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JAKARTA. Perusahaan yang 
bergerak di penjualan kenda-
raan bermotor, PT Tunas Ri-
dean Tbk (TURI) menarget-
kan penjualan mobil 66.500 
unit tahun ini. Angka tersebut 
naik 22% dari realisasi penju-
alan tahun lalu. 

Adapun untuk sepeda mo-
tor, Tunas Ridean menarget-
kan penjualan 190.000 unit 
atau naik 7% dari realisasi ta-
hun lalu. "Sampai saat ini ki-
nerja kami masih on track," 
kata Rico Setiawan, Direktur 
Utama Tunas Ridean, kepada 
KONTAN, Kamis (25/9).

Beragam cara dilakukan 
TURI untuk menggenjot pen-
jualan, salah satunya dengan 
menambah diler. Tahun ini, 
perusahaan ini menargetkan 
bisa menambah dua diler roda 
empat dan enam diler untuk 
roda dua, serta satu diler un-
tuk mobil rental. 

TURI sudah merealisasikan 
empat unit diler roda dua. 
Namun, untuk diler mobil dan 
mobil rental, saat ini masih 
dalam proses. 

Sampai dengan akhir kuar-
tal III-2014, Rico optimistis 
mampu mengejar 75% dari 
target penjualan. Itu artinya, 
sampai kuartal III, TURI me-
nargetkan penjualan sekitar 
49.875 unit untuk mobil dan 
sekitar 176.700 unit untuk se-
peda motor. 

Agar memikat konsumen 
membeli kendaraan bermotor 

itu yang dipajang di diler itu, 
perusahaan memperkuat la-
yanan promosi. Rico menye-
butkan, program promosi an-
dalan perusahaan mulai dari 
hadiah sampai dengan prog-
ram diskon Rp 5 juta–Rp 10 
juta. "Terkadang diskon bisa 
lebih tinggi," kata Rico.

Pemberian diskon untuk 
konsumen itu masih menjadi 
jurus ampuh perusahaan un-
tuk menggenjot pendapatan. 
Rico menuturkan, pemberian 
diskon merupakan salah satu 
solusi guna menghadapi per-
saingan pasar mobil yang se-
makin ketat. 

Namun strategi pemberian 
diskon itu tentu berdampak 
pada kinerja perusahaan. Se-
bab, semakin besar diskon 
yang diberikan kepada konsu-
men, semakin kecil margin 
keuntungan yang mengalir ke 
kas perusahaan.

Setidaknya kondisi ini ter-
cermin dalam laporan kinerja 
keuangan TURI pada semes-
ter I 2014. Pada paruh pertama 
tahun 2014 itu, Tunas Ridean 
melaporkan penurunan laba 
sebesar 11% menjadi Rp 143 
miliar daripada periode yang 
sama tahun sebelumnya seni-
lai Rp 160 miliar. 

Penurunan laba terjadi saat 
pendapatan perseroan naik 
2% menjadi Rp 5,840 triliun 
dari realisasi pendapatan per-
seroan periode yang sama ta-
hun lalu yang mencapai seki-
tar Rp 5,74 triliun. "Laba turun 
karena kami harus memberi-
kan diskon," kata Rico.

Adapun realisasi penjualan 
mobil dari sisi volume, per-
usahaan melaporkan adanya 
penurunan penjualan sebesar 
2% menjadi 28.467 unit. Na-
mun untuk penjualan sepeda 
motor justru mencatat kena-
ikan hingga 26% menjadi 
101.893 unit.

Sampai dengan kuartal III-
2014, Rico memproyeksikan 
penjualannya sama dengan 
kuartal II dengan nilai penda-
patan Rp 3,013 triliun dan laba 
Rp 78 miliar. "Untuk kuartal 
III kami stabil, karena pada 
Juli ada Lebaran sehingga 
penjualan kami naik tinggi, 
tetapi setelah Lebaran penju-
alan turun, sehingga hitungan 
nya stabil," tambah Rico.

Mobil bekas sepi
Perang diskon yang dilaku-

kan pada mobil baru tak ha-
nya menggerus margin laba 
untuk perseroan saja. Perang 
diskon yang dilakukan TURI 
atau distributor mobil lainnya 
ternyata berpengaruh pada 
penjualan mobil bekas, terma-
suk penjualan mobil bekas 
milik TURI sendiri. 

