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JAKARTA. Siap bersaing un-
tuk merebut pasar mobil na-
sional tahun ini, PT Garansin-
do Inter Global, agen  peme-
gang merek Chrysler di 
Indonesia dengan produk se-
macam Dodge dan Jeep me-
lansir dua produk teranyar, 
yakni Crossover Dodge Jour-
ney 2013 dan Jeep 2013.

Dari segi mesin, kedua mo-
del ini tak memiliki banyak 
perubahan, tapi Garansindo 
menawarkan bebera tipe yang 
menjadi daya tarik Dodge 
Journey dan Jeep Wrangler.

Misalnya, Dodge Journey 
ada tiga model yang ditampil-
kan dengan rentan harga anta-
ra Rp 488 juta untuk model 
Journey 2.4 SXT dan yang 
termahal tipe Journey 2.5 L 
Platinum dengan harga Rp 
565 juta.

Untuk Jeep ada dua model, 

yakni  Jeep Wrangler Rubicon 
dan Jeep Wrangler Sport de-
ngan rentang harga mulai dari 
Rp 690 juta sampai Rp 895 
juta per unit.

Chief Marketing Officer 
Chrysler Indonesia, Rieva 

Muchsin menyatakan, harga 
mobil Dodge Journey tahun 
ini memang tidak ada per-
ubahan dari tipe yang sebe-
lumnya. Langkah ini untuk 
menarik minat konsumen 
yang ingin membeli Dodge. 

"Kami ingin mendongkrak 
penjualan Dodge pada tahun 
ini," ujarnya kemarin.

Maklum, kontribusi penju-
alan terbesar Chrysler Indo-
nesia masih dipegang merek 
Jeep. Sepanjang 2012 lalu, 
penjualan Jeep menopang se-
kitar 80% dari total penjualan 
Chrysler di Indonesia. Adapun  
penjualan Chrysler di 2012  
sebanyak 485 unit.

Nah, Rieva berharap, untuk 
tahun ini, meski penjualan 
Jeep masih menjadi penyum-
bang terbesar Chrysler Indo-
nesia, kehadiran Dodge versi 
terbaru bisa mendongkrak 
penjualan Dodge lebih banyak 
lagi. Ia menargetkan penjual-
an Chrysler Indonesia tahun 
ini bisa menderu 30% dari ta-
hun lalu.

Cindy Silviana Sukma

Harga ban saat ini masih stabil, kami belum 
berikan reaksi harga.
Tjutju Dharmawan, GM Sales and 
Marketing PT Dunlop Tyres Indonesia

JAKARTA. Harga karet yang 
melar hingga di atas US$ 3 per 
kg jelas menguntungkan peta-
ni. Namun, bila harga yang 
relatif tinggi tersebut berlang-
sung lama, tentu akan mem-
buat biaya industri ban naik. 

Aziz Pane, Ketua Asosiasi 
Pengusaha Ban Indonesia 
(APBI) mengatakan, kenaikan 
harga karet memang tidak 
serta merta menaikkan harga  
pembelian karet sebagai ba-
han baku utama. 

Pasalnya, industri ban sela-
lu membeli karet secara   kon-
trak untuk periode tertentu.  
"Apalagi harga komoditi karet 
masih fl uktuatif sehingga be-
lum ketahuan dampak bisnis-
nya terhadap industri ban na-
sional," katanya kepada KON-
TAN kemarin.

Menurut Aziz, yang justru   
menjadi kekhawatiran pabri-
kan ban domestik adalah kon-
disi ekonomi global yang ma-
sih belum membaik. Kondisi 
tersebut masih diperburuk  
oleh kondisi politik dalam ne-
geri Mesir yang sedang menu-
jut proses transformasi demo-
krasi. Bagi Indonesia, kondisi 
politik di Mesir penting kare-
na negara tersebut menyerap 
hingga 30% dari total ekspor 
ban dari Indonesia. 

