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Original Abstract:
Kasus ini mengangkat dilema yang dihadapi oleh PT. Bajaj Auto Indonesia (BAI) dalam menghadapi
target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan induk, Bajaj Auto Limited (BAL), India. Syarat BAL
untuk membangun pabrik di Indonesia adalah penjualan BAI harus mencapai 36.000 unit per tahun
yang dipandang sebagai target yang sulit mengingat target pasar BAI yang terfokus. Pembaca
diminta untuk memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang relevan terkait dilema ini.

English Abstract:
This case highlights the dilemma faced by PT. Bajaj Auto Indonesia (BAI) in facing the sales target set
by its parent company, Bajaj Auto Limited (BAL), India. BAL sets the requirement that for building a
factory in Indonesia, BAI must first reach an annual sales of 36.000 unit, which is a difficult target
considering BAI’s narrow focus of target market. Readers are asked to formulate recommendations
of relevant marketing strategy regarding this dilemma.

KASUS 10
BAJAJ AUTO INDONESIA: MENGEJAR TARGET YANG TAK MUNGKIN?

Pada suatu pagi dipertengahan tahun 2012, Manajer Pemasaran dan Manajer Penjualan,
bertemu dengan Presiden Direktur PT. Bajaj Auto Indonesia (BAI) untuk berdiskusi
mengenai pencapaian target penjualan tahun 2012. Di atas meja rapat sudah bertumpuk
laporan penjualan dari berbagai dealer Bajaj di seluruh Indonesia.
Secara umum, berdasarkan data penjualan semester pertama 2012, varian motor
sport Pulsar 220 memimpin penjualan Bajaj Auto di Indonesia. Pangsa pasar Pulsar 220
mencapai 16 persen selama periode Januari - Juni 2012, yang merupakan peningkatan yang
cukup besar dari pangsa pasar tahun lalu yang hanya mencapai tujuh persen. Meskipun
demikian, selama kurun tersebut BAI hanya menjual 9.500 unit Pulsar di Indonesia dan 36
persennya adalah penjualan Pulsar 220. Sementara itu, target penjualan untuk tahun 2012
adalah 23.000 unit yang sudah mengalami penurunan dari target penjualan tahun 2011
sebanyak 23.500 unit. Setelah melalui diskusi panjang dan dengan mempertimbangkan
berbagai faktor, akhirnya diputuskan untuk merevisi target penjualan tahun 2012 menjadi
18.000 unit karena target semula diputuskan susah untuk tercapai dengan kondisi ekonomi
yang ada.
Meskipun target penjualan untuk tahun 2012 telah direvisi menjadi 18.000 unit,
bukan berarti target tahunan tersebut adalah satu-satunya target penjualan yang ingin
dicapai oleh BAI. Salah satu rencana kerja yang sangat diharapkan oleh BAI adalah untuk
membangun pabrik di Indonesia, karena selama ini produksi motor yang dijual di Indonesia
masih harus diimpor dari India, termasuk juga sparepart. Hal ini pula yang menyebabkan
harga dan ketersediaan sparepart motor Bajaj sangat fluktuatif, sehingga sering terjadi
kelangkaan.
Sementara itu, Bajaj Auto Limited, India (BAL) yang merupakan induk perusahaan
PT. BAI memberikan syarat untuk membangun pabrik di Indonesia adalah penjualan harus
mencapai 3.000 unit/ bulan atau 36.000 unit per tahun. Sedangkan pesaing-pesaing BAI ratarata sudah memiliki pabrik di Indonesia, bahkan TVS yang sama-sama dari India sudah

