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JAKARTA. Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indone-
sia (Gaikindo) optimistis tar-
get penjualan mobil 1,250 juta 
unit tahun ini tercapai. Target 
ini naik tipis 1,7% jika diban-
dingkan penjualan mobil ta-
hun lalu sebanyak 1,229 juta.

Sampai dengan Juli 2014, 
penjualan mobil mencapai 
733.716 unit naik 2,71% jika 
dibandingkan periode yang 
sama tahun 2013. "Meski tar-
get ini tak jauh berbeda de-
ngan realisasi tahun lalu, teta-
pi masih ada kenaikan," kata 
Sudirman MR, Ketua Umum 
Gaikindo, Kamis (28/8).

Sudirman menjelaskan, ke-
naikan penjualan mobil tahun 
ini tak sekencang tahun lalu 
yang tumbuh 10,18%. Namun 
begitu, angka penjualan mobil 
tahun ini masih berpeluang 
untuk naik lebih tinggi karena 
ada perhelatan pameran Indo-
nesia International Motor 
Show (IIMS) yang digelar Sep-
tember 2014. 

Karena pasar domestik tak 

terlalu kencang, Gaikindo ru-
panya memacu ekspor mobil 
dengan target naik 17% tahun 
ini. "Tahun lalu ekspor kenda-
raan utuh (CBU) kami 170.958 
unit, tahun ini diprediksi naik 
menjadi 200.000 unit," kata 
Sudirman.

Begitu pula dengan ekspor 
kendaraan terurai (CKD) yang 
diprediksi bisa tumbuh 14% 
tahun ini menjadi 120.00 unit. 
Adapun tahun lalu ekspor 
kendaraan CKD tercatat 
105.000 unit. Kenaikan target 
ekspor didukung kenaikan 
kapasitas produksi agen pe-
megang merek (APM) mobil 
di Indonesia. 

Sudirman bilang, jika tahun 
lalu kapasitas produksi mobil 
di Indonesia baru mencapai 
1,3 juta unit per tahun, maka 
tahun ini bisa naik menjadi 
1,99 juta unit. "Ada lima merek 
besar yang menambah kapasi-
tas produksi mobilnya," tutup 
Sudirman. 

Fransisca Bertha Vistika

Target penjualan mobil tahun ini 1,25 juta 
unit, naik sedikit dari realisasi tahun lalu.
Sudirman MR, Ketua Umum Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 

Penjualan Mobil Bisa 
Mencapai 1,25 Juta

■MANUFAKTUR

Membangun dan inova-
si sebuah merek atau 
brand bisa mengan-

dalkan keampuhan teknologi 
informasi. Caranya bisa de-
ngan memanfaatkan jejaring 
sosial yang sudah ada, atau 
membangunnya sendiri.

Chief Executive Officer 
Tumblr John Maloney mene-
lepon manager Lady Gaga 
(LG) bernama Troy Carter di 
Los Angeles untuk mengajak 
Lady Gaga bergabung di blog 
yang sekaligus media sosial 
yang berdesain simpel nan 
sejuk tersebut. Tapi Carter 
sudah punya platform yang 
kena betul untuk musisi de-
ngan berjuta-juta fans, yaitu 
Backplane. 

Lady Gaga telah memba-
ngun LittleMonsters.com de-
ngan platform Backplane 
(BP). Backplane sendiri 
mempunyai harapan besar 
dengan dukungan kapital 
raksasa dari Menlo Ventures, 
Google Ventures, Sequoia Ca-
pital, dan investor lain. Ada 
euforia akan inovasi di SV 
yang menginterupsi berbagai 
industri.

Backplane merupakan 
platform yang berbentuk hub 
untuk industri musik, sport, 
dan entertainment. Dari klub 
fun, hingga merilis musik 
atau fi lm baru hingga pembe-
lian tiket konser dan pertan-

dingan bisa dilakukan di 
sana. Sehingga menghasilkan 
data saling terkoneksi dan 
dapat menjual cross-product. 
Sinergi juga bisa dilakukan 
antar ikon.

