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DropBox telah melaku-
kan secret fi ling ke Se-
curities and Exchange 

Commission (SEC) untuk 
penawaran saham perdana 
alias initial public offering 
(IPO) tahun ini. Nilai valua-
si DropBox mencapai US$ 10 
miliar dengan total sales per 
tahun US$ 1 miliar. DropBox 
sering dibandingkan dengan 
platform cloud storage seru-
pa, Box. 

Box berdiri tahun 2005 
oleh Drew Houston dan telah 
go public di tahun 2015 de-
ngan nilai valuasi sebesar 
US$ 1 miliar. Sedangkan 
DropBox berdiri tahun 2007 
dan segera go public tahun 
ini. 

Box memilih pasar busi-
ness to business (B2B), se-
dangkan DropBox berfokus 
business to consumer (B2C). 
Walaupun kini keduanya ber-
main di B2B dan B2C.

DropBox merupakan out-
put dari Y Combinator yang 
didukung  Sequoia Capital 
sebesar US$ 6 juta pada awal 
pendirian. Di tahun 2009, 
Steve Jobs pernah melamar 
DropBox untuk diakuisisi 
sebelum iCloud diluncurkan, 
tapi ditolak.

Beta user pertama Drop-
Box mencapai 5.000 orang 
dan berikutnya 75,000 orang. 
Di tahun 2010, user freemium 

mencapai US$ 1 juta dan di 
tahun 2011 jumlahnya me-
lonjak menjadi 50 juta peng-
guna. Valuasi saat itu menca-
pai US$ 250 juta. Jumlah 
pengguna melonjak terus. Di 
tahun 2013 mencapai 200 
juta dan tahun 2015 menca-
pai 400 juta. 

Kucuran dana segar sebe-
sar US$ 350 juta pada tahun 
2014 diperoleh dari Blackrock 
dan US$ 400 juta dari JP 
Morgan. Total dana yang di-
kucurkan sebesar US$ 1,2 
miliar di tahun 2014. Total 
valuasi saat itu mencapai 
US$ 10 miliar. 

Jumlah pengguna Drop-
Box melonjak terus. Di tahun 
2016, ada 500 juta pengguna 
perorangan dan 200.000 
pengguna korporat. Uniknya, 
saat itu masih menggunakan 
AWS alias cloud-nya Amazon 
untuk menampung semua 
pengguna mereka. 

Unik, bukan? Platfrom 
cloud terbesar di dunia ini 
ternyata "menyewa" platform 
cloud Amazon. 

Di tahun 2017, dalam 
antisipasi IPO dan menjaga  
kerahasiaan pengguna, Drop-
Box mendirikan data center 
sendiri. Dengan 500 juta 
user, data yang dimigrasi 
mencapai 500 petabytes.

Jadilah mereka migrasi 
besar-besar ke tiga data center 

milik DropBox sendiri yang 
didukung berbagai data cen-
ter lokal pengguna region un-
tuk meminimalkan latensi. 
"Latensi" adalah jeda ketika 
mengunduh sesuatu. 

Satu lagi yang patut dica-
tat tentang DropBox pra IPO 
adalah pengangkatan anggota 
Board of Directors berpeng-
alaman, yaitu Meg Whitman, 
Condoleeza Rice, dan Paul 
Jacobs. Meg Whitman dikenal 
sebagai CEO Hewlett-Packard, 
Condoleeza Rice adalah man-
tan Mensesneg Amerika Seri-
kat (AS) dan Paul Jacobs 
adalah CEO Qualcomm.

Beberapa hal penting yang 
dapat kita pelajari dari Drop-

Box. Satu, produk fleksibel 
dan dapat diunduh dengan 
latensi rendah (sangat cepat). 
DropBox sebagai cloud stora-
ge sangat fl eksibel. Satu folder 
khusus otomatis muncul di 
Desktop yang kita gunakan. 
Juga dapat diakses dengan 
berbagai cara, termasuk lang-
sung dari situs atau via apli-
kasi desktop dan mobile.

Dua, reaksi terhadap pa-
sar sangat cepat dengan fi lo-
sofi "try quick, dead quick". 
DropBox lentur dalam ber-
strategi merebut pangsa pa-
sar. Juga dalam eksperimen 
dengan berbagai output deli-
very teknologi instingtif.

Tiga, mengantisipasi ke-
mungkinan Amazon "mener-
kam" dengan memindahkan 
data ke data center milik sen-
diri.  Menjaga kerahasiaan 
dan integritas data pengguna 
dengan memindahkan data 
ke data center milik sendiri. 
Ini juga memungkinkan 
pengunduhan data oleh peng-
guna dengan latensi minimal 
atau nol. 

