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Ada tambahan penjualan dari motor baru
seperti Verza dan Scoopy injeksi.
Thomas Wijaya, Deputy GM Sales
Division PT Astra Honda Motor

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 8 Maret 2013

Penjualan Motor
Kuartal I Stagnan

Kepuasan Pelanggan

Tingginya uang muka kredit pembelian motor jadi penyebab
Cindy Silviana Sukma
JAKARTA. Kenaikan uang
muka kredit pembelian motor
menjadi sebesar 25% pada
pertengahan tahun 2012 'sukses' menggerus penjualan
pabrikan otomotif roda dua.
Bila, biasanya, penjualan di
kuartal I selalu menunjukkan
tren pertumbuhan antara 7%10% dari kuartal serupa tahun
sebelumnya, kali ini diprediksi stagnan.
Sigit Kumala, Ketua Bidang
Komersial Asosiasi Industri
Sepeda Motor Indonesia
(AISI), memperkirakan, total
penjualan sepeda motor di
kuartal I 2013 sekitar 1,9 juta
unit. Prediksi ini sedikit lebih
rendah dengan penjualan di
kuartal I 2012, sebanyak 1,95
juta unit.
Sedangkan penjualan motor
pada Februari 2013 sebesar
653.357 unit, naik 0,52% dari
penjualan Januari 2013 yang
mencapai 649.983 unit. Secara total, penjualan motor Januari hingga Februari, mencapai 1,3 juta unit. Penjualan
ini turun 1,51% dari penjualan
di periode yang sama tahun
lalu, sebesar 1,32 juta unit.
Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum AISI, menambahkan, penjualan di awal tahun
ini terbilang cukup bagus karena banyak konsumen yang
menunda membeli motor di
akhir tahun lalu.
Dari total penjualan Februari 2013, PT Astra Honda
Motor (AHM) meraih penjualan 61,4% dari total penjualan

motor. AHM berhasil melego
sebanyak 401.103 unit, naik
tipis 0,63% dari penjualan Januari, sebesar 398.608 unit.
Secara total, penjualan
AHM pada Januari hingga
Februari, naik 8,3% dari periode yang sama tahun lalu yang
mencapai 738.401 unit.
Thomas Wijaya, Deputy
General Manager Sales Division AHM, menyatakan, kenaikan penjualan Honda ini berkat adanya beberapa produk
baru. "Ada tambahan penjualan dari motor baru semacam
Verza di segmen motor sport
dan Scoopy injeksi di segmen skutik,"
ujarnya kepada
KONTAN (7/3).
Adanya tam-

bahan produk baru ini membuat AHM optimistis bisa
menjual sebanyak 1,2 juta unit
motor di kuartal I 2013 atau
naik 13,21% dari penjualan di
periode yang sama tahun lalu,
yang sebesar 1,06 juta unit.

Suzuki pesimistis
Namun PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tidak seoptimistis AHM. Meski penjualan
Suzuki di Februari 2013 naik
5,49%, menjadi 37.720 unit
dari penjualan Januari 2013
yang sebanyak 35.578 unit,
penjualan ini tidak sebesar penjualan Februari 2012 lalu. Kala
itu, Suzuki berhasil
menjual 44.336 unit.
Manager Pemasaran 2W SIS, Yohan Yahya bilang,
penurunan terjadi
lantaran anjloknya permintaan
pasar di Jawa
dan luar Jawa.
Selain imbas
kenaikan
uang muka
kredit di
lembaga

pembiayaan konvensional,
adanya penerapan kebijakan
serupa di lembaga pembiayaan syariah ikut mempengaruhi
penjualan Suzuki. "Meski uang
muka syariah belaku April,
tapi ada sebagian yang sudah
menerapkan secara bertahap,"
katanya.
Suzuki memproyeksikan,
penjualan motor di kuartal I
2013 hanya 100.000 unit, turun
27,36% dari total penjualan
Suzuki periode yang sama tahun lalu, sebesar 137.669
unit.
Sedangkan Yamaha Motor
Sales Indonesia enggan untuk
menyebut target penjualan di
kuartal I tahun ini. "Kami tidak
bisa memberikan target, karena penjualan bulan Maret masih berjalan," ungkap Zaldiansyah Perdana, Public Relation
Manager Yamaha Motor kepada KONTAN.
Sebagai gambaran, penjualan Yamaha di kuartal I tahun
lalu mencapai 1,5 juta unit.
Sementara di Februari 2013,
Yamaha hanya melego penjualan sekitar 202.102 unit, turun 0,46% dari penjualan Januari lalu, sebesar 203.051
unit.
■

