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Agar dapat bersaing di Indonesia harus 
memperhatikan after sales.
Muhammad Al Abdullah, Chief 
Executive Offi cer Garansindo

■MANUFAKTUR

Pasangan hippy Maureen 
dan Tony Wheeler me-
mulai petualangan me-

reka di tahun 1972. Hubung-
an mereka berdua berawal 
dengan kencan pertama yang 
diwarnai "tersesat" di jalan. 
Setahun kemudian mereka 
menikah.

Di masa itu, gaya hidup 
para hippy sangat mendomi-
nasi. Kultur antikemapanan, 
antiperang, lagu-lagu The 
Beatles dan hidup nomadis 
mewarnai perjalanan dengan 
mobil tua mereka. Inilah awal 
bisnis Lonely Planet yang 
merajai buku-buku perjalan-
an wisata dunia.

Tampaknya hobi berwisa-
ta mereka menyatukan hati 
dan pikiran, yang kemudian 
berkembang menjadi bisnis 
serba kebetulan. Dimulai dari 
ide bisnis hingga ekspansi 
bisnis, faktor kebetulan me-
warnai setiap langkah yang 
diambil.

Petualangan mereka di-
mulai di London ke arah ti-
mur. Tibalah mereka di Afga-

nistan, India, dan Thailand. 
Dengan membawa biaya  
awal hanya £ 400, mereka 
berkeliling dunia selama tiga 
tahun. Selama itu, mereka 
tinggal di tenda kemping, ti-
dak di kamar hotel. Mereka 
juga melakukan hitchhiking 
alias menebeng setiap kali 
ada kesempatan.

Edisi pertama Across Asi-
an on the Cheap setebal 96 
halaman dijual seharga 
A$ 1,8. Isinya mencakup ne-
gara-negara yang pernah me-
reka kunjungi, termasuk selu-
ruh Asia. Toko-toko buku 
membeli puluhan hingga ra-
tusan kopi dan fulfi llment di-
lakukan via pos.

Big break pertama mereka 
terjadi ketika edisi pertama 
ditawarkan kepada sebuah 
toko buku. Ternyata, pemilik 
toko buku berteman baik de-
ngan seorang jurnalis televisi 
yang sedang mencari nara-
sumber untuk diwawancarai. 
Wawancara kebetulan terse-
but merupakan publikasi pen-
ting.

Nama Lonely Planet sen-
diri terinspirasi dari lagu 
soundtrack Space Captain 
yang dinyanyikan oleh Joe 
Cocker. Bunyinya, "Travelling 
across the sky, this lovely pla-
net" Suatu inspirasi nama 
yang sangat mengena dan ke-
betulan.Lovely Planet dipele-
setkan menjadi Lonely Pla-
net. 

Bisnis Lonely Planet sen-
diri bergerak bertahap dan 
serba kebetulan. Satu kebetul-
an penting yang membangun 
momentum terjadi ketika 
Tony berhasil menjual 1.000 
kopi edisi perjalanan Asia 
Tenggara Southeast Asia on a 
Shoestring kepada sebuah toko 
buku di Singapura. Ini men-
cakup 20% oplah mereka saat 
itu.

Setelah itu, penjualan se-
besar ribuan kopi bergulir 
otomatis. Mereka juga mene-
rima banyak ide untuk edisi-
edisi berikutnya dari para 
penjual dan pembaca buku. 
Bahkan para pembaca yang 
juga petualang menawarkan 

diri mereka untuk menulis-
kan edisi-edisi lain, seperti 
Amerika Selatan, Eropa dan 
lainnya.

Di tahun pertama mereka 
membangun bisnis, Maureen 
masih bekerja full time dan 
Tony menuliskan buku-buku 
tersebut. Mereka masih belum 
yakin apakah bisnis ini dapat 
berjalan dengan baik. Semua 

ditangani berdua dan berba-
gai "kebetulan" menjadi sum-
ber semangat bertempur me-
reka.

Turning point masif terja-
di ketika edisi India diriset di 
tahun 1980 dengan dua tim. 
Salah satu tim adalah mereka 
berdua dengan Maureen yang 
tengah hamil. Trek keliling 
India dilakukan dalam lima 
bulan. 

Di setiap tempat wisata, 
mereka mengumpulkan bro-
sur dan pamfl et untuk dirang-
kum dan ditulis dengan nara-
si beropini khas Lonely Pla-
net. Edisi India setebal 700 
halaman tersebut dijual se-
harga A$ 12 dan berhasil ter-
jual  hingga mencapai 
100.000 kopi. 

