AUTO Siap
Tambah Usaha
Patungan
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Kami akan membuka empat gerai sampai
tujuh gerai lagi hingga akhir tahun ini.
Suparno Djasmin,
Chief Executive Auto2000

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 4 Oktober 2013

Produk Smartfren Terbaru

Permintaan kendaraan roda empat dongkrak kinerja
Francisca Bertha Vistika
JAKARTA.Produsen komponen kendaraan PT Astra Otoparts Tbk terus melancarkan
ekspansinya. Setelah membentuk beberapa usaha patungan dengan bebagai perusahaan besar, Astra Otoparts
ternyata masih berambisi untuk menambah ekspansinya.
Belum lama ini, Astra Otoparts melalui anak usahanya
yakni Akebono Brake Astra
Indonesia, juga telah melakukan ekspor perdana komponen caliper assy untuk Nissan
Motor Manufacturing (UK)
Ltd Inggris sebanyak 1.800
unit. "Ekspansi tetap berjalan.
Kami akan melakukan joint
venture lagi," jelas Presiden
Komisaris PT Astra Otoparts
Tbk, Johnny Darmawan, belum lama ini.
Sayangnya, Johnny masih
enggan membeberkan rencana kerjasama patungan yang
akan dilakukan perusahaan.
Menurutnya, rencana aksi
korporasi itu masih dibahas di
internal perusahaan.
Direktur PT Astra Otoparts
Tbk Robby Sanny menambahkan, perusahaan akan menjajaki berbagai peluang yang
ada untuk berekspansi. "Kami
akan kaji setiap peluang yang
ada sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Awal-

nya, kami berbasis pada industri pemrosesan, tetapi
kami terus berjuang agar bisa
menjadi basis produksi," ujarnya, Kamis (3/10).

Pakoakuina pada April 2013.
Pakoakuina adalah produsen
pelek yang menguasai 25%35% dari pasar pelek mobil
dalam negeri.
Pada Juli 2013, perusahaan
itu berencana menambah kaFokus roda empat
pasitas anak usaha, PT ToyoPesatnya pertumbuhan per- da Gosei Systems Indonesia,
mintaan kendaraan roda em- yang merupakan perusahaan
pat membuka kesempatan hasil patungan antara AUTO
baru bagi perusahaan berkode dan Toyoda Gosei Co.Ltd.
emiten AUTO ini untuk meng- AUTO bahkan sudah menyigenjot produksinya.
apkan dana Rp 179 miliar unSaat ini, sekitar 51,5% pen- tuk menambah kapasitas pabjualan komponen kendaraan rik komponen mobil tersebut.
AUTO digunakan untuk suku
Ada dua bagian yang ingin
cadang asli (original equip- ditambah, yakni kapasitas
ment manufacturer). Sedang- produksi setir mobil dinaikkan sisanya, sekitar 42,5%, di- kan 1,5 kali lipat dari kapasijual untuk pasar ekspor dan tas saat ini sebanyak 800.000
penjualan ritel untuk suku unit per tahun. Selain itu, percadang pengganti.
usahaan itu juga ingin menamCatatan saja, aksi korporasi bah kapasitas produksi airbag
AUTO tahun ini diawali de- lima kali lipat dari sekarang
ngan mengakuisisi 51% saham 1,5 juta unit per tahun.
produsen pelek ban, yaitu PT
Yang terbaru, AUTO menggandeng perusahaan Jepang,
Harga Saham AUTO Metal Art untuk mendirikan
perusahaan bernama PT Me(Rp per saham)
4.300 tal Art Astra Indonesia. Kelak
pabrik senilai US$ 45,3 juta
milik Metal Art akan mempro3.644
duksi forging parts untuk
mobil seperti crankshaft, gears, dan connecting rod.
"Pabrik ini mulai dibangun
pada September lalu. Kami
berharap Juni atau Juli 2014
bisa berproduksi secara ber3 Okt 2012
3 Okt 2013
tahap," kata Robby.
■

KONTAN/Muradi

Model menunjukkan smartphone dan tablet terbaru saat pre-launch Smartfren Andromax T dan Andromax Tab 8.0 di
Jakarta, Kamis (3/10). Andromax T berlayar 4,3 inci dan memakai prosesor quad core Snapdragon 1,2 GHz. Sedangkan
Andromax Tab 8.0 dibekali prosesor dual core 1,5 GHz, memori 1 GB RAM, dan kapasitas penyimpanan internal 8 GB.

■ OTOMOTIF

Auto2000 Targetkan Memiliki 177 Outlet
JAKARTA. Meski penjualan
mobil diprediksi sedikit lesu
akibat kenaikan suku bunga
kredit, namun distributor mobil Auto2000 optimistis bisa
menjual 330.000 unit kendaraan tahun ini. Untuk mencapai
target tersebut, Auto2000 gencar membuka gerai baru.
Chief Executive Auto2000,
Suparno Djasmin menuturkan, saat ini distributor resmi
Toyota ini telah memiliki 171
gerai di seluruh Indonesia.
Nah, "Sampai akhir tahun ini,
kami targetkan bisa mencapai
175 outlet-177 outlet. Kami
akan bangun sekitar 4 outlet-6
outlet lagi di Denpasar, Jakarta, dan Kalimantan," ujarnya,
Kamis (3/10).
Yang terbaru, kemarin

Auto2000 membuka gerai
baru di Alam Sutera Serpong
yang menjadi gerai ke-171 milik perusahaan itu. Pembukaan gerai baru ini diharapkan
mampu menopang target penjualan Auto2000 tahun ini.
Sementara itu, akibat pelemahan nilai tukar rupiah, PT
Toyota Astra Motor (TAM)
dan Auto2000 sepakat untuk
menyesuaikan harga jual mobil Toyota. Direktur Pemasaran PT TAM Rahmat Samulo
bilang, kenaikan harga jual
mobil berlaku mulai Oktober
2013. "Kami menaikkan harga
sekitar Rp 2 juta untuk Fortuner, Rush, Avanza, dan Innova. Kenaikan harga ini hanya
sekitar 1% dari harga jual,"
katanya, Kamis (3/10).

Meski begitu, TAM tidak
menaikkan harga jual seluruh
produknya. Buktinya, perusahaan itu tidak menaikkan
harga mobil murah, yakni Toyota Agya. Seperti diketahui,

Sampai akhir
tahun, Auto2000
optimistis bisa
menjual 330.000
unit mobil.
harga jual Toyota Agya dibanderol mulai Rp 99 juta per
unit. "Harga Agya tetap sama
seperti saat diluncurkan. Saat
ini, yang digemari adalah tipe

menengah, yakni tipe G atau
high grade," kata Rahmat.
Rahmat bilang, saat ini, penjualan Agya untuk wilayah
Jabodetabek hanya sekitar
30% dari total target penjualan. Menurutnya, mobil murah
yang baru bisa diproduksi sebanyak 15.000 unit pada tahun
ini lebih banyak dipasarkan di
luar Jabodetabek.
Suparno bilang, hingga
Agustus 2013, Auto2000 sudah
menjual 250.000 unit mobil
Toyota. Kendati sudah sepakat menaikkan harga jual kendaraan, namun ia optimistis
perusahaan bisa mencapai
target penjualan mobil yang
dipatok tahun ini.
Francisca Bertha Vistika

Gerai

Memprogram Kebiasaan dan Willpower

K

ebanyakan aktivitas
yang kita jalankan
dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan. Dalam Bahasa Inggris,
istilahnya adalah second nature. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang,
alam bawah sadar “merekam”
kegiatan tersebut sehingga
bagian otak yang bernama
basal ganglia mengambil alih
tanpa perlu mengeluarkan
energi yang terlalu besar.
Para marketer mengenal
betul konsep ini. Pertamatama yang diprovokasi adalah perhatian. Begitu mendapatkan perhatian, terjadi
aksi. Kemudian kondisikan
berulang-ulang yang memanifestasi menjadi perbuatan
fisik, mental, maupun emosional. Ujungnya adalah
mendapatkan ganjaran positif alias reward, yang menyebabkan kebiasaan terjadi secara otomatis.
Charles Duhigg, jurnalis
investigatif New York Times
kelahiran negara bagian New
Mexico yang juga lulusan
Harvard MBA menuliskan
konsep "kebiasaan" ini dalam
sebuah buku The Power of
Habit. Ada beberapa contoh
kasus tentang konsep "kebiasaan" ini.
Dalam kasus strategi pemasaran pasta gigi Pepsodent

misalnya. Sebelum pasta gigi
ini terkenal, tidak banyak
orang yang menyikat giginya. Namun dengan strategi
pemasaran bahwa menyikat
gigi akan menghilangkan
plak di gigi, seseorang akan
tampak lebih cantik dan tampan dengan gigi putih, Pepsodent berhasil menciptakan
“ketagihan” menyikat gigi.
Dalam kasus Fabreze, yaitu produk penetral dan penghilang bau ruangan produksi
P&G, positioning awal gagal.
Positioning ini memberikan
solusi penghilang bau ruangan rumah, namun ternyata
kebanyakan pemilik rumah
tidak merasakan rumah mereka beraroma apapun lantaran penciuman yang telah
terbiasa. Tapi, Fabreze berhasil pada positioning kedua,
yakni menjual aroma wangi
yang disemprotkan ke ruangan setelah dibersihkan dan
disemprot. Fungsi awal sebagai penetral bau disubstitusi
dengan penyegar ruangan
dan perabot.
Dalam kasus roti sinamon
bernama Cinnabon, para
strategis memisahkan gerai
rotinya dari gerai-gerai lainnya di suatu food court. Biasanya, letak konter Cinnabon
agak terpisah. Tujuannya
supaya aroma wangi sedap
roti Cinnabon tidak berbaur

Jennie S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California
dengan wewangian makanan
lainnya. Para strategis pemasaran berharap, dengan terciumnya keunikan aroma wangi roti Cinnabon, akan terjadi asosiasi wangi dengan
roti dan rasanya yang enak.
Asosiasi ini mengkondisikan
basal ganglia yang ada di otak
konsumen sehingga terjadi
pengkondisian untuk membeli dan menyantap produk
Cinnabon.
Ketiga produk ini memberikan rasa kepuasan tersendiri yang membentuk kebiasaan. Begitu konsumen terbiasa dengan produk tertentu,
sudah bisa dipastikan akan
terjadi repeat consumption.
Inilah puncak dari keberha-

silan para strategis pemasaran. Bisa dipastikan, efek
langsung dari strategi ini
adalah kenaikan omzet.
Mungkin tidak banyak
yang tahu bahwa salah satu
strategi bisnis merek legendaris Starbucks adalah kekuatan
pelatihan bagi peracik kopi
alias barista dan pelayan tokonya. Starbucks adalah salah
satu pendidik internasional
dengan alumni lebih dari
satu juta orang barista dan
pelayan toko di seluruh dunia. Inti dari pelatihan Starbucks adalah willpower atawa
semangat juang. Ini jauh lebih penting daripada sekedar
nilai IQ seseorang.
Starbucks menjual segelas
kopi seharga US$ 4 atau sekitar Rp 50.000. Harga ini terbilang cukup mahal bahkan
untuk pasar Amerika Serikat
yang terkenal tidak pelit sekalipun. Untuk bisa menjual
kopi dengan harga setinggi
itu, Starbucks membangun
kultur dengan gaya hidup
yang tercermin dari gerai
yang cozy dan nyaman, serta
dengan para pelayan yang
ramah dan punya can-do attitude yang tinggi.
Cukup banyak barista
yang terbantu ketrampilannya (life skill) melalui pelatihan yang diberikan. Starbucks patut diberikan anuge-

rah the best corporate
university, pengubah mindset
dan attitude luar biasa.
Menurut periset willpower
bernama Mark Muraven, semangat juang ini berbentuk
kesabaran yang merupakan
bentuk nyata ketabahan, kemampuan mengendalikan
perasaan negatif, dan mengendalikan fokus. Ketiga
bentuk willpower ini sangat
berguna dalam melayani pelanggan dan memiliki andil
sangat besar sangat besar
dalam kesuksesan seseorang.
Willpower ini semacam
otot yang perlu selalu dilatih
agar makin kuat. Bisa kita
perhatikan dari mereka yang
bermental juara di bangku
sekolah dan universitas. Semakin tinggi willpower seseorang, semakin besar kemungkinan ia sukses sebagai sarjana dan di masyarakat.
Di Starbucks, kurikulum
fokus pada situasi-situasi
tertentu ketika para konsumen mengeluh dan marahmarah. Para barista dilatih
berulang-ulang sehingga otomotis memiliki respon yang
tenang dan menjadi kebiasaan sebelum mereka bekerja di
gerai sesungguhnya.
Berbagai cara agar kebiasaan bisa dikondisikan dan
menjadi bagian dari diri kita
dan organisasi.
■

Mazda Menjual 2.842 Unit
Mobil di Ajang IIMS 2013
JAKARTA. PT Mazda Motor Indonesia (MMI) menutup
ajang perhelatan Indonesia International Motor Show
(IIMS) 2013 yang telah digelar selama 11 hari di Jakarta
International Expo, Kemayoran, 19-29 September 2013,
dengan pemesanan sebanyak 2.842 unit mobil.
Total penjualan selama IIMS 2013 itu meningkat 32% dibandingkan IIMS 2012 yang sebesar 2.156 unit. Mazda Biante with Skyactif Technology yang baru saja diluncurkan
MMI pada hari pertama IIMS 2013 merupakan salah satu
jagoan dengan kontribusi penjualan sebanyak 834 unit.
Penjualan Mazda Biante itu merupakan terbanyak kedua
dari total penjualan MMI dalam ajang IIMS.
Keizo Okue, Presiden Direktur MMI dalam rilisnya menyampaikan, "Kehadiran Mazda di IIMS tahun ini cukup
spesial karena desain booth kami di IIMS 2013 selaras dengan desain Mazda saat mengikuti Frankfurt Motor Show
dengan sentuhan Tim Desain Mazda dari Jepang. Hal ini
dikarenakan Mazda Motor Corporation memandang pagelaran IIMS 2013 sebagai ajang otomotif di Asia yang begitu
penting bagi Mazda."
Havid Vebri

Info Tender & Lelang
Pekerjaan di Jakarta
■ Pekerjaan: pembangunan
rusunawa Kab. Bandung-1
Nama Satuan Kerja: Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Pengembangan Kawasan
Pemukiman Perkotaan Strategis I
Bidang/sub. bidang: 1. arsitektur/
perumahan multi hunian, termasuk
perawatannya (21002) 2.
mekanikal/perpipaan air dalam
bangunan termasuk perawatannya
(23002) 3.elektrikal/instalasi listrik
gedung dan pabrik termasuk
perawatannya
Klasifikasi: nonkecil
Nilai HPS: Rp 29.592.753.000
■ Pekerjaan: 002. pembangunan
rusunawa Kota Tebing Tinggi
Nama Satuan Kerja: Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis III
Bidang/sub. bidang: 1.arsitektur/
perumahan multi hunian, termasuk
perawatannya (21002) 2.
mekanikal/perpipaan air dalam
bangunan termasuk perawatannya
(23002) 3.elektrikal/instalasi listrik
gedung dan pabrik termasuk
perawatannya
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp
31.323.849.000
■ Pekerjaan: 005. pembangunan
rusunawa Kota Medan
Nama Satuan Kerja: Satuan Kerja

Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis III
Bidang/sub. bidang: 1.arsitektur/
perumahan multi hunian, termasuk
perawatannya (21002) 2.
mekanikal/perpipaan air dalam
bangunan termasuk perawatannya
(23002) 3.elektrikal/instalasi listrik
gedung dan pabrik termasuk
perawatannya
Klasifikasi: non kecil
Nilai paket: Rp 31.761.879.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan elektronik:
Rabu, 25 September –Jumat, 11
Oktober 2013 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Alamat panitia: Jl. Cipaku V No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
Telp. 021-72798986

Pekerjaan di Karanganyar
■ Pembuatan displai klaster
Bukuran di Manyarejo
Agensi: Balai Pelestarian Situs
Manusia Purba Sangiran (Kode
Lelang: 589141)
Bidang/sub. bidang: arsitektural/
pekerjaan interior termasuk
perawatannya (21103)
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.500.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.452.550.000
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan elektronik:
Jumat, 27 September –Sabtu, 5
Oktober 2013 melalui http://lpse.
bppt.go.id/eproc/

