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Sebanyak 90% capex tahun ini untuk 
pengadaan kendaraan unit logistik.
Jusak Kertowidjojo, Direktur Utama 
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

■MANUFAKTUR

Bisnis konten? Ya, model 
bisnis ini sangat popu-
ler dan profi tabel. Ba-

yangkan, dengan konten pro-
duksi sendiri atau dibuat oleh 
user, model bisnis online in-
formasi ini sangat scalable. 

Hanya perlu satu sistem 
content management system 
(CMS) yang didesain dengan 
baik dan telah teruji fi tur-fi -
turnya serta model bisnis dan 
model revenue yang bisa di-
aplikasikan. Sering kali, ho-
memade CMS lebih sesuai ke-
butuhan. 

Sebagai contoh, media so-
sial dan situs image atau vi-
deo sharing seperti Facebook, 
Twitter, YouTube dan Insta-
gram telah lama "menjual" 
konten ciptaan para user 
yang jutaan bahkan miliaran 
orang itu. Bahkan iklan-iklan 
yang mereka tayangkan juga  
diproduksi dan di-upload oleh 
para user sendiri. 

Jadi, mereka hanya me-
nyediakan infrastruktur. Na-
mun, ada juga model bisnis 
yang mengandalkan konten 
sebagai produk utama, bukan 
relasi sosial. Ada beberapa 
model bisnis konten yang da-
pat dipertimbangkan.

Pertama, menjual produk 
dan konten. Bisa saja situs e-
commerce menjual produk-
produk niche tertentu. Se-
dangkan ebook, seminar onli-

ne dan kelas-kelas online 
merupakan produk-produk 
sampingan yang membawa 
omzet cukup besar. Apalagi 
mengingat skalabilitas luar 
biasa dari produk-produk di-
gital alias satu kali diproduk-
si bisa dijual hingga jutaan 
kali.

Baik produk fi sik maupun 
digital yang ditawarkan di 
toko online tersebut dapat di-
produksi sendiri atau dipasok 
oleh pihak ketiga. Namun bu-
kan ciptaan dan di-upload 
oleh para user.

Kedua, menjual dataset 
menjadi informasi yang di-
kemas. Dataset yang menjadi 
informasi dalam bentuk la-
poran, misalnya, dijual de-
ngan harga tinggi oleh CB 
Insights. industry reports atau 
market maps (pemetaan pa-
sar) sangat berguna untuk 
startup dan para investor se-
hingga bernilai tinggi ratus-
an hingga ribuan dollar Ame-
rika Serikat.

Berbagai publikasi inter-
nasional terpercaya seperti 
Washington Post, Forbes, New 
York Times, dan sebagainya 
menggunakan data dari CB 
Insights. Jadilah pemasok 
data berbentuk sintesis ini 
dikenal di kalangan bisnis. 

Ketiga, konten yang dicip-
takan oleh user. Bisa saja 
berbentuk review, narasi, foto, 

video, gambar, status, listing 
iklan, berita, suara, business 
report, dan sebagainya. 

Yelp, Angie's List, Shutter-
stock, Craigslist, Vimeo dan 
lainnya sangat tergantung 
oleh konten produksi para 
user. Infrastruktur situs me-
reka  membutuhkan CMS 
yang memadai, tidak sekadar 
menggunakan situs Word-
press pada umumnya.

Keempat, memperjualbeli-
kan konten sebagai market-
place.  Ini sangat umum, se-
perti yang dilakukan oleh To-
kopedia dan iStockphoto, 
yang mengandalkan konten 
dari para user. 

Yang pertama menjual 

produk-produk fi sik dan yang 
kedua menjual foto digital. 
Sedangkan Craiglist menjual 
iklan baris. 

Menjual konten telah men-
jadi arus utama dalam dunia 
bisnis online. Apa pilihan 
yang diambil menentukan 
bagaimana model bisnis per-
lu dikembangkan dan mone-
tisasi yang sesuai.

Sekarang, apabila Anda 
ingin memulai startup online, 
apa saja yang perlu diperha-
tikan ketika memutuskan 
untuk mengambil model 
"menjual konten"?

Pertama, kesiapan tekno-
logi.Homemade CMS sering 
kali lebih afdol. Jadi, dibu-
tuhkan developer programmer 
yang advanced. Sehingga in-
frastruktur mulus dan seam-
less dengan berbagai fi tur.

