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Adidas memiliki chief 
executive offi cer (CEO) 
baru bernama Kasper 

Rorsted terhitung mulai Okto-
ber 2016. Rorsted mengganti-
kan Herbert Hainer, yang 
memegang posisi tertinggi 
tersebut sejak tahun 2001. 

Rorsted meninggalkan po-
sisinya di Henkel untuk ber-
gabung dengan Adidas. Dan 
ternyata pasar menyambut 
baik perubahan tersebut de-
ngan stock gain Adidas men-
capai US$ 1 miliar dan stock 
loss Henkel mencapai US$ 2 
miliar. Rorsted yang pernah 
kuliah di Harvard Business 
School mengenal betul pasar 
Amerika Serikat (AS), meng-
ingat ia pernah bekerja di 
Oracle dan Compaq. 

Ia juga pernah menjadi 
Managing Director  Eropa, Ti-
mur Tengah dan Afrika di 
Hewlett-Packard. Pengalam-
an mengenai pasar AS ini 
penting mengingat, kelemah-
an Adidas ada di Negara Pa-
man Sam .

Earning Adidas menukik 
turun sejak awal resesi global 
dengan titik terendah di ta-
hun 2009 dan 2014. Pasar AS 
dikuasai oleh Nike dan Under 
Armour (UA) dalam aparel 
dan sepatu olah raga. Divisi 
peralatan golf Adidas bermerk 
TaylorMade, sedang dalam 
proses diakuisisi oleh entitas 

eksternal.  Padahal market-
share di AS mencapai 60%, 
tapi sales menurun 26% di 
tahun 2014.

Keputusan mengundang 
Rorsted berdasarkan keyakin-
an bahwa “orang luar” akan 
membawa angin segar. Ia 
juga dikenal tangguh di Hen-
kel dengan salah satu bukti 
melipattigakan harga saham 
selama tujuh tahun ia menja-
bat CEO di sana.

Tentu saja ini bukan me-
rupakan jaminan sukses bagi 
Adidas. Menurut beberapa 
analis bisnis, Adidas sebagai 
perusahaan Jerman mempu-
nyai kultur organisasi yang 
hirarki. Sangat berbeda de-
ngan kultur di AS yang lebih 
demokratis. Bahkan Tony 
Hsieh CEO Zappos telah me-
nerapkan manajemen tanpa 
hirarki. 

Adidas perlu melakukan 
reorganisasi struktur dan re-
vitalisasi kultur  untuk me-
ningkatkan kerjasama inspi-
ratif dan motivasional yang 
mendorong impulsi-impulsi 
inovasi. Misalnya, dengan 
kerjasama antar divisi olah-
raga yang berbeda, maka ber-
bagai ide baru dapat diserap. 
Juga dengan semakin cairnya 
berbagai batas hirarki, maka 
pertukaran ide juga semakin 
lancar dan dapat semakin 
berkembang.

Selain itu, strategi bisnis 
untuk pasar AS perlu direvi-
si, mengingat perbedaan be-
sar minat antara publik AS 
dan Eropa. Sepakbola (soc-
cer), misalnya, merupakan 
kegemaran publik Eropa. 
Publik AS lebih menyukai 

bola basket dan rugby (foot-
ball). Sedangkan Adidas lebih 
dikenal dengan sepatu sepak 
bolanya. 

Berbeda dengan Nike yang 
branding bola basketnya lebih 
berhasil. Nike juga lebih ber-
hasil dalam inovasi high-tech 
berbagai produk sepatu dan 
pakaian olah raganya. 

Tantangan teknologi Adi-
das ini perlu diatasi dengan 
progresif oleh Rorsted, yang 
pernah bekerja di hub teknolo-
gi Silicon Valley.

CEO lama Herbert Hainer 
dikenal dengan gaya kepe-
mimpinan yang mengakar 
kepada tradisi dan standar 
yang dipertahankan Adidas. 
Dalam konteks kebutuhan 
terkini, Adidas memerlukan 
pendobrak, bukan pemegang 
tradisi-tradisi lama yang 
kurang agresif. Walaupun 
Hainer dikenal tangguh dan 
berhasil meningkatkan valua-
si Adidas dari € 3 miliar 
menjadi  € 18 miliar. 

Bagaimana bisnis Anda 
berkembang, tentu sangat erat 
dengan siapa pemimpin yang 
menjadi pemicu semangat 
kerja dan semangat berinova-
si. Seorang CEO merupakan 
pemimpin orkestra yang 
menjadi “jiwa” organisasi. 
Di bawah CEO baru, diharap-
kan Adidas menjadi lebih 
adaptif dan mengenal “jiwa” 

pasar AS yang progresif dan 
pro-teknologi. 