Empat, menyertakan para 
pebisnis ahli strategi dalam 
board of directors.Para nama 
besar dalam dunia bisnis di-
rangkul untuk memberikan 
masukan dan direksi bisnis 
di dunia yang semakin tanpa 
batas. Meg Whitman dan Paul 
Jacobs, terutama, sangat ber-

pengalaman dalam mengang-
kat bisnis-bisnis berbasis 
teknologi.

Lima, model bisnis free-
mium yang jitu. Data yang 
kita hasilkan selalu bertam-
bah, sangat jarang berkurang. 
Jadi, model bisnis freemium 
sangat tepat untuk bisnis 
cloud storage. Konversi peng-
guna gratis ke berbayar jelas 
dapat diprediksi probabili-
tasnya.

Enam, tidak gembar-gem-
bor dalam proses persiapan 
IPO. Secret fi ling merupakan 
salah satu penyampaian fi-
ling pra-IPO di SEC.

Sebenarnya tidak ada ra-
hasia, karena fi ling S1 Drop-
Box masih dapat dibaca pub-
lik di SEC.gov. Perbedannya 
hanya waktu penyampaian 
public filing yang semakin 
dekat dengan hari IPO.

"Secret fi ling" memungkin-
kan tim go public untuk be-
kerja dengan tenang tanpa 
hingar bingar media dan in-
vestor. Fleksibilitas ini pen-
ting agar tidak ada pengha-
lang yang tidak perlu sebelum 
hari IPO tersebut.

Akhir kata, DropBox dike-
lola dengan profesional de-
ngan strategi tepat. Kansnya  
menjadi perusahaan yang 
langgeng sangat besar. Sila-
kan belajar siasat bisnis dari 
DropBox.   ■

DropBox dan Secret Filing IPO Tahun IniDropBox dan Secret Filing IPO Tahun Ini

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

Pangsa pasar kendaraan city car di 
Indonesia saat ini sekitar 3.000 unit sebulan.

Amelia Tjandra, Direktur Marketing 
Astra Daihatsu Motor

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Penjualan kenda-
raan segmen city car masih 
menumbuhkan harapan. Ter-
pantau,  konsumen masih 
memburu beberapa produk 
kendaraan city car yang di-
produksi Agen Pemegang 
Merek (APM).  

Datsun Cross misalnya, 
kendaraan yang mengusung 
tema compact crossover pro-
duksi PT Nissan Motor Indo-
nesia ini jumlah pemesanan 
inden sudah memenuhi tar-
get. 

Padahal, kendaraan ini baru  
resmi dipasarkan tanggal 18 
Januari 2018 lalu. "(Jumlah 
pemesanan) sesuai ekspektasi 
kami," kata Eiichi Koito, Pre-
siden Direktur Nissan Motor 
Indonesia, Kamis (8/3).

Koito mengklaim, Datsun 
Cross merupakan kendaraan 
yang sesuai kondisi jalan di 
Indonesia. Berbagai fi tur baru 
disematkan dalam kendaraan 
ini untuk bersaing di pasar 
city car Indonesia.

Harga resmi Datsun Cross 
on the road (OTR) Jakarta 
mencapai Rp 161,49 juta un-
tuk transmisi manual. Sedang-
kan  Datsun Cross yang meng-
gunakan transmisi matik con-
t i n u o u s l y  v a r i a b l e 
transmission (CVT) dijual 
seharga Rp 173,99 juta.

Masih eksisnya kendaraan 

city car ini juga diungkapkan 
Sudirman MR, Wakil Presiden 
Direktur PT Astra Daihatsu 
Motor. Di segmen ini Astra 
Daihatsu Motor meluncurkan 
seri All New Sirion.

All New Sirion dijual dengan 
harga yang cukup terjangkau 
yakni OTR Jakarta sebesar 
Rp 182,5 juta untuk tipe ma-
nual (M/T). Kemudian sehar-
ga Rp 193,5 juta untuk tipe 
automatic (A/T).

Direktur Marketing Astra 
Daihatsu Motor Amelia Tjan-
dra menambahkan, pangsa 
pasar kendaraan city car di 
Indonesia saat ini sekitar 
3.000 unit per bulan. Adapun 
jumlah pabrikan otomotif 
yang merebutkan segmen ini 
sebanyak 11 APM. 

