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JAKARTA. PT Champion Pa-
cifi c Indonesia Tbk sumringah 
karena kinerja kuartal I-2014 
masih sejalan dengan renca-
na. Di tiga bulan pertama ta-
hun ini, produsen plastik dan 
kemasan ini membukukan 
pendapatan Rp 168,87 miliar. 
Nilai ini nyaris setara 23,26% 
dari target tahun ini yang se-
besar Rp 768 miliar. 

Pendapatan di tiga bulan 
pertama tahun ini juga tum-
buh dibandingkan pencapaian 
di kuartal I-2013 yang sebesar 
Rp 150,67 miliar. Dus, perusa-
haan berkode IGAR di Bursa 
Efek Indonesia tak merevisi 
target pendapatan tahun ini. 

Champion Indonesia meng-
akui ada dua hal positif yang 
menunjang kinerja. Pertama, 
pertumbuhan permintaan dari 

industri farmasi. "Adanya 
program jaminan kesehatan 
nasional turut mendorong 
penjualan kami," ujar Anto-
nius Muhartoyo, Presiden Di-
rektur Champion Pacific In-
donesia, kepada KONTAN, 
beberapa waktu yang lalu.

Perlu Anda ketahui, secara 
historikal, mayoritas penda-
patan perusahaan ini disum-
bang oleh penjualan kemasan 
ke industri farmasi. Untuk 
periode triwulan I tahun ini 
saja, sumbangsih penjualan 
farmasi sebesar Rp 134,53 
miliar, setara dengan 79,66%. 
Sisanya, barulah kontribusi 
penjualan kemasan non-far-
masi. Dari sisi geografi s, 95% 
dijual di pasar domestik dan 
sisanya dijual ke Filipina.

Kedua, kenaikan harga jual. 

Champion Indonesia meng-
akui telah menaikkan harga 
jual sebesar 15% di sepanjang 
kuartal I-2014. Perusahaan 
beralasan, langkah ini meru-
pakan antisipasi terhadap 

dampak dari kenaikan tarif 
dasar listrik (TDL) oleh peme-
rintah, yang telah terealisasi 
mulai bulan ini. 

Hitungan perusahaan, kena-
ikan TDL mengerek beban 

produksi antara 2%-3%. "Pena-
ikan harga ini, ya, yang cukup 
mendongkrak penjualan kami 
di kuartal I ini," terang Anto-
nius. 

Pola penetapan harga de-
ngan klien, kata Antonius 
menambahkan, berlaku dalam 
jangka setahun masa kontrak. 
Oleh karena itu, Champion 
Indonesia menyatakan akan 
mempertahankan harga saat 
ini hingga akhir 2014.

Berangkat dari kinerja kuar-
tal I-2014, Champion Indone-
sia meyakini bisa meneruskan 
kinerja positif di kuartal II 
Toh, "Bisnis obat-obatan tidak 
akan banyak terpengaruh hal-
hal seperti politik dan ekono-
mi," alasan Antonius.

Benediktus Krisna

Program jaminan kesehatan nasional 
mendorong penjualan kami.
Antonius Muhartoyo, Predir PT 
Champion Pasifi c Indonesia Tbk

JAKARTA. Pelan namun pasti, 
pasar motor sport mulai men-
deru. Para agen tunggal peme-
gang merek (ATPM) berlomba 
menghadirkan produk terbaru 
dari motor macho ini. Dua 
pabrikan sepeda motor me-
lansir produk terbarunya.

PT Astra Honda Motor, mi-
salnya, baru-baru ini merilis 
tunggangan roda dua berda-
pur pacu 250 cc, yaitu All New 
CBR 250 R. Tak mau kalah 
dengan seteru abadi di pasar 
motor domestik, Yamaha In-
donesia siap merilis gacoan 
tergres dari tipe mesin sejenis, 
yaitu R25 pada pekan depan.

Toshiyuki Inuma, Presiden 
Direktur Astra Honda Motor 
menyampaikan bahwa penju-
alan motor sport terus ber-
kembang. Pada Januari hingga 
April 2014, Honda mencatat-
kan penjualan motor sport 
sebanyak 160.585 unit. Penju-
alan ini melaju 27,75% ketim-
bang periode serupa tahun 
lalu yang hanya 116.021 unit.

Apalagi, tahun ini, industri 
sepeda motor memproyeksi-
kan kontribusi motor sport 
bisa sebesar 15%-16% dari se-
luruh total penjualan motor di 
pasar domestik.