Ada beberapa poin pen-
ting yang kita pelajari dari 
kasus Adidas. Pertama,  per-
ubahan bukanlah sesuatu 
yang perlu ditakuti. Perubah-
an seringkali merupakan ka-
talis menuju sesuatu yang 
lebih baik. Semakin besar 
perjuangan menuju gol yang 
tinggi, semakin besar inovasi 
yang perlu dilakukan. 

Kedua, mengganti pim-
pinan teratas dengan promo-
si eksternal terkadang diper-
lukan pada saat genting. 
Promosi internal belum tentu 
sesuai, mengingat perpetuasi 
nilai-nilai lama seringkali 
malah mengganggu proses 
menuju perubahan.

Ketiga, perubahan strategi 
perlu dilakukan secara berka-
la, bahkan sebelum terjadinya 
penurunan penjualan. Laku-
kan revisi strategi sebagai 
antisipasi berbagai hal eks-
ternal, seperti perubahan pe-
rilaku konsumen dan per-
ubahan permintaan pasar.

Akhir kata, merek yang te-
lah bertahan puluhan tahun  
membutuhkan peremajaan 
strategi dan kultur organisasi. 
Peta ekonomi dan kebutuhan 
dunia selalu berubah. Dengan 
begitu, adaptasi bisnis up-bot-
tom dan berbagai strategi per-
lu fl eksibel dan adaptable.     ■

Tantangan Bagi CEO Baru AdidasTantangan Bagi CEO Baru Adidas

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Kami belum berpikir ekspor, dan memilih 
fokus jual di domestik.
Margono Tanuwijaya, Direktur 
Marketing PT Astra Honda Motor

■MANUFAKTUR

INDUSTRI FARMASI■

Indofarma Pangkas 
Target Penjualan

JAKARTA. Kendati penjualan 
naik, emiten farmasi PT Indo-
farma Tbk masih mencatat 
kerugian. Sampai dengan 
kuartal ketiga 2016, emiten 
berkode saham INAF di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tersebut 
mencatatkan  kerugian  sebe-
sar Rp 30,4 miliar. Meski begi-
tu, nilai kerugian tersebut tu-
run 4,7% ketimbang rugi pe-
riode yang sama tahun 2015.

Dengan torehan kinerja 
sampai September tersebut, 
manajemen INAF memutus-
kan untuk merevisi target. 
Jika awal tahun, Indofarma 
optimistis membidik target 
penjualan Rp 2 triliun, target 
tersebut di pangkas menjadi 
Rp 1,8 triliun. “Kami berharap 
bisa mendapat laba tahun ini," 
kata Yasser Arafat, Sekretaris 
Perusahaan Indofarma saat 
dihubungi KONTAN, Kamis 
(3/11). 

Untuk diketahui, target laba 
Indofarma awal tahun lalu 
adalah Rp 30 miliar. Merujuk 
laporan keuangan kuartal III-
2016, penjualan bersih INAF 
tercatat senilai Rp 868,6 miliar 

atau naik 9,1% dari periode 
yang sama tahun sebelumnya 
sebesar Rp 795,4 miliar. 

Bila diperinci, penjualan 
domestik tercatat senilai Rp 
861,44 miliar atau naik 9,4% 
dari periode yang sama tahun 
sebelumnya Rp 787 miliar.

Adapun penyumbang pen-
jualan terbesar Indofarma 
berasal dari penjualan obat 
ethical sebesar Rp 542,6 mili-
ar. Sementara penjualan alat 
kesehatan dan diagnostik jus-
tru turun menjadi Rp 299,2 
miliar. Angka ini turun 6,2% 
dari periode yang sama tahun 
sebelumnya senilai Rp 319 
miliar. 

Begitu juga dengan ekspor 
Indofarma yang turun 14,2% 
di kuartal III-2016 menjadi Rp 
7,2 miliar ketimbang ekspor 
periode yang sama tahun 2015 
senilai Rp 8,4 miliar. Adapun 
penyebab kerugian Indofarma 
terlihat pada tingginya beban 
pokok penjualan yang naik 
8,8% menjadi Rp 641 miliar di 
kuartal III-2016. 

Eldo Christoffel Rafael

KARAWANG. Persaingan pa-
sar sepeda sport bermesin 250 
cc semakin panas. PT Astra 
Honda Motor (AHM) secara 
resmi ikut mengambil ceruk 
pasar ini, dengan merilis all 
new Honda CBR250RR ber-
mesin 250 cc. Sepeda motor 
baru  inimelengkapi varian  
Honda yang selama ini belum 
bermain di mesin 250 cc.

