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Permintaan mobil untuk taksi tergantung
perusahaan taksi dan kebijakan pemerintah.
Budi Nur Mukmin, GM Strategy &
Communication Division PT NMI.

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 28 November 2014

Lenovo Luncurkan Vibe X2

Perusahaan taksi mengurangi pesanan armada baru
Fransisca Bertha Vistika
JAKARTA. Perlambatan ekspansi bisnis perusahaan operator taksi tentu mempengaruhi kinerja penjualan mobil
untuk taksi. Banyak perusahaan taksi yang sebelumnya
rutin memesan armada baru,
belakangan justru mengurangi, bahkan menahan diri
melakukan pengadaan armada baru.
Mengacu data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari-Oktober 2014,
penjualan mobil untuk armada taksi turun 37,4% menjadi
Rp 7.244 unit. Adapun periode
yang sama tahun lalu penjualan mobil untuk taksi tercatat
sebanyak 11.579 unit.
Rahmat Samulo, Direktur
Pemasaran PT Toyota Astra
Motor (TAM) menjelaskan,
penurunan penjualan dari
perusahaan taksi itu terjadi
karena dampak melambatnya
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ditambah lagi, daya
beli masyarakat menyusut
akibat kebijakan kenaikan
harga bahan bakar minyak.
Hal ini lah yang membuat
konsumen mengurangi intensitas naik taksi. "Kondisi ini
tentu mempengaruhi investasi
dari perusahaan taksi," jelas
Samulo kepada KONTAN,

Kamis (27/11).
Untuk penjualan armada
taksi milik perusahaan otomotif asal Jepang ini, sampai
Oktober 2014 tercatat hanya
mencapai 6.650 unit. Angka
penjualan ini turun 28,2% jika
dibandingkan realisasi penjualan di periode yang sama tahun 2013 sebanyak 10.764
unit. "Tahun 2015 nanti, kami
berharap penjualan bisa naik,
karena pemerintah giat mengembangkan kebijakan
transportasi publik termasuk
taksi," kata Samulo.
Dalam harapan Samulo,
penjualan taksi Toyota bermerek Limo tahun 2015 bisa
sama dengan realisasi penjualan tahun 2013 lalu sebanyak
11.778 unit. Adapun tahun ini,
target penjualan armada taksi
dari Toyota hanya mencapai
10.000 unit.

Penjualan Armada
Taksi Menyusut
Januari - Oktober 2014
Merek
2013
2014
Toyota
10.764
6.650
Kia
177
0
Proton
0
0
Nissan
0
502
Hyundai
262
92
Chevrolet
376
0
Total
11.579
7.244
Sumber: Gaikindo

Kondisi penjualan berbeda
dialami oleh PT Nissan Motor
Indonesia, selaku agen pemegang merek (APM) mobil merek Nissan. Perusahaan ini
justru mencatat penjualan
mobil untuk armada taksi
pada tahun ini. Adapun tahun
2013, Nissan tak berhasil menjual armada taksi baru.
Budi Nur Mukmin, General
Marketing Strategy and Communication Division PT Nissan Motor Indonesia menyebutkan, bisnis armada mobil
untuk taksi berbeda dengan
bisnis mobil pribadi. Bisnis
armada taksi punya pangsa
pasar yang tak menentu.
"Permintaan armada mobil
taksi itu tergantung dari perusahaan taksi tersebut, dan
regulasi yang ditetapkan oleh
pemerintah," jelas Budi kepada KONTAN, (27/11). Menurut
Budi, sebenarnya banyak perusahaan taksi ingin menambah armada baru, namun kebijakan atau aturan pemerintah daerahnya tidak
memungkinkan.
Alhasil, para penyedia mobil untuk armada taksi lebih
banyak membidik pesanan
taksi dari program peremajaan armada taksi lama. Budi
berharap, pemerintah memberikan kuota tambahan untuk armada taksi yang beroperasi, terutama di kota-kota
besar.
■

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Model mencoba ponsel pintar premium Lenovo VIBE X2 saat peluncurannya di Jakarta, Kamis (27/11). Ponsel terbaru dari
Lenovo ini menggunakan disain tiga lapis warna yang diklaim yang pertama di dunia dengan fasilitas premium di dalamnya. Produk ini akan tersedia di pasaran mulai Desember 2014 dengan harga jual Rp 3,9 juta setiap unitnya.