Nah, guna memperkuat 
penjualan motor sport tahun 
ini, Astra Honda langsung 
memperbaharui CBR 250R 
dari sisi desain serta teknologi 
yang dicangkok.

Johannes Loman, Executive 

Vice President Astra Honda  
Motor menuturkan, langkah 
ini perlu diambil lantaran se-
jak dirilis pertama kali Feb-
ruari 2011, secara total CBR 
250 R sudah terjual sebanyak 
15.000 unit. Apalagi, salah 
satu lini bisnis Astra Interna-
tional ini juga sudah memiliki 
layanan purna jual bagi motor 
impor utuh seperti CBR 250 R 
sebanyak 440 bengkel resmi.

Astra Honda pun yakin, de-
ngan infrastruktur yang dimi-
liki, target penjualan CBR 250 
R sekitar 200 unit per bulan 
bisa tercapai. Dari target ter-
sebut, rincian komposisinya 
adalah sekitar 70%-75% beru-
pa tipe CBR 250 R standar, 
sedangkan sisanya adalah 
yang punya fasilitas anti-lock 
braking system atau ABS.

Yamaha penguasa pasar
Konsumen yang ingin mem-

beli motor ini harus sabar 
menunggu sampai awal bulan 
depan. Maklum, motor ini di-
rakit di pabrik motor Honda 
di Thailand. "Unit ini memang 
harus inden karena baru sam-
pai awal bulan depan. Harga 
juga baru bisa ditentukan ke-
tika barangnya sudah datang 
karena tergantung dari kom-
ponennya juga," kata Margono 
Tanuwijaya, Direktur Pema-
saran Astra Honda Motor.

Kabarnya, motor ini diban-
derol dengan kisaran harga 
Rp 48 juta sampai Rp 57 juta 
per unit.

Menurut Margono, kehadir-

an CBR 250 R terbaru ini bu-
kanlah bentuk kepanikan As-
tra Honda menyikapi bakal 
hadirnya motor sport sejenis 
dari Yamaha, R25. "Tidak ada 
kaitannya. Ini juga bukan ke-
panikan Honda melihat kom-
petitor, ini sudah kami plan-
ning," kilahnya.

Asal tahu saja, Yamaha In-
donesia merilis secara resmi 
motor sport 250 cc pada 20 
Mei nanti. Menurut Eko Pra-
bowo, General Manager Pro-
motion and Community De-
velopment Yamaha Indonesia 
kehadiran R25 untuk mengisi 
pasar dan kompetisi bisa tetap 
berjalan. Dia memproyeksi-
kan, produk ini bakal menjadi 
top model Yamaha di model 
sport. "Kami akan jual lewat 
sistem online seperti R15. Le-
bih jelasnya akan disampai-
kan pada 20 Mei nanti. Target-
nya bisa jual sebanyak-ba-
nyaknya," kata Eko pada 
KONTAN, Selasa (13/5).

Sebelumnya, Kawasaki Mo-
tor Indonesia sudah meresmi-
kan pabrik perakitan sepeda 
motor di Cikarang Barat. Pab-
rik yang punya kapasitas pro-
duksi 150.000 unit setahun ini, 
sebagian besar memproduksi 
motor sport. Termasuk tipe 
Ninja 250 dan RR Mono yang 
berdapur pacu 250 cc.

Pada periode Januari-April 
lalu, Yamaha menjadi pemim-
pin di pasar motor sport de-
ngan menjual 175.389 unit de-
ngan menguasai 45% dari total 
penjualan motor sport yang 
sebanyak 385.127 unit.    ■

Saling Kejar 
di Bisnis Motor 
Sport 250 cc
Honda dan Yamaha lansir motor sport 250 cc terbaru

Francisca Bertha, Izza M

Farmasi Menopang Kinerja Champion

Chamion sudah 
menaikkan harga 

jual 15% di 
sepanjang 
kuartal I.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Lelang Pekerjaan di 
Semarang
■ Pekerjaan: supervisi konstruksi 
wilayah Talang Poncol
Nama Satuan Kerja: SNVT 
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan 
Air Pemali Juana
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Irigasi dan Rawa I
Bidang/sub. bidang: penyedia jasa 
konsultansi/jasa pengawas 
pekerjaan konstruksi teknik sipil air
Klasifi kasi: kecil
Nilai HPS paket: Rp 2.641.958.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 6 Mei –Minggu, 18 Mei 
2014 melalui website: http://www.
pu.go.id/site/view/67 
Batas akhir pengembalian dok. 
kualifi kasi: Minggu, 18 Mei 2014 
jam 23.59 WIB Alamat panitia: Jl. 
Brigjen S. Sudiarto No. 375 
Semarang, Telp: 024-6732046  

