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Incar Deru Pasar Ekspor
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menargetkan kenaikan ekspor 10% tahun ini
Petrus Sian Edvansa,
Eldo C Rafael
JAKARTA. Asosiasi Industri
Sepeda Motor Indonesia
(AISI) menargetkan ekspor
sepeda motor tahun ini naik
10%. Negara yang menjadi tujuan ekspor adalah Eropa dan
kawasan Asia Pasifik .
Ketua Umum AISI Gunadi
Sindhuwinata bilang, target
ekspor 10% merupakan target
realistis. Sebab, beberapa sepeda motor Indonesia laris di
Eropa. “Produk Indonesia punya harganya kompetitif dan
desain bisa diterima konsumen,” terang Gunadi kepada
KONTAN, Rabu (15/2).
Data yang sampai ke tangan
Gunadi, ada 80 negara yang
jadi tujuan ekspor. Mayoritas
ada di Eropa dan Asia Pasifik.
Tahun lalu, ekspor sepeda
motor tercatat sebanyak
284.065 unit. Secara tren, ekspor sepeda motor tidak bergejolak seperti pasar domestik
yang meriang.
Namun proyeksi pasar ekspor dari Gunadi berbeda dengan proyeksi produsen sepeda motor merek Honda. Ahmad Muhibbudin, Manager
Corporate Communication
PT Astra Honda Motor (AHM)
bilang, pasar ekspor saat ini
mengalami kondisi yang hampir sama dengan pasar domestik. “Meski begitu, kami harap
ekspor lebih baik,” kata Ahmad kepada KONTAN.
Tahun lalu, AHM mengekspor 59.311 unit sepeda motor
ke ASEAN seperti Filipina,
Vietnam, Malaysia, dan Thailand. AHM menguasai 20%
pasar ekspor, posisi kedua
terbesar setelah Yamaha. Agar
ekspor tambah besar, tahun
ini AHM ingin cari pasar baru.
"Pabrik kami berkapasitas 5,4

juta unit per tahun. Kapasitas
sebesar itu tidak hanya untuk
domestik tetapi juga untuk
ekspor,” kata Ahmad.
Terkait tantangan ekspor,
Ahmad bilang kendalanya tak
hanya soal pelemahan daya
beli saja, tetapi juga adanya
aksi proteksi di pasar ekspor.
Seperti adanya regulasi yang
membuat AHM mesti memenuhi aturannya. Contoh, ada
negara tujuan ekspor yang tak
boleh impor sepeda motor
berbentuk utuh alias completely built up (CBU).

Moge makin ramai
Meski mengekspor sepeda
motor, Indonesia juga gemar

impor sepeda motor bermesin
besar atau disebut motor gede
(moge). Meski, pasarnya hampir sama dengan sepeda motor umumnya yakni terganggu
pelemahan daya beli.
PT Garansindo Euro Sport,
distributor motor Ducati

mengaku tak mau larut dengan kondisi. Rencananya,
Garansindo akan meluncurkan lima produk baru dalam
waktu dekat. "Tak hanya model motor sport, ada juga tipe
touring dan petualang dengan
mesin besar," kata Teleng An-

Tren Penjualan Sepeda Motor Turun
Merek (unit)
Honda
Yamaha
Suzuki
Kawasaki
TVS
Total

2013
4.696.999
2.492.596
393.803
151.703
8.778
7.743.879

2014
5.051.100
2.371.082
275.067
165.371
9.575
7.867.195

2015
4.453.888
1.798.630
109.882
115.008
2.747
6.480.155

2016
4.380.888
1.394.078
56.824
97.622
1.873
5.931.285
Sumber: AISI

tariksa, Community & DRE
Assistant Manager PT Garansindo Euro Sport.
Merek sepeda motor yang
diluncurkan adalah; Monster
797, Multistrada 950 , Superport, Scrambler Desert Slad ,
Scrambler Cafe Racer. Pasar
yang dibidik adalah wilayah
Jakarta dan sekitarnya.
Peluncuran produk baru
rencananya juga akan dilakukan Kawasaki. Michael Chandra Tanadhi, Deputi Departemen Head Sales & Promotion
Division PT Kawasaki Motor
Indonesia mengatakan, produk baru untuk menggairahkan pasar. "Jadi pasti ada model baru," kata Michael ke
KONTAN, Rabu (15/2).
■

