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JAKARTA. Keinginan PT As-
tra Otoparts Tbk (AUTO) me-
miliki pabrik ban bakal terea-
lisasi tahun ini. Dengan meng-
gandeng Pirelli Tires SpA, 
Astra Otoparts akan memulai 
produksi pada kuartal empat 
tahun 2014 ini.

Pabrik dengan total investa-
si US$ 120 juta itu akan me-
nempati lahan seluas 30 hek-
tare (ha) di Subang, Jawa Ba-
rat. "Pabrik ini sudah mulai 
dijalankan sejak tahun lalu," 
ungkap Robby Sani, Direktur 
Astra Otoparts, kepada KON-
TAN, Rabu (4/6). 

Soal kepemilikan, sebesar 
60% saham pabrik bernama 
PT Evoluzione Tyres itu di-
kuasai oleh Pirelli. Sedangkan 
40% sisanya dipegang oleh 
Astra Otoparts. Maka itu, 60% 
ban produksi PT Evoluzione 

Tyres akan diberi nama Pirel-
li, dan sisanya dengan nama 
Aspira. Merek Aspira merupa-
kan merek sukucadang resmi 
milik Astra Otoparts. 

Sekadar informasi, saat ini 
Astra Otoparts telah menjual 
ban merek Aspira. Namun, 
ban Aspira itu diproduksi 
oleh pihak ketiga. Tahun lalu, 
pasar ban Aspira milik Astra 
Otoparts mencapai 2 juta 
unit. Ban ini dipasarkan me-
lalui 12.000 toko resmi Aspira 
di seluruh Indonesia.

Nah dengan pabrik baru 
milik Otoparts itu, diprediksi 
bakal mencapai kapasitas 
produksi tujuh juta ban per 
tahun. Tapi untuk mencapai 
target, pihak pabrik akan me-
lakukannya secara bertahap. 

Robby menargetkan, angka 
produksi secara penuh bisa 

terealisasi tahun 2016. Sebab, 
pabrik juga dipersiapkan un-
tuk melayani pasar ekspor ke 
Eropa. "Kami akan ekspor, 
namun yang diekspor hanya 
untuk ban merek Pirelli saja," 
jelas Robby.

Adapun soal bahan baku 
karet pabrik ban ini, diperki-
rakan datang dari anak usaha 
Astra lainnya, yakni PT Astra 
Agro Lestari Tbk (AALI). Se-
bagaimana diketahui, sejak 

tahun 2005, AALI sudah terjun 
ke bisnis perkebunan karet. 

Sukses menanam 500 ha 
pohon karet tahun 2013, tahun 
ini perusahaan menanam po-
hon seluas 2.000 hektare (ha) 
karet di Kalimantan. Petinggi 
AALI mengakui, perkebunan 
karet tersebut untuk mendu-
kung bisnis ban dari Astra 
Otoparts.

Sinar Utami

Tahun ini banyak tantangan. Sementara data 
ekonomi Indonesia ternyata tidak kebal.
Prijono Sugiarto, Presiden Direktur 
PT Astra International Tbk

JAKARTA. Pelemahan rupiah 
bikin pusing pelaku industri 
otomotif di Indonesia. Betapa 
tidak, ongkos produksi mem-
bengkak karena sebagian ba-
han baku dan komponen ha-
rus diimpor dengan harga do-
lar Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini yang membuat 
perusahaan otomotif terbesar 
Indonesia PT Astra Internatio-
nal Tbk berencana mengerek 
harga jual mobil dan sepeda 
motor produksinya. "Tahun 
ini banyak tantangan. Semen-
tara data ekonomi Indonesia 
ternyata tidak bagus," kata 
Prijono Sugiarto, Presiden 
Direktur Astra International 
(ASII), yang dikutip Bloom-
berg, Rabu (5/6).

