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JAKARTA. Produsen alat 
elektronik dan ponsel PT Har-
tono Istana Teknologi yang 
dikenal dengan merek Polyt-
ron, menargetkan pertumbuh-
an penjualan dispenser 15% 
tahun ini. Target itu naik dari 
rencana semula sebesar 10%.

Santo Kadarusman, Public 
Relations and Marketing 
Event Manager Polytron bi-
lang, kenaikan target dilaku-
kan setelah perusahaan meri-
lis dispenser anyar pada Rabu 
(20/8). "Hampir setiap rumah 
tangga butuh dispenser, se-
hingga produk kami pasti di-
terima pasar,” kata Santo.

Sayangnya, Santo enggan 
menyebutkan angka penjual-
an dispenser ini. Ia hanya bi-
lang, dispenser terbaru Polyt-
ron itu bernama Hydra Water 

Dispenser PWC 777 yang me-
miliki konsep tempat galon di 
bawah mesin dispenser. 

Tak hanya dispenser, per-
usahaan juga mematok per-
tumbuhan penjualan TV sebe-
sar 5% tahun ini. Untuk LED 
TV ditargetkan tumbuh 10%, 
sedangkan AC, kulkas dan 
mesin cuci dipatok tumbuh 
15%, serta DVD player ditar-
getkan tumbuh 20%. Adapun 
target pertumbuhan ponsel, 
Santo enggan menyebutnya. 

Untuk diketahui, Polytron 
memiliki tiga pabrik, yakni 
berlokasi di Semarang dan 
dua di Kudus. Pabrik di Sema-
rang memproduksi home ap-
pliances seperti AC, kulkas 
dan dispenser. Sementara 
pabrik di Kudus memproduksi 
audio-video dan ponsel.

Selain tak mau menyebut-
kan angka penjualan, Santo 
juga enggan menyebut spesi-
fik kapasitas produksinya. 
Santo hanya bilang, lima ta-
hun lalu, produk Polytron di-

dominasi oleh produk audio-
video, pada 5 tahun ini dido-
minasi home appliance. "Lima 
tahun ke depan kami fokus di 
ponsel," terang Santo.

Khusus pabrik ponsel, Pol-

ytron memiliki dua  line pro-
duksi dengan kapasitas 
100.000 unit sebulan. Namun, 
kapasitas terpasang pabrik 
baru mencapai 30.000 unit per 
bulan. Polytron mengklaim 
produk mereka menggunakan 
50% bahan baku lokal, sele-
bihnya bahan baku impor. 

Tak hanya garap pasar do-
mestik, Polytron juga ekspor 
ke-32 negara. Jika sebelumnya 
ekspor menyumbang 5% dari 
penjualan, tahun ini Polytron 
menargetkan ekspor me-
nyumbang 10%. Negara tujuan 
ekspor Polytron adalah: Thai-
land, Filipina, India, Pakistan, 
Vietnam, Republik Dominika, 
Myanmar, Uni Emirat Arab, 
dan Bahrain.

Benediktus Krisna Yogatama

Kinerja perusahaan dan anak perusahaan 
kami mulai membaik.
Deassy Aryanti, Sekretaris Perusahaan 
PT Indo Kordsa Tbk (BRAM).

JAKARTA. Kinerja produsen 
kain ban PT Indo Kordsa Tbk 
berhasil menghijau pada pa-
ruh pertama tahun 2014 de-
ngan torehan laba bersih ta-
hun berjalan US$ 9,19 juta dan 
laba komprehensif US$ 10,87 
juta. Padahal pada periode 
yang sama tahun sebelumnya, 
hanya mencatat laba US$ 
68.994, dan rugi komprehensif 
US$ 720.000. 

Mengacu laporan keuangan 
perusahaan yang listing di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dengan kode BRAM ini, sum-
bangan kinerja positif perse-
roan berasal dari sumbangan 
anak usahanya di Thailand. 
Anak usaha ini bernama Thai 
Indo Kordsa yang mencatat 
laba US$ 1,07 juta di paruh 
pertama tahun 2014. 

Pencapaian kinerja ini sete-
lah periode yang sama 2013, 
Thai Indo Kordsa merugi US$ 
656.271. Kerugian akibat dam-
pak banjir besar yang melanda 
Thailand 2011. "Kinerja positif 
dipengaruhi performance per-
usahaan dan anak perusahaan 

yang telah membaik,” kata 
Deassy Aryanti, Sekretaris 
Perusahaan Indo Kordsa ke-
pada KONTAN, Kamis (21/8) 

Selain dari anak usaha, eks-
por BRAM juga naik di paruh 
pertama 2014. Sebelumnya, 
Manajer Penjualan BRAM, 
Onny Gunawan pernah bilang, 
perusahaan menargetkan 
kontribusi ekspor BRAM naik 
menjadi 60% dari sebelumnya 
55%. Artinya nilai ekspor 
BRAM sebesar US$ 61,9 juta 
atau US$ 56,7 juta.

