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Tiga tahun belakangan pasar SUV di 
Indonesia naik setiap tahun.
Donald Rachmat, Direktur Penjualan & 
Jaringan General Motors Indonesia 

■MANUFAKTUR

Platform self-publishing 
Amazon Kindle telah 
menelurkan banyak 

jutawan dollar Amerika Seri-
kat (AS) dengan menerbitkan 
buku-buku fiksi. Lenyaplah 
sudah praduga “penulis la-
par” alias starving writer yang 
telah mematikan semangat 
banyak penulis pemula. 

Era internet merupakan 
era emas bagi penulis inde-
penden dan para pembuat 
desain aplikasi telepon geng-
gam (smartphone apps). Ke-
mungkinan sukses sangat be-
sar, sepanjang Anda bergerak 
dengan cerdas dan optimal. 
Diimbangi dengan produk 
yang menggigit dan genial.

Salah satu penulis inde-
penden yang menerbitkan 
buku-buku fiksinya secara 
elektronik di Amazon Kindle 
adalah Mark Dawson. Dalam 
satu tahun, omzetnya sekitar 
US$ 450.000. Dawson adalah 
penulis fi ksi detektif dan mis-
teri serial John Milton dan 
Soho Noir dengan seting di 
London dan Soho. 

Bagaimana bisa ebook-
ebooknya laku keras? Kunci-
nya ada lima dan dapat dite-
rapkan dalam produk apa-
pun, termasuk, buku, aplikasi, 
dan lainnya.

Pertama, memupuk pem-
beli.Dalam kasus Mark Daw-
son, pembeli produk bukunya 

adalah pembaca. Ia memba-
ngun penggemar dengan 
memberikan empat ebook 
pertama dalam satu serial 
secara gratis. Dan ini diberi-
takan secara serempak mela-
lui berbagai platform sosial 
media, blog dan secara offl i-
ne.

Diterapkan dalam bisnis 
non-buku, Anda dapat mela-
kukan pre-launching marke-
ting dengan meningkatkan 
antisipasi calon pembeli. Di 
era internet, ini dapat diper-
cepat dengan memberikan 
produk-produk digital yang 
mudah dinikmati hanya de-
ngan mendaftarkan alamat 
email. 

Kedua, membangun pro-
duk serial. Ada dua serial 
buku Mark Dawson yang laku 
keras dan masing-masing se-
rial dikembangkan ke dalam 
belasan judul. Selalu ada 
cliffhanger alias plot-plot yang 
memberikan rasa penasaran 
untuk membaca buku-buku 
selanjutnya.

Buatlah konsumen merin-
dukan produk-produk terbaru 
Anda. Ciptakan suasana yang 
membangkitkan rasa ingin 
tahu. Indomie, misalnya, sa-
ngat kreatif dengan berbagai 
produk mi instan yang unik 
dan menarik. Seperti mi hi-
jau dan mi dengan rasa in-
ternasional, seperti tom yum 

dan bulgogi.
Ketiga, memupuk penga-

gum dari kompetitor. Dengan 
menjadi keynote speaker di 
berbagai konferensi dan aca-
ra yang dihadiri oleh sesama 
penulis, ia memposisikan 
diri sebagai novelis veteran 
yang menjadi panutan para 
penulis junior. Ia juga meng-
adakan berbagai seminar 
tentang penulisan kreatif dan 
fi ksi yang membahas rahasia 
dapur penulis kondang.

Semakin sering Anda be-
redar di antara kompetitor 
dalam berbagai acara indus-
trial dan organisasi, semakin 
Anda dikenal. Gunakan aca-
ra-acara tersebut untuk mem-

bangun image kepemimpinan 
Anda, misalnya dengan mem-
berikan presentasi dan advis 
secara cuma-cuma.

Keempat, mudah dijang-
kau konsumen dan kompeti-
tor. Dawson mudah dijang-
kau via media sosial, blog 
dan email. 

Ia menjawab fan mail de-
ngan ramah dan siap untuk 
menjawab berbagai wawan-
cara tentang dunia tulis-me-
nulis maupun buku-bukunya. 
Bahkan JK Rowling sekalipun 
dikenal dengan keramahan-
nya dalam menjawab email 
para pembaca. 

Jadilah seorang narasum-
ber (narsum) yang dicari 
oleh para jurnalis dan penu-
lis independen. Sebagai nar-
sum, Anda akan terus-mene-
rus diingat oleh para pemba-
ca atau pemirsa, sehingga 
setiap produk baru yang di-
luncurkan juga lebih berge-
ma. Pemasaran produk men-
jadi terjadi secara organik. 