Rico bilang, banyak konsu-
men bimbang untuk membeli 
mobil bekas lantaran tergiur 
tawaran diskon mobil baru. 
Selain itu, sebagian pembeli 
mobil bekas lainnya banyak 
yang berpindah membeli mo-
bil low cost green car (LCGC) 
yang kini sedang naik daun. 
"Dengan harga Rp 100 juta 
mereka sudah mendapatkan 
mobil baru," jelas Rico. 

Sampai dengan Juni 2014, 
penjualan mobil bekas TURI 
turun 6,7% menjadi Rp 56,67 
unit. Sampai akhir tahun, per-
seroan menargetkan penjual-
an mobil bekas ini bisa terjual 
20 unit per bulan.      ■

Gerai

Toyota Berencana Kerek Harga Jual Agya Berkisar 6,6%
JAKARTA. Harga jual mobil 
murah alias low cost green 
car (LCGC) akan segera 
naik. Rencana kenaikan har-
ga ini disampaikan oleh PT 
Toyota Astra Motor (TAM), 
selaku Agen Pemegang Me-
rek (APM) Toyota yang me-
miliki Toyota Agya di segmen 
LCGC.

Suparno Djasmin, Wakil 

Presiden PT Toyota Astra 
Motor (TAM) menyebutkan, 
pemerintah sudah memberi-
kan lampu hijau untuk mena-
ikkan harga mobil LCGC se-
telah satu tahun sejak pelun-
curannya. "Saya sekarang 
cek surat resminya, kemudi-
an baru menghitung potensi 
kenaikan, kata Suparno, 
Rabu (25/9).

Kenaikan harga mobil 
LCGC tersebut diperkirakan 
sebesar 6,6%. Namun, Supar-
no belum bisa memastikan 
angka itu dengan alasan tim 
Toyota masih akan menghi-
tungnya. Selain itu, Suparno 
juga tidak menyebutkan, ka-
pan kenaikan harga Agya 
mulai diterapkan.

Ia hanya bilang, kenaikan 

harga akan dilakukan dalam 
waktu dekat seperti bulan 
depan. Sebagai catatan, har-
ga Agya seri termurah sekitar 
Rp 95 juta. Itu berarti, dengan 
kenaikan harga 6,6% maka 
harga jual Agya seri termurah 
akan naik menjadi Rp 101,27 
juta per unit. 

Fransisca Berta Viska 

JAKARTA. Upah Minimum 
Regional (UMR) daerah Jabo-
detabek yang terus naik, 
membuat pelaku industri se-
patu dan alas kaki melirik 
rencana relokasi pabrik. Na-
mun, proses relokasi pabrik 
ternyata tak semudah mem-
balik telapak tangan.

Ketua Umum Asosiasi Per-
sepatuan Indonesia (Aprisin-
do), Eddy Wijanarko bilang, 
basis produksi sepatu yang 
dilirik adalah daerah di Jawa 
Tengah atau Jawa Timur. "Mi-
salnya Kendal, Jepara, Te-
manggung atau Pasuruan. 
Kami  tidak mau lagi berhada-
pan dengan banyaknya unjuk 
rasa," terang Eddy kepada 
KONTAN, Minggu (21/9). 

Rencana pemindahan pab-
rik sepatu tersebut juga di-

sampaikan Ketua Pengem-
bangan Usaha Dalam Negeri 
Asosiasi Sepatu Indonesia 
(Aprisindo) Marga Singgih. 
Menurut Singgih, ada bebera-
pa perusahaan sepatu yang 
kini sedang menyusun renca-
na pemindahan basis produk-
si dari Jabodetabek ke Jawa 
Tengah atau Jawa Timur. "Ka-
lau pilihan ke luar pulau Jawa 
sulit kami lakukan karena pe-
ngiriman sepatunya akan su-
sah," kata Marga.

Sayangnya, Marga enggan 
menyebutkan nama perusaha-
an yang akan merelokasi pab-
rik itu. Ia hanya menjelaskan, 
pabrik sepatu yang relokasi 
itu adalah jenis sepatu sport. 
"Bukan sepatu kulit, seperti 
sepatu untuk fashion, dan 
sandal," jelas Marga.

Senada dengan Eddy, Marga  
bilang, pemindahan pabrik 
sepatu sport tersebut dilaku-
kan untuk menghindari tun-
tutan kenaikan upah buruh di 
Jabodetabek. Menurutnya, 

pabrik sepatu sport merupa-
kan pabrik padat karya yang 
butuh tenaga kerja banyak, 
bahkan sampai 5.000 orang. 

