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JAKARTA. Pengusaha sepatu 
domestik kurang begitu opti-
mistis melihat kinerja ekspor 
di awal tahun. Mereka mem-
prediksi nilai ekspor sepatu di 
kuartal I-2013 bisa stagnan.

Binsar Marpaung, Sekreta-
ris Jenderal Asosiasi Persepa-
tuan Indonesia (Aprisindo) 
melihat, pesanan sepatu un-
tuk pasar ekspor belum me-
nunjukkan peningkatan yang 
berarti. "Ekspor sepatu di 
kuartal I ini kami prediksi bisa 
fl at," katanya kemarin.

Artinya, nilai ekspor alas 
kaki di periode tersebut akan 
sama dengan ekspor sepatu di 
kuartal I-2012 yang mencapai 
US$ 875 juta atau melonjak 
16% dari hasil ekspor sepatu 
di periode serupa tahun 2011 
yang sebesar US$ 754 juta.

Sementara untuk ekspor 
sepatu selama 2013 ini, Binsar 
mengaku belum bisa mempre-
diksi. Sebab, masih di awal 
tahun dan berbagai faktor 
bisa mempengaruhi ekspor 

sepatu. Yang jelas, selama ta-
hun 2012, nilai ekspor sepatu 
Indonesia mencapai US$ 3,5 
miliar atau naik 6% dari nilai 
ekspor sepatu 2011 yang sebe-
sar US$ 3,3 miliar.

Salah satu penyebab masih 
minimnya pesanan sepatu 
ekspor karena krisis ekonomi 
global, terutama di wilayah 
Eropa masih belum pulih. Ini 
membuat permintaan sepatu 
menjadi belum bergairah. Ter-
lebih, langkah untuk meng-
alihkan tujuan ekspor ke wila-
yah non Eropa seperti Timur 
Tengah dan Amerika Latin 
ternyata masih belum menun-
jukkan hasil yang berarti. "Na-
mun, langkah tersebut masih 
terus kami upayakan bersama 
Kementerian Perdagangan 
dan Kementerian Perindustri-
an," ucapnya.

Di samping itu, para pembe-
li internasional masih menun-
da pemesanan sepatu dari In-
donesia. Pasalnya, harga se-
patu buatan Indonesia sudah 

naik. Ini merupakan imbas 
kenaikan biaya produksi awal 
tahun akibat kenaikan upah 
pekerja serta tarif listrik.

Para pembeli jadi berpikir 
dua kali untuk membeli sepa-
tu Indonesia. Malah ada yang 
sampai menunda pembelian 
dan mengalihkan ke negara 
tetangga seperti Vietnam, 
Myanmar dan Kamboja.

Menteri Perindustrian MS 
Hidayat sebelumnya bilang, 
produsen sepatu berorientasi 
ekspor dengan tenaga kerja 
minimal 10.000 orang harus 
menanggung beban tambahan 
sekitar US$ 10 juta per tahun 
akibat kenaikan upah buruh. 
Akibatnya, rata-rata harga jual 
sepatu ekspor berpotensi naik 
hingga US$ 1 per pasang. Pa-
dahal, selama 10 tahun ter-
akhir, kenaikan harga sepatu 
untuk ekspor hanya mencapai  
sekitar US$ 0,2 per pasang 
tiap tahun.

Tendi Mahadi

Ban jenis off road umumnya dipakai di 
wilayah pertambangan.
Azis Pane, Ketua Asosiasi Pengusaha 
Ban Indonesia (APBI)

KARAWANG. Meski punya 
porsi penjualan kecil, prospek 
bisnis ban kendaraan medan 
terjal (off road) seperti mobil 
kabin ganda atau sport utility 
vehicle (SUV) masih bertum-
buh. Apalagi, pemain yang 
berkecimpung di bisnis ini 
bisa dihitung dengan jari.

Menurut Azis Pane, Ketua 
Asosiasi Pengusaha Ban Indo-
nesia (APBI), dari rata-rata 
penjualan ban domestik yang 
sebesar 11 juta unit per tahun, 
porsi ban off road rata-rata 
sekitar 150.000 unit-200.000 
unit per tahun. "Ban ini umum-
nya dipakai di wilayah per-
tambangan," katanya kepada 
KONTAN, Kamis (21/3).