Di tahun 2010, biduanita 
berpakaian nyentrik Lady 
Gaga sendiri yang mengajak 
Carter membangun Web site, 
mengingat interaksi para fan 
lebih banyak terjadi di blog-
blog fan klub. Carter mulai 
melakukan rekrutmen para 
techie. Salah satunya Joey 
Primiani sebagai co-founder 
di bidang teknologi. Joey me-
lamar ketika Carter membuka 
lowongan di FaceBook page-
nya Lady Gaga.

Laura Lane, mahasiswa 
jurnalisme dari Dublin, Ir-
landia yang mendirikan Ga-
gaNews.com mengadakan 
kontak di konser di tahun 
2010. Dan sejak itu mempu-
nyai hubungan dekat dengan 
Lady Gaga dan Carter. Lady 
Gaga sendiri termasuk gene-
rasi yang hidup dalam gaya 
digital yang kental. Karena 
itu, ia tidak segan untuk me-
retwit foto-foto dari para 
penggemarnya.

Hubungan baik dan kede-
katan antara Lady Gaga, ma-
nager Carter, dan para peng-
gemar yang mempunyai ke-
t r a m p i l a n  b e r h a r g a , 
membangun lebih dari seke-

dar jembatan bisnis. Mereka 
menggabungkan dunia tekno-
logi informasi dengan kultur 
pop yang sangat kental. Diisi 

dengan gaya jurnalisme mo-
dern dari segi konten. Serta 
grafi k visual yang menawan. 

Lady Gaga dan Carter 
yang bersinergi dengan IT 
menghasilkan Backplane  

yang menginterupsi bisnis 
hiburan dan tim olah raga 
profesional dengan social net-
working. Media ini mengga-
bungkan berbagai fi tur yang 
dibutuhkan oleh seorang artis 
dan olahragawan untuk 
membangun karier dari nol. 
Dengan atau tanpa bantuan 
para promotor dan perusaha-
an besar di belakang mereka. 

Dibandingkan dengan 
FaceBook yang mempunyai 
fi tur update status dalam ben-
tuk teks, video, dan audio, 
serta membangun komunitas 
dalam bentuk page, Backplane 
memberikan fl eksibilitas eks-
tra dengan custom-made fea-
tures untuk industri enter-
tainment.

Twitter ideal untuk mem-
bangun daftar follower. Na-
mun, sosial media yang satu 
ini sangat terbatas fi turnya 
dengan hanya 140 karakter, 
status twit dan mengunduh  
foto danvideo yang terbatas. 
Jual-beli dan komunitas aktif 
eksklusif tidak dimungkinkan 
karena Twitter didesain seba-
gai corong informasi sing-
kat.

Bisnis entertainment ber-
markas di Los Angeles yang 
berlokasi kurang lebih 7-8 
jam berkendara mobil dari 
Silicon Valley (SV) yakni 
tempat yang saat ini menjadi 
pusat IT dunia. LA berlokasi 

di California Selatan dan SV 
(dan SF) di Utara. 

Saya beruntung bermu-
kim di Silicon Valley yang 
sarat dengan inovasi di mana 
kultur pop seringkali bersi-
nergi dengan dunia para ha-
cker ini. Membangun merek 
kini sangat membutuhkan 
media-media online dan 
Backplane merupakan pilih-
an baru yang vertikal.

Komunitas tertutup dan 
eksklusif Backplane memung-
kinkan interaksi terasa spesi-
al dan berbagai launching 
bisa dilakukan dengan skala-
bilitas memadai. Apalagi de-
ngan jumlah penggemar Lady 
Gaga mencapai jutaan.

Era industri seni dan olah 
raga yang menginterupsi in-
dustri raksasa promotor di 
belakang para artis indepen-
den telah lahir. Dengan in-
dustri penerbitan dan media 
yang telah terinterupsi oleh 
internet sejak beberapa tahun 
yang lalu, kini dunia seni 
dan olah raga tampaknya su-
dah mulai menikmati pula.

