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JAKARTA. Pebisnis pelumas 
bakal mendulang berkah men-
jelang lebaran. Pasalnya, per-
mintaan pelumas kendaraan 
menjelang lebaran bisa me-
ningkat sekitar 10% ketimbang 
bulan biasa. 

Paul Toar, Ketua Perhim-
punan Distributor, Importir, 
dan Produsen Pelumas Indo-
nesia (Perdippi) bilang, men-
jelang mudik lebaran, konsu-
men melakukan perawatan 
kendaraan termasuk meng-
ganti pelumas. Alhasil, per-
mintaan pelumas meningkat 
hingga 10%. "Peningkatan 
konsumsi ini merata baik pe-
lumas mobil maupun sepeda 
motor," ujarnya kepada KON-
TAN, Kamis (25/7).

Menurut Paul, pada bulan 
biasa, konsumsi pelumas ber-

kisar 90.000 kilo liter hingga 
100.000 kilo liter per bulan. 
Dari jumlah itu, sekitar 40% 
adalah konsumsi pelumas un-
tuk kendaraan. Sisanya sebe-
sar 60% pelumas industri. Arti-
nya, konsumsi pelumas ken-
daraan rata-rata sekitar 36.000 
kilo liter hingga 40.000 kilo li-
ter per bulan. Paul bilang, 
berdasarkan penyebaran wi-
layahnya konsumsi pelumas 
terbesar di Jakarta, disusul 
Surabaya dan Medan.

Distributor pelumas merek 
Evalube, PT Wiraswasta Ge-
milang Indonesia, bahkan op-
timistis penjualan pelumas 
kendaraan bisa naik hingga 
20% menjelang lebaran. "Libur 
lebaran tahun ini jatuh di awal 
minggu, sehingga konsumsi 
setelah lebaran juga akan 

naik," ujar Ivan Rustianto, 
Marketing Manager Wiras-
wasta Gemilang Indonesia 
Kamis (25/7) malam.

Ivan bilang, penjualan pelu-
mas Evalube menjelang lebar-

an sekitar 70% disumbang dari 
pelumas sepeda motor, dan 
sisanya 30% dari pelumas mo-
bil. 

Pada semester I-2013, Ivan 
bilang, penjualan pelumas 

Evalube tumbuh 9% ketim-
bang periode yang sama tahun 
lalu. "Hingga akhir tahun, 
kami menargetkan penjualan 
naik 11%," katanya. Sayang-
nya, Ivan enggan menyebut 
volume penjualan Evalube. 

Berbeda dengan pelumas 
kendaraan, Paul bilang, saat 
lebaran konsumsi pelumas 
industri justru terkoreksi lan-
taran banyak pabrik yang ti-
dak beroperasi. Tapi, Paul tak 
merinci besar penurunan kon-
sumsi pelumas industri.

Hingga akhir tahun ini, Paul 
memperkirakan konsumsi 
pelumas baik industri maupun 
pelumas kendaraan bakal 
tumbuh sekitar 10% hingga 
15% ketimbang tahun 2012. 

Aceng Nursalim

Menjelang lebaran, biasanya mobil jenis MPV 
banyak diincar, sehingga kami fokus ke situ.
Rahmat Samulo, Direktur Pemasaran 
Toyota Astra Motor

JAKARTA. Penjualan city car 
pada Juni 2013 meredup. 
Mengintip data Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penju-
alan wholesales mobil jenis ini 
pada Juni 2013 hanya 4.140 
unit turun 27,37% ketimbang 
bulan sebelumnya.

Penurunan terbesar dialami 
Toyota Etios, city car keluar-
an Toyota Astra Motor (TAM), 
yang pada Juni 2013 hanya 
terjual 1.114 unit, turun 56,75% 
ketimbang Mei 2013. Sedang-
kan Nissan March keluaran 
Nissan hanya terjual 387 unit 
pada Juni 2013, turun 45,33% 
ketimbang Mei 2013.

Direktur Pemasaran PT To-
yota Astra Motor, Rahmat Sa-
mulo bilang, koreksi penjual-
an city car di tingkat wholesa-
les dipengaruhi oleh siklus 
produksi. Perusahaan, kata 
Rahmat, menyesuaikan pro-
duksi dengan permintaan pa-
sar. "Menjelang lebaran, bia-
sanya mobil jenis Multi Pur-
pose Vehicle (MPV) paling 
banyak diincar. Kami fokus 
memproduksi model itu," ka-
tanya, Kamis (25/7).

Meski penjualan wholesales 
terkoreksi, tapi Rahmat meng-
klaim, penjualan city car di 
pasar ritel masih tinggi. Ia 
mengacu penjualan ritel city 

car Toyota di April 2013 yang 
mencapai 2.719 unit. 

General Marketing Com-
munication PT Nissan Motor 
Indonesia (NMI) Indri Hadi-
widjaja bilang koreksi penju-
alan city car keluaran Nissan 
karena penyesuaian stok lan-
taran banyaknya pasokan di 
dealer. Selain itu, "Baru-baru 
ini kami merilis Nissan All 
New Grand Livina di segmen 
MPV sehingga kami fokus 
menjual tipe itu. Ini membuat 
penjualan Nissan March ter-
tinggal," katanya.