Diantara negara tujuan pa-
sar ekspor BRAM adalah: Je-
pang, Korea Selatan, Thailand, 
dan Taiwan. Mulai tahun ini, 
BRAM juga melebarkan pasar 
ekspor ke Tiongkok, salah 
satu pasar otomotif terbesar 
di dunia. 

Kilau laba BRAM tak bisa 
dilepaskan dari kenaikan pen-
dapatan BRAM. Pada paruh 
pertama tahun ini, pendapat-
an BRAM naik 12,76% jadi US$ 
103,17 juta jika dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu 
senilai US$ 91,49 juta. 

Menilik lebih dalam laporan 
keuangan perseroan, kenaik-
an pendapatan terbesar BRAM 
berasal dari penjualan tire 
cord sebesar 83,39% dari total 
pendapatan atau senilai US$ 
86,02 juta. Sisanya, senilai 
US$ 11,18 juta disumbang dari 
hasil penjualan yarn, dan se-
nilai US$ 5,96 juta berasal dari 
penjualan polyester. 

Sampai akhir tahun ini, 
BRAM menargetkan pertum-
buhan pendapatan sebesar 
15% dari realisasi pendapatan 
tahun 2013 lalu senilai US$ 
200,16 juta. Itu artinya, BRAM 
mematok target pendapatan 
sampai akhir tahun ini menja-
di US$ 240,2 juta. 

Salah satu faktor yang akan 
menjadi penunjang kinerja 
BRAM adalah, adanya kenaik-
an produksi setelah pabrik 
barunya beroperasi bulan Ok-
tober mendatang.    ■

Anak Usaha 
Dongkrak 
Kinerja BRAM
PT Indo Kordsa Tblk raup laba US$ 9,19 juta

Sinar Utami

Polytron Andalkan Bisnis Alat Rumah Tangga

Lima tahun ke 
depan, Polytron 
akan fokus di 
bisnis telepon 

seluler.

Gerai

Holcim Bangun Terminal 
Semen di Lampung

JAKARTA. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) memulai 
pembangunan terminal semen di Lampung. Hal ini ditandai 
dengan peletakan batu pertama pada lokasi proyek di Desa 
Rangai Tritunggal, Lampung Selatan, Kamis (21/8).

"Upacara peletakan batu pertama ini menjadi tanda ko-
mitmen kami memberikan solusi berkelanjutan bagi ma-
syarakat Lampung dengan cara mendekatkan kehadiran 
produk kami untuk konsumen." ujar Eamon John Ginley, 
Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk dalam pernya-
taan tertulis yang diterima KONTAN. 

Eamon berharap, proyek baru tersebut bisa menjadi so-
lusi bagi pesatnya permintaan semen untuk keperluan 
pembangunan wilayah Lampung. Asal tahu saja, terminal 
semen tersebut memiliki luas areal sekitar 4,7 hektare (ha) 
dengan kapasitas 1 juta ton.

Sayangnya, Eamon tak menjelaskan nilai investasi yang 
bakal digelontorkan untuk membangun terminal semen 
tersebut. Ia hanya menjabarkan, terminal semen itu akan 
dilengkapi alat berteknologi tinggi yang mudah dioperasi-
kan, hemat energi, dan ramah lingkungan. 

Tak hanya itu, terminal tersebut memiliki sistem trans-
portasi material yang tertutup. Dengan sistem ini, persero-
an berharap bisa menjaga kualitas produk bagi konsumen. 
Sekedar informasi saja, pada bulan Juni 2014 lalu, SMCB 
juga meresmikan pabrik baru di Tuban, Jawa Timur. De-
ngan adanya pabrik baru tersebut, kapasitas produksi 
SMCB naik 40% menjadi 11 juta ton dari kapasitas produk-
si periode tahun lalu sebanyak 9,1 juta ton. 

Sinar Utami

Target Produksi Industri 
Plastik Hulu 4,3 Juta Ton 

JAKARTA. Asosiasi Industri Aromatik, Olefi n dan Plastik 
Indonesia (Inaplas) menargetkan produksi plastik untuk 
industri hulu sebesar 4,3 juta ton tahun ini. Angka ini naik 
7,5% dibandingkan dengan produksi tahun lalu 4 juta ton. 

Budi Susanto Sadiman, Wakil Ketua Umum Inaplas bi-
lang, tren kenaikan produksi plastik ikut tren pertumbuhan 
ekonomi yang diproyeksikan ada di angka 5%-6%. "Karena 
kami produk akhirnya kemasan ke konsumen, mulai dari 
kemasan makanan minuman, obat-obatan, macam-ma-
cam," ujar Budi pada Kamis (21/8).

