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JAKARTA. Honda Mobilio se-
makin populer. Dalam sebu-
lan, pemesanan mobil di seg-
men low multi purpose veh-
icle (LMPV) ini bertambah 
8.500 unit.

Sejak pertama kali dikenal-
kan di akhir tahun lalu hingga 
Januari 2014, jumlah peme-
sanan Honda Mobilio menca-
pai 11.500 unit. Nah, di bulan 
Februari ini, jumlah pemesan-
an Honda Mobilio mencapai 
20.000 unit. "Tren penjualan 
Honda Mobilio di bulan ini 
menunjukkan bahwa model 
ini semakin diterima," ujar 
Jonfis Fandy, Marketing & 
After Sales Service Director 
PT Honda Prospect Motor, 
Kamis (13/3).

Sementara, secara wholesa-
le, di bulan kedua tahun ini, 

penjualan Honda Mobilio me-
lompat 313,86% dibandingkan 
awal tahun ini. 

Pada Februari, penjualan 
wholesale Honda Mobilio 
mencapai 6.241 unit. Sedang-
kan di akhir Januari, penjual-
an wholesale Honda Mobilio 
tercatat sebanyak 1.508 unit.

Dengan meraup penjualan 
wholesale sebanyak 7.749 
unit, menurut Jonfis, Honda 
Mobilio menguasai pangsa 
pasar 12% untuk kelas LMPV 
di bulan Februari ini.

Pesaingnya seperti Toyota 
Avanza justru mencatatkan 
penurunan penjualan. Berda-
sarkan data Gabungan Indus-
tri Kendaraan Bermotor 
(Gaikindo), penjualan Toyota 
Avanza pada Februari ini tu-
run menjadi 15.708 unit dari 

bulan sebelumnya sebanyak 
16.312 unit.

Hal yang sama juga terjadi 
dengan Suzuki Ertiga. Di bu-
lan Januari, penjualan Suzuki 
Ertiga tembus hingga 5.378 

unit. Pada Februari, penjualan 
Suzuki Ertiga hanya 3.216 
unit.

Menurut Jonfi s, Mobilio ikut 
mengerek kenaikan penjualan 
Honda pada Februari hingga 

23%. Di bulan Februari, penju-
alan Honda mencapai 11.915 
unit, naik dari bulan sebelum-
nya sebesar 9.635 unit. Se-
hingga, total penjualan Honda 
dalam dua bulan pertama ta-
hun ini mencapai 21.550 unit.

Selain Mobilio, produk ke-
luaran Honda yang penjualan-
nya cukup baik adalah Honda 
Brio Satya. Sampai akhir Feb-
ruari ini, mobil murah milik 
Honda ini mengantongi penju-
alan sebesar 4.358 unit. Untuk 
periode yang sama, penjualan 
New Honda Brio mencapai 
3.242 unit. Untuk Honda Jazz, 
total penjualan sampai Feb-
ruari sebesar 3.015 unit de-
ngan pangsa pasar 49% di ke-
las hatchback.
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Tren penjualan Honda Mobilio menunjukkan 
bahwa model ini semakin diterima.
Jonfi s Fandy, Marketing & After Sales 
Service Director Honda Prospect Motor

JAKARTA. Meski keputusan 
menaikkan pajak penjualan 
atas barang mewah (PPnBM) 
dari 75% menjadi 125% untuk 
mobil di atas 3.000 cc belum 
diketok, dampak penjualan 
mobil mewah mulai terasa. 
Berdasarkan data dari Ga-
bungan Industri Kendaraan 
Bermotor (Gaikindo), penju-
alan sedan mewah pada dua 
bulan pertama tahun ini turun 
7,45% menjadi 770 unit diban-
dingkan periode yang sama 
tahun lalu sebanyak 832 unit.