Kondisi politik di Mesir ter-
sebut memang sudah terasa. 
Penjualan ekspor ban nasio-
nal tahun lalu mengalami ke-
merosotan sekitar 10,5% men-
jadi 32,11 juta unit ketimbang 
ekspor tahun 2011 yang seba-

nyak 35,88 juta unit.
Pasar ekspor memang men-

jadi pasar utama bagi industri 
ban tanah air. Dari total pen-
jualan ban roda empat yang 
mencapai 49,55 juta unit di 
tahun 2012, sekitar 64,8% atau 
sekitar 32,11 juta unit dilem-
par ke pasar ekspor. 

Untungnya, ekspor ban ter-
tolong oleh penjualan ban do-
mestik. Kenaikan terjadi di 
penjualan ritel ban roda em-
pat yang naik 7,3% menjadi 
11,92 juta unit dari penjualan 
2011 yang sebesar 11,11 juta 
unit. 

Pasar ekspor Dunlop 
juga terperosok 

Tahun lalu, penjualan ban 
ke pabrikan otomotif (origi-
nal equipment) naik hingga  
27,19% menjadi 5,52 juta unit 
dibanding penjualan 2011 
yang sebesar 4,34 juta unit.
Kenaikan pasar ban domestik 
ini terdorong oleh penjualan 
mobil tahun lalu yang menca-
pai  1,11 juta unit.

Meski penjualan ban do-
mestik menunjukkan tren po-
sitif, Azis bilang, selama ini 
pengusaha ban sangat bergan-

tung pada pasar ekspor. "Pa-
sar ekspor ban menyumbang 
80% dibandingkan domestik 
yang hanya 20%," jelasnya. 

Ia memproyeksikan, pasar 
ban di 2013 ini kemungkinan 
akan stagnan atau bisa juga 
turun jika kondisi ekonomi 
global belum membaik.

Tjutju Dharmawan, General 
Manager Sales and Marke-
ting PT Dunlop Tyres Indone-
sia menyatakan meski harga-
karet melambung, pihaknya 
sejauh ini belum akan mena-
ikkan harga jual. "Harga ban 
masih stabil, kami belum ber-
ikan reaksi," katanya kepada 
KONTAN.

Yang pasti, kondisi pasar 
global mempengaruhi penju-
alan ekspor Dunlop. Tahun 
lalu, penjualan ban ekspor 
mereka turun 8% menjadi 9 
juta unit. 

Sebaliknya, penjualan ban 
Dunlop di pasar dalam negeri 
tahun 2012 mengalami 
kenaikan sebesar 
7,5% dari penjualan 
tahun 2011. Kena-
ikan ini ditopang 
oleh kenaikan 
penjualan ban di 
tingkat ritel seba-

nyak 10% serta pasokan ke 
pabrik otomotif yang terdong-
krak sebesar 20%. Sayang, 
Tjutju tidak mau menyebut 
angka pasti penjualan ban 
Dunlop di pasar domestik.

Yang pasti, tahun lalu Dun-
lop Indonesia memproduksi 
sebanyak 13,5 juta unit ban 
roda empat dan 4 juta unit ban 
motor. 

Ia menargetkan, tahun ini 
Dunlop akan mencapai kena-
ikan produksi dan penjualan 
sebesar 10%. "Saya harap kon-
disi pasar global tahun ini 
membaik," ujarnya.

Adapun produsen ban me-
rek Achiles, Corsa dan  Strada 
yakni PT Multistrada Arah 
Sarana Tbk (MASA) menga-
mini tidak ada perubahan sig-
nifi kan terhadap produksi dan 
penjualan ban akibat harga 
komoditi karet. "Sejauh ini tak 
banyak perubahan, " ujar Even 
Go, Sekretaris Perusahaan 

Mutlstrada Arah Sarana. 
Sayang, ia belum 
mau menyebut besar 

target produksi dan 
penjualan tahun 
ini.                    ■

Karet Naik, Harga 
Ban Belum Melar
Produsen ban membeli karet dalam kontrak untuk periode tertentu

Cindy Silviana Sukma

Penjualan ekspor 
ban tahun 2012 

turun 10,5% 
menjadi 32,11 
juta unit dari 
ekspor 2011.