Namun, pemindahan pabrik 
sepatu ternyata bukan perka-

ra gampang. Sebab, pihak 
perusahaan mesti mempersi-
apkan lahan dan infrastruktur 
pabrik, termasuk melakukan 
perekrutan tenaga kerja baru. 
"Setidaknya butuh 2 tahun–3 
tahun untuk proses pindahan. 
Karena harus memindahkan 
mesin dan mencari lahan 
baru," kata Marga.

Untuk diketahui saja, sektor 
industri sepatu saat ini minim 
akan investasi baru. Pelaku 
industri menilai, minimnya 
investasi terjadi karena naik-
nya beban industri, mulai dari 
kenaikan tarif dasar listrik  
(TDL) sampai dengan kenaik-
an upah bekerja. "Tahun ini 
tidak ada investor yang masuk 
ke industri ini," ungkap Eddy.

Fransisca Bertha Vistika

Perang diskon mobil baru mengganggu 
penjualan mobil bekas.
Rico Setiawan, 
Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk

Perang Diskon 
Menguras Laba 
Tunas Ridean
Semakin besar diskon, semakin kecil margin perusahaan

Fransisca Bertha Vistika

Industri Sepatu Cari Tempat Relokasi Pabrik

■MANUFAKTUR

Kata kunci untuk men-
capai kemenangan 
adalah strategi.. Tan-

pa memiliki strategi yang 
jitu, kita akan sangat sulit 
mencapai kemenangan.

Bill McDermott memang 
belum seterkenal Steve Jobs 
pendiri Apple dan Larry Elli-
son pendiri Oracle. Namun 
McDermott semakin menjadi 
seorang legenda dengan sepak 
terjangnya di SAP. SAP me-
rupakan perusahaan softwa-
re untuk sektor bisnis terbe-
sar di dunia. Dan ia merupa-
kan personifi kasi kata strategi 
yang perlu kita kenal lebih 
dekat.

Ketika McDermott berusia 
16 tahun di Long Islands, 
New York, ia bekerja 3 ma-
cam pekerjaan untuk membe-
li Deli mungil sebagai bisnis 
pertamanya. Deli adalah se-
macam warung roti san-
dwich dan kopi sederhana di 
lingkungan rumah tinggal 
atau perkantoran. Tapi ingat 
Deli bukan semacam warung 
kopi elegan ala Starbucks. 

Setelah lulus dari univer-
sitas, ia mulai bekerja seba-
gai salesman door-to-door 
untuk produk Xerox. Ia men-
catat prestasi selalu mendu-
duki ranking pertama untuk 
penjualan terbanyak. 

Atas prestasi itu, Ia pun 
diangkat sebagai presiden 
salah satu divisi Xerox de-
ngan umur termuda. Setelah 
itu ia bergabung dengan SAP 
dan di tahun 2010 menjadi 
co-CEO. Kini ia adalah seo-
rang nomor satu sebagai CEO 
tunggal perusahaan software 
terbesar di dunia ini.

SAP adalah perusahaan 
yang berbasis di Jerman. 
Kemajuan SAP ini menarik 
karena para kompetitornya 
seperti Oracle maupun Cisco 
berbasis di Silicon Valley. 

Yang lebih menarik lagi 
adalah pangsa pasar SAP 
yang sekitar 80% adalah per-
usahaan kecil dan menengah 
(SMEs). Saat ini SAP menja-
di motor 74% transaksi bisnis 
dunia dan 97% dari 1.8 juta 
pesan singkat atau Short 
Message Services (SMS) yang 
dikirim setiap hari di muka 
bumi ini.

Para pemakai SAP men-
distribusikan 78% suplai 
makanan dunia, 76% produk-
produk kesehatan dan kecan-
tikan, 82% dari kopi dan teh 
dunia, 79% konsumsi coklat, 
dan 77% dari konsumsi bir 
dunia. Dan apa kelebihan 
SAP dari segi strategi pema-
saran? Pemasaran substansi 
alias konten secara epik alias  
epic content marketing. 

Joe Pulizzi dalam Epic 
Content Marketing: How to 
Tell a Different Story, Break 

Through the Clutter, and Win 
More Customers by Marketing 
Less membahas, bagaimana 
bisnis-bisnis raksasa dunia 
seperti John Deere, Procter & 
Gamble, dan Red Bull bisa 
menjual dengan tidak menju-
al. Strategi ini juga diterap-
kan oleh SAP. 

