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Kami berupaya mempertahankan penjualan 
sebanyak 4.000 unit per bulan.
Michael Chandra Tanadhi, Head of 
Sales PT Kawasaki Motor Indonesia

■MANUFAKTUR

Tesla dan Android bukan 
semata-mata bisnis 
mobil elektrik dan sis-

tem operasi telepon cerdas. 
Namun keduanya merupakan 
model ekosistem bisnis seba-
gai strategi jangka panjang.

Amazon juga bukan seka-
dar penjaja ritel produk-pro-
duk konsumen belaka, ia telah 
menjadi ekosistem super 
tangguh menggurita yang 
merajai produk-produk tangi-
ble dan intangible. Alibaba 
yang awalnya dikenal dengan 
marketplace produk-produk 
manufaktur juga mempelopo-
ri model bisnis ekosistem se-
rupa Amazon dari Negeri 
Panda.

Bagaimana konsep eko-
sistem sebagai model bisnis? 
Apa keuntungan pelopor sua-
tu ekosistem? Bagaimana 
para pebisnis dapat mengka-
pitalisasikan model tersebut? 
Apakah sebagai pengguna, 
partner, atau pelopor versi 
terbaru?

Strategis bisnis James 
Moore mendeskripsikan kon-
sep "ekosistem bisnis" di Har-
vard Business Review tahun 
1993 sebagai bentuk inovasi 
gabungan dari berbagai va-
rietas bisnis yang menghasil-
kan kapabilitas baru sebagai 
fondasi dari berbagai ke-
mungkinan. 

Sebagai contoh, Android 
dan iOS adalah ekosistem 
bagi jutaan aplikasi dengan 
omzet miliaran dollar Ameri-
ka Serikat. Facebook juga 
merupakan ekosistem bagi 
developer aplikasi game, kuis, 
e-commerce, lead generation, 
dan sebagainya. 

Tesla sebagai manufaktur 
mobil bertenaga hijau mem-
bangun ekosistem bagi berba-
gai produk dan servis dengan 
berbagai inovasi otomatisasi. 
Sayangnya, cukup banyak 
kritik yang dilontarkan atas 
ketidaksiapan divisi repair, 
used sales, dan recycling.

Para pelopor ekosistem 
bisnis jelas mengalami "fi rst 
mover advantage," alias keun-
tungan sebagai pionir. Selain 
itu, ia menawarkan fondasi 
bagi bisnis-bisnis yang piggy-
back-ing baik yang berskala 
kecil maupun besar. Yang je-
las, kesiapan super prima 
sangat dibutuhkan agar eko-
sistem dapat ditunjang de-
ngan baik.

Sebagai pebisnis, kenali 
ekosistem-ekosistem yang 
dapat Anda masuki dengan 
berbagai produk teknologi 
maupun analog. Bisa diawali 
sebagai pengguna. Kemudian 
meningkat menjadi mitra. 
Ketika siap, Anda bisa me-
mulai ekosistem sendiri yang 

sangat dimungkinkan dalam 
era teknologi ini.

Ada tiga karakteristik 
utama ekosistem bisnis. Per-
tama, ekosistem memberikan 
kesempatan bagi berbagai 
bisnis untuk berpartisipasi 

dengan berbagai fi tur tamba-
han (add-on). Wordpress, mi-
salnya, merupakan ekosistem 
bagi plugin-plugin berbayar 
yang mengambil kesempatan 
application program interface 
(API) terbuka.

Kedua, para mitra dapat 
mulai berinteraksi dan bersa-
ma-sama mengkreasi berba-
gai fi tur tambahan yang me-
nambah nilai atau konektivi-
tas. Ketiga, ada keterikatan 
akan "kebutuhan bersama," 
mengingat siapapun yang 
berkontribusi akan menda-
patkan manfaatnya.

Sebagai pelopor, Anda 
perlu memperhatikan bagai-
mana tujuan bersama dapat 
dicapai tanpa merugikan 
siapapun. Selain itu, para 
pemimpin bisnis dan akade-
misi perlu bekerjasama da-
lam membangun struktur dan 
aplikasi eksekusi ekosistem 
yang baik dan dapat berkem-
bang secara organik.

Keberadaan berbagai eko-
sistem memungkinkan per-
adaban manusia untuk me-
nikmati berbagai kemudahan 
dan pemenuhan kebutuhan. 
Dari yang paling primitif 
hingga yang termutakhir, 
berbagai sistem ekonomi di-
awali dengan terbentuknya 
ekosistem bisnis. Misalnya, 
di AS ada kodifi kasi Standard 

Industrial Classification 
(SIC) yang memberikan 
struktur bagi berbagai produk 
bisnis di pasar.

