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Kami memberi masukkan ke Kemkeu, sedan 
tidak lagi berupa barang mewah.
Airlangga Hartarto, 
Menteri Perindustrian

■MANUFAKTUR

Nilai valuasi saham 
GoPro turun dari 
US$ 3 miliar ketika 

penawaran saham perdana 
alias initial public offering 
(IPO) di tahun 2014 menjadi 
hanya seperempatnya, yaitu 
US$ 840 juta dengan harga 
terkini US$ 5,61 per saham. 
Bagaimana ceritanya, harga 
saham GoPro yang sangat 
digemari para pengguna vi-
deo jatuh menukik? 

Ternyata, mempunyai 
jutaan penggemar fanatik ti-
dak cukup sebagai modal  
mempertahankan posisi pe-
nguasa pangsa pasar kamera 
video portabel ini. Kesalahan 
dalam menjalankan strategi, 
ketinggalan teknologi dan pe-
motongan biaya operasional 
menjadi penyebab kejatuhan.

GoPro didirikan oleh Nick 
Woodman pada tahun 2002. 
Woodman adalah penggemar 
surfi ng yang ingin mengaba-
dikan hobinya ketika sedang 
beraksi. Jadilah kamera video 
"Going Professional" yang di-
singkat sebagai "GoPro" ter-
cipta.

Kamera video ini dapat 
ditempelkan di atas kepala, 
pundak, dada atau di mana 
saja diperlukan. Sehingga 
aktivitas seseorang dapat di-
rekam dengan jelas ala profe-
sional. Di masa jayanya, 
GoPro sangat populer. 

Modal pertama GoPro se-
besar US$ 230.000  dipinjam-
kan oleh orang tua pencipta. 
Di tahun 2004, ketika produk 
versi pertama diluncurkan, 
GoPro menggunakan fi lm 35 
milimeter. 

Satu dekade berikut, Go 
Pro menggunakan fi xed-lens 
HD kamera video dengan 
wide 170-degree lens. Ketika 
digabungkan dua atau lebih 
unit, maka hasilnya menye-
rupai video 360 degree.

Penjualan GoPro menca-
pai era cult following di tahun 
2013, sehingga timbul renca-
na untuk listing di bursa sa-
ham alias go public. Di tahun 
2014, GoPro menunjuk Tony 
Bates, seorang mantan Micro-
soft sebagai chief executive 
offi cer (CEO) yang melapor 
langsung kepada Nick Wood-
man, untuk mewujudkan ide 
IPO ini. 

Puncak mencapai USD 89 
per saham di bulan Oktober 
2014. Namun ini juga meru-
pakan tahun menukik saham 
tersebut ke bawah tanpa ada 
rem.

Di tahun 2014, pertum-
buhan mencapai 41% dan 
biaya operasional sekitar 
US$ 440 juta. Setahun ber-
ikutnya, biaya ini melonjak 
pesat mencapai US$ 618 juta. 
Salah satu pemicu kenaikan 
biaya ini karena perusahaan 

publik perlu tampil aktif un-
tuk meningkatkan nilai.  

GoPro yang telah memi-
liki  penggemar fanatik ini 
mulai memasang iklan di 
acara SuperBowl yang luar 
biasa mahal. Ini sangat me-
ningkatkan biaya operasio-
nal,  hingga 50%. 

Di tahun 2016, biaya ope-
rasional membengkak lagi 
menjadi US$ 835. Tidak lagi 
mampu menahan kerugian, 
layoff sebanyak 300 pegawai-
pun terjadi. Di tahun 2017, 
layoff bertambah lagi seba-
nyak 250 orang. 

Di tahun 2016, pertum-
buhan tidak lagi plus, tapi 
minus 27%. Tony Bates meng-

undurkan diri di akhir  tahun 
2016. Dan pada awal tahun 
2018 ini, pendiri Nick Wood-
man telah siap  menjual GoP-
ro dengan bantuan JPMor-
gan.

Selain kesalahan strategi 
bisnis dan biaya operasional 
tinggi, GoPro juga tidak lagi 
bersaing dengan teknologi 
kamera video terbaru, yaitu 
360 Camera. Bahkan iPhone 
dan Android dapat menggu-
nakan fi tur kamera 360 dera-
jat ini dengan aplikasi kame-
ra. 

Teknologi 360 ini membu-
at GoPro sangat ketinggalan 
zaman. Apalagi berbagai ak-
sesori iPhone dan Android 
yang menggantikan fungsi 
GoPro dengan sangat mudah 
dan praktis.

Ponsel iPhone dan Andro-
id jelas memungkinkan me-
ngirim video secara langsung 
dengan bandwidth dan kece-
patan generasi keempat alias  
4G. Fitur ini tidak dimiliki 
GoPro, yang sebenarnya telah 
ketinggalan selama sepuluh 
tahun. 