Mulailah membangun 
blog yang super menarik de-
ngan berbagai informasi edu-
katif dan entertaining. Ini 
memanusiakan Anda sebagai 
seorang pebisnis. Microsoft 
mempelopori blog korporat di 
awal kepopulerannya.

Kelima, memasarkan se-
cara aktif melalui platform-
platform favorit. “Pasang saja 

di status Facebook atau Twit-
ter” mungkin telah menjadi 
advis murahan, mengingat 
sudah sangat sering dilaku-
kan. 

Sebaiknya, gunakan best 
practices yang jitu ketika me-
masarkan produk agar para 
follower tidak merasa sedang 
“dicekoki” oleh iklan terselu-
bung. Kenali pula jam-jam 
berapa saja pada hari-hari 
tertentu status-status media 
sosial mencapai jangkauan 
lebih luas. 

Intinya, semakin berguna 
suatu informasi, pembaca 
akan lebih nyaman dan tidak 
merasa sedang membaca pro-
mosi. Yang terpenting adalah 
mengenali cara kerja setiap 
platform yang digunakan, 
bagaimana mengoptimasi-
kannya. Keluarga Kardashi-
an dan Michelle Phan misal-
nya, sangat pantas diteladani 
jejak langkah media sosial-
nya yang telah menghasilkan 
jutaan dollar. 

Mark Dawson memang 
seorang penulis besar dan se-
orang marketer yang lebih 
besar lagi. Apapun profesi 
atau produk bisnis Anda, se-
baiknya juga merangkap se-
bagai seorang marketer. Se-
makin nyaman Anda dengan 
aktivitas-aktivitas marketing, 
semakin besar kemungkinan 
sukses Anda                 ■

Mark Dawson dan Novel Jutaan Dollar AmerikaMark Dawson dan Novel Jutaan Dollar Amerika

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

AKSESORI MOBIL ■

Autobacs Ekspansi 
Gerai Tahun Ini
JAKARTA. Populasi mobil 
yang terus bertambah di Indo-
nesia membuka peluang un-
tuk bisnis aksesori mobil. Tak 
menyia-nyiakan kesempatan, 
Indomobil Grup berusaha 
memperbesar peruntungan di 
bisnis aksesori mobil ini lewat 
anak usahanya PT Autobacs 
Indomobil Indonesia.

Djoni Sutanto, Direktur PT 
Autobacs Indomobil Indone-
sia bilang, usaha yang berdiri 
sejak 2015 itu akan diperluas 
cakupannya dengan menam-
bah gerai lagi. Wilayah yang 
diincar untuk perluasan gerai 
Autobacs itu adalah Jabodeta-
bek, yang tercatat sebagai wi-
layah dengan tingkat populasi 
mobil tertinggi di Indonesia. 

Sejak berbisnis aksesori ta-
hun 2015 lalu, Autobacs Indo-
mobil telah mengoperasikan 
lima gerai. "Semester satu ini 
kami melihat perkembangan 
gerai yang sudah ada. Baru 
pada semester dua kami akan 
membuka lima gerai lagi," 
kata Djoni kepada KONTAN, 
Senin (21/2).

Dari lima gerai yang ada, 
dua gerai berlokasi di Jakarta, 
satu gerai di Surabaya, satu 
gerai di Bandung, satu gerai di 
Karawaci dan satu gerai lagi 

di Tangerang. Untuk lokasi 
penambahan gerai lainnya, 
Autobacs saat ini mengintai 
lokasi Jakarta. 

Tidak bekerja sendirian, 
dalam mengembangkan bisnis 
aksesori Autobacs, manaje-
men Autobacs Indomobil In-
donesia mengembangkan sis-
tem kerjasama waralana atau 
franchise. "Kami akan mem-
bantu marketing du tahun 
awal. Nantinya kami hanya 
ambil 3,5% dari net profi t ge-
rai," jelas Djoni.

Adapun produk aksesori 
Autobacs tak dibatasi hanya 
untuk merek mobil tertentu 
saja. Tak hanya menjual akse-
sori mobil Jepang, Autobacs 
juga menjual aksesori merek 
mobil Eropa seperti BMW.

Catatan saja, Autobacs ada-
lah perusahaan aksesori asal 
Jepang. Di Indonesia, Auto-
bacs bekerjasama dengan In-
domobil yang mengempit sa-
ham 51%. Karena jumlah gerai 
masih terbatas, kontribusi 
penjualan Autobacs ke Indo-
mobil belum mencolok. Na-
mun Djoni bilang, peluang 
bisnis aksesori akan membe-
sar di masa mendatang. 

