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Surabaya merupakan salah satu pasar 
potensial bagi industri otomotif di Indonesia.
Nathan Sun, Network Development & 
Operation Director Wuling Motors

■MANUFAKTUR

Banyak pengguna inter-
net yang kenal betul 
dengan berbagai apli-

kasi pemblokir iklan atau ad 
blocker. Kini kita dapat me-
nikmati internet melalui web 
browser dan aplikasi tanpa 
perlu terinterupsi oleh iklan. 
Padahal, iklan-iklan tersebut 
merupakan sumber penda-
patan bagi berbagai situs, 
termasuk raksasa pionir Goo-
gle, Facebook dan Yahoo. 

Dengan semakin mening-
katnya pengguna ad blocker, 
bisa dipastikan dunia perik-
lanan akan semakin suram, 
kolaps dan mati. Bisa diba-
yangkan di masa lalu bagai-
mana e-mail menggantikan 
fungsi faks dan podcast 
menggantikan fungsi radio 
konvensional.

Data terakhir di peng-
ujung tahun 2016 menunjuk-
kan, sebanyak 615 juta unit 
komputer dan gadget mobile 
menggunakan ad blocker. Se-
kitar 11% pengguna memblo-
kir iklan internet. 

Peningkatan pengguna 
adblocker bisa 11%-30%. Keti-
ka semua pengguna internet 
telah menggunakan adblo-
cker, televisi analog tidak lagi 
ditonton dan radio telah 100% 
digantikan  podcast, iklan-
iklan konvensional yang 
menginterupsi suatu tayang-
an akan semakin tidak men-

dapat tempat. 
Mungkin billboard di 

pinggir jalan raya masih 
ada, tapi dengan semakin ke-
tatnya kebijakan-kebijakan 
kota yang proekologi, kuanti-
tasnya diperkirakan akan 
menurun. Di negara-negara 
maju, jumlah billboard sudah 
semakin menurun, kecuali di 
titik-titik tertentu yang men-
jadi tujuan wisata.

Tren di negara-negara 
maju menunjukkan, berbagai 
jenis sponsor berubah bentuk 
dari yang menginterupsi tan-
pa nilai sama sekali, menjadi 
sesuatu yang menambah ni-
lai dan fungsional.  Salah 
satu kasus iklan versi masa 
depan yang patut dicatat ada-
lah Citi Bike di New York. 

Citibank meminjamkan 
sebanyak 6.000 sepeda secara 
gratis untuk dikendarai di 
kota Apel Besar ini, sebagai 
bentuk sumbangan bagi ko-
munitas kota. Siapa pun da-
pat menggunakan sepeda-se-
peda berwarna biru dan ber-
logo Citibank tersebut secara 
gratis.

Anggaran pemasangan 
iklan global mencapai US$ 1 
triliun per tahun, bayangkan 
betapa besar nilainya bagi 
kemanusiaan dan peradaban 
umat manusia apabila digu-
nakan secara efektif. Sadari-
lah, iklan-iklan yang mengin-

terupsi semakin mudah dib-
lokir, sehingga bujet sebesar 
itu terbuang sia-sia tanpa 
return on investment (ROI).

CEO Amazon Jeff Bezos 
pernah berkata, di "dunia 
lama," 30% waktu untuk men-
ciptakan dan 70% untuk me-
masarkan. Dalam "dunia 
baru", posisi dua angka terse-
but terbalik. Dan saat ini 
adalah era "dunia baru."  

Lantas, bagaimana pro-
duk dan jasa dipromosikan? 
Apakah perlu mencontoh Citi 
Bike, menelurkan berbagai 
program gratis untuk kepen-
tingan komunitas? Bisa saja. 
Selain itu, terapkan inbound 
marketing.

Pemasaran gaya inbound 
ini sama sekali tidak meng-
andalkan interupsi iklan 
yang mendorong (push), tapi 
hanya memberi edukasi me-
ngenai konteks produk dan 
jasa dengan menarik (pull) 
secara tidak langsung. 