Tampaknya kesalahan 
terbesar terjadi ketika dana 
IPO menggiurkan manaje-
men mendirikan perusahaan 
media. Langkah tersebut  di-
awali dengan memasang ik-
lan di Superbowl. 

Padahal, dana tersebut 

dapat digunakan untuk riset 
dan pengembangan teknologi 
GoPro. Tujuannya agar lebih 
mengikuti perkembangan za-
man.

Strategi menjadi media 
company ini sangat bertolak 
belakang dengan core compe-
tency GoPro, yaitu inventor 
teknologi kamera video, bu-
kan pencipta konten. Konten 
adalah kompetensi para peng-
guna. GoPro rupanya lupa 
hal tersebut.

Kita dapat memetik pela-
jaran dari GoPro. Setiap bis-
nis dan individu punya core 
competency tersendiri. 

Anda dan saya punya ke-
lebihan masing-masing. Te-
taplah berada di jalur ini, 
apapun yang terjadi. Karena 
apa yang mudah buat kita, 
belum tentu mudah bagi me-
reka. 

Namun ini bukan berarti 
statis. Berkembanglah terus 
dengan upgrade diri secara 
kontinyu. Di perusahaan, ada 
divisi penelitian dan pengem-
bangan alias research and 
development (R&D). Bagi 
diri pribadi, kita bisa upgrade 
diri continue di era internet 
ini dengan banyak membaca 
dan belajar dari kesalahan 
diri dan orang lain. 

GoPro masih tetap ada 
harapan untuk bangkit lagi. 
Stay positive.      ■

Turunnya Harga Saham Go ProTurunnya Harga Saham Go Pro

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

PENJUALAN TELEVISI■

Smart TV Diprediksi 
Akan Tumbuh Pesat 
JAKARTA. Permintaan televi-
si di Indonesia diyakini masih 
tetap tinggi. Beberapa mo-
mentum perhelatan olah raga 
yang berlangsung di tahun ini 
seperti Asian Games dan Piala 
Dunia menjadi pemicu penju-
alan televisi tersebut.  

PT Sharp Electronics Indo-
nesia misalnya, berani mema-
sang target penjualan seba-
nyak 1 juta unit di tahun ini. 
Jumlah itu naik sekitar 10% 
dibandingkan realisasi penju-
alan tahun 2016 yang seba-
nyak 900.000 unit. 

Andry Adi Utomo, National 
Sales Senior General Mana-
ger Sharp Electronics Indone-
sia, mengatakan, tahun ini pi-
haknya menargetkan dapat 
menguasai pangsa pasar seba-
nyak 25%. Bahkan, guna men-
capai pertumbuhan penjualan, 
Sharp telah siap meluncurkan 
produk-produk baru di awal 
tahun ini.

Mengutip data Growth from 
Knowladge (GfK), pada bulan 
Desember 2017 televisi Sharp 
memperoleh pangsa pasar se-
besar 20,5%. Angka itu sekali-
gus mengukuhkan Sharp se-
bagai pemimpin pasar penju-
alan televisi di dalam negeri. 

Tahun ini Sharp akan fokus 
merambah pasar Android TV 
maupun televisi pintar (Smart 
TV). "Meski pasar  Smart TV 
di Indonesia masih kecil, tapi 
kami melihat perubahan peri-
laku penggunaan internet 
yang pesat di Indonesia," kata 
Andry, Kamis (8/2).

Secara kuantitas penjualan 
LED Smart TV memang ma-
sih sedikit. Sepanjang tahun 
lalu, porsi pasar Smart TV 
hanya sekitar 10%. Namun se-
cara nilai, penjualan Smart 
TV secara nasional menyum-
bang nilai penjualan sampai 

Rp 2,5 triliun. 
Optimisme penjualan televi-

si yang tetap baik trennya juga 
diutarakan oleh Gloria Maria-
waty, Product Marketing TV 
LG Electronics Indonesia. 
Bahkan dalam satu tahun ter-
akhir, penjualan OLED TV LG 
meningkat hingga tiga kali li-
pat dibanding tahun-tahun 
sebelumnya.

Meski masih merahasiakan 
jumlah produk televisi baru 
yang akan diluncurkan. Na-
mun, LG akan memperkuat di 
kategori OLED TV dan Super 
UHD. "Fokus utama LG di ta-
hun ini, bukan lagi pada ukur-
an, tetapi lebih pada memper-
luas segmen premium di Indo-
nesia melalui jajaran TV OLED 
4K," kata Gloria.

Terdapat beberapa strategi 
yang dilakukan LG untuk ber-
saing di bisnis penjualan tele-
visi ini. Dari sisi teknologi, LG 
memperluas kolaborasi de-
ngan perusahaan yang memi-
liki reputasi positif, seperti 
halnya Dolby Laboratories. 
Disamping itu juga terdapat 
peningkatan dari sisi prosesor 
untuk reproduksi warna.

