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Hingga akhir tahun, target penjualan sepeda 
motor optimistis tercapai.
Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial 
Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI)

■MANUFAKTUR

Whitney Wolfe mem-
bantu pendirian star-
tup online dating Tin-

der sebagai salah satu co-
f o u n d e r .  N a m u n  i a 
meninggalkannya di usia 24 
tahun, untuk mendirikan 
Bumble. Bumble mirip Tin-
der, tapi female friendly, jauh 
lebih lembut dan sesuai ha-
rapan pengguna perempuan. 

Lulusan Southern Metho-
dist University di Dallas ini 
merasakan male and cyber 
bullying selama bekerja di 
Tinder yang tidak dapat di-
ungkapkan ke publik. Ini 
menginspirasinya mendiri-
kan startup yang tidak hanya 
female-friendly bagi konsu-
men, tapi juga bagi para ekse-
kutif dan pekerja yang men-
jalankan bisnis berbasis apli-
kasi tersebut.

Konsep aplikasi online 
dating Bumble yang ramah 
perempuan ini sederhana: 
komunikasi yang diizinkan 
hanya berbentuk pujian. Ini   
bentuk konkret antitesis peng-
alaman pribadi Wolfe di Tin-
der dan dunia maya yang 
penuh bullying.

Wolfe menamakan konsep 
ini Mercy alias belas kasih. 
Media sosial tidak membatasi 
bentuk komunikasi apa saja, 
termasuk kritik pedas tanpa 
dasar, pembunuhan karakter, 
bullying, mencaci maki dan 

sebagainya. 
Awalnya, Mercy tidak di-

arahkan untuk dijadikan da-
ting app. Namun setelah men-
dengarkan saran dari  partner 
bisnisnya Andrey Andreev, 
founder aplikasi Badoo, jadi-
lah Mercy diubah namanya 
menjadi Bumble dan difokus-
kan menjadi online dating app 
yang ramah perempuan.

Konsep online dating dan 
hubungan personal online 
sendiri sebenarnya kurang 
sempurna, mengingat demi-
kian banyak bentuk bullying 
dan hoax yang terjadi. Bah-
kan tidak jarang  bermuara 
kepada kematian baik bunuh 
diri karena bullying maupun 
dibunuh oleh online date alias 
partner kencan online.

Cara kerja Bumble yang 
ramah perempuan itu bagai-
mana? Selain hanya boleh 
menuliskan pesan-pesan po-
sitif dan pujian, hanya pe-
rempuan yang diizinkan 
mengirimkan pesan pertama 
kepada "calon" partner ken-
can. Jika tidak dilakukan, 
match akan di-delete secara 
otomatis. Dalam konteks pa-
sangan homoseksual, siapa-
pun boleh mengirimkan pe-
san pertama.

Ini merupakan salah satu 
bentuk reprogramming kebia-
saan sosial. Perempuan bu-
kan lagi pasif sebagai pe-

nunggu yang tidak jarang 
menjadi korban. Namun, po-
sisi laki-laki dan perempuan 
diputarbalikkan. 

Dengan laki-laki yang 
menunggu, sedikit banyak 
proses ini membantu mem-
biasakan mereka rendah hati 
dan tidak agresif dalam me-
mulai hubungan. Sebaliknya, 
perempuan dilatih berani 
memulai dan menggunakan 
kacamata batin dan psikis 
untuk menilai laki-laki yang 
pantas untuk dikontak.

Jadi, dua gender ini bela-
jar untuk melakukan hal-hal 
yang di luar kebiasaan 
umum, agar skill yang selama 
ini tidak diasah, dapat digu-

nakan. Bumble memberi ke-
sempatan untuk melakukan 
hal yang berbeda dalam me-
mulai hubungan kencan per-
tama. 

Dalam konteks tradisio-
nal, yakni laki-laki memulai 
dan perempuan menunggu, 
kedua gender ini sebenarnya 
terpaksa melakukan aksi 
yang bisa saja tidak sesuai 
dengan hati nurani. They set 
you up for failure. 

