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JAKARTA. Pertumbuhan in-
dustri pariwisata domestik 
turut mendongkrak pasar oto-
motif nasional. Indikasinya, 
Agen Pemegang Merek (APM) 
mulai berancang-ancang me-
ngerek penjualan kendaraan 
komersial berpenumpang ba-
nyak, khususnya bus.

PT Isuzu Astra Motor Indo-
nesia (IAMI), misalnya, baru 
saja merilis varian sasis bus 
medium pertama Isuzu NQR 
71 pada awal Februari lalu. 
Direktur Pemasaran Kendara-
an Komersial Ringan (Light 
Commercial Vehicle) IAMI, 
Supranoto Tirtodiprodjo, me-
nyebutkan selama sebulan, 
Isuzu mampu menjual sekitar 
100 unit bus NQR 71. "Banyak 
perusahaan operator pariwi-
sata tertarik menambah bus," 
ujar dia kepada KONTAN, 
Kamis (14/3). Varian Isuzu 
NQR 71 ini juga dapat diguna-
kan untuk perusahaan rental.

Supranoto menyatakan per-
kembangan pariwisata dan 
aktivitas berupa pertemuan, 
insentif, konvensi dan pamer-
an (MICE) di beberapa kota 
besar, seperti Yogyakarta, 
Bali dan Surabaya, turut men-
dukung permintaan kendara-
an berpenumpang banyak. 
Selain itu, ada peralihan ke-
biasaan masyarakat dari 
menggunakan mobil pribadi 
ke layanan bus. 

Isuzu menargetkan penjual-
an sasis bus sebanyak 1.200 
unit tahun ini. Penjualan bus 
terbesar masih dari Jakarta, 
disusul Surabaya dan Bali.

Agen Pemegang Merek yang 

lain, PT Hino Motor Sales In-
donesia (HMSI), juga optimis-
tis dengan pasar sasis bus. 
Hino Motor menargetkan bisa 
menjual 1.500 unit hingga 
1.600 unit sasis bus. Jumlah 
ini meningkat 7,14% dari total 
penjualan sasis bus di tahun 
lalu sekitar 1.400 unit bus. 

Penjualan naik
Selama Februari 2013, Hino 

melego sebanyak 43 unit bus 
ringan (light bus), naik 72% 
dari Februari 2012 yang seba-
nyak 25 unit. Sedangkan di 
segmen medium bus, Hino 
berhasil menjual 215 unit, me-
lonjak 225,76% dari periode 
sama tahun lalu yang seba-
nyak 66 unit.

Saat ini, Hino Motor memi-
liki lima varian sasis bus. Di-
rektur Pemasaran HMSI, San-
tiko Wardoyo, menjelaskan 
penjualan Hino yang paling 
laris adalah sasis bus yang 
menggunakan mesin bela-
kang, seperti tipe R 235 dan 
tipe R260. "Sasis ini paling di-
minati karena cocok untuk 
angkutan antarkota," kata dia. 
Sedangkan sasis bus dengan 
mesin depan seperti tipe FB 
130 dan tipe A 215 cocok un-

tuk angkutan dalam kota.
Menurut Santiko, meski 

penjualan bus hanya 7% dari 
total pasar mobil nasional, 
peluang pertumbuhan pasar 
bus tahun ini masih lapang. 
Sebab, permintaan bus ber-
gantung pada perkembangan 
infrastruktur. "Saya rasa, ta-
hun ini cukup positif melihat 
ada beberapa proyek tol yang 
dibangun dan mampu mening-
katkan pertambahan bus," 
kata dia. 

Tak mau ketinggalan, PT 
Krama Yudha Tiga Berlian 
Motors (KTB) juga ingin mem-
perbesar penjualan sasis bus 
Mitsubishi. Hingga akhir ta-
hun nanti, Krama Yudha mem-
proyeksikan penjualan sasis 
bus Mitsubishi sebanyak 2.480 
unit, atau meningkat 30,53% 
dari penjualan sasis tahun lalu 
yang sebanyak 1.900 unit. 

