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JAKARTA. Pesta demokrasi 
yang berlangsung tahun ini 
ikut mempengaruhi penjualan 
PT Yamaha Indonesia. Pada 
kuartal II tahun 2014 ini dipro-
yeksikan penjualan Yamaha 
tak banyak berubah dari ta-
hun lalu. 

Pada kuartal I-2014, penju-
alan Yamaha mencapai 
617.331 unit. Perolehan ini tu-
run 23,7% apabila dibanding-
kan dengan tahun lalu periode 
yang sama yakni 622.970 unit. 
"Kuartal II minimal sama de-
ngan kuartal I karena suasana 
pemilu mengalihkan perhati-
an konsumen," ujar Eko Pra-
bowo, General Manager Pro-
motion and Community De-
ve lopment  PT Yamaha 
Indonesia. 

Jika perhitungan Eko tepat, 
berarti penurunan penjualan 

berlanjut di kuartal II. Sebab, 
pada kuartal II tahun lalu, 
penjualan Yamaha bisa men-
capai angka 656.311 unit. 

Selain pemilu, Yamaha juga 
terbentur dengan kenaikan 
p a j a k  b a r a n g  m e w a h 
(PPnBM). Menurut Eko, seti-
daknya ada empat jenis motor 
Yamaha yang terkena dampak 
kenaikan PPnBM. 

Semula, harga motor gede 
(moge) Yamaha dibanderol 
mulai Rp 180 juta sampai Rp 
500 juta. Kenaikan PPnBM 
ikut mengerek harga moge. 
Namun, Eko tak menyebutkan 
harga baru setelah PPnBM 
naik. "Kami sudah naik tang-
gal 19 April kemarin meng-
ikuti aturan," kata Eko. 

Tahun ini, Yamaha menar-
getkan bisa meraup penjualan 
sebanyak 2,6 juta unit motor. 

Walaupun target itu belum 
tentu bisa tercapai, nyali Ya-
maha tak ciut untuk mengelu-
arkan produk baru. Rabu 
(23/4), perusahaan ini resmi 
merilis Yamaha Sport R15. 

Produk dengan kapasitas 
mesin 150 cc ini sebelumnya 
sudah dijual lebih dahulu le-
wat online. Belum resmi di-
luncurkan, Yamaha Sport R15 
yang sudah dipesan sebanyak 
1.500 unit. Diharapkan, pro-

duk baru ini membantu kiner-
ja penjualan Yamaha.

Dyonisius Beti, Executive 
Vice President Marketing PT 
Yamaha Motor Indonesia, me-
ngatakan, produk yang diban-
derol seharga Rp 28 juta per 
unit ini ditargetkan bisa terju-
al hingga 50.000 unit setahun. 

Dyonisius melanjutkan, Ya-
maha berencana mengekspor 
Yamaha Sport R15. Namun, 
Dyonisius menolak mengata-
kan kapan waktu pastinya. Ia 
hanya bilang, Yamaha akan 
ekspor jika kebutuhan di da-
lam negeri sudah terpenuhi. 
Adapun negara tujuan ekspor 
Yamaha Sport R15 masih se-
putar di kawasan Asia. "Perta-
ma, kami akan ekspor ke 
Thailand," ungkapnya.
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Suasana pemilu mengalihkan perhatian 
konsumen sepeda motor.
Eko Prabowo, GM Promotion and 
Community Development Yamaha

JAKARTA. Hajatan pemilihan 
umum (pemilu) yang berlang-
sung tahun ini tidak membuat 
PT Gaya Makmur (GM) Trac-
tors pesimistis. Justru perusa-
haan penjual alat berat ini op-
timistis laju bisnisnya bisa 
meraup hasil positif.

Perusahaan yang mulai ber-
operasi 2005 ini pasang target 
pertumbuhan penjualan alat 
berat sebesar 20% dari tahun 
lalu. Sektor infrastruktur yang 
masih terus menggeliat diha-
rapkan masih menjadi peno-
pang bisnis GM Tractors.

Tjandi Mulyono, Presiden 
Direktur GM Tractors, bertu-
tur, tahun lalu penjualan alat 
berat perusahaan ini mening-
kat dari 2012, meski tidak 
mencapai target yang dica-
nangkan. "Pada 2013 lalu ada 
peningkatan, tetapi sedikit di-
bawah target kami yang sebe-
sar 500 unit. Angkanya sekitar 
400-an unit," kata Tjandi, Ka-
mis (24/4).

Menurut Tjandi, penjualan 
GM Tractors kurang maksi-
mal lantaran pengaruh nilai 
tukar rupiah yang melemah 
terhadap dollar AS sejak akhir 
2013. Imbasnya, banyak pihak 
yang menunda pembayaran 
dan pembelian produk. 

Walhasil, omzet penjualan 
alat berat GM Tractors tahun 
lalu pun, kata Tjandi, tidak 

berubah ketimbang 2012, yai-
tu sebesar Rp 500 miliar.