Mereka berhasil meng-
identifikasi gap antara ha-
rapan akan informasi produk 
dengan informasi solusi kon-
sumen. Konten informasi 
yang SAP tawarkan menca-
kup: bagaimana mengem-
bangkan bisnis, bagaimana 
menekan cost, bagaimana 
mengalahkan kompetitor, 

dan bagaimana mendapat-
kan konsumen setia. 

Pertanyaan-pertanyaan 
kunci tersebut dijawab dalam 
bahasa konsumen yang se-
derhana. Bisa dilihat di lam-
an: http://global.sap.com/cam-
paigns/digitalhub-internet-of-
things/index.html. Tersedia 
pula link untuk mengunduh 
ebook putih (white paper 
ebook) tentang fungsi-fungsi 
produktif SAP. 

Bill McDermott dalam 
buku autobiografi nya berju-
dul Winners Dream: A Journey 
from Corner Store to Corner 
Office, A Global CEO’s Life 
Lessons in Sales, Motivation 

and Leadership menggambar-
kan, kehidupannya sejak 
masa kanak-kanak bersama 
orang tua yang optimistis 
dan positif dengan nilai kerja 
keras. Ia dikenal sebagai pe-
mimpi besar dan berkeyakin-
an bisa mencapai apapun 
yang dicitakan. 

Di usia 11, ia bekerja se-
bagai loper koran di Long Is-
land dengan 150 rumah tuju-
an antaran. Sering kali ia 
mampir ke rumah-rumah 
yang belum berlangganan 
koran sambil menawarkan 
jasa penjualan korannya 

Dengan bersepeda di se-
gala iklim dan cuaca, terma-
suk di musim hujan dan di-
ngin, ia telah kenal dekat de-
ngan konsep selalu hadir. 
Alhasil, dicapai 100% growth 
untuk bisnis loper koran yang 
ada di wilayahnya.

Pelajaran berikut yang 
berharga adalah ketika mena-
gih bayaran yang perlu dila-
kukan dengan senyuman dan 
dengan timing yang tepat. 
Listen and learn merupakan 
motonya sejak masa remaja. 
Juga mendasari keberanian-
nya dalam berimprovisasi. 

SAP dan Bill McDermott 
merupakan sinergi yang ma-
nis mengingat nilai-nilai ke-
percayaan, objektif terutama 
pembawa solusi, dan keseder-
hanaan serta simplifikasi 
fungsi produk yang mudah 
dipahami.

Epic marketing strategy 
yang berbasis solusi dan pre-
sentasi narasi yang menja-
wab secara gamblang ala SAP 
memberi nafas empati ma-
nusiawi yang menjual. 

Selamat berefl eksi   ■

Bisnis, Hidup Bill McDermott dan SAPBisnis, Hidup Bill McDermott dan SAP
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Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Tahun ini tidak 
ada investor baru 
yang investasi di 
sektor alas kaki 

dan sepatu.

Aksi Mendukung Pabrik Semen 

ANTARA/R. Rekotomo

Sejumlah warga Kabupaten Rembang, Jateng berjalan sambil membentangkan spanduk dan poster saat berunjuk rasa 
mendukung rencana pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia Tbk, di Semarang, Kamis (25/9). Warga yang 
berasal dari lima desa di Kabupaten Rembang itu mengaku tidak terganggu dengan pembangunan pabrik semen.

SAP tawarkan 
bagaimana 

kembangkan 
bisnis dan 

memberi solusi.

Pemegang Saham PT Tunas Ridean Tbk (TURI)
PT Tunas Andalan Pratama
Jardine Cycle & Carriege Ltd

Publik

43,83%
43,83%

12,33%

Kinerja Semester I
2013-2014 (dalam miliar rupiah)

Sem I 2013 Sem I 2014
Penjualan 5.840 5.735
Laba tahun berjalan 144 160

Sumber: RTI

Anak Usaha Tunas Ridean
Kinerja Sektor Porsi

PT Mitra Asri Pratama Jasa sewa 51 %
PT Surya Sudeco Jasa sewa 100%
PT Rahardja Ekalancar Otomotif 100%
PT Surya Mobil Megahtama Otomotif 100%
PT Tunas Mobilindo Perkasa Otomotif 100%
PT Tunas Mobilindo Parama Otomotif 100%