Chrysler Indonesia Targetkan 
Penjualan Tahun Ini Naik 30%

Jeep menjadi 
penopang 
penjualan 
Chrylser di 
Indonesia.

■MANUFAKTUR 

JAKARTA. Penjualan sepeda 
motor di bulan Januari 2013   
mengalami penurunan tipis 
ketimbang penjualan di bulan 
yang sama 2012.

Data Asosiasi Industri Sepe-
da Motor Indonesia (AISI) 
menunjukkan penjualan total 
sepeda motor Januari 2013 
mencapai 649.983 unit atau 
turun sekitar 0,4% dari penju-
alan Januari 2012 yang seba-
nyak 652.601 unit.

Toh tidak semua merek tu-
run. Penjualan PT Astra Hon-
da Motor justru mengalami 
kenaikan sebesar 4,2% menja-
di 398.608 unit di bulan perta-
ma 2013 tersebut. Di Januari 
2012 penjualan motor Honda  
berjumlah 382.635 unit.

Dari total penjualan motor 
Honda di Januari tersetbut, 
segmen motor transmisi oto-
matis alias skutik masih men-
jadi raja dengan menguasai 
penjualan sekitar 71,83% atau 
sebanyak  286.310 unit. Hasil 
ini memantapkan Astra Hon-
da sebagai penguasa motor 
skutik di pasar motor nasional 
sebesar 71,46% dari total pen-
jualan  motor skutik Januari 
2013 sebanyak 400.639 unit.

Hasil yang positif inilah 
membuat Astra Honda kem-
bali melansir tampang anyar 
dari Honda Scoopy yang dije-
jali sistem pembakaran injeksi 
atau mereka sebut PGM-FI.

Motor bergaya retro ini me-
mang lebih modis dari penda-
hulunya dimana ada dua tipe 
yang ditampilkan, yakni spor-
ty dan stylish. Harganya lebih 
mahal Rp 150.000 dari tipe la-
was menjadi Rp 13,9 juta.

Thomas JA Wijaya, Deputy 
Sales Division Astra Honda 
menyatakan model Honda 
Scoopy lawas memberi kon-
tribusi sekitar 5% dari total 
penjualan motor skutik Hon-
da. Nah, dengan adanya 
Scoopy terbaru ini, Astra 
Honda menargetkan bisa 
menjual sebanyak 15.000 unit 
per bulan. 

Berarti, tinggal satu motor 
skutik Honda yang belum in-
jeksi, yakni Vario CW berda-
pur pacu 110 cc. "Tunggu  
tanggal mainnya," kata Tho-
mas yang menargetkan Honda 
bisa mempertahankan 70% 
pasar motor skutik nasional.

Cindy Silviana Sukma

MOTOR■

Honda Ingin Tetap 
Kuasai Pasar Skutik

Apa tujuan dibangunnya 
suatu bisnis? Anda 
membangun usaha 

dari nol tentu mengharapkan 
keuntungan. Lantas, bisakah 
disimpulkan Anda memba-
ngun bisnis sebagai sarana 
menjual produk dan jasa? 
Jelas bisa. Namun, bisakah 
disimpulkan Anda memba-
ngun bisnis dengan tujuan 
menjual bisnis itu sendiri? 
Belum tentu.

Banyak perusahaan kelu-
arga di Indonesia yang dike-
lola turun-temurun oleh kakek 
buyut, kakek, ayah dan seka-
rang oleh diri pengelola. Ke-
mudian, perusahaan itu juga 
masih bisa diwariskan ke 
anak bahkan cucu, sepanjang 
masih menghasilkan keun-
tungan dan bisa dipertahan-
kan. Exit strategy untuk men-
jual perusahaan juga bisa 
dirancang sejak awal startup 
didirikan.

