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Pasar mobil produksi KIA di Indonesia sulit 
naik pada tahun ini.
Harry Yanto, Marketing and Business 
Development Manager KIA Indonesia

■MANUFAKTUR ■PROPERTI

Ursula Burns adalah 
perempuan luar biasa, 
pengukir sejarah du-

nia bisnis. Ia adalah mantan 
CEO Xerox berkulit hitam 
perempuan yang juga perta-
ma di sebuah perusahaan 
Fortune 500. Selain itu, ia 
merupakan perempuan per-
tama yang menggantikan 
CEO perempuan di sebuah 
perusahaan Fortune 500.

Sepak terjang Ursula 
Burns sangat mengagumkan, 
mengingat ia perlu mener-
jang tiga kendala besar. Keti-
ka berusia 13 tahun, seseo-
rang pernah berkata kepada-
nya, "You're smart but you 
have challenges. You have 
three strikes against you: poor, 
woman and black."

Dua dari penghalang ter-
sebut, yaitu sebagai perempu-
an dan berkulit hitam, meru-
pakan bagian integral yang 
tidak dapat diubah lagi. Na-
mun, "miskin" merupakan 
elemen yang dapat diubah. 
Dan ini merupakan kunci 
keberhasilan Ursula. 

Bagaimana ia memutar 
balikkan kemiskinan menjadi 
kemenangan? Mari kita si-
mak. Where you are isn't who 
you are. Dididik oleh ibunda-
nya yang sangat organized, 
Ursula kecil dilatih untuk 
memberi arti dari lingkung-
an fi sik yang terbatas. 

Di dalam unit rumah su-
sun pemerintah sederhana 
(housing project) tempat ber-
naung mereka, Ursula tidak 
melihat wujud fi sik sederha-
na, tapi bagaimana ibunda-
nya menciptakan lingkungan 
terbaik dari apa yang ada. 
Terlepas dari unit rusun yang 
sangat sempit dan kesederha-
naan infrastruktur, bagian 
dalam kediaman mereka sa-
ngat rapi dan teratur. 

Semua kebutuhan hidup 
dimiliki, walaupun dalam 
kualitas dan kuantitas seder-
hana. Ursula kecil melihat 
kontras betapa di dalam ru-
mah sangat positif dan mene-
nangkan. Sedangkan di luar 
rumah terkadang mencekam 
mengingat kriminalitas ting-
gi di daerah ghetto nan ku-
muh.

If you don't have it now, 
probably because you didn't 
have a good start. But it's not 
the end. Jika Anda tidak me-
miliki sesuatu, bisa jadi ka-
rena memang dari "sononya" 
alias keluarga memang tidak 
memiliki. Namun ini bukan 
akhir dari segalanya. 

Bahkan ini bisa menjadi 
pemacu berkarya. Dengan 
memiliki target kasat mata, 
misalnya, "saya ingin memi-
liki rumah yang nyaman de-
ngan tiga kamar," ini menja-
di gol tabungan terukur. 

Foundation to success is 
health and a good home. Ursu-
la sendiri memiliki passion 
dalam mengentaskan kemis-
kinan, mengingat ia dibesar-
kan dalam keluarga imigran 
oleh orang tua pekerja kasar. 
Ibundanya adalah pekerja 
bersih-bersih (cleaning lady).

Ursula percaya, kunci 
sukses setiap individu adalah 
bagaimana ia dapat memper-
tahankan hidup sehat dan 
dalam suasana rumah yang 
tenang. Sehingga edukasi dan 
pekerjaan dapat berjalan lan-
car.  Dua hal ini sering kali 
sulit diterapkan di keluarga 
miskin. Namun bukan berarti 
tidak mungkin. Perlu usaha 

keras mewujudkan ini dalam 
suasana fi nansial pas-pasan.

Make your situation a pri-
viledge. Make yourself believe 
that you live a priviledged life. 
Jadikan diri Anda percaya 
bahwa kita semua hidup da-
lam keistimewaan. Ketika 
hidup di lingkungan serba 
pas-pasan, tentu sulit mem-
bentuk mindset bahwa kita 
hidup berkelimpahan. 