Normal setelah lebaran
Rahmat optimistis, penjual-

an city car akan kembali 
bangkit. Sebab, mobil jenis ini 
punya daya tarik baik dari sisi 

harga yang terjangkau mau-
pun konsumsi bahan bakar 
yang lebih hemat. 

Menurut Rahmat, penjualan 
city car akan kembali normal 
mulai Agustus 2013. Catatan 
saja, Toyota menargetkan 
penjualan Toyota Etios seki-
tar 2.000 unit per bulan. 

Nissan juga optimistis pen-
jualan city car semarak sete-
lah lebaran. Indri bilang, rata-
rata penjualan city car Nissan 
bisa mencapai 500 unit-600 
unit per bulan pada kondisi 
normal. Semester I-2013, Nis-
san mampu menjual 3.369 unit 
mobil jenis ini di pasar ritel. 

Indri bilang, Nissan menar-
getkan bisa menjual 84.000 
unit mobil pada 2013. Harap-
annya, sekitar 10% hingga 15% 
dikontribusi dari city car.   ■

Penjualan City 
Car Menurun 
selama Juni
Produsen yakin penjualan akan melaju setelah lebaran

Aceng Nursalim

Permintaan Pelumas Naik 10% Jelang Mudik

Libur lebaran ada 
di awal pekan, 
jadi konsumsi 
naik hingga 

setelah lebaran.
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Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Kemkes
■ Pekerjaan: pengadaan alat 
kedokteran untuk PKIA RSCM 
2013
Agensi: Direktorat Jenderal Bina 
Upaya Kesehatan (Kode Lelang: 
5945047)
Satuan kerja: RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
33.996.162.500
Nilai HPS paket: Rp 
33.996.162.500
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Kamis, 18 Juli –Selasa, 30 Juli 2013 
melalui website: http://lpse.depkes.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Surabaya
■ Pekerjaan: pembangunan SPAM 
Pulau terluar/ terpencil (79/GRS/
DS-PT-SKPA/AM)
Nama Satuan Kerja: Pengembang-
an Kinerja Pengelolaan Air Minum 
Jwa Timur
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: 
Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Air Minum Jawa Timur
Bidang/sub. bidang: tata lingkung-
an/25003
Klasifi kasi: non kecil

Nilai HPS paket: Rp 
15.000.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Jumat, 19 Juli –Senin, 29 Juli 2013 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 
Alamat panitia: Jl. Raya Menganti 
Wiyung – Surabaya, Telp. 031-
7523721 

Lelang di Kab. Seluma

■ Pekerjaan: pengadaan sarana 
dan prasarana puskesmas 
pembantu alat kesehatan Pustu KIT
Agensi: Pemda Kabupaten Seluma 
(Kode Lelang: 27564)
Satuan kerja: Dinas Kesehatan Kab. 
Seluma1
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 6.300.000.000
Nilai HPS paket: Rp 6.295.704.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 22 Juli –Minggu, 28 Juli 
2013 melalui website: 
http://180.250.33.235/eproc/ 
 
Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Bulan Mei 2013 lalu, 
mata uang digital ter-
tua Liberty Reserve di-

tutup selamanya oleh Peme-
rintah Amerika Serikat (AS). 
Alasan utamanya adalah 
anonimitas mata uang digi-
tal ini sering disalahgunakan 
untuk pencucian uang dan 
transaksi-transaksi ilegal. 
Website Liberty Reserve mem-
punyai satu juta pengguna 
ketika ditutup paksa. 

Dasar penutupan Liberty 
Reserve yang berbasis di Cos-
ta Rica dan penangkapan 
pendirinya, Arthur Budovsky, 
adalah Patriot Act setelah di-
lakukan investigasi di 17 ne-
gara. Pencucian uang hasil 
aktivitas-aktivitas ilegal yang 
dituduhkan bisa senilai US$ 
6 miliar. 

Sebenarnya, mata uang 
digital merupakan mata uang 
alternatif dari mata uang 
yang diterbitkan oleh peme-
rintah. Saat ini, cukup ba-
nyak mata uang digital yang 
beredar, terutama di dunia 
internet. Kelebihan utama 
mata uang digital adalah per-
gerakan cepat tanpa deteksi 
pemerintah. Mengirim dan 
menerima uang via bank, 
termasuk online banking, pas-
ti meninggalkan paper trail 
yang jelas. 

Selain itu juga banyak 
biaya yang dikeluarkan begi-

tu uang dikirimkan ke pihak 
lain, seperti biaya transfer 
oleh pengirim dan biaya pe-
nerimaan di bank penerima. 
Pengiriman antar-negara 
malah melibatkan jual-beli 
valuta asing, di mana konsu-
men seringkali tidak ada pi-
lihan lain selain menerima 
perhitungan kurs dengan 
pasrah. 

