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khir bulan April 2010, hajatan 
besar dilakukan di Tokyo Big Site , 
Makuhari untuk memperkenalkan 

product baru QUON Series dan CONDOR 
Series yang memenuhi standard emisi EURO 5. 

Memboyong engine terbaru  yaitu type GH 11 
Series untuk power diatas 350 PS dan type GH 
7 Series untuk power 245 PS, dengan tehnology 
FLENDS yang telah dikenal didunia dan dimana 
dalam system nya digunakan Urea atau 
lebih dikenal dengan Ad Blue sebagai merek 
dangangnya untuk menurunkan kadar NOx dan 
PM pada gas buang sehingga dapat mencapai 
kelas emisi EURO 5.

Transmisi otomatis ESCOT V dikenal dengan 
transmisi pintar , sangat mempengaruhi effisiensi 
pemakaian BBM , komposisi ini dapat menghemat 
BBM lebih dari 15% dari versi sebelumnya.

Untuk pasar Indonesia, kita harus menunggu lebih 
lama untuk dapat menggunakan type ini karena 
infrastruktur berupa BBM Euro5 dan Penyediaan 
Ad Blue di pompa pompa bensin masih sekedar 
wacana.

Nissan Diesel selalu menjadi pelopor inovasi 
baru baik di Negara asalnya ( Jepang ) dan juga 
di Indonesia, baik dalam produk yang sesuai 
kebutuhan konsumen maupun layanan – layanan 
inovatif.
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W
aktu berlalu dengan cepat, kini telah 
memasuki akhir semester 1, dimana 
kita semua melakukan evaluasi hasil 

kerja selama 6 bulan ditahun 2010.

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus 
membaik saat memasuki tahun 2010 telah 
menjadi kenyataan.

Nissan Diesel, telah mencatat hasil yang positif 
dalam kwartal pertama tahun 2010 dan target 
penjualan tengah tahun telah terlampaui, dan 
ini semua berkat dukungan dari Customer 
serta ujung tombak penjualan yang terdiri dari 
Cabang dan dealer.

Kita masih di pertengahan jalan ditahun 2010, 
tantangan baru akan muncul dan kesempatan 
baru juga akan nampak, yang harus kita lakukan 
adalah mengalahkan tantangan dan secepat 
mungkin meraih kesempatan.

Dengan bergandeng tangan dan bersinergi, 
yakinlah kita pasti dapat memetik kesuksesan 
ditahun 2010 ini.

Terima kasih atas kepercayaan pada produk 
Nissan Diesel, dan sukses selalu untuk kita 
semua.

ondisi pasar kendaraan Otomotif di 
Indonesia pada akhir kwartal pertama 
tercatat tumbuh 77 %, ini merupakan 

pertumbuhan yang menggembirakan bagi 
industri ini.

Bila dibandingkan dengan tahun 2008, ini 
juga lebih tinggi 28 % , sehingga pasar pelaku 
optimis bahwa pasar otomotif tahun 2010 akan 
berkembang baik.

Optimisme ini bukan mimpi namun kenyataan, 
karena kita melihat pertumbuhan ekonomi yang 
baik serta faktor keamanan yang kondusif, 

MARKET 2009 - 2010

K
PASAR OTOMOTIF INDONESIAPASAR OTOMOTIF INDONESIA

sehingga dunia usaha dapat berjalan dengan 
semestinya.

Disektor pertambangan, dengan adanya ke-
naikan harga komoditas tambang maka usaha 
pertambangan juga terlihat meningkat dengan 
pesat.

Disektor infrastruktur, rencana pembangunan Toll 
Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta dan  
Surabaya, akan segera terealisasi, ditambah 
bebeapa ruas Toll ataupun jalan negara di 
berbagai provinsi segera direalisasikan.

