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JAKARTA. Penjualan mobil  
minibus dan microbus masih 
menanjak di tengah penjualan 
mobil yang lesu sepanjang ta-
hun ini. Penjualan mobil tipe 
ini pada bulan Maret, April 
dan Mei 2015 masih naik.

Mengacu data Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), Maret  
2015 penjualan minibus dan 
microbus tercatat 1.590 unit, 
naik 7,86% dari posisi Februa-
ri sebanyak 1.474 unit.

Pada April Penjualan kem-
bali meningkat jadi 1.844 unit 
atau naik 15,97% ketimbang 
bulan sebelumnya. Kemudian 
di Mei lalu, penjualan minibus 
tercatat 2.014 unit, naik 9,2% 
ketimbang bulan April.

Salah satu Agen Pemegang 
Merek (APM) yang mencatat-

kan kenaikan penjualan mobil 
jenis ini adalah PT Astra Dai-
hatsu Motor (ADM). Di seg-
men minibus dan microbus 
ini, Daihatsu memiliki Gran 
Max bermesin 1.300 cc dan 
mesin 1.500 cc.

Adapun penjualan Grand 
Max pada Maret 2015, seba-
nyak 1.138 unit, naik 4,69% 
ketimbang Februari 1.087 
unit. Pada April penjualannya 
naik 23,98% menjadi 1.411 
unit. Di bulan Mei, penjualan-
nya naik 4,39% jadi 1.473 unit. 

"Mobil ini digunakan untuk 
operasional. Kenaikan karena 
ada kenaikan kebutuhan mo-
bil operasional di periode ter-
sebut Maret, April, Mei," kata 
Amelia Tjandra, Direktur Pe-
masaran PT ADM kepada 
KONTAN, Kamis (18/6).

Mengacu proyeksi Amelia, 
mulai Juni, penjualan minibus 
ini tak secantik bulan sebe-
lumnya. "Menjelang Lebaran 
pasar mobil komersial mini-
bus ini turun. Yang naik pasar 
multi purpose vehicle (MPV)," 
kata Amelia.

Pendapat sama disampai-
kan Makmur, 4W Marketing 
Director PT Suzuki Indomobil 
Sales (SIS). Ia bilang, mobil 

minibus digunakan untuk 
kendaraan operasional. Di 
segmen ini, Suzuki memiliki 
Carry. "Permintaan tergan-
tung kebutuhan akan kenda-
raan operasional," kata dia.

Makmur bilang, pasar mini-
bus sangat kecil sehingga, ke-
naikan penjualan tidak berpe-
ngaruh besar bagi penjualan 
mobil keseluruhan. "Target 
penjualan Carry kami tahun 
ini sama dengan tahun lalu,” 
jelas Makmur. Itu artinya, Su-
zuki hanya menargetkan pen-
jualan Carry 2.326 unit. 

Sampai Mei 2015 penjualan 
Carry baru 799 unit. Bulan 
Maret terjual 112 unit, Februa-
ri 99 unit, April 68 unit dan 
Mei sebanyak 242 unit.

Fransisca Bertha Vistika

Kami akan membangun pabrik kosmetik, 
tapi masih tahap awal sekali.
Martin Jimi, Direktur Utama  
PT Akasha Wira International Tbk.

JAKARTA. Produsen air mi-
num dalam kemasan (AMDK) 
dan kosmetik PT Akasha Wira 
International Tbk (ADES) 
menganggarkan belanja mo-
dal Rp 130 miliar tahun ini. 
Belanja modal ini untuk me-
nambah kapasitas produksi 
guna memperkuat penjualan.

Martin Jimi, Direktur Utama 
ADES menyebutkan, belanja 
modal akan digunakan untuk 
menambah lini produksi 
AMDK di salah satu pabrik 
mereka. "Selain itu kami juga 
membeli mesin baru untuk 
meningkatkan efisiensi," kata 
Jimi, Kamis (18/6).

Adapun penambahan lini 
produksi dilakukan di pabrik 
ADES di Cibinong, Bogor. 
Jika penambahan lini produk-
si ini terealisasi, maka pro-
duksi pabrik AMDK milik 
ADES di Cibinong bertambah 
jadi dua lini produksi. 