Dyandra Gelar IIMS 2017

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung (tengah) berbincang dengan para pelaku industri dari
perbankan, otomotif dan e-commerce usai bertemu dengan media di Jakarta, Kamis (16/2). PT Dyandra Promosindo
kembali akan menggelar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 pada tanggal 27 April - 7 Mei 2017 di JIExpo
Kemayoran dengan target 50 merek mobil dan motor sebagai peserta.
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■ PAMERAN OTOMOTIF

IIMS 2017 Bidik
Omzet Rp 3,1 Triliun
JAKARTA. Ajang pameran
masih tetap menjadi andalan
Agen Pemegang Merek (APM)
otomotif untuk unjuk gigi.
Maklum, selain bisa pamer
mobil andalan, pameran bisa
menjadi tulang punggung penjualan APM otomotif.
Salah satu pameran otomotif yang akan berlangsung
adalah Indonesia International Motor Show (IIMS) yang
akan digelar April sampai Mei
2017. Sebagai gambaran, pada
pameran IIMS 2016 lalu, peserta pameran berhasil mencetak surat pemesanan kendaraan (SPK) sebanyak 11.275
unit mobil dan sepeda motor
dengan nilai Rp 3 triliun.
"Tahun ini kami coba kejar
target transaksi pameran Rp
3,1 triliun," kata Hendra Noor
Saleh, Direktur Dyandra Promosindo, panitia IIMS 2017
Kamis (16/2). Apalagi, beberapa merek otomotif juga telah
memastikan akan ikut pameran IIMS 2017.
Salah satunya PT Toyota
Astra Motor (TAM) yang memang menunggu pamerah
IIMS 2017. Anton Jimmy, Kepala Divisi Pemasaran TAM
bilang, ada kemungkinan Toyota merilis varian anyar saat
IIMS 2017. "Bagi TAM, pameran fokus untuk membangun
merek," kata Anton kepada
KONTAN, Kamis (16/2).
Merek mobil lain yang ikut
pameran IIMS 2017 adalah
Mitsubishi. PT Krama Yudha
Tiga Berlian Motors (KTB)
selaku APM Mitsubishi juga
berencana merilis produk
anyar di segmen niaga, yaitu
Triton 4x2 dengan model kabin tunggal. "Tapi waktunya
belum pasti, yang jelas rentang April atau Mei kami rilis,"
kata Imam Choeru Cahya,

Head of MMC Sales and Marketing Group PT KTB kepada
KONTAN, Kamis (16/2).
Sama dengan Anton, bagi
Imam, pameran bukan semata
mengejar penjualan tetapi lebih kepada pembangunan
merek. Yang menarik, pada
IIMS 2017 nanti akan dihadiri
APM mobil yang lama menghilang, yaitu Volvo. Hendra
bilang, merek asal Swedia itu
telah melakukan registrasi
untuk ikut ajang IIMS 2017.
Sekadar informasi, tahun
ini Grup Garansindo telah
mengambil posisi Indomobil
sebagai APM Volvo di Indonesia. Satya Saptaputra, Chief
Operating Officer Group Garansindo bilang, Volvo hadir
kembali ke Indonesia dengan
segmen mobil premium.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,3%, Indonesia masih menjadi pasar penting bagi merek otomotif dunia. "Adanya komitmen Volvo
Cars Swedia menjadi alasan
kuat Garansindo ambil alih
Volvo," kata Satya.
Tahun ini, Garansindo berencana menghadirkan dua
produk baru, yaitu XC90 dan
S90. Selain produk baru, Ga-

Tak semata kejar
penjualan, IIMS
juga jadi ajang
membangun
merek.
ransindo tengah mempersiapkan dua diler di Jakarta, "Saat
ini tidak ada dealer Volvo di
Indonesia," kata Satya.
Eldo C Rafael