Ini tantangan bagi setiap 
orang tua untuk membentuk 
mindset anak-anak (dan me-
reka sendiri) bahwa "Kita se-
mua hidup dalam kelimpah-
an dan keistimewaan". Ke-
percayaan akan diri seperti 
ini sangat penting artinya di 
masa dewasa. Sehingga anak-
anak dari keluarga miskin 
dapat tumbuh sehat psikis 
dan mentalnya dan siap ber-
kompetisi dengan anak-anak 
dari keluarga berkecukupan.

Structurally, businesses 
are still designed for men. Se-
cara struktur, dunia bisnis 
didesain untuk laki-laki. Ar-
tinya, setiap aktivitas bisnis 
membutuhkan kesiapan kerja 
sesuai fisik dan kebutuhan 
laki-laki. Di tempat kerja, ti-
dak heran perempuan sering 
kali menjadi bahan guyonan.

Menurut Ursula, idealnya, 
dunia bisnis mempertim-
bangkan kondisi fi sik dan ke-
butuhan perempuan yang 

berbeda dari laki-laki, meng-
ingat 47% pekerja di AS ada-
lah perempuan. Namun unik-
nya, di Xerox kultur ekualitas 
ini sangat baik, sehingga ia 
dapat diterima dan menja-
lankan tugas dalam struktur 
yang cukup ramah jender.

Penerimaan dan struktur 
bisnis yang ramah gender 
perempuan merupakan tan-
tangan bagi dunia bisnis di 
negara manapun, termasuk 
di Indonesia. Dan perempuan 
sendiri semestinya dapat 
mempengaruhi bagaimana 
struktur bisnis diterapkan 
dengan memberikan masuk-
an-masukan secara dewasa 
dan lebih agresif dalam mem-
perjuangkannya.

A good marriage is one of 
the most important decisions 
in life and career. COO Face-
book Sheryl Sandberg pernah 
juga menyatakan pentingnya 
pernikahan sebagai support 
karier dan bisnis utama. Apa 
yang menjadi tujuan bersa-
ma perlu dikomunikasikan 
secara dewasa dan secara pe-
riodik ditinjau kembali.

Ursula Burns telah mem-
buka jalan bagi para perem-
puan berkarier dengan berba-
gai pencapaiannya. Ia juga 
meneladani bagaimana seo-
rang anak cleaning lady dapat 
tumbuh menjadi CEO sebuah 
perusahaan Fortune 500.    ■

Ursula Burns, Xerox dan Hidup di RusunUrsula Burns, Xerox dan Hidup di Rusun

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

JAKARTA.  Para pengembang 
masih terus mencari strategi 
untuk menggeber penjualan 
di sisa tiga bulan terakhir ini. 
Maklum, penjualan selama 
separuh pertama 2017 masih 
belum menggembirakan.

Salah satunya adalah Sinar-
mas Land, pengembang ini 
akan menggelar program ber-
tajuk Price Lock untuk mema-
cu penjualan tahun ini. Prog-
ram tersebut berlangsung 
mulai 3 Oktober hingga 31 
Desember 2017.

Dari program Price Lock, 
Sinarmas Land mengincar 
marketing sales atau pra pen-
jualan sebesar Rp 3 triliun. 
Sementara jumlah produk 
yang akan dilemparkan ke 
pasar untuk diikutkan dalam 
program itu antara Rp 6 trili-
un-Rp 8 triliun.

Ishak Chandra, CEO Strate-
gic Sinarmas Land menjelas-
kan, program Price Lock un-
tuk mengakomodasi kebutuh-
an pasar dan mempermudah 
orang dalam membeli proper-
ti. Penjualan properti sepan-
jang tahun ini masih tidak 
jauh berbeda dari tahun lalu.  
"Kami memperkirakan, dua 
tahun ke depan, bisnis pro-
perti masih akan lesu,"  kata-
nya, Kamis (5/10).

Penyebabnya, tahun politik 
yang seperti biasanya menje-
lang pemilihan presiden in-
deks pertumbuhan properti 
turun 30%-40%. Namun per-
tumbuhan baru akan terjadi 
lagi enam bulan pascapemi-
lihan tersebut. "Jadi orang 
akan cenderung wait and 

see," paparnya.
Sebab itu Sinarmas Land 

memandang perlu strategi 
untuk memacu kemauan 
orang melakukan pembelian 
properti lewat Price Lock. 
Program ini berbeda dengan 
Price Amnesty t Sinarmas 
Land kuartal IV-2016 lalu, 
yang mana perusahaan mem-
bukukan marketing sales 
hingga Rp 2,1 triliun.