Meski pasarnya kecil, hal 
itu tidak menyurutkan lang-
kah PT Bridgestone Tire Indo-
nesia memperkuat pasar di 
segmen ini. Kemarin, pabrikan 
asal Jepang ini melansir ban 
medan terjal terbaru atau isti-
lahnya mud terrain (M/T) 
yakni Dueler M/T 674 untuk 
menggantikan produk lawas, 
Dueler M/T 673. "Kami  berha-
rap dengan ban baru ini bisa 
menjangkau pasar lebih luas," 

kata Eko Supriyatin, Product 
Planning Manager PT Brid-
gestone Tire Indonesia.

Asal tahu saja, sebenarnya 
Bridgestone telah memiliki 
produk Dueler M/T 673 di pa-
sar Indonesia sejak 10 tahun 
lalu, namun semakin besarnya 
pertumbuhan pasar SUV dan 
kabin ganda membuat pabri-
kan ban lain membuat produk 
yang lebih beragam. 

Eko berharap adanya pro-

duk baru ini bisa mendong-
krak pangsa pasar ban off 
road Bridgestone sebesar 40% 
tahun ini. Tahun lalu, mereka 
sudah menggenggam sekitar 
30% pangsa pasar ban medan 
terjal ini.

Selain produk baru, Brid-
gestone Tire Indonesia juga 
akan memperluas jaringan 
pemasaran. Mereka akan me-

nambah sekitar 40 outlet pen-
jualan, seperti Samarinda, 
Medan, Palembang, serta Ja-
karta sampai akhir tahun ini. 
Saat ini, mereka telah mem-
punyai 200 outlet penjualan.

Lebih lanjut Eko mengung-
kapkan bahwa ban Dueller 
M/T 674 telah diproduksi di 
Indonesia dengan kapasitas 
produksi sekitar 130.000 unit 
per tahun. Sekitar 40% dari 
produksi diekspor ke Austra-
lia, Thailand, Amerika Serikat, 
dan Asia Pasifi k. 

Namun hingga kini, Brid-
gestone belum menjual pro-
duk Dueller ke pabrikan oto-
motif dalam bentuk original 
equipment manufacture 
(OEM). "Namun kami sudah 
siap bila ada yang ingin pro-
duk kami," katanya.

Tak mau kalah, PT Gajah 
Tunggal Tbk juga menikmati 
bisnis ban off road. Menurut 
Arijanto, Direktur Pemasaran 
Gajah Tunggal, produk ban 
off road mereka yakni Savero 
bisa terjual antara 12.000 unit 
- 15.000 unit per bulan. "Per-
mintaan ban ini cukup besar, 
karena semakin banyak orang 
yang mengganti mobilnya de-
ngan kabin ganda atau SUV," 
katanya ke KONTAN.

Konsumen dari sektor per-
tambangan dan perkebunan 
masih menguasai sekitar 60%-
65% dari total penjualan Save-
ro. Arijanto menargetkan, ta-
hun ini, Savero bisa mengua-
sai 30%-35% pasar ban off 
road. Tahun lalu, produk ini 
menggenggam 27% pasar ban 
off road nasional.    ■

Bersaing Menggarap 
Segmen Off Road
Bridgestone Tire Indonesia targetkan menguasai 40% pasar ban off road

Cindy Silviana Sukma

Rata-rata 
penjualan ban off 

road domestik 
sekitar 150.000 
unit - 200.000 
unit per tahun.

Pengusaha Memprediksi Ekspor 
Sepatu di Kuartal I-2013 Stagnan

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Kemhub

■ Pekerjaan:  pengadaan kendaraan 
nurse tender 1 (satu) unit di Bandar 
Udara Haluoleo Kendari
Agensi: Ditjen Perhubungan Udara 
(kode lelang: 4062114)
Satuan kerja: Bandar Udara Haluoleo 
Kendari
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat/peralatan/suku cadang 
kendaraan khusus
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 4.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 4.000.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 13 Maret –Senin, 25 Maret 
2013 melalui website: http://lpse.
dephub.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di BNPB

■ Pekerjaan: pengadaan penguatan 
peralatan BPBD Kab./Kota tahap I 
berupa perahu polyethylene
Agensi: Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana atau BNPB (kode 
lelang: 70382)
Satuan kerja: Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/peralatan keselamatan/SAR
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu : Rp 17.305.340.000
Nilai HPS  : Rp 17.303.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 

Jumat, 15 Maret –Rabu, 27 Maret 
2013 melalui website: http://lpse.
bnpb.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Sulteng 