Penjualan Motor Kuartal I 2012 dan Kuartal I 2013
APM
Honda
Kawasaki
Suzuki
TVS
Yamaha
Total
Total Akumulatif

Januari
382.635
8.563
53.337
1.362
206.704
652.601
652.601

*Prediksi AISI di Kuartal I tahun 2013

2012
Februari
355.766
10.734
44.336
1.440
258.481
670.757
1.323.358

Maret
325.994
12.196
40.026
1.370
247.103
626.689
1.950.047

Januari
398.608
10.559
35.758
2.007
203.051
649.983
649.983

2013
Februari
Maret (QI)
401.103
10.913
37.720
1.519
202.102
653.357
1.303.340 *1,9 - 2juta unit

Sumber: Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI)

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor Tomoki Uchida (tengah), menjadi salah satu
penerima penghargaan pada The 9th Contact Centre Service Excellence Award TM 2013
dari Majalah Service Excellence, bekerjasama dengan Care Center for Customer Satisfaction and Loyalty di Jakarta, Kamis (7/3). Penghargaan ini didasarkan atas riset akademis
menggunakan metode mystery shopping.

■ KOSMETIK

Tempo Scan Ingin Penjualan
Produk Lotion Naik Dua Digit
JAKARTA. Anak usaha PT
Tempo Scan Pasific Tbk, yang
bergerak di bisnis produk
konsumer dan kecantikan, PT
Barclay Products, menargetkan bisa memperbesar pangsa
pasar lotion di Indonesia.
Philips Gunawan, Presiden
Direktur Barclay Products,
menyatakan, dengan produk
losion bermerek Marina, mereka berharap bisa menambah
pangsa pasar lotion menjadi
3% tahun ini. Tahun lalu, Marina menguasai 27% pangsa pasar losion. "Kami harapkan
pangsa pasar Marina bisa
mencapai 30% tahun ini," katanya kemarin.
Berbekal merek yang sudah
melekat di mata konsumen,
Philips yakin bisa menggapai
target tersebut. Saat ini, penguasa pasar lotion di Indonesia masih dikuasai losion besutan PT Unilever Indonesia,

yakni produk lotion bermerk
Citra.
Sayang, ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal target
pendapatan Marina di tahun
ini termasuk hasil yang diraih
tahun lalu. Yang pasti, penjualan Marina memberi kontribusi hingga 50% dari total
pendapatan Barclay.
Dengan asumsi pertumbuhan pasar losion yang sekitar
satu digit tahun ini, Philips
menargetkan, pertumbuhan
penjualan dari Marina minimal mencapai 10% sampai
akhir tahun ini. "Target pertumbuhan penjualan Marina
dua digit untuk tahun ini,"
timpalnya.
Untuk menggenjot target
bisnis, mereka sengaja melansir produk Marina baru, yakni
Marina Hand Body Lotion UV
White Extra SPF 15.
Dengan menyasar pasar ke-

las menengah, Philips yakin
produk mereka bakal mendapat respon positif.
Sejauh ini, sekitar 90% dari
total penjualan seluruh produk Barclay berasal dari pasar
domestik. Sisanya, mereka
lempar ke pasar ekspor, terutama ke wilayah Asia Tenggara dimana karakter produk
Barclay seperti Marina cocok
dengan iklim di negara Asia
Tenggara.
Bagi Tempo Scan, Barclay
Products memberi kontribusi
sekitar 23% dari total pendapatan untuk induk usaha di
tahun lalu. Sampai kuartal III
2012, pendapatan Tempo Scan
mencapai Rp 4,84 triliun.
Selain merek Marina, produk Barclay lainnya adalah
My Baby, Claudia, SOS, dan
Total Care.
Tendi Mahadi

Info Tender & Lelang

Bisnis 2020

B

isnis di tahun 2020
akan seperti apakah?
Mengapa tahun 2020
merupakan milestone penting
bagi ekonomi global dan lokal? Apabila perubahan dan
penyesuaian tidak terjadi,
bagaimana masa depan dunia dan dunia ekonomi?
Pertama, konsensus di
antara para pemikir dan pemerintah dari negara-negara
maju mengakui bahwa model
ekonomi yang pasar-sentris
mendominasi dunia dan dunia bisnis. Menurut Pavan
Sukhdev dalam Why corporation 2020? The Case for a New
Corporation in the Next Decade, walaupun pasar-sentrisme telah mengangkat banyak
orang dari kemiskinan, pasar
bebas sangat rentan terhadap
resesi, angka pengangguran
mudah naik-turun seiring
dengan berbagai variabel
yang langsung maupun tidak
langsung menyentuhnya, meningkatkan jurang si kaya
dan si miskin, merendahkan
suplai air dan makanan, serta meningkatkan resiko-resiko ekologi.
Saat ini, dunia tengah
mengalami krisis yang salah
satunya disebabkan kegagalan kerja sama antar pemerintah berbagai negara dalam
mengenali peran vital mengarahkan arah ekonomi dan

