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JAKARTA. Pasar e-commerce 
yang terus tumbuh memacu 
para pemain di bisnis ini terus 
berinovasi demi mengenjot 
pengunjung. Pesatnya per-
tumbuhan pengguna smart-
phone menjadi salah satu sa-
saran mereka. Tengok saja, 
aksi Blibli.com yang baru saja 
meluncurkan layanan blibli.
com versi tablet, kemarin 
(8/11).

Layanan e-commerce versi 
tablet tersebut hanya bisa dili-
hat lewat ipad 10 inchi. 

Kepala Marketing PT Global 

Digital Niaga Blibli.com  Ivan 
W. Hudyana menyebut, alasan 
meluncurkan Blibli.com versi 
tablet karena sebanyak 10% 
visitornya menggunakan tab-
let. "Dari jumlah tersebut, se-
banyak 50% di antaranya 
pengguna ipad," ungkapnya.

Dengan adanya layanan 
baru itu, dan agresifnya mana-
jamen Blibli.com mengadakan 
pameran, Ivan optimistis bisa 
meraih 10 juta pengunjung 
sampai akhir tahun ini. "Saat 
ini, rata-rata trafi k pengunjung 
kami sudah mencapai 1 juta 
per bulan," kata Ivan.

Dia juga melihat potensi di 
Indonesia akan sama seperti 
di pasar global, di mana seba-
nyak 70% trafik pengunjung 
dan transaksi penjualan ber-

asal dari perangkat bergerak 
dan tablet.

Selain peningkatan pengun-
jung, Blibli.com juga adanya 
penambahan jumlah mer-
chant menjadi 300 merchant 
hingga akhir tahun ini. Saat 
ini, jumlah merchant-nya ma-
sih di bawah 300, dengan jum-
lah barang 25.000 jenis.

"Transaksi di blibli.com bisa 
mencapai 100 transaksi seha-
ri. Untuk jumlah transaksi, 
rata-rata pengunjung mengha-
biskan Rp 2 juta," kata Ivan.
Artinya, total transaksi di blib-
li.com dapat mencapai Rp 6 
miliar sebulan.

Sementara itu, tokobagus.
com hingga semester dua ta-
hun ini telah mencatatkan ke-
naikan pengunjung berkisar 
20%-30% dibanding periode 
yang sama tahun lalu. Saat ini, 
tokobagus.com memiliki 
1.162.247 iklan aktif, dan 3 
juta lebih anggota aktif.

"Peningkatan ini karena 
bertambahnya listing iklan 
yang setiap harinya mencapai 
ribuan iklan baru. Akibatnya 
juga, secara otomatis penjual-
an ikut  meningkat," ungkap 
Kepala Humas tokobagus.
com Ichwan Sitorus.

Tahun ini, rata-rata transak-
si setiap bulan di tokobagus.
com berkisar Rp 1,3 triliun 
hingga Rp1,5 triliun. Padahal, 
tahun 2011, masih berkisar Rp 
1 trilun-Rp 1,2 triliun per bu-
lan.

Kata Ichwan, nantinya, un-
tuk mengedekuasi sekaligus 
menggaet lebih banyak pe-
langgan, tokobagus.com akan 
mulai beriklan di televisi.

Merlinda Riska

KONTAN/Muradi

Penjualan lemari es mencatat perrtumbuhan tertinggi.

Penjualan mobil MPV Proton di Malaysia 
saban bulan hanya sekitar 3.000 unit.
Mohd Asri Khayan, GM Marketing PT 
Proton Edar Indonesia

JAKARTA. Tidak hanya pro-
duk otomotif pemain utama 
yang tumbuh tahun ini. Mobil  
Proton asal Malaysia juga me-
ningkat cukup tinggi tahun 
ini. Maka, Proton juga gemar 
meluncurkan varian-varian 
baru di Indonesia.

