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JAKARTA. Industri tekstil 
berbasis ekspor PT Eratex 
Djaja Tbk yang mengeluhkan 
minimnya pesanan baru di 
pasar ekspor. Kondisi ini 
membuat perseroan pesimis-
tis mencapai target penjualan 
tahun ini. 

Semula, perseroan menar-
getkan pendapatan US$ 60,4 
juta atau naik 6% ketimbang 
US$ 56,98 juta tahun lalu. 
"Soal pendapatan ini kami be-
lum bisa berkomentar karena 
ekonomi masih lesu," kata 
Juliarti Pudji, Corporate Ad-
min Manager Eratex, kepada 
KONTAN, Kamis (9/10) 

Juliarti bilang, sejak kuartal 
III tahun lalu, pihaknya belum 
mendapatkan pelanggan baru. 
"Saat ini kami fokus layani 
pembeli yang ada," kata dia.

Saat penjualan tak memuas-
kan, Eratex percaya diri de-
ngan labanya. Semester I-
2014, mereka mencetak laba 
US$ 1 juta, atau sesuai target 
akhir tahun. Kenaikan laba 
berasal dari laba kurs, sebab 
perusahaan fokus menggarap 
pasar ekspor. Adapun penda-
patan Eratex tercatat US$ 29,1 
juta, masih sedikit di bawah 
target. 

Untuk mengantisipasi penu-
runan penjualan, perseroan 
berusaha melakukan efi siensi 
dengan pengurangan biaya 
distribusi dan produksi. Un-
tuk diketahui, Eratex meng-
ekspor celana denim ke pasar 
global, dengan pasar terbesar 
Amerika Serikat (AS).

Fransisca Berta Vistika

Pabrik sudah beroperasi normal. Penjualan 
didukung musim panen di beberapa daerah. 
Sigit Kumala, 
Ketua Bidang Niaga AISI

JAKARTA. Penjualan sepeda 
motor pada September 2014 
melaju 16% jika dibandingkan-
kan dengan penjualan Agustus 
2014. Kenaikan penjualan ka-
rena pulihnya jam kerja pab-
rik dan pemasaran.

Mengacu data Asosiasi In-
dustri Sepeda Motor Indone-
sia (AISI), penjualan sepeda 
motor selama September 
mencapai 711.057 unit, naik 
ketimbang penjualan Agustus 
sebanyak 613.214 unit. "Pab-
rik sudah beroperasi normal, 
penjualan kami didukung oleh 
musim panen di beberapa 
daerah," kata Sigit Kumala, 
Ketua Bidang Niaga AISI, ke-
pada KONTAN, Kamis (9/10). 

Sebagaimana diketahui, 
penjualan sepeda motor pada 
Agustus rendah, karena ope-
rasional pabrik dan pemasar-
an terganggu libur Lebaran.

Adapun jenis sepeda motor 
yang mencatat pertumbuhan 
penjualan tertinggi selama 
September adalah motor 
sport. Penjualan motor jenis 
ini 102.543 unit atau naik 
19,06% jika dibandingkan de-
ngan Agustus 2014 sebanyak 
86.241 unit. "Potensi pasar se-
peda motor sport memang 
besar, karena seiring kenaik-
an pendapatan penduduk,” 
kata Sigit.

Meski begitu, penjualan se-
peda motor matik atawa sku-
tik tetap mendominasi penju-
alan September 2014 dengan 
angka 506.550 unit, atau naik 
17,36% ketimbang Agustus 
2014. Adapun penjualan sepe-
da motor bebek juga naik 
6,84% menjadi 101.864 unit. 

Dari sisi merek, sang jawara 
penjualan sepeda motor bulan 
September ditempati oleh 
Honda. Menyusul berurutan 
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, 
dan TVS. Untuk penjualan se-
peda motor Honda selama 
September 2014 tercatat 
459.705 unit, naik 18,38% jika 
dibandingkan dengan penjual-
an bulan sebelumnya. 

Penyumbang kenaikan pen-
jualan Honda berasal dari se-
peda motor sport merek CBR 
150R yang memang baru 
mengaspal awal September 
2014 di Indonesia. "Penjualan 
CBR 150R mendukung penju-
alan kami," kata Thomas Wija-
ya, Deputi GM Sales Division 

PT Astra Honda Motor. 
Faktor pendorong penjual-

an Honda lainnya berasal dari 
penambahan kapasitas pro-
duksi pabrik. "Bulan Septem-
ber lalu kami sudah bisa 
memproduksi 100.000 unit 
sepeda motor per bulan," ung-
kap Thomas. 