■ PROYEKSI INDUSTRI PLASTIK 2015

Kapasitas Produksi Plastik Melar 5%-10%
JAKARTA. Kapasitas produksi industri plastik nasional
pada 2015 yang mendatang
diprediksi tumbuh 5%-10%.
Adapun kebutuhan plastik
nasional diproyeksikan juga
naik sejalan dengan proyeksi
pertumbuhan ekonomi dikisaran 6%-7% per tahun.
Budi Susanto Sadiman, Wakil Ketua Umum Inaplas (Asosiasi Industri Aromatik, Olefin
dan Plastik Indonesia) menjelaskan, pada tahun 2015 yang
akan datang, sudah ada sejumlah investasi yang dilakukan produsen plastik. "Ada
sejumlah produsen yang menambah kapasitas produksi,
sehingga kapasitas produksi
nasional tumbuh sekitar 5%10%," ujar Budi kepada KONTAN, Kamis (27/11).
Sayangnya Budi tidak me-

miliki data detail mengenai
siapa saja perusahaan yang
akan menambah kapasitas
produksi tahun depan. Yang
pasti, penambahan kapasitas
produksi dilakukan oleh pelaku industri kelas menengah
dan besar.
Sekadar gambaran saja, tahun ini, rata-rata produksi
plastik nasional tercatat 5 juta
ton per tahun. Jika angka produksi tahun 2015 naik sampai
10%, maka tahun depan angka
produksi plastik bertambah
menjadi 5,5 juta ton.
Sebetulnya, kapasitas produksi plastik nasional saat ini
sudah lebih dari cukup untuk
memenuhi kebutuhan plastik
nasional. Namun, Budi bilang,
adanya investasi baru berguna
untuk mengantisipasi kenaikan permintaan dalam rentang

waktu beberapa tahun yang
akan datang.
Semula, kebutuhan pasar
plastik nasional diproyeksikan 4,2 juta - 4,5 juta ton tahun
ini, atau tumbuh 5%-12,5% dari

Proyek
infrastruktur bisa
menambah
permintaan
plastik.
produksi tahun 2013 yang tercatat 4 juta ton. Namun, mengacu perhitungan terbaru Inaplas, kebutuhan plastik tahun
2014 meleset dari proyeksi.
Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ber-

subsidi dikhawatirkan ikut
mempengaruhi permintaan
plastik. Walaupun pengaruhnya sementara, permintaan
plastik sampai akhir tahun ini
diproyeksikan lebih rendah
dari proyeksi semula.
Adapun untuk tahun depan,
Inaplas percaya diri melihat
peluang pasar industri plastik.
Kenaikan permintaan plastik
diproyeksikan akan datang
dari kenaikan proyek infrastruktur yang dijanjikan oleh
pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla. "Proyek infrastruktur bisa menambah permintaan plastik untuk makanan minuman dan turunan
kimia lain seperti bahan baku
pipa dan plastik untuk infrastruktur lainnya," jelas Budi.
Benediktus Krisna Yogatama