Kemarin, PT Proton Edar 
Indonesia (PEI) agen tunggal 
pemegang merek (ATPM) 
Proton di Indonesia melun-
curkan dua varian mobil jenis 
multi purpose vehicle (MPV) 
teranyarnya. Dua varian pro-
duk tersebut adalah Exora 
Bold H-Line dan Exora Prime. 
Dengan adanya varian baru 
itu, PEI mengincar penjualan 
yang lebih besar lagi.

GM Marketing PT PEI Mohd 
Asri Khayan menyebut, total 
penjualan Proton di Indonesia 
hingga Oktober tahun ini 
mencapai 2.000 unit, naik se-
kitar 11%, dibandingkan pe-
riode yang sama tahun lalu, 
sekitar 1.800 unit. Adapun, 
sampai penghujung tahun ini, 
perusahaan membidik penju-
alan 2.300 unit mobil proton 
di pasar Indonesia.

Saat ini, pangsa pasar yang  
PEI di pasar mobil nasional 
memang masih sangat kecil, 
yaitu sekitar 0,2%. Asri menar-
getkan, kehadiran varian baru 
itu bisa mendongkrak pangsa 
pasar produk Proton di Indo-
nesia menjadi 0,3% di akhir 
2012 ini.

Di antara sekian varian pro-
duk Proton, jenis mobil MPV 
menjadi andalan penjualan. 
Penjualan Proton Exora bah-
kan menyumbang hingga 65% 
terhadap total penjualan Pro-
ton di Indonesia, sedangkan 
Sedan Saga hanya 10%. "Pasar 
MPV di Indonesia itu terbilang 
tinggi. Sebagai gambaran, 

penjualan mobil MPV Proton 
di Malaysia saban bulan hanya 
sekitar 3.000 unit atau sekitar 
20% dari total penjualan 15.000 
unit MPV secara global," jelas 
Asri, Rabu (8/11).

Untuk dua varian terbaru-
nya, yakni Exora Bold H-Line 
dan Exora Prime, Asri menar-
getkan penjualan sebanyak 
250 unit per tahun di Indone-
sia. Kedua varian MPV ini 
mengandalkan mesin terbaru 
Campro Turbo 1.600 cc, di 
mana efektivitas nya serupa 
mesin 2.000 cc.

Numpang produksi
Meski penjualan Proton 

terbilang masih kecil diban-
dingkan ATPM lain di Indone-
sia, tak menutup niat PEI 
berekspansi lebih besar. Pre-
siden Direktur Proton Edar 
Indonesia Gunther Schrez, 
mengungkapkan, pihaknya 
sedang meninjau beberapa 
pabrik rakitan CBU lokal un-
tuk memproduksi dua varian-
mobilnya, termasuk Exora.

Gunther bilang, Proton me-
mang belum berencana men-
dirikan pabrik sendiri, dan 
hanya akan menumpang pro-

duksi di pabrik perakitan yang 
sudah ada dalam 1,5 tahun ke 
depan. "Saat ini kami telah 
meninjau dua pabrik, yaitu PT 
Gaya Motor dan PT National 
Assembler," ujarnya.

Rencana itu dipersiapkan 
supaya ke depan, harga jual 
mobil Proton dapat lebih ber-
saing dengan kompetitor, dan 
menekan beban pajak.

Sekadar gambaran, saat ini, 
PEI telah memiliki 14 diler 
dengan jenis layanan 3S (sa-
les, service and spareparts), 
dan 12 diler 2S (sales and ser-
vice). Diler-diler tersebut ter-
sebar di kota-kota besar di 
hampir seluruh wilayah Indo-
nesia. Asri bilang, tahun de-
pan, PEI akan menambah se-
kitar 3-4 diler lagi yang mem-
berikan layanan 3S, di Pulau 
Jawa.    ■

Proton Geber Jualan MPV 
Meski pangsa pasar mini, penjualan Proton di Indonesia terus meningkat

Cindy Silviana

 
KONTAN/Daniel Prabowo

Peluncuran varian terbaru multi purpose vehicle Proton Exora di Jakarta, Kamis (8/11).