Intinya, manusia meng-
inginkan kesehatan, bukan 
bertambahnya sarana medis 
dan jumlah dokter dan juru-
rawat. Manusia juga senang 
belajar namun bukan berarti 
jumlah sekolah perlu diting-
katkan berkali-kali lipat. De-
ngan ekosistem bisnis, perba-
ikan kehidupan dan peradab-
an manusia dapat dipercepat 
dan ditingkatkan, sehingga 
sumber daya yang digunakan 
dapat dihemat dan produkti-
vitas diperbaiki.

Akhir kata, memulai eko-
sistem bisnis memang tidak 
mudah. Dibutuhkan visi dan 
skill teknis yang luar biasa 
advanced dan futuristik. Se-
bagai partner dan pengguna, 
Anda bisa kapan saja meng-
gunakan platform-platform 
ekosistem bisnis. Kuncinya 
adalah menguasai segi teknis 
dan bisnisnya. 

Ekosistem favorit seperti 
Facebook, Android, iOS dan 
Amazon tentu telah dapat di-
bidik saat ini. Ekosistem-eko-
sistem baru diprediksikan 
akan terus berkembang, 
mengingat ini adalah salah 
satu ciri sistem ekonomi abad 
ini dan mendatang.             ■

Strategi Ekosistem Bisnis

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Pabrik Serat dan 
Benang Gulung Tikar
PURWAKARTA. Industri serat 
dan benang ketar-ketir meng-
hadapi gempuran produk im-
por. Lantaran kalah bersaing, 
industri dalam negeri kewa-
lahan sehingga beberapa pab-
rik tercatat gulung tikar.

Dengan kondisi ini, Asosiasi 
Produsen Serat dan Benang 
Filamen Indonesia (APSyFI) 
mengeluhkan Permendag No-
mor 64/2017. Aturan tersebut 
menjadi salah satu pendorong 
lonjakan impor produk serat 
dan benang. 

Pasalnya, trader diperbo-
lehkan mengimpor melalui 
Pusat Logistik Berikat (PLB). 
Aturan sebelumnya, yakni 
Permendag Nomor 85/2016, 
hanya produsen yang boleh 
mengimpor. Sementara trader 
tak boleh mengimpor untuk 
kategori produk tertentu, ter-
utama kain.

Ketua Umum APSyFI, Ravi 
Shankar membenarkan hal 
tersebut. Dia bilang, memban-
jirnya produk impor membuat 
beberapa pabrik serat dan 
benang ditutup. Dia meng-
akui, kebutuhan untuk semua 
jenis serat dan benang mampu 
dipenuhi oleh industri dalam 
negeri, kecuali kapas. 

Bahan dasar kapas masih 
belum dapat diproduksi di In-
donesia sehingga membutuh-
kan impor dari China. "Tapi 
karena kalah bersaing (de-
ngan produk impor). Akhirnya 
banyak yang gulung tikar," 
ungkap Ravi di Purwakarta, 
Rabu (19/9).

Sekretaris Jenderal APSyFI, 
Redma Gita Wirawasta meni-
lai, persaingan dengan produk 
impor menjadi fair ketika pe-
main lokal tidak mampu me-
menuhi kebutuhan dalam ne-
geri atau industri dalam negeri 
tidak dapat memproduksi 

produk tersebut. "Namun, apa 
yang terjadi saat ini tidak de-
mikian. Meskipun suplai se-
mua terpenuhi, produk impor 
tetap masuk," tegas dia. 

Berdasarkan catatan APSy-
FI, untuk industri hilir atau 
pakaian jadi, kapasitas pro-
duksi dalam negeri mencapai 
2,7 juta ton. Sementara kebu-
tuhan garmen dalam negeri 
mencapai 2,4 juta ton, terma-
suk ekspor yang jumlahnya 
sebanyak 600.000 ton. 

Nah, saat ini impor garmen 
mencapai 800.000 ton. Arti-
nya, produksi dalam negeri 
yang terserap di pasar lokal 
hanya 1,6 juta ton. "Jadi, ba-
nyak kain yang menganggur," 
tukas Redma.

Asal tahu saja, pada tahun 
2008 lalu, impor garmen di-
perbolehkan lantaran diang-
gap bisa meningkatkan kapa-
sitas ekspor industri lokal. 
Menurut Redma, saat itu im-
por garmen hanya sebesar 
300.000 ton, sementara volu-
me ekspornya lebih besar, 
yakni 500.000 ton. "Nah saat 
ini, impor 800.000 ton, semen-
tara ekspornya cuma 600.000 
ton, itu sisanya yang masuk 
ke pasar lokal," terang dia.