Menurut Prijono, pilihan 
menaikkan harga jual dilaku-
kan guna mengatasi pelemah-
an rupiah, yang menekan 
margin laba perseroan 5% di 
kuartal I–2014. Jika kenaikan 
harga dieksekusi ASII, maka 
harga mobil di bawah bendera 
ASII akan ikutan naik.

Asal tahu saja, merek mobil 
yang bernaung di bawah ben-
dera ASII adalah Toyota, Dai-
hatsu, dan Isuzu. Sedangkan 
untuk sepeda motor, ASII me-
megang merek Honda. 

Namun, info rencana kena-
ikan harga ini ternyata belum  
sampai ke salah satu anak 
perusahaan ASII. Rahmat Sa-
mulo, Direktur Pemasaran PT 
Toyota Astra Motor (TAM), 
menyatakan belum mengeta-

hui rencana induk perusahaan 
mengerek harga. Rahmat bi-
lang, dirinya tak berani berko-
mentar jika belum ada kepu-
tusan. "Saya harus cek dahulu 
ke Astra dan pahami pernya-
taannya. Sementara no com-
ment," kata Rahmat.

Sebelumnya, Toyota telah 
menaikkan harga di awal dan 
akhir 2013 lalu. Kenaikan har-
ga ini, untuk merespon pele-
mahan nilai rupiah. Kenaikan 
waktu itu karena kurs dan 
naiknya biaya balik nama di 
awal tahun. Walaupun sudah 
menaikkan harga pada 2013, 
Rahmat mengakui kenaikan 
belum mewakili pelemahan 
rupiah secara keseluruhan. 

Sementara itu, kompetitor 
Astra, yakni PT Indomobil 

Sukses Internasional Tbk 
(IMAS), juga menyatakan pu-
nya wacana menaikkan harga. 
Namun soal berapa persen 
hingga kini belum menetap-
kan. "Kami bisa saja menaik-
kan harga mobil," kata Su-
bronto Laras, Komisaris Uta-
ma IMAS, kepada KONTAN. 

Menurut Subronto, banyak 
alasan yang membuat produ-
sen menaikkan harga. Selain 
karena tekanan nilai rupiah, 
alasan lainnya adalah kebijak-
an pemerintah kenaikan tarif 
dasar listrik (TDL). "Jadi sah-
sah saja ada kenaikan harga 
mobil," kata Subronto Laras 
kepada KONTAN. IMAS me-
rupakan pemegang merek 
mobil Suzuki, Nissan, Renault, 
Audi, Chery, Foton, Hino, 
SsangYong, Volkswagen, dan 
Volvo di Indonesia.

Harga motor ikut naik
Rencana kenaikan harga 

tak hanya terjadi untuk mobil 
saja, kenaikan harga terjadi 
untuk sepeda motor. Margono 
Tanuwijaya, Marketing Di-
rector Astra Honda Motor 
(AHM), bilang, pihaknya telah 
menaikkan harga jual motor 
mulai Juni. "Awal Juni ini be-
berapa tipe sepeda motor 
matik sudah naik sekitar Rp 
100.000," kata Margono.

Sebelumnya, AHM telah 
menaikkan harga jual di awal 
tahun 2014. "Kenaikan harga 
itu terjadi karena pelemahan 
rupiah yang membuat  harga 
sukucadang terpengaruh," 
katanya.      ■

Astra Mengerek 
Harga Mobil
Pelemahan nilai rupiah menjadi alasan kenaikan harga

Francisca Bertha Vistika, 
Sinar Utami, Asnil B.

AUTO Menyasar Produksi 7 Juta Ban
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Kita sering mendengar 
kata "wiraswasta" ali-
as entrepreneurship. 

Tapi seringkali kata ini disa-
lahartikan. Konsepsi yang 
salah atau miskonsepsi ini 
bertebaran. Popularitas kata 
ini seringkali diidentikkan 
dengan bisnis kecil alias 
small business. Lembaga-lem-
baga kewiraswastaan sering-
kali memperpetuasikan mis-
konsepsi sebagai bisnis kecil.