Eldo C Rafael

JAKARTA. Mengawali tahun 
2017, agen pemegang merek 
(APM) Chevrolet tancap gas 
menelurkan produk baru. Tak 
tanggung-tanggung, pabrikan 
mobil asal negeri Amerika 
Serikat  itu secara resmi meri-
lis tiga varian sekaligus, pada 
Kamis (23/2). 

Dua dari tiga produk anyar 
tersebut menyasar segmen 
mobil sport utility vehicle 
(SUV), yaitu all new Trailbla-
zer dan Trax model 2017. Ada-
pun satu varian yang ketiga 
menyasar segmen city car, 
yaitu Spark.

Gaurav Gupta, Presiden Di-
rektur General Motors Indo-
nesia selaku APM Chevrolet 
bilang, Chevrolet akan agresif 
memacu penjualan tahun ini. 
“Di Indonesia, kepemilikan 
mobil baru 77 unit per seribu 
orang. Masih banyak celah 
yang bisa kami garap,” kata 
Gaurav, Kamis (23/2)

Meski proyeksi pertumbuh-
an ekonomi Indonesia tidak 
menggembirakan, Gaurav tak 
gentar. Ia percaya, geliat pasar 
otomotif lebih baik dari per-
tumbuhan ekonomi domestik. 
Selain itu, dengan penambah-
an varian mobil, setidaknya 
Chevrolet berpeluang mening-
katkan penjualan mobil hing-
ga dua kali lipat dibandingkan 
tahun lalu. 

Sejak menutup pabrik di 
Indonesia tahun 2015 lalu, 
Chevrolet mengandalkan im-
por mobil dari Thailand dan 
Korea Selatan. “Kami impor 
ke Indonesia dalam bentuk 
utuh,” kata Donald Rachmat, 
Direktur Penjualan dan Ja-
ringan General Motors Indo-
nesia. 

Donald menilai, porsi pen-
jualan SUV memegang porsi 
cukup besar pada seluruh 
penjualan Chevrolet. Selain 
Trax dan Trailblazer yang 
baru diperkenalkan, Chevro-
let juga memiliki SUV, yaitu 
the all new Captiva.

Donald memperkirakan, 
pasar SUV tahun ini diproyek-
sikan tumbuh 10%. “Secara 
historis, tiga tahun belakang-
an pasar SUV naik tiap tahun-
nya. Dengan dua produk baru, 
kami yakin bisa diserap pa-
sar,” tambah Donald.

Menghadapi kompetisi de-
ngan SUV pabrikan Jepang 
yang menjamur di jalanan, 
Donald bersama timnya mem-
persiapkan dua strategi. 

Pertama, fokus pada pela-
yanan konsumen terutama 
purnajual. Kedua, inovasi 
yang terus dilakukan untuk 
setiap produk-produknya. 
“Kami punya keunggulan pada 
fi tur yang tidak dimiliki kom-
petitor,” kata Donald. 

Ia mengklaim, teknologi 
yang belum dimiliki pabrikan 
SUV lain di antaranya remote-
start yang bisa menyalakan 
mesin dari jarak jauh. Untuk 
distribusi, Chevrolet mengan-
dalkan 35 diler. 

Petrus Sian Edvansa

Chevrolet Agresif di 
Segmen Pasar SUV

Saat pasar SUV 
tumbuh, 

Chevrolet 
meluncurkan dua 
SUV sekaligus.

OTOMOTIF■

MEDAN. Indorama Corpora-
tion kembali melakukan eks-
pansi bisnis di Indonesia. Kali 
ini, perusahaan manufaktur 
multinasional tersebut mem-
bangun pabrik sarung tangan 
sintetis keenam di Medan, 
Sumatra Utara.

Melalui PT Medisafe Tech-
nologies, Indorama Corpora-
tion merampungkan pemba-
ngunan pabrik berkapasitas 
produksi 600 juta pak  sarung 
tangan khusus medis per ta-
hun. Dengan menambah in-
vestasi sekitar US$ 25 juta, 
Medisafe Technologies akan 
memperbesar pasar ekspor. 

"Penambahan pabrik mem-
buat kapasitas produksi kami 
tahun ini naik menjadi 2,7 mi-
liar pak per tahun," jelas Vi-
kram Hora, Chief Executive 
Officer (CEO) YTY Group - 
Malaysia usai meresmikan 
pabrik di Medan, Kamis (23/2). 
Untuk diketahui, YTY Group 
adalah perusahaan sarung ta-
ngan Malaysia yang sahamnya 
telah dibeli Indorama. 

