AUTO Perbesar
Suku Cadang
Pengganti

15

INDUSTRI

Tak ekonomis, jadi kami memilih tutup
pabrik tabung LPG.
Rubianto,
Direktur PT Pelangi Indah Canindo Tbk
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Kontribusi penjualan suku cadang pengganti jadi 45%
David Oliver Purba
JAKARTA. Penurunan penjualan mobil dan sepeda motor
berdampak negatif ke penjualan suku cadang otomotif PT
Astra Otoparts Tbk. Maklum,
anak usaha Astra Group menjadi pemasok suku cadang
untuk sejumlah perakitan otomotif di Indonesia.
Alhasil, saat penjualan otomotif turun, emiten berkode
saham AUTO ini langsung
terkena dampaknya. Merujuk
laporan kinerja keuangan
kuartal III-2015, pendapatan
AUTO turun 5,5% menjadi Rp
8,670 triliun ketimbang pendapatan periode yang sama
tahun lalu Rp 9,178 triliun.
Hugeng Gozali, Direktur
AUTO bilang, ada tiga penyebab penurunan pendapatan
perusahaannya. Pertama, turunnya permintaan suku cadang pabrikan otomotif atau
dari original equipment manufacturer (OEM).
Ambil contoh: pesanan suku
cadang dari pabrikan mobil
Toyota turun karena penjualannya turun. Penurunan penjualan mobil Toyota tersebut
langsung menurunkan permintaan suku cadang AUTO.
Kedua, penguatan nilai tukar
dollar Amerika Serikat (AS)
juga membuat harga bahan
baku komponen naik.

Maklum, sebagian besar
bahan baku suku cadang produksi AUTO di impor. Ketiga,
kenaikan upah buruh yang
membuat biaya pengupahan
AUTO naik 15%-20%. "Ketiga
masalah ini cukup membuat
bisnis kami terhantam," kata
Hugeng, Kamis (12/11).

Penjualan PT
Astra Otoparts
Tbk tahun ini
diproyeksikan
turun dari tahun
lalu
Adapun harapan dari aksi
bisnis yang dilakukan AUTO
ternyata belum memberikan
kontribusi yang memuaskan.
Sebagaimana diketahui, pertengahan tahun 2015 lalu,
AUTO menjalin kerjasama
dengan produsen ban Pirelli.
Hamdani Dzulkarnaen Salim, Presiden Direktur AUTO
menambahkan, kerjasama

bisnis itu tidak banyak membantu penjualannya. Sebab,
perusahaan mitra juga tengah
dirundung masalah serupa.
Begitu juga dengan peresmian pabrik komponen lampu
kendaraan Astra Juoku Indonesia yang ternyata belum
banyak membantu penjualan
AUTO. Sebab, pengoperasian
pabrik dilakukan saat penjualan mobil sedang lesu.
Meski kinerja penjualan
kuartal III-2015 kurang memuaskan, AUTO tak mau tak patah arang. Sampai akhir tahun
ini, Hamdani akan memacu
penjualan after sales atau
suku cadang pengganti. Hamdani menyebutkan, kontribusi
dari penjualan suku cadang
after sales ini sudah naik dari
41% di kuartal III-2014 menjadi 45% di kuartal III-2015.
Terkait dengan target bisnis
AUTO tahun ini, Hamdani
enggan menjelaskannya. Ia
hanya bilang, realisasi penjualannya tahun ini akan lebih
rendah dari realisasi penjualan AUTO tahun lalu yang
mencapai Rp 12,25 triliun. n

Kinerja Keuangan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)
Penjualan
Laba
(dalam miliar rupiah)