Dalam program Price Am-
nesty, Sinarmas Land hanya 
menawarkan layanan diskon. 
Sedangkan pada Price Lock, 
yang ditawarkan bukan hanya 
diskon, juga menawarkan ke-
mudahan pembayaran uang 
muka dan menawarkan cuti 
pembayaran cicilan selama 
dua tahun.

Selama periode Oktober-
Desember 2017, konsumen 
yang membeli produk Sinar-
mas Land hanya diwajibkan 
bayar uang muka 15%. Uang 
muka ini bisa dicicil sampai 
24 kali. "Jadi kalau mau lebih 
untung maka konsumen lebih 
baik mempercepat pembeli-
an," sebut Ishak.

Adapun sisa 85% dari harga 
rumah/properti yang akan di-
beli baru akan dibayarkan 
pada tahun 2020 atau dua ta-
hun setelah pembelian. Arti-
nya, konsumen diberikan 
waktu cuti bayar cicilan sela-
ma dua tahun. Layanan cicilan 
uang muka dan cuti pemba-
yaran cicilan hanya berlaku 
untuk produk inden dan kave-
ling. 

Dina Mirayanti Hutauruk

ANTARA/Muhammad Iqbal 

Sinarmas Land Gelar  
Promosi Properti 
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JAKARTA. Bisnis produsen 
otomotif asal Korea Selatan 
lesu gara-gara situasi ekonomi 
kurang bersahabat. Sialnya 
lagi, mereka juga kalah pamor 
dari pabrikan Jepang. Tak 
ayal, sampai akhir tahun ini, 
KIA dan Hyundai tak bisa 
menggeber laju penjualan.

Harry Yanto, Marketing 
and Business Development 
Manager PT KIA Mobil Indo-
nesia, menjelaskan, semua 
produsen mobil mengalami 
penurunan kinerja penjualan. 
Hanya Toyota dan Daihatsu 
yang masih bertumbuh, dito-
pang kendaraan low cost gre-
en car (LCGC). "Pertumbuhan 
mobil kami sulit bisa naik ta-
hun ini," akunya kepada KON-
TAN, Kamis (5/10).

Mukiat Sutikno, Presiden 
Direktur PT Hyundai Motor 
Indonesia sepakat. Ia menilai, 
kondisi ekonomi Indonesia 
belum bisa positif. Sehingga, 
masyarakat menahan daya 
beli termasuk otomotif. "Mar-
ket masih stagnan dan kami 
berharap, daya beli bisa sege-
ra pulih," katanya kepada 
KONTAN, Kamis (5/10).

Pertahankan kualitas
Akibat daya beli menurun, 

KIA dan Hyundai sulit mem-
bukukan penjualan, minimal 
sama dengan tahun sebelum-
nya. Berdasarkan  data Ga-
bungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikin-
do), penjualan pabrikan ke 
diler atawa wholesales KIA 
tahun 2016 sebanyak 1.442 
unit, turun dari tahun 2015 
yang sebanyak 2.884 unit. 
"Kami masih mengandalkan 
Rio," ungkap Harry.

Model hatcback Rio masih 
menjadi salah satu tulang 
punggung penjualan produsen 
mobil yang sudah 17 tahun 
mengaspal di Indonesia. Rio 
pernah jaya dengan penjualan 
yang signifikan pada tahun 
2014 sebesar 3.586 unit. 

Namun sejak tahun 2015, 
penjualan Rio anjlok menjadi 
815 unit dan berlanjut tahun 
berikutnya. Pada 2016, Rio 
hanya terjual 573 unit. Volume 
terus menciut hingga Juli 
2017,  tercatat hanya 275 unit.

Berdasarkan data Gaikindo 
per Agustus 2017, penjualan 
KIA sebanyak 661 unit. Turun 
dibandingkan periode sama 
tahun lalu, sebanyak 918 unit.

Meski demikian secara 

brand di Indonesia, KIA tidak 
mau memosisikan sebagai 
produk mobil murahan. "Kami 
tidak mau menurunkan kuali-
tas agar harga menjadi mu-
rah," jelas Harry.