Sesungguhnya, kewiras-
wastaan atau entrepreneur-
ship adalah suatu pola pikir 
yang mendasari fi losofi  bisnis 
dan tindakan-tindakan yang 
berhubungan dengan bisnis. 
Sering juga spirit kewiras-
wastaan disamakan dengan 
inovasi, yang merupakan sa-
lah satu derivatif darinya.

Seorang wiraswastawan 
atau wiraswastawati sejati 
pasti siap menelurkan inova-
si–inovasi, namun seorang 
inovator belum tentu mempu-
nyai spirit kewiraswastaan. 
Misalnya para pencipta pro-
duk dan insinyur IT. Tentu 
saja para pencipta dan insi-
nyur tersebut ada yang mem-
punyai spirit kewiraswasta-
an, namun kadarnya beda. 

Inovasi seorang wiras-
wastawan atau wiraswasta-
wati bisa berbentuk hardcore 
alias teknikal dan sistematik, 
maupun softcore alias bersi-

fat pelaksaan operasional 
bahkan kultur organisasi.

Kewiraswastaan merupa-
kan spirit dan dasar pemikir-
an dari berbagai kegiatan 
yang meningkatkan inovasi. 
Howard Stevenson profesor di 
Harvard Business School 
mendefi nisikan entrepreneur-
ship sebagai usaha menggali 
kesempatan terlepas dari ke-
beradaan sumber daya yang 
dimiliki saat itu. Artinya, 
seorang wiraswastawan/wati 
sejati terus menggali kesem-
patan yang ada, walaupun 
saat itu belum memiliki sum-
ber daya yang berarti.

Keberanian mengambil 
risiko ini yang membedakan 
seseorang mempunyai ke-
mampuan berwiraswasta 
atau tidak. Seorang wiras-
wastawan/wati sejati meng-
utamakan hasil daripada 
status dan posisi yang tertera 
di kartu bisnis. Gol pencapai-
an merupakan pemicu kiner-
ja. Mereka memiliki keyakin-
an yang tinggi akan kemam-
puan berpikir di luar boks 
dan gelar MBA tidak bisa 
menggantikan kemampuan 
dan keyakinan internal ini.

Kemampuan berwiras-
wasta seseorang bisa dinilai 
dari kemampuan mencari, 
menghubungkan, dan mem-
bentuk kesempatan-kesempat-
an. Jadi, dengan kata lain, 

spirit ini memberikan ke-
mampuan untuk berpikir dan 
bertindak lincah. Terkadang 
kita mendengar cibiran ia 
seorang oportunis. Dalam 
tingkat tertentu, seorang 
oportunis bisa jadi seorang 
wiraswastawan dan sebalik-
nya. Terminologi oportunis 
dalam hal ini adalah pujian.

Tidak jarang seorang wi-
raswastawan bisa melihat 
apa yang bagi orang lain ti-
dak terlihat. Konformitas 
atau penyesuaian sendiri 
bukan merupakan ukuran, 
mengingat ini bisa jadi me-
rupakan suatu pembuka ke-
sempatan, bukan penutup ke-
sempatan. Misalnya, sekolah 
berseragam merupakan ke-
sempatan bagi pembuat sera-

gam untuk memasarkan jasa 
mereka. Namun ini menutup 
kesempatan menjual pakaian 
warna-warni yang lucu.

Seorang wiraswastawan/
wati sejati mampu melihat 
secara visual di dalam benak 
mereka. Mereka mempunyai 
kemampuan visioner yang 
melihat hampir secara kasat 
mata gol mereka. Gol fi nansi-
al berbentuk angka tertentu, 
sudah terlihat jelas di benak 
mereka, seakan-akan sudah 
tercapai. Dan kemampuan 
ini seakan-akan mempunyai 
aura mistis karena dunia 
akan berkonspirasi untuk 
mewujudkannya.

