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ISUZU INDONESIA, BASIS PRODUKSI NEGARA BERKEMBANG
Jakarta, 18 Januari 2016
PT Isuzu Astra Motor Indonesia mengucapkan “ Selamat Tahun baru 2016”. Pada awal tahun ini,
mari kita melihat apa yang akan terjadi pada dunia otomotif khususnya Isuzu Global dan Isuzu
Indonesia.
Isuzu sebagai produsen kendaraan p
pertama di Jepang dan merupakan produsen mesin diesel
pertama di Jepang selalu memberikan yang terbaik untuk perkembangan dunia otomotif global,
global
khususnya perkembangan teknologi mesin diesel
diesel. Pada tahun 2016
16 ini, Isuzu Jepang memiliki 4
global projek,, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang terpilih untuk
pengembangan bisnis Isuzu dunia.
Bisnis Isuzu di dunia dibagi menjadi 3 basis produksi, yaitu pabrik Isuzu Jepang yang terletak di
Fujisawa adalah
ah basis produksi untuk kendaraan komersial negara – negara berkembang, yang
memiliki regulasi emisi gas buang EURO III keatas. Basis kedua adalah negara gajah putih,
Thailand. Thailand adalah basis produksi Isuzu untuk kendaraan komersial kecil (light
(
commercial vehicle),
), dengan produk seperti Isuzu D
D-max dan Isuzu mu-X.
X. Pada global project
tahun ini, Isuzu akan melihat Indonesia sebagai basis produksi kendaraan komersial untuk
negara – negara berkembang, yaitu negara yang memiliki regulasi emisi EURO II.
Tahun 2016 bukan
ukan merupakan awal dari projel tersebut. Projek ini sudah terlihat dengan
dibangunnya pabrik baru Isuzu di Karawang, yaitu Isuzu Karawang Plant. Pada tanggal
tang
7 April
2015 kemarin, oleh Menteri
enteri Perindutrian Republik Indonesia Bpk Saleh Husin,, Isuzu
I
Karawang
Plant, pabrik perakitan kendaraan diresmikan.
Pabrik yang terletak di Kawasan Industri Suryacipta Karawang Timur, memiliki lahan seluas
300.000 m2, dengan kapasitas terpasang 52.000 unit per tahun dan dapat dikembangkan
menjadi 80.000 unit perr tahun. Pabrik ini diperuntukkan untuk produksi kendaraan truk kelas
ringan Isuzu Elf dan truk kelas menengah Isuzu GIGA.

ISUZU INDONESIA DI TAHUN 2015
Tahun 2015 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia, hal ini sangat
berdampak pada dunia otomotif. Penjualan otomotif pada tahun 2015 mengalami penurunan
yang cukup signifikan di angka 17%. Kurs rupiah yang melemah memberikan efek turunnya
bisnis para pengusaha, diikuti dengan turunnya daya beli masyarakat serta suku bunga bank
sentral yang kurang baik.
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Pada tahun 2015, Isuzu mengalami penurunan pada angka penjualan, menutup tahun 2015
dengan total penjualan sebesar 19.350 unit. Walaupun mengalami penurunan penjualan,
market share Isuzu Elf pada segment light truck mengalami peningkatan dari 18.1%
18
menjadi
19.0%.
Walaupun penjualan sedang mengalami masa yang sulit, Isuzu tetap memberikan pelayanan
yang terbaik bagi konsumennya, selain meluncurkan produk Isuzu Elf NKR 71 CO 4 ban dan
Isuzu Elf NKR 71 HD 4x4 yang sesuai dengan kebutuhan customer, IIsuzu
suzu juga terus
meningkatkan pelayanan purna jualnya
jualnya.
Kepercayaan terhadap Isuzu juga didapat dari pemerintah, dengan dipercayanya Isuzu sebagai
kendaraan taktis Dept Pertahanan Republik Indonesia di semua angkatan.

TAHUN 2016, SAATNYA MEMBANGUN
Pada tahun 2016, berdasarkan sumber dari Worldbank, negara berkembang akan mengalami
pertumbuhan sebesar 5.3%, dimana diperkirakan negara – negara maju juga akan mengalami
pertumbuhan, hal ini tentu saja akan mempengaruhi perekonomian global.
Di samping itu, janji pemerintah
emerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur menjadi
harapan bagi ekonomi Indonesia yang lebih baik. Ini menjadi lahan yang baik untuk penjualan
kerena pembangunan infrastruktur ini pasti banyak membutuhkan kendaraan komersial.
Efeknya, dengan infrastruktur
rastruktur yang semakin memadai juga akan meningkatkan kebutuhan
logistic masyarakat, ini juga meruapakan peluang yang baik bagi segment kendaraan komersial
Dengan semua pembangunan tersebut, Isuzu siap dengan line produk yang lengkap. Pada tahun
2016 ini Isuzu akan melengkapi dan memperbaharui beberapa line product di segment
komersial. Dan tentu saja Isuzu akan terus mengembangkan jaringannya, baik jaringan
penjualan unit, jaringan layanan purna jual dan meliputi service dan spare part.

Press Release

FACT SHEET
PRODUK
Pada tahun 2015, Isuzu mengeluarkan 2 produk baru Isuzu Elf, yaitu
•
•

Isuzu Elf NKR 71 CO 4Ban
NKR71 HD 4x4.

ISUZU NETWORK
•
•

•

OUTLET
: 111 outlet
SPARE PART
o Part shop
: 2.331 Parts shop di 357 kota.
o Parts Depo
: 12 parts Depo,
yang terdiri dari 6 part Depo untuk Isuzu GIGA (Medan, Pekanbaru, Surabata,
Samarinda, Banjarmasin, Makassar), 4 Parts Depo untuk Isuzu Elf (Lampung,
Palembang, Manado, Bali) dan 1 parts Depo gabungan di kota Semarang.
SERVICE
o Armada Bengkel Isuzu Berjalan (BIB)
: 127 Buah
o Bengkel resmi Isuzu
: 145 bengkel
o Bengkel Mitra
: 95 bengkel

Informasi lebih lanjut hubungi:
Maman Fathurrohman / Puti Annisa
PT. Isuzu Astra Motor Indonesia
Telp
: (021) 6501000 ext 7302
Fax
: (021) 6517777
Email : maman.fathurrohman@isuzu.astra.co.id / puti.annisa@isuzu.astra.co.id