membangun kompleks pabrik baru di Tangerang. Tanpa pabrik di Indonesia, BAI tidak
akan mampu menjamin ketersediaan produk motor dan sparepart, sehingga mempengaruhi
daya saing Bajaj di Indonesia. Untuk itu, BAI membutuhkan BAL untuk membangun pabrik
di Indonesia.
Bajaj Auto Limited, India
Bajaj Auto Limited (BAL) pertama berdiri tahun 1945 sebagai usaha importir
kendaraan roda dua dan roda tiga yang kemudian berkembang dan memperoleh lisensi
untuk memproduksi sendiri skuter dan kendaraan roda tiga dari Piaggio, Italia pada tahun
1959. BAL kemudian menjadi perusahaan publik pada tahun 1960, meskipun pemegang
saham terbesar masih dipegang oleh keluarga Bajaj.
Dalam kurun empat puluh tahun, BAL berkembang menjadi salah satu dari lima
besar produsen kendaraan roda dua dan roda tiga di dunia. Salah satu faktor utama
kesuksesan BAL adalah keberhasilan dalam mengembangkan pasar domestik dengan
produk-produk skuter seperti Chetak, Sunny dan Legend yang murah, irit, praktis dan
mudah diperbaiki. Hingga tahun 2000, BAL memproduksi hampir 15 juta unit kendaraan
roda dua dan roda tiga.
Meskipun kesuksesan BAL berawal dari produksi motor jenis skuter, pertumbuhan
ekonomi yang pesat di India mendorong terjadinya perubahan selera konsumen. Dengan
peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, konsumen kelas menengah yang
sebelumnya menjadi segmen utama skutik beralih ke motor sport atau kendaraan roda
empat. Konsumen kelas menengah lebih memilih untuk menabung lebih lama untuk
membeli motor sport yang dipandang memberikan prestise dan kualitas lebih tinggi
meskipun harganya dua hingga tiga kali lipat lebih mahal dibanding motor skuter.
Perkembangan selera pasar di India ini membuat BAL memutuskan untuk banting setir ke
segmen motor sport. Sejak tahun 2000 produksi BAL mulai beralih ke segmen motor sport
dengan kerjasama dengan pabrikan Jepang Kawasaki yang sudah dimulai sejak tahun 1986.
Dalam kurun sepuluh tahun, perlahan-lahan produksi motor skuter dan kendaraan
roda tiga berkurang dan digantikan oleh peningkatan produksi motor sport. Varian skuter
terakhir yang diluncurkan oleh Bajaj adalah Bajaj Kristal, skuter matik yang sudah

menggunakan teknologi DTS-i seperti Bajaj Pulsar, pada tahun 2007. Pada tahun 2009, BAL
resmi menghentikan produksi kendaraan roda dua jenis skutik, meskipun masih
memproduksi kendaraan roda tiga dalam jumlah kecil. Penyebab keputusan ini adalah
permintaan dalam negeri yang sangat rendah sehingga tidak ekonomis bagi BAL untuk
mempertahankan lini produksi untuk produk-produk skuternya.
Pertumbuhan industri India juga memungkinkan BAL untuk melakukan ekspansi
internasional. BAL pertama kali ekspansi ke benua Afrika dengan membangun pabrik di
Nigeria. Saat ini, BAL sudah memiliki akses pasar ke negara-negara di Amerika Latin,
Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara. Pada tahun 2009, BAL mencatat total
ekspor sebesar 772.519 unit kendaraan, dimana 633.436 unit adalah ekspor kendaraan roda
dua. Dengan demikian terdapat pertumbuhan mencapai 69,5 persen per tahun dari ekspor
tahun 2006 yang hanya mencapai 250.370 unit, dimana hanya 174.923 unit adalah ekspor
kendaraan roda dua.

Sumber: www.motorstown.com/23211-bajaj-kristal.html
Gambar 1: Bajaj Kristal, Skutik Terakhir Produksi Bajaj

Tabel 1: Pertumbuhan Penjualan Bajaj Auto Limited (2006-2009)
PENJUALAN

TOTAL
PERTUMBUHAN

RERATA
PERTUMBUHAN

PERTUMBUHAN
PER TAHUN

772.516

522.146

174.049

69,52%

174.923

633.436

458.513

152.838

87,37%

75.447

139.080

63.633

21.211

28,11%

2006

2009

TOTAL

250.370

RODA 2
RODA 3

Sumber: www.bajaj-auto-indonesia, diolah kembali
Bajaj Pulsar
Bajaj Auto Limited, India, resmi masuk ke Indonesia dengan mendirikan PT. Bajaj
Auto Indonesia pada tahun 2006. Meskipun BAL sebagai induk perusahaan BAI memiliki
reputasi tingkat dunia sebagai produsen motor roda dua dan roda tiga jenis skuter, sejak
awal BAI sudah berfokus pada segmen motor sport dengan meluncurkan Pulsar 180 pada
bulan Nopember 2006 yang diikuti dengan peluncuran Pulsar 200 pada bulan Januari 2008.
Dengan fokus kepada segmen motor sport di Indonesia, Bajaj Auto Indonesia secara
khusus membidik segmen konsumen dimana para pelanggannya sebagian besar adalah
para lelaki yang, memahami tehnologi, berpendidikan, dan pemakai kendaraan yang tidak
segan mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan tambahan agar terlihat berbeda
dari pengendara motor yang lain.
Meskipun pada mulanya disambut dengan pandangan skeptis, saat ini merek Bajaj
Pulsar sudah berhasil masuk dan bertahan dalam benak konsumen sebagai motor sport yang
dipersenjatai teknologi DTS-i yang menggunakan sistem pengapian dua busi dalam satu
silinder, sehingga menghasilkan tenaga besar tapi tetap irit dan ramah lingkungan.
Untuk mencapai hal ini, BAI gencar meluncurkan kampanye pemasaran untuk
meningkatkan image Bajaj Pulsar dan mendongkrak penjualan. Salah satu kampanye yang
berperan penting adalah kampanye iklan di media massa, baik cetak dan elektronik, untuk
menanamkan kesan yang berbeda terhadap Bajaj Pulsar. Hal ini teramat penting, karena
sebelum meluncurkan Pulsar, Bajaj lebih terkenal dalam benak konsumen Indonesia sebagai
produk kendaraan roda tiga yang digunakan sebagai kendaraan umum.