Lantas, gol tersebut di-
uraikan dengan metode terba-
lik, artinya mereka melihat 
golnya dulu dengan jelas se-
belum membuatkan tangga ke 
sana. Visi tersebut bisa dika-
tegorikan sebagai visi terkon-
trol dan visi tidak terkontrol. 
Sedapat mungkin mereka 
memperbanyak visi terkontrol 
dan mengisi visi tidak ter-
kontrol dengan sifat dan peri-
laku yang diharapkan bisa 
mempermudah pencapaian.

Seorang wiraswastawan/
wati sejati merupakan ga-
bungan antara artis, project 
manager, dan pekerja keras 
yang sering disebut workaho-
lik. Ia juga seorang analis 
yang bisa melihat kelebihan 

dan kekurangan suatu aktivi-
tas atau proyek dengan kalku-
lasi akhir yang tepat atau ja-
rang meleset. Ini bukan beru-
pa bakat, namun karena 
sudah dilatih ribuan kali de-
ngan kerja keras dan cermat.

Sebagai contoh, Indonesia 
sebagai negara dengan per-
ekonomian yang berbasis 
konsumsi, pasti sangat me-
nawan hati para wiraswasta-
wan/wati. Namun ini tidak 
memberi jaminan keberhasil-
an. Angka pangsa pasar yang 
heboh saja tidak bisa dengan 
gegabah dipakai. Juga tim 
yang ada, masih belum siap 
ketika spirit kewiraswastaan 
masih mentah. Di sini visi 
seorang wiraswastawan/wati 
berperan.

Membangun pola pikir 
seseorang membutuhkan kei-
nginan yang mendalam dari 
orang tersebut. Metode yang 
paling bisa dicoba: Bayang-
kan seakan-akan hidup Anda 
tergantung dari keberhasilan 
bisnis Anda. Anda perlu 
membuat program bagi pikir-
an Anda sendiri, sehingga 
percaya bahwa itu yang sebe-
narnya terjadi. Pecutan-pe-
cutan internal memprogram 
pikiran sehingga segala tin-
dakan dan tindakan-tindak-
an analitis, menjadikan Anda 
sebagai project manager bagi 
diri sendiri.                 ■

Membangun Pola Pikir WiraswastaMembangun Pola Pikir Wiraswasta

MANUFAKTUR■

Jennie S. Bev, Santa Clara 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Gerai

Tifi co Fiber Gelontorkan 
Belanja Modal US$ 13 Juta

JAKARTA. Produsen tekstil PT Tifi co Fiber Indonesia Tbk 
memutuskan melanjutkan ekspansi tahun ini. Emiten ber-
kode saham TFCO ini berniat menambah mesin-mesin 
baru guna menggenjot produksi bahan baku tekstilnya.

Jika tahun 2013 lalu, Tifi co membelanjakan modal seki-
tar US$ 3,1 juta untuk membeli mesin dan penguatan infra-
struktur pabrik, maka tahun ini perusahaan juga melaku-
kan aksi yang kurang lebih serupa. "Belanja modal kami 
tahun ini US$ 13 juta," jelas Sugito Budiono, Direktur PT 
Tifi co Fiber Indonesia, Rabu (5/6). 

Belanja modal digunakan untuk membeli mesin, memba-
ngun infrastruktur, juga memperkuat daya pembangkit 
listrik dengan pengadaan mesin boiler alias ketel uap un-
tuk penguatan pembangkit listrik. Adapun alokasi belanja 
modal untuk pembangkit ini mencapai US$ 7 juta. Sedang-
kan belanja modal untuk mesin dipersiapkan sebesar US$ 
10,6 juta, dan untuk infrastruktur dialokasikan sebesar 
US$ 2,4 juta.

Sepanjang kuartal satu tahun ini, Tifi co sudah merealisa-
sikan belanja modal senilai US$ 2,7 juta. Sugito mempro-
yeksikan, sampai dengan semester satu tahun ini, persero-
an akan merealisasikan belanja modal sebesar 50% atau 
setara dengan US$ 6,5 juta.