■ PENJUALAN MOTOR GEDE

Triumph Baru Penuhi
40% Target Penjualan

Pelajaran dari Startup Sukses

S

etiap bisnis pasti mengalami fase startup. Begitu ide bisnis dikemas di
kepala, fase benih sudah dimulai. Startup sukses biasanya didirikan oleh dua orang,
biasanya yang satu sangat
memahami dalam hal teknis,
sedangkan yang satu lagi dalam hal pemasaran.
Bahkan, startup mendirikan sebuah negara sekalipun,
memerlukan dua partner
yang bekerja saling bahumembahu. Bung Karno sebagai otak teknis dan pemasaran ide sedangkan Bung Hatta sebagai administrator
yang menjalankan fase-fase
startup dari belakang meja.
Lihat saja gaya orasi
Bung Karno yang sangat
"menjual" dengan membakar
nasionalisme. Mungkin saya
melihat almarhum bisa disejajarkan dengan Steve Jobs
dalam hal gaya pemasarannya. Yakni jenial, dan memiliki gaya hanya satu-satunya
di dunia.
Setiap startup sukses biasanya ditunjang oleh personel
yang sesuai di dalam bidangnya. Dan mampu menghasilkan konflik yang produktif,
bukan yang memecah-belah.
Suasana kerja dalam startup
mempunyai fungsi sebagai
wadah default bak kanvas
yang putih dan bisa diisi de-

ngan lukisan gaya apapun.
Suasana kerja sebagai
"kanvas" sesungguhnya tidak
selalu putih. Mengingat begitu banyak elemen yang berhubungan, seperti kerasnya
suara, kualitas udara, dan
temperatur, serta keharmonisan maupun positivitas
yang bisa dirasakan.
Ini semua merupakan
bahan dasar yang sering kali
terlupakan oleh para penggiat
startup. Dan seringkali tidak
digarap dengan optimal.
Dengan suasana positif
dan tenang bisa menciptakan
kegiatan-kegiatan internal di
dalam pikiran bisa terbangun. Seorang pendiri startup
sebagai Chief Executive Officer pertama sehingga perlu
kenal betul dan menginternalisasi tiga hal utama.
Pertama, menetapkan visi
dan strategi perusahaan. Kedua, merekrut para manajer
dan subordinat yang berkarakter positif sehingga bisa
paralel dengan visi dan strategi. Ketiga, memastikan masih cukup uang benih untuk
operasi.
Shai Reshef pendiri University of the People (UoP) di
Pasadena, California, adalah
contoh startup founder yang
gigih dan bervisi jelas serta
strategis. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendapatkan

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta
dukungan akademik, finansial, dan politik untuk universitas online gratis pertama di
dunia ini. Ia bervisi untuk

Tetapkan visi,
rekrut manajer
dan subordinat
yang positif, dan
cukup
pendanaan.
mendemokratisasikan pendidikan di seluruh dunia melalui program-program bergelarnya.
Dari United Nations hing-

ga Bill Clinton Foundation
mendukung niat baik UoP
ini. Ini membangun merek
UoP dengan sendirinya.
Efeknya bisa membangun
kultur yang semakin strategis. Dalam beberapa tahun
saja, universitas ini telah
mendapat akreditasi yang
diberikan oleh DETC, sebuah
organisasi yang diakui oleh
US Department of Education.
Tujuan pendirian UoP
yang patut dipuji adalah
memberikan kesempatan belajar di manapun dan oleh
siapapun. Sepanjang ada Internet yang memadai. Kultur
non-profit yang sangat passionate dalam mengedukasi berbagai generasi dan individu
dari berbagai kelas sosial dan
ekonomi di mancanegara ini,
sekaligus berfungsi sebagai
"kanvas" organisasi.
Greg Gottesman seorang
managing director Madrona
Venture Group di Seattle
Amerika Serikat menyebutkan beberapa elemen yang
mampu mengakselerasi startup dalam pertumbuhannya.
Salah satu yang paling
penting adalah kultur startup
yang bebas dari office politics.
Kunci dari politik kantor
adalah siapa yang lebih berjasa alias berusaha mendapatkan kredit dan merit alias
jasa dari setiap kegiatan yang

