
jelas, berbagai bentuk penghe-
matan perlu dilakukan se-
mentara.

Kedua, gunakan instru-
men-instrumen online seda-
pat mungkin. Situs online dan 
aplikasi online merupakan 
penolong penting di era gen-
ting ini. Sudah tidak ada lagi 
alasan untuk tetap bekerja se-
cara analog dan dengan ker-
tas. Kenali berbagai fungsi 
aplikasi yang selama ini di-
abaikan, karena bisa jadi 
mempunyai faktor penolong 

yang cukup besar. 
Ketiga, cari kesempatan 

jangka pendek sebanyak-ba-
nyaknya. Berbagai jasa yang 
berhubungan dengan kesehat-
an, kebersihan dan kesinam-
bungan hidup, sekolah dan 
pekerjaan, pasti mempunyai 
tempat di era pasca-korona. 

Pandemi ini telah me-
nyentuh demikian banyak 
orang, sehingga kita semua 
semakin menyadari hal-hal 
terpenting dalam hidup. 

Keempat, buka pintu un-
tuk berbagai kesempatan 
jangka panjang sebanyak 
mungkin. Di Indonesia, pela-
yanan kesehatan memang be-
lum sebaik di Singapura, atau 

bahkan, Malaysia sekalipun. 
Dan ini sesungguhnya meru-
pakan kesempatan emas bagi 
siapapun yang peduli akan 
peningkatan pelayanan kese-
hatan umum.

Sudah saatnya Indonesia 
mempunyai instrumen-in-
strumen terkini yang mampu 
mendeteksi berbagai penyakit 
secepat kilat. Juga berbagai 
instrumen penolong nyawa 
sangat dibutuhkan untuk 
memperpanjang life expectan-
cy penduduk. 

Berbagai hal yang tidak 
menjadi prioritas yang sela-
ma ini dipandang remeh, se-
perti keberadaan APD telah 
membuka mata kita semua 
bahwa instrumen-instrumen 
perlindungan merupakan 
kunci keberhasilan pertolong-
an. Ini merupakan kesempat-
an bagi para social entrepre-
neur untuk berperan.

Selanjutnya, apakah kita 
perlu merasa khawatir yang 
berlebihan mengenai kemung-
kinan resesi ekonomi yang 
disebabkan oleh pandemi Co-
vid-19 ini? 

Jawabannya:  Tidak. 
Mengapa? Karena resesi ini 
terjadi bukan karena ketiada-
an demand ataupun supply. 
Namun ini merupakan imbas 
sementara atas gelombang 
pandemi yang datang dan 
pergi secara masif dan sece-

pat kilat.
Resesi yang ditakutkan 

adalah adanya gejolak dan 
daya beli yang disebabkan 
penurunan kondisi fi nansial 
mayoritas seperti pada krisis 
1998 dan 2008. Dalam kasus 
pandemi kali ini, begitu ma-
salah selesai, bisa dipastikan 
setiap individu akan kembali 
giat bekerja dan menghasil-
kan penghasilan memadai 
untuk mengkonsumsi berba-
gai produk kembali.

Namun bisa dipastikan 
telah terjadi "paradigm shift" 
dalam benak setiap individu 
yang mengalami era ini. Kita 
semakin mengerti makna ke-
sehatan, kebersihan dan prio-
ritas-prioritas utama. Kita 
diingatkan bahwa kita semua 
berada di dalam planet yang 
sama dan setiap aktivitas kita 
memberikan dampak bagi 
orang lain.

Dengan paradigma baru 
ini, marilah kita semakin 
mencintai sesama dan Planet 
Bumi satu-satunya rumah 
kita. Setiap aktivitas dan ke-
putusan bisnis hendaknya 
memperhatikan kesejahteraan 
Bumi dan seisinya. 

Ekonomi tidak lagi ber-
bentuk linear ke atas, namun 
merupakan suatu lingkaran 
yang saling mempengaruhi. 
Tetaplah sehat selalu. Stay 
safe.                  ■

Bertahan di Era Pandemi

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

TRANSPORTASI■

Angkutan Umum 
Bakal Semakin Sepi
JAKARTA. Jumlah penum-
pang angkutan umum di area 
Jabodetabek bakal semakin 
sepi. Kemarin, Badan Penge-
lola Transportasi Jabodetabek 
(BPTJ) Kementerian Perhu-
bungan menerbitkan surat 
edaran (SE) 5/2020 tentang 
pembatasan transportasi pub-
lik dalam upaya pencegahan 
sebaran virus korona. 