Kuartal III-2015
8.670,00
158,47

Kuartal III-2014
9.178,06
721,65

Sumber: Bursa Efek Indonesia
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Model berpose dengan mesin cuci baru LG saat peluncuran produk di Jakarta, Kamis (12/11). LG meramaikan pasar
mesin cuci dengan meluncurkan produk baru untuk menggenjot penjualan di tengah daya beli masyarakat sedang lesu.
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Pelangi Indah Tutup Pabrik Tabung LPG
JAKARTA. Penurunan pesanan tabung untuk liquefied
petroleum gas (LPG) menyebabkan produsen kemasan
baja, PT Pelangi Indah Canindo Tbk, mengubah rencana
bisnisnya. Karena permintaan
tabung LPG dari PT Pertamina turun, Pelangi Indah menghentikan produksi tabung
LPG sekaligus merumahkan
sebagian pekerjanya.
Rubianto, Direktur Pelangi
Indah Canindo menyatakan,
proses merumahkan karyawan dilakukan semester 12015 karena pesanan tabung
turun dan tak mencapai skala
ekonomi. Kapasitas produksi
300.000 tabung LPG per bulan,
adapun pesanan hanya 70.000
unit tabung per bulan. "Tak

ekonomis, jadi kami pilih tutup (bikin tabung LPG) saja,"
kata Rubianto kepada KONTAN, Kamis (12/11).
Kini, pabrik tersebut dijadikan sebagai gudang dan area
pemotongan produk kemasan
jenis lain. Karena pabrik tabung LPG tutup, ada sekitar
50 karyawan emiten berkode
saham PICO ini yang dirumahkan. Sebagian lagi dipindah
ke pabrik PICO yang lainnya.
Dalam laporan keuangan
PICO, efisiensi terlihat dalam
komponen gaji PICO yang turun 15,3% menjadi Rp 7,32
miliar di kuartal III-2015 ketimbang periode yang sama
tahun lalu Rp 8,64 miliar.
Karena kondisi pasar tidak
terlalu menggembirakan,

PICO tak tertarik ekspansi di
bisnis kemasan baja. Mereka
memilih untuk mempertahankan pelanggan yang ada sembari mencari pelanggan baru,
terutama dari perusahaan Singapura yang akan mendirikan pabrik di Indonesia.
Untuk menyiasati pasar kemasan baja yang lesu ini, PICO
melirik bisnis properti. Saat
ini, PICO punya lahan 4 hektare (ha) di Bitung, 20 ha di Cikande dan 3 ha di Sidoarjo.
Untuk lahan di Bitung, PICO
telah membangun 50 unit gudang. Sedangkan lahan di Cikande, PICO akan membangun 27 kaveling pabrik.
Di bisnis properti ini, PICO
akan menjalankan bisnis dengan konsep kerjasama ope-

rasi, dimana dana dipersiapkan investor dan PICO menyediakan lahan. Dalam
proyeksi, pembangunan kawasan pabrik ini akan memakan waktu empat tahun.
Untuk diketahui, tahun ini
PICO target pertumbuhan
penjualan 5%-10% dari pendapatan tahun lalu. Sampai
kuartal III-2015, PICO telah
mengemas senilai Rp 527 miliar, naik 5,8% ketimbang pendapatan periode yang sama
tahun lalu Rp 498 miliar.
Selain dari tabung LPG,
PICO juga menjual drum baja
untuk pelumas, pelapis baterai, general can seperti kaleng
dan pail can.
Mimi Silvia
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Learning Hacks untuk Sukses

S

etiap aktivitas manusia
adalah aktivitas belajar.
Ketika Anda menuliskan
laporan kerja, menyusun
pembukuan, dan memasarkan suatu produk, pasti Anda
mempelajari hal-hal baru.
Untuk jalur cepat alias “jalan
pintas” yang mempertinggi
kualitas dan kuantitas pembelajaran Anda, ada beberapa
tip learning hacks.
Hacking sendiri merupakan terminologi komputer
dan teknologi informasi, di
mana suatu program maupun database “diserang” sehingga data dan informasi di
dalamnya dapat dimanipulasi. Dalam hal apapun, termasuk proses belajar, hacking
ini bisa dilakukan.
Ada lima hacks yang bisa
diterapkan dalam situasi belajar di manapun: Pertama
manajemen waktu; Kedua
psikologi; Ketiga pembacaan,
Keempat riset, dan Kelima
adalah penulisan.
Pertama, dalam hacking
manajemen waktu, gunakan
teknik “snowballing” alias
“efek guliran bola salju". Maksudnya, ketika daya konsentrasi dan motivasi Anda telah
menyatu dalam fokus yang
baik, dengan derap irama
yang baik maka gunakan momentum tersebut sebaik
mungkin.