Salah satu produsen mobil 
mewah yang penjualannya 
turun adalah Mercedes-Benz. 
Secara total, penjualan Mer-
cedes-Benz di Januari dan 
Februari tahun lalu sebanyak 
665 unit. Nah, di dua bulan 
pertama tahun ini, penjualan 
Marcy hanya 411 unit. 

Tahun lalu, tren penjualan 
Mercedes-Benz dari Januari 
ke Februari naik 8,46%. Pada 
tahun ini, penjualan Merce-
des-Benz sampai Februari 
justru meluncur turun menja-
di 197 unit dari bulan sebe-
lumnya 214 unit. "Pelemahan 
nilai tukar rupiah yang men-
capai 20% berpengaruh terha-
dap harga," ujar Claus Weid-
ner, President and Chief 
Executive Offi cer (CEO) Mer-
cedes-Benz, Kamis (13/3).

Hal yang sama juga terjadi 
dengan penjualan sedan 
BMW. Di Februari, penjualan 
sedan BMW turun 7,39% men-
jadi 203 unit. Kendati demiki-
an, BMW Group mencatatkan 
kenaikan penjualan sebesar 
3% untuk periode Januari-
Februari tahun ini menjadi 
497 unit dari periode yang 
sama tahun lalu yang seba-
nyak 482 unit. 

Jodie O'tania, Head of Cor-
parate Communication BMW 
Group Indonesia bilang, salah 
satu strategi untuk menganti-
sipasi kenaikan PPnBM ada-
lah rajin mengeluarkan pro-
duk baru. "Mobil di 3.000 cc 
jumlahnya tidak terlalu ba-
nyak," kata Jodie.

Lexus dan Chrysler naik
Di antara, produsen mobil 

mewah tak semuanya menca-
tatkan penurunan penjualan. 
Lexus dan Garansindo berha-
sil tumbuh di dua bulan perta-
ma tahun ini. Bahkan, penju-
alan Lexus berhasil tumbuh 
hingga 206,06%. 

Pada Januari-Februari 2013, 
penjualan Lexus hanya 33 
unit. Di periode yang sama 
tahun ini, penjualan tembus 
101 unit. "Kami meluncurkan 
produk baru dan tidak mena-
ikkan harga meski dollar AS 
sedang tinggi," ujar Adrian 
Tirtadjaja, General Manager 

PT Lexus Indonesia. 
Senasib dengan Lexus, Ga-

ransindo juga berhasil meng-
genjot penjualan Chrysler se-
besar 24,03%. Sampai Februari 
tahun ini, penjualan Chrysler 
sebesar 129 unit. Padahal, di 
tahun lalu periode yang sama, 
penjualan Chrysler hanya 104 
unit. "Penjualan tinggi karena 
kami melakukan berbagai pa-
meran, promosi, dan diskon," 
kata Rieva Muchsin, Chief 
Marketing Offi cer PT Garan-
sindo Inter Global. 

Meski penjualan cukup ba-
gus, Rieva bilang, kenaikan 
PPnBM akan memangkas 
penjualan Garansindo. Maka-
nya, tahun ini, Garansindo 
menyesuaikan target. "PPnBM 
naik, penjualan bisa turun 
sampai 50%," katanya tanpa 
menyebut target penjualan. ■

Pasar Mobil 
Mewah Mulai 
Melesu
Hanya penjualan Lexus dan Chrysler yang naik

Francisca Bertha Vistika, 
Fitri Nur Arifenie

PONSEL■

Februari, Penjualan Mobilio Laris Manis

Dalam sebulan, 
penjualan Honda 

Mobilio naik 
313,86% menjadi 

6.241 unit. 

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Industri ponsel di 
dalam negeri akan kian marak 
dengan para pemain anyar. 
Setelah Foxconn, pabrikan 
ponsel asal China, Haier be-
rencana membangun pabrik 
perakitan dan pengemasan 
ponsel pintar di sini.

