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Setiap nilai tukar rupiah melemah Rp 1.000
per dollar, IGAR menaikkan harga jual.
Antonius Muhartoyo, Direktur Utama
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 25 Juli 2014

Laba IGAR Tergerus Nilai Rupiah
Laba PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) semester satu 2014 hanya naik 1,74% saat kinerja penjualan naik 13,38%
Benediktus KrisnaY.
JAKARTA. PT Champion Pacific Indonesia mencatat pertumbuhan pendapatan, laba
bersih stagnan di semester
satu 2014. Hal ini terjadi karena pertumbuhan pendapatan
ikut diiringi kenaikan beban
pokok penjualan.
Mengacu laporan keuangan
emiten berkode saham IGAR
ini, pendapatan semester satu
2014 tercatat Rp 367,13 miliar,
atau tumbuh 13,38% jika dibanding periode yang sama
tahun lalu Rp 323,80 miliar.
Antonius Muhartoyo, Direktur Utama IGAR bilang, kenaikan penjualan karena perusahaan menaikkan harga jual.
"Sepanjang semester pertama

kami menaikkan harga 8%,"
terang Antonius pada KONTAN, Rabu (23/7).
Asal tahu saja, portofolio
penjualan IGAR terdiri dari
produk kemasan farmasi dan
non-farmasi. Sampai Juni
2014, produk kemasan farmasi menyumbang pendapatan
Rp 290,87 miliar, tumbuh
18,36% dari periode yang sama
tahun lalu.
Sementara untuk kemasan
non farmasi menyumbang
pendapatan Rp 76,25 miliar,
turun 2,33% dari semester satu
tahun lalu senilai Rp 78,07
miliar. Selain pasar domestik,
IGAR juga memanfaatkan pasar ekspor ke negara tetangga
seperti Filipina. Namun, pangsa ekspor terbilang kecil, baru
5% dari pendapatan.

Babak belur karena kurs
Sayang kenaikan pendapatan tak diiringi kenaikan laba.
Pada paruh pertama tahun ini,
IGAR hanya mencatat kenaikan laba bersih 1,74% menjadi
Rp 18,64 miliar. Adapun kinerja laba semester satu tahun
lalu tercatat Rp 18,32 miliar.
Antonius bilang, laba bersih
naik tipis karena perusahaan
terkena beban pokok penjualan yang ikut naik pada saat
penjualan naik. Beban pokok
penjualan IGAR tercatat Rp
308,32 miliar, naik 14,92% jika
dibandingkan semester satu
tahun lalu Rp 268,29 miliar.
Kenaikan beban pokok penjualan ini lebih besar ketimbang kenaikan pendapatan
13,38%. Anton merinci, kena-

Kinerja Keuangan PT Champion Pacific
Indonesia Tbk (dalam juta rupiah)
Keterangan
Penjualan
Laba
Aset
Kewajiban

Semester I
2014
367.135
30.838
350.577
111.187

Semester I
2013
323.802
30.077
310.214
89.423

Semester I
2012
283.940
30.093
317.275
70.216

Sumber: RTI dan Laporan Keuangan IGAR

ikan beban produksi berpangkal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat (AS). Maklum, 95% bahan baku IGAR
merupakan produk impor.
Selama semester satu 2014,
beban penjualan dari bahan
baku IGAR tercatat Rp 278,63
miliar. Angka itu naik 22,30%
dari periode yang sama tahun

lalu Rp 227,82 miliar. "Bila
dollar AS naik Rp 1.000 per
dolar, maka harga jual kami
naik," jelas Antonius.
Karena kinerja perusahaan
tak memuaskan, IGAR belum
berniat untuk ekspansi. Perusahaan fokus dengan dua
pabriknya di Ciputat dan Bekasi yang kini menjalankan
kapasitas produksi 90%.
■

Dok IGAR

Beban pokok penjualan IGAR tercatat Rp 308,32 miliar.

■ OTOMOTIF

Mengapa Kegagalan Penting untuk Keberhasilan?