menambah nilai bagi perusahaan dan stakeholder. Tumbuhkan iklim yang memotivasi siapapun untuk berkarya
tanpa perlu mendapatkan
kredit tertentu.
Dengan komunikasi antar
individu dengan CEO startup,
diharapkan iklim misionaris
bisa ditumbuhkan. Misi sebuah startup adalah membangun perusahaan yang mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi ekonomi.
Integritas juga sangat dibutuhkan. Baik pemimpin
maupun yang dipimpin perlu
menunjukkan lebih dari sekedar kemauan dan niat, Namun fakta prestasi yang bisa
dicatat dan dibuktikan dalam
interaksi dengan sesama anggota organisasi maupun dengan customer.
Customer relationship
yang baik adalah sejak awal
harus mampu membangun
kepercayaan, sehingga merek
yang baik bagi startup di
masa depan bisa diraih.
Lingkungan dan suasana
yang baik untuk sukses merupakan fondasi yang sangat
sering diabaikan.
Dan terakhir, kemampuan mengelola cash flow merupakan skill yang sangat penting untuk dimiliki oleh founder startup manapun.
Salam sukses!
■

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Triumph fokus menjual motor di Jawa dan Bali.
BOGOR. Pendatang baru di
penjual sepeda motor gede,
PT Triumph Indonesia mengklaim telah mengantongi penjualan sebanyak 40% dari target yang ditetapkan sebanyak
500 unit per tahun. Perseroan
optimistis, penjualannya bisa
menembus target yang telah
ditetapkan.
Mengacu persentase penjualan ini, itu berarti Triumph
Indonesia telah menjual motor gede sekitar 200 unit–225
unit terhitung sejak Juli 2014.
Untuk diketahui, periode penjualan tahunan sepeda motor
asal Inggris ini dimulai dari
bulan Juli 2014 sampai dengan
Juni 2015.
"Fokus penjualan motor
kami ada di Jawa dan Bali,”
kata Indra Dwi Sunda, Marketing Manager Triumph Motorcycles Indonesia, Rabu
(27/11). Adapun kontribusi
penjualan sepeda motor Triumph terbanyak berasal dari
tipe modern classic dengan
porsi penjualan 40%.
Sementara tipe adventure
menyumbang penjualan 30%,
dan tipe roadster menyumbang 15% dan tipe cruiser sebesar 15%. "Pasar motor Indonesia kini demam motor modern classic," jelas Indra.
Walaupun saat ini pasar sepeda motor berhadapan dengan dampak kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM)
dan kenaikan suku bunga perbankan, namun Indra yakin
penjualan sepeda motor gede
masih tetap terbuka. Alasannya, segmen pasar sepeda
motor gede yang dibidik oleh

Triumph adalah segmen pasar
premium, yang kebal terhadap
dampak kenaikan harga BBM
bersubsidi. "Apalagi, segmen
pasar kami tidak memakai
BBM bersubsidi dalam berkendara," jelas Indra.
Dalam melayani penjualan
di Indonesia, Triumph masih
mengimpor sepeda motornya
secara utuh alias completely
built up (CBU). Karena masih
impor, Triumph Indonesia
terpaksa melakukan pembelian inden yang berlaku selama
dua sampai tiga pekan.
Adapun untuk layanan penjualan dan purna jual, Triumph Indonesia sudah membuka diler di Pejaten Jakarta.
Ada rencana, Triumph akan
melakukan ekspansi diler dengan membuka diler di wilayah Tangerang (Banten), Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Untuk target
penambahan diler ini, Triumph menargetkan bisa terealisasi awal tahun 2015 sampai
tahun 2016 mendatang.
Sekadar informasi saja, produk motor gede Triumph
mengaspal di Indonesia dengan lima tipe, yaitu; modern
classic, roadster, super sport,
adventure, dan cruiser.
Sebagai gambaran, pangsa
pasar motor gede di Indonesia
diproyeksikan sebanyak 3.500
unit–4.000 unit per tahun. Sepeda motor yang masuk kategori motor gede adalah, sepeda motor yang mengusung
mesin dengan kapasitas silinder di atas 500 cc.
Widiyanto Purnomo