Sebelumnya, Hiroyoshi 
Suga, Presiden Direktur PT 
Panasonic Gobel Indonesia, 
mengatakan, kondisi pereko-
nomian Indonesia yang terus 
tumbuh menjadi menjadi fak-
tor pendorong penjualan elek-
tronik, termasuk televisi. 

Melihat faktor tersebut, Hi-
royoshi optimistis, di tahun 
ini Panasonic dapat membu-
kukan penjualan televisi hing-
ga mencapai dobel digit. 
"Kami tentu menargetkan 
penjualan televisi bisa tumbuh 
dobel digit (tahun ini)," kata 
Hiroyoshi.

Eldo Rafael

JAKARTA. Kementerian Per-
industrian (Kemperin) meng-
usulkan revisi aturan struktur 
pajak otomotif. Salah satu 
poinnya terkait penurunan 
bea masuk (BM) dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM) mobil sedan. 

Menteri Perindustrian Air-
langga Hartarto mengatakan, 
alasan penurunan bea masuk 
dan PPnBM mobil sedan ter-
sebut karena menginginkan 
Indonesia menjadi basis eks-
por otomotif untuk kendaraan 
segmen ini. 

Saat ini usulan penurunan 
struktur pajak untuk kendara-
an sedan sudah disampaikan 
ke Kementerian Keuangan 
(Kemkeu). “Kami (Kementeri-
an Perindustrian) sudah mem-
beri masukkan ke Kementeri-
an Keuangan, sehingga nanti 
sedan tidak lagi berupa barang 
mewah," kata Airlangga, Ka-
mis (8/2). 

Ia menambahkan, saat ini 
merupakan momentum yang 
tepat bagi kebangkitan indus-
tri sedan dalam negeri. Soal-
nya, di Australia pabrik oto-
motif sudah tutup semua. Pa-
dahal di Negeri Kanguru 
tersebut pasar kendaraan se-
dan lumayan besar yakni 
mencapai dua juta unit. 

Apalagi kedua negara se-
dang merampungkan perjanji-
an kerjasama yakni Indonesia-
Australia Comprehensive 
Partnership Agreement (IA-
CEPA). Bila pembahasan per-
janjian dagang ini sudah ram-
pung, dan revisi PPnBM sedan 
sudah selesai, hal ini akan 
mempermudah ekspor oto-
motif dari Indonesia ke Aus-
tralia. 

Namun, terkait besaran pe-
nurunan PPnBM sedan, Air-
langga mengaku saat ini masih 

menghitung formula yang te-
pat. Yang pasti, penurunan ti-
dak dalam bentuk persentase, 
tetapi dalam bentuk angka.

Dengan revisi struktur pa-
jak otomotif ini, Airlangga 
optimistis, utilitas pabrik oto-
motif Indonesia akan naik 
menjadi 2 juta unit. Menurut 
hitungannya, saat ini utilitas 
pabrik otomotif di Indonesia 
berkisar 1,4 juta hingga 1,5 
juta unit setiap tahun. 

Dukungan APM
Langkah  Kemperin menda-

pat respons positif dari pabri-
kan otomotif. Kariyanto Hard-
josoemarto, Deputi Direktur  
Sales Operations & Product 
Management PT Mercedes-
Benz Distribution Indonesia, 

menjelaskan, jika kebijakan 
tersebut terbit, akan menggai-
rahkan pasar sedan. Dari sisi 
harga akan lebih kompetitif.

Sementara, Jonfis Fandy, 
Direktur Marketing & After 
Sales Service  PT Honda Pros-
pect Motor mengatakan, sebe-
narnya tidak ada alasan  me-
ngenakan pajak barang me-
wah sedan lebih tinggi 
dibandingkan mobil lain yang 
setara. 

Apalagi menurut dia,  semua 
model mobil sekarang sudah 
sama mewah. "Menurut kami, 
kategori sedan itu mewah ha-
nya untuk 3.000 cc ke atas," 
kata Jonfi s. 

Namun, bagi kondisi pasar 
otomotif dampak atas kebi-
jakan tersebut tidak akan se-
cara langsung terasa. Masih 

membutuhkan waktu. "Lagi-
pula line up jenis sedan sa-
ngat sedikit sekarang. Hanya 
kelas medium ke atas atau 
luxury yang banyak," kata 
Jonfi s.