Dari jumlah tersebut, Penju-
alan Sirion berada di kisaran 
200 unit per bulan. “Target 
kami hanya ingin memperta-
hankan pasar yang Sirion su-
dah jual sekitar 200-an,” ujar 
Amelia. 

PT Suzuki Indomobil Sales 
(SIS) juga tercatat telah meri-
lis kendaraan segmen city car 
melalui model Ignis Sport Edi-
tion. Kendaraan ini merupa-
kan pembaruan produk dari 
varian Suzuki Ignis yang telah 
dipasarkan sebelumnya.

Aulia Fitri, Eldo Rafael

KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Sepanjang tahun lalu, penjualan Suzuki Ertiga tercatat 35.338 
unit.

Permintaan City Car 
Masih Ramai

OTOMOTIF■

JAKARTA. Di tengah ngebut-
nya penjualan Xpander dan 
Wuling, PT Suzuki Indomobil 
Sales (SIS) optimistis tetap 
dapat meraih kinerja penjual-
an yang positif. Tahun ini, 
Agen Pemegang Merek (APM) 
mobil Suzuki ini menargetkan 
11% dari total pangsa pasar 
kendaraan di dalam negeri. 
Jumlah tersebut naik tipis di-
bandingkan tahun lalu yang 
mencuil sekitar 10,35%. 

Melihat dari segmen kenda-
raan, komposisi penjualan 
kendaraan jenis penumpang 
masih dominan. "Komposisi 
penjualan kendaraan penum-
pang 60% dan sisanya komer-
sial pikap," kata Makmur, Sa-
les Director 4W Suzuki Indo-
mobil Sales, Rabu (7/3).

Di segmen kendaraan ko-
mersial kelas ringan ini, Suzu-
ki masih menjadi pemimpin 
pasar. Penjualan dari pabrik 
ke diler (wholesale) kendara-
an komersial Suzuki yang ter-
diri dari pikap Carry dan pikap 
APV tahun lalu mencapai 
44.856 unit. Dengan pangsa 
pasar sebesar 45,1%. 

Melihat penjualan penjual-
an itu, tidak heran bila kenda-
raan komersial masih menjadi 
tulang punggung  Suzuki seca-
ra keseluruhan. Kontribusi 
penjualan kendaraan komer-
sial mencapai 40% dari total 
penjualan kendaraan Suzuki.

Sementara di kendaraan 
segmen punumpang, model 
low multipurpose vehicle 
(LMPV) Suzuki Ertiga masih 
menjadi andalan. Sepanjang 
tahun lalu, penjualan Suzuki 
Ertiga tercatat 35.338 unit, 
naik sekitar 10% dibanding 
2016 sebanyak 32.119 unit. 

Donny Ishmi Sahputra, 
Marketing Director 4W Suzu-
ki Indomobil Sales mengata-

kan, agar loyalitas konsumen 
tetap terjaga setiap tahun Er-
tiga selalu melakukan penye-
garan model. 

Populasi anak muda di In-
donesia yang terus meningkat 
jumlahnya tidak disia-siakan 
Suzuki untuk lebih melebar-
kan pasarnya. Selain itu Suzu-
ki juga menyiapkan model-
model kendaraan model com-
pact. 

Meski pasar otomotif dalam 
negeri belum pulih, tahun lalu 
penjualan Suzuki secara who-
lesales masih memuaskan. 
Penjualan Suzuki melonjak 
hingga 20% menjadi 111.660 
unit dibandingkan tahun se-
belumnya. 

Pencapaian ini naik tinggi 

ketimbang penjualan whole-
sales mobil nasional yang ha-
nya tumbuh 1,6% sebesar 
1.079.308 unit pada 2017. De-
ngan hasil ini, pangsa pasar 
wholesales Suzuki meningkat 
dari 8,75% menjadi 10,35%.

Sementara, untuk penjualan 
ritel Suzuki juga terpantau 
tumbuh sebesar 9,5% dari 
97.872 unit menjadi 107.185 
unit. Pencapaian ini membuat 
pangsa pasar Suzuki naik dari 
9,1% di 2016 menjadi 10,02% 
tahun lalu.

Tidak hanya di domestik, 
Suzuki juga menorehkan ki-
nerja positif di pasar ekspor. 
Tahun lalu, total ekspor Suzu-
ki mencapai, 63.568 unit, naik 
44% dari 44.125 unit.    ■

Suzuki Ingin Cepat Berlari
Komposisi penjualan kendaraan penumpang Suzuki mencapai 60%, sisanya segmen komersial

Eldo Rafael

Kualitas UKM

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Henry C. Widjaja berbicara pada pembukaan seminar dan kick off 
konvensi quality control circle UKM Mitra YDBA di Jakarta, Kamis (8/3). Konvensi ini bertujuan agar UKM terus 
meningkatkan kualitas produk mereka.