Ali Cendrawa, Asosiasi 
Pengusaha dan Importir Tele-
pon Genggam Indonesia (As-
piteg) menyambut baik renca-
na pembangunan pabrik ini. 
Maraknya investasi asing di 
industri perakitan ponsel bisa 
menurunkan harga antara 10% 
hingga 15%. Sebab, selama ini, 
harga ponsel mahal lantaran 
masih impor. "Harga seharus-
nya bisa turun," kata Ali kepa-
da KONTAN, Kamis (13/3).

Saat ini, baru ada tiga pab-
rik perakitan ponsel di dalam 
negeri yang dimiliki oleh Pol-
ytron, Advan & Evercoss, dan 
Mito. Kedatangan Haier di 

pasar dalam negeri tentunya 
akan menekan volume impor. 
Selain itu juga masuknya in-
vestor asing di industri ponsel 
bisa memperluas lapangan 
pekerjaan dan bertukar tek-
nologi. "Dampaknya baik un-
tuk kita semua," kata Ali.

Seperti dilansir dari Kom-
pas.com, Wang Zhang Zhong, 
Manajer Umum Departemen 
Luar Negeri Haier mengata-
kan, masih menunggu perizin-
an dari pemerintah Indonesia 
untuk mengoperasikan pabrik 
ponsel tersebut. Haier tidak 
membangun pabrik baru, teta-
pi memanfaatkan pabrik elek-
tronik Haier yang sudah ada 
di wilayah Cikarang, Jawa 
Barat. Jika tak ada aral melin-
tang, pabrik smartphone per-
tama milik Haier itu siap ber-
operasi pada September men-
datang.

Selain memproduksi smart-
phone dengan merek Haier, 
pabrik yang menelan dana se-
besar US$ 800.000 ini juga 
akan membuat ponsel untuk 
Smartfren. Maklum, Haier 
adalah vendor pemasok pe-

rangkat berbasis Android un-
tuk Smartfren.

Sebelumnya, MS Hidayat, 
Menteri Perindustrian menga-
takan, impor ponsel di dalam 
negeri cukup besar sehingga 
membuat neraca perdagangan 
sektor industri negatif. Menu-
rut Hidayat, di tahun lalu, im-
por ponsel di dalam negeri 
mencapai 60 juta unit. Sedang-
kan nilai impornya lebih dari 
US$ 2,18 miliar.

Untuk memangkas impor 
ponsel tersebut, Hidayat 
mengaku akan mengundang 
pabrikan asal China untuk 
membuat pabrik perakitan 
ponsel di Indonesia. Sebab, 
selama ini, impor ponsel pa-
ling besar berasal dari China. 

Tahun lalu, impor dari Chi-
na mencapai US$ 1,6 miliar. 
Selain China, impor ponsel 
juga berasal dari Vietnam dan 
Korea Selatan. Adapun total 
impor dari Vietnam dan Korea 
Selatan selama tahun 2013 
adalah 1.461 ton atau setara 
dengan US$ 630,4 juta. 

Meski jumlahnya tak terlalu 
banyak, Indonesia juga meng-
impor ponsel dari Taiwan, 
Hong Kong, Spanyol, Singapu-
ra, dan Amerika Serikat.

Budi Darmadi, Dirjen Indus-
tri Unggulan Berbasis Tekno-
logi, Kementerian Perindustri-
an (Kemperin) mengharapkan 
volume impor turun hingga 
hanya menjadi sepertiganya. 
"95% ponsel di Indonesia ada-
lah impor," kata Budi.

Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS), impor 
ponsel pada bulan Januari 
mencapai 1.321 ton. Secara 
nilai, impor pada Januari 2014 
naik menjadi US$ 303,6 juta 
dari periode yang sama tahun 
lalu yang nilainya mencapai 
US$ 209 juta.

