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JAKARTA. Meski dihantui 
oleh pelemahan nilai tukar 
rupiah terhadap dollar AS, 
pasar elektronik di Indonesia 
masih menggigit. Tahun ini, 
Gabungan Pengusaha Elek-
tronik (Gabel) memproyeksi-
kan penjualan elektronik ba-
kal tumbuh 10%. 

Pada kuartal pertama tahun 
lalu, omzet produk elektronik 
mencapai Rp 7,64 triliun. De-
ngan menggunakan target 
Gabel, artinya di Januari-Ma-
ret 2014 ini, penjualan elektro-
nik mencapai Rp 8,4 triliun. 
"Asosiasi tetap optimistis ada 
pertumbuhan karena pereko-
nomian nasional masih tum-
buh dan penetration rate ma-
sih di bawah 100%," ujar Ali 
Soebroto, Ketua Gabel kepada 
KONTAN, Rabu (7/5). 

Kendati demikian, pertum-
buhan tahun ini sedikit lebih 
lambat dari tahun lalu. Pada 
kuartal pertama 2013, penju-
alan elektronik meningkat 
hingga 13,78% dibandingkan 
dengan periode yang sama ta-
hun sebelumnya yang sebesar 
Rp 6,71 triliun. 

Menurut Ali, penjualan 
home appliances masih tetap 
mendominasi. "Komposisi ti-
dak berubah dari tahun lalu," 
kata Ali. Berdasarkan data 
Gabel, kuartal I-2013, penjual-
an paling tinggi adalah televisi 
dan lemari es. Dua produk 
tersebut menyumbang penju-
alan hampir 60% atau sekitar 
Rp 4,48 triliun. Sisanya adalah 
peralatan listrik rumah tang-
ga, seperti air conditioner 
(AC), dan mesin cuci

Sepanjang tahun 2013, pen-
jualan elektronik di Indonesia 
mencapai Rp 38,5 triliun. 
Sampai akhir 2014, omzet in-
dustri elektronik diperkirakan 
bisa tembus hingga Rp 42,35 
triliun.

Selain depresiasi nilai tukar 
rupiah terhadap dollar AS, ki-
nerja industri elektronik bisa 
terhambat lantaran kenaikan 
tarif dasar listrik. Ali memper-

kirakan, kenaikan tarif dasar 
listrik bisa memicu peningkat-
an harga elektronik. Namun, 
industri tak bisa mengerek 
harga terlalu tinggi. Jika kena-
ikan harga tinggi, konsumen 
menunda pembelian. "Supaya 
bisa tumbuh 10%, industri ha-
rus menentukan harga yang 
pas bagi konsumen," kata Ali. 

Salah satu toko elektronik 
yang melantai di bursa, PT 
Electronic City Indonesia Tbk 
berhasil mencatatkan pertum-
buhan pendapatan 19,99% di 
kuartal pertama ini dibanding-
kan periode yang sama tahun 
lalu. Sampai Maret, emiten 
berkode saham ECII berhasil 
meraup penjualan sebesar Rp 
461,29 miliar.

Fitri Nur Arifenie

Penurunan penjualan terjadi karena pikap 
4x4 erat kaitannya dengan sektor tambang.
Supranoto Tirtodiprojo, CEO Astra 
International-Isuzu Sales Operation

PURWAKARTA. Semakin ba-
nyak produsen mobil yang 
berebut kue di segmen mobil 
murah alias low cost green 
car (LCGC). Kemarin (8/5), 
Nissan resmi meluncurkan 
mobil murahnya, yakni Dat-
sun Go+ Panca. Dengan demi-
kian, lima mobil berkategori 
murah telah beredar di pasar.

Berbeda dengan pesaingnya 
yang lebih dahulu merilis mo-
bil murah di kelas city car, 
Nissan Datsun Go+ ini sebe-
narnya lebih masuk kelas low 
Multi Purpose Vehicle (LMPV) 
lantaran memiliki kapasitas 
angkut 5 orang-7 orang. Seki-
las, bentuknya tidak jauh ber-
beda dengan Honda Mobilio.

Walaupun terlambat, Nissan 
optimistis, Datsun Go+ Panca 
bisa bersaing dengan pemain 
lainnya. Pasalnya animo ma-
syarakat terhadap kebutuhan 
mobil cukup tinggi. "Berda-
sarkan survei dari 1.000 orang, 
yang memiliki mobil 70%-
90%," ujar Tako Katagiri, Exe-
cutive Vice President Nissan 
Motor, Kamis (6/9).

Mobil murah buatan Nissan 
ini dibanderol mulai Rp 83 

juta sampai Rp 103 juta. Ren-
cananya, Nissan akan mem-
produksi Datsun Go+ di pab-
rik barunya. 