Akibat tak mampu bersaing 
dengan produk impor, surplus 
neraca perdagangan sektor 
Tekstil dan Produk Tekstil 
(TPT) menyusut menjadi se-
kitar US$ 3 miliar-US$ 4 mili-
ar. Padahal pada 2008-2009, 
TPT mampu surplus hingga 
US$ 7 miliar hingga US$ 8 mi-
liar. Atas hal itu, APSyFI me-
nempuh sejumlah langkah 
demi memperjuangkan nasib 
industri dari hulu ke hilir. Mi-
salnya mengajukan kebijakan 
anti dumping.

Aulia Fitri Herdiana

JAKARTA. Pelemahan rupiah 
terhadap dollar Amerika Seri-
kat (AS) menjadi tantangan 
besar bagi PT Ultra Jaya Milk 
Industri & Trading Company 
Tbk (ULTJ). Produsen susu 
dan minuman siap saji atau 
ready to drink (RTD) ini me-
milih untuk mempertahankan 
harga jual di pasaran. Alasan-
nya, ULTJ masih memiliki 
persediaan bahan baku yang 
dibeli dengan harga sebelum 
pelemahan rupiah.
   General Manager Public 
Relation ULTJ, Muhammad 
Muthassawar mengatakan se-
luruh bahan kemasan aseptik 
dan beberapa bahan baku 
lainnya diperoleh dari luar 
negeri. Dengan begitu, ia tak 
menyangkal pelemahan rupi-
ah terhadap dollar AS dapat 
berpotensi menaikkan biaya 
bahan baku produksi.

Namun sampai saat ini 
ULTJ masih mempertahankan 
harga jual produknya kepada 
masyarakat, meski beban 
yang dipikul atas penguatan 
dollar AS meningkat.

Muthassawar bilang, perse-
diaan bahan baku di gudang, 
yang dibeli dengan harga se-
belum pelemahan rupiah su-
dah tersedia untuk beberapa 
bulan produksi. Jadi, apabila 
pelemahan rupiah hanya ter-
jadi dalam jangka pendek, 
biasanya ULTJ tidak perlu 
sampai menaikkan harga jual 
produknya. "Sampai saat ini 
pun kami belum melakukan 
perubahan harga jual produk," 
terang dia kepada KONTAN, 
Kamis (20/9).

Muthassawar juga meng-
klaim bahwa ULTJ tidak me-
rasa khawatir soal fl uktuasai 
kurs. Sebab, dari sisi keuang-
an, ULTJ terbilang stabil. 
"Kami relatif tidak punya 

utang dalam mata uang asing, 
kecuali utang dagang yang 
jangka waktunya pendek dan 
jumlahnya relatif kecil," ung-
kap dia. 

Dengan demikian, ULTJ 
masih optimistis penjualan 
tumbuh double digit pada ta-
hun ini. Dengan catatan, kon-
disi ekonomi secara makro di 
dalam negeri masih stabil dan 
kondusif. Meski perekonomi-
an di semester II-2018 kurang 
stabil, bisnis ULTJ masih te-
tap baik karena pasar susu 
masih akan meningkat.

Pada semester pertama ta-
hun ini, ULTJ sudah melun-
curkan produk baru yaitu Ul-
tra Milk Taro dan Karamel, 
serta minuman RTD teh kotak 
lemon. Sementara untuk se-
mester kedua ini, manajemen 
belum ada rencana menam-
bah stock keeping unit (SKU) 
baru lagi.

Sepanjang 2018, ULTJ me-
nyiapkan belanja modal atau 
capedital expenditure (ca-
pex) US$ 10 juta-US$ 15 juta. 
Dana itu digunakan untuk 
menambah kapasitas mesin, 
perluasan pabrik, bangunan 
kantor dan perluasan usaha. 
Dalam laporan keuangannya, 
sepanjang semester I 2018, 
pendapatan bersih ULTJ tum-
buh 13% year-on-year (yoy) 
menjadi Rp 2,62 triliun.

             Agung Hidayat

KONTAN/Achmad Fauzie

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS ini dapat berpotensi 
menaikkan biaya bahan baku produksi.

Tahan Harga Produk, 
ULTJ Andalkan Stok

Kami tidak 
banyak memiliki 

utang dalam 
bentuk mata 
uang asing.
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JAKARTA. Persaingan pasar 
motor off road di Indonesia 
mulai menghangat. Kali ini, 
masuk varian motor trail ter-
baru dari PT Astra Honda 
Motor (AHM), yakni Extreme 
Black  pada New Honda 
CRF150L. Kehadiran motor 
besutan Honda ini melengkapi 
pilihan terbaru para pecinta 
motor on-off sport.

Seperti diketahui, selama 
ini pasar motor trail di Indo-
nesia dikuasai oleh Kawasaki. 
Nah, di ceruk pasar motor 
yang sempit ini, AHM menco-
ba mengejar Kawasaki dengan 
memunculkan produk di seg-
men tersebut.