■ Pekerjaan: penggantian jembatan 
Dolago, Cs (MYC)
Nama satuan kerja: Pelaksanaan 
Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi 
Tengah
Nama sub satuan kerja/PPK: PPK 
Ruas Jalan Tawaeli - Toboli – Batas 
Poso (PPK 08)
Bidang/sub. bidang: sipil/jembatan 
lingkungan termasuk perawatannya
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS: Rp 57.120.800.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Minggu, 17 Maret –Rabu, 10 April 
2013 melalui website: http://www.
pu.go.id/site/view/67 

Pemberian penjelasan (aanwijzing): 
Selasa, 2 April 2013 jam 14:00 WITA 
di Jl. MT. Haryono No. 10 Palu 
Sulawesi Tengah
Alamat panitia: Jalan Towua No. 85 
Palu, Telepon: 0451-483229

■ Pekerjaan: paket pelebaran jalan 
Bahodopi – perbatasan Sultra (usulan 
MYC)
Nama satuan kerja: Satuan Kerja 
Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III 
Sulteng
Nama sub satuan kerja/PPK: PPK 
Ruas Jalan Tagolu – Balingara 
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan termasuk 
perawatannya

Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS : Rp 123.055.674.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 18 Maret –Rabu, 10 April 
2013 melalui website: http://www.
pu.go.id/site/view/67 

Batas akhir pengembalian dokumen 
kualifi kasi: Kamis, 11 April 2013 jam 
10:00 WITA
Alamat panitia: Jl. MT. Haryono No. 
10 Palu Sulawesi Tengah, 
Telepon: 0451-422511

Pekerjaan di Kemtan

■ Pekerjaan: pengadaan sarana 
produksi kegiatan intensifi kasi 
tanaman kopi wilayah Sumatera
Agensi: Kementerian Pertanian (kode 
lelang: 921212)
Satuan kerja: Direktorat Jenderal 
Perkebunan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/pupuk dan produk agro 
kimia pertanian yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 15.686.500.000
Nilai HPS  : Rp 13.439.673.635
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Rabu, 20 Maret –Selasa, 26 Maret 
2013 melalui website: http://lpse.
deptan.go.id/eproc/ 

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber-sumber 
lainya

Generasi Y mungkin 
merupakan generasi 
yang paling sadar 

lingkungan, peka akan keter-
batasan yang disebabkan oleh 
ekonomi yang buruk, seder-
hana tanpa bling bling berle-
bihan, dan senang berbagi 
dan bersikap sosial terhadap 
sesama. Ini disebabkan anta-
ra lain karena situasi ekono-
mi global yang lebih suram 
daripada dua dekade lalu. 
Dunia juga semakin tanpa 
batas, malah luar biasa pa-
dat, panas, dan sesak dengan 
7 miliar penduduknya.

Generasi Y sangat sadar 
akan betapa tidak pentingnya 
“gelar” dan “kedudukan” sese-
orang, karena dengan keje-
niusan seseorang, dua hal ini 
tidaklah penting. Yang utama 
adalah kemampuan berino-
vasi alias berkarya. Yang ke-
dua adalah kemampuan sha-
ring alias berbagi akan apa 
yang dimiliki. Budaya sha-
ring online dengan berbagai 

blog, Twitter, Facebook notes, 
dan bisnis berbasis sharing 
seperti AirBnB.com yaitu pe-
nyewaan kamar di rumah 
perorangan.

Bisnis-bisnis berbasis 
sharing lainnya seperti Dog-
Vacay.com, TaskRabbit.com, 
GetAround.com, Zaarly.com, 
Lyst.com, LendingClub.com, 
Fon.com dan NeighborGoods.
com berbasis peer-to-peer 
(P2P). Dulu ada B2C, B2B, 
dan C2C. Kini, bentuknya 
P2P karena para pengguna 
jasa saling berbagi.

Budaya sharing memang 
sangat berkembang dengan 
maraknya penggunaan inter-
net dan smartphone. Dengan 
sekejap, berbagai informasi 
dapat dikirimkan. Informasi 
timbal-balik pun dapat di-
simpan dengan mudah. Crai-
glist.org merupakan salah 
satu pelopor ekonomi saling 
berbagi. Awalnya, website ini 
menginformasikan barang-
barang yang ingin dipindah-
tangankan, adanya kamar 
disewakan, dan “biro jodoh”. 
Craiglist.org serupa dengan 
majalah gratis versi kertas 
PennySavers.