Kenaikan penjualan sepeda 
motor selama September ber-
hasil mendongkrak penjualan 
sepeda motor sepanjang ta-
hun ini. Sampai dengan kuar-
tal III, penjualan sepeda motor 
nasional naik 4,6% menjadi 
6,08 juta unit. Adapun periode 
yang sama tahun lalu tercatat 
sebanyak 5.812.807 unit. 

Sampai akhir tahun ini, pro-
dusen sepeda motor di Indo-
nesia menargetkan penjualan 
sepeda motor sebesar 8 juta 
unit. "Kami berharap penjual-
an sepeda motor mencapai 8 
juta unit tahun ini. Akan ada 
Natal dan tahun baru yang 
mendongkrak penjualan," 
kata Sigit optimistis.    ■

Jualan Sepeda 
Motor Melaju 
di September
Honda masih memimpin penjualan sepeda motor

Fransisca Bertha Vistika
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Eratex Susah Mendapatkan Pelanggan Baru
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CIBITUNG. Industri peralatan 
listrik ABB Indonesia mem-
perbesar kapasitas produksi-
nya di Indonesia. Perusahaan 
yang bermarkas di Swiss ini 
mengumumkan perluasan 
pabrik di Cibitung, Jawa Ba-
rat, pada Kamis (9/10).

Perusahaan menambah la-
han pabrik seluas 4.000 meter 
persegi (m²) dari 4.000 m² luas 
lahan pabrik yang sudah ada. 
Perluasan pabrik dilakukan 
untuk menambah produksi 
miniature circuit breaker 
(MCB). "Perluasan pabrik ini 
menambah kapasitas produk-
si MCB menjadi dua kali lipat,” 
kata Roy Kosasih, Local Divi-
sion Manager ABB Indonesia 
di Cibitung, Kamis (9/10).

Ekspansi ini membuat ka-
pasitas produksi ABB Indone-
sia naik dari 5 juta produk 
menjadi 10 juta produk per 
tahun. Roy mengatakan, ke-
naikan produksi tak hanya 
berpengaruh bagi kinerja per-
seroan, tapi juga menguntung-
kan bagi industri lainnya.

Sebab, mayoritas bahan 
baku yang digunakan ABB In-
donesia berasal dari dalam 
negeri atau setara 65%. Ada-
pun 35% sisanya diimpor dari 
beberapa negara. "Kami tar-
getkan komposisi komponen 
lokal naik 70% sampai 80% ta-
hun depan," jelas Roy. 

Adapun pasar utama dari 
MCB tersebut menyasar pasar 
dalam negeri, baik untuk PLN 
maupun untuk pelanggan ritel 
rumahtangga dan industri. 
Selain menggarap pasar do-
mestik, ABB Indonesia juga 
ekspor ke ASEAN, Australia, 
dan Selandia Baru. Namun, 

Roy bilang, nilainya tidak ter-
lalu besar.

Selain punya produk MCB, 
ABB Indonesia juga punya 
produk lain yang dipasarkan 
lewat empat divisi, yakni: divi-
si power product, power sys-
tem, discrete end motion, dan 
process automation. Adapun 
keempat jenis produk ini ma-
sih impor. 

Selain pasar ritel serta PLN, 
perusahaan mengklaim telah 
bekerjasama untuk memasok 
peralatan listrik untuk indus-
tri kertas, tambang, minyak 
dan gas, mineral, baja, dan 
pembangkit listrik. 

Meski enggan memerinci  
investasi saat ini, namun per-
seroan berkomitmen menam-
bah investasi senilai US$ 20 
juta. "Investasi ini tidak untuk 
sekali proyek, tapi untuk pro-
yek berkelanjutan," kata Roy.

Adapun target ekspansi per-
usahaan yang terdekat adalah 
meresmikan pabrik switch 
gear di Tangerang. Roy me-
mastikan pabrik itu beropera-
si sebelum awal tahun 2015. 
Adapun target pendapatan 
perseroan tahun ini adalah 
US$ 228 juta, atau naik 14% 
ketimbang pendapatan tahun 
2013 senilai US$ 200 juta. 

Untuk diketahui, ABB Indo-
nesia merupakan perusahaan 
patungan antara PT Sakti In-
dustri dengan ABB Global de-
ngan komposisi 45% dikempit 
PT Sakti Industri dan 55% di-
kuasai ABB Global. Adapun 
salah satu pemilik saham dari 
PT Sakti Industri adalah tai-
pan Murdaya Poo.