Kedua, kesiapan komit-
men produksi konten.Siapa 
yang akan menyediakan kon-
ten? Jika user, kemungkinan 
besar 1.000 user pertama 
adalah para freelancer yang 
dibayar bisnis Anda untuk 
meng-upload konten awal. 

Jadi, memerlukan juga 
sumber daya pekerja lepas 
yang dapat diandalkan. Kare-
na mereka adalah "set the 
standards".

Ketiga, monetisasi orga-
nik.Bagaimana bentuk mone-
tisasi? Apakah per download? 

Per membership? Dengan ik-
lan? Ataukah  menggunakan 
pay per click (PPC)? 

Tentukan bentuk moneti-
sasi yang bernuansa organik, 
bukan hanya mengada-ada. 
Hindari penggunaan pop-up 
yang berlebihan dan image 
berkedip-kedip yang terasa 
mengganggu.

Keempat, kenali persona 
para pelanggan. Gunakan 
minimal tiga  persona pe-
langgan, sehingga setiap 
langkah fi tur dan produk me-
menuhi kebutuhan dan kei-
nginan pelanggan. 

Persona adalah target au-
dience dengan personifi kasi 
fi ksional yang mendetail, se-
perti profesi, usia, status ke-
luarga, hobi dan sebagainya. 
Ini lebih mendetail daripada 
sekedar "data demografi " yang 
lebih umum dan tidak diper-
sonifi kasi.

Akhir kata, bisnis konten 
telah menjadi bagian dari 
arus utama dalam bisnis on-
line saat ini  Mengingat setiap 
model bisnis terkini memiliki 
elemen online, sudah saatnya  
pula bagi kita untuk menge-
nali kesempatan-kesempatan 
yang ada. 

Bisa saja dikombinasikan 
dengan model bisnis yang 
ada atau berdiri sendiri seba-
gai produk utama. Selamat 
mencoba.   ■

Bisnis Konten Era Digital

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

JAKARTA. Hingga kuartal I-
2018 kemarin, PT Saranacen-
tral Bajatama Tbk masih men-
catatkan kinerja yang belum 
memuaskan. Salah satu biang 
keroknya adalah pelemahan 
kurs rupiah terhadap dollar 
Amerika Serikat (AS). 

Di tiga bulan pertama 2018, 
perusahaan ini menanggung 
rugi Rp 24,28 miliar, banding-
kan dengan iperiode yang 
sama tahun lalu, masih men-
dapatkan laba  sekitar 
Rp 34,87 miliar. Padahal  pen-
jualan emiten berkode saham  
BAJA di Bursa Efek Indonesia 
ini tumbuh 24,5% menjadi 
Rp 1,21 triliun dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu, 
sebesar Rp 978,84 miliar.

Handjaja Susanto, Direktur 
Utama PT Saranacentral Baja-
tama Tbk menyatakan penye-
bab bottom line mencatatkan 
kerugian karena pelemahan 
rupiah terhadap dollar dari 
Rp 13.500 mencapai Rp 14.000. 
"Itu faktor eksternal yang ti-
dak dapat kami kendalikan.," 
ujarnya saat RUPS, Kamis 
(28/6).

Ia menyatakan, beban kurs 
karena bahan baku berasal 
dari luar negeri dan produk-
nya dipasarkan ke lokal. Se-
hingga ketika rupiah mele-
mah, perusahaan ini  terkena 
dampak. 

Untuk itu, BAJA sudah me-
mengantisipasi dengan me-
ngurangi impor dan memper-
banyak membeli dari produk 
lokal. "Porsi impor diperkecil 
menjadi 10% - 20%," ujarnya. 
Sekadar informasi, sebelum-
nya porsi impor perusahaan 
ini antara 30% - 40%.

BAJA  tak khawatir keku-
rangan bahan baku dengan 
pengurangan porsi impor. Hal 
tersebut lantaran perusahaan 

dalam negeri yang menambah 
kapasitas produksi mereka..

Handjaja optimistis, kinerja 
tumbuh tahun ini. Optimisme 
tersebut karena perusahaan 
ini telah meningkatkan kapa-
sitas produksi baja lapis alu-
minium seng (BJLAS) yang 
memiliki margin profit yang 
lebih baik dibandingkan pro-
duk lain.