Presiden Direktur  PT AHM 
Toshiyuki Inuma bilang, pe-
luncuran all new CBR 250 RR 
memanfaatkan peluang pasar 
motor sport yang berpotensi 
tumbuh di Indonesia. "Di Je-
pang trennya turun, di Indo-
nesia  berpotensi naik," kata 
Toshiyuki, Kamis (3/11).

Meski baru diluncurkan, 
AHM mengklaim telah men-
dapatkan pesanan 2.700 unit. 
Untuk konsumen di Indone-
sia, Toshiyuki membuat dua 
tipe, yakni STD (standar) dan 
tipe ABS dengan harga antara 
Rp 62,9 juta - Rp 68,9 juta.

Direktur Marketing AHM 
Margono Tanuwijaya menam-
bahkan, saat ini, AHM belum 
mematok target penjualan 
ataupun market share produk 
anyar tersebut. Namun dari 
sisi produksi, AHM mampu 
memproduksi 20.000 unit -
22.000 unit per tahun dengan 
kandungan lokal di atas 60%. 
“Kami belum berpikir ekspor 
dan fokus jual di domestik,” 
kata Margono. 

Tak mau kalah dengan 
AHM, kompetitor dari PT Ka-

wasaki Motor Indonesia juga 
mempersiapkan sepeda motor 
anyar bermesin 250 cc. Ada 
dua produk Kawasaki yang 
dalam tahap pendaftaran di 
Kementerian Perindustrian, 
yakni LE250C dan LE250B. 

Sayang, Michael Chandra 
Tanadhi, Deputi Departemen 
Head Sales & Promotion Di-
vision PT Kawasaki Motor 
Indonesia enggan membeber-
kan lebih jauh  produk baru 
tersebut. Sejatinya, di segmen 
mesin 250 cc, Kawasaki telah 
memiliki Ninja 250. Selain itu 
ada juga di segmen trail yaitu 
Kawasaki KLX  250 cc. 

Michael mengklaim, di seg-
men trail, Kawasaki terbilang 
sebagai penguasa pasar de-
ngan pangsa pasar 70%. “Sejak 
promosi lewat fi lm, penjualan 
sepeda KLX naik,” kata Mi-
chael saat dihubungi KON-
TAN, Kamis (3/11).

Sementara PT Yamaha In-
donesian Motor Manufactu-
ring (YIMM) masih fokus de-
ngan produk andalannya di 
kelas 250 cc, yaitu Yamaha 
R25 dan MT25. Mohammad 
Masykur, Asisten GM Pema-
saran YIMM, bilang, penjualan 
R25 dari Januari - September 
2016 tercatat 4.637 unit dan 
ekspor 23.640 unit. Sedangkan 
MT25 terjual 1.858 unit dan 
ekspor 10.600 unit. “Dua pro-
duk ini masih andalan kami di 
kelas 250 cc,” kata Masykur. 

Eldo Christoffel Rafael

ANTARA/M. Agung Rajasa

Direksi AHM melihat proses produksi Honda CBR 250 RR di 
pabrik AHM, Karawang, Kamis (3/11).

Pasar Motor Sport 
250 cc Semakin Panas

SEPEDA MOTOR ■

JAKARTA. Kehadiran mobil 
low cost green car (LCGC) 
tujuh tempat duduk seperti 
Toyota Calya dan Daihatsu 
Sigra menggerus penjualan 
mobil bekas low multi purpo-
se vehicle (MPV) tujuh tempat 
duduk seperti Toyota Avanza 
dan Daihatsu Xenia. 

Herjanto Kosasih, Manajer 
Pemasaran Senior WTC Mang-
ga Dua menyebutkan, meski 
penjualan mobil Xenia bekas 
dan Avanza bekas masih men-
jadi mobil terlaris, tapi per-
mintaannya mulai terganggu 
Calya dan Sigra. “Calya dan 
Sigra mensubstitusi Avanza 
dan Xenia,” kata Herjanto ke-

pada KONTAN, Kamis (3/11).
Tergerusnya penjualan Xe-

nia dan Avanza bekas terjadi 
karena produk baru Calya dan 
Sigra dibanderol di rentang 
harga yang sama. “Agar bisa 
terjual, kami menurunkan 
harga 5% karena sebelumnya 
harga Xenia dan Avanza over 
price, kemahalan,” tambah 
Herjanto. 