Volume impor ponsel dari 
China per Januari 2014 men-
capai 1.016 ton atau senilai 
US$ 192,6 juta. Menyusul Chi-
na, impor terbesar juga ber-
asal dari Vietnam yakni 255 
ton dengan nilai impor men-
capai US$ 99,9 juta. Sedang-
kan impor ponsel dari Korea 
Selatan di bulan Januari sebe-
sar 7 ton atau sekitar US$ 4,6 
juta. Lalu, impor ponsel dari 
Taiwan dan Hong Kong se-
panjang Januari sebesar US$ 
6,2 juta.

Benediktus Krisna Yogatama

Pabrik Marak, Harga 
Ponsel Bisa Turun

Selama ini harga 
ponsel mahal 
karena masih 

tergantung 
kepada impor.

Seperti apakah dunia da-
lam 10 tahun ke depan? 
Benarkah mobil-mobil 

akan beterbangan dan bergu-
lir sendiri tanpa disetir oleh 
manusia ala fi lm-fi lm science 
fi ction? Bisa jadi!

Tesla, mobil elektrik alias 
bertenaga listrik yang ber-
markas di Fremont seputar 
Silicon Valley, tempat tinggal 
saya dua tahun yang lalu, je-
las sudah bukan lagi masa 
depan. Tesla sudah dipasar-
kan dan go public sebagai 
perusahaan terbuka dengan 
harga per saham US$ 174,42 
di awal Februari. Tesla juga 
merupakan merek otomobil 
terkuat dunia ke-5, setelah 
Toyota, Ford, Honda, dan 
Chevrolet. Tesla naik dari pe-
ringkat ke-11 tahun lalu.

Tentu saja, mobil elektrik 
Tesla bukan mobil murah. 
Dengan harga jual mulai US$ 
69.000 per unit, Tesla terma-
suk mobil kelas menengah 
atas walaupun hanya sekelas 
Mercedes-Benz dan jauh di 
bawah Ferrari dan Bentley. 
Saingan Tesla termasuk BMW 
i8 dan Audi e3 e-tron yang 
harganya sebanding. 

Google sendiri sedang me-
ngetes mobil otomatis tanpa 
manusia di belakang setir 
yang dinamakan Google 
Chauffeur. Tim penelitian 
dan pengembangan self-dri-

ving car Google ini dipimpin 
oleh Direktur Stanford Artifi -
cial Intelligence Laboratory 
bernama Sebastian Thrun. 
Tim Thrun ini juga penemu 
Google Street View dan pernah 
memenangkan 2005 DARPA 
Grand Challenge dengan ha-
diah US$ 2 juta dari US De-
partment of Defense.

Nevada adalah negara 
bagian AS pertama yang 
mengizinkan operasi mobil 
tanpa pengemudi terhitung 1 
Maret 2012. Sebulan kemudi-
an, Florida menyusul. Kemu-
dian California. Michigan 
masih mempertimbangkan 
namun telah mengizinkan 
mobil otomatis beroperasi 
asalkan ada manusia di bagi-
an kursi penumpang.

Fuel economy adalah ju-
lukan fase economy recovery 
di mana The Great Recession 
sudah semakin surut im-
basnya dan memfokuskan 
diri kepada penghematan 
energi minyak fosil dan mem-
pertinggi penggunaan sumber 
daya alam yang bisa diperba-
harui. Ini memungkinkan 
segala macam teknologi hijau 
demi penyelamatan ekologi 
yang semakin terancam.

Bagi Jakarta yang super-
macet, mungkin ada harapan 
sekarang dengan otomobil 
gabungan antara pesawat 
terbang dengan mobil yang 

didesain di Slovak University 
of Technology. Dalam bebera-
pa bulan ke depan, prototipe 
akan segera diperbanyak un-

tuk dipasarkan. Mobil terbang 
ini didesain oleh insinyur 
Stefan Klein yang telah mem-
pelajari mobil-mobil terbang 
sejak awal 1990-an. 

Masalah utama mobil ter-

bang adalah konsumsi bahan 
bakar yang cukup tinggi. 
Apabila masalah ini bisa di-
pecahkan, produksi untuk 
pasar sudah semakin massal. 
Faktor kompetitif ini paling 
diperhitungkan di era fuel 
economy ini. Penggunaan 
biofuel akan sangat memban-
tu apabila memungkinkan 
dari segi teknis mekanikal.

Nah, bagaimana dengan 
Surat Izin Mengemudi (SIM)? 
Di Slovakia, Slovak Ultra 
Light Aircraft Certification 
menyatakan bahwa lisensi 
pilot dan SIM kendaraan ber-
motor jenis otomobil diperlu-
kan sebelum izin mengemudi 
mobil terbang ini bisa diberi-
kan. Di Amerika Serikat (AS) 
sendiri, mobil terbang belum 
diregulasi secara khusus. Ar-
tinya, waktu cukup panjang 
masih diperlukan untuk bisa 
menikmati mobil terbang ini 
jalan-jalan macet Jakarta.

Apakah kini waktunya 
membeli saham Tesla? Keli-
hatannya demikian walau-
pun saya tidak berani me-
nyarankan mengingat risiko 
tentu saja pasti ada. Saat ini, 
Tesla merupakan primadona 
fuel economy dunia. Tesla 
yang didesain dan diproduk-
si di Silicon Valley, jelas me-
rupakan generasi terbaru 
perusahaan otomobil yang 
peka dengan perubahan-per-

ubahan zaman yang serba-
otomatis dan secepat kilat. 

Tesla bukan Toyota, Ford, 
atau Mercedes-Benz yang kini 
telah meremajakan perusaha-
an dan merek mereka. Nyata-
nya, mereka masih menyim-
pan artifak-artifak manaje-
men dan manufaktur kuno. 
Ketika perusahaan-perusaha-
an otomotif “kuno” ini mulai 
terasa “kadaluwarsa” dalam 
teknologi dan gaya pemasa-
ran, Tesla memberikan lebih 
dari sekedar angin segar. Tes-
la memberikan harapan.

Di AS, distribusi Tesla 
dilakukan via internet dan 
melalui toko-toko ritel milik 
mereka sendiri, sebagaimana 
Apple Store. Di luar AS, mere-
ka mendistribusikan melalui 
beberapa diler.

Distribusi teknologi Su-
percharge telah dilakukan de-
ngan cukup merata se-AS de-
ngan stasiun-stasiun peng-
isian baterai. Ini kelebihan 
yang belum bisa tertandingi 
oleh pembuat otomobil lain-
nya. Juga harga semakin tu-
run dengan ekspektasi men-
capai US$ 35,000 di tahun 
2017 untuk model Tesla S.

Tesla adalah “Google”-nya 
dunia otomobil. Dilahirkan 
di Silicon Valley, lokasi pa-
ling inovatif di seluruh du-
nia. Saatnya dunia belajar 
darinya.    ■

Tertulari Semangat Tesla

Jennie M. Xue, 
Digital entrepreneur dan 

penulis internasional berbasis 
di Silicon Valley dan Jakarta

OTOMOTIF■

Seragam Militer

ANTARA/R. Rekotomo

Seorang anggota TNI melintas di depan deretan patung manekin berseragam militer sejumlah negara di ruang pamer PT 
Sri Rejeki Isman (Sritex), Sukoharjo, Rabu (12/3). Sritex merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara yang 
memproduksi seragam militer untuk 30 negara di dunia, termasuk negara-negara anggota NATO. 

Fuel economy 
fokuskan pada 
penghematan 
energi minyak 

fosil.

Data Penjualan 
Mobil Mewah 

Periode Januari - Februari
(Unit)

Produsen 2013 2014
Lexus 33 101 
Chrysler 104 129 
BMW 416 391 
Audi 70 42 
Mercedes-Benz 665 411 
Jaguar 5 10 
Volvo 6 0 

Sumber: Gaikindo 