Lelang Pekerjaan 
di Palembang
■ Pekerjaan: [A] pembangunan pos 
AWLR (3 Unit)
Nama Satuan Kerja: Balai Besar 
Wilayah Sungai Sumatera VIII
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Satker Balai
Bidang/sub. bidang: penyedia jasa 
konstruksi/bangunan,pergudangan 
dan industri (21003)
Klasifi kasi: kecil

Nilai HPS paket: Rp. 2.421.960.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 6 Mei –Jumat, 16 Mei 2014 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 
Pemberian penjelasan (aanwijzing): 
Kamis, 8 Mei 2014 jam 14.00 WIB 
di Ruang Rapat BBWSSVIII
Alamat panitia: Jl. Soekarno-Hatta 
No.869 Rt.12 Kel. Talang Kelapa 
Kec. Alang-alang Lebar Palembang, 
Telp: 0711-414016

Pekerjaan di 
Kementerian Keuangan
■ Pekerjaan: pengadaan alat 
pengolah data
Agensi: Kementerian Sekretariat 
Negara (Kode Lelang: 12332011)
Satuan kerja: Kementerian 
Sekretariat Negara
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat/peralatan suku cadang 
pertanian, perkebunan, peternakan, 
perikanan dan kehutanan
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu & HPS: Rp 2.697.420.000 
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 8 Mei – Senin, 19 Mei 2014 
melalui https://www.lpse.depkeu.
go.id/eproc/ 

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

Sebagai seorang entrepre-
neur yang produk-pro-
duknya bersifat intellec-

tual property, investasi indi-
vidu dan kultural sangat saya 
perhatikan. Investasi indivi-
du berbentuk berbagai pela-
tihan dan koleksi berbagai 
referensi. Investasi kultural 
sesungguhnya juga merupa-
kan investasi individu yang 
biasanya berbentuk peng-
alaman hidup yang berhu-
bungan dengan kultur-kultur 
berbeda, seperti perjalanan ke 
berbagai tempat dan menik-
mati berbagai atraksi. 

Ini menjawab pertanyaan 
mengapa saya memiliki 
15.000 buku elektronik. Satu 
buku seharga belasan dollar 
AS sesungguhnya memiliki 
daya transformasi luar biasa, 
bahkan bernilai jutaan dollar 
AS apabila kita bisa mene-
rapkan berbagai hal yang di-
cakup dalam satu buku de-
ngan mengombinasikan ber-
bagai kemampuan dan 
ketrampilan lainnya. 

Jadi, walaupun nilai ke-
seluruhan ebook saya sekitar 
US$ 100.000, nilai kesempat-
an yang terkandung di da-
lamnya tidak terhingga. Bisa 
Anda bayangkan ketika buku-

buku luar biasa tersebut disa-
rikan, dianalisis, disintesis, 
dan dituangkan kembali da-
lam bentuk-bentuk baru, tentu 
akan tinggi nilai akhir kese-
luruhan dari proses distilasi 
informasi ini. The sum has 
greater value than the parts. 
Belum lagi berbagai inspirasi 
yang didapat melalui mem-
baca buku-buku tersebut, 
yang bisa saja membawa 
Anda ke puncak independen 
fi nansial.

Koleksi kapital informasi 
yang besar tersebut merupa-
kan “bahan baku” untuk 
menghasilkan berbagai pro-
duk intellectual property baru. 
Selain itu, akses ke berbagai 
database perpustakaan online 
juga merupakan kapital in-
formasi luar biasa yang bisa 
dengan mudah dinikmati 
oleh para pengguna internet 
yang bergabung dengan ber-
bagai perpustakaan umum, 
lembaga riset, dan universi-
tas. 

Kapital informasi meru-
pakan salah satu bentuk dari 
kapital kultural yang mem-
bentuk kapital individu. Dan 
bagi setiap individu yang 
mempunyai visi ke depan, 
kapital individu mempunyai 

arti yang sangat penting. Me-
mang kapital fi nansial juga 
penting, namun sebenarnya 
kapital individu memungkin-
kan kapital-kapital lainnya 
berkembang. 