Logikanya begini, ketika 
seseorang mencari sesuatu 
via "Mbah" Google mengguna-
kan keyword berekor panjang 
(longtail keyword) seperti ini: 
"how to put a crying baby to 
sleep." Ketika tombol search 
ditekan, berbagai artikel, vi-
deo, dan buku dengan judul 
dan konten bertopik tersebut 
akan bermunculan.

Di sinilah faktor inbound 
alias menarik pencari ke ha-
laman situs tersebut menca-
pai tujuan. Semakin gencar 
longtail keyword yang dita-
namkan dalam suatu situs, 
informasinya semakin terse-
bar di internet. 

Bisa dimengerti mengapa 
situs-situs raksasa mempu-
nyai jutaan halaman yang 
menggurita dengan jutaan 
keyword berekor panjang. 
Tangan-tangan gurita terse-
but lebih powerful dalam me-
narik pengunjung dan konsu-
men. Mengingat mereka me-
mang telah memiliki benih 
curiositas dari awal.

Konklusinya, ketika iklan-
iklan penginterupsi konven-

sional semakin mudah diblok, 
bujet promosi berpindah ke 
berbagai bentuk sponsor pe-
nambah nilai komunitas dan 
inbound marketing yang orga-
nik atau menyerupai organik. 
Filter-fi lter Snapchat misal-
nya, ada yang berbayar dan 
tampak organik sebagai bagi-
an dari platform. 

Lantas, masih adakah 
tempat bagi para eksekutif 
periklanan dan ad agencies? 
Tentu ada. Namun mereka 
berubah bentuk menjadi digi-
tal agency atau creative agen-
cy. Berbagai sebutan baru 
bermunculan, sesuai dengan 
spesialisasi mereka. 

Bagi para pemasang ik-
lan, bagaimana agar return 
on investment (RoI) promosi 
meningkat? Bergeserlah dari 
iklan-iklan konvensional ke 
sponsor, narasi, dan edukasi 
informatif penambah nilai 
yang ditunggu dan diharap-
kan publik. Kuncinya adalah 
bagaimana menyenangkan 
konsumen sebelum mereka 
menjadi customer. 

Akhir kata, dunia sema-
kin independen, kritis, dan 
kreatif. Hal-hal yang "meng-
ganggu" semakin ditinggal-
kan oleh publik. 

Teknologi kini memung-
kinkan pengguna memilih 
yang mereka sukai. Pebisnis, 
beradaptasilah!          ■

Setelah Iklan Mati

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

OTOMOTIF■

Penjualan Mobil 
Kabin Ganda Naik
JAKARTA. Penjualan mobil 
segmen kabin ganda alias  
double cabin kembali meng-
geliat, seiring membaiknya 
harga komoditas tambang 
terutama batubara. Sejumlah 
agen pemegang merek (APM) 
merasakan pertumbuhan pen-
jualan tersebut. 

Memang, kebutuhan jenis 
mobil ini pada sektor pertam-
bangan dan perkebunan ma-
sih terbilang cukup tinggi.  
Sehingga, sejumlah APM opti-
mistis mampu bersaing mere-
but porsi pangsa pasar.

Pikap kabin ganda ini ba-
nyak dibutuhkan untuk ope-
rasional tambang dan perke-
bunan. Produk ini memiliki 
spesifi kasi yang cukup perka-
sa sehingga dengan mudah 
bisa melibas medan berat.  
Tak pelak, ketika sektor per-
tambangan lesu, dampaknya  
berimbas terhadap perminta-
an mobil kabin ganda.

Fransiscus Soerjopranoto, 
Executive General Manager 
PT Astra Toyota Motor, me-
nyebutkan, tahun ini terjadi 
kenaikan penjualan mobil 
segmen kabin ganda, teruta-
ma dari sektor pertambang-
an. 