Saat mencapai proses ini,
kerjakan tugas yang perlu
diselesaikan seoptimal mungkin. Mulailah dengan tugastugas yang ringan dan mudah terlebih dahulu.
Kedua, hacking waktu sebenarnya hacking mental, di
mana kondisi mental distimulasi sedemikian rupa, sehingga mempunyai derap
dan kualitas kerja yang lebih
baik daripada biasanya. Caranya, berikan reward bagi
diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas. Apa saja,
seperti satu batang coklat
maupun menonton beberapa
video YouTube.
Ketiga, hacking psikologi
bisa berbentuk macam-macam. Misalnya, ketika Anda
perlu mengingat sesuatu, seperti kode-kode dan regulasi,
gunakan mnemonik dan asosiasi. Ketika mood Anda kurang produktif, pasang timer
Pomodoro maupun timer di
telepon genggam Anda dalam
interval 15 menit. Jadi, 15
menit fokus non-stop sebelum
memperoleh reward istirahat
5 menit, dan ulangi.
Jika Anda adalah seorang
yang sering menunda-nunda
pengerjaan atau tugas, sebaiknya Anda tidak menggunakan lagi jadwal khusus. Sebaliknya, gunakan waktu seefektif mungkin.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com

Pakailah
kesempatan
saat motivasi itu
muncul.
Ketika motivasi muncul
untuk beberapa menit, pakailah kesempatan ini untuk
mengerjakan tugas tersebut.
Tenggat waktu alias deadline
tentu harus dihormati dan
ini merupakan batas waktu
terakhir untuk menyelesaikan
sebuah tugas.
Kemudian, untuk meng-

ingat hal-hal tertentu yang
perlu sangat akurat, bacalah
dengan lantang dan gunakan
beberapa indra sekaligus. Misalnya sambil membaca yakni
saat menggunakan indra wicara, Anda mendengarkan
ucapan sendiri yaitu memakai indra pendengaran.
Kemudian sembari menuliskan kembali apa yang telah
diucapkan dengan lantang
yakni mengoptimalkan penggunaan indra mata dan kinestetik. Setiap indra akan
memasukkan informasi yang
sama ke dalam otak kita, sehingga efeknya beberapa kali
lipat dan lebih efektif.
Sebelum rapat, bacalah
dulu materi yang akan disajikan. Perkirakan dan persiapkan topik apa yang akan
dibawakan oleh tim, sehingga
Anda tidak perlu mengingatingat dengan susah payah.
Minimal, lakukan skimming
materi sehingga garis besar
bisa ditangkap.
Bagaimana metode skimming yang efektif? Bacalah
kalimat pertama dalam setiap
paragraf. Lompati kalimatkalimat berikutnya. Niscaya,
Anda bisa mendapatkan saripati tulisan dengan baik tanpa membuang waktu setengah
jam per halaman.
Keempat; riset merupakan
strategi hacking yang penting.

Cabot Tutup Pabrik Karbon
Hitam di Merak, Cilegon
Bayangkan bagaimana reaksi
atasan Anda ketika Anda bisa
memberikan informasi tentang kota Tokyo secara mendetil. Misalnya, dalam suatu
rapat sebelum keberangkatan
tim pemasaran ke negeri Sakura.
Berbagai situs internet
bisa membantu. Jika Anda
terburu-buru, bisa masukkan
kata kunci di YouTube. Hanya dalam beberapa menit,
informasi bisa dengan mudah Anda tonton.
Dalam rapat, ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
yang membutuhkan jawaban
agak panjang dan mendetil.
Ini menunjukkan perhatian
Anda sehingga atasan dan
anggota tim turut belajar bersama Anda. Selain itu, peformance Anda bisa dinilai lebih
positif karena pikiran Anda
dinilai lebih kritis dari anggota tim lainnya.
Ketika Anda perlu menuliskan laporan kerja, gunakan
outline. Setiap poin di dalam
outline tersebut harus Anda
jelaskan dalam satu sampai
tiga paragraf. Outline tersebut telah mewakili keseluruhan laporan dan dapat dengan
cepat diisi dengan narasi laporan sesungguhnya.
Silakan menggunakan learning hacks dalam mencapai
sukses. Semoga berhasil. n