Asal tahu saja, GM Tractors 
menjual produk alat berat 
yang beragam. Paling murah 
berharga US$ 14.000 per unit 
dan yang termahal harganya 
sekitar € 350.000 per unit.

Nah, tahun ini, GM Tractors 
menargetkan penjualan dari 
sisi volume minimal sama de-
ngan tahun lalu, artinya berki-
sar 400-an unit. Namun, apabi-
la pemilu presiden berjalan 
lancar, bisa jadi akan mempe-
ngaruhi lonjakan belanja in-
frastruktur sehingga GM Trac-
tors pun percaya diri bisa me-
nargetkan pertumbuhan 
penjualan 20% tahun ini.

Tjandi berujar, sektor infra-
struktur bakal punya peranan 
penting dalam bisnis alat be-
rat. Banyak terjadi pembelian 
alat berat untuk menunjang 
perbaikan jalan. 

Meski penjualan alat berat 
pada kuartal I–2014 relatif 
stabil, namun Tjandi memper-
kirakan di kuartal II dan ber-
ikutnya bakal melonjak, se-
iring banyaknya kondisi jalan 
dan infrastruktur lain yang 
rusak paska bencana banjir di 
awal tahun ini.

Datangkan produk baru
Saat ini, GM Tractors masih 

fokus pada penjualan untuk 
infrastruktur. "Paling besar 
untuk sektor infrastruktur, 

yaitu mencapai 60% dari total 
penjualan. Kemudian dari per-
kebunan," ucap dia.

Meski juga menjual ke sek-
tor tambang, GM Tractors ti-
dak langsung terkena dampak 
dari melemahnya sektor itu. 
Pasalnya soalnya, persentase 
penjualan ke sektor ini relatif 
masih kecil.

Adapun produk alat berat 
yang menjadi penopang bisnis 
GM Tractors adalah merek 
XCMG asal China. Kontribusi-
nya berkisar 60%–70% dari to-
tal penjualan perusahaan ini.

Alat berat dari China me-
mang kerap jadi pilihan lan-
taran harganya yang relatif 
miring ketimbang produk se-
rupa dari Jepang atau Eropa. 

Namun Tjandi mengakui, 
alat berat dari China rentan 
rusak. Untuk itu, pihaknya 
menawarkan layanan purna 
jual yang selalu sigap bila ada 
kerusakan, termasuk soal pa-
sokan suku cadang.

Selain itu, GM Tractors juga 
kerap membawa produk alat 
berat anyar ke pasar domes-
tik. Salah satunya yang terba-
ru adalah mulai memperke-
nalkan alat berat model crane 
line dan green line merek 
Sennebogen asal Jerman ta-
hun ini yang dinilai cocok un-
tuk beragam industri. Salah 
satunya ke Pemprov DKI Ja-
karta. "Produk ini cocok un-
tuk mengangkut sampah," 
kata Tjandi.     ■

Infrastruktur  
Jadi Nyawa 
GM Tractors
Bisnis alat berat GM Tractors banyak dari infrastruktur
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Penjualan Yamaha Tersendat karena Pemilu

Tahun ini, 
Yamaha 

menargetkan 
penjualan 

2,6 juta unit.

■MANUFAKTUR ■OTOMOTIF

Setiap hari terjadi revo-
lusi digitalisasi dalam 
inovasi. Tentu tidak 

kita sadari, karena mustahil 
kita bisa mengamati setiap 
inovasi baru di seluruh du-
nia. Salah satu revolusi digi-
tal yang sedang melanda du-
nia adalah pergeseran dari 
buku berbentuk kertas ke da-
lam bentuk buku digital alias 
ebook. 

Di Indonesia, ini tentu 
belum terasa mengingat ren-
dahnya minat baca pendu-
duk serta kurang maraknya 
industri perbukuan. Di man-
canegara, terutama di Ame-
rika Serikat (AS), tren perge-
seran ke digitalisasi sangat 
menarik.

Salah satu buku yang cu-
kup dalam mengupas proses 
inovasi dan dampak-dam-
paknya adalah The Innova-
tor’s Dilemma oleh Clayton 
Christensen. Salah satu ka-
sus menarik adalah kegagal-
an para produsen musik un-
tuk mempopulerkan musik 
digital berformat MP3 dan 
MP4 yang akhirnya dipopu-
lerkan oleh Apple dengan 
iTunesnya. 

Bayangkan produk-pro-
duk sebelumnya, seperti 
compact disc (CD) yang 
menggantikan kaset, digital 
video disc (DVD) mengganti-
kan Beta dan video home 
system (VHS), streaming vi-
deo yang menggantikan 
DVD, email yang mengganti-
kan faksimili, dan internet 
yang menggantikan suratka-
bar yang tiap pagi diantar-
kan tukang koran. Memang 
produk-produk yang diganti-
kan tersebut masih ada, na-
mun sudah tidak lagi menja-
di produk utama. Produk-
produk kadaluwarsa tersebut 
menjadi niche product.