Sumber: Gunawan Kartapranata, 2010
Gambar 2: Bajaj Roda Tiga berbahan bakar Gas
Kesan Bajaj sebagai produsen kendaraan roda tiga ini demikian kuat sehingga nama
Bajaj menjadi generic brand bagi kendaraan umum roda tiga, khususnya di DKI Jakarta dan
sekitarnya. Kesan ini diperkuat pula dengan satu acara komedi yang mengangkat
kehidupan seorang supir Bajaj berjudul “Bajaj Bajuri” yang sempat menjadi program acara
televisi swasta dengan rating tertinggi di Indonesia.
Dengan demikian, BAI gencar meluncurkan iklan untuk membedakan kesan produk
motor sport Bajaj Pulsar dengan kesan kendaraan Bajaj roda tiga yang digunakan sebagai
kendaraan umum. Terlebih lagi, pada segmen motor sport, kesan produk menjadi salah satu
faktor penentu keputusan konsumen. Bila Bajaj Pulsar gagal dalam membedakan diri
dengan Bajaj roda tiga, hal ini akan menutup kemungkinan BAI untuk mencapai target
penjualan yang ditetapkan BAL untuk membuka pabrik di Indonesia.

Tidak hanya kampanye iklan untuk menanamkan kesan produk yang berbeda, BAI
juga rajin melancarkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan seperti test ride
Pulsar berhadiah Nissan Juke, Tour “Pulsar Pasti Lelaki” dan Program Potongan Harga
Pulsar 220 VIN 2011. Program-program ini dinilai cukup berhasil untuk meningkatkan
penjualan Bajaj Pulsar, terutama varian 220 yang memiliki cc paling besar.

Sumber: edorusyanto.wordpress.com/2011/04/03/mengintip-iklan-suzuki-hayate-danpulsar-220/
Gambar 3: Iklan Media Cetak Bajaj Pulsar DTS-i 220
Tidak hanya itu, PT Bajaj Auto Indonesia juga secara konsisten mengembangkan
bisnisnya, termasuk jaringan pelayanan yang ada di Indonesia untuk meningkatkan akses
pasar dan layanan purna jual. Dalam waktu yang singkat, perusahaan ini berhasil
memberikan gambaran untuk menjadi yang produsen motor yang “unik dan berbeda”.
Hingga tahun 2012, tercatat sekitar 140 dealer resmi yang tersebar di 80
kota/kabupaten di Indonesia. Pada kurun Nopember 2006 hingga Juni 2012, BAI telah
mencatat penjualan motor sport sebanyak 90.000 unit. BAI juga memiliki komunitas
pelanggan yang terlibat aktif dalam mempromosikan kebersamaan dan persaudaraan

diantara sesama pengendara Bajaj Pulsar dengan menyelenggarakan event touring bersama.
Dengan demikian, setelah melalui perjalanan dan perjuangan panjang, Bajaj Pulsar telah
mendapat tempat tersendiri di pasar motor sport Indonesia
Persaingan
Meskipun Bajaj Pulsar telah berhasil mendapat tempat tersendiri di benak konsumen
Indonesia, pemain utama pasar motor Indonesia masih dipegang oleh pabrikan asal Jepang.
Khusus untuk segmen motor sport, pesaing utama Bajaj Pulsar adalah motor keluaran
Yamaha,

