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JAKARTA. Pameran otomotif 
internasional bertajuk Tel-
komsel Indonesia Internatio-
nal Motor Show (IIMS) 2019 
resmi dibuka kemarin. Seba-
nyak 36 merek otomotif roda 
empat dan roda dua berlaga di 
ajang yang berlangsung di JI-
Expo Kemayoran itu. Para 
peserta siap beradu produk 
kendaraan terbaru beserta 
teknologinya. 

Penyelenggara acara Dyan-
dra Promosindo optimistis 
pameran yang mengedepan-
kan teknologi digital yang 
berkolaborasi dengan berba-
gai industri ini ditargetkan 
bisa mendatangkan lebih dari 
500.000 pengunjung dengan 
nilai transaksi Rp 4 triliun.

Salah satu pabrikan yang 
ikut mejeng dalam acara ini 

adalah PT Honda Prospect 
Motor (HPM). Honda melun-
curkan model mobil Low 
Sport Utility Vehicle (LSUV) 
yakni New Honda BR-V. 

Jonfi s Fandy, Marketing & 
After Sales Director HPM 
mengakui, pertumbuhan seg-
men LSUV tidak dahsyat se-
perti tiga tahun lalu. Namun 
permintaannya akhir-akhir ini 
cukup stabil. "Awal-awal la-
unching kami menargetkan 
bisa 500 unit per bulan," ujar 
dia ditemui saat pameran ber-
langsung, Kamis (25/4).

New Honda BR-V tersedia 
dalam empat varian yakni 
Prestige CVT, Tipe E Transmi-
si CVT dan 6 M/T serta tipe S 
dengan transmisi manual 
enam kecepatan. Perincian 
harganya Grade S Manual se-
nilai Rp 238 juta per unit, Gra-
de E Manual Rp 252 juta, Gra-
de E CVT Rp 262,5 juta dan 

Prestige CVT Rp 279,5 juta.
Pada perhelatan IIMS tahun 

ini, Honda menargetkan Surat 
Pemesanan Kendaraan (SPK) 
sama seperti pameran tahun 
lalu. Pada IIMS 2018, Honda 
membukukan SPK sebanyak 
3.661 unit.

Tak mau kalah, PT Mitsu-
bishi Motors Krama Yudha 
Sales Indonesia (PT MMKSI) 
memperkenalkan edisi spesial 
terbatas untuk model Xpan-
der, yakni Xpander Limited. 

Naoya Nakamura, President 
Director PT MMKSI menjelas-

kan XPander Limited merupa-
kan edisi spesial yang dijual 
hanya sebanyak 1.000 unit 
dengan harga Rp 276,6 juta 
per unit. 

Sementara Mercedes-Benz 
memamerkan delapan kenda-
raan dari portofolio produk-

nya di Hall D3d JI Expo, Ke-
mayoran, Jakarta. Di antara-
nya adalah New B-Class dan 
GLC AMG Night Edition ke 
publik Indonesia, selain tipe 
sedan seperti C-Class, E-Class 
dan S-Class serta mobil com-
pact new A-Class dan GLA.

Jodie O'Tania, Vice Presi-
dent Corporate Communica-
tions BMW Indonesia, menye-
butkan, mereka menampilkan 
11 kendaraan baru, antara lain 
meluncurkan All-New BMW 
Z4 serta penampilan perdana 
All-New BMW X5.      ■

Arena Pamer Produk Mobil Terbaru
Demi meraup penjualan, sejumlah pabrikan meluncurkan model terbaru di pameran Indonesia International Motors Show (IIMS) 2019

Eldo Christoffel Rafael, 
Agung Hidayat

Kami meluncurkan XPander edisi spesial dan 
terbatas, hanya dijual sebanyak 1.000 unit.
Naoya Nakamura, 
President Director PT MMKSI

■MANUFAKTUR

Saingan Uber bernama 
Lyft belum menghasil-
kan profi t, bahkan sebe-

narnya telah merugi US$ 
911,3 juta di tahun 2018. 
Gila betul, namun mereka 
baru saja go public dengan 
IPO di bulan Maret 2019.

Mereka berjanji akan 
menghasilkan 20% profi t mar-
gin eventually alias "suatu 
hari nanti." Investor dijanji-
kan sesuatu yang masih "di 
atas awan." Herannya, tidak 
semua lari ketakutan. Malah 
banyak investor antusias.

Bagaimana logikanya? 
Mereka menggunakan studi 
kasus Amazon yang merugi 
pada lima tahun pertama. 
Lihatlah sekarang, wow, 
Amazon telah menggurita 
demikian hebat sehingga se-
tiap bagian hidup kita pasti-
lah ada "unsur" Amazonnya.

Selain itu, market sedang 
positif dengan emosi positif 
terhadap start-up dan IPO. 
Dengan posisi di 300 pasar 
sebagai salah satu pemain 
tertua selain Uber, Lyft jelas 
punya fi rst mover advantage.