Melda Wita, Public Rela-
tions Offi cer PT Krama Yudha 
Tiga Berlian, sasis bus Mitsu-
bishi telah diproduksi di Indo-
nesia. "Sasis bus ini merupa-
kan sasis untuk kendaraan 
Colt Diesel (termasuk truk)," 
kata. Hingga saat ini, pasar 
penjualan bus Mitsubishi ter-
besar masih berasal dari Ja-
karta dan sekitarnya.   ■

JAKARTA. Selama tiga bulan 
pertama tahun ini, produksi 
kertas di dalam negeri bakal 
stagnan dibanding periode 
yang sama di tahun lalu. Mes-
ki tahun lalu beberapa produ-
sen kertas nasional berupaya 
menggenjot kapasitas produk-
si, langkah tersebut belum 
bisa dinikmati saat ini.

Wakil Ketua Asosiasi Pulp 
dan Kertas Indonesia (APKI) 
Hendra Gunawan mengata-
kan, sejak tahun lalu, bebera-
pa perusahaan kertas merevi-
talisasi mesin produksi untuk 
meningkatkan kapasitas pro-
duksi sekaligus efi siensi. In-
dustri memanfaatkan penuru-
nan permintaan kertas, ter-
utama di pasar ekspor. 

Namun, saat ini, mayoritas 
program revitalisasi itu belum 
beroperasi penuh atau masih 
dalam tahap trial. Karena itu, 
"Kemungkinan kinerja di 
kuartal ini sama dengan tahun 
sebelumnya," katanya. 

Sekedar informasi, selama 
kuartal I-2012, produksi ker-
tas nasional di kisaran 3 juta 
ton. Tahun lalu memang ta-
hun yang kurang baik bagi 
industri kertas nasional. Pa-
salnya, selain permintaan pa-
sar ekspor Eropa turun, tren 
harga kertas dunia juga ikut 
melorot.

Kondisi ini berkontribusi 
pada penurunan nilai penju-
alan kertas produksi Indone-
sia. Rata-rata harga kertas 
sempat menyentuh US$ 800 
per ton dari biasanya sekitar 
US$ 900 tiap ton. "Mau tidak 
mau, kita terikat pula pada 
tren harga kertas global," ujar 
Hendra.

Tahun ini, Hendra optimis-
tis industri kertas nasional 
akan membaik. Selain lantar-
an kapasitas produksi me-
ningkat, perbaikan harga ker-
tas juga mulai terlihat. Lantar-
an permintaan di pasar Asia 
yang mulai naik, harga kertas 
ikut terdongkrak. 

Namun, produsen mewas-
padai kondisi di Eropa. Sebab, 
bukan tidak mungkin harga 
bisa kembali menukik. "Perki-
raan saya, harga kertas bagus 
sampai kuartal ketiga. Setelah 
itu, kita harus perhatikan kon-

disi pasar di Eropa karena 
belum pulih dari krisis," papar 
Hendra.

Optimisme juga disuarakan 
pemerintah. Sebelumnya, 
Benny Wachyudi, Direktur 
Jenderal Industri Agro Ke-
menterian Perindustrian, 
menyebut potensi bahan 
baku kertas di Indonesia 
menjadi senjata untuk indus-
tri kertas nasional bersaing di 
pasar global. "Bahan baku 
pulp kita banyak," ujarnya. 
Benny yakin, tahun ini, inves-
tasi industri kertas bisa tum-
buh antara 6% hingga 8% dari 
tahun lalu. 

Badan Koordinasi Pena-

naman Modal (BKPM) menca-
tat, selama tahun 2012, inves-
tasi di sektor industri kertas 
dan percetakan mencapai se-
kitar Rp 20,1 triliun. Tahun 

ini, investasi di sektor ini bisa 
mencapai Rp 21,3 triliun hing-
ga Rp 21,7 triliun.

Tendi Mahadi
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Banyak perusahaan operator pariwisata 
tertarik menambah permintaan bus.
Supranoto Tirtodiprodjo, 
Direktur Isuzu Astra Motor Indonesia
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Permintaan sasis bus berpotensi tumbuh di tahun ini
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Ekspor 
Mebel 
Tumbuh
JAKARTA. Pelaku industri 
mebel rotan optimistis per-
mintaan ekspor meningkat di 
awal tahun ini. Selama kuartal 
I-2013, ekspor mebel rotan di-
prediksi tumbuh 20% (year-
on-year) jadi US$ 69,8 juta.

Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Mebel Kayu dan Rotan Indo-
nesia (AMKRI), Abdul Sobur, 
menilai penghentian ekspor 
bahan baku rotan asalan me-
nyebabkan industri mebel ro-
tan di negara lain kesulitan. 
Kelangkaan bahan baku ini 
menjadi lahan bagi produsen 
mebel nasional untuk masuk 
pasar. "Kami bisa mengisi pa-
sar yang sebelumnya milik 
mereka," kata dia.

Tak hanya mengincar pasar 
ekspor yang selama ini menja-
di sasaran produsen asing se-
perti China, industri mebel 
rotan Indonesia bahkan ber-
potensi merangsek masuk 
pasar domestik China.

Alhasil, penetrasi ke pasar 
eskpor baru menjadi salah 
satu agenda industri mebel 
rotan nasional di tahun ini. 
Selain China, pengusaha 
mengincar pasar lain seperti 
Afrika dan Amerika Latin. 
Adapun dari pasar tradisional 
seperti Eropa dan Amerika 
Serikat, permintaan mebel 
masih baik meski tidak maksi-
mal lantaran ekonomi masih 
krisis.

Industri mebel nasional juga 
bisa menarik investasi asing. 
Olympic Group, misalnya, 
mulai merealisasikan pemba-
ngunan klaster industri mebel 
di Sukabumi tahun ini.

Chairman Olympic Group, 
Au Bintoro, meyakini dengan 
pasokan bahan baku yang ada 
di Indonesia, pelaku bisnis 
mebel dari luar negeri akan 
masuk di klaster mereka. "Be-
gitu juga dengan pelaku in-
dustri di dalam negeri karena 
upah buruh di Sukabumi lebih 
murah dari daerah asal mere-
ka," ujar dia.

Tendi Mahadi

Walaupun GDP per ka-
pita Indonesia telah 
m e n d e k a t i  U S $ 

4.000, sesungguhnya kelas 
menengah bawah masih 
mendominasi struktur popu-
lasi. Di Amerika Serikat 
(AS), yang berpendapatan 
kurang dari US$ 30.000 per 
tahun bisa digolongkan ber-
pendapatan rendah. Mereka 
ini merupakan target empuk 
para pebisnis yang melihat 
pangsa pasar ini sebagai pe-
luang. Di AS, ini disebut se-
bagai poverty business.

Salah satu bentuk poverty 
business yang laris di AS se-
karang adalah dollar store 
alias “toko satu dollar.” Se-
mua barang yang dijual se-
harga US$ 1, kecuali yang 
ditandai khusus. Di Indone-
sia, ada toko Rp 5000 yang 
serupa tapi tidak sama.

Indonesia juga dikenal 
dengan konsumtivisme yang 
tinggi di antara mereka yang 
berpenghasilan rendah. Pa-
ckaging di Indonesia dikenal 
mungil-mungil yang telah 
“disesuaikan dengan kemam-
puan membeli” pasar. Se-
sungguhnya, ini meningkat-
kan profi t margin sepanjang 
packaging cost bisa ditekan.

Dengan kata lain, Indo-
nesia merupakan pasar po-
verty business yang sangat 
luar biasa menggiurkan. Ke-
samaan demografi , terlepas 

dari perbedaan angka-ang-
kanya, yang memungkinkan 
poverty business ini berkem-
bang adalah angka kemiskin-
an yang tinggi. Dalam ke-
adaan krisis ekonomi sejak 
2008, AS belum berhasil 
bangkit secara signifi kan. Ini 
menyebabkan angka peng-
angguran dan angka kemis-
kinan tinggi.

Dollar store mempunyai 
tempat istimewa di era ini. 
Menurut Nielsen Research, 
pengunjung loyal dollar store 
biasanya tinggal di tengah-
tengah kota besar, kota-kota 
kecil atau pedesaan. Seba-
nyak 45% konsumennya ber-
penghasilan US$ 30.000 per 
tahun ke bawah. Hanya 8% 
konsumennya yang berpen-
dapatan lebih dari US$ 
100.000.