K

ebanyakan para coach
dan motivator menghembuskan prinsip
bahwa setiap keberhasilan
diawali oleh beberapa kali
kegagalan. Dan berbagai cara
dilakukan agar mengubah
mindset bahkan kebiasaan
sehingga pecundang bisa
menjadi pemenang.
Namun pertanyaan yang
perlu diajukan adalah: Mengapa kegagalan penting untuk
keberhasilan? Jawaban yang
sederhana adalah: dari kegagalan kita belajar banyak sehingga suatu hari bisa berhasil. Tapi benarkah jawabannya sesederhana itu? Jika
tidak, apa yang berada di
dalam black box setelah input
dan output terdeteksi?
Mari kita simak dari berbagai studi tentang bisnis
dan manajemen. Selama gagal merupakan suatu stigma,
maka para coach dan motivator akan tetap laris, sebagaimana yang saat ini terjadi di
Indonesia.
Namun di negara-negara
maju seperti di AS dan Eropa
Barat, konsep gagal semakin
berevolusi sehingga stigmatisasi semakin menipis. Kegagalan hanya merupakan beberapa babak awal dari suatu
kontinu aktivitas yang bermuara kepada pencapaian
target.

Dalam banyak kasus,
“anti gagal” merupakan posisi yang diambil sebagai refleksi ego, bukan dalam konteks growth mindset-nya Dr.
Dweck dari Stanford. Padahal, suatu keputusan perlu
diambil dalam keadaan kognitif prima dan mempertahankan rasionalitas. Keputusan bukan atas desakan ego
atau rasa kawatir akan solidaritas dan dianggap sebagai
team player.
Go Fever adalah terminologi yang terinspirasi dari
NASA. Ketika seorang pemimpin menetapkan tanggal
launching pesawat luar angkasa, maka seluruh jajaran
akan mendukung, walaupun
ada saja kemungkinan kegagalan karena ketidaksiapan
teknis. Terdorong dari rasa
satu tim, biasanya anggota
tim mengabaikan risiko tersebut dan tetap fokus ke tanggal peluncuran.
Dalam salah satu peluncuran pesawat ulang-alik
NASA, pernah terjadi ketidaksiapan teknis. Namun peluncuran tetap dilakukan sehingga terjadilah ledakan yang
menewaskan awak pesawat.
Go Fever sangat membahayakan karena pada prinsipnya ini merupakan perwujudan dari ego tidak mau
gagal, yang mengabaikan se-

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta
gala kekurangsiapan.
Gary A. Klein, seorang
psikolog peneliti dengan PhD
dari University of Pittsburg,
mempelopori metode penelitian Pre-Mortem alias sebelum
mati atau sebelum gagal.
Setiap anggota tim memberikan masukan akan halhal yang menurutnya bisa
menyebabkan kegagalan suatu proyek. Jadi, ada kesempatan khusus dalam menyampaikan concern daripada sekadar rapat untuk
melancarkan tanggal peluncuran.
Menurut Klein, kemampuan suatu institusi, proyek,
tim, dan individu untuk
mengakui adanya kemungkinan terjadinya kegagalan

dan mengalami sendiri kegagalan, sangat membutuhkan
keberanian. Dan suatu kegagalan sesungguhnya mempunyai nilai yang lebih penting
ketimbang sebagai proses belajar belaka.
Pengalaman akan berbagai kegagalan memungkinkan
untuk mendeteksi kegagalan
dari awal, jauh sebelum ada
tanda-tanda. Nilai dari kegagalan terbesar selain sebagai
proses belajar adalah membentuk fleksibilitas kognitif di
mana stigmatisasi diubah
menjadi spirit positif.
Metode Pre-Mortem ini
sangat membantu dalam
mengantisipasi masalah.
Apalagi yang bisa mengakibatkan kegagalan fatal dan
mengancam nyawa. Jadi
pada intinya, dengan mengalami dan mengantisipasi
terjadinya kegagalan, maka
keberhasilan suatu tim dan
proyek bisa diperkirakan dengan lebih tepat.
Dengan kata lain, setiap
kegagalan yang dicatat dengan seksama diperlukan
dalam proses pematangan.
Nilai proses pematangan ini
sangat besar dan menjustifikasi kegagalan-kegagalan di
tahap awal.
Jadi, bagaimana sebaiknya kita menghadapi suatu
kegagalan? Dengan meman-