Halomoan Fischer Lumban-
toruan, Chief Operating Offi -
cer (COO) Mobil88  mengata-
kan, kehadiran LCGC Calya 
dan Sigra memang memper-
sulit penjualan Avanza dan 
Xenia bekas. “Mereka (Calya 
dan Sigra) bermain dalam ra-
nge harga yang sama dengan 
Avanza dan Xenia bekas,” 

kata Halomoan.
Meski mengganggu penjual-

an, kata Halomoan,  ini tidak 
sampai menurunkan harga 
jual Avanza dan Xenia bekas. 
Bahkan dalam portofolio pen-
jualan Mobil88, Avanza dan 
Xenia masih menjadi mobil 
bekas terlaris dengan kontri-
busi penjualan 30%.  Adapun 
Toyota Innova berkontribusi 
20% dan Yaris berkontribusi 
10% dalam penjualan Mo-
bil88. 

Pasar stagnan
Meski begitu, Halomoan bi-

lang, penjualan mobil bekas 
di tahun ini tidak terlalu laju. 
Sampai akhir tahun, Mobil88 

mematok penjualan sama de-
ngan tahun 2015 lalu yakni 
angka 20.000 unit. Target ter-
sebut telah direvisi dari target 
semula naik 25% menjadi 
25.000 unit. Sebab, sampai 
Oktober, Mobil88 baru meraih 
penjualan 16.000 unit. “Mung-
kin ada kenaikan tipis di No-
vember dan Desember,” ujar 
Halomoan kepada KONTAN 
Kamis (3/11). 

Tak jauh berbeda dengan 
Mobil88, pengelola bursa mo-
bil bekas WTC Mangga Dua 
juga memasang target penju-
alan sama dengan tahun lalu 
sebanyak 35.000 unit. Adapun 
sampai saat ini, penjualan 
mobil di WTC Mangga Dua 
baru 31.000 unit. “Akan ada 

kenaikan tapi tak banyak ber-
ubah dari tahun lalu,” kata 
Herjanto.  Adapun, mobil ter-
laris di bursa mobil bekas 
WTC Mangga Dua adalah Xe-
nia dan Avanza dengan kontri-
busi penjualan 5%-10%. 

Menurut Halomoan, tan-
tangan bisnis mobil bekas 
saat ini adalah sulitnya men-
cari pasokan mobil bekas. 
Pelemahan pertumbuhan pen-
jualan mobil baru juga berpe-
ngaruh ke pasokan mobil be-
kas. “Pasokan mobil bekas 
kami kebanyakan dari orang-
orang yang mau beli mobil 
baru. Jika penjualan mobil 
baru tak begitu bagus, yang 
mau jual mobil bekas juga ti-
dak banyak,” kata dia.  ■

Mobil Bekas Sulit Melaju 
Penjualan mobil bekas Avanza dan Xenia tergencet kehadiran Toyota Calya dan Daihatsu Sigra 

Pamela Sarnia

Cangkul Tradisional

ANTARA/Dedhez Anggara

Pedagang menata cangkul tradisional dagangannya di Desa Telaga Sari, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (3/11). Pedagang 
setempat mengaku, mata cangkul tradisional dengan harga jual antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per unit masih 
banyak peminat.

Penjualan Sepeda Motor  Bermesin 250 cc

Sumber: AISI

Penjualan Sepeda Motor  Bermesin 250 cc

Sumber: AISI

Yamaha 
R25

4.637
Yamaha 
MT25
1.858

Kawasaki 
(semua varian 250 cc) 

17,400

Suzuki 
Inazuma

222

Adidas 
memerlukan 
pendobrak, 

bukan pemegang 
tradisi lama. 

 
KONTAN/Baihaki

Kenaikan penjualan tak lepas dari terciptanya pangsa pasar.

*Data per September 2016

Perbandingan Harga 
Mobil Baru dan 
Bekas
Harga Rp 106,6 juta
 Daihatsu Sigra 1,0 D M/T 

(baru)
 Daihatsu Ayla X AT (bekas 

2015)
 Honda Jazz (bekas 2005)
 Mitsubishi Mirage (bekas 

2013)

Harga Rp 129,5 juta
 Toyota Calya E MT (baru)
 Susuki Swift (bekas 2010) 

Chevrolet Spin 1,5 Ltx (2013)
 Nissan Grand Libina SV 

(bekas 2012)

Harga Rp 149 juta
 Toyota Calya G AT (baru)
 Nissan X-Trail (Bekas 2008)
 Toyota Corolla Altis 1,8 

(bekas 2011)
 Jeep Grand Cherokee (Bekas 

2000) 
Sumber: Carmudi

 Jeep Grand Cherokee (Bekas 
2000) 

Sumber: Carmudi