Hari ini, ridesharing se-
perti Lyft dan Uber mengua-
sai 88% pasar. Hanya 12% 

dikuasai oleh taksi-taksi tem-
po doeloe yang berwarna ku-
ning seperti di fi lm-fi lm Hol-
lywood.

Konsumen Lyft sendiri 
telah mencapai 30,7 juta de-
ngan pengemudi mencapai 
1,9 juta. Sejak 2012, para pe-
ngemudi telah mengantongi 
US$ 10 miliar. 

Kesulitan utama yang di-
hadapi Lyft adalah pemenuh-
an regulasi transportasi di 
setiap kota tempat operasi 
yang berbeda-beda. Selain itu, 
biaya asuransi mencapai 
30% dari harga per trip. 

Anehnya, semakin banyak 
revenue yang mereka kan-
tongi, semakin besar biaya 
operasional dan rekrutmen 
pengemudi. Di tahun 2018, 
market share Lyft di AS me-
ningkat 22% dibandingkan 
tahun sebelumnya. Angka ini 
mencapai 39%.

Para analis memandang 
Uber dan Lyft seperti Coke 
dan Pepsi. Menarik bukan?

Uber sendiri akan segera 
go public di bulan April 2019 
dengan valuasi US$ 120 mili-
ar. Uber diibaratkan sebagai 
Herkules yang kuat dan agak 
mengerikan di mata publik, 

sedangkan Lyft adalah si mu-
ngil David yang lebih ramah 
dan bersahabat.

Lyft telah mengeluarkan 
statement untuk mendonasi-
kan 1% dari profi t atau US$ 
50 juta untuk berbagai aktivi-
tas sosial. Namun, ingat, 
mereka belum punya profit 
sama sekali. Mereka mempre-
diksi tujuh tahun lagi akan 
mulai menimba keuntungan.

Uber sendiri telah punya 
berbagai diversifi kasi, terma-
suk Uber Eats dan sebagai-

nya. Sedangkan Lyft lebih 
mengutamakan hubungan 
dengan pengemudi dan custo-
mer, walaupun masih belum 
begitu sempurna.

Jadi, apa yang dapat kita 
pelajari dari keberanian IPO 
Lyft yang belum break even 
ini?

Pertama, bidik dan ken-
dalikan market share sebagai 
fi rst mover. First movers mem-
punyai kelebihan, termasuk 
kemampuan menguasai pa-
sar dari awal. Branding yang 
lebih mantap. Sebagaimana 
Pepsi yang terus-menerus 
berlawanan dengan Coca-
Cola, menjadi "juara kedua" 
market share bukanlah sesua-
tu yang buruk.

Kedua, beranikan go pu-
blic dengan argumen-argu-
men yang kuat serta merefe-
rensikan preseden-preseden 
studi kasus sebelumnya. 
Menggunakan kasus Amazon 
untuk mendukung keputusan 
IPO termasuk berani dan je-
nius. Jadi, sebagai start-up, 
nilai valuasi Anda sesung-
guhnya berdasarkan daya 
jangkauan di masa depan.

Ketiga, jalankan bisnis 
dengan ramah dan penuh 

persahabatan. Ketika image 
kompetitor galak, garang dan 
menghalalkan segala cara, 
mempunyai image berlawan-
an merupakan kemenangan 
tersendiri yang bisa jadi me-
rupakan kekuatan merek 
jangka panjang.

Keempat, bangun merek 
dengan aktivitas-aktivitas fi -
lantropis dan hindari skan-
dal-skandal hukum dan pu-
blisitas negatif. Ini memang 
kedengarannya agak klise, 
namun masih efektif di era 
start-up unicorn. Ini merupa-
kan bukti kekuatan positivi-
tas bahkan di dunia bisnis.

Akhir kata, determinan 
terbesar nilai start-up Anda 
tergantung dari kekuatan pa-
sar, sektor dan demand-supply 
yang ada. Masa depan meru-
pakan pertimbangan utama 
dan bagaimana Anda me-
nyampaikan kultur yang po-
sitif kepada dunia merupa-
kan pendukung penting.

Bahkan dalam berbisnis 
pun, merek-merek yang men-
cerminkan kebaikan, positi-
vitas dan persahabatan mem-
punyai tempat spesial di hati 
konsumen dan investor. Lyft 
contohnya.                 ■

IPO Lyft dan Masa Depan

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Aplikasi Islami

 KONTAN/Baihaki

Model memperagakan cara menggunakan aplikasi 
mobile Umma usai peluncuran di Jakarta, Kamis 
(25/4). Umma merupakan aplikasi mobile yang 
memberikan berbagai informasi dan konten Islami 
untuk mempermudah ibadah umat Islam.