V-Ixion dan Byson; keluaran Honda New Megapro dan Tiger; dan keluaran

Kawasaki, Ninja ZR. Khusus untuk Kawasaki, Bajaj juga memiliki hubungan kerjasama
untuk memasarkan juga produk Kawasaki disamping produk mereka sendiri.
Sementara itu, untuk pesaing yang sama-sama berasal dari India, Bajaj juga harus
menghadapi motor keluaran TVS yakni TVS Apache yang dikembangkan dengan
menggandeng pabrikan Suzuki asal Jepang. Tidak hanya itu, TVS India juga sudah
membangun kompleks pabrik perakitan di Karawang dengan kapasitas mencapai 300.000
unit per tahun. Dengan demikian, Indonesia menjadi pusat distribusi untuk TVS di kawasan
Asia Tenggara.
Permasalahan pabrik menjadi penting terkait isu ketersediaan produk dan sparepart.
Dengan sistim impor completely build up (CBU), tidak ada impor komponen secara rutin.
Pemesanan komponen dilakukan tergantung kebutuhan dan dalam jumlah kecil sehingga
pemilik Bajaj Pulsar yang membutuhkan spare part seringkali harus siap mengantri untuk
mendapatkan pesanan mereka. Tidak hanya itu, proses pengurusan Surat Tanda Kendaraan
Bermotor juga lebih lama untuk motor CBU dibandingkan dengan motor rakitan dalam
negeri. Perbedaan lama pengurusan STNK ini bahkan bisa mencapai 3 minggu atau lebih.
Tidak hanya persaingan dengan sesama brand motor sport, Bajaj Pulsar juga harus
memperhatikan persaingan dari motor varian lain. Berbeda dengan konsumen India yang
sudah beralih selera ke motor sport, konsumen Indonesia masih sangat mencintai motor
bebek dan matik (automatic transmission). Saat ini, pasar motor Indonesia masih dikuasai
oleh motor matik dan bebek. Pada Januari 2012, pangsa pasar motor sport di Indonesia

hanya sebesar 8,24 persen (54.928 unit), sementara pangsa pasar untuk motor bebek sebesar
40,93 persen (272.851 unit) dan motor matik sebesar 50,83 persen (338.818 unit).
Dengan total penjualan motor sport sepanjang tahun 2011 yang hanya 54.928 unit,
tampaknya tidak mudah untuk mencapai target penjualan 36.000 unit per tahun yang
ditetapkan BAL untuk membangun pabrik di Indonesia hanya dengan segmen motor sport
saja. Untuk mencapai target itu, BAI harus mampu untuk menarik konsumen motor matik
dan bebek untuk membeli motor sport. Alternatif kedua adalah untuk mencoba berekspansi
dari segmen motor sport dengan melunjurkan motor matik atau bebek keluaran Bajaj
sendiri.
Sebetulnya dengan pengalaman BAL dalam memproduksi motor varian bebek dan
matik di India, untuk masuk ke segmen ini tidak terlalu susah. Bahkan sebetulnya, BAL
pernah memiliki varian skuter matik (skutik) yakni Bajaj Kristal, meskipun varian ini belum
pernah masuk ke Indonesia. Hanya saja memang segmen ini sudah penuh dengan pesaingpesaing yang sudah mapan dari pabrikan Jepang. Terlebih lagi, BAL sebagai prinsipal BAI
sudah berkomitmen menutup lini produksi skutiknya pada tahun 2009. Jika Bajaj ingin
masuk ke segmen ini, ia harus belajar dari pengalaman motor-motor pabrikan Cina yang
sempat masuk ke Indonesia tetapi tidak bertahan lama karena rendahnya kualitas produk
dan layanan purna jual.
Pertanyaan
Setelah memutuskan untuk merevisi target penjualan tahun 2012, Presiden Direktur
PT. Bajaj Auto Indonesia (BAI) kembali berdiskusi dengan Manajer Pemasaran dan Manajer
Penjualannya untuk mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting terkait strategi
pemasaran BAI di masa depan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab, antara lain:
1. Bagaimana sebaiknya BAI meningkatkan penjualan untuk mencapai target 3.000 unit
per bulan atau 36.000 unit per tahun?
a. Apakah menurut anda target 36.000 unit per tahun realistis untuk dicapai dengan
lini produk Bajaj Auto Indonesia (BAI) saat ini?

b. Bagaimana pendapat anda terhadap fokus BAI pada segmen motor sport dengan
target pasar laki-laki? Apakah strategi fokus pada segmen laki-laki akan
memberikan kesuksesan yang sama di Indonesia dengan keberhasilannya di
India?
c. Apakah ada alternatif yang dapat dilakukan Bajaj untuk mengurangi fluktuasi
harga dan ketersediaan sparepart selain dengan membangun pabrik di Indonesia?

2. Menurut anda, apakah Bajaj Kristal dapat sukses di Indonesia?
a. Apakah memungkinkan bagi Bajaj Auto Limited, India untuk menghidupkan
kembali produksi skutik yang telah dihentikan untuk ekspansi ke pasar motor
skutik Indonesia?
b. Jika Bajaj melakukan ekspansi, apakah tetap mengusung brand Bajaj Pulsar,
Kristal atau sebaiknya menggunakan brand yang berbeda?
c. Apakah menurut anda Bajaj Kristal dapat memiliki pengaruh negatif terhadap
brand image atau penjualan Bajaj Pulsar? Jika ya, apa yang dapat dilakukan BAI
untuk memimalisir dampak buruk ini?
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