JAKARTA. Perusahaan karbon hitam asal Boston, Amerika
Serikat (AS), Cabot Corporation mengumumkan rencana
penutupan pabrik karbon hitam di Merak, Cilegon, Banten.
Fasilitas produksi pabrik tersebut akan berhenti beroperasi mulai akhir Januari 2016. "Agar sukses dalam jangka
panjang, kami harus fokus dalam peningkatan profitabilitas lewat penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi
operasional,” kata Sean Keohane, president, Reinforcement Materials Segment Cabot Corporation dalam pernyataan resminya, Rabu (11/11).
Penutupan fasilitas pabrik di Indonesia akan dilanjutkan
dengan konsolidasi pusat manufaktur Cabot lainnya yang
ada di Asia Pasifik. "Kami berusaha beroperasi seefisien
dan seefektif mungkin, agar kompetitif di saat kondisi pasar penuh tantangan ini," kata Sean.
Penghentian produksi karbon hitam milik Cabot ini akan
berimbas pada 50 tenaga kerja Cabot di Indonesia. Sean
bilang, mereka sudah berusaha meningkatkan kinerja pabrik mereka di Indonesia, namun usaha tersebut sulit direalisasikan karena lesunya ekonomi.
Setelah menutup pabrik karbon hitam di Merak, perusahaan ini akan memasok kebutuhan karbon hitam di Indonesia dari pabrik Cabot lainnya yang berada di Asia. Sebagai gambaran, produk karbon hitam adalah salah satu bahan baku pembuatan ban.
Asnil Bambani Amri

Honda Klaim Mendulang
Permintaan di Surabaya
JAKARTA. Di tengah pasar otomotif yang lagi sepi Honda
mengklaim angka penjualan tertinggi dalam hajatan Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2015. Honda mencatat
pemesanan sebanyak 511 unit. Dari total penjualan tersebut, sebanyak 128 unit berasal dari penjualan model terbarunya Honda BR-V.
POS 2015 digelar selama lima hari di Grand City Surabaya. "Produk-produk kami yang mendapat respon positif
dari konsumen," kata Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales
Service Director PT Honda Prospect Motor dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Kamis (12/11).
Sementara, penjualan Honda secara nasional pada Oktober 2015 naik tipis 1,7% menjadi 14.609 unit ketimbang
penjualan bulan September 2015 yang tercatat sebanyak
14.355 unit. Dengan tambahan penjualan di Oktober ini,
total penjualan Honda Januari-Oktober 2015 sebanyak
132.458 unit dengan pangsa pasar sebesar 15,5%.
Adapun mobil yang menjadi andalan penjualan Honda
pada Oktober 2015 pada produk Honda Mobilio dengan
penjualan 4.780 unit. Penjualan tipe ini naik ketimbang
September 2015 yang tercatat sebanyak 3.970 unit.
Setelah itu penjualan dari low sport utility vehicle (Low
SUV) HR-V 1,5 yang terjual sebanyak 2.203 unit. Sedangkan
Honda HR-V 1.8 L di segmen SUV mencatat penjualan 1.033
unit. Kedua varian HR-V ini mencatat penjualan 6.796 unit
dengan pangsa pasar 14% di Oktober 2015.
Menyusul setelah itu penjualan dari Honda Jazz yang
tercatat sebanyak 1.492 unit di bulan Oktober dengan
pangsa pasar 39% untuk segmen hatchback. Adapun penjualan city car Honda Brio tercatat 845 unit pada Oktober
dengan pangsa pasar 30%.
Asnil Bambani Amri