Pabrik yang dibangun di 
atas lahan seluas 16 hektare 
(ha) itu memiliki kapasitas 
produksi 80.000 unit per ta-
hun. Adapun nilai investasi 
pabrik ini mencapai ¥ 33 mili-
ar. Dengan pabrik kedua ini, 
kapasitas produksi Nissan 
jadi 250.000 unit per tahun.

Toyota paling tinggi
Gabungan Industri Kenda-

raan Bermotor (Gaikindo) 
menargetkan penjualan mobil 
murah mencapai 120.000 unit. 
Jumlah ini sekitar 10% dari 
target penjualan mobil nasio-
nal. Sampai Maret 2014, pen-
jualan mobil murah mencapai 
43.999 unit. 

Davy J. Tuilan, 4W Sales, 
Marketing and DND Director 
PT Suzuki Indomobil Sales 
tak gentar dengan kehadiran 
produk baru. Ia bilang, per-
usahaan belum memiliki stra-
tegi khusus menghadapi per-
saingan mobil LCGC yang se-
makin marak. "Kita pantau 
terlebih dahulu, respon pasar 
seperti apa," kata Davy. 

Sampai akhir tahun ini, Su-
zuki optimistis bisa meraih 
market share sebesar 15%. 
Artinya, di tahun ini, penjual-
an Suzuki Wagon R bisa men-
capai 18.000 unit. Sejak dilun-
curkan pada November 2013 
sampai Maret 2014, penjualan 
Suzuki Wagon R sudah berada 
di level angka 10.593 unit. 

Sampai kuartal pertama ta-
hun ini, Toyota Agya menjadi 
pemimpin pasar mobil murah 
dengan market share 46,89% 
atau sekitar 20.631 unit. Disu-
sul kemudian oleh Daihatsu 
Ayla dengan pangsa pasar se-
besar 28,86% atau 12.697 unit. 
Sementara, Suzuki Wagon dan 
Honda Brio Satya masing-ma-
sing meraup pangsa pasar 
13,38% dan 7,97%. 

Meski tak menyebut bisa 
meraih market share berapa 
banyak, Nissan yakin bisa 
memproduksi Datsun Go+ 
mencapai 45.000 unit sampai 
akhir tahun ini. Namun, pro-
duksi ini tidak hanya untuk 
pasar lokal tetapi juga dikirim 
ke luar negeri. "Selanjutnya 
kita akan memproduksi Dat-
sun Go+ hingga 150.000 unit 
per tahun," kata Rery Harlisa-
na, production control pabrik 
Nissan.      ■

Produsen LCGC 
Makin Semarak
Di 2014, Nissan Datsun Go+ diproduksi 45.000 unit

Sinar Utami

OTOMOTIF■

Omzet Industri Elektronik Meningkat 10%

Penjualan 
elektronik 

mencapai Rp 
38,5 triliun di 
tahun 2013. 

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Bisnis penjualan 
kendaraan bak terbuka alias 
pikap masih menderu. Sampai 
kuartal pertama tahun ini, 
penjualan pikap naik 11,93% 
menjadi 53.551 unit dari perio-
de yang sama tahun lalu, yakni 
Rp 47.841 unit.

Pemimpin pasar pikap ma-
sih dipegang oleh PT Suzuki 
Indomobil Sales (SIS). Pada 
tiga bulan pertama tahun ini, 
market share Suzuki di kelas 
pikap mencapai 34%.

Berdasarkan data dari Ga-
bungan Industri Kendaraan 
Bermotor (Gaikindo), pada 
kuartal I-2014, penjualan pi-
kap Suzuki mencapai 18.292 
unit. Dibandingkan kuartal I-
2013, angka ini melonjak 
31,08%. 

Davy J. Tulian, 4W Sales, 
Marketing and DND Director 
PT Suzuki Indomobil Sales 
memperkirakan, penjualan 
pikap tahun ini sama seperti 
tahun lalu atau sekitar 66.775 
unit. "Kalaupun meningkat 
hanya 10%," katanya. 

Menyusul Suzuki, pangsa 
pasar terbesar pikap kedua 
adalah Daihatsu. Di kuartal 
pertama tahun ini, pangsa pa-
sar Gran Max mencapai 
25,09% dari penjualan pikap 
nasional atau sekitar 13.440 
unit.

Pada periode Januari-Maret 
2014, penjualan pikap Daihat-
su meningkat 27,36% pada tri-
wulan pertama tahun ini dari 
periode yang sama tahun 
lalu. 