Sebelum surat edaran tese-
but keluar, sejumlah perusa-
haan jasa transportasi umum 
sebenarnya telah mencatat-
kan penurunan penumpang. 
Saat ini jumlah penumpang 
MRT Jakarta hanya sekitar 
7.000 orang per hari. "Artinya 
sudah turun sekitar 93% dari 
saat kondisi normal," terang 
Muhamad Kamaluddin, Cor-
porate of Secretary Division 
Head PT MRT Jakarta kepada 
KONTAN, Kamis (2/4).

Sejak 30 Maret 2020, MRT 
Jakarta sudah memperpendek 
jam operasional menjadi ha-
nya selama pukul 06:00-20:00 
wib. Mereka juga memper-
panjang waktu tunggu menja-
di 20 menit sekali. Jumlah pe-
numpang per gerbong hanya 
60 orang. Sebelumnya, jam 
operasional selama 05:00-
24:00 wib dengan waktu tung-
gu 10 menit.

Sementara sejauh ini, MRT 
Jakarta belum menerapkan 

SE 5/2020. Perusahaan terse-
but masih menunggu instruksi 
dari pemerintah. "Untuk ke 
depan kami menunggu in-
struksi pemerintah berikut-
nya," ujar Kamal.

Jumlah penumpang PT Ke-
reta Api Indonesia (KAI) juga 
telah turun hingga 63% sejak 
wabah korona merebak. Alha-
sil, perusahaan plat merah 
tersebut kini hanya mengope-
rasikan 46% kereta api dari 
total 532 kereta api reguler 
setiap hari.

Yuskal Setiawan, Vice Pre-
sident Public Relations PT 
KAI dalam pernyataan resmi, 
Rabu (1/4) menyebutkan, 
jumlah penumpang kereta api 
jarak jauh dan lokal pada 
minggu pertama Maret sekitar 
1,53 juta orang. Pada minggu 
keempat Maret, jumlahnya 
turun menjadi 566.613 orang.

PT Transportasi Jakarta 
(TransJakarta) juga mengaku 
telah menerapkan pembatas-
an operasional sejak 23 Maret 
2020 untuk bus rapit transit 
(BRT). "Akan terus kami ja-
lankan hingga status tanggap 
darurat Covid-19 di DKI Ja-
karta dicabut," kata Kepala 
Divisi Sekretaris Korporasi 
dan Humas TransJakarta Na-
dia Diposanjoyo.

Selvi Mayasari

REUTERS/Anushree Fadnavis

KMI menghentikan penjualan di ibukota pada Februari 2019.

JAKARTA. Kelakar di antara 
para perokok kurang lebih 
menyebutkan, lebih baik me-
nahan makan daripada mena-
han merokok. Tingkat keter-
gantungan yang tinggi pada 
rokok memang di sisi lain 
menjadi bumper pertumbuh-
an industri. 

Namun wabah korona tam-
paknya bakal meredam kon-
sumsi rokok tahun ini. Secara 
umum, bisnis rokok bakal 
naik turun sepanjang tahun 
ini. Kelesuan daya beli dan la-
pak penjualan rokok yang se-
makin terbatas turut menekan 
penjualan rokok secara kese-
luruhan. 

Djonny Saksono, Direktur 
Utama PT Indonesian Tobac-
co Tbk mengatakan, efek wa-
bah virus korona menghantam 
perekonomian global dan da-
lam negeri sehingga berpe-
ngaruh terhadap pendapatan 
masyarakat. Terutama, ma-
syarakat ekonomi rendah.

Belum lagi sejumlah bahan  
rokok sudah naik. "Jadi kon-
sumen harus turun kelas de-
ngan beralih ke produk rokok 
maupun tembakau yang mu-
rah," kata dia kepada KON-
TAN, Kamis (2/4). 

Makanya, produsen temba-
kau iris seperti Indonesian 
Tobacco justru seperti men-
dapatkan berkah di antara 
musibah. Permintaan temba-
kau iris di pasar lokal justru 
meningkat 20%-25% sejak vi-
rus korona merebak diban-
dingkan dengan kondisi nor-
mal. Alhasil, produksi dan 
distribusi produk tetap berja-
lan normal.