Di masa itu, belum pernah 
ada buku wisata yang demi-
kian lengkap mengenai India. 
Mengingat demikian besar 
minat dunia, terutama para 
hippy tentang India di akhir 
tahun 1970-an, jadilah omzet 
dari edisi tersebut sebesar 
A$ 1.200.000. Luar biasa. 

Di tahun 1980-an, Lonely 
Planet telah mencapai ma-
turitas, dengan oplah jutaan 
kopi. Edisi Eropa menandai 
maturitas ini dengan sema-
kin profesionalnya manaje-
men dan para penulis yang 
terlibat.  

Para pembaca pun sangat 
mendukung dan bahkan tergi-
la-gila. Di tahun 1984, kantor 
California di kota Oakland 
diresmikan dan di tahun 
1994, acara televisi Lonely 
Planet dimulai.

Namun masa suram di-
mulai ketika peristiwa 9/11 
terjadi di tahun 2001 lalu. 
Saat itu, Lonely Planet sedang 
melakukan ekspansi besar-
besaran dengan program tele-
visi dan digitalisasi. Kolaps 
tampaknya tidak terhindar-
kan.

Di tahun 2007, BBC meng-
akuisisi 75% saham Lonely 
Planet dengan harga sekitar 
£ 350 juta. Di tahun 2013, 
miliarder Brad Kelley meng-
akuisisi di bawah harga pa-
sar dari BBC, yakni sebesar 

US$ 77 juta atau senilai 
£ 45,5 juta. Padahal nilai se-
benarnya US$ 250 juta, ketika 
ditaksir pada tahun 2008 si-
lam.

Kini Lonely Planet masih 
dapat kita nikmati dengan 
berbagai buku cetak, ebook, 
seri televisi, dan aplikasi 
smartphone iPhone dan An-
droid. Lonely Planet masih 
bervisi dan bertema sama, 
hanya saja kini dijalankan 
oleh tim manajemen berbeda 
dan semakin "bergaya korpo-
rasi." 

Konklusinya, sebuah bis-
nis rumahan dapat menju-
lang menjadi merek interna-
sional dengan konsep yang 
tepat dan timing yang tepat. 
Visi Maureen dan Tony yang 
menangkap tren para hippy 
mengunjungi India sangat 
mudah dijual di tahun 1970-
an. 

Resourcefulness merupa-
kan kata kunci kesuksesan 
mereka. Planet bumi kini ti-
dak lagi kesepian dengan 
buku-buku mereka.             ■

Jalan-Jalan Lonely Planet

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

JAKARTA. PT Steel Pipe In-
dustry Indonesia Tbk berha-
rap besar terhadap proyek-
proyek infrastruktur. Lesunya 
sektor minyak dan gas (mi-
gas) turut memberikan dam-
pak terhadap penjualan pipa 
dari emiten berkode saham 
ISSP di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) ini. 

Hubungan Investor Steel 
Pipe Industry Johannes Wa-
hyudi Edward mengatakan, 
guna mendongrak penjualan 
pipa pihaknya juga berharap 
pada sektor industri yang me-
miliki prospek masih cerah. 
Di antaranya adalah otomotif 
dan konstruksi.

Melihat kondisi pasar se-
perti saat ini, Johannes meng-
aku perusahaan yang acapkali 
disebut Spindo ini akan lebih 
berhati-hati dalam menentu-
kan target penjualan. Meski 
tidak merinci, sampai separuh 
pertama tahun ini porsi pen-
dapatan yang berasal dari in-
frastruktur, konstruksi dan 
otomotif berada di antara 
15%-20%.

Terkait kinerja bisnis se-
panjang semester I-2017, Jo-
hannes masih enggan membe-
berkan secara mendetail. Hal 
ini karena proses review la-
poran keuangan di kuartal II-
2017 belum tuntas. “Saat ini 
sedang limited review oleh 
auditor, mungkin akhir Agus-
tus (dipublikasi),” kata Johan-
nes, kepada KONTAN, Kamis 
(10/8).

Baru-baru ini Steel Pipe In-
dustry mendapatkan order 
pipa pancang untuk pembuat-
an dermaga di Sorong, Papua 
Barat dengan nilai kontrak 
atas Rp 30 miliar. Targetnya  
bulan September tahun ini 
sudah dikirim. 

Di sektor migas Johannes 
mengaku, Steel Pipe Industry 
tengah membidik proyek pipa 

minyak dan gas dari Perusa-
haan Gas Negara (PGN). 
"Kami melihat ke depan PGN 
ada beberapa proyek,” kata 
Johannes.

