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JAKARTA. Produsen kemasan 
PT Champion Pacifi c Indone-
sia Tbk akan membangun 
pabrik baru di Cikarang, Jawa 
Barat. Pabrik ini dibangun 
mulai tahun 2016 dengan ang-
garan sekitar Rp 140 miliar. 

Antonius Muhartoyo, Direk-
tur Utama PT Champion Paci-
fi c Indonesia Tbk bilang, luas 
pabrik mencapai 3 hektare 
(ha), lebih luas dari pabrik 
mereka saat ini yang hanya 
1,8 ha. "Nanti operasional 
pabrik saat ini (Bekasi) akan 
kami pindahkan ke pabrik 
baru," kata Antonius kepada 
KONTAN, Kamis (26/11).

Mengenai dana pembangun-
an pabrik, Antonius bilang, 
pihaknya akan memakai ang-
garan belanja modal Champi-
on Pacifi c tahun 2016. "Kapa-

sitas produksi dua kali lebih 
besar dari pabrik sekarang," 
terang Antonius tanpa mem-
berikan perinciannya. Yang 
jelas, untuk mendapatkan ha-
sil dari pabrik baru ini, emiten 
berkode saham IGAR harus 
bersabar menunggu proses 
pembangunan 3 tahun. 

Mengenai kondisi penjualan 
tahun ini, manajemen IGAR 
akan memperkuat penjualan 
kemasan untuk segmen ma-
kanan. Segmen kemasan ma-
kanan ini, IGAR menargetkan 
kontribusinya naik dari 10% 
pada tahun lalu menjadi 15% 
dari total pendapatan 2016. 

Untuk mencapai target ini, 
IGAR telah mengambil an-
cang-ancang menambah klien 
dari industri makanan. Namun 
sayang, Antonius tak menye-

butkan nama perusahaannya.
Asal tahu saja, IGAR men-

catat penurunan pendapatan 
5,2% di kuartal III-2015 menja-
di Rp 520,5 miliar. (lihat tabel) 
Melihat kondisi pasar yang 
tak bergairah, manajemen 
IGAR merevisi target penjual-
an tahun ini dari semula tum-
buh 5%-6% menjadi sama de-
ngan realisasi penjualan tahun 
lalu. "Pesanan berkurang tapi 
jumlah pelanggan kami tetap," 

kata Antonius. 
Walaupun tahun ini IGAR 

pesimistis, namun tahun de-
pan IGAR optimistis mengejar 
pertumbuhan. Antonius bi-
lang, pengurangan tarif listrik 
30% saat malam hari akan ber-
dampak positif bagi mereka. 
"Ini akan membantu kami, 
karena saat ini kami berpro-
duksi 24 jam," kata Antonius.

Mimi Silvia

Pesanan kemasan berkurang tetapi jumlah 
pelanggan kami tetap
Antonius Muhartoyo, Direktur Utama 
PT Champion Pacifi c Indonesia Tbk.

JAKARTA. Setelah menutup 
pabrik perakitan mobil di 
Pondok Ungu, Bekasi bulan 
Juli lalu, General Motors (GM) 
Indonesia kini fokus menjala-
ni bisnis penjualan dan pela-
yanan purna jual saja. Maka 
itu, perusahaan otomotif yang 
dikenal dengan merek Chev-
rolet ini akan membenahi la-
yanan dan jaringan diler me-
reka di Indonesia.

Sampai saat ini, GM Indone-
sia membawahi 45 diler yang 
tersebar di Sumatera, Jawa, 
Kalimantan dan Sulawesi. Lo-
kasi penyebaran diler GM ter-
banyak berada di wilayah Ja-
karta dan sekitarnya.

Gaurav Gupta Presiden Di-
rektur GM Indonesia bilang, 
45 diler tersebut sudah mewa-
kili keberadaan Chevrolet 
di Indonesia. Sehingga, 
GM Indonesia belum be-
rencana lagi menambah 
diler baru. 

Gaurav menyatakan, 
fokus utama mereka saat 
ini adalah meningkatkan 
layanan. "Nanti setiap di-
ler punya kualitas yang 
sama dimanapun berada," 
kata Gaurav kepada war-
tawan, Kamis (26/11).

Mengenai program ini, 
Gaurav tak menyebutkan 
secara spesifik nilai in-

vestasinya. Meski pabriknya 
telah tiada di Indonesia, na-
mun tak menyurutkan sema-
ngat GM Indonesia mengha-
dirkan produk anyar. Bulan 
Agustus 2015 lalu, GM Indo-
nesia meluncurkan Chevrolet 
Trax di segmen small sport 
utility vehicle (SUV). 