Laki-laki jadi dipacu 
menjadi agresif, padahal ke-
pribadian seseorang berbeda-
beda. Bisa saja seorang laki-
laki tidak nyaman menjadi 
pihak yang agresif. Sebalik-
nya, perempuan bisa saja ti-
dak nyaman menunggu, ka-
rena kepasifan sering kali ti-
dak berbuah apa-apa. 

Dalam aplikasi online da-
ting konvensional, setiap foto 
profi l turut berperan sebagai 
"topeng", sehingga bentuk-
bentuk agresi terjadi dengan 
mudah. Wolfe mengklaim, 
Bumble memberi kesempatan 
bagi perempuan berperan ak-
tif dengan memuji. Dan ini 
memberi rasa nyaman bagi 
laki-laki. 

Foto profi l di Bumble ter-
bagi beberapa kategori. Foto 
yang menonjolkan kepribadi-
an, foto pose unyu, pose berani 
(bukan telanjang atau me-
sum), foto dengan keluarga 

(ayah, ibu, kakek, nenek, sau-
dara kandung, binatang pia-
raan, dan sebagainya), foto 
hobi, dan foto dengan pakai-
an resmi (full dress). Jadi, 
unsur kepribadian menarik 
dan kekeluargaan sangat di-
utamakan.

Bagaimana Bumble mem-
peroleh para pengguna perta-
ma? Wolfe menggunakan skill 
yang didapat ketika bekerja 
di Tinder, yaitu berbicara 
dari hati ke hati di muka 
para mahasiswa atau maha-
siswi. Dan tampaknya para 
mahasiswi pernah mera-
sakan male bullying via apli-
kasi dating online.

Ia juga menarik hati para 
mahasiswa dengan memberi-
kan piza gratis dengan boks 
yang berstiker Bumble.com di 
universitas. Kue kering (coo-
kies) juga dibagikan dengan 
bungkus bertulisan Bumble. 
Membidik captive market di 
kampus, jenius.

Bumble bukan hook-up 
app seperti Tinder, tapi peme-
cah hening dimulainya hu-
bungan pribadi baru dengan 
perempuan sebagai pengge-
rak awal. Lingkungan zero 
toleransi terhadap kekerasan 
verbal dan fi sik, menjadikan 
aplikasi female-friendly ini 
sangat digemari. Konsep bis-
nis genial yang patut menjadi 
studi kasus best practice.     ■

Whitney Wolfe, dari Tinder ke BumbleWhitney Wolfe, dari Tinder ke Bumble

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California

JAKARTA. Target penjualan 
sepeda motor pasar domestik 
diperkirakan dapat terealisa-
si. Asosiasi Sepeda Motor In-
donesia (AISI) mengklaim, di 
sisa waktu tahun ini penjualan 
sepeda motor akan lebih ter-
dongkrak. 

Mengutip data AISI, bulan 
Oktober 2017 penjualan sepe-
da motor tercatat  579.552 
unit. Jumlah ini naik sekitar 
6% bila dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu, yakni 
546.607 unit.

Namun bila dikalkulasikan, 
pada periode penjualan Ja-
nuari-Oktober 2017 terjadi 
penurunan tipis. Tercatat, 
pada 10 bulan pertama tahun 
ini penjualan sepeda motor 
mencapai 4,91 juta unit, turun 
0,05% dari periode sama tahun 

lalu yang mencapai 4,92 juta 
unit. (lihat tabel)

Ketua Bidang Komersial 
AISI Sigit Kumala mengata-
kan, melihat hasil penjualan 
tersebut, pihaknya masih op-
timis target penjualan sebesar 
5,9 juta hingga akhir tahun ini 
bakal tercapai. "Kemungkinan 
kita akan mencapai penjualan 
domestik sebanyak 5,9 juta 
unit," ujar Sigit kepada KON-
TAN, Kamis (9/11).

Guna merealisasikan target 
penjualan itu, dalam dua bu-
lan terakhir ini (November-
Desember) penjualan sepeda 
motor harus dikejar rata-rata 
sebanyak 500.000 unit setiap 
bulan.