Di bulan Januari-Maret 
2013, penjualan Gran Max 
mencapai 13.440 unit. "Kalau 
untuk penjualan pikap Januari 
hingga April naik 17% menjadi 
17.781 unit," ungkap Rio Sang-

gau, Domestic Marketing Di-
vision Head Astra Daihatsu 
Motor. 

Kenaikan penjualan pikap 
ini, kata Rio, mampu menge-
rek penjualan Daihatsu secara 
keseluruhan. Sampai April, 
total penjualan Daihatsu ter-
catat sebesar 67.142 unit. Arti-
nya, khusus di bulan April, 
total penjualan Daihatsu men-
capai 24.861 unit.

Nasib berbeda untuk Isuzu. 
Penjualan pikap PT Isuzu As-
tra Motor Indonesia (AIMI) 
tak sesuai dengan harapan. 

Pada kuartal I-2014, Isuzu ha-
nya mencatatkan penjualan 
sebanyak 1.006 unit. Padahal 
di 2013 bisa laku 1.226 unit. 
"Penurunan terjadi karena pi-
kap 4x4 datar-datar saja, ken-
daraan jenis ini erat kaitannya 
dengan sektor tambang," kata 
Supranoto Tirtodiprojo, CEO 
Astra International-Isuzu Sa-
les Operation.

Supranoto menargetkan 
penjualan pikap di segmen 
4x4 bisa mencapai 800 unit 
tahun ini. Sampai Maret, pen-
jualannya baru mencapai 110 
unit. Sedangkan di segmen 
4x2, Isuzu menargetkan pen-
jualan hingga 2.500 unit. Di 
kuartal I-2014, penjualan pi-
kap 4x2 mencapai 886 unit.

Francisca Bertha Vistika

KONTAN/Muradi

Pemimpin pasar pikap masih dipegang oleh Suzuki.

Penjualan Mobil 
Pikap Naik 11,93%

Kuartal I-2014, 
Suzuki pimpin 
pasar pikap 

dengan market 
share 34%.

Menurut laporan Inter-
national Data Corpo-
ration (IDC), terhi-

tung tahun 2015, akan ada 
3,5 miliar produk di pasar 
dunia yang saling berhu-
bungan dalam network. Ban-
dingkan dengan personal 
computer (PC) yang saling 
terkoneksi hanya 1,7 miliar. 
Betapa luas jangkauan pro-
duk-produk tersebut. Teknolo-
gi semakin intuitif dan hidup 
manusia semakin terhubung 
satu sama lain. Jarak dan 
perbedaan waktu sudah se-
makin tidak punya arti.

Ini membuka cakrawala 
dunia yang saling terhubung. 
Memberikan kesempatan luar 
biasa untuk saling berkomu-
nikasi dan mempersatukan 
dunia yang penuh dengan 
garis pemisah transparan. 
Siapa saja bisa bekerja apa 
saja dari mana saja sepan-
jang ketrampilan dan melek 
teknologi memadai. 

Dunia sempurna bagi 
para free agent sudah sema-
kin terbuka. Dan ini adalah 
kesempatan bagi para indivi-
du progresif dan inovatif. 
Kewarganegaraan hanyalah 
pilihan belaka, tanpa peng-
ikat fisik dan pikiran yang 
bisa dengan instan dipindah-
tempatkan.

Ini juga berarti identitas 
semakin terbuka. Sejak seseo-

rang dilahirkan, akan ada 
jejak digital yang merekam 
data kesehatan, pekerjaan, 
kriminalitas, fi nansial, dan 
berbagai hal lainnya. Hingga 
hari ia menghembuskan na-
fas terakhir atau bahkan pas-
ca-mortem, tetap ada jika 
ternyata identitasnya tidak 
dihapus dari berbagai akun. 

Dalam The Age of Context 
oleh Robert Scoble dan Shel 
Israel, dijelaskan berbagai 
teknologi yang berfi tur berda-
sarkan konteks, yaitu teknolo-
gi mobile, social media, big 
data, sensor, dan location-ba-
sed yang digerakkan oleh glo-
bal positioning system (GPS). 
Berbagai database yang sa-
ling terhubung memberikan 
analisis instan yang sangat 
berpotensi dalam mengubah 
derap bisnis dan ilmu penge-
tahuan peradaban. 

Ini juga memberikan ke-
sempatan bagi para pencipta 
aplikasi mobile untuk berino-
vasi secara kreatif. Berbagai 
data publik yang dihubung-
kan memberikan kemungkin-
an untuk produk-produk ul-
trasmart diciptakan, seperti 
Google Glass, jam tangan 
smart, dan segala macam pro-
duk hands-free. 