Menilik laporan keuangan 
perusahaan ini, hanya produk 
BJLAS yang mencatatkan per-
tumbuhan penjualan. Sedang-
kan penjualan produk lain 

melorot. Kuartal I-2018, pen-
jualan BJLAS naik menjadi 
Rp 176,11 miliar atau tumbuh 
59,28% dari periode yang sama 
tahun lalu sebesar Rp 110,6 
miliar. Sedangkan, produk 
baja lapis seng (BJLS) dan 
baja lapis warna, masing-ma-
sing turun 8,72% dan 48,55%.

Untuk peningkatan produk-
si tentu saja akan bertahap.  
BAJA telah berinvestasi sebe-
sar Rp 7 miliar untuk mening-
katkan produksi BJLAS.  
"Efeknya di tahun depan baru 
terlihat," ujarnya. 

Untuk peningkatan produk-
si, BAJA akan memproduksi  
BJLAS  7.000 ton dari sebe-
lumnya 4.000 ton per bulan. 
Sedangkan, produksi BJLS 
akan turun menjadi 3.000 ton 
dari sebelumnya 5.000 ton.

Sugeng Adji

Dok.Saranacentral.Com 

Untuk peningkatan produksinya, ia bilang BJLAS setiap bulan 
akan memproduksi 7.000 ton dari sebelumnya 4.000 ton.

Rupiah Melemah, 
Kinerja BAJA Merana

BAJA berharap 
dari produk BJLS 

yang tumbuh 
sekitar 59% 

kuartal I-2018.

BISNIS BAJA■

JAKARTA. PT Indomobil Suk-
ses Internasional Tbk telah 
membelanjakan dana belanja 
modal atawa capital expendi-
ture (capex) Rp 601 miliar se-
lama Januari-Maret tahun ini. 
Perinciannya, Rp 513 miliar 
untuk membeli kendaraan 
dan Rp 88 miliar untuk me-
ngembangkan bisnis non ken-
daraan.

Penyerapan tersebut 30,05% 
dari total alokasi capex seta-
hun yang mencapai Rp 2 trili-
un. Jika dibandingkan  perio-
de yang sama tahun lalu yang 
sebesar Rp 276 miliar, penye-
rapan capex kuartal I tahun 
ini naik lebih dari dua kali li-
pat.

Peta belanja kuartal I 2018 
sejalan dengan rencana peng-
gunaan capex sepanjang ta-
hun ini. "Sebanyak 90% capex 
tahun ini untuk pengadaan 
kendaraan unit logistik kami," 
terang Jusak Kertowidjojo, 
Direktur Utama PT Indomobil 
Sukses Internasional Tbk saat 
paparan publik, Kamis (28/6).

Indomobil memang berte-
kad membesarkan unit bisnis 
logistik melalui anak usaha 
bernama PT Seino Indomobil 
Logistics. Alhasil, semua ken-
daraan yang mereka beli un-
tuk memenuhi kebutuhan ar-
mada Seino Indomobil.

Mengintip informasi dalam 
laporan keuangan triwulan 
pertama 2018, Seino Indomo-
bil berdiri pada 15 Januari 
2016. Perusahaan tersebut 
merupakan hasil  patungan 
antara anak usaha PT Indo-
mobil Multi Jasa Tbk yakni PT 
CSM Corporatama dengan 
Seino Holdings Co., Ltd. Indo-
mobil efektif menggengam 
63,72% saham Seino Indomo-
bil.

Total nilai aset Seino Indo-

mobil sebelum eliminasi per 
31 Maret 2018 mencapai 
Rp 1,22 triliun. Nilai aset itu 
membesar ketimbang 31 De-
sember 2017 yang senilai 
Rp 854,03 miliar.

Kendaraan komersial
Meski telah mengungkap-

kan realisasi belanja modal, 
Indomobil tak bersedia mem-
beberkan target kinerja tahun 
2018. Yang terang, perusahaan 
berkode saham IMAS di Bursa 
Efek Indonesia tersebut akan 
bekerja keras demi menang-
kal kerugian.

Kerjas keras Indomobil pa-
ling tidak sudah membuahkan 
hasil selama kuartal I dengan 
catatan laba periode berjalan 
yang dapat diatribusikan ke-

pada pemilik entitas induk 
alias laba bersih, sebesar Rp 
60,24 miliar. Sementara pada 
kuartal I tahun lalu mereka 
menanggung rugi bersih Rp 
165,75 miliar.