Produk baru
Ketua AISI Johannes Loman 

menambahkan, penjualan se-
peda motor di separuh kedua 

tahun ini terbilang masih posi-
tif. Harga komoditas yang 
membaik turut berdampak 
terhadap penjualan sepeda 
motor. Walhasil, buruknya 
angka penjualan sepeda mo-
tor di semester I lalu dapat 
tertutup. 

Johannes mengungkapkan, 
munculnya produk-produk 
sepeda motor baru yang dirilis 
pabrikan juga berpengaruh 
menjaga minat konsumen 
membeli sepeda motor. Pasal-
nya, bagi sebagian masyara-
kat, sepeda motor kini bukan 
hanya sekedar sebagai sarana 
transportasi, tetapi sudah 
menjadi bagian dari gaya hi-
dup (lifestyle). 

Oleh karenanya, produsen 
sepeda motor harus selalu 
mengembangkan inovasi pro-
duk. Salah satunya seperti 
yang dilakukan PT Astra Hon-
da Motor yang mengeluarkan 

sepeda motor untuk kelas of-
froad, yaitu CRF150L.

Thomas Wijaya, Direktur 
Marketing Astra Honda Mo-
tor, memprediksi, penjualan 
sepeda motor Honda hingga 
tutup tahun dapat mencapai 
4,35 juta sampai 4,4 juta unit. 
Adapun torehan penjualan 
tersebut paling besar berasal 
dari segmen skuter matik 
(skutik) dan model terbaru 
yang dirilis. "Penjualan No-
vember akan naik lagi dan 
Desember akan menurun tipis 
karena terpotong hari libur," 
kata Thomas.

Sementara, Wakil Presiden 
Direktur PT Yamaha Indone-
sia Motor Manufacturing Dio-

nisius Betty menjelaskan, pa-
sar sepeda motor masih terte-
kan daya beli masyarakat. 
"Masyarakat berhati-hati," 
kata Betty. 

Agar penjualan sepeda mo-
tor Yamaha tidak semakin ja-
tuh, perusahaan ini melaku-
kan berbagai strategi. Salah 
satunya merilis model baru-
nya di bulan Oktober ini lewat 
seri Mio S. 

Betty menambahkan, seca-
ra volume penjualan sepeda 
motor Yamaha tahun ini bisa 
turun hingga 10% dibanding 
tahun lalu. Namun secara nilai 
tidak akan terjadi penurunan, 
karena terdorong harga pro-
duk yang lebih tinggi.     ■

Optimistis Penjualan Motor Ngebut
Asosiasi Sepeda Motor Indonesia yakin, dua bulan terakhir di tahun ini dapat meraih penjualan positif

Eldo Rafael

Motorcross Baru

KONTAN/Muradi

Sepeda motor All New Honda CRF150L terlihat sedang ujicoba di BSD, Tangerang Selatan, Banten (9/11). AHM 
meluncurkan motor dengan konsep on-off sport jenis motorcross All New Honda CRF150L dengan mesin baru 150 cc 
SOHC PGM-FI, diklaim sebagai mesin paling bertenaga di kelasnya. Harga motor ini Rp 31,8 juta on the road Jakarta. 

Penjualan Domestik Penjualan Ekspor
Pabrikan Tipe Jumlah Pabrikan Tipe Jumlah

Honda
Underbone 292.876

Honda
Underbone 9.613

Skuter 3.171.629 Skuter 82.584
Sport 208.947 Sport 3.544

Kawasaki
Underbone -

Kawasaki
Underbone -

Skuter - Skuter -
Sport 66.910 Sport 3.062

Suzuki
Underbone 15.533

Suzuki
Underbone 127

Skuter 12.389 Skuter 12.080
Sport 37.354 Sport 9.579

TVS
Underbone 113

TVS
Underbone 15.133

Skuter 302 Skuter 3.585
Sport 632 Sport 7.196

Yamaha
Underbone 107.250

Yamaha
Underbone 43.400

Skuter 856.354 Skuter 102.130
Sport 149.515 Sport 58.840

Total
Underbone 415.772

Total
Underbone 68.273

Skuter 4.040.674 Skuter 200.379
Sport 463.358 Sport 82.221

TOTAL 4.919.804 TOTAL 350.873

Penjualan Sepeda Motor Januari-Oktober 2017 (unit)