Pendorongnya adalah tren  
kenaikan harga  tambang, ter-
utama batubara. "Saat ini pen-
jualan utama dari Hilux, seki-
tar 500 unit per bulan," kata 
Soerjo - panggilan Fransiscus 
Soerjopranoto- kepada KON-
TAN, Selasa (19/9).

Attias Asril, Marketing Di-
vision Head PT Isuzu Astra 
Motor Indonesia, mengamini,  
permintaan pasar melonjak 
dipicu oleh sektor komoditas. 
Di segmen tersebut, Isuzu 
mempunyai merek D-Max 
Double Cabin. "Target tahun 
ini  antara 1.100 unit-1.200 

unit," kata Attias kepada 
KONTAN, Selasa (19/9).

Sebab itu, Isuzu berusaha 
optimal dalam pengembangan 
produk dan peningkatan la-
yanan after sales. Secara ke-
seluruhan target penjualan 
Isuzu baik dari sektor komer-
sial maupun passenger car 
sebanyak 20.000 unit.

Setali tiga uang, Imam Cho-
eru Cahya, Head of Sales & 
Marketing Group PT Mitsu-
bishi Motors Krama Yudha 
Sales Indonesia sepakat, ke-
naikan harga batubara men-
dongkrak penjualan Mitsubis-
hi di segmen kabin ganda. 

Sekadar informasi, Mitsu-
bishi baru memperkenalkan 
model New Triton pada ajang 
Indonesia International Motor 
Show (IIMS) tahun 2017 untuk 
mendongrak penjualan mere-
ka. "Selain tambang ada kebu-
tuhan untuk perkebunan, mi-
nyak dan gas yang memang 
kebanyakan di daerah Suma-
tra dan Kalimantan," kata 
Imam kepada KONTAN, Sela-
sa (19/9).

Saat ini,  Mitsubishi  menja-
di pemimpin pasar di kelas   
4x4. Imam berujar,  konsumen 
tidak hanya menginginkan sisi 
fungsionalitas tapi juga kein-
dahan eksterior, keamanan 
dan kenyamanan saat berken-
dara. "Kami sebagai market 
leader dengan penjualan 700  
unit sampai 800 unit per bu-
lan," klaimnya

Dari sisi konsumen yang 
kebanyakan perusahaan, pi-
hak Mitsubishi  sudah menda-
ta usia kendaraan. Kebanyak-
an perusahaan tambang sudah 
punya jangka waktu usia ter-
tentu untuk penggantian mo-
del. 

Eldo Christoffel Rafael

SURABAYA. Pabrikan mobil 
asal China, PT SGMW Motor 
Indonesia (Wuling Motors) 
mulai menggeber pemasaran 
ke luar Jabodetabek. Perusa-
haan ini, ini misalnya, akan 
memacu penjualan di Suraba-
ya, Jawa Timur.

Wuling Motors mengendus 
potensi pasar yang menggiur-
kan di Kota Pahlawan. "Sura-
baya merupakan salah satu 
pasar potensial bagi industri 
otomotif di Indonesia," ujar 
Nathan Sun, Network Deve-
lopment & Operation Direc-
tor Wuling Motors di Suraba-
ya, Rabu (20/9).

Salah satu upayanya, Wu-
ling Motors mengikuti ajang 
Gaikindo Indonesia Interna-
tional Auto Show (GIIAS) di 
Surabaya pada 20 September-
24 September 2017. Ajang 
tersebut akan dimanfaatkan 
untuk memperkenalkan mobil 
multipurpose vehicle (MPV) 
Confero di pasar Jawa Timur.

Wuling menghadirkan dua 
tipe Confero di GIIAS Suraba-
ya dengan tujuh varian. Harga 
jual antara Rp 135,8 juta-Rp 
172,9 juta. Wuling Motors 
membundel mobil itu dengan 
sejumlah garansi. Misalnya 
garansi umum tiga tahun atau 
100.000 kilometer (km) dan 
garansi suku cadang selama 
satu tahun.