Pemicu perbaikan bottom 
line Indomobil adalah bisnis 
kendaraan komersial. "Ini ada 
hubungannya dengan sektor 
infrastruktur dan komoditas 
yang tengah membaik, disam-
ping kami punya produk yang 
kuat di commercial vehicle," 
terang Jusak.

Salah satu merek kendaraan 
komersial yang memberikan 
kontribusi besar bagi penda-
patah Indomobil adalah Hino. 
Merek truk asal Jepang itu 
menyumbang Rp 1,1 triliun 
atau 42,80% terhadap total 
pendapatan segmen kendara-

an bermotor yang mencapai 
Rp 2,57 triliun.

Asal tahu, segmen kendara-
an bermotor Indomobil terdiri 

dari mobil, truk dan alat berat. 
Sementara total pendapatan 
berbagai segmen per kuartal I 
mencapai Rp 4,23 triliun.   ■

IMAS Belanja Rp 601 M
Mayoritas belanja modal kuartal I PT Indomobil Sukses Internasional Tbk untuk kendaraan

Agung Hidayat

Penjualan Laptop

KONTAN/Muradi

Presiden Direktur PT Acer Indonesia Herbet Ang (kanan) bersama CEO dan Chairman Acer Inc Jason Chen saat 
mengunjungi Indonesia di Jakarta (28/6). Acer memaparkan pertumbuhan bisnisnya beberapa tahun terakhir serta 
fenomena laptop gaming, yang membangkitkan industri laptop pada masa stagnan. 

Gerai

Kawasan Industri Harus 
Sediakan Fasilitas Digital

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan pengembangan 
kawasan industri terintegrasi sebagai salah satu langkah 
strategis untuk mendukung implementasi revolusi industri 
generasi keempat di Tanah Air.  Kawasan industri berperan 
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan 
nasional melalui industrialisasi. 

Mendukung sektor industri Indonesia menghadapi revo-
lusi industri 4.0 ini, Direktur Enterprise & Business Servi-
ce PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) Dian Rachmawan 
bersama Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia  
Sanny Iskandar meneken kesepahaman penyediaan dan 
pengembangan layanan Telecommunication, Informa-
tion, Media, Edutainment & Services (TIMES),

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan 
kawasan industri terpadu dengan penyediaan infrastruktur 
penunjang, dapat meningkatkan efi siensi dan produktivitas 
perusahaan.  Kawasan industri perlu melengkapi sarana 
dan prasarana sesuai era digital. "Fasilitas tersebut, antara 
lain smart logistic system, smart permit system dan 
smart environmental control," tuturnya. 

Saat ini, terdapat beberapa koridor ekonomi di Jawa. 
Misalnya di utara, ada kawasan industri di Bekasi, Kara-
wang sampai Purwakarta. Selanjutnya, koridor Jawa Te-
ngah, terdapat kawasan industri Semarang dan Kendal. 
"Jawa Timur, kawasan industri di Gresik, Lamongan dan 
Tuban. Luar Jawa, kita dorong juga kawasan industri di 
Aceh, Morowali, Bontang, hingga Bintuni," sebutnya.  

Eldo Rafael

ANTARA/Fikri Yusuf 

PADA 1 Agustus 2018 nanti, PT Indomobil Sukses Interna-
tional Tbk akan membagikan dividen sekitar Rp 13,83 mi-
liar. Dengan jumlah saham beredar 2,76 miliar unit, nilai 
dividen per lembar saham sebesar Rp 5.

Deviden itu dari sisa dari laba ditahan pada tahun-tahun 
sebelumnya. "Sisa laba kami masih cukup besar ada sekitar 
Rp 1,4 triliun, jadi dividen berasal dari situ," ujar Santiago 
Soriano Navarro, Direktur PT Indomobil Sukses Interna-
tional Tbk usai paparan publik, Kamis (28/6).

Paling tidak tiga tahun belakangan Indomobil menang-
gung rugi. Tahun 2017 misalnya, mereka mencatatkan rugi 
tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk atau rugi bersih sekitar Rp 109,63 miliar.    ■

Dividen dari Laba Ditahan