 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

 31.624 34.505 34.123 34.604 35.818 39.562 41.910 48.105 37.209 52.226 48.329 47.948

 52.831 55.688 65.555 65.232

2009

2010
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SERvICE CLINIC - MEDAN 2010SERvICE CLINIC - MEDAN 2010
ada tanggal 19 – 23 April 2010, PT. AI-NDSO bekerja sama dengan  
PT. Capella Medan telah melangsung-kan Service Clinic dengan sasaran customer di area 
Medan. Service Clinic yang memiliki konsep kunjungan servis secara langsung ke lokasi 

customer ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian customer terhadap unitnya dengan mem-
perhatikan perawatan kendaraan secara berkala. 

Kegiatan yang mengusung pengecekan unit secara gratis ini cukup menarik perhatian customer dengan 
tersedianya beberapa unit milik customer yang telah stand-by untuk dicek. Selain pengecekan terhadap 
unit, kegiatan ini juga memberikan diskon sebesar 25% terhadap beberapa spare part yang sering kali 
digunakan oleh customer seperti filter solar dan filter oli. Souvenir juga diberikan kepada pengemudi 
kendaraan yang melakukan pengecekan unit di bengkel PT Capella Medan sesuai dengan rekomendasi 
yang diberikan saat program berlangsung. 

P

Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini diisi pula dengan training yang ditujukan kepada mekanik-
mekanik customer yang berhubungan langsung dengan perawatan harian dan perawatan berkala unit 
Nissan Diesel. Apresiasi positif disampaikan oleh customer berkat service campaign ini. Kunjungan-
kunjungan berikutnya akan terus dilakuan untuk mengedukasi customer dalam penggunaan serta 
perawatan unit. WPR

PT. Astra International - Nissan 
Diesel Sales Operation mengadakan 
workshop head meeting nasional yang 

diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2010 
yang lalu. Bertempat di gedung Head Office 
Astra Nissan Diesel Indonesia, acara ini diikuti 
oleh kepala bengkel dealer dan  cabang dari 
seluruh Indonesia. Dengan mengangkat tema 
utama “Quick Response and Fixed It Right”,  
bengkel outlet diharapkan dapat lebih cekatan 
dalam menangani keluhan pelanggan serta 
dapat memberikan kualitas perbaikan yang 
terbaik. Melalui pertemuan rutin yang dilakukan 

WORKSHOP HEAD MEETING NISSAN DIESEL 2010WORKSHOP HEAD MEETING NISSAN DIESEL 2010

P

di setiap awal tahun ini, bengkel outlet diharapkan 
memiliki kemandirian dalam mengelola bengkel 
sebagai support terhadap layanan purna jual di 
segmen heavy duty vehicle. 



P
ada tanggal 9 April 2010 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Astra Nissan 
Diesel Indonesia untuk tahun buku 2009 yang bertempat di kantor PT Astra Nissan Diesel 
Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri wakil pemegang saham dari PT Astra International 
Tbk, Indonesia UD Trucks Corporation, Jepang dan Marubeni Corporation. 

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut juga telah menetapkan anggota Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: 

RUPS PT Astra Nissan Diesel Indonesia RUPS PT Astra Nissan Diesel Indonesia 

DEWAN DIREKSI

Presiden Direktur

 Stefanus Sutomo

Direktur

 Henry Christianto Widjaja
 Endang Indriati
 Kenji Miura
 Kenichi Higuchi

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris 

 Sudirman Maman Rusdi

Komisaris

 Bambang Trisulo
 Djoko Pranoto
 Joachim Rosenberg
 Yusuke Miki
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CUSTOMER GATHERINGCUSTOMER GATHERING

Dalam rangka membina hubungan yang lebih 
intens  dengan customer , pada tanggal 25 Maret 
2010 , cabang AI –NDSO Cabang Sunter dan 
Fleet  mengadakan acara customer gathering di 
restoran Court yard , Artha Gading.  Pada acara 
ini dihadiri oleh customer area Jakarta dan 
sekitarnya. 

Pada event ini juga dilakukan transaksi penjualan 
truck secara langsung.