Ketua Umum Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo) Jongkie 

Sugiarto mengatakan, pajak 
barang mewah atau PPnBM 
dari sedan yang berlaku saat 
ini sebesar 30% dinilai mem-
beratkan industri otomotif 
melakukan penetrasi pasar 
ekspor. Apalagi di pasar glo-
bal tipe kendaraan yang popu-
ler ialah sedan.    ■

Sedan Bersiap Injak Gas
Penurunan bea masuk dan PPnBM akan membuat kendaraan model sedan semakin kompetitif

Eldo Rafael

Harga Resmi Wuling

KONTAN/Carolus Agus Waluyo 

Presiden Direktur Wuling Motors Indonesia Xu Feiyun (kanan) saat peluncuran harga resmi Wuling Cortez di Jakarta, 
Kamis (8/2). PT Wuling Motors Indonesia mengumumkan harga Wuling Cortez untuk penjualan di Indonesia mulai dari 
Rp 218 juta sampai Rp 264 juta on the road. 

Gerai

Wuling Cortez Resmi 
Dipasarkan di Indonesia 

JAKARTA. Wuling Cortez resmi mengaspal di jalanan tanah 
air. Kendaraan model medium multipurpose vehicle (MPV) 
dari Wiling Motors ini dijual dengan harga on the road 
(OTR) antara Rp 218 juta-Rp 264 juta. Kehadiran Cortez ini 
akan menambah varian kendaraan model MPV milik Wu-
ling Motors setelah Confero. 

Vice President of Vehicle Sales, Service and Marketing 
(VSSM) Wuling Motors Cindy Cai mengatakan, Wuling Cor-
tez diproduksi langsung di pabrik Wuling, Cikarang, Jawa 
Barat. Dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 
sekitar 50%. "Dengan adanya dua model baik dari Confero 
maupun Cortez kami menargetkan penjualan tahun ini bisa 
mencapai 30.000 unit," kata Cindy, Kamis (8/2).

Wuling Cortez mengaplikasikan mesin berkonfi gurasi 4-
silinder dengan kubikasi 1.800 cc. Mesin tersebut diklaim 
bisa memproduksi tenaga 129 tenaga kuda pada 5.600 rpm 
dan torsi maksimum 174 Nm. Transmisi mobil ini menggu-
nakan transmisi intelligent automated mechanical trans-
mission (i-AMT).

Mobil Cortez memiliki teknologi automatic vehicle hol-
ding (AVH). Fitur ini berfungsi untuk menjaga mobil tetap 
berhenti dalam kondisi jalan yang menanjak, menurun, 
ataupun datar. Juga electronic stability control (ESC) yang 
berfungsi  menjaga kestabilan berkendara secara otomatis 
ketika pengemudi kehilangan kendali.

Pasar mobil jenis MPV memang menggiurkan. Jenis ini 
menyumbang sekitar 30% terhadap total penjualan kenda-
raan roda empat secara nasional. Melihat potensi pasar 
yang besar ini, maka agen pemegang merek menjaga per-
forma dan penampilan agar menarik minat konsumen 

Eldo Rafael

BAJA Mengeluhkan 
Tingginya Harga Bahan Baku

JAKARTA. Tahun 2017 merupakan masa yang cukup sulit 
bagi industri hilir baja dalam meraih keuntungan. Salah 
satu penyebab adalah meningkatnya harga bahan baku dan 
menekan ongkos produksi. Handaja Susanto, Direktur 
Utama PT Saranacentral Bajatama Tbk mengatakan, pro-
dusen utama baja dunia, yakni China tengah mengurangi 
suplai baja jenis cold rolled coil (CRC). "Akibatnya harga 
menjadi semakin mahal," terang Handaja kepada KONTAN 
(8/2).

Menurut perhitungan Handaja, sampai awal tahun 2018 
ini harga CRC sudah naik mendekati 50% dibandingkan 
dengan awal tahun 2017 lalu. Saranacentral Bajatama 
mengaku kesulitan menaikkan harga jika bahan baku se-
perti CRC terus terdongkrak naik, padahal ongkos produk-
si terus menggelembung. 

Sampai kuartal III-2017, emiten berkode BAJA di Bura 
Efek Indonesia ini berhasil meraup kenaikan pendapatan 
bersih 36% menjadi Rp 894 miliar dibandingkan periode 
sama tahun sebelumnya. Namun beban pokok penjualan 
naik drastis sebesar 48% menjadi Rp 889 miliar. Hingga 
sembilan bulan pertama tahun lalu, BAJA mencatat rugi 
bersih Rp 18 miliar. Padahal, periode yang sama tahun 2016 
BAJA meraih laba bersih Rp 35 miliar.

Handaja belum bisa membeberkan capaian bisnis sam-
pai akhir tahun 2017. Ia hanya menyampaikan di 2018 per-
seroan ini tidak begitu memikirkan penjualan bersih. "Yang 
penting bottom line kami tahun ini tidak turun dan bisa 
positif," ucapnya. Untuk itu, perusahaan ini  berencana ti-
dak menggenjot produksi pabrik.

Agung Hidayat
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