Selain punya pabrik di Cibi-
nong, ADES juga punya pab-
rik AMDK di Sengon, Jawa 
Timur. Jika line produksi ber-
tambah, maka kapasitas pro-
duksi AMDK ADES naik dari 
400 juta liter per tahun menja-
di 800 juta liter per tahun. 

Jimi bilang, penambahan 
lini produksi ditargetkan ram-
pung pada semester kedua 
tahun 2015 ini. Selain memi-

liki pabrik AMDK, ADES juga 
memiliki dua pabrik lagi yang 
memproduksi minuman ber-
asa.

Salah satu dari dua pabrik 
tersebut memproduksi air 
minuman soya milk dengan 
merek Pureal yang berlokasi 
di Sukabumi, Jawa Barat. 
Adapun pabrik satu lagi mem-
produksi produk kosmetik 
yang berlokasi di Pulogadung, 
Jakarta.

Selain menambah produksi, 
sebagian belanja modal akan 
digunakan untuk pengadaan 
lahan untuk rencana pendiri-
an pabrik baru ADES di Gu-
nung Putri, Bogor. "Kami akan 
membangun pabrik kosmetik. 
Tapi ini masih tahap awal se-
kali. Baru dibangun tahun-ta-

hun mendatang," jelas Jimi.
Tahun ini, ADES membidik 

kenaikan pendapatan 20% ke-
timbang tahun 2014 lalu. Per-
tumbuhan pendapatan berasal 
dari produk baru serta dari 
penambahan kapasitas pro-
duksi. Untuk diketahui, De-
sember tahun lalu, ADES telah 
merilis minuman soya milk 
merek Pureal. Kemudian bu-
lan Februari, perusahaan me-
rilis produk kosmetik berna-
ma Hair Scentation. 

Untuk diketahui merek pro-
duk milik ADES antara lain; 
AMDK merek Ades dengan 
kemasan biru dan Nestle Pure 
Life dan Vica Royal. Sedang-
kan untuk produk kosmetik 
ADES memiliki merek Maka-
rizo.               n

Siapkan Rp 130 
Miliar, ADES 
Pacu Produksi
PT Akasha Wira Internasional tambah lini produksi

Benediktus Krisna Y. 

Penjualan Minibus Masih Tetap Menderu

penjualan naik 
karena ada 
kenaikan 

permintaan mobil 
operasional.
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Pekerjaan di ITS 

n Pekerjaan: pekerjaan konstruksi 
lanjutan pembangunan gedung 
FMIPA Tower ITS tahap III
Agensi: ITS (Kode Lelang: 853068)
Satuan kerja: ITS
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/ BG009 (jasa pelaksanaan 
untuk konstruksi bangunan gedung 
lainnya) yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 25.000.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 23.781.035.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Rabu, 10 Juni – Minggu, 21 Juni 
2015 melalui http://lpse.its.ac.id/
eproc/   

Pekerjaan  
di Jakarta Pusat 

n Pek belanja modal pengadaan 
alat-alat uji laboratorium unit 
industri bahan dan barang teknik
Agensi: UPPBJ Jakarta Pusat (Kode 
Lelang: 27021127)
Satuan kerja: Unit Industri Bahan 
dan Barang Teknik
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat mekanikal/elektrikal 
atau laboratorium yang masih 
berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 7.210.500.000
Nilai HPS paket: 
Rp 6.590.575.530
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Senin, 15 Juni – Rabu, 24 Juni 2015 
melalui http://lpse.jakarta.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di BMKG 

n Pekerjaan: belanja modal 
peralatan dan mesin untuk 
penguatan kapasitas insfrastruktur 
ruang server BMKG
Agensi: BMKG (Kode Lelang: 
1216524)
Satker: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ komputer dan suku 
cadang, alat teknik/mekanikal/
elektrikal, dan perlengkapan 
telekomunikasi, yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.337.600.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.253.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Jumat, 12 Juni – Senin, 22 Juni 
2015 melalui http://lpse.bmkg.go.
id/eproc/ 
 