Pemasaran Confero di Jawa 
Timur paling tidak melibatkan 
tiga diler. Masing-masing diler 
tersebut beroperasi di bawah 
PT Putra Perdana Indoniaga, 
PT Arista Jaya Lestari Suraba-
ya dan PT Wahana Autoberli-
an Utama.

Putra Perdana mengopera-
sikan diler Wuling di Jalan A 
Yani, Sidoarjo. Hendrik Su-
giarto, Supervisor Sales Wu-
ling Motors, menyatakan, diler 

itu telah mencatat pemesanan 
beli atau inden 50 unit Confe-
ro. Setengah telah tersalur 
kepada konsumen. Setengah-
nya lagi akan dikirimkan pada 
Oktober 2017.

Sementara Arista Jaya me-
ngelola diler di Jalan HR Mu-
hammad, Surabaya. Menurut 
penuturan Ali Hanafi ah, Presi-
den Direktur PT Arista Jaya 
Lestari, dilernya sudah mele-
go 60 unit Confero. Sama se-
perti Putra Perdana, setengah 
dari unit pemesanan masih 
dalam tahap penyaluran.

Ajang GIIAS di Surabaya 
melibatkan 30 agen pemegang 
merek (APM), 12 merek ken-
daraan penumpang, satu ken-
daraan komersial dan 20 me-
rek pendukung industri oto-
motif mengikuti. Sekretaris 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
Akhmad Sukardi membuka 
pameran itu pada 20 Septem-
ber kemarin.

Gabungan Industri Kenda-
raan Bermotor Indonesia 
(Gaikondo) melihat, Jawa Ti-
mur adalah salah satu pe-
nyumbang penjualan mobil 
nasional terbesar di Indone-
sia. "Menduduki peringkat 
ketiga penjualan otomotif se-
cara nasional, dengan kontri-
busi sebesar 7%," ujar Rizwan 
Alamsyah, Ketua III Gaikindo, 
Rabu (20/9).

Nisa Dwiresya Putri

KONTAN/Achmad Fauzie

Surabaya merupakan salah satu pasar potensial bagi industri 
otomotif di Indonesia.

Wuling Motors Bidik 
Pasar Jawa Timur

Wuling Motors 
melibatkan tiga 

jaringan 
pemasaran di 
Jawa Timur.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Produsen semen 
dalam negeri semakin intensif 
memanfaatkan limbah grin-
ding blast furnace logam 
menjadi semen atau yang le-
bih dikenal dengan istilah se-
men slag. Namun, Asosiasi 
Perusahaan Industri Peng-
olahan dan Pemurnian Indo-
nesia (AP3I) menyatakan, ba-
han baku semen slag masih 
terbatas produksinya. Banyak 
pemurnian (smelter) blast 
furnace di Indonesia yang be-
lum berproduksi. 

Semen slag diproduksi dari 
grinding blast furnace peng-
olahan logam yang dicampur 
clinker dan batu kapur gyp-
sum. Wakil Ketua AP3I Jona-
than Handojo menyatakan, 
setidaknya ada dua smelter 
besi yang tutup di Kalimantan 
Selatan. "Sementara tersisa 
Krakatau Posco, tapi itupun 
menurut saya masih rugi," se-
butnya kepada KONTAN 
(20/9).

Sekadar informasi, pada 
pertengahan tahun ini banyak 
smelter, khususnya nikel, me-
mutuskan tidak beroperasi 
dengan alasan kesulitan eko-
nomi. Harga nikel diketahui 
tidak bersahabat bagi industri. 
Sementara smelter besi tidak 
banyak dibangun lantaran pa-
sokan bijih besi dalam negeri 
belum memenuhi.