Beberapa serial entrepre-
neur yang saya kenal mem-
perjual-belikan perusahaan 
seperti memperjualbelikan 
properti saja. Di AS, seorang 
broker properti dengan lisensi 
dari negara bagian mempu-
nyai hak profesional untuk 
memperjualbelikan perusa-
haan setelah memenuhi bebe-
rapa syarat tertentu. Salah 
satu syarat utama ada busi-
ness appraisal oleh pihak keti-

ga yang mempunyai kreden-
sial imparsial terpercaya.

Nilai suatu bisnis bisa 
dengan mudah diketahui de-
ngan menggunakan multipli-
er spesifik untuk industri 
tersebut. Umumnya, multipli-
er penentu berada di antara 
2.5 sampai 5 kali keuntungan 
per tahun. Untuk industri-
industri tertentu, bisa jadi 
angka ini lebih dari 5 kali. 
Untuk bisnis-bisnis bermua-
tan HAKI (hak atas kekayaan 
intelektual), seperti yang ber-
basis online, multiplier bisa 
sangat tinggi, mengingat po-
tensinya yang bisa tanpa ba-
tas. Ingat kasus YouTube 
yang diakuisisi oleh Google.

Faktor-faktor pendorong 
tingginya multiplier ini an-
tara lain: uniknya produk 
dan jasa yang ditawarkan, 
uniknya USP (Unique Selling 
Proposition) apabila produk 
dan jasanya tidak begitu 
unik, tim manajemen yang 
solid, besar market share di-
banding kompetitor, rasio fi -
nansial yang mendekati 
maupun lebih besar dari ra-
sio di industri tersebut, cash 
fl ow yang lancar dan mema-
dai untuk kaliber perusaha-
an, belum mencapai saturasi 
pasar maupun usia senja 
produk, dan angka pertum-
buhan per tahun yang sehat.

Selain itu, kepemilikan 

paten internasional dan 
HAKI dalam berbagai bentuk 
merupakan pemacu multiplier 
yang berharga. Market share 
yang besar disertai dengan 
pengembangan riset berkesi-
nambungan dan terus-mene-
rus juga bisa memacu multip-
lier. Intinya, kenalilah indus-
tri dan kompetitor luar 
dalam. Analisa posisi bisnis 
Anda di dalam kancah indus-
tri tersebut.

Bagi yang baru mendiri-
kan usaha, pandanglah jauh 
ke depan. Dalam sepuluh ta-
hun mendatang, apa yang 
akan Anda lakukan? Apabila 
dengan hanya beberapa tahun 
saja sudah mempunyai bebe-
rapa cabang atau gerai, Anda 

sudah bisa mem-franchise-
kan bisnis Anda. Dalam sepu-
luh tahun, bisa jadi usaha 
Anda siap diakuisisi.

Bukan hanya meningkat-
kan keuntungan dan mem-
perluas jaringan yang pen-
ting, namun juga mempunyai 
rekam jejak yang dicatat de-
ngan knowledge management 
yang berstandar internasio-
nal. Catat juga setiap proses 
dan deskripsi aktivitas tanpa 
kecuali. Ini membakukan 
standar  yang idealnya juga 
diakreditasi dengan ISO 
maupun SA 8000.

Data-data fi nansial perlu 
disampaikan kepada calon   
pembeli apa adanya, tanpa   
rekayasa sama sekali. Ini 
penting karena integritas 
perusahaan dan tim manaje-
men adalah “garansi” yang 
mempengaruhi nilai jual.

Di AS, ada proses escrow 
untuk setiap properti dan 
bisnis yang diperjualbelikan. 
Di Indonesia, ini serupa na-
mun tidak sama dengan akte 
notaris. Bagi jual-beli inter-
nasional, bisa dipertimbang-
kan untuk menggunakan jasa 
mediator internasional yang 
imparsial untuk menjamin 
integritas hasil due diligence 
pra-jual beli.