sumber daya yang ada. Dunia bisnis perlu disertakan
sebagai pelaku besar dalam
penentu arah ekonomi dan
merosotnya sumber daya
alam dunia.
Sektor bisnis privat bertanggung jawab atas 60 persen dari GDP global dan pekerjaan yang ada. Mereka
juga bertanggung jawab atas
kultur konsumtif melalui berbagai usaha-usaha pemasaran, termasuk iklan-iklan
yang menggiurkan keinginan
dan mengubah keinginan
menjadi kebutuhan. Sektor
ini juga bertanggung jawab
atas berbagai kebijakan publik yang dipengaruhi oleh
lobi-lobi mereka.
Produksi dari sektor ini
juga telah mengkonsumsi 150
persen kapasitas ekologi
bumi. Dengan kata lain, kelebihan 50 persen ini sebenarnya merupakan defisit yang
diderita oleh ekologi bumi
yang pada titik tertentu (tipping point) akan memutarbalikkan setiap hal yang kita
kenal sehingga kerusakan
alam akan hampir mustahil
untuk diperbaiki kembali.
Pasar bebas mungkin lebih cocok disebut sebagai “status-quo market” daripada
“free market” mengingat USD
1 trilyun per tahun subsidi
diberikan untuk memperta-

Jennie S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California
hankan pengambilan minyak
fosil dan agrikultur yang merusak ekologi. Pavan Sukhdev
berargumen bahwa di tahun
2020, aturan main bisnis
dan ekonomi global sudah
waktunya diubah total.
Aturan-aturan main yang
perlu diubah adalah: praktikpraktik pembukuan, provisiprovisi perpajakan, financial
leverage, dan praktek periklanan dari “ekonomi konsumtif” menjadi “ekonomi hijau
berkesinambungan.”
Sebagai contoh, perusahaan sepatu Puma telah mempraktikkan fase transformasi
ini dengan pengukuran emisi
karbon, penggunaan air bersih, polusi, dan sampah yang
transparan. Infosys di India

Pekerjaan
di Sumatera Selatan
mempekerjakan tenaga-tenaga muda India dengan tujuan
menekan pengangguran.
Beberapa efek perubahan
iklim akan dialami di tahun
2020 apabila tidak ada perubahan dalam menjalankan
ekonomi “pasar bebas” alias
“pasar status-quo”: hasil pertanian di Afrika akan menurun 50 persen, 250 juta orang
akan mengalami kesulitan
air bersih, dan biodiversitas
Australia akan rusak dalam
skala besar. Ini menurut analisa Intergovernmental Panel
on Climat Change (IPCC).
Proses peng-asaman air
laut (acidification) telah terjadi saat ini, yang disebabkan
oleh larutnya berbagai zat
yang digunakan dalam pupuk
pertanian, seperti fosfor dan
nitrogen serta ekses-eksesnya.
Proses peng-asaman air laut
ini akan sangat mengganggu
ekosistem laut dan 2.8 miliar
orang akan terpengaruh.
Tahun 2020 merupakan
tahun penentu penting di
mana tipping point bisa terjadi. Jika ini terjadi, maka ekologi dan bumi akan sulit untuk dikembalikan ke kondisi
asal. Pengambilan sumber
daya alam yang berlebihan
dan dampak lingkungan yang
keterlaluan dalam memberikan efek negatif terhadap air,
udara, dan kondisi alam lain-

nya mesti dihentikan atau
paling tidak diperlambat sejak
sekarang sebelum terlambat.
Perang, kelaparan, dan
penyakit menular akan semakin terjadi dalam frekuensi
yang lebih tinggi dan dalam
skala masif, apabila tindakan
nyata tidak dilakukan secepat
mungkin. Sektor privat sudah
waktunya untuk tidak lagi
berfoya-foya dengan mengeruk keuntungan sebanyak
mungkin.
Definisi “bisnis” bukan
lagi mengeruk keuntungan
sebanyak-banyaknya dengan
menggunakan sumber daya
seminimal mungkin. Definisi
bisnis dan ekonomi sudah
waktunya direvisi menjadi
“mengambil keuntungan secukupnya dengan dampak
negatif terhadap ekologi dan
kemanusiaan seminimal
mungkin.”
Bukankah tidak ada gunanya suatu bisnis jika membunuh konsumennya sendiri?
Bukankah suatu bisnis membutuhkan sumber daya alam
yang berkesinambungan?
Ekonomi “pasar bebas” sesungguhnya “bebas sebatas tidak mengganggu kemanusiaan dan ekologi.” Dunia korporasi sudah waktunya sadar
sepenuhnya serta ditunjang
dengan kebijakan dunia yang
mengatur soal ini.
■