Menurut Vikram yang juga 
Chairman Medisafe, selama 
ini 75% hasil produksi mereka 
menyasar pasar Amerika Seri-
kat. Selebihnya dipasarkan ke 
negara-negara Eropa. 

Nah, kehadiran pabrik baru 
mereka nanti akan memenuhi 
kebutuhan negara tujuan eks-
por serupa. "Pabrik kami saat 
ini hanya mendapatkan izin 
untuk ekspor. Namun, kami 
saat ini sedang mengajukan 
permohonan ke pemerintah 
agar bisa mendapatkan izin 
melakukan penjualan di da-
lam negeri," jelas Vikram.

Dengan penambahan pab-
rik, Medisafe berkesempatan  
menambah peluang ekspor. 

Jika tahun lalu pendapatannya 
mencapai US$ 65 juta, tahun 
ini ditargetkan naik 22% men-
jadi US% 80 juta. Kenaikan 
target tersebut diharapkan 
datang dari pengoperasian 
pabrik baru yang berlokasi di 
Sumatra Utara.

Untuk memenuhi produksi, 
Medisafe selama ini mengan-
dalkan bahan baku dari luar 
negeri. Vikram beralasan, 
hingga kini belum ada produ-
sen dalam negeri yang mampu 
memproduksi karet sintetis. 
Maka itu, impor menjadi pilih-
an  agar produksi sarung ta-
ngan tetap lancar. 

Deepak Bang, CEO PT Me-
disafe Technologies, menam-
bahkan, produk sarung tangan 

dari Indonesia saat ini kalah 
bersaing dengan produksi sa-
rung tangan dari negeri te-
tangga Malaysia yang mengua-
sai pangsa pasar ekspor sa-
rung global sebesar 65%.

Setelah Malaysia, negara 
ASEAN lain yang juga menjadi 
eksportir sarung tangan ada-
lah Thailand, yang menguasai 
pangsa pasar ekspor sarung 
tangan global sebesar 25%. 
"Sementara dua tahun lalu In-
donesia menggenggam mar-
ket share 5%, sekarang hanya 
3%," kata Deepak.

Asal tahu saja, produk sa-
rung tangan yang produksi 
Medisafe kebanyakan diguna-
kan untuk keperluan medis 
dan kesehatan. 

Insentif ekspor

Ekspansi Medisafe menda-
patkan apresiasi dari Menteri 
Perindustrian Airlangga Har-
tarto. Saat berkunjung ke pab-
rik Airlangga menyatakan, 
produk sarung tangan karet 
Indonesia mampu menembus 
pasar ekspor.

Hampir 90% pasarnya ada di 
benua Amerika dan Eropa.  
"Nilai ekspor sarung tangan 
karet di Indonesia tahun 2016 
tercatat senilai U$ 232,50 juta. 
Jika dari sisi peringkat ekspor 
produk hilir berbasis karet, 
maka ekspor sarung tangan 
karet menempati posisi kedua 
setelah ekspor ban," kata Air-
langga, Kamis, (23/2).

Agar bisa berkembang, Air-
langga berharap kemampuan 
produksi sarung tangan di In-
donesia bisa meningkat dan 
bersaing dengan kemampuan 
negara tetangga seperti Ma-
laysia. Selain meningkatkan 
daya saing produk, Airlangga 
berharap sejumlah investor 
sarung tangan karet  mengem-
bangkan lagi investasi mereka 
di Indonesia. 

Kementerian juga menggo-
dok aturan insentif fi skal ber-
bentuk investment allowan-
ce. "Namun saat ini masih di-
bahas bersama Kementerian 
Keuangan. Kami akan mem-
formulasikan untuk mendu-
kung industri berbasis eks-
por," terang Airlangga.    ■

Medisafe Tambah Pabrik
PT Medisafe Technologies meresmikan pabrik sarung tangan medis berkapasitas 600 juta pak

Eldo C Rafael

Teknologi Hibrid Toyota

ANTARA/HO/Ferdi

Executive GM PT Toyota-Astra Motor (TAM) F. Soerjopranoto (kiri) bersama Manajer PR TAM Rouli Sijabat (kedua dari 
kiri) mendengar penjelasan teknologi hibrid terbaru Toyota dari Senior Executive Coordinator TAM Hiroyuki Nakamata 
(kedua  dari kanan) di Jakarta, Kamis (23/2). Toyota mengembangkan teknologi hibrid dan memperkenalkan kepada 
konsumen sejak tahun 1995 dan hingga kini sudah menjual lebih dari 10 juta unit kendaraan hibrid di seluruh dunia.

SEREMONI