Jonathan mengatakan, un-
tuk mendapatkan slag powder 
(bubuk slag) hasil limbah 
pengolahan logam hanya di-
dapatkan dari tipe smelter 
blast furnace, bukan listrik. 
"Sebab slag smelter listrik tak 
bisa dipakai campuran semen. 
Kalau slag dari besi biasanya 
dipakai untuk campuran se-
men. Sedang slag nikel keba-

nyakan untuk beton precast," 
urainya.

Menurutnya, saat ini belum 
banyak smelter blast furnace 
yang berproduksi. "Untuk ni-
kel sampai saat ini hanya ada 
tiga di Morowali, satu di Pulau 
Obi yang jalan. Lainnya belum 
jalan. Mereka menunggu har-
ga nikel stabil," tukas Jona-
than.

Apakah ada prediksi kapan 
harga nikel bisa stabil? "Sela-
ma Kementerian ESDM terus 
melawan Presiden (ekspor 
mineral mentah), ya, tak ada 
yang bisa berharap," ujarnya.

Sebelumnya Growth Steel 
Group melalui anak usahanya, 
PT Indoferro sempat mem-
produksi kebutuhan slag 

powder. "Indoferro sempat 
suplai ke Semen Indonesia 
dan Tiga Roda. Namun karena 
Indoferro sedang berhenti, 
divisi Semen juga ikut terhen-
ti," sebut Jonathan, yang juga 
menjabat sebagai Direktur 
Pengembangan Bisnis Growth 
Steel Group.

Produksi slag powder Indo-
ferro memanfaatkan sisa pe-
murnian nikel yang ada. Nilai 
investasi Indoferro untuk pab-
rik semen slag tercatat sebe-
sar US$ 30 juta. Dengan kapa-
sitas maksimal pabrik menca-
pai 2 juta ton per tahun.

Namun pada tahap pertama 
pabrik masih produksi kecil, 
yakni hanya 30.000 ton per 
bulan atau 360.000 ton per ta-

hun. Semen slag milik Indo-
ferro sempat dipasarkan di 
Jabodetabek. "Kami waktu itu 
juga dipakai oleh beton prace-
tak. Seperti Wika Beton dan 
lainnya," kata Jonathan.

Praktis saat ini hanya Kra-
katau Steel yang bisa menyup-
lai produsen semen slag di 
Indonesia. Sebelumnya PT 
Krakatau Steel Tbk (KRAS) 
berkolaborasi dengan PT Se-
men Indonesia Tbk (SMGR) 
mendirikan anak usaha pa-
tungan bernama  PT Krakatau 
Semen Indonesia.

Pabrik slag powder yang 
berlokasi di Cilegon, Banten 
tersebut dibangun dengan ni-
lai investasi sebesar Rp 451 
miliar. Menurut Sekretaris 

Perusahaan KRAS Iip Arief 
Budiman, kapasitas produksi 
total perusahaan patungan itu  
adalah 750.000 ton per tahun. 
Pada awalnya slag yang diha-
silkan dari proses produksi 
blast furnace Krakatau Steel 
hanya diekspor. Produksi se-
men slag diyakini memberi 
nilai tambah.

Iip menilai, kontribusi pro-
duksi PT Krakatan Semen In-
donesia terhadap pendapatan 
induk akan sejalan dengan 
upaya meningkatkan bisnis 
penunjang non baja. Saat ini 
produksi slag powder dijual 
ke SMGR. Di sana, SMGR 
memproduksi semen slag ber-
kapasitas 1 juta sampai 2 juta 
ton per tahun..    ■

Bahan Baku Slag Langka
Salah satu penyebab, banyak pemurnian blast furnace belum berproduksi

Agung Hidayat

Rencana Investasi

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan) berbincang dengan Executive VP Lenovo Group, Chairman & 
President Motorola Mobility Aymar de Lancquesaing (kedua dari kanan) dan jajaran direksi saat pertemuan di kantor 
Kominfo, Jakarta, Rabu (20/9). Pertemuan tersebut membahas komitmen dan rencana investasi Lenovo di Indonesia 
untuk mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri.