Uniknya, budaya berbagi 
ini memang tidak bisa de-
ngan serta-merta diterapkan, 
mengingat risiko dari dan 
atas pengguna jasa-jasa ter-
sebut. Berbagai bentuk securi-
ty perlu diterapkan, sebagai-
mana bisnis-bisnis berbasis 
web umumnya. Amazon.com, 
misalnya sangat berhati-hati 
dengan kemungkinan penjip-
lakan karya cipta dari ebook-
ebook yang didistribusikan-
nya. PayPal.com juga sangat 

menjaga keamanan perpin-
dahan uang dengan teknologi 
enkripsi.

Di Indonesia, beberapa 
kasus telah kita dengar dari 
para pengguna Facebook 
yang “menculik” anak gadis 
remaja. Salah satu kejahatan 
spektakuler sebagai imbas 
ekonomi berbagi ini adalah 
“Craiglist Killer” yaitu seorang 
mahasiswa kedokteran Uni-
versitas Boston yang ternyata 
adalah pembunuh yang 
menggunakan jasa Craiglist 
untuk mencari mangsanya.

Budaya sharing memang 
membawa risiko yang cukup 
besar, yaitu semakin banyak 
kita membuka diri untuk 
berbagi, semakin rentan po-
sisi kita sebagai individu. 
Ini juga memungkinkan bagi 
para pencipta berbagai ben-
tuk security untuk menjual 
jasa-jasa pengamanan, baik 
online digital maupun tatap 
muka analog.

Sharing economy juga 
memungkinkan untuk men-
capai elastisitas harga yang 
sempurna, mengingat infor-
masi komparasi bisa dida-
patkan dengan sangat mudah 
dan usaha minimal. Persa-
ingan harga, model, dan lain-
lainnya terjadi dengan alami 
dalam lingkungan ini. 

KickStarter.com mena-
warkan crowdfunding, yaitu 
salah satu bentuk pembiaya-
an dengan urunan alias di-
tanggung bersama-sama oleh 
para simpatisan proposal. 
Ini merupakan budaya ber-
bagi yang sangat menarik. 
Bahkan crowdfunding sudah 
dilegalkan oleh Presiden Ba-

rack Obama sebagai salah 
satu bentuk pembiayaan al-
ternatif ketika bank-bank 
mengerem pemberian kredit 
dan private equity fi rm tidak 
tertarik membiayai proyek-
proyek yang “belum teruji.”

Ekonomi berbagi semakin 
menancapkan kaki di era In-
ternet dan smartphone ini. 
Berbagai model bisnis bisa 
dirancang dengan menggu-
nakan fundamental ini. Ide-
alnya, model bisnis berbagi 
tidak hanya terbatas di ranah 
maya, mengingat cukup ba-
nyak yang bisa dilakukan di 
ranah nyata. Sebagai contoh, 
tukar-menukar alias barter 
benda-benda koleksi tentu 
bisa dijalankan secara sim-
pel. Juga car pooling.

Di negara berbudaya ko-
munal seperti Indonesia, 
sharing economy terjadi seca-
ra alami di masa lampau. 
Namun dengan teknologi mu-
takhir, belum banyak yang 
dilakukan, padahal ini ada-
lah kesempatan yang sayang 
dilewatkan. Crowdfunding 
memang belum demikian po-
puler, namun benih-benih 
awal sudah bisa disaksikan. 

Gobann.com, misalnya 
adalah Fiverr.com versi Indo-
nesia yang masih belum begi-
tu populer namun sudah ek-
sis. Dengan Rp 50.000, berba-
gai jasa dijualbelikan. Ini 
juga merupakan benih one-
price service yang bisa men-
jadi semakin populer ketika 
bentuk penyediaan jasa lain-
nya makin kurang praktis. 

Ekonomi berbagi terjadi 
secara alami dan akan mene-
tap secara alami pula.        ■

Era P2P Sharing Economy

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Era P2P Sharing Economy

ALAS KAKI■

Laptop Stylish

KONTAN/Muradi

Peluncuran laptop Lenovo IdeaPad Z400 di Jakarta, Kamis (21/3). Lenovo menawarkan laptop terbaru bagi pengguna 
yang menginginkan komputer yang stylish dan harga terjangkau. Harga laptop anyar ini dijual mulai Rp 6,69 juta.

Kinerja Industri Ban Nasional (juta unit)

Keterangan Jan - Des 
2011

Jan - Des 
2012 Jan 2013

Produksi 51,81 49,85 4,18
Penjualan Ritel 11,1 11,92 1,10
Penjualan ke Pabrikan 4,34 5,51 0,487
Ekspor 35,88 32,11 2,3
Total Penjualan 51,33 49,55 3,893

Sumber: Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI)