Berkaca pada laporan ke-
uangan kuartal I-2017, penda-
patan perusahaan tumbuh 5% 
menjadi Rp 809 miliar. Namun 
dari sisi laba bersih, Steel Pipe 
Industry terperosok hingga 
59%, dari Rp 35,9 miliar men-
jadi Rp 14,4 miliar pada kuar-
tal I-2017.

Salah satu sebab, beban 
produksi meningkat. Belanja 
bahan baku naik 13% dari 
Rp 407 miliar menjadi Rp 462 
miliar di tiga bulan pertama 
tahun ini. Ditambah lagi, Steel 
Pipe Industry memperoleh 
penurunan selisih kurs sebe-

sar 97% menjadi Rp 1,2 miliar 
pada kuartal I tahun ini.

Sementara penjualan lokal 
maupun ekspor tumbuh posi-
tif. Penjualan di dalam negeri, 
tumbuh sekitar 3% menjadi 
Rp 785 miliar. Kontribusi pa-
sar lokal terbesar berasal dari 
produk pipa air sebesar 19%, 
yakni Rp 155 miliar.

Sementara pasar ekspor 
melonjak hingga 700%. Bila  
kuartal I-2016 nilai ekspor ha-
nya Rp 3 miliar, pada kuartal 
I-2017 tercatat nilai penjualan 
ekspor Steel Pipe Industry 
sebesar Rp 24 miliar. Setengah 
dari penjualan itu berasal dari 
penjualan pipa hitam.

Agung Hidayat

ISSP Berharap dari 
Proyek Infrastruktur

Penjualan pipa 
ekspor ISSP 

kuartal I-2017 
melonjak drastis 

hingga 700%.

PENJUALAN PIPA■

JAKARTA. Dominasi pabrikan 
mobil asal Jepang di industri 
otomotif dalam negeri tidak 
dapat terelakkan lagi. Namun, 
kondisi ini tidak menyurutkan 
produsen-produsen mobil lain  
mencuil pangsa pasar sektor 
ini. 

Para produsen non Jepang 
ini menyiapkan berbagai  stra-
tegi jitu agar dapat memikat 
konsumen Indonesia. Selain 
gencar berinvestasi, mereka 
juga memperkuat bisnis purna 
jual atau after sales service.

Manajer Hubungan Masya-
rakat PT Tata Motors Distri-
busi Indonesia Fajar Harianto 
mengatakan, pihaknya opti-
mistis bersaing dengan pabri-
kan asal Jepang. "Kita di India 
sudah bermain sejak tahun 
40-an hingga saat ini. Kalau 
penjualan di Indonesia me-
mang belum kelihatan. Tapi 
network kita sudah kuat," 
ungkap Fajar, Kamis (10/8).

Agar memberikan kenya-
manan kepada pelanggan 
Tata, Tata Motors menawar-
kan program unik Customer 
Care Tata Motors Distribusi 
Indonesia, yakni garansi, ja-
minan ketersediaan suku ca-
dang serta layanan 24 jam 
pengantaran.

Sementara itu, Wuling Mo-
tor juga menyuarakan opti-
misme di ketatnya industri 
otomotif dalam negeri. Selain 
berinvestasi di Indonesia, Wu-
ling memproduksi kendaraan 
yang sesuai selera konsumen 
di dalam negeri. 

Pada akhir tahun ini, Wuling 
akan memiliki 50 jaringan di-
ler melalui kemitraan dengan 
grup diler. Seperti Arista, Ar-
mada, Kumala, Maju Motor, 
Perdana, Prima dan Wahana. 

Wuling juga fokus mencari 
dukungan pembiayaan agar 
memudahkan para calon kon-
sumen. 

Masih menjanjikan
Tidak mau ketinggalan, 

pabrikan asal Tiongkok yang 
lain yakni Dong Feng Sokon 
yakin, pihaknya dapat mere-
but hati konsumen otomotif 
di Indonesia. Di tanah air, 
Dong Feng Sokon telah berin-
vestasi dengan membuat per-
usahaan patungan patungan 
alias joint venture dengan PT 
Kaisar Motorindo Industri.

Perusahaan patungan ber-
nama PT Sokosindo Automo-
bile. Dengan investasi sebesar 

US$ 100 juta, pabrik yang ber-
ada di kawasan Modern Ci-
kande Indistrial Estate, Ban-

ten tersebut memiliki kapasi-
tas produksi sebanyak 50.000 
unit.