Pengguna Smartphone  
Dongkrak E-Commerce 

Setiap hari,  
Blibli.com bisa 
mencatatkan 
sebanyak 100 

transaksi. 

■MANUFAKTUR ■RITEL

Saat waktunya harus  
berubah, mana yang 
harus dipilih: status quo 

atau memilih pemimpin 
baru? Benarkah pemimpin 
berpengalaman pasti berhasil 
dibandingkan yang belum? 
Jawabannya mencengang-
kan.

Berdasarkan hasil riset 
Assistant Professor Gautam 
Mukunda dari Harvard Busi-
ness School penulis Indispen-
sable: When Leaders Really 
Matter, pemimpin “unfi ltered” 
alias tidak mempunyai peng-
alaman memimpin di bidang 
yang akan diterjuninya, ter-
nyata lebih berhasil.

Dengan kata lain, mereka 
yang sudah punya jam ter-
bang sangat panjang di bi-
dang tertentu, jika diban-
dingkan dengan mereka yang 
punya pengalaman sebagai 
pemimpin namun terbatas 
jam terbangnya di bidang 
yang akan dimasukinya, ha-
silnya: mereka yang termasuk 
kategori kedua punya kans 
berhasil lebih besar.

Mukunda meneliti para 
pemimpin politik, bisnis, dan 
militer dalam dua kategori 
“fi ltered” dan “unfi ltered.” Me-
reka yang “filtered” alias 
mempunyai resume panjang 
di bidang tertentu, cenderung 
mempunyai leadership style 
and problem-solving style se-

rupa dengan para pendahulu 
dan rekan setingkatnya. 

Para pemimpin yang “fi l-
tered” ini bisa mempertahan-
kan status quo dengan sadar 
maupun tanpa disadari. 
Bahkan bisa memperluas efek 
dari status quo tersebut dan 
mempertahankan metode-me-
tode lama yang sudah berlu-
mut. Dalam kondisi yang 
kondusif, hasil terbaik yang 
bisa diharapkan adalah terja-
dinya perubahan secara gra-
dual alias evolusioner.

Status quo sendiri bisa 
sangat membahayakan di era 
perubahan ekstra cepat ekspo-
nensial ini. Bottom line bisa 
terancam dan kesehatan in-
stitusional dipertaruhkan.

Untuk perubahan-per-
ubahan yang cepat alias 
“drastic change,” para pemim-
pin “unfi ltered” membawa le-
bih dari sekedar “angin se-
gar.” Mereka membawa pen-
dekatan-pendekatan yang 
berhasil diterapkan di bidang 
dan di institusi berbeda ke 
tempat yang baru. Tentu saja, 
“transplantasi” ini bisa ber-
hasil, bisa juga gagal.

Mereka yang “ulfiltered” 
tentu saja perlu memiliki lea-
dership style yang baik dan 
kohesif, namun jam terbang 
di bidang tertentu bukanlah 
halangan untuk berprestasi 
di bidang yang baru. Abra-

ham Lincoln dan Steve Jobs 
termasuk kategori ini. Ide-ide 
mereka segar dan aplikatif. 
Tentu saja ini perlu ditun-
jang dengan keteguhan akan 
keteraplikasian ide-ide mere-
ka serta soft skills untuk ma-
nuver di institusi yang telah 
lama berdiri dan dipimpin 
oleh leadership dan problem-
solving styles yang berbeda. 

Professor Stanford Busi-
ness School Debra E. Meyer-
son penulis Tempered Radi-
cals: How People Use Differen-
ces to Inspire Change at Work, 
mengkategorikan empat spek-
trum pendekatan yang dipa-
kai dalam kepemimpinan se-
gar (alias “unfi ltered”) yang 
disebutnya “tempered radical” 

yaitu: disruptive self-expres-
sion, verbal jujitsu, variable-
term opportunism, dan strate-
gic alliance building. 