Mengenai pasokan mobil-
nya, GM Indonesia mengan-
dalkan impor dari pabrik GM 
di Korea Selatan dan Thailand. 
Adapun mobil terlaris GM di 
Indonesia sepanjang tahun ini 
masih ditempati Chevrolet 
Spin dan Chevrolet Captiva.

Merujuk data Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
(Gaikindo), penjualan Chev-
rolet Spin masih tercatat sam-
pai Oktober 2015. Padahal, 
produksi Spin telah dihenti-
kan oleh manajemen GM mu-
lai awal Juli 2015. 

Soal kelanjutan Spin ini, 
lanjut Gaurav belum mau 
menjelaskannya. Jika stok 
Spin sudah habis, GM Indone-
sia hanya punya pilihan untuk 
mengimpornya. "Saya belum 
bisa komentar apapun terkait 
hal ini," kata Gaurav.

Seiring penutupan pabrik, 
GM melaporkan penurunan 
penjualan. Dari awal tahun 
sampai Oktober 2015, penju-
alan Chevrolet turun 54,01% 
menjadi 4.077 unit (lihat ta-
bel). Namun, manajemen GM 
Indonesia membantah penu-
runan penjualan karena imbas 
dari penutupan pabrik. 

Produsen mobil asal Paman 
Sam ini mengklaim, penuru-
nan penjualan mereka murni 
karena pelemahan ekonomi 
global. Sekadar informasi 
saja, GM Indonesia menutup 
pabrik Chevrolet di Indonesia 

karena turunnya penju-
alan terutama penjualan 
Chevrolet Spin yang di-
produksi di pabrik ini. 

Sayang, Gaurav tak 
mau bilang terkait nasib 
bekas pabriknya ini. 
Apakah pabrik tersebut 
akan dijual ke investor 
atau tetap dikuasai oleh 
GM, pihak GM Indonesia 
masih enggan mengung-
kapkannya. "Kami punya 
banyak pilihan, masih 
dalam pembahasan," ki-
lah Gaurav.   ■

Jual Mobil, 
GM Andalkan 
Jaringan Diler
Sampai Oktober 2015, penjualan GM melorot 54,01%

Mimi Silvia

Penjualan Turun, Ekspansi IGAR Tetap Jalan 

■MANUFAKTUR

Kita tentu mengenal 
nama nama besar di 
bidang teknologi infor-

masi, yang telah mempenga-
ruhi dan mengubah arah bis-
nis global. Mereka memiliki 
pelbagai racikan strategi 
yang akhirnya bisa menjadi 
kunci sukses bisnisnya.

Bagaimana Bill Gates de-
ngan Microsoft, lalu alma-
rhum Steve Jobs dengan Ap-
ple, atau Andy Grove dengan 
Intel mampu menjadi para 
legenda strategi? Mereka ti-
dak dilahirkan dengan ke-
mampuan ekstra dalam hal 
ini, namun proses belajar 
dan jatuh bangun yang meng-
kristalkan kemampuan men-
desain dan menjalankan 
strategi sebaik mungkin. 

Profesor Administrasi 
Bisnis Internasional di Har-
vard Business School David 
B. Yoffi e dan Profesor Manaje-
men di Massachusetts Insti-
tute of Technology's (MIT) 
Michael A. Cusumano telah 
melakukan riset mendalam 
tentang kepemimpinan tiga 
raksasa teknologi informasi 
(TI) tersebut. Dalam buku 
mereka "Strategy Rules: Five 
Timeless Lessons from Bill 
Gates, Andy Grove, and Steve 
Jobs," ada lima kerangka 
strategi merupakan inti dari 
sukses berkesinambungan.

Pertama, memiliki visi ke 

depan, namun tetap mempe-
lajari pengalaman masa lalu. 
Filsuf dan teoritis politik Ir-
landia Edmund Burke pernah 
berkata, "Those who don’t 
know history are destined to 
repeat it." Mereka yang tidak 
mengenal sejarah akan meng-
ulanginya. Seorang strategis 
yang baik mengenali apa saja 
yang telah dia pelajari dari 
kesalahan masa lalu dan 
menjembatani masa kini de-
ngan masa depan. 

Caranya adalah dengan 
menganalisa diri akan me-
ngetahui sampai mana batas-
batas dan prioritas, arah pe-
rilaku konsumen, dan meng-
ant is ipasi  pergerakan 
industri. Gunakan pengaruh 
sedapat mungkin. Antara 
lain dengan menjadi anggota 
atau pengurus organisasi in-
dustri penentu arah.