Asosiasi industri dollar 
store menyebutkan, sebanyak  
56% konsumen mereka ber-
pendapatan US$ 40.000 per 
tahun. Sekitar 25% lainnya 
berpenghasilan kurang dari 
US$ 20.000. Sisanya ber-
penghasilan menengah dan 
menengah atas dengan angka 
di atas US$ 40.000.

Poverty business lainnya 
yang dikenal di AS antara 
lain adalah transfer uang ala 
Western Union. Tanpa perlu 
memiliki akun bank, seseo-
rang bisa kirim uang ke 
mancanegara dengan hanya 
mengandalkan tanda penge-
nal lokal yang bisa diverifi -
kasikan. Tentu saja, bisnis 
seperti ini sangat rentan ter-
hadap money laundering dan 
keamanan privasi seseorang, 
termasuk keamanan antar- 
negara.

Payday loan alias pemin-
jaman uang jangka pendek 
dengan jaminan uang gaji 
yang akan diterima juga me-
rupakan salah satu primado-
na poverty business. Ini salah 
satu bentuk micro loan. Na-
mun, jangan dibayangkan 
seperti Grameen Bank milik 
Muhamad Yunus. Micro loan 

ini kebanyakan digunakan 
untuk hal-hal urgen, seperti 
biaya ke dokter bagi yang ti-
dak punya asuransi kesehat-
an, membeli hadiah perka-
winan, membayar montir 
mobil, maupun hal-hal kon-
sumtif lainnya.

Payday loan biasanya 
berkisar antara US$ 100 
hingga US$ 1.000, tergan-
tung peraturan negara bagi-
an. Biasanya, jangka waktu 
pinjaman sekitar 1minggu-2 
minggu. Untuk peminjaman 
sebesar US$ 100 selama 2 
minggu, bunganya bisa men-
capai US$ 15 hingga US$ 30. 
Kalau dihitung suku bunga 
per tahun, sesungguhnya 
bisa mencapai 300% hingga 
750%. Untuk pinjaman yang 
kurang dari 2 minggu, suku 
bunga per tahun bisa lebih 
tinggi lagi.

Salah satu bentuk poverty 
business yang juga semakin 
marak ketika ekonomi sedang 
lemah adalah pawn shop ali-
as toko-toko pegadaian. Izin 
khusus diperlukan meng-
ingat bisnis ini memberi po-
sisi yang mampu “mencekik” 
seseorang ketika dalam ke-
adaan lemah. 

Poverty business sudah 
mendarah daging di Indone-
sia dengan berbagai consu-
mer products yang dikemas 
mungil-mungil baik dengan 
saset maupun dengan botol-
botol kecil. Porsi makanan 
pun termasuk mungil diban-
dingkan dengan di negara-
negara maju. Sesungguhnya 
ini cukup memprihatinkan 
mengingat kebutuhan kalori 
per hari mencapai 1.800 -
2.500 untuk fungsi optimal.

Kemasan makanan mu-
ngil-mungil mungkin mem-
berikan ilusi “murah”, tapi 
memberikan profit margin 
tinggi bagi pebisnis. Poverty 
business seyogyanya tidak 
merugikan konsumen meng-
ingat konsumen yang sehat 
adalah konsumen berulang 
(repeat customer). ■

Powerty Business

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Powerty Business

Produsen Tepung Terigu

KONTAN/Daniel Prabowo

Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Fransiscus Welirang 
(tengah) bersama Direktur Eksekutif, Ratna Sari Loppies (kiri) dan jajaran pengurus 
Aptindo berkunjung ke Redaksi KONTAN, Jakarta, Kamis (14/3). Aptindo memaparkan 
kondisi bisnis tepung terigu domestik terkini serta prospeknya ke depan.

INDUSTRI KERTAS■

Penjualan Bus Nasional (Unit)

Produk 2012
Jan-Des

2013
Jan Feb

Hino Light Bus 233 31 12
Mitsubishi Light Bus 1.900 - -
Hino Medium Bus 1.374 159 215
Mercedes Benz Medium Bus 897 17 69
Isuzu Medium Bus - - 100
Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia


