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JAKARTA. Perkembangan in-
dustri alat pertanian domestik 
masih kurang berkembang 
meski secara pasar memiliki 
potensi cukup besar. Salah 
satu penyebabnya adalah du-
kungan modal dari perbankan 
masih minim. 

Menurut Kartono, Wakil 
Ketua Asosiasi Perusahaan 
Alat dan Mesin Pertanian In-
donesia (Alsantani), salah 
satu jenis alat dan mesin per-
tanian yang banyak digunakan 
adalah traktor. Nah, saban ta-
hun, kebutuhan traktor ini 
bisa 200.000 unit. Tiap tahun, 
pasar traktor ini bisa tumbuh 
minimal 5%. 

Namun, industri dalam ne-
geri baru sanggup memenuhi  
sekitar 65% dari kebutuhan. 

Kekurangan pasokan diisi 
oleh produk impor yang seca-
ra harga lebih miring. 

Salah satu kendala pengem-
bangan industri traktor dalam 
negeri adalah kesulitan men-
dapat modal dari perbankan. 
Imbasnya, dari sekitar 21 per-
usahaan alat dan mesin perta-
nian di Indonesia, yang masih 
beroperasi tinggal tiga perusa-
haan. Mereka adalah PT Rut-
an Agrindo, PT Yamindo, dan 
CV Karya Hidup Sentosa. "Jadi 
bisa dihitung dengan jari," 
kata Kartono, Kamis (4/4).

Dengan permasalahan itu,  
produsen yang masih berta-
han tetap berekspansi. CV 
Karya Hidup Sentosa, misal-
nya, telah membangun pabrik 
traktor baru sejak Maret 2013 

lalu. Menurut Hendra Widja-
yanto, Direktur Utama CV 
Karya Hidup Santosa, pabrik 
itu berdiri di Kulonprogo, 
Yogyakarta dan bakal berope-
rasi awal 2014.

Pabrik baru ini membuat 
kapasitas produksi traktor 
buatan Karya Hidup dengan 
merek Quick bisa bertambah 
20%-30% menjadi 50.000 unit 

per tahun. 
Lewat anak usaha yang me-

rupakan perusahaan patungan 
dengan Kubota Corporation, 
yakni PT Kubota Indonesia, 
Karya Hidup juga menggenjot 
kapasitas produksi dari 50.000 
unit traktor menjadi 100.000 
unit per tahun.

PT Rutan Agrindo juga me-
rencanakan membangun pab-
rik baru di Pasuruan, Jawa 
Timur. Perusahaan terafi liasi 
dengan Iseki Co Ltd ini akan 
mengembangkan traktor roda 
empat. PT Bina Pertiwi, anak 
usaha PT United Tractors 
Tbk, juga menargetkan per-
tumbuhan bisnis bisa menca-
pai 16% per tahun.

Tendi Mahadi

Pasokan komponen yang tertunda 
menyebabkan penjualan grosir turun.
Widyawati Soedigdo, GM Corporate 
Planning & Public Relation TAM

JAKARTA. Penjualan mobil  
secara grosir dari pabrikan ke 
diler (whole sales) Maret 2013 
turun 5,29% menjadi 97.811 
unit. Pada bulan Februari 
2013 lalu, penjualan bisa men-
capai 103.269 unit. Di sisi lain, 
penjualan mobil ritel bulan 
lalu justru naik 1,06% atau se-
banyak 95.986 unit dari penju-
alan Februari 2013 yang sebe-
sar 94.966 unit.

Sang penguasa pasar, PT 
Toyota Astra Motor, juga 
mencatat penurunan penjual-
an grosir di Maret 2013 sebe-
sar 3,79% menjadi 33.981 unit 
dari penjualan Februari lalu 
sebanyak 35.318 unit. Penjual-
an produk terlaris Toyota As-
tra, yakni Avanza, di Maret 
2013 juga turun sebesar 14,5% 
menjadi 14.333 unit. Februari 
2013, penjualan grosir masih 
sebanyak 16.760 unit. 

Menurut Widyawati Soedig-
do, General Manager Corpo-
rate Planning and Public 
Relation Toyota Astra Motor, 
penurunan penjualan 
grosir Toyota khusus-
nya Avanza terjadi lan-
taran sempat ada pe-
nundaan proses pro-
duksi akibat pasokan 
komponen ke pabrik 
sempat terhenti. "Aki-
batnya, proses produk-
si kami ikut terhenti," 

katanya kepada KONTAN, 
Kamis (4/4).

Untunglah, penjualan ritel 
Toyota menanjak 1,92% men-
jadi 33.244 unit dari penjualan 
ritel Februari yang sebesar 
32.617 unit. Penjualan ritel 
Avanza di Maret pun terkerek 
2,75% menjadi 16.834 unit dari 
penjualan Februari 2013 yang 
sebanyak 16.384 unit.

Penjualan Suzuki anjlok
Kondisi agak berbeda terja-

di pada PT Astra Daihatsu 
Motor. Penjualan grosir Maret 
2013 justru naik 15,45% jadi 
15.788 unit dari penjualan 
Februari 2013 yang sebanyak 
13.675 unit. Begitu pula penju-
alan ritel tumbuh 9,87% men-
jadi 14.329 unit dari penjualan 
ritel Februari 2013 yang seba-
nyak 13.041 unit. 

Hasil ini membuat Daihatsu 
kembali bertengger di posisi 
kedua penguasa mobil dengan 
menggenggam 16,1% pangsa 
pasar mobil nasional. "Kuartal 
I-2013, kami berhasil mendu-
duki posisi kedua di pasar 

mobil nasional dan optimistis 
bisa mempertahankan kedu-
dukan di kuartal berikutnya," 
kata  Amelia Tjandra, Direktur 
Pemasaran Astra Daihatsu 
Motor dalam rilis kemarin.

Daihatsu Xenia masih men-
jadi penopang utama penjual-
an Daihatsu yang terjual seca-
ra grosir sebanyak 7.141 unit 
atau berkontribusi 45,2% ter-
hadap total penjualan Daihat-
su di Maret 2013.

Nasib Suzuki justru apes. 
Sempat perkasa di Februari, 
penjualan mobil PT Suzuki 
Indomobil Sales (SIS) di Ma-
ret lalu justru anjlok. Penjual-
an grosir Suzuki bulan lalu 
turun 43,6% menjadi 8.399 unit 
bila dibandingkan penjualan 
grosir di Februari yang terca-
tat 14.909 unit. Penjualan ritel 
di bulan yang sama juga mele-
mah 10,35% menjadi 12.223 
unit dari penjualan Februari 
sebanyak 21.264 unit.

Menurut Davy Tulian, Di-
rektur Pemasaran Suzuki In-
domobil Sales, penurunan 
terjadi karena proses produk-
si di pabrik Suzuki sempat 

terhenti di pertengahan 
Maret. "Ini mengham-
bat penjualan," katanya 
ke KONTAN. Sayang, ia 
enggan memberitahu 
alasan penghentian 
produksi pabrik ini. 
Yang pasti bukan dari 
kerusakan mesin pro-
duksi.    ■

Penjualan 
Toyota dan 
Suzuki Turun
Penyebab penurunan adalah kendala produksi

Cindy Silvana

Sulit Modal, Pasar Traktor Masih Berputar

Setiap tahun 
pertumbuhan 
pasar traktor 

domestik 
minimal 5%.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Sulteng
■ Pekerjaan: penggantian jembatan 
Dolago, Cs (MYC)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah II Sulawesi 
Tengah
Sub satuan kerja/PPK: PPK Ruas 
Jalan Tawaeli - Toboli – Batas Poso
Bidang/sub. bidang: sipil/jembatan 
lingkungan termasuk perawatannya
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS : Rp 57.120.800.000

■ Pekerjaan: paket pelebaran jalan 
Bahodopi – perbatasan Sultra
Satuan kerja: Satuan Kerja 
Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III 
Sulteng
Sub satuan kerja/PPK: PPK Ruas 
Jalan Tagolu – Balingara 
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan termasuk 
perawatannya
Nilai HPS: Rp 123.055.674.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Sampai  Rabu, 10 April 2013 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 

Pekerjaan di Jakarta
■ Pekerjaan: supervisi pembangun-
an sudetan Kali Ciliwung ke Kanal 
Banjir Timur
Satuan kerja: SNVT Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air CIliwung 
Cisadane
Sub satuan kerja/PPK: PPK Sungai 
dan Pantai, SNVT PJSA Ciliwung 
Cisadane
Bidang/sub. bidang: jasa enjiniring 
fase konstruksi dan instalasi 
pekerjaan teknik sipil keairan
Nilai HPS paket: Rp 9.000.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 1 April –Jumat, 12 April 2013 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 

Batas akhir pengembalian 
dokumen: Senin, 15 April 2013
Alamat panitia: Jl. Inspeksi Saluran 
Tarum Barat No. 58 Jaktim 13620, 
Telp. (021) 8197309, Fax. (021) 
8196145

Pekerjaan 
di Kemenristek

■ Pekerjaan: pengadaan kendaraan 
roda empat dan enam di Puspiptek 
Serpong
Agensi: Puspiptek
Satuan kerja: Pusat Penelitian Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang dan kendaraan bermotor
Nilai pagu paket: Rp 1.613.756.000
Nilai HPS paket: Rp 1.053.756.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 2 April –Rabu, 10 April 2013 
melalui website: http://lpse.ristek.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Jabar
■ Pekerjaan: penyedia pekerjaan 
pembangunan gedung Museum 
Nasional Pendidikan Indonesia – 
Universitas Pendidikan Indonesia
Agensi: Universitas Pendidikan 
Indonesia (kode lelang: 18070014)
Satuan kerja: Universitas Pendidikan 
Indonesia
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 26.140.000.000
Nilai HPS : Rp 26.000.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 2 April –Senin, 8 April 2013 
melalui website: http://lpse.
jabarprov.go.id/eproc/ 

■ Pekerjaan: pembangunan SPAM 
regional metropolitan Bandung I 
(paket AB-01)
Agensi: Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Provinsi Jawa Barat
Satuan kerja: Dinas Permukiman 
dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
Bidang/sub. bidang: tata lingkung-
an/perpipaan air bersih/limbah
Nilai pagu: Rp 13.000.000.000
Nilai HPS : Rp 13.000.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 2 April –Kamis, 11 April 
2013 melalui website: http://lpse.
jabarprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kemenkeu 
■ Pekerjaan: pengadaan jasa 
konsultasi penataan organisasi 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Agensi: Otoritas Jasa Keuangan
Satuan kerja: OJK
Bidang/sub. bidang: jasa konsultasi/ 
konsultansi manajemen
Nilai pagu paket: Rp 2.796.654.800
Nilai HPS paket: Rp 2.796.654.800
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 2 April –Senin, 8 April 2013 
melalui website: http://www.lpse.
depkeu.go.id/eproc/ 

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Skema piramida alias 
Ponzi Scheme akan sela-
lu mengintai, baik keti-

ka perekonomian sedang baik 
maupun kurang baik. Baru-
baru ini, Golden Traders In-
donesia Syariah berbasis di 
Malaysia yang disertifikasi 
oleh Majelis Ulama Indonesia 
sebagai "halal secara syariah" 
ternyata hanyalah skema pi-
ramida klasik. Di Indonesia 
yang terkenal dengan im-
punitasnya, para pengem-
bang bisnis skema piramida 
dari luar negeri bisa dipasti-
kan sudah "mengincar" de-
ngan mengeluarkan air liur.

Seorang "investor" pemula 
sebaiknya mengenali betul 
ciri-ciri skema piramida, 
terlepas dari "kedok"nya yang 
merupakan business model. 
Kasus di atas, misalnya, 
menggunakan investasi emas 
sebagai model bisnis. Ada 
juga yang menggunakan in-
vestasi lainnya, sebagaimana 
Bernie Madoff di AS. Dari 
berbagai model yang beredar 
di jejaring sosial yang penu-
lis amati, ada juga yang ha-
nya bermodel "cuap-cuap 
janji-janji gombal". 

Salah satu model bisnis 
lainnya adalah janji kerja 
sama sebagai partner pertam-
bangan. Berhati-hatilah de-
ngan modus operandi "inves-
tasi tambang" seperti batuba-

ra, emas, dan berbagai jenis 
metal lainnya. "Perang uang" 
dan "pertumpahan darah" ti-
dak jarang terjadi demi men-
dapatkan tambang sumber 
"kekayaan instan." Ini bisa 
dijadikan salah satu cara 
mendapatkan dana "investa-
si" dari mereka yang ingin 
kaya mendadak.

Paling tidak, ada lima hal 
yang bisa diamati untuk 
menghindari penipuan ber-
skema piramida maupun in-
vestasi dengan tujuan "kaya 
mendadak." Khusus untuk 
Indonesia, sesungguhnya le-
bih dari lima ciri yang perlu 
diperhatikan.

Sayangnya, tidak ada fi -
nancial database yang menca-
tat perilaku dan aktivitas 
kredit dan fi nansial dari se-
tiap individu pembayar pajak 
di Indonesia. Catatan kredit 
konsumen antar-bank hanya 
mencakup pencatatan aktivi-
tas-aktivitas terbatas, seperti 
peminjaman uang dan peri-
laku pembayaran utang kem-
bali. Apabila Anda memiliki 
akses ini, gunakan dengan 
sebaik mungkin.

Para investor asal Indone-
sia (maaf) terkenal naif dan 
"ingin cepat kaya" tanpa ba-
nyak mempelajari teori dan 
praktik finansial. Tidak ja-
rang mereka mengharapkan 
balik modal pada bisnis baru 

dalam satu atau dua tahun 
saja. Kultur "kaya mendadak" 
memang kerap menjadi "kam-
bing hitam" kegagalan inves-
tasi.

Pertama, ROI alias return 
on investment yang sangat 
tinggi, bisa lebih dari 25% 
dalam waktu dekat. Kuncinya 
adalah rate of return rata-rata 
investasi di pasar saham. 
Jika investasi yang ditawar-
kan bisa memberi hasil jauh 
lebih cepat dengan waktu sa-
ngat pendek, kemungkinan 
besar investasi itu fi ktif.

Kedua ,  p enggunaan 
nama-nama institusi dan 
individu sebagai pendukung, 
endorser, pemilik, maupun 
penasehat yang berasal dari 

latar belakang yang non-fi-
nansial. Sebagai contoh, MUI 
yang merupakan organisasi 
keagamaan bukanlah endor-
ser yang pantas diperhitung-
kan dalam dunia investasi. 
Para politisi maupun anggo-
ta legislatif mungkin meru-
pakan backing yang cukup 
tinggi pamornya, namun bu-
kanlah pendukung yang pan-
tas diperhatikan.

Ketiga, cross check dengan 
institusi-institusi pemberi 
standar maupun surveyor 
jika memungkinkan. Sebagai 
contoh, lembaga-lembaga sur-
veyor yang mengeluarkan 
sertifi kasi bagi tambang dan 
barang-barang hasil tambang, 
bisa dimintai pertanggungja-
waban secara profesional.

Pegang baik-baik sertifi-
kasinya dan cek-ricek keab-
sahannya. Pertanyakan da-
lam keadaan apa survei dila-
kukan, siapa yang memohon 
diadakan survei, dan apa 
saja yang perlu disertakan 
supaya survei dilakukan.

Keempat, dapatkan foto 
kopi KTP dari pimpinan uta-
ma program investasi yang 
ditawarkan, kalau bisa CEO 
dan para anggota direksi dan 
komisaris. Jangan ragu un-
tuk bertindak sebagai investi-
gator privat sebagaimana de-
tektif. Uang Anda dalam 
jumlah besar perlu dilindungi 

dengan usaha-usaha yang 
konkret. Kepercayaan harus 
diraih, bukan diberikan begi-
tu saja secara cuma-cuma 
hanya karena seseorang 
mempunyai "tampang" orang 
besar maupun "kelihatannya" 
seperti orang hebat.

Kelima, cek dan ricek sta-
tus perusahaan di Indonesia 
dan di luar negeri yang men-
jadi afi liasi maupun induk-
nya. Gunakan jasa-jasa kedu-
taan besar dan konsulat, ter-
masuk atase perdagangan 
dari negara yang bersangkut-
an. Jangan ragu untuk mela-
kukan investigasi mendalam. 
Hubungi mereka dengan ta-
tap muka dan gunakan hak 
Anda sebagai warga dunia.

Lebih baik buang waktu 
beberapa jam daripada kehi-
langan uang dalam jumlah 
besar. Kultur "segan terhadap 
birokrasi" seringkali menu-
tup hak-hak individu untuk 
mendapatkan keterangan 
yang sesungguhnya.

Akhir kata, lakukan inves-
tigasi individu, harga, ROI, 
dan barang yang menjadi 
pokok investasi. Apapun yang 
kelihatan "sumbang" maupun 
too good to be true alias, maka 
bisa dipastikan ini adalah 
program investasi akal-akal-
an. Jadilah calon investor 
cerdas yang melakukan in-
vestigasi forensik. ■

Hati-Hati terhadap Skema Piramida

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Hati-Hati terhadap Skema Piramida

ALAT PERTANIAN■

Program Magang Rakuten

KONTAN/Muradi

Presiden Direktur & CEO PT Rakuten-MNC, Ryota Inaba (kedua kiri) dan General Manager & Direktur Yasunobu Hasimo-
to (kedua kanan) memberi pelajaran kepada mahasiswa yang mengikuti program magang Rakuten Belanja Online (RBO),  
di Jakarta, Kamis (4/4). Rakuten Belanja Online mengundang para mahasiswa untuk bergabung dalam program magang 
agar bisa menjadi wirausahawan dalam bisnis online.

Perbandingan Penjualan 
Mobil Nasional 

(kuartal I-2013 dan kuartal I-2012)

Tahun Januari Februari Maret Total
2013 96.705 103.269 97.811 297.785
2012 76.427 86.486 87.917 250.830

Sumber : Gabungan Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo)


