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Jumia.com.ng adalah 
operator e-commerce 
terbesar di Afrika, 

mengalahkan Amazon dan 
Alibaba. Wow, hebat sekali.

Lebih hebat lagi, Jumia 
adalah start-up teknologi per-
tama asal Afrika yang telah 
go public di NYSE pada bulan 
April kemarin. Sebagai favo-
rit investor, saham Jumia 
melonjak 75% pada hari per-
tama trading dengan kapita-
lisasi pasar US$ 3,9 miliar. 

Namun ternyata saham 
Jumia cepat menukik turun 
setelah muncul kritikan dari 
para pengamat investasi. 
Salah satu kritikannya ada-
lah para pendirinya yang 
kebanyakan berasal dari 
Eropa. Jadi, hanya pasar 
Jumia yang Afrika, sedang-
kan pendirinya masih mere-
ka yang berasal dari negara-
negara maju Eropa.

Awalnya, Jumia didiri-
kan pada tahun 2012 oleh 
para mantan eksekutif 
McKinsey bernama Jeremy 
Hodara dan Sacha Poignon-
nec. Sedangkan mitra asal 
Afrika mereka bernama Tun-
de Kehinde dan Raphael Kofi  

Afaedor.
Kini Jumia dapat dite-

mui di Lagos, Mesir, Moroko, 
Pantai Gading, Kenya, Afri-
ka Selatan, Uganda, Tanza-
nia, Ghana, Kamerun, Alja-
zair dan Tunisia. Di Afrika 
Selatan, mereka dikenal se-
bagai Zando.co.za. 

Kini Jumia mempunyai 
4,3 juta pengguna dan 81.000 
seller aktif. Selain itu, mere-
ka juga masih loss alias me-
rugi sebesar US$ 1 miliar. 
Namun posisi merah ini ti-
dak membatalkan niat go 
public sebagaimana start-up 
lainnya.

Terlepas dari berbagai 
masalah infrastruktur, kul-
tural dan finansial yang 
umum dialami di Afrika, 
Jumia punya "trik" tersendi-
ri untuk bertahan, seperti 
menawarkan "pay on delive-
ry." Taktik ini juga banyak 
ditawarkan di negara-nega-
ra berkembang, termasuk 
Indonesia, dalam pembayar-
an pasca pembelian online.

Di akhir 2015, Juliet 
Anammah mulai berperan 
sebagai CEO. Dengan growth 
265% dari 2014 ke 2015, 

prestasi ini meroketkan posi-
si Jumia sebagai unicorn 
pertama asal Afrika dengan 
valuasi mencapai US$ 1 mi-
liar di tahun 2016.

Tren cryptocurrency du-
nia menggerakkan Jumia 
untuk bermitra dengan Tel-
coin yang dijadikan alat 
pembayaran. Di pengujung 
2018, Jumia dan Carrefour 
bekerja sama untuk menjual 
produk-produk secara online 
di Benua Afrika.

Gebrakan terbaru Jumia 
adalah go public di New York 
Stock Exchange dan berhasil 
memperoleh US$ 196 juta 
dana investasi. Per saham 
dijual sebesar US$ 14,50 dan 
berhasil naik 200% sebelum 
menukik turun.

Sayangnya, satu bulan 
setelah go public, Citron Re-
search menemukan berbagai 
keganjilan mengenai metriks 
finansial Jumia dalam F-1 
fi ling. Citron melaporkan ke-
ganjilan-keganjilan tersebut 
dan meninta agar SEC meng-
investigasinya.

Selain keganjilan metriks 
fi nansial, Jumia punya ma-
salah internal yang diwarnai 
dengan premis "Jumia bukan 
perusahaan Afrika." Jumia 
adalah perusahaan Jerman, 
bukan Nigeria. Dua CEO-nya 
adalah warga Prancis. Tim 
IT berbasis di Portugal. Kan-
tor pusatnya di Dubai.

CEO Sacha Poignonnec 
berargumen bahwa Jumia 
mempunyai 5.000 pegawai 
di Afrika, jadi ini adalah 
korporasi Afrika tulen. Fak-
tanya, sebagai start-up IT, 
tidak banyak programmer 

yang berbasis di Afrika.
Dengan populasi 1,22 

miliar jiwa, Benua Afrika 
merupakan pasar super be-
sar yang siap untuk dipetik. 
Tentu ini membutuhkan ke-
sabaran dan kerja sama an-
tar negara agar bisnis e-com-
merce di sana dapat berja-
lan. 