Berbagai startup yang 
menginterupsi industri se-
dang dibangun di SV dan 
kota-kota IT dunia. Saya 
mencoba menuliskan inovasi-
inovasi interupsi lainnya 
dalam beberapa artikel. Sa-
lam hangat bagi dunia seni 
dan olah raga Indonesia.  ■

Membangun Merek Lady GagaMembangun Merek Lady Gaga
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Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Lady Gaga dan 
Carter bersinergi 

dengan TI dan 
menghasilkan 

Backplane untuk 
bangun merek.

Ekspor Ban 
Gajah Tunggal 
Menggelinding
Gajah Tunggal berencana merambah pasar ban Meksiko.

JAKARTA. Penjualan ban mi-
lik PT Gajah Tunggal Tbk 
(GJTL) di pasar ekspor pada 
semester I-2014 mencapai Rp 
2,48 triliun. Ekspor ini naik 
31% jika dibandingkan dengan 
periode yang sama 2013 yang 
sebesar Rp 1,89 triliun. Lon-
jakan ekspor tertinggi menuju 
ke Amerika Serikat (AS).

Porsi ekspor ke negeri 
Uwak Sam ini  juga terbesar 
ketimbang ke negara-negara 
lain. Persentasenya mencapai 
50% dari total ekspor dari per-
usahaan produsen ban yang 
dirintis oleh taipan gaek Sjam-
sul Nursalim ini. 

Selain Amerika Serikat, eks-
por Gajah Tunggal menggelin-
ding ke negara-negara di ka-
wasan Timur Tengah dengan 
porsi 15%. Ada juga yang me-
nuju ke daratan Eropa dan 
Asia dengan porsi masing-ma-
sing 14%. Dan 7% lainnya dari 
ekspor negara lainnya.

"Ekspor menyumbang 33% 
penjualan kami di semester I-
2014," terang Catharina Widja-
ja, Direktur Gajah Tunggal, 
Rabu (27/8). Porsi ekspor ini 
lebih rendah jika dibanding-
kan porsi ekspor semester I-
2013 lalu di angka 32,16%.

Adapun pendapatan Gajah 
Tunggal di semester I-2014 
adalah Rp 6,56 triliun, naik 7% 
jika dibandingkan periode 

yang sama tahun 2013 senilai 
Rp 6,13 triliun. Catharina bi-
lang, dalam tiga sampai empat 
tahun ke depan, porsi ekspor 
ditargetkan bisa menyumbang 
35%-36% dari pendapatan. 

Untuk memperkuat ekspor, 
perseroan telah merambah 
pasar Amerika Latin. "Kami 
sudah pasok ke Brazil, saat ini 
kami sedang penjajakan ke 
Meksiko," jelasnya. 

Untuk pasar domestik, pen-
jualan Gajah Tunggal justru 
turun. Pada paruh pertama 
tahun ini, penjualan domestik 
tercatat Rp 4,08 triliun turun 
3,6% jika dibandingkan penju-
alan periode yang sama tahun 
lalu senilai Rp 4,23 triliun. 

Kompetisi yang ketat dan 
lesunya permintaan ban dari 
tambang dan komoditas men-
jadi faktor pemicunya. "Pang-
sa pasar kami di domestik se-
kitar 21%," jelas Catharina.

Namun begitu, gajah Tung-
gal melihat secercah harapan 
dari penjualan mobil murah 
atau low cost green car 
(LCGC). Perusahaan meng-
klaim, sampai pertengahan 
2014, sekitar 50%-60% mobil 
LCGC telah menggunakan 
ban Gajah Tunggal. 

Untuk mengejar kenaikan 
penjualan, Gajah Tunggal me-
nambah produksi ban dari 
35.000 unit per hari di tahun 
2013 menjadi 45.000 unit per 
hari tahun ini. 