Yang pertama artinya 
melakukan sesuatu berdasar-
kan nilai yang dianut dan 
bisa segera diamati oleh 
orang lain. Yang kedua, 
menggunakan pernyataan-
pernyataan, aksi, dan perila-
ku yang mendukung nilai 
yang dianut. Yang ketiga, 
mengenali, menciptakan, dan 
mengkapitalisasikan kesem-
patan-kesempatan jangka 
pendek dan jangka panjang 
untuk kepentingan perubah-
an. Keempat yaitu aliansi 
strategis artinya dengan 
menciptakan aliansi dengan 
pihak-pihak lain, perubahan 
dapat didorong dengan lebih 
bertenaga.

Salah satu kasus epik kepe-
mimpinan radikal yang me-
rupakan contoh klasik tipping 
point leadership adalah Komi-
sioner Polisi Kota New York 
William Bratton yang dilantik 
Februari 1994. Dengan budget 
hanya US$2 juta, ia berhasil 
memutarbalikkan kota NY 
yang paling tinggi tingkat 
kriminalitasnya menjadi 
tinggal separuh. Kriminalitas 
berat berkurang 39%, pembu-
nuhan 50% dan pencurian 
35%. Hingga 2002, angka kri-
minalitas di NYC termasuk 25 

kota terendah di AS. 
Di Indonesia, kepemim-

pinan radikal yang cukup 
epik bisa kita pelajari dari 
Jokowi dan Ahok yang kini 
memimpin Jakarta sebagai 
gubernur dan wakil gubernur. 
Kepemimpinan radikal mere-
ka telah berhasil membenahi 
kota dan kabupaten yang me-
reka pimpin terdahulu. De-
ngan strategi yang tepat, me-
reka bisa menggunakan tip-
p i n g  p o i n t  l e a d e r s h i p 
sebagaimana William Brat-
ton lakukan. Pasangan Jawa 
dan Tionghoa ini telah meme-
nuhi kategori “unfi ltered lea-
ders” yang tidak hanya mem-
bawa angin segar di dalam 
kancah pemerintahan Jakar-
ta, namun mereka membawa 
leadership, soft skills, dan 
personality yang juga bisa 
menelurkan aksi-aksi yang 
menjungkirbalikkan prese-
den-preseden lampau. 

Akhir kata, change mana-
gement memerlukan lebih 
dari sekedar pemimpin unfi l-
tered yang mempunyai soft 
skills dan tampered radicalism 
yang memadai. Change mana-
gement memerlukan objective 
yang dipilah-pilah dalam ek-
sekusi efektif. Di sini, project 
management dan project exe-
cution berperan dalam men-
sukseskan kepemimpinan 
perubahan.                  ■

Pemimpin Dalam Change Management

Jennies S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar Bermu-

kim di California

ELEKTRONIK■

Peralatan Rumah 
Tangga Terus Tumbuh

JAKARTA. Pasar home appli-
ences (produk rumah tangga) 
sepanjang 2012 masih didomi-
nasi oleh penjualan lemari es. 
Public Relations dan Marke-
ting Event Manager PT Har-
tono Istana Teknologi, merek 
Polytron, Santo Kadarusman 
menyatakan bahwa yang per-
tumbuhan penjualan yang cu-
kup cepat di tahun 2012 ini 
adalah lemari es. "Untuk Pol-
ytron sendiri pertumbuhan-
nya secara berurutan (yang 
tertinggi) adalah kulkas, ke-
mudian AC, mesin cuci dan 
water dispenser," katanya 
kepada KONTAN kemarin.

Ia bilang, secara keseluruh-
an penjualan produk elektro-
nik Polytron pada semester 1 
tahun ini naik hingga 15% di-
bandingkan penjualan pada 

periode yang sama tahun lalu. 
Selain home appliances, pe-
nunjang pendapatan yang lain 
adalah produk kategori audio 
video, yaitu DVD player yang 
mencapai 20% dari semester I 
tahun lalu. Sementara TV ha-
nya bertumbuh sebesar 5%.