Afrika sebagai benua 
unik, infrastruktur offline 
dan online masih membutuh-
kan penanganan. Belum lagi 
edukasi pengguna platform 
e-commerce yang perlu di-
tingkatkan. 

Bisakah Jumia memper-
tahankan diri sebagai uni-
corn pertama asal Afrika? 
Bisakah ia menyaingi Ama-
zon dan Alibaba? 

Sebagai e-commerce ope-
rator, baik yang berbentuk 
marketplace atau single sto-
res, bagaimana pasar Afri-
ka? Sepanjang produk-pro-
duk yang dijual memenuhi 
kebutuhan dan tren Afrika, 
tentu besar sekali kans di 
sana. Payment on delivery 
masih dibutuhkan. Selamat 
brainstorming untuk penetra-
si pasar Afrika.                ■

Jumia, Amazon dan Alibabanya Afrika

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

Harga batubara berkalori rendah tak bagus 
dan mempengaruhi produksi alat berat.
Jamaluddin, Ketua Himpunan 
Alat Berat Indonesia (Hinabi)

■MANUFAKTUR

OTOMOTIF■

Anak Usaha MPMX 
Menjual Aki Hitachi
TANGERANG SELATAN. 
Anak usaha PT Mitra Pinasthi-
ka Mustika Tbk (MPMX), yak-
ni PT Putra Mustika Prima 
(MPMParts), resmi menjadi 
distributor aki Hitachi. Mere-
ka bekerjasama eksklusif de-
ngan Hitachi Chemical Stora-
ge Battery (Thailand) Public 
Company Limited (HCBT).

MPMParts mengharapkan 
setidaknya bisnis aki Hitachi 
bisa menunjang target per-
tumbuhan segmen bisnis 
komponen non pelumas sebe-
sar 30%. "Kami menargetkan 
market share 6%," kata Mo-
mog Irnawan, Chief Executive 
Officer MPMParts kepada 
KONTAN, Rabu (24/7).

Informasi saja, aki Hitachi 
atau Hitachi Battery meman-
faatkan elektroda paduan 
timbal dan pemisah amplop 
yang tahan korosi. Produk aki 
tersebut memiliki struktur 
penutup khusus yang mampu 
mengembalikan uap air ke 
elektrolit. 

Sejauh ini, produsen mobil 
seperti Volvo, Mercedes-Benz, 
Ferrari, Toyota, Mitsubishi 
Motors dan Hino sudah meng-
gunakan aki Hitachi. Semen-
tara MPMParts mengincar 
pelanggan dalam bisnis after 
market alias penggantian. 

Dalam siaran pers Rabu 
(24/7) lalu, Direktur Utama 
PT Mitra Pinasthika Mustika 
Tbk Suwito Mawarwati me-
ngatakan, kerjasama dengan 
HCBT menandai komitmen 
jangka panjang dalam bisnis 
after market. Pada akhirnya, 
mereka ingin meningkatkan 
pengalaman pelanggan secara 
keseluruhan.

Adapun HCBT sengaja ma-
suk pasar Indonesia karena 
potensi pasar otomotif yang 
menggiurkan. Jumlah kepe-

milikan sepeda motor di Indo-
nesia terbesar di Asia Tengga-
ra. Seiring dengan itu, pasar 
kendaraan roda empat juga 
bertumbuh.

Menurut hasil survei inter-
nal HCBT, distribusi penjual-
an pelumas MPMParts meng-
gunakan sistem distribusi 
yang canggih dan efektif un-
tuk penjualan baterai. "De-
ngan memanfaatkan jaringan 
distribusi MPMParts yang luas 
dan kemampuan manajemen 
penjualan, kemitraan ini akan 
memberi kami akses tak ter-
tandingi ke pasar Indonesia 
dan memungkinkan kami me-
ningkatkan nilai merek Hit-
achi Battery," tutur Toshinori 
Osumi, Chief Execuitve Offi -
cer HCBT.

Mengintip materi paparan 
publik Mitra Pinasthika pada 
Mei 2019, per akhir tahun lalu 
MPMParts memiliki lebih dari 
7.600 distributor komponen 
sepeda motor dan mobil. Ada-
pun MPMParts adalah satu 
dari tiga entitas dalam segmen 
bisnis Distribusi, Ritel dan 
Aftermarket. Dua entitas lain 
yakni MPMDistributor dan 
MPMMotor. MPMDistributor 
memiliki 283 diler sepeda mo-
tor, sedangkan MPMMotor 
punya 40 diler. 