Pada semester pertama tahun ini, realisasi produksi plas-
tik industri hulu ini tercatat 2,15 juta ton. Budi bilang, pada 
semester pertama banyak pemicu pertumbuhan perminta-
an, diantaranya faktor pemilu.

Selain membidangi hulu industri plastik, Inaplas juga 
membawahi industri aromatik dan olefi n. Untuk kapasitas 
produksi olefi n nasional tahun ini diproyeksikan bisa men-
capai 2,5 juta - 2,6 juta ton per tahun dengan permintaan 4,3 
juta. Selain dipenuhi industri olefi n domestik, pasar olefi n 
juga masih banyak yang impor. 

Asal tahu saja, olefi n merupakan bahan baku biji plastik 
yang terbuat dari nafta yang 90%-100% bahan bakunya ha-
rus diimpor. Budi bilang, prospek industri plastik hulu ini 
masih terbuka lebar, sebab akan ada banyak permintaan 
terutama dari segmen industri otomotif, agrikultur atau 
hortikultura dan infrastruktur. 

"Penjualan mobil tiap tahun bertambah, setiap kompo-
nen ada kandungan plastiknya. Petani juga butuh karung 
untuk penyimpanan. Lalu infrastruktur juga butuh pipa air 
yang ada plastiknya," terang Budi.

Benediktus Krisna Yogatama

■MANUFAKTUR

Mahkamah Konstitusi 
(MK) telah memutus-
kan calon presiden 

yang memenangkan pemilih-
an Presiden 2014. Tak lama 
lagi masyarakat Indonesia 
akan segera mendapat kan 
presiden baru, dengan kabi-
net baru, berikut dengan pe-
merintahan baru.

Dengan administrasi pe-
merintahan baru, presiden 
dan wakil presiden baru, 
mari kita membenahi sema-
ngat baru dalam berkarya di 
tempat kerja. Ada tujuh cara 
untuk meningkatkan produk-
tivitas yang didukung oleh 
sains, yaitu ilmu psikologi 
yang mempelajari motivasi 
dan produktivitas. 

Pertama, bekerja dalam 
waktu singkat, lebih berkuali-
tas daripada bekerja dalam 
waktu yang panjang. Menu-
rut Prinsip Parkinson (Par-
kinson’s Law), kita meng-
adaptasi hasil yang kita ker-
jakan, dalam waktu yang 
tersedia.

Jadi, dengan kata lain, 
kalau deadline yang diberikan 
masih satu bulan lagi, biasa-
nya proyek dikerjakan dengan 
santai. Dan jika waktu ting-
gal tersisa tiga hari lagi, ba-
rulah dikejar dengan gede-
bak-gedebuk.

Jadi, jika Anda adalah 
seorang manajer, berikan 

deadline yang ketat. Satu la-
poran pendek diselesaikan 
dalam beberapa jam saja, 
bukan beberapa hari. Karena 
menurut Parkinson’s Law, 
jika waktu yang diberikan 
hanya satu menit, maka pro-
yek akan diselesaikan dalam 
satu menit saja.

Karena itu, kurangi wak-
tu lembur bahkan meniada-
kan. Berikan tambahan wak-
tu apabila diperlukan. Inti-
nya, dengan adanya deadline,  
maka hormon adrenalin akan 
diproduksi sehingga derap 
kerja lebih cepat, efi sien, fokus 
lebih tajam, dan produktivi-
tas meningkat.

Masih tidak percaya? Ma-
sih ingat Instagram yang 
baru saja dibeli oleh Facebook 
dengan harga satu miliar  
dollar Amerika Serikat? Bera-
pa jumlah pegawai Insta-
gram? Hanya 13 orang. 

Sekarang bandingkan de-
ngan satu toko farmasi kecil 
di mal terdekat. Hitunglah 
ada berapa orang pegawai-
nya. Bisa diprediksi bahwa 
bekerja di kantor Instagram 
jauh lebih cepat derapnya.

Kedua, jalankan aktivitas 
dengan kesadaran bahwa 20% 
dari aktivitas mempunyai 
hasil yang mencakup 80%. 
Sedangkan 80% aktivitas ha-
nya akan mencakup 20% ha-
sil. Jadi, Anda sebaiknya 

memilih aktivitas yang dila-
kukan. Pertimbangkan peng-
gunaan waktu dan hasil dari 
aktivitas tersebut.

Advis dari Warren Buffett 
berikut. Mereka yang sukses 
lebih banyak berkata tidak 
daripada mereka yang tidak 
sukses. Pilihlah aktivitas 
Anda secara hati-hati. Jika 
manager Anda tidak membe-
rikan deadline ketat, Anda 
bisa memacu diri dengan 
memberikan deadline terse-
but.