Seiring dengan ekspansi produksi pabrik, Sugito meng-
aku akan memperluas pangsa pasarnya. Sayangnya Sugito 
tidak menjelaskan caranya. "Yang jelas untuk porsi ekspor 
dan domestik masih sama. Domestik 80%, sisanya ekspor," 
terang Sugito. Perlu diketahui, di kuartal I tahun ini, PT 
Tifi co Fiber telah mencatat kenaikan US$ 878.815. Jika di-
bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu US$ 
604.888, laba kuartal I–2014 mengalami kenaikan 45% .

Francisca Bertha Vistika

Kabelindo Genjot Produksi 
Kabel Telekomunikasi

EKSPANSI perusahaan telekomunikasi membangun jaring-
an kabel menjadi berkah bagi perusahaan produsen kabel. 
PT Kabelindo Murni Tbk menjadi salah satu perusahaan 
yang menikmati lonjakan permintaan kabel oleh perusaha-
an telekomunikasi tersebut.

Untuk memanfaatkan pasar yang sedang mekar ini, emi-
ten berkode saham KBLM ini telah mengalokasikan belan-
ja modal sebesar US$ 3 juta. Dana belanja modal akan di-
pergunakan untuk mengganti mesin lawas dengan mesin 
anyar. Mesin itu diharapkan bisa meningkatkan produksi 
kabel PT Kabelindo hingga 25%. Jika sebelumnya kapasitas 
produksi sebesar 800 metrik ton per bulan, diperkirakan 
bakal naik menjadi 1.000 metrik ton per bulan pada 2014.

Surya Adiwijaya Soepono, Direktur PT Kabelindo Murni  
Tbk, menjelaskan, dalam ekspansi, perusahaan telekomu-
nikasi akan membutuhkan kabel telekomunikasi jenis RF 
(radio frekuensi). "Pasar kabel RF inilah yang sangat men-
janjikan," tutur Surya di Jakarta, Kamis (5/6).

Selama ini, kata Surya, pasar kabel telekomunikasi RF 
kurang menjadi perhatian industri dalam negeri. Alhasil, 
pasar kabel telekomunikasi RF justru banyak diimpor dari 
Tiongkok. Alhasil, banyak perusahaan telekomunikasi In-
donesia lebih banyak membeli kabel RF dari luar negeri 
ketimbang menggunakan kabel RF produk dalam negeri.

Padahal dari sisi kualitas, kabel hasil produksi dalam 
negeri tak kalah jika dibanding dengan kabel dari China. 

Sinar Utami

Kinerja Keuangan PT Astra Otoparts Tbk 
(AUTO) (dalam juta rupiah)

Keterangan Kuartal I–2014 Kuartal I–2013
Pendapatan 3.094.418 2.360.763
Laba 304.182 287.165
Kas/Setara Kas 1.347.634 759.140
Total Kewajiban 3.510.359 3.058.924

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

Manajemen Perusahaan Terbaik

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Direktur PT Astra International (AI) Djoko Pranoto (kanan) bersama Direktur Bank Central Asia (BCA) Suwignyo Budiman 
(kiri) dan Managing Director Head of Indonesia Investment Banking Credit Suisse Robby Winata usai menerima 
penghargaan Finance Asia Award di Jakarta (5/6). Tahun ini PT Astra International menyabet peringkat pertama kategori 
Best Managed Company yang ke-11.

Penjualan Mobil 
Kuartal–I 2014 

Sejumlah Produsen
Nama Produsen 

Mobil 
Volume 

Penjualan
Toyota  113.481 
Daihatsu  51.448 
Suzuki  42.278 
Mitsubishi  41.464 
Honda  36.079 
Nissan  12.452 
Hino  9.368 
Isuzu  7.920 
Kia  2.558 
Mazda  2.416 
Keterangan: Total penjualan 
mobil kuartal I–2014 mencapai 
435.382 unit

Sumber: Gaikindo