Pekerjaan di Provinsi 
Sumatera Selatan

n Pekerjaan: kegiatan perencanaan 
penyusunan DED Kantor Gubernur 
Sumatera Selatan
Agensi: Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Provinsi Sumatera Selatan 
(Kode Lelang: 3541103)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum Cipta Karya Prov. Sumsel
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha/jasa desain 
arsitektural (AR102) yang masih 
berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.987.983.000
Nilai HPS paket: Rp 3.987.766.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Senin, 15 Juni – Minggu, 21 Juni 
2015 melalui http://lpse.
sumselprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kementerian ESDM

n Pekerjaan: Pembangkit Listrik 
Tenaga Gasifikasi 60 kW
Agensi: Ditjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi 
(Kode Lelang: 4416109)
Satuan kerja: Ditjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ mekanikal dan/atau 
elektrikal yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.100.000.000
Nilai HPS paket: Rp 2.088.315.570
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Jumat, 12 Juni – Senin, 22 Juni 
2015 melalui http://eproc.esdm.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kementerian Keuangan

n Pekerjaan: belanja modal 
pengadaan alat laboratorium unit 
industri bahan dan barang teknik
Agensi: UPPBJ Jakarta Pusat (Kode 
Lelang: 27021127)
Satuan kerja: Unit Industri Bahan 
dan Barang Teknik
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat mekanikal/elektrikal 
atau laboratorium yang masih 
berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 7.210.500.000
Nilai HPS paket: Rp 6.590.575.530
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Senin, 15 Juni – Rabu, 24 Juni 2015 
melalui http://lpse.jakarta.go.id/
eproc/  

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

Manajemen waktu me-
mang bukan perkara 
gampang. Apalagi 

jika menghadapi situasi ke-
macetan di kota-kota besar 
Indonesia. Belum lagi penya-
kit jam karet yang masih di-
idap oleh beberapa orang.

Inti dari manajemen 
waktu adalah skala prioritas 
dan efektivitas kerja. Juga 
meminimalkan stres. 

“Glazomania” adalah sua-
tu kondisi seseorang yang 
menggemari penggunaan list 
alias daftar. Demikian menu-
rut Dictionary.com. Dan ter-
nyata konsep ini sudah lama 
digunakan untuk memper-
mudah mengingat dan judul-
judul buku dan artikel.

Menggunakan list atau 
daftar sebagai checklist, to-do 
list, rundown list, dan organi-
zing list, sangat memudahkan 
kita untuk fokus. Dalam kuli-
ah maupun presentasi, poin-
poin biasanya disampaikan 
dalam bentuk nomor urut 1, 
2, 3, dan seterusnya maupun 
tanda bulatan atau strip.

Mengubah satu kebiasaan 
kecil ini kedengarannya sepe-
le. Padahal mempercepat ekse-
kusi dan memberikan rasa 
percaya diri karena tahu apa 
yang perlu dijalankan selan-
jutnya. Membuat list juga 

membangun kebiasaan untuk 
berpikir satu langkah demi 
satu langkah. Menurut Paula 
Rizzo pendiri Listproducer.
com. list semacam peta yang 
mengarahkan dan mengisi 
setiap jam, menit, dan detik,  

Waktu dan sumber daya 
bisa dihemat. Bagi yang ter-
biasa dengan berpikir dan 
melampaui tahapan-tahapan 
secepat kilat, sekarang adalah 
waktu yang tepat untuk lebih 
fokus dari awal hingga 
akhir. 

Menurut Dr. Gail Mat-
thews, membuat list juga 
membantu menghilangkan 
kegelisahan. Karena apa yang 
kita tuliskan akan dipakai 
sebagai pegangan sehingga 
poin-poin penting tidak terlu-
pakan.

Menuliskan list juga 
membantu daya ingat dan 
daya analisa karena setiap 
poin yang dicatat telah dipi-
kirkan terlebih dahulu. De-
ngan demikian rasa percaya 
diri juga semakin tinggi ka-
rena pikiran terorganisir de-
ngan baik serta tidak perlu 
membuang-buang waktu un-
tuk mengingat-ingat. 

Perasaan negatif yang di-
sebabkan oleh ketidaksiapan 
bisa berkurang. Dan ini sen-
diri sudah merupakan suatu 

kemenangan. Menurut studi 
psikologi, perasaan positif 
sendiri merupakan pemicu 
produktivitas dan kreativitas. 