Walaupun pendapatan se-
mester I-2014 naik, tetapi per-
seroan membukukan penuru-
nan laba menjadi Rp 228 mili-
ar, atau turun 50,4% jika 
dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu senilai 460 
miliar. "Profi t kami turun ka-
rena rupiah melemah. Sebab, 
bahan baku kami diimpor pa-
kai dollar," katanya.   ■

Fransisca Bertha Vistika

CSR Astra Daihatsu Motor

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

(Kiri-kanan) Division Head Marketing Astra Daihatsu Motor (ADM) Robby Irvayandi, Head of CSR ADM Arjoni, dan Divi-
sion Head Corp Planning ADM Rudy Ardiman bercengkrama dengan anak-anak balita saat peluncuran program Daihatsu 
Peduli Posyandu dan Kesehatan Balita Indonesia di Jakarta (28/8). Program ini merupakan kerjasama Daihatsu dengan 
Kementrian Kesehatan. 

INDUSTRI SARANA KERETA API■

Industri Kereta Harus Mengerek Kapasitas
JAKARTA. Kebutuhan sarana 
kereta api di Indonesia belum 
sepenuhnya bisa dipasok oleh 
industri nasional. Alhasil, ope-
rator kereta api masih harus 
mengandalkan impor sebagai 
pilihan untuk pengadaan sara-
na kereta api.

Budi Darmadi, Direktur 
Jenderal Industri Unggulan 
Berbasis Teknologi Tinggi, 
Kementerian Perindustrian 
bilang, saat ini, kenaikan ke-
butuhan sarana kereta api su-
dah tak sesuai lagi dengan 
kemampuan produksi. Sebab 
pertumbuhan kereta penum-

pang mencapai 10% per tahun. 
"Begitu juga kebutuhan kereta 
barang yang naik 25% per ta-
hun," kata Budi, Rabu (27/8). 

Namun, kebutuhan itu tak 
seiring dengan angka produk-
si industri dalam negeri. Un-
tuk diketahui, satu-satunya 
perusahaan yang mempro-
duksi gerbong kereta api di 
Indonesia adalah PT Industri 
Kereta Api (INKA). 

Menurut Budi, beberapa ta-
hun belakangan tak ada inves-
tasi baru untuk memperbesar 
produksi INKA. Kemperin 
mencatat, produksi PT INKA 

tahun 2012 sama dengan ta-
hun ini. Contoh, produksi ke-
reta angkutan barang tercatat 
300 unit per tahun dan pro-
duksi angkutan penumpang 
120 unit per tahun. "Sama de-
ngan tahun 2012," katanya. 

Adapun, tahun 2030 menda-
tang kebutuhan kereta api 
khusus perkotaan di Indone-
sia diprediksi mencapai 6.016 
unit. Kebutuhan tertinggi da-
tang dari Jabodetabek dengan 
jumlah 1.024 unit.

Budi bilang, jika gerbong 
kereta api bisa diproduksi di 
dalam negeri, maka operator 

kereta api seperti PT Kereta 
Api Indonesia akan melaku-
kan pengadaan dari dalam 
negeri. Jika tidak, operator itu 
akan mengimpornya. 

Ambil contoh, kereta diesel 
dan sejenisnya yang kini ma-
sih di impor. Sebab, industri 
dalam negeri seperti PT INKA 
belum mampu memproduksi-
nya. "Kita belum bisa membu-
at mesin sehingga impor dari 
Amerika atau Eropa," terang 
Budi yang berharap ada per-
tumbuhan di industri ini. 

Benediktus Krisna Yogatama

Penjualan Gajah Tunggal Semester I-2014

Produk ban Penjualan 
semester I-2014

Kapasitas 
produksi Utilisasi

Ban Radial Rp 2.613 miliar 55.000 ban/hari 64%

Ban Bias Rp 2.007 miliar 14.500 ban/hari 77%

Ban Sepeda Motor Rp 1.516 miliar 90.000 ban/hari 72%

Karet Sintetis Rp 257 miliar 75.000 ton/tahun 79%

Kain Ban Rp 165 miliar 40.000 ton/tahun 68%

Sumber: Bursa Efek Indonesia
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