Pada tangal 10 Mei 2010, AI-NDSO dan 
PT. Panaikang Motor Perkasa Makassar 
mengadakan acara  Customer gathering di Hotel 
Clarion. Acara ini   berjalan dengan sukses dan 
mendapat sambutan yang  antusias dari para 
tamu undangan. Bahkan tamu yang hadir 30% 
lebih banyak dari jumlah undangan. Selama 
acara diadakan forum diskusi antara tamu 
undangan dengan  pihak Nissan Diesel. Pada 
akhir acara dibagikan juga door prize bagi para 
tamu undangan yang hadir. Banyak hadirin yang 
antusias untuk melakukan transaksi langsung, 
lebih dari 25 unit terjual pada acara tersebut.

ntuk lebih mengenal serta memahami 
kebutuhan Customer, pada bulan April 
2010 bersama dengan Team dari 

VOLVO Group, mengadakan survey kepada 
Customer di Jawa maupun Kalimantan.

Semua responden menyatakan kepuasannya 
akan pelayanan sebelum penjualan maupun 
pasca penjualan yang berupa after sales and 
service yang sering disebut ASS, apapun 
masalahnya dan bagaimanapun  kesulitannya , 
para mekanik dan engineer dari Nissan Diesel 
team siap menyelesaikannya.

CUSTOMER SURvEYCUSTOMER SURvEY

U

ke halaman 6

Jakarta, 25 Maret 2010 Makassar, 10 Mei 2010 
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CUSTOMER SURvEY ...CUSTOMER SURvEY ... dari halaman 5

Produk yang cocok untuk operasional di Indonesia 
serta varian yang bervariasi dapat mencakup 
segala kebutuhan operasi customer.

Kemudahan mendapat spare parts dengan 
harga yang terjangkau dan kwalitas yang prima 
sangat berarti bagi berjalannya operasional 
Truck Nissan Diesel, sehingga Customer tetap 
menempatkan Nissan Diesel sebagai prioritas 
dalam setiap investasinya.

Penyediaan Rotation parts di daerah per-
tambangan seperti Kalimantan, sangat membantu 
Customer dalam mengoptimalkan effisiensi dari 
unit yang dimilikinya.

Beberapa customer di Jawa juga mengusulkan 
penyediaan rotation parts untuk operasional di 
pulau jawa, karena efisiensi kendaraan mulai 
dirasakan dengan perkembangan business yang 
pesat ini.

Kontrak service ternyata juga sangat membantu 
operasional kendaraan, dari salah satu 
Customer yang ditemui menyatakan bahwa 
lebih murah kontrak servis daripada punya 

mekanik sendiri, karena dalam kontrak servis 
didapatkan keuntungan-keuntungan antara lain 
jaminan keaslian spare parts, penanganan oleh 
mekanik terlatih sehingga memperkecil rework, 
operasional kendaraan lebih terjamin dan sopir 
merasa aman.

Secara periodik kami akan melakukan survey 
untuk wilayah wilayah yang belum terjangkau 
pada perjalanan kali ini.

ndonesia pada umumnya dan  dunia 
Otomotif pada khususnya kehilangan 
seorang panutan yang rendah hati 
dan tidak memikirkan kepentingan 

diri sendiri, sosok businessman yang humanis 
dan religius.

Banyak dari antara kita generasi muda yang 
tidak begitu mengenal beliau karena sudah 
cukup lama meninggalkan Astra tercinta yang 
dibangunnya.

Pepatah mengatakan, “Harimau mati meninggal-
kan belang, Gajah mati meninggalkan gading 
dan orang wafat meninggalkan nama”, inilah 
yang dapat kita kenang dari Beliau, tanpa 

SELAMAT JALAN OM WILLIAM SELAMAT JALAN OM WILLIAM 

kehadiran beliau, tidak ada ASTRA yang tercatat 
sebagai salah satu perusahaan papan atas 
dinegeri ini.