Namira Nainggolan

totalwarehouse.co.uk

Perluasan pabrik dilakukan untuk menambah produksi MCB.

ABB Memperluas 
Pabrik MCB

Coba Anda tanyakan ke-
pada diri Anda sendi-
ri,  apakah Anda lebih 

banyak berkreasi daripada 
konsumsi? Atau sebaliknya?

Asal Anda tahu, mayori-
tas penduduk dunia adalah 
konsumen, bukan produsen. 
Yang dimaksudkan dengan 
produsen di sini adalah me-
reka yang mempunyai andil 
langsung dalam proses pen-
ciptaan, seperti menghasil-
kan produk-produk intangible 
yang dikenal sebagai properti 
intelektual. Atau, berkarya 
sebagai entrepreneur.

Biasanya seseorang ha-
nya memilih untuk mende-
ngarkan musik, menonton 
acara-acara televisi dan fi lm, 
serta membaca buku-buku 
dan majalah cetak dan di 
komputer tablet, daripada 
menciptakan lagu, memain-
kan instrumen, rekaman, 
memproduksi fi lem dan video, 
menulis buku, mengisi maja-
lah, dan menciptakan game 
dan app untuk komputer tab-
let. Juga lebih banyak yang 
berkarya sebagai karyawan 
daripada menjadi wirausa-
hawan atau wirausahawati.

Jika dikuantifikasikan, 
maka bisa jadi konsumsi kita 
jauh melebihi kreasi inovatif 
kita. Padahal, inovasi dan 
kreativitas seseorang baru 
berarti ketika produksi krea-

tif melebihi konsumsi. Ba-
yangkan produktivitas Anda 
dalam bentuk P&L (profi t and 
loss statement). Perbanyak 
kreasi sehingga terjadi sur-
plus, sehingga secara intelek-
tual dan finansial, Anda 
mempunyai gain.

Tentu ini memerlukan te-
kad tinggi dan kemampuan 
alias skill yang memadai. 
Untuk itu, Anda bisa tingkat-
kan daya retensi dari berba-
gai pengetahuan dan skill up-
date sehingga status konsu-
men bisa beranjak menjadi 
produsen. Bagi mereka yang 
kurang aware bahwa setiap 
saat adalah kesempatan bela-
jar, mari kita upgrade brain-
ware dengan mindset bahwa 
setiap orang adalah pembela-
jar autodidak.

Logikanya begini. Anda-
lah pemilik otak, kemampuan 
belajar, dan motivasi belajar, 
bukan? Walaupun Anda bela-
jar di universitas atau insti-
tusi tertentu, Andalah yang 
sesungguhnya mengubah diri 
dari titik A ke titik B dengan 
kesadaran untuk menambah-
kan informasi baru ke dalam 
pikiran. Anda juga motor 
yang menggerakkan kaki un-
tuk melangkah ke berbagai 
pelatihan dan seminar untuk 
meng-upgrade kemampuan 
diri.

Dalam Learning Pyramid 

yang dicetuskan oleh Natio-
nal Training Laboratories di 
Maine, dikemukakan bahwa 
seseorang dapat menyimpan 
lebih banyak hasil pembela-
jaran apabila mereka meng-
ajarkan kembali apa yang 
mereka pelajari (90%), mem-
praktikkan (75%), mendisku-
sikan (50%), mendemonstra-
sikan (30%), menyerap dari 
audio visual (20%), membaca 
(10%), dan mendengarkan 
dari kuliah (5%). Jadi, para 
pelatih dan guru yang meng-
ajarkan kembali apa yang 
mereka pelajari baik secara 
intelektual maupun kineste-
tik, sesungguhnya, merupa-
kan pembelajar sejati.

Dengan kata lain, ketika 
kita menjadi produsen, maka 

kita jauh melampaui fase 
konsumtif belaka. Kapasitas 
kita bertambah dan kemam-
puan untuk mengingat kem-
bali apa yang telah kita miliki 
semakin terasah. Mengon-
sumsi suatu karya intelektual 
secara pasif sesungguhnya 
merupakan kerugian.

Seorang autodidak sejati 
adalah mereka yang hanya 
sedikit mengenyam bangku 
sekolah. Kebanyakan tidak 
melanjutkan ke perguruan 
tinggi. Mereka hanya memba-
ca, mendengar, mengobserva-
si, lalu mempraktikkan apa 
yang telah dia serap. Dengan 
demikian, retensi informasi 
dan keterampilan semakin 
mendalam.