Di negara-negara di mana 
ada sangsi ekonomi dan poli-
tik, seperti antara AS dengan 
Kuba dan Iran, pengiriman 
uang via bank tidak diizin-
kan. Pemerintah juga menge-
nakan pajak atas uang yang 
dikirimkan ke luar negeri. Di 
AS, menerima uang terhitung 
dari US$ 10.000 sudah me-
ngirimkan red fl ag ke US Tre-
asury sebagai “penerimaan 
uang” yang dikenakan pajak.

Selama empat tahun ter-
akhir, mata uang digital yang 
cukup banyak diterima ada-
lah Bitcoin. Sampai kapan 
Bitcoin akan bertahan, saat 
ini masih merupakan tanda 
tanya. Terhitung saat artikel 
ini ditulis, satu Bitcoin seta-
ra dengan US$ 130. 

Siapa pencipta Bitcoin 
masih merupakan tanda ta-
nya. Uang digital ini dicipta-
kan pada tahun 2009 oleh se-
seorang atau sekelompok 
orang bernama “Satoshi Na-
komoto.” Orang-orang yang 

pernah diduga sebagai Satos-
hi termasuk para ahli enkrip-
si Neal King, Vladimir Ok-
sman, Charles Bry, dan Mi-
chael Clear. 

Siapapun pencipta Bitco-
in, ia sangat cerdas meng-
ingat para pencipta mata 
uang digital di masa lalu su-

dah banyak yang dituntut 
penjara pidana, termasuk 
pencipta e-gold Dr. Douglas 
Jackson. Mata uang digital 
yang telah ditutup paksa atau 
bangkrut, termasuk Digicash, 
Liberty Dollar, eCash, Yodel-
Bank, e-bullion, ePassport, 
Liberty Reserve, dan Pepper-
coin. Mata uang digital yang 
masih beredar sekarang ter-
masuk Pecunix, BullionVault, 
GoldMoney, dan lain-lain.

Penggunaan mata uang 
alternatif sesungguhnya di-
dasari oleh ketidakpuasan 
atas mata uang yang ada. 
Naik turunnya kurs rupiah 
terhadap dollar AS, misalnya, 
seringkali membuat pemakai 
merasa kurang nyaman. Na-
mun, menggunakan mata 
uang digital jelas sangat ting-
gi risikonya, mengingat nilai 
yang tidak didukung oleh apa 
pun. Tidak oleh emas dan pe-
rak, tidak oleh kredibilitas 
pemerintah.

Selama ini, Bitcoin hanya 
mengandalkan network dari 
para pengguna yang keba-
nyakan para techie. Kelebih-
an Bitcoin dengan mata uang 
digital lainnya mungkin ter-
letak pada mining alias “peng-
galian.” Ya, Bitcoin bisa di-
gali sebagaimana emas, pe-
rak, dan perunggu.

Bagaimana proses peng-
galiannya? Caranya dengan 

menggunakan network kom-
puter untuk menggali sebagi-
an dari 21 juta Bitcoin yang 
diedarkan. Caranya adalah 
dengan memecahkan enkripsi 
yang tersebar di berbagai 
penjuru dan mengumpulkan-
nya satu demi satu. Pertum-
buhan Bitcoin sendiri menca-
pai 0,46% per hari dan meng-
alami penyusutan sebesar 
0,025%. 

Wordpress.org telah mene-
rima pembayaran dengan 
Bitcoin dan BitPay.com sudah 
diterima sebagai prosesor 
pembayaran ala PayPal.com. 
Trading Bitcoin juga dimung-
kinkan via MtGox.com seba-
gaimana trading forex. 

Mata uang digital alterna-
tif memang masih belum di-
terima dengan baik di main-
stream, terutama di zaman 
penuh dengan scammer ini. 
Namun fenomena ini akan 
terus berulang sampai ter-
bukti bahwa konsumen dan 
merchant bisa sama-sama 
mempercayai kelebihan-kele-
bihannya. 

Mungkin suatu hari akan 
ada mata uang digital resmi 
yang memberikan perlin-
dungan kepada konsumen 
tanpa merugikan kepenting-
an umum. Bagaimana itu 
diwujudkan nanti, saat ini 
tentu masih merupakan tan-
da tanya.   ■

Mata Uang Digital, Mungkinkah?

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Mata Uang Digital, Mungkinkah?

PASAR PELUMAS■

Program Pendidikan Fujitsu

KONTAN/Muradi

Para mahasiswa dari berbagai universitas menggunakan notebook Fujitsu untuk mempresentasikan hasil eksplorasi dari 
teknologi Fujitsu di Jakarta (25/7). Fujitsu menggelar program pendidikan Red Arrow yang menawarkan kesempatan bagi 
mahasiswa jurusan Teknologi Informatika untuk kerja magang terstruktur selama dua bulan di kantor Fujitsu Indonesia.

Mata uang 
digital sangat 

tinggi risikonya, 
karena tak 
didukung 
apa pun.

Penjualan City Car Semester I-2013
(unit)

 Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2.137

3.922

6.506
6.954

4.140

5.700

Total Januari – Juni: 
29.359

Sumber: Gaikindo
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