Prostetis bagi para pe-
nyandang cacat, misalnya, 
menggunakan komando dari 
pusat syaraf yang membuat 

Bionic Woman menjadi pro-
duk “abad lampau.” Kaca dan 
lensa mempunyai potensi 
luar biasa, seperti Applied 
Materials telah memasarkan 
produk kaca jendela pencakar 
langit yang menampung si-
nar matahari. Juga alat di 
kokpit pesawat terbang yang 
membantu pilot mengarungi 
angkasa yang berkabut. 

Change is inevitable, and 
the disruption it causes often 
brings both inconvenience and 
opportunity. Perubahan tidak 
bisa dihindari. Disrupsi 
membawa ketidaknyamanan 
dan kesempatan baru. 

Setiap evolusi teknologi 
memungkinkan kita untuk 
merasakan “ketidaknyama-
nan” sementara mengingat 

teknologi lama perlu diganti. 
Namun juga memberikan ke-
sempatan besar bagi para 
teknokrat dan kreator untuk 
menciptakan alat-alat baru 
yang membantu perkembang-
an peradaban manusia. Me-
reka yang “telat mikir” akan 
ketinggalan kereta. 

Augmented reality alias 
realitas baru yang lebih leng-
kap dan komprehensif me-
mungkinkan berbagai hal 
yang sebelumnya tidak terba-
yangkan menjadi bagian hi-
dup. Misalnya, “rumah pin-
tar” bisa dikendalikan mela-
lui internet. Dari temperatur, 
volume suara musik, hingga 
komputer, dan mobil bisa di-
jalankan dari jarak jauh. De-
ngan internet satelit dan GPS, 
setiap mobil yang lalu-lalang 
di jalan bisa dengan mudah 
diatur dari negara lain sekali 
pun.

Hard drive eksternal ber-
kompetisi dengan cloud drive. 
Kelebihan yang kedua sangat 
terasa karena bisa diakses 
dari mana saja dengan inter-
net, namun juga membawa 
risiko privacy dan data secu-
rity. Semakin banyak data 
yang disimpan, semakin ba-
nyak informasi yang bisa di-
pakai untuk berbagai kepen-
tingan bisnis dengan fi tur-fi -
tur berbagai gadget dan 
aplikasi yang adaptif.

Smartphone dan tablet 
computer merupakan agrega-
tor pintu gerbang empat fi tur 
lainnya. Dan big data meru-
pakan penggerak hampir se-
tiap fi tur. Sensor, lokasi, dan 
data dipengaruhi oleh gerak-
gerik setiap pengguna tekno-
logi. Sedangkan social media 
berfungsi sebagai interme-
diari yang merekam data pe-
rilaku sosial lebih lanjut. 

Salah satu penggunaan 
sensor yang menyelamatkan 
nyawa jutaan orang adalah 
ketika tsunami Jepang 2011. 
Sekitar  65 detik sebelum 
gempa terjadi, kereta api te-
lah berhasil dihentikan untuk 
evakuasi. Sensor juga me-
mungkinkan untuk mende-
teksi gerakan-gerakan di laut 
lepas ketika berenang. Berba-
gai robot yang menggunakan 
sensor dan teknologi GPS 
akan segera dikembangkan.

Era Kontekstual dalam 
revolusi teknologi abad ini 
berporos kepada lokasi geo-
grafi s. Google, Apple, dan Fa-
cebook berlomba-lomba dalam 
memenangkan revolusi ini. 
Mereka punya big data yang 
bisa digunakan untuk apa 
saja, infi nit. Carilah apa saja, 
maka lokasi geografis akan 
memuntahkan datanya. Sila-
kan direnungkan. Era Kon-
tekstual ini akan membawa 
bisnis Anda ke mana?  ■

Era Kontekstual, Data, dan Sensor

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Era Kontekstual, Data, dan Sensor
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Bus Gandeng Scania

KONTAN/Muradi

Bus gandeng Scania Euro 6 melakukan uji coba di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/5). Bus asal Swedia dengan 
konsep sustainable travel itu diperkenalkan untuk moda transportasi Transjakarta dengan kapasitas 140 penumpang. 
Distributor bus Scania, PT United Tractors Tbk mengklaim bus dengan standar emisi mesin gas euro 6 ini lebih efi sien dan 
ramah lingkungan.

Penjualan Kendaraan Kategori Low Cost Green Car
(unit) 

Sep 13 Okt 13 Nov 13 Des 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Total
Toyota Agya 4.123 5.343 6.592 6.310 6.522 7.461 6.648 42.999
Daihatsu Ayla 4.377 4.929 5.098 4.737 3.774 4.590 4.333 31.838
Suzuki Wagon R 3.015 1.690 1.693 2.158 2.037 10.593
Honda Brio Satya 1.320 2.110 1.527 2.297 2.061 425 9.740
Sumber: Gaikindo 