Proses belajar sejati ketika 
informasi yang dimiliki ber-
transformasi menjadi sesua-
tu. Dari tidak ada menjadi 
ada.

Sesungguhnya belajar 
merupakan proses yang fun 
dan menggembirakan. Anda 
bisa kenal banyak hal baru 
dan memperbaharui infor-
masi dan keahlian untuk pe-
kerjaan dan bisnis Anda yang 
telah ada. Dan dengan meng-
ajarkan kembali apa yang 
baru dipelajari akan mening-
katkan retensi hingga 90%.

Bagaimana caranya? Ba-
yangkan bahwa Anda perlu 
mengajarkan kembali apa 

yang baru dipelajari kepada 
orang lain. Jika Anda mem-
punyai kemampuan menulis 
yang baik, tuliskan apa yang 
baru saja Anda baca dalam 
satu atau beberapa halaman 
resensi dan komentar. 

Jika Anda lebih suka ber-
bicara, tuangkan informasi 
baru tersebut dengan meng-
ulangnya kembali dan mere-
kamnya di smartphone Anda. 
Sesekali, Anda bisa dengar 
dan baca kembali resensi dan 
komentar yang tersimpan.

Bawalah selalu sebuah 
buku nota mungil untuk me-
nuliskan apa yang baru saja 
Anda dapatkan dari berbagai 
buku maupun presentasi. 
Menuliskan kembali dengan 
tulisan tangan akan men-
trigger memori otot dalam 
meretensi informasi. Lalu, 
ketika dalam proses menulis, 
bisa jadi Anda mendapatkan 
ide lain sehingga terjadi per-
campuran ide yang amat pa-
tut untuk dicatat.

Dengan cara ini, maka 
jadilah seorang produsen, 
bukan hanya puas menjadi 
konsumen. Kuncinya adalah 
dengan menjadi konsumen 
informasi dan keterampilan 
yang cerdas dan pemerhati 
yang peka, maka Anda akan 
mampu menangkap hal-hal 
kecil yang seringkali luput 
dari perhatian.   ■

Perbanyak Kreasi daripada KonsumsiPerbanyak Kreasi daripada Konsumsi
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Program CSR Daihatsu

ANTARA/Eric Ireng

Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra (kanan), bersama Direktur PT Makassar Raya Motor, 
Natsir Kalla (kiri), menunjukkan buku kurikulum dari Daihatsu, disaksikan oleh Kepala Sekolah SMK 2 Kendari, M Ansyari 
Umirtun (dua dari kiri). Di samping menggelar program CSR Bedah Perpustakaan dan Daihatsu Berbagi Ilmu di SMK 
Negeri 2, Kendari, pada Kamis (9/10) tersebut, ADM juga merekrut 3000 siswa dari 100 SMK yang lulus dengan nilai 
terbaik untuk berkerja sebagai mekanik di bengkel dan diler di seluruh Indonesia. 

Penjualan Sepeda Motor Tahun 2014 (unit)

Merek Januari–September  Pangsa Pasar (%)
Honda 3.800.952 62,52
Yamaha 1.906.340 31,35
Suzuki 228.665 3,76
Kawasaki 127.013 2,09
TVS 16.945 0,28
Total 6.079.915 100

Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia

JAKARTA. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemu-
kan pabrik pemintalan benang yang gulung tikar karena 
tak sanggup menanggung kenaikan tarif dasar listrik (TDL). 
"Mereka tutup karena kalah saing dengan benang impor," 
klaim Ade Sudrajat, Ketua API, Kamis (9/10).

Ade bilang, kenaikan tarif dasar listrik sebesar 40%, 
membuat biaya produksi pemintalan benang naik 8%. Me-
nyusul setelah itu kenaikan harga bahan baku benang yang 
juga naik 12%. Dengan alasan etika, Ade enggan menyebut-
kan nama perusahaan pemintalan benang yang telah tutup 
pabrik tersebut. Menurut Ade, pabrik tersebut ada yang 
tutup sementara, ada juga yang tutup selamanya.

Nah, bagi industri pemintalan benang yang masih ber-
operasi, mereka menurunkan kapasitas produksi atau 
mengurangi margin agar bisa bertahan. "Beban produksi 
dari listrik itu kedua, setelah bahan baku," kata Ade.       ■

Lima Pabrik Pemintalan 
Benang Telah Gulung Tikar