■ KAWAT TEMBAGA

Tembaga Mulia Lirik
Kawat Otomotif

Babak Baru dari Nokia
ara Generasi X pasti
masih ingat telepon
genggam Nokia berbentuk pisang yang beredar pada
tahun 1990-an yang trendi
dan prestis. Bahkan di tahun
1987, Nokia telah memasarkan telepon genggam cityman
yang masih berbentuk kotak
seperti batu bata. Produk tersebut mungkin bisa disandingkan dengan ponsel iPhone bagi Generasi Milenial.
Namun, kehebatan Nokia
sebagai pelopor telepon genggam tampaknya telah pudar.
Produk Nokia terkini terasa
biasa saja dan kurang laku di
pasaran. Melihat kondisi ini,
apa yang sebenarnya terjadi
di balik merek legendaris dunia tersebut? Lantas, apa
langkah strategis Nokia ke
depan?
Pertama-tama, mari kita
kenali perusahaan Finlandia
yang telah berusia 151 tahun
ini. Wow, kapan sih didirikannya? Tahun 1865. Hebat,
bukan? Untuk perusahaan
yang sudah jadi eyangnya
eyang-eyang, untuk tetap bisa
eksis di tengah gempuran pemain muda seperti Apple dan
Samsung merupakan prestasi
menakjubkan bagi Nokia.
Nokia Corporation (Euronext: NOKIA, Nasdaq: NOKIA, NYSE: NOK) berpusat di
Espoo, Uusimaa yang masih
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Volvo hadir kembali ke Indonesia dengan
segmen mobil premium
Satya Saptaputra, Chief Operating
Officer Group Garansindo

berada dalam wilayah metropolitan Helsinki. Nama Nokia
merupakan kependekan dari
nama sungai Nokianvirta di
selatan Finlandia.
Di tahun 2015, mereka
mempekerjakan 114.256 pegawai. Omzet 2015 mencapai
€ 23,33 miliar dan profit
mencapai € 1,68 miliar. Nokia Corporation termasuk
500 besar perusahaan dunia
versi majalah Fortune.
Tampaknya masa depan
Nokia masih akan cukup
panjang. Seorang business
angel bernama Risto Siilasma
berperan aktif dalam mengarahkan perusahaan legendaris ini sejak pertengahan
2012 dalam posisi resmi sebagai Nokia Chairman. Posisi ini berbeda dari CEO, yang
dipegang oleh Rajeev Suri.
Risto Siilasmaa memimpin transformasi terbesar
abad ini dengan tiga transaksi penting. Pertama, menguasai kepemilikan NSN (Nokia
Siemens Networks) secara
mayoritas. Kedua, menjual
bisnis handset Nokia kepada
Microsoft. Ketiga, akuisisi
Alcatel-Lucent dan menjadikannya bagian dari Nokia.
Tiga transaksi tranformasional ini meningkatkan posisi Nokia secara strategis
sebagai pemimpin teknologi
yang masih bertahan. Ini di-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
buktikan dengan valuasi Nokia yang mencapai 13 kali
lipat dalam dua tahun, yaitu
dari € 1,5 miliar menjadi €
20 miliar.
Selain itu, Siilasma juga
memimpin transformasi manajemen dengan menjadi
anggota board of directors.
Dengan filosofi bisnisnya
yang unik “motivated by soft
values, not maximum returns,”
Nokia telah menemukan malaikat penolongnya. Siilasma
memadukan hard core teknologi dengan soft core sebagai
nilai-nilai lembut.
Hubungan Siilasma dimulai ketika perusahaannya
F-Secure menjadi pemasok

perangkat lunak sekuriti bagi
sistem operasi Symbian Nokia. F-Secure didirikan tahun
1988, kala Finlandia bukan
negara high-tech.
Bagaimana soft values
alias nilai-nilai lembut Siilasma yang diterapkan bisa
membuat Nokia tidak jadi
bangkrut?
Pertama, Ia menerapkan
filosofi kepemimpinan entrepreneurial leadership. Intinya
adalah perilaku sebagai seorang paranoid optimist. Ini
bukan sekedar oxymoron atau
contradictio in terminis.
Paranoid optimist tidak
mempunyai tekanan pada
salah satu, namun keduanya.
Paranoid alias ketakutan diperlukan dalam mengambil
keputusan di mana kesungguhan bertindak sangat dibutuhkan dalam eksekusi.
Optimistis juga sangat
diperlukan sehingga para
anggota tim tergerak dan bergerak dengan semangat. Semangat ini adalah energi positif.
Kedua, mampu membedakan mana yang terpenting
dari antara yang penting.
Selalu ingat akan masalah
yang sedang dihadapi tentu
penting, namun jangan selalu
memperhatikan permasalahan tersebut dijadikan satusatunya fokus pikiran.