■ Pekerjaan: pengadaan benih,
pupuk dan kapur pertanian
kegiatan penyediaan sarana
produksi penerapan budidaya padi
dan jagung
Agensi: Provinsi Sumatera Selatan
(kode lelang: 1444103)
Satuan kerja: Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/alat/peralatan/suku cadang
mesin pertanian
Nilai pagu paket: Rp 1.073.812.500
Nilai HPS paket: Rp 1.010.152.250
Sumber dana: APBD

Pembangunan
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/pemasok/penyedia
penyedia komputer atau perangkat
teknologi informasi
Nilai pagu paket: Rp 2.725.588.000
Nilai HPS paket: Rp 2.725.588.000
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Selasa, 5 Maret –Rabu, 13 Maret
2013 melalui website: https://
www.lpse.depkeu.go.id/eproc/

Pekerjaan di Kemhub

■ Pekerjaan: pembangunan
dormitory taruna 4
Agensi: Badan Peng. SDM
Perhubungan (kode lelang:
Pendaftaran dan pengunduhan
3842114)
dokumen pengadaan secara
Satuan kerja: Balai Pendidikan dan
elektronik:
Senin, 4 Maret – Minggu, 10 Maret Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)
Tangerang
2013 melalui website: http://lpse.
Bidang/sub. bidang: arsitektural/
sumselprov.go.id/eproc/
bangunan-bangunan non
perumahan lainnya termasuk
■ Pekerjaan: pengadaan hand
perawatannya (21005); elektrikal/
traktor, hand sprayer, pompa air
instalasi listrik gedung dan pabrik
dan perlengkapannya kegiatan
termasuk perawatannya (24010);
pengadaan alat dan mesin
sipil/pekerjaan pembetonan
pertanian
(22205)
Agensi: Provinsi Sumatera Selatan
Nilai pagu: Rp 13.600.002.000
(kode lelang: 1442103)
Nilai HPS : Rp 13.600.000.000
Satuan kerja: Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumber dana: APBN
Provinsi Sumatera Selatan
■ Pekerjaan: pembuatan rumah
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/alat/peralatan/suku cadang operasional type 45 (8 unit)
lanjutan
mesin pertanian
Nilai pagu paket: Rp 7.572.400.000 Agensi: Ditjen Phb Udara (kode
Nilai HPS paket: Rp 6.828.533.250 lelang: 3834114)
Satuan kerja: Kantor Otoritas
Sumber dana: APBD
Bandar Udara Wilayah V Sultan
Hasanuddin
Pendaftaran dan pengunduhan
Bidang/sub. bidang: arsitektural/
dokumen pengadaan:
Senin, 4 Maret – Minggu, 10 Maret perumahan tunggal dan koppel
(21001)
2013 melalui website: http://lpse.
Nilai pagu paket: Rp 1.546.920.000
sumselprov.go.id/eproc/
Nilai HPS paket: Rp 1.427.398.000
Sumber dana: APBN

Pekerjaan di BPS

■ Pekerjaan: pengembangan
software dan basis data pengolahan
serta penunjangnya
Agensi: Badan Pusat Statistik (kode
lelang: 92275)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Badan Pusat Statistik
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang /teknologi informasi
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 38.215.000.000
Nilai HPS : Rp 38.214.704.000
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 4 Maret – Rabu, 13 Maret
2013 melalui website: http://lpse.
bps.go.id/eproc/

Pekerjaan di Kemkeu
■ Pekerjaan: pengadaan infrastruktur video conference
Agensi: Unit Kerja Bidang
Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP-PPP) (kode
lelang: 8183011)
Satuan kerja: Unit Kerja Bidang
Pengawasan dan Pengendalian

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Selasa, 5 Maret –Rabu, 13 Maret
2013 melalui website: http://lpse.
dephub.go.id/eproc/

Pekerjaan di Ristek
■ Pekerjaan: penyelenggaraan
kursus English For Academic
Purpose (EAP)
Agensi: Kementerian Riset dan
Teknologi (kode lelang: 83273)
Satuan kerja: Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
jasa pendidikan bahasa swasta atau
pendidikan bahasa inggris
Nilai pagu paket: Rp 600.000.000
Nilai HPS paket: Rp 600.000.000
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan :
Rabu, 6 Maret –Minggu, 17 Maret
2013 melalui website: http://lpse.
ristek.go.id/eproc/
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