Jika Anda menyisihkan 
10% dari penghasilan untuk 
ditabung, mengapa tidak me-
nyisihkan 10% di antarnya 
pula untuk mengisi diri sen-
diri dengan berbagai bentuk 
kapital baru? Beberapa sektor 
yang diregulasi ketat, seperti 
sektor perbankan, mewajib-
kan pengembangan ketram-

pilan pegawai. Para ekseku-
tif, para profesional, dan para 
independen mempunyai pe-
luang sama besar untuk me-
nikmati pencerahan kapital 
individu. 

Mungkin istilah populer-
nya adalah “lebih baik meng-
isi kepala daripada mengisi 
perut.” Lebih baik mengisi 
kapital individu daripada 
mengakuisisi kapital-kapital 
material lainnya. Seorang 
individu yang berkapital in-
formasi dan kultural tinggi 
mempunyai peluang lebih 
besar untuk memenangkan 
kompetisi dunia global saat 
ini.

Bahkan untuk bisa berta-
han di pasar domestik sekali-
pun, kapital informasi mem-
berikan kekuatan ekstra. In-
formasi bisnis memang tidak 
sepenuhnya bisa dicari di 
Google atau database bisnis 
yang tersedia. Informasi spe-
sifi k bagi industri dan bisnis 
tertentu memerlukan riset 
khusus berdasarkan pesan-
an. 

Seorang manajer dan en-
trepreneur perlu peka akan 
perubahan. Dan ini bisa di-
penuhi dengan berbagai in-
formasi terbaru akan tren 

dan forecast. Berbagai insti-
tusi riset seperti Euromonitor 
International memberikan 
masukan tentang inteligensi 
bisnis melalui laporan-lapor-
an bisnis mereka. Selain itu, 
berbagai majalah dan publi-
kasi bisnis yang mencakup 
berbagai bahasan prediksi 
dan tren yang berguna bagi 
masa kini dan masa depan 
membantu dalam pengambil-
an keputusan strategis.

Investasi individu hanya 
perlu sedikit determinasi be-
sar untuk maju. Berbagai 
cara bisa ditempuh untuk 
mendapatkan informasi yang 
merupakan kapital paling 
berharga. Secara institusio-
nal, perusahaan bisa mening-
katkan minat para individu 
untuk menjadi pribadi yang 
sadar akan pentingnya inves-
tasi dalam bentuk kapital in-
dividu. Kuncinya hanya ku-
riositas dan keinginan untuk 
selalu menjadi lebih baik dari 
hari kemarin.

Perusahaan-perusahaan 
dengan knowledge manager 
yang profesional memberikan 
kesempatan perkembangan 
diri yang sangat besar arti-
nya bagi pertumbuhan bisnis 
dan bottom line.  ■

Investasi Kapital Individu dan KulturalInvestasi Kapital Individu dan Kultural

INDUSTRI PLASTIK DAN KEMASAN■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Mobil Pikap Tata

ANTARA/Audy Alwi

GM Sales & Marketing PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) Manoj Arora (kiri) menjelaskan mobil Tata Super Ace 
pikap kepada Presiden Komunitas Tangan di Atas (TDA) Fauzi Rachmanto, saat Pesta Wirausaha yang diselenggarakan 
TDA di Jakarta, Rabu (14/5). Tata Super Ace menjadi pilihan transportasi bisnis komoditas industri kecil menengah. 

Gerai

Mazda Indonesia Membuka 
Diler Penjualan ke-42

CIKARANG. Demi mendongkrak penjualan, PT Mazda 
Motor Indonesia membuka gerai penjualan di Cikarang, 
Jawa Barat. Ini adalah diler penjualan Mazda ke-42 di selu-
ruh Indonesia, serta ke-empat di Jawa Barat.

Kehadiran diler anyar ini penting bagi Mazda sebagai 
salah satu cara untuk bisa mengejar target penjualan mobil 
sebanyak 12.000 unit per tahun atau rata-rata 500 unit per 
bulan. Nah, diler baru yang dibangun dengan dana Rp 35 
miliar ini, diharapkan mampu menyumbang penjualan se-
kitar 40 unit per bulan.

Keizo Okue, Presiden Direktur PT Mazda Motor Indone-
sia menuturkan diler ini fokus pada produk Mazda 2 dan 
CX 5. Maklum, kedua tipe mobil ini menjadi penopang 
utama penjualan Mazda.

Astrid Astriani Wijana, Senior Marketing Manager Maz-
da Indonesia membeberkan, penjualan Mazda 2 berkontri-
busi 31% dari total penjualan Mazda, menyusul CX 5 dan 
Biante, masing-masing sebesar 30% dan 16%. Sejauh ini, 
Mazda masih enggan membuka pabrik di Indonesia.

Sinar Utami