Yang lebih penting adalah
bagaimana kita dapat memfokuskan seluruh energi dan
sumber daya agar dapat bekerja sama dengan sebaik
mungkin agar hasilnya optimal. Dengan demikian, yang
terpenting yaitu gol besar
dalam merevitalisasi Nokia
tercapai.
Ketiga, kabar baik maupun kabar buruk adalah fakta.
Semua analisis dan pengambilan keputusan didasarkan
akan data. Dengan filosofi paranoid optimism, kita perlu
mendiskusikan seetiap masalah dan mempertimbangkan
skenario pemecahannya.
Dalam skenario terburuk,
seperti kemungkinan bangkrut, semakin penting semangat kerja dan saling mempercayai satu sama lain ditingkatkan.
Janganlah seorang peniup
peluit atau whistleblower
yang kerap mengacaukan
rencana dihukum. Sering kali
keberadaan mereka merupakan alarm pembangkit dari
tidur atau blessing in disguise
yang penting bagi sebuah
rencana bisnis ke depan.
Akhir kata, semangat revitalisasi Nokia bisa kita teladani. Dunia memperhatikan perusahaan ini dengan
seksama. Mari, kita tunggu
kejutan lainnya.
■

Dok.TMS

Salah satu pendukung kenaikan penjualan adalah naiknya
kebutuhan kawat tembaga dan aluminium.
JAKARTA. Produsen kawat
tembaga dan aluminium PT
Tembaga Mulia Semanan Tbk
mengincar kenaikan penjualan tahun ini. Di atas kertas,
emiten dengan kode saham
TBMS di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut mengincar
kenaikan pendapatan sebesar
5% pada tahun ini.
Herry Setyono, Direktur PT
Tembaga Mulia Semanan Tbk
bilang, salah satu pendukung
kenaikan penjualan adalah
naiknya kebutuhan kawat
tembaga dan aluminium dari
proyek pemerintah. "Optimisme kami datang dari pasar
dalam negeri," kata Herry kepada KONTAN, Kamis (16/2).
Dalam kajian Herry, tahun
ini pemerintah masih gencar
mengerjakan proyek infrastruktur yang membutuhkan
banyak kawat tembaga. Namun begitu, Tembaga Mulia
Semanan tidak secara langsung menjual hasil produksinya ke pemerintah.
TBMS memasok kawat dan
batang aluminium untuk proyek pemerintah melalui perusahaan kabel pelaksana proyek pemerintah. "Dampaknya
tidak secara langsung ke
kami," kata Herry.
Selain proyek pemerintah,
Tembaga Mulia Semanan juga
melirik peluang pasar kabel
tembaga dan aluminium untuk kebutuhan otomotif. Namun sayang, Herry enggan
menjelaskan dengan rinci terkait target penjualan mereka
di sektor otomotif. "Yang jelas, target kami ke arah sana
(otomotif)," terang Herry.
Untuk mengejar target penjualan tahun ini, Tembaga
Mulia Semanan masih mengandalkan produksi dari pabriknya yang ada di Jakarta

Barat. Herry bilang, saat ini
pihaknya belum berencana
menambah kapasitas produksi, karena kapasitas produksi
saat ini masih cukup melayani
permintaan. Asal tahu saja,
TBMS memiliki kapasitas produksi kawat tembaga dan
aluminium sebesar 100.000
ton per tahun.
Meski tidak memiliki rencana untuk ekspansi, namun
manajemen Tembaga Mulia
Semanan tetap menganggarkan belanja modal yang nilainya tak jauh berbeda dari tahun 2016 lalu dengan nilai
US$ 2 juta. Belanja modal tersebut akan digunakan untuk
peremajaan mesin yang berusia uzur.
Selain pasar dalam negeri,
TBMS sejatinya juga menggarap pasar ekspor. Namun,
melihat kondisi global tahun
ini, Herry bilang agak berat
memacu kinerja ekspor. "Keadaan ekonomi global belum
benar-benar pulih. Lagi pula
persaingan di pasar ekspor
sangat ketat," kata Herry.
Tahun 2016, Tembaga Mulia
mengekspor produknya ke
Asia Tenggara dan dan Asia
Selatan. Misalnya ke India,
Bangladesh, Malaysia, Vietnam, dan Laos.
Tahun ini, selain meningkatkan penjualan, TBMS akan
menggenjot kinerja laba. Salah satu caranya dengan melakukan efisiensi. Herry bilang,
strategi ini telah berhasil dikerjakan tahun lalu.
Mengacu laporan keuangan
TBMS kuartal III-2016, saat
penjualan turun, TBMS justru
mencatat kenaikan laba kotor
menjadi US$ 15,30 juta atau
naik sekitar 30,77%.
Petrus Sian Edvansa