Mitra Pinasthika juga memi-
liki segmen bisnis transportasi 
dan lain-lain. Hingga 31 Maret 
tahun ini, Mitra Pinasthika 
Mustika membukukan kena-
ikan pendapatan bersih sebe-
sar 8,96% year-on-year (yoy) 
menjadi Rp 3,89 triliun. Se-
dangkan laba yang dapat diat-
ribusikan kepada pemilik en-
titas induk meningkat hampir 
dua kali lipat menjadi Rp 
106,64 miliar.

Eldo Christoffel Rafael

KONTAN/ Dede Suprayitno 

PT Wijaya Karya Beton Tbk masih percaya diri bisa memenuhi 
target kontrak baru pada tahun ini senilai Rp 9,1 triliun. 

JAKARTA. Setelah tiga tahun 
bergerak dalam tren menan-
jak, produksi alat berat kon-
struksi dan pertambangan 
mulai menurun pada tahun 
ini. Hal itu seiring kelesuan 
pasar komoditas pertambang-
an, terutama batubara.

Himpunan Alat Berat Indo-
nesia (Hinabi) mencatat, pro-
duksi alat berat selama Janua-
ri hingga Juni 2019 mencapai 
3.240 unit. Jumlah itu menu-
run 4,1% dibandingkan perio-
de yang sama tahun lalu seba-
nyak 3.379 unit (lihat tabel).

Ketua Hinabi, Jamaluddin, 
mengatakan produksi alat be-
rat meleset dari prediksi awal. 
Hinabi menargetkan produksi 
alat berat semester I-2019 se-
banyak 4.000 unit. Namun re-
alisasinya justru tak sesuai 
ekspektasi. "Harga batubara 
berkalori rendah tidak bagus. 
Hal ini turut mempengaruhi 
produksi alat berat," kata dia 
kepada KONTAN, kemarin.

Kondisi itu berpotensi me-
nyebabkan total produksi alat 
berat sepanjang tahun ini ter-
koreksi. Hinabi memperkira-
kan produksi alat berat pada 
2019 hanya 6.500 unit. Padahal 
produksi tahun lalu mencapai 
7.981 unit.

Meski demikian, Jamalud-
din masih optimistis setelah 
Pilpres berakhir kondisi bisa 
kembali membaik. Situasi po-
litik yang aman akan mendo-
rong pergerakan ekonomi 
yang lebih baik lagi. Alhasil, 
hal itu berimbas pada harga 
komoditas yang membaik 
pula sehingga turut mengerek 
permintaan alat berat. "Apabi-
la kabinet baru terbentuk, 
kami mengharapkan situasi 
kembali membaik," kata dia.

Selama ini, alat berat jenis  
ekskavator hidraulis  mendo-
minasi produksi. Buldozer,  
dump truck, motor grader, 
dan wheel loader menyusul di 
belakangnya.

Penurunan penjualan juga 

membayangi salah satu pema-
in utama bisnis alat berat, 
yakni PT United Tractors Tbk 
(UNTR). Semester I-2019,  
anak usaha Grup Astra itu 
membukukan penjualan 1.917 
unit alat berat. Jumlah terse-
but turun 20,13% dibanding-
kan semester pertama tahun 
lalu sebanyak 2.400 unit.

Sekretaris Perusahaan 
PT United Tractor Tbk, Sara K 
Loebis, menyebutkan penuru-
nan penjualan tersebut akibat 
fluktuasi harga batubara. 
Hingga Juli tahun ini, harga 
batubara acuan (HBA) kem-
bali tergerus 11,73% menjadi 
US$ 71,92 per metrik ton di-
bandingkan Juni lalu di level 
US$ 81,48 per metrik ton.

Pencapaian penjualan di 

semester I-2019 setara 47,93% 
dari target penjualan di sepan-
jang tahun ini sebanyak 4.000 
unit alat berat. "Target full 
year masih in line, dikejar di 
semester kedua," ujar Sara 
kepada  KONTAN, kemarin.

Finance & Adm Director 
PT Kobexindo Tractors Tbk 
(KOBX), Martio, memproyek-

sikan penjualan di semester 
kedua tahun ini lebih baik di-
bandingkan semester perta-
ma. Hal ini karena sudah me-
lewati momentum Lebaran 
dan Pilpres. "Faktor lainnya, 
produsen batubara juga ingin 
meningkatkan produksi untuk 
mencapai target pendapatan, 
meski  harga batubara masih 

melemah," kata dia kepada 
KONTAN, Kamis (25/7).

Pada akhir 2019, KOBX 
mengincar pendapatan sama 
seperti tahun lalu. Di sepan-
jang tahun lalu, Kobexindo 
membukukan pendapatan se-
nilai US$ 101,50 juta. "Selain 
lini bisnis penjualan alat berat, 
pendapatan disumbangkan 
oleh segmen service, spare-
part dan rental," kata Martio.