Ketiga, nikmatilah men-
delegasikan tugas, jangan 
kerjakan sendiri segala se-
suatu. Terkadang hal-hal 
yang tidak begitu menghasil-
kan nilai tambah di produk 
akhir, sangat menyita waktu. 

Kegiatan-kegiatan ini tidak 
perlu dipertahankan.

Keempat, hentikan kebia-
saan perfeksionis. Menurut 
Dr. Simon Sherry dari Dal-
housie University, ada kore-
lasi antara tingginya tingkat 
perfeksionisme dengan me-
nurunnya produktivitas. Ti-
dak ada waktu yang lebih te-
pat daripada saat ini.

Ingat, bahwa apapun tu-
gas di tangan, perlu diselesa-
ikan begitu deadline dicapai. 
Walaupun masih belum sem-
purna sekali di mata Anda 
yang perfeksionis.

Kelima, hal-hal repetitif 
atau bersifat pengulangan, 
sebaiknya diotomatisasi. 
Penggunaan aplikasi-aplika-
si otomatisasi sudah semakin 
populer. Dalam konteks digi-
tal, ada digital asset manage-
ment application. Demikian 
pula untuk fungsi-fungsi 
lainnya. Gunakan gadget se-
perti smartphone dan kompu-
ter tablet jika memang diper-
lukan. 

Keenam, pengambilan ke-
putusan bisa dipercepat de-
ngan data yang akurat dan 
lengkap. Lengkap di sini, ar-
tinya sekomprehensif mung-
kin, dalam keterbatasan yang 
ada. Optimasi berbagai ben-
tuk sebagaimana optimasi 
web site pasti bisa dan seba-
iknya dilakukan. 

Timothy Ferriss dengan 
The 4-Hous Workweek telah 
menularkan virus hacking 
your life. Caranya dengan 
mengenali berbagai instru-
men dan metode untuk mem-
persingkat jalan dan mening-
katkan efi siensi. 

Cara ketujuh meningkat-
kan produktivitas adalah, si-
sihkan waktu khusus bebera-
pa menit, misalnya setiap 30 
menit dan satu jam setiap 2-3 
jam kerja. Untuk apa? Untuk 
memberikan kesempatan bagi 
otak melakukan rileksasi. 

Di kota-kota besar yang 
serba sumpek dan cepat, kita 
perlu kembali kepada diri 
sendiri atawa alone time, ka-
rena dalam kesendirian, kita 
men-charge kembali baterai 
yang sudah semakin susut. 

Menurut riset Harvard 
University, memori manusia 
akan terpatri lebih permanen 
ketika sedang sendirian. De-
ngan meluangkan waktu  dan 
menggunakannya untuk me-
nyendiri juga penting untuk 
membangun pikiran yang le-
bih empati terhadap orang 
lain. Kreativitas juga akan 
terbangun ketika kita sedang 
akrab dengan diri sendiri.

Mari bangun negeri ini 
dengan produktivitas kelas 
dunia. Kita bisa mulainya 
dari diri sendiri, lingkungan 
sekitar, dan masyarakat. ■

Meningkatkan ProduktivitasMeningkatkan Produktivitas
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Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Kerjasama Program Pendidikan

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor (HPM) Tomoki Uchida (kedua kiri), Walikota Bogor Bima Arya (kedua kanan), 
Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual HPM Jonfi s Fandy (kanan) dan Kepala Sekolah SMKN 4 Bogor Joni Alwis 
(kiri), memperhatikan cara kerja simulator sistem kelistrikan mobil di bengkel praktik siswa usai meresmikan kerjasama 
program pendidikan dasar teknisi Honda di SMKN 4 Kota Bogor, Kamis (21/8). HPM menyerahkan sebuah simulator 
mesin mobil, beserta komponen dan peralatan yang bakal digunakan sebagai materi pendukung pendidikan. 

Pemegang Saham BRAM

Kordsa Global AS  60,21 %
Robby Sumampow  23,92 %
PT Risjadson Suryatama  5,61 %
Ievan Daniar Sumampow  2,87 %
Iefenn Adriane Sumampow 0,98 %
Publik  10,27 %

Sumber: Laporan Keuangan BRAM

Kinerja Indo Kordsa Tbk
(Dalam ribuan dollar AS)

Penjualan
Sem-2014
Sem-2013

Laba
103.171

91.493

9.197

68,99

Penjualan
86,02

Penjualan

11,18
5,96

Tire Cord
Yarn

Polyster

Sumber Pendapatan Semester I-2014
(Dalam juta dollar AS)

Sumber: Laporan Keuangan BRAM