Ketimbang menjual dengan 

harga miring, Harry bilang, 
KIA lebih memilih memperta-
hankan kualitas produk de-
ngan mengimpor kendaraan 
secara utuh atau completely 
built up (CBU) dari Korea 
Selatan. Tapi opsi impor CBU 
ini membuat harga jual mobil 
menjadi lebih mahal. "Strategi 
kami lebih ke arah pengem-
bangan kualitas produk bukan 
kuantitas," kilahnya.

Menjaga kualitas juga men-
jadi komitmen Hyundai, mes-
ki angka penjualan terus me-
lorot. Kualitas produk impor 
tidak akan diturunkan supaya 
harga jual turun. "Kami justru 
memperjuangkan Indonesia 
sebagai basis produksi Hyun-
dai nantinya," tukas Mukiat.  

Data Gaikindo sampai 
Agustus 2017 mencatat, pen-
jualan wholesales Hyundai 
hanya 849 unit, turun ketim-
bang periode sama tahun lalu 
sebanyak 876 unit. Sekadar 
informasi, tiga model andalan 
penjual Hyundai tahun ini 
masih dari model H-1, Santa 
Fe, dan Tucson. Ketiganya di-
harapkan bisa menarik kon-
sumen kelas menengah. "Kami 
terus melihat perkembangan 
brand Hyundai bisa setara 
brand Eropa," aku Mukiat. 

Berdasarkan data Gaikindo 
tahun 2016, penjualan pabri-
kan ke diler Hyundai menca-
pai 1.324 unit. Tahun ini, 
Hyundai menargetkan penju-
alan 1.800 unit.        ■

Mobil Korea Kalah Pamor
Ketimbang menjual mobil murah, produsen otomotif asal Korea Selatan pertahankan kualitas

Eldo Rafael

Pasar AC Inverter

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Model memperagakan pemakaian AC LG Inverter Dual Cool di Jakarta, Kamis (5/10). Hingga bulan Agustus 2017, total 
pasar AC Inverter di Indonesia telah mencapai 71.000 unit. PT LG Electronics Indonesia mengklaim menguasai 54% 
penyebaran AC inverter di Indonesia.

Gerai

Pengusaha Hotel Tertekan 
Kehadiran AirBnB

JAKARTA. Pengusaha hotel menanggapi beragam atas ke-
hadiran AirBnB di industri penginapan. Marketplace itu 
menjadi wadah bagi pelancong bisa menyewakan dan me-
mesan akomodasi non-hotel, seperti rumah, apartemen, 
atau vila menjadi tantangan bagi bisnis hotel berbintang.  

Ariyo Tejo, Direktur PT Pudjiadi and Sons Tbk (PNSE), 
bilang, kehadiran AirBnB turut menekan okupansi hotel, di 
samping karena masalah utama, yakni bisnis hotel di Indo-
nesia yang masih kelebihan pasokan. "Sekarang Airbnb 
semakin berkembang, wisatawan lebih memilih tinggal 
hotel non bintang dan di rumah-rumah yang kamarnya 
khusus disewakan untuk sebagai tempat penginapan," jelas 
Ariyo, kepada KONTAN baru-baru ini.

Hingga pekan pertama September 2017, kondisi okupan-
si hotel PNSE cenderung fl at dibanding periode yang sama 
tahun lalu. Dari sembilan hotel perusahaan dengan total 
1.329 kamar, hanya dua hotel yang mengalami peningkatan 
okupansi, yakni di Labuhan Bajo dan Anyer. 

Adapun hotel PNSE di Jakarta berupa bintang empat 
memiliki okupansi kamar 41,3%, di Bandung (bintang 4) 
51%, Cisarua (bintang 2) 38,5%, Anyer (bintang 2) 54%, di 
Bali (bintang 4) 76%, Lombok (bintang 3) 69,7%, Yogyakar-
ta (bintang 3) 49,6%, Labuhan Bajo (bintang 5) 64,6% dan 
Residence Bali 55%.  

Dina Mirayanti Hutauruk

Penjualan Mobil 
Merek dari Korea

KIA Hyundai
2012  13.651  342 
2013  11.944  3.536 
2014  8.936  2.153 
2015  2.602  1.483 
2016  1.442  1.266 
2017  661  828 

Sumber: Gaikindo
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