Untuk kategori home appli-
ances, pendingin ruangan, 
mesin cuci, dispenser dan 
kulkas tumbuh sebesar 10% 
dibanding semester 1- 2011.

Polytron menargetkan per-
tumbuhan penjualan pada se-
mester dua ini bisa lebih tinggi 
dibandingkan semester satu 
lalu diharapkan. Audio dihah-
rapkan bisa tumbuh 5%, TV 
dan kulkas bertumbuh 5%, 

dispenser, mesin cuci dan 
pendingin ruangan bertumbuh  
10%, dan DVD tumbuh  20%.

Santo berucap, tahun ini 
pertumbuhan yang signifi kan 
adalah home appliances, se-
mentara kategori audio video 
justru turun. Ia bilang, kontri-
busi home appliances ini ta-
hun lalu hanya 30% tetapi ta-
hun 2012 ini diperkirakan 
akan mencapai 45%.

Menurutnya pertumbuhan 
home appliances yang tum-
buh signifi kan tahun ini kare-
na Polytron banyak mengelu-
arkan produk baru di segmen 
ini. Meski begitu, kontribusi 
produk-produk audio video 
tetap yang utama. 

PT Samsung Electronic In-
donesia, juga alami hal seru-
pa. Consumer Electronics 
Bussiness Director PT Sams-
ung Electronics Indonesia, If-
fan Suryanto bilang, untuk 
segmen audio video kontribu-
sinya mencapai 20%. "Semen-
tara, home appliences 15%," 
ujar dia.   Lainnya-lainnya mo-
bile devices seperti ponsel.

Sementara untuk home ap-
pliances, Iffan menargetkan, 
tahun depan lemari es akan 
tumbuh sekitar 50%, AC ham-
pir 200%, sementara mesin 
cuci di kisaran 150%. Alasan-
nya, untuk AC misalnya, pe-
netrasinya masih rendah. Se-
mentara Samsung juga akan 
mengeluarkan produk-produk 
baru.

Iffan mengklaim, berdasar-
kan data dari GFK, produk 
Samsung untuk beberapa ka-
tegori telah menguasai pasar. 
Misalnya, mesin cuci full auto 
sudah nomor satu sejak Mei 
2012, kemudian lemari es side 
by side juga telah menjadi 
nomor satu sejak  Desember 
tahun lalu.

Merlinda Riska

BELANJA ONLINE■

Produk baru akan 
meningkatkan 
penjualan alat 

rumah tangga di 
tahun 2013.

Pemimpin Dalam Change Management

BERBAGAI mobil buatan Cina turut meramaikan pasar 
mobil nasional yang tumbuh pesat. PT Geely Motor Indo-
nesia (GMI) sebagai agen tunggal pemegang merek Geely, 
pun ikut mencicipi peruntungan. Hingga September 2012, 
GMI telah mencatat penjualan 311 mobil, naik 57% dari 
periode yang sama tahun lalu.

Meski penjualan mobil rakitan dari negeri Panda itu tum-
buh signifi kan, namun kabar mengenai beleid pemerintah 
soal sistem low cost green car (LCGC) yang dapat memicu 
mobil murah, membuat gelisah para ATPM mobil Cina.

Distributor Sole PT GMI Harun Sulaiman menyebut, pi-
haknya mulai mempersiapkan strategi demi menghadapi 
gempuran mobil murah. "Kami akan melakukan berbagai 
promosi untuk mendorong penjualan," ujarnya.

Saat ini, mobil impor asal Cina ini dilego di kisaran Rp 95 
juta-Rp 200 juta. Harga tersebut terbilang tinggi, jika nanti-
nya bermunculan mobil murah di bawah Rp 100 juta.      ■

Mobil China Bersiap 
Tantang Mobil Murah

Penjualan Proton 
Januari-September 

2012
Bulan Jumlah (unit)

Januari 171
Februari 200
Maret 572
April 264
Mei 137
Juni 235
Juli 231
Agustus 99
September 81

Sumber: Proton