Kemandirian tim mana-
jemen dan kerja sama yang 
baik dengan berbagai tingkat-

an pegawai di dalam perusa-
haan tersebut merupakan aset 
tak ternilai yang juga sangat 
diperhitungkan dalam meniti 
masa depan bisnis. Sering 
kita dengar ada perusahaan 
yang setelah berpindah ta-
ngan tidak mempunyai masa 
depan sebaik sebelumnya. 
Kerja sama dan derap kerja 
bisa berbeda di tangan tim 
manajemen yang berbeda.

Satu tip bagi Anda: jadi-
lah spesialis yang diperhi-
tungkan di sektor bisnis. 
Menjadi “spesialis” bisa dica-
pai dengan USP, bukan hanya 
dengan produk yang jenial 
dan luar biasa inovatif. Efi si-
ensi kelas kakap dari tim 
manajemen dan karyawan 
pasti juga meningkatkan 
daya jual.

Eliminasi dan minimali-
sasikan ekses-ekses apapun. 
Kembali ke prinsip minima-
lisme. Hanya menggunakan 
dan menyimpan yang perlu 
dan vital bagi kelangsungan 
bisnis.

Suatu bisnis sendiri me-
rupakan produk yang bisa 
dijual. Manajemen yang rapi, 
tim yang baik, dan hak atas 
kekayaan intelektual merupa-
kan nilai jual, selain berbagai 
faktor penentu multiplier. 
Kemudian, visi perusahaan 
bisa ditambah dengan “exit 
strategy” ini.                         ■              

Bisnis Dibangun, Bisnis Dijual

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Bisnis Dibangun, Bisnis Dijual

OTOMOTIF■

Syukuran Tahun Baru

KOMPAS/Heru Sri Kumoro

Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama hadir pada Syukuran dan Sambut Tahun Baru 
2013 di Jakarta, Kamis (7/2). Kegiatan bertajuk 'Beragam Warna Satu Cinta KGnesia' ini 
dihadiri oleh jajaran pimpinan dan karyawan Kompas Gramedia. 

Penjualan Ban Mobil Nasional (unit)
2010 2011 2012

Ritel 10,46 juta 11,1 juta 11,92 juta
Pabrik Otomotif 3,98 juta   4,34 juta 5,5 juta 
Ekspor 35,1 juta 35,88 juta 32,11 juta
Total Penjualan 49,56 juta 51,33 juta 49,55 juta
Total Produksi 49,85 juta 51,81 juta 49,85 juta

Sumber : APBI

kenaikan sebesar 
7,5% dari penjualan 

Sayang, ia belum 
mau menyebut besar 

target produksi dan 
penjualan tahun 
ini.                    

Gerai

HP Kuasai Printer Laser Jet
JAKARTA. Demi memperluas pasar, Hewlett Packrad (HP) 
Indonesia mencoba menjangkau pasar printer di sektor 
perbankan lewat serangkaian produk anyar. Perusahaan 
asal Amerika Serikat ini langsung melansir beragam printer 
laser jet (laset jet multifunction) dengan banderol harga 
antara US$ 2.000 - US$ 3.000 per unit.

Market Development Manager LES Imaging Printing 
Group HP Indonesia, Charles Johnson Simanjuntak me-
nyatakan, mereka sengaja menyasar ke perusahaan indus-
tri keuangan seperti perbankan. "Industri keuangan seperti 
perbankan memiliki porsi penjualan mayoritas sekitar 40% 
dari total penjualan printer laser kami," katanya kemarin.

Selain itu, industri manufaktur juga cukup potensial un-
tuk dibidik perseroan. Karena teknologi di printer tera-
nyarnya ini bisa mendukung sektor manufaktur.

Sayang, Charles enggan menyebut target penjualan dari 
produk printer terbarunya. Dia hanya berujar, mulai dari 
2000 sampai 2012, HP berhasil menjadi pemimpin pasar 
printer laser jet. Di kuartal III-2012, pangsa pasar laser jet 
HP mencapai 64%.

Yang jelas, ia menyebut sepanjang 2012, pasar printer 
laser jet mencapai 64.000 unit. Prediksinya, printer laser 
jet tiap tahunnya dapat tumbuh sekitar 10%.

Merlinda Riska