Indonesian Tobacco atau 
yang tercatat dengan kode 
saham ITIC di Bursa Efek In-
donesia (BEI) mengaku, pe-
ningkatan permintaan temba-

kau iris tak hanya datang dari 
wilayah yang banyak terpapar 
kasus korona. Namun lonjak-
an pasar juga datang dari selu-
ruh titik pemasaran.

Hanya saja, Gabungan Pro-
dusen Rokok Putih Indonesia 
(Gaprindo) belum bisa banyak 
berpendapat. Mereka meng-
aku masih menakar efek virus 
korona terhadap industri ro-
kok putih lokal.  "Belum tahu 
dampak karena pembatasan-
pembatasan yang ada," tutur 
Muhaimin Moefti, Ketua 
Umum Gaprindo.

Dalama catatan pemberita-
an KONTAN sebelumnya, 
Gaprindo mengungkapkan 
volume produksi industri ha-
sil tembakau (IHT) tahun 2018 
sempat turun 6% year on year 
(yoy) menjadi 330 miliar ba-

tang. Namun volume produksi 
kembali ke angka semula 
pada tahun lalu.

Penjualan turun
Sementara kepul bisnis ro-

kok elektrik sudah berkurang. 
Asosiasi Vaporizer Indonesia  
(APVI) mencatat, penjualan 
rokok elektrik kuartal I 2020 
turun lebih dari 50% ketim-
bang periode sama tahun lalu. 
Mereka menuding Covid-19 
sebagai biang keroknya.

Padahal penjualan rokok 
elektrik sebenarnya sempat 
menunjukan tren positif pada 
dua bulan pertama tahun ini. 
Penjualan rokok elektrik Bu-
lan Januari bahkan meningkat 
sekitar 30% yoy.

Penyokong pertumbuhan 

penjualan Januari dan Feb-
ruari yakni jaringan distribusi 
yang meluas lewat ritel mo-
dern. Sementara pada periode 
yang sama tahun 2019, distri-
busi rokok elektrik belum 
merambah ritel modern. Asal 
tahu, rokok elektrik masuk 
convenience store dan mini-
market sejak pertengahan ta-
hun lalu.

Namun tren penjualan ro-
kok elektrik kemudian ber-
ubah lesu mulai Maret 2020 
seiring dengan kian parahnya 
penyebaran wabah virus ko-
rona di Indonesia. "Semakin 
banyak jumlah toko-toko ro-
kok elektrik vape store yang 
ditutup sementara secara su-
karela," terang Aryo Andrian-
to, Ketua APVI.

Hingga kini, lebih dari sete-

ngah toko penjual rokok elek-
trik milik anggota APVI sudah 
ditutup. Kebanyakan lokasi-
nya di daerah yang sudah 
mendapat imbauan pengu-
rangan aktivitas luar rumah 
dari pemerintah setempat se-
perti Jakarta, Bogor dan Bali. 

Sebagai gambaran, APVI 
menaungi lebih dari sekitar 
1.000 anggota. Ribuan anggota 
itu terdiri dari produsen, peri-
tel, distributor, importir dan 
lain-lain.

Demi meminimalisasi penu-
runan penjualan, pebisnis ro-
kok elektrik sebenarnya juga 
sudah melecut penjualan via 
online.  Hanya saja, kontribu-
si penjualan di dunia maya  
tidak cukup signifi kan meng-
angkat penjualan pada tiga 
bulan pertama tahun ini.    ■

Bisnis Rokok Naik Turun
Konsumsi rokok awal tahun kemungkinan berkurang tapi bukan karena pencegahan Covid-19

Agung Hidayat,                 
M. Krishna Prana Julian

Produksi Tahu Turun

ANTARA/Reno Esnir

Pekerja memproduksi tahu di sebuah industri rumahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (2/4). Sejumlah produsen 
tahu mengeluhkan turunnya produksi yang mencapai 50%-80% per hari menyusul semakin sepinya permintaan akibat 
pandemi virus korona (Covid-19).

Kabar Datsun pamit 
menambah deret-
an merek mobil 

global yang menyerah di 
pasar Indonesia. Sebe-
lumnya, produk asal 
Korea Selatan, Kia, juga 
mundur kendati seka-
rang masuk lagi. Dua 
merek mobil dari Negeri 
Paman Sam yakni Ford 
dan Chevrolet pun 
angkat tangan.

Prospek Bisnis Otomotif (2)

Arfyana Citra Rahayu