Hingga kuartal I-2019, Ko-
bexindo membukukan penda-
patan US$ 24,79 juta atau naik 
3,72% dibanding periode yang 
sama tahun lalu sebesar US$ 
23,90 juta. Sedangkan laba 
bersihnya US$ 1,21 juta, tak 
jauh berbeda dengan laba ber-
sih kuartal I-2018 sebesar 
US$ 1,20 juta.       ■

Produksi Alat Berat Turun
Penurunan harga batubara menyebabkan permintaan alat berat menyusut

Eldo Christoffel Rafael, 
M Krisna Prana Julian

Model Mobil Listrik

KONTAN/Baihaki

Pengunjung mengamati mobil listrik BMW i8 di Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE 
BSD, Serpong, Banten, Kamis (25/7). Meski peraturan mobil listrik baru akan terbit, para produsen mobil sudah 
mengeluarkan model-model mobil listrik untuk menarik konsumen.

JAKARTA. Manajemen PT 
Wijaya Karya Beton Tbk ma-
sih percaya diri bisa meme-
nuhi target kontrak baru pada 
tahun ini senilai Rp 9,1 triliun. 
Keyakinan tersebut didorong 
peluang Wijaya Karya Beton 
mendapatkan kontrak baru 
dengan nilai cukup besar di 
semester II 2019.

"Ada beberapa proyek besar 
yang bisa kami dapatkan pada 
semester kedua tahun ini," 
ungkap Direktur Pemasaran 
PT Wijaya Karya Beton Tbk, 
Kunjtara, kepada KONTAN, 
Selasa (23/7) lalu.

Emiten berkode saham 
WTON di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) ini membidik seti-
daknya tiga proyek besar. Ke-
tiga proyek tersebut adalah 
pembangunan Refi nery Deve-
lopment Master Plan (RDMP) 
Balikpapan, jalan tol Pekan-
baru-Bangkinang serta jalan 
tol Semarang-Demak.

Dari ketiga proyek itu, 
Kunjtara memproyeksikan 
bisa menambah nilai kontrak 
sekitar Rp 1,9 triliun. Secara 
terperinci, proyek terbesar 
berasal dari jalan tol Pekanba-
ru-Bangkinang dengan nilai 
kontrak di atas Rp 1 triliun.

Dari proyek jalan tol Sema-
rang-Demak, WTON menar-
getkan dapat mengantongi 
kontrak senilai Rp 500 miliar. 
Sedangkan proyek RDMP Ba-
likpapan berpotensi menda-
patkan kontrak senilai Rp 300 
miliar hingga Rp 400 miliar.

Selain tiga proyek itu, Wija-
ya Karya Beton membidik 
proyek jalan tol Pekanbaru-
Dumai. Kunjtara optimistis 

meraih kontrak di proyek ter-
sebut lantaran pihak kontrak-
tor akan memilih pemasok 
yang dapat memenuhi per-
mintaan sesuai jadwal. "Kare-
na proyek itu harus selesai 
tahun ini dan kami yakin bisa 
memenuhi itu," klaim dia.

Di sisi lain, manajemen 
WTON terus melakukan ko-
munikasi dengan PT Girder 
Indonesia, anak usaha PT Ci-
tra Marga Nusaphala Persada 
(CMNP) yang mengerjakan 
proyek jalan tol Ancol Timur-
Pluit (Harbour Road II).

Berdasarkan catatan KON-
TAN, Girder Indonesia sedang 
mengajukan perpanjangan 
ruang lingkup proyek. "Kalau 
itu jadi, nilainya akan sangat 
besar," sebut Kunjtara. 

Dengan menggarap sejum-
lah proyek tadi, WTON yakin 
target kontrak baru tahun ini 
akan tercapai. Memang, porsi 
bisnis beton di semester per-
tama selalu di bawah semes-
ter kedua, dengan komposisi 
40%:60%. Untuk progres kon-
trak baru, hingga 23 Juli 2019 
WTON telah merealisasikan 
35,70% dari target 2019.

Sugeng Adji Soenarso

KONSTRUKSI■

WTON Membidik 
Tiga Proyek Besar

WTON 
menargetkan 
kontrak baru 

pada tahun ini 
mencapai 

Rp 9,1 triliun.

Produksi Alat Berat Konstruksi 
dan Pertambangan (unit) 

Sumber: Hinabi

Juni 2016 Juni 2017 Juni 2018 Juni 2019

3.240 3.379 2.467 

1.471