Sepuluh Besar Penjualan 
Sepeda Motor Terlaris

Merek Tipe CC Jumlah
BeAT eSP Skuter 110 1.461.085 
Vario 125 eSP Skuter 125 509.519 
Scoopy eSP Skuter 110 507.819 
Vario 150 eSP Skuter 150  393.342 
MIO M3 125 CW Skuter 125  239.462 
NMAX Skuter 155  222.248 
BeAT Street Skuter 110  159.424 
AEROX 155 Skuter 155  123.199 
Vario 110 FI esp Skuter 110  103.552 
CB 150 R Street Fire Sport 150  92.353 

Sumber: AISI
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Galangan Kapal Incar 
Proyek Pertamina

JAKARTA. Beberapa perusa-
haan pelat merah kecipratan 
berkah proyek PT Pertamina. 
Tercatat, perusahaan minyak 
dan gas (migas) ini tengah 
menganggarkan belanja mo-
dal alias capital expenditure 
(capex) untuk pengadaan dan 
perbaikan kapal sebesar 
US$ 200 juta.  

Sutrisno, Direktur Rekayasa 
Umum dan Pemeliharaan PT 
PAL Indonesia, mengatakan, 
detail rencana pembangunan 
proyek kapal dari Pertamina 
masih dalam tahap pembahas-
an intensif oleh kedua pihak. 

Ukuran kapal tanker yang 
dibutuhkan Pertamina adalah 
6.500 tonase bobot mati alias 
deadweight tonnage (dwt) 
sampai 50.000 dwt. "Sementa-
ra, galangan BUMN sudah  
memiliki proven design ukur-
an 6.500 dwt, 17.500 dwt dan 
30.000 dwt," kata Sutrisno ke-
pada KONTAN, Kamis (9/11).

Ia menceritakan, pemba-
ngunan kapal membutuhkan 
waktu yang berbeda-beda. 
Bila desain kapal belum terse-
dia, maka pembuatan kapal 
memakan waktu hingga dua 
tahun. Namun, bila sudah ada 
proven design proses penger-
jaan lebih cepat yakni 16 bu-
lan sampai 18 bulan.

Sekadar informasi, utilisasi 
produksi PT PAL Indonesia 
saat ini masih minim, yakni 
sekitar 10%-15% dari total ka-
pasitas yang dimiliki. Kapasi-
tas pabrikasi terpasang PT 

PAL sebesar 2.100 ton per ta-
hun. Sedangkan kapasitas as-
sembly mencapai 1.680 ton 
per tahun.

Pertamina memang belum 
mengungkapkan jumlah pe-
sanan kapal yang ingin diwu-
judkan. Namun, keperluan 
kapal tanker Pertamina cukup 
beragam mulai ukuran 7.500 
dwt sampai 80.000 dwt. 

Selain PT PAL, terdapat be-
berapa perusahaan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
bidang galangan kapal menan-
datangani kerjasama dengan 
Pertamina untuk menyuplai 
kebutuhan kapal tanker pada 
akhir Oktober lalu. Di antara-
nya, PT Industri kapal Indone-
sia (IKI), PT Dock dan Perka-
palan Surabaya dan PT Dja-
karta Lyod.

Selain pengadaan proyek 
sarana dan prasarana perka-
palan. Pertamina juga tercatat 
menjalin kerjasama dengan 
PT Barata Indonesia (Perse-
ro) untuk pembangunan De-
pot Pengisian Pesawat Udara 
(DPPU) dan terminal bahan 
bakar minyak (TBBM). 

Silmy Karim, Direktur Uta-
ma Barata Indonesia, menga-
takan, proyek yang dikerjakan 
ini merupakan kerjasama 
jangka panjang. "Target awal 
untuk Pertamina dialokasikan 
Rp 1 triliun per tahun untuk 
yang dikerjakan dengan Bara-
ta," kata Silmy.

Eldo Rafael

ANTARA/Zabur Karuru

Pembangunan kapal membutuhkan waktu yang berbeda-beda.