Marketing Director AHM 
Thomas Wijaya mengatakan 
hingga saat ini pasar motor 
on-off menunjukkan perkem-
bangan positif. Oleh karena 
itu, AHM menawarkan varian 
warna baru untuk menambah 
pilihan konsumen di segmen 
ini. “Kami ingin mengapresiasi 
konsumen yang mencintai 
motor on-off sport sejati de-
ngan menyegarkan tampilan 
Honda CRF150L,” ujar Tho-
mas dalam keterangan tertulis 
yang diterima KONTAN, Rabu 
(19/9) lalu.

New Honda CRF150L de-
ngan varian warna Extreme 
Black dan Extreme Red diban-
derol dengan harga On The 
Road (OTR)  Rp 32,6 juta di 
DKI Jakarta. Model ini diyaki-
ni bisa menyumbang penjual-
an bagi AHM sebanyak 45.000 
unit per tahun.

Sementara General Mana-
ger Sales Division AHM Igna-
tius Didi Kwok mengungkap-
kan, motor trail memiliki seg-
men sendir i .  Di  mana 
konsumennya kebanyakan 

memiliki hobi khusus me-
ngendarai motor di medan off 
road. Dengan begitu, kata 
Didi, AHM berupaya meme-
nuhi kebutuhan konsumen 
ini. "Dengan kehadiran CRF, 
market kami menjadi berkem-
bang," kata dia kepada KON-
TAN, kemarin.

Menanggapi pesaing di pa-
sar motor trail, Head of Sales 
& Promotion Department  PT 
Kawasaki Motor Indonesia 
(KMI), Michael Chandra Ta-
nadhi mengatakan meski ada 
kompetisi, ia masih percaya 
produk-produk yang dikeluar-
kan Kawasaki diterima pasar 
dan menjadi penopang penju-
alan perusahaan ini. 

Misalnya, produk motor de-

ngan model off road yakni seri 
KLX. Secara umum, seri KLX 
masih mendominasi 60% dari 
total penjualan Kawasaki. 
"Kami berupaya memperta-
hankan penjualan sebanyak 
4.000 unit per bulan," kata Mi-
chael kepada KONTAN, Ka-
mis (20/8).

Masih potensial
Michael mengakui di ka-

langan komunitas motor trail 
biasanya semua merek berga-
bung. Jadi, tidak ada preferen-
si merek khusus seperti layak-
nya komunitas motor sport. 
Hal itulah yang membuat ti-
dak adanya pergesekan dalam 
setiap brand.

Meskipun belum ada pro-
duk atau varian baru di KLX 
yang akan dikeluarkan oleh 
Kawasaki, sekarang mereka 
lebih mempertahankan mesin 
kendaraannya. "Kami juga se-
nang kalangan pemerintah 
sudah menggunakan motor 
trail seperti Kementerian 
PUPR yang ada 20 unit KLX. 
Itu kendaraan yang dipakai 
Presiden Jokowi di Papua ke-
marin," kata Michael.

Sedangkan brand luar lain-
nya yang masuk, Michael me-
nilai belum banyak yang se-
rius. Namun dia meyakini de-
ngan kontur daerah Indonesia 
yang masih banyak hutan dan 
kawasan off road, model mo-
tor trail ini masih potensial di 

masa depan. "Bahkan di jalan 
on road atau biasa, model ini 
juga sudah banyak digunakan 
konsumen di kota besar," 
pungkas dia. 

Sementara itu, distributor 
resmi KTM, PT Penta Jaya 
Laju Motor (PJLM) belum 
mau mencuil bisnis off road. 
Saat ini Penta Jaya hanya 
menjual KTM seri 400 cc ke 
bawah untuk model street dan 
sport bike. "Kami sejalan de-
ngan pengembangan produk 
dari prinsipal. Apabila mereka 
ada rencana untuk mengem-
bangkan off road entry level, 
pasti kami juga siapkan di 
sini," kata Presiden Direktur 
PT Penta Jaya Laju Motor, 
Kristianto Gunadi.     ■

Adu Cepat Motor Trail
AHM siap bersaing dengan Kawasaki untuk menyediakan produk motor off road

Eldo Christoffel Rafael

Perajin Ban Bekas

ANTARA/Asep Fathulrahman

Perajin membuat kursi dan meja dari bahan ban bekas di Pakupatan, Serang, Banten, Kamis (20/9). Menurut perajin 
setempat, satu set produk (meja dan empat kursi) dijual seharga Rp 1,2 juta dengan variasi gambar yang bisa disesuaikan 
dengan keinginan pembeli.

Memulai 
ekosistem bisnis 
tak mudah, perlu 

visi dan skill 
yang luar biasa.