I

Bp. William Suryadjaya
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atu fasilitas penting yang sering tidak diketahui oleh para 
pengguna Truk Nissan Diesel adalah roda stir telescopic. 
Roda stir bisa disetel naik-turun maupun maju mundur untuk 

kenyamanan driver.

Faktor ergonomis bagi driver menjadi perhatian penting pada desain 
interior cabin.

Kabin lebar dengan view yang luas, seat driver yang bisa disetel maju 
mundur maupun roda stir telescopic mengakomodasi semua bentuk tubuh 
driver (kurus/gemuk atau tinggi /pendek), untuk bisa mengendarai truck 
Nissan Diesel dengan nyaman.

SUDAH TAHUKAH ANDA?SUDAH TAHUKAH ANDA?

stilah ini sering dinilai terlalu 
esklusif/ asing untuk pemain truck 
baru, namun hal ini penting untuk 

kita lihat dan ketahui.

Owning & operation cost, diterjemahkan dalam 
bahasa sehari - hari sebagai biaya kepemilikan 
dan operasional , dimana investasi truck sebagai 
barang modal tidak hanya dihitung dari harga 
unit saja melainkan dihitung biaya lainnya dalam 
periode tertentu.

Kebanyakan orang hanya melihat dari kulitnya 
saja atau hanya tergiur harga unit saja , 
sehingga banyak diantara pemain transportasi 
terjebak dalam initial cost yang murah, namun 
setelah beroperasi beberapa tahun baru merasa 
ada sesuatu yang salah. Biaya pembelian inilah 
yang disebut sebagai Owning Cost / Biaya 
Kepemilikan.

OWNING & OPERATION COSTOWNING & OPERATION COST

S

I Pada pembelian kendaraan baru , perbedaan yg 
besar adalah selisih harga sedangkan BBn dan 
bunga leasing relatif sama, sedangkan dalam 
operasional kendaraan terdapat faktor BBM 
(bahan bakar) menempati porsi 55 % dan spare 
parts menempati 20 % dari biaya yang harus 
dikeluarkan secara rutin sedangkan sisanya 25 
% adalah biaya sopir dan lain - lain dimana 
semua kendaraan relatif sama.

ke halaman 8

gerak posisi stir

 Symbol Item Unit/mm

 a Gerak geser (slide) 160

 b Gerak angkat (lift) 50

 c Gerak miring 10o

 d Gerak teleskopik 60
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25%

20%
55% BBM

Parts
Others

PORSI OPERATION COST
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OWNING & OPERATION ...OWNING & OPERATION ... dari halaman 7

0th Yr 1st Yr 2nd Yr 3rd Yr

UD
non UD

90 jt

20 jt

Owning & Operation Cost

Dalam menghitung biaya operasional  
kendaraan, 75% biaya ini merupakan variable 
yang bisa dikontrol dan merupakan target dari 
produk Nissan Diesel selama ini, semua produk 
Nissan Diesel didesain untuk hemat BBM dan 
disediakan Parts yang harganya terjangkau dan 
lebih murah +/_ 20% dari competitor (ref : Price 
List untuk 40 item fast moving parts).

Dari hasil test lapangan , BBM Nissan Diesel 
dibanding dengan merek lain 23% lebih hemat , 
sehingga secara total Operasional Nissan Diesel 
lebih hemat dibanding merek lain.  

Tabel diatas diambil dari perhitungan investasi 
UD PK 215 dan operasionalnya selama 3 tahun, 
selisih investasi awal sebesar 20 Juta rupiah 
dan dalam kurun waktu 2-3 tahun selisih harga 
investasi awal sudah terbayar oleh penghematan 
Operational Cost / Biaya Operasional yang 
meliputi BBM dan pemakaian parts, dan semakin 
lama dipakai  akan memperbesar keuntungan 
dari investasi UD Nissan Diesel, mari kita  hitung 
kembali dan buktikan produk UD Nissan Diesel.
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