Gerai

Sasar Pasar Atas, Datascrip 
Jajakan Kursi Asal Eropa
JAKARTA. PT Datascrip fokus menjual produk furnitur 
yang menyasar pasar kelas menengah ke atas. Perusahaan  
ini sekaligus meluncurkan tiga kursi kantor asal Eropa 
melalui merek Sitia (Italia), Tonon (Italia) dan Sedus (Jer-
man). Ketiga produk impor ini dijual dengan harga antara 
Rp 6 juta hingga Rp 70 juta per unit. 

Zaky Makarim, Division Manager Datascrip mengata-
kan, selama ini pihaknya lebih menawarkan kualitas. Se-
hingga wajar bila harga produk yang dijual perusahaan ini 
lebih mahal dibandingkan kompetitor lain.

Lantaran mengklaim berorientasi pada kualitas produk 
yang dijual, Datascrip menyatakan tidak ragu-ragu membe-
rikan garansi produk yang cukup lama. "Produk-produk 
kami bahkan mempunyai garansi lima tahun lebih," jelas 
Zaky, Kamis (8/3), berpromosi.

Sekadar informasi, saat ini Datascrip fokus menjual pro-
duknya secara business to business (B2B) ke perusahaan 
di Indonesia. Sementara, porsi penjualan untuk perumah-
an, sekolah, dan lainnya masih relatif kecil. Tercatat, kebu-
tuhan furnitur di Indonesia setiap tahun tumbuh di kisaran 
3% sampai 5%.

Eldo Rafael

Kino Berharap Kinerja Bisnis 
Semakin Melaju Kencang 

JAKARTA. PT Kino Indonesia Tbk optimistis, kinerja bisnis 
tahun 2018 akan melaju. Beberapa proyek infrastruktur 
yang masih terus dikebut hingga tahun ini dipercaya bakal 
meningkatkan daya beli masyarakat.  

Harry Sanusi, Presiden Direktur Kino Indonesia menga-
takan, menghadapi tahun politik ini pihaknya yakin dapat 
mengambil kesempatan untuk mendapatkan untung. "Pros-
pek ekonomi membaik dibandingkan tahun lalu dengan 
adanya pilkada serentak, pembangunan infrastruktur," 
kata Harry kepada KONTAN, Rabu (7/3).

Perhelatan Asian Games yang berlangsung di tahun ini 
diprediksi akan menjadi stimulus peningkatan konsumsi 
masyarakat. Apalagi dalam kegiatan olah raga terakbar se 
Asia tersebut banyak warga negara asing yang datang ke 
tanah air.

Saat ini, Kino Indonesia juga sedang disibukkan dengan 
pembentukan dua perusahaan patungan. Dengan meng-
gandeng Wah Kong Corporation Sdn. Bhd, Kino Indonesia 
mendirikan PT Kino Pet World Indonesia dan PT Kino Pet 
World Marketing Indonesia.  

Agung Hidayat

Sumber: GaikindoSumber: GaikindoSumber: GaikindoSumber: GaikindoSumber: GaikindoSumber: Gaikindo

Tren Penjualan City Car
(dalam unit)
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TIDAK hanya mencatatkan kinerja yang apik di penjualan 
kendaraan roda empat, PT Suzuki Indomobil Sales juga 
berhasil mencetak pertumbuhan penjualan yang positif di 
segmen kendaraan roda dua.  

Sepanjang tahun lalu, agen pemegang merek (APM) se-
peda motor Suzuki ini berhasil membukukan penjualan 
wholesales sebanyak 72.191 unit. Jumlah ini meningkat 
sekitar 28% dibandingkan tahun sebelumnya 56.284 unit. 
Atas raihan itu, Suzuki mencuil pangsa pasar kendaraan 
roda dua nasional sebesar 1,2%. 

Yohan Yahya, Sales & Marketing 2W Department Head 
Suzuki Indomobil Sales mengatakan, tahun ini pihaknya 
berharap peningkatan penjualan sepeda motor tetap ber-
lanjut. "Tahun 2018, kami akan menjawab ekspektasi kon-
sumen dengan menghadirkan beberapa pilihan produk 
baru," kata Yahya, Rabu (8/3).           ■

Sepeda Motor Tumbuh 28%