dangnya sebagai sesuatu
yang positif, sebagaimana
yang telah disarankan Prof.
Klein.
Yang penting adalah menyadari bahwa sesuatu yang
berbeda dari apa yang diharapkan, telah terjadi. Dan ini
merupakan bagian dari mata
rantai proses mencapai suatu
tujuan alias keberhasilan
mencapai target.
Tentu diperlukan perubahan pola pikir di dalam
diri setiap anggota tim, sebelum perspektif ini bisa diterapkan sepenuhnya. Dan ini
merupakan kelebihan dari
kegagalan.
Apabila suatu rangkaian
perjalanan menuju target sangat mudah dilalui, maka
proses belajar dan pelatihan
dengan resilience tidak terjadi. Bahkan bisa jadi segala
sesuatu malah dipandang
mudah dan lancar.
Dengan analisis Pre-Mortem dan memperbaiki hal-hal
yang mencurigakan dari berbagai segi, maka persiapan
untuk berhasil semakin kuat
dan pencatatan semakin
mendalam dan menyeluruh
untuk dijadikan dasar empiris dan historis atas knowledge management di masa-masa
mendatang.
Jadi silakan menyambut
kegagalan.
■

Dua Bulan, Datsun
Go Laku 3.416 Unit
JAKARTA. Semenjak diluncurkan bulan Mei lalu, penjualan mobil Datsun Go+ langsung melaju kencang. Dengan
tawaran harga miring, penjualan mobil berbasis LCGC
(low cost green car) ini banyak mengundang daya tarik
konsumen.
Mengacu data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Datsun Go+ bulan
Juni 2014 naik 86,81% menjadi
2.225 unit jika dibandingkan
penjualan bulan Mei yang hanya 1.191 unit.
Indri Hadiwijaja, Head of
Datsun Indonesia bilang, kenaikan penjualan Datsun disokong momentum Lebaran.
"Lebaran menjadi salah satu
faktor yang menaikkan permintaan mobil untuk mudik.
Apalagi Datsun adalah satusatunya mobil LCGC di segmen multi purpose vehicle
(MPV)," kata Indri kepada
KONTAN, Selasa, (22/7).
Indri mengklaim, dengan
tipe mobil MPV, Datsun Go+
berpeluang untuk merebut
pasar mobil LCGC di Indonesia. Apalagi, segmen pasar
mobil terbesar Indonesia adalah mobil MPV yang konsepnya diusung Datsun Go+.
Dengan kenaikan penjualan
di bulan Juni 2014, maka Datsun Go+ tercatat telah menju-

al 3.416 unit dalam dua bulan.
Angka penjualan ini masih
jauh dari target penjualan
Datsun sebanyak 40.000 unit
sampai Maret 2015.
Namun begitu, Indri yakin
pihaknya bisa mencapai target, dengan cara memperkuat
layanan after sales. Cara ini
antara lain: meningkatkan layanan servis seperti, memberikan general check up kendaraan saat mudik Lebaran, dan

Lebaran menjadi
salah satu faktor
pendorong
penjualan Datsun
di Indonesia.
memberikan diskon untuk
penjualan suku cadang.
Sekadar informasi saja, Datsun Go+ diproduksi di pabrik
Nissan di Purwakarta, Jawa
Barat. Pabrik itu memiliki kapasitas produksi 150.000 unit
per tahun untuk merek Nissan
dan Datsun. Keduanya mempunyai porsi produksi masingmasing 50%. Itu berarti, produksi Datsun di pabrik tersebut bisa mencapai 75.000 per
tahun.
Sinar Utami