Sales Manager PT Sokosin-
do Automobile Dendra Aryun-
dya Koesoemo menjelaskan, 
walaupun pasar mobil Indo-
nesia didomimasi oleh pabri-
kan otomotif asal Jepang, pi-
haknya melihat ceruk pasar 
mobil di Indonesia masih cu-
kup menjanjikan.

Chief Executive Officer 
(CEO) PT Garansindo, yang 
merupakan distributor resmi 
mobil Volvo, Muhammad Al 
Abdullah mengatakan agar 
dapat bersaing di industri oto-
motif hal yang perlu diperhati-
kan dan menjadi kekuatan 
adalah di after sales. "Target 
kami dalam tiga tahun menja-
di tiga besar di segmen premi-
um," kata Abdullah.    ■

Menantang Sang Samurai
Pangsa pasar yang besar memicu pabrikan mobil non Jepang berani masuk ke Indonesia

Eldo Rafael, Maizal Walfajri

Motor Sport

ANTARA/Saptono

Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kedua dari kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Direktur  
Astra Honda Motor (AHM) Johannes Loman (kiri) disaksikan Chief Operating Offi cer for Motorcycle Operation of Honda 
Motor Co. Ltd Shinji Aoyama (kedua dari kanan) dan Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma (kanan) saat mencoba 
motor Honda CBR1000RR saat ajang GIIAS 2017 di ICE, BSD City, Tangerang, Kamis (10/8). Di pameran kali ini AHM 
memajang jajaran sepeda motor premium dan motor gede.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di 
Kementerian Dalam 
Negeri
■ Nama lelang: lokalatih peningkat-
an kapasitas provinsi untuk 
penyusunan RAD AMPL bagi 
Kabupaten Baru (EO)
Instansi: Kementerian Dalam Negeri 
(Kode Lelang: 2117105)

Satuan kerja: Ditjen Bina Pemba-
ngunan Daerah
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
sesuai bidang pekerjaan yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.930.953.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.930.953.000
Anggaran: Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN)

■ Nama lelang: workshop 
peningkatan kapasitas provinsi untuk 
review RAD-AMPL bagi Kabupaten 
Lama (EO)
Instansi: Kementerian Dalam Negeri 
(Kode Lelang: 2119105)
Satuan kerja: Ditjen Bina Pemba-
ngunan Daerah
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
sesuai bidang pekerjaan yang masih 

berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.912.640.000
Nilai HPS paket: Rp 1.912.640.000
Anggaran: Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN)

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 28 Juli – Jumat, 18 Agustus 
2017 melalui http://lpse.kemenda-
gri.go.id/eproc4

Pekerjaan di Universitas 
Malang
■ Nama lelang: The Construction of 
Learning Center Buildings at The 
State University of Malang (UM)
Agency: Universitas Negeri Malang 
(Kode Lelang: 288363)
Satuan kerja: Universitas Negeri 
Malang

Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasa pelaksana konstruksi 
bangunan pendidikan (BG007) yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 392.753.796.000
Nilai HPS paket: 
Rp 363.360.941.406

Anggaran: Pinjaman/Hibah Luar 
Negeri

Pendaftaran: 
Selasa, 1 Agustus sampai Selasa, 12 
Sepetember 2017 melalui 
http://lpse.um.ac.id/eproc/ 

Pekerjaan di Provinsi 
Jawa Barat
■ Nama lelang: belanja modal 
pengadaan konstruksi jalan
Instansi: Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Kode Lelang: 33244014)
Satuan kerja: Rumah Sakit Daerah 
Pameungpeuk

Bidang/sub. bidang: bangunan sipil/
jasa pelaksana konstruksi jalan raya 
(kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api dan landas pacu bandara 
(SI003)yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 6.130.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 5.925.000.000
Anggaran: Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD)

Pendaftaran: 
Senin, 7 Agustus – Rabu, 16 Agustus 
2017 melalui https://lpse.jabarprov.
go.id/eproc/

Penjualan Mobil non-Jepang (dalam unit)

Pabrikan Semester I 2017 2016 2015
Mercedes Benz  2.098  2.506  3.784 
Chevrolet  1.809  2.540  4.541 
BMW  1.180  2.506  2.700 
Lexus  724  1.040  648 
Renault  209  134  119 
Hyundai  571  1.324  1.511 
Kia  543  1.442  2.814 
Tata  490  976  1.388 
Mini  236  370  477 
VW  224  566  554 

Sumber: Gaikindo

SEREMONI