World Health Organiza-

tion (WHO) pernah menya-
rankan agar rumah sakit di 
seluruh dunia untuk menggu-
nakan checklist dalam prose-
dur kesehatan, termasuk keti-
ka melakukan pembedahan. 
Hasilnya kesalahan bisa me-
nurun sebesar 36%.

Standard Operating Pro-
cedure atau (SOP) yang dike-
nal dalam dunia industri 
merupakan list yang mende-
til. Dan SOP merupakan basis 
dari segala macam standar 
industri, termasuk ISO. 

Dalam mengambil kepu-
tusan apapun, pro dan kon-
tra list sangat membantu. 
Setiap poin bisa diberikan 
nilai tertentu yang tergan-
tung dari kualitas kepenting-
an. Proses berpikir ini mung-
kin dianggap sepele dan se-
derhana, padahal hasilnya 
bisa sangat luar biasa. Kepu-
tusan bisa diambil dengan 
mempertimbangkan segi-segi 
yang telah dipertimbangkan 
lebih dulu.

Avelist.com memberikan 
rumah digital bagi list-list 
Anda. Mylifelist.org memban-
tu pencapaian gol-gol dalam 
hidup yang dituangkan da-
lam bentuk list. Individu 
pengguna list 33% lebih besar 
kemungkinannya dalam 
mencapai tujuan.

Bagi Anda yang belum 
terbiasa mengorganisasi, 
mulailah sebuah to-do list 
untuk satu hari. Setiap hari. 
Lantas buatlah list pencapai-
an, misalnya 10 negara yang 
ingin Anda kukunjungi, 10 
restoran baru untuk dicoba, 
10 teman lama untuk dikon-
tak, dan 10 buku untuk diba-
ca tahun Ini. 

Setelah terbiasa dengan 
list untuk diri sendiri, buat-
kan list untuk keluarga dan 
tim di kantor. Letakkan list di 
tempat umum yang mudah 
dijangkau. Lalu coretlah se-
tiap poin yang telah dicapai. 
Satu hal lagi yang tidak perlu 
dipikirkan. 

Membiasakan diri menu-
liskan list berarti melatih 
berpikir secara disiplin dan 
terfokus. Produktivitas dan 
efisiensi kerja meningkat de-
ngan sendirinya. Kebiasaan 
membuat list di tempat kerja 
memberi struktur dan mem-
buat sistem yang dapat berja-
lan secara sendirinya, apabi-
la telah terinternalisasi. 

Silakan dicoba. Sesuatu 
yang sederhana bisa saja 
menjadi katalis sesuatu yang 
luar biasa. Telah dibuktikan 
oleh WHO di dunia medis 
yang rendah toleransi terha-
dap kesalahan.                n

Manajemen Waktu dan Glazomania

otomotifn

Jennie M. Xue,  
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Pelabuhan New Priok

aNTaRa/Widodo S. Jusuf

Suasana proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru atau New Priok yang ada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis 
(18/6). Kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok diproyeksi akan meningkat lima juta TEus dari enam juta TEus per tahun, 
dengan beroperasinya Pelabuhan Kalibaru atau New Priok yang dijadwalkan selesai pada bulan Juli 2015.

Dengan 
membuat list, 
bisa membuat 

kita lebih 
terstruktur dan 

percaya diri.

MANAJEMEN PT Akasha Wira International Tbk (ADES) 
berkomitmen menambah kapasitas produksi air minum 
dalam kemasan (AMDK) meski Mahkamah Konstitusi 
mencabut Undang-Undang 7 tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (SDA). Martin Jimi, Direktur Utama ADES mene-
gaskan tetap mematuhi regulasi, saat berinvestasi di Indo-
nesia. "Kami concern soal sumber mata air. Kami berbisnis 
sesuai prosedur dan sesuai batas," ujar Jimi, Kamis (18/6).

Untuk diketahui, MK mencabut UU SDA dan mengaki-
batkan regulasi industri air kembali menggunakan UU Ta-
hun 1974 tentang Pengairan. Untuk menghindari keko-
songan regulasi, pemerintah sedang menyusun peraturan 
pemerintah soal Pengusahaan Sumber Daya Air.               n

Tetap Patuhi Regulasi Air