Suatu hari, buku-buku 
cetak akan menjadi produk 
unik niche. Sebagaimana 
juga lilin kini bukan lagi 
produk utama yang diguna-
kan untuk menerangi rumah, 
namun sebagai dekorasi in-
terior maupun aksesori me-
ditasi belaka. Faksimili tetap 
digunakan untuk kasus-ka-
sus tertentu di mana email 
dan scanner tidak dijumpai. 
Mesin faks bukan lagi digu-
nakan untuk komunikasi 
utama, namun sebagai ca-

dangan. Merekam video pun 
sudah tidak lagi mengguna-
kan pita rekam, kecuali un-
tuk video kamera yang agak 
tua. 

Penerbit buku internasio-
nal seperti Simon and Schus-
ter atau Random House se-
mestinya lebih peka akan 
trend buku-buku elektronik, 
karena sesungguhnya mere-
kalah yang paling berkepen-
tingan. Seperti Sony dengan 
walkmannya, semestinya 
berkepentingan untuk mem-
populerkan musik-musik 
berbasis MP3 dan MP4, na-
mun Apple malah lebih prog-
resif dengan iTunesnya.

Strategi penerbit-penerbit 
internasional dalam “me-
ngendalikan” perkembangan 
buku-buku digital termasuk 
mengendalikan harga ebook 
dari buku-buku terbitan me-
reka. Dengan memberikan 
opsi bagi para pembaca un-
tuk membeli versi cetak mau-
pun versi elektronik, para 
penerbit telah terjun ke dunia 
buku digital. Namun masih 
dengan harapan bisa me-
ngendalikan harga sebagai-
mana mereka mengendali-
kan harga dan distribusi 
buku-buku analog.

Menurut Barry Eisler, 

penulis buku-buku thriller 
best-selling yang bermukim 
di San Francisco, bisnis 
yang baik memberikan apa 
yang dibutuhkan oleh konsu-
men, bukan memaksakan 
kehendak kepada konsumen. 

Dalam dunia buku digi-
tal, harga bukan lagi meru-
pakan faktor penentu utama 
karena harga bisa ditekan 
menjadi sangat rendah 
mengingat sangat minimnya 
overhead cost yang dibutuh-
kan. Eisler sendiri menjual 
ebook-nya dengan harga ber-
kisar US$ 2,99. Harga ini 
sangat terjangkau pembeli 
dan ia mendapatkan 70% 
dari harga tersebut sebagai 
keuntungan. 

Dalam digitalisasi pro-
duk, seperti ebook maupun 
aplikasi komputer, harga 
US$ 99 sen alias Rp 12.000 
bisa saja dipasang untuk 
produk yang diproduksi da-
lam waktu panjang dan me-
makan banyak energi. Se-
panjang leverage bisa digan-
dakan berkali-kali lipat, 
bahkan jutaan dan miliaran 
kali, harga yang super ren-
dah tetap mempunyai justifi -
kasi. Di masa produk-produk 
analog, berbagai overhead 
yang tinggi harganya meru-
pakan rintangan utama pric-
ing rendah. 

Dalam era digital ini, 
yang menjadi kunci daya 
tarik produk bukanlah lagi 
harga, namun pemenuhan 
kebutuhan instan, fi tur-fi tur 
produk, dan estetika yang 
menarik. Kompetisi berbasis 
inovasi merupakan kompeti-
si sesungguhnya. Inovasi fi -
tur dan inovasi konten meru-
pakan dua kunci keberhasil-
an produk-produk digital 
dan menjadi motor revolusi 
digital setiap hari.

Miliarder digital tercipta 
setiap hari. Ide-ide jenial 
mereka dalam inovasi fi tur 
maupun inovasi konten 
membawa peradaban manu-
sia ke masa depan yang lebih 
baik. Tentu saja ini juga 
mempertebal akun bank me-
reka. Bukankah kini adalah 
era yang luar biasa? Setiap 
individu mempunyai kesem-
patan yang sama untuk 
mempelopori suatu revolusi. 
Revolusi digital dimulai dari 
laptop Anda.  ■

Revolusi Digital Setiap Hari

Jennie Maria Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Silicon Valley dan Jakarta

Revolusi Digital Setiap Hari
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Sedan Terbaru Honda City

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Model berpose dengan All New Honda City saat peluncurannya di Jakarta, Kamis (24/4). PT Honda Prospect Motor 
menawarkan sedan terbaru Honda City dengan tiga tipe pilihan, mulai dari harga Rp 277 juta sampai Rp 321 juta. 

Dalam era 
digital ini, yang 
menjadi kunci 

daya tarik 
produk bukanlah 

lagi harga.