Kedua, bertaruh untuk 
hal-hal besar, namun tanpa 
mempertaruhkan keseluruh-
an perusahaan. Para strategis 
legendaris mengenali kekuat-
an pengaruh mereka, namun 
upaya dilakukan dengan ber-
bagai cara yang beretika wa-
lapun terkadang agak kontra-
intuitif. Alias menjadi kon-
trarian yang terkesan 
"melawan arus." 

Bill Gates dengan Micro-
soft startup pada tahun 
1980an berani berkompetisi 

dengan raksasa IBM. 
Sementara Grove dengan 

kebijakan policy Intelnya 
menjadi pemasok teknologi 
mikroprosesor dengan market 
share terbesar di dunia. Se-
dangkan Steve Jobs menggan-
ti PowerPC chip dengan pro-
duksi Intel merupakan “per-
taruhan” cukup besar di 
dalam persaingan bisnis di 
masa itu.

Diantara kita mungkin 
masih melihat, "Mengkaniba-
lisasi" produk lama dengan 
produk baru yang sama-sama 
dibangun sendiri kedengar-
annya mengerikan. Namun, 
coba pikirkan baik-baik: bu-

kankah lebih baik produk 
lama kita digantikan oleh 
produk baru sendiri? 

Prinsip Jobs yang paling 
spektakuler dan dicatat penu-
lis biografi  Walter Isaacson, 
"If you don’t cannibalize your-
self, someone else will." Con-
toh pelaku bisnis yang “tidak 
berani menjadi kanibal diri 
sendiri” adalah Kodak.

Ketiga, membangun plat-
form dan ekosistem, bukan 
hanya produk. Platform ada-
lah terminologi yang sering 
digunakan diberbagai kesem-
patan. Seorang politikus dan 
penulis buku perlu mempu-
nyai platform terdiri dari 
pendukung dan pembaca. 

Di dunia TI, ini berarti 
membangun suatu fondasi 
yang dipakai bersama-sama 
sebagai faktor pengikat. Bill 
Gates membangun Windows, 
Jobs membangun iOS dan 
Page membangun Android. 
Baik dengan lisensi maupun 
open source, tiga platform 
inilah yang kini digunakan 
oleh berbagai gadget kita.

Keempat, mengeksploitasi 
leverage dan kekuasaan, ala 
Judo dan Sumo. Kemampuan 
memilih dan memilah para 
strategis legendaris menentu-
kan arah bisnis. Gunakan 
beberapa taktik martial arts 
ini: bergerak di bawah radar, 
pegang kompetitor, dan guna-

kan kekuatan diri untuk me-
menangkan kompetisi. Serang 
sisi-sisi para kompetitor 
yang terlihat lemah.

Kelima, membentuk per-
usahaan di sekeliling jangkar 
utama. Kenali kelebihan uta-
ma perusahaan, seperti Mi-
crosoft dengan teknologi 
software, Intel dengan mikro-
chipnya, dan Apple dengan 
kekuatan desainnya. Kenali 
kekurangan diri sehingga 
bisa diisi oleh partner lain.

Setiap CEO legendaris be-
lajar dari kesalahan mereka. 
Grove, misalnya, menyadari 
pentingnya pendekatan bot-
tom-up selain top-bottom. 
Gates pernah nyaris dikalah-
kan oleh Netscape, namun 
akhirnya berhasil mengatasi 
kompetitor ini dengan ber-
adaptasi optimal. Jobs malah 
pernah dipecat dari Apple 
yang dia dirikan. Setelah ia 
kembali, ia sadari penting-
nya menjalin kerja sama 
yang baik dengan para kom-
petitor, termasuk Microsoft.

Ketika suksesi terjadi, ke-
jernihan strategi harus dija-
ga dengan baik. Contohnya 
Bill Gates and Grove telah 
mengundurkan diri dari po-
sisi CEO, namun kehadiran 
mereka sebagai penasehat 
masih dibutuhkan karena ke-
jernihan visi perusahaan 
perlu selalu diingatkan. ■

Menjadi Master Strategist

PRODUSEN KEMASAN■

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

Gerai

Axioo Menunggu Perizinan 
Pembangunan Pabrik Ke-4

JAKARTA. PT Axioo Indonesia masih menanti izin pemba-
ngunan pabrik keempatnya yang berlokasi di Cakung, Ja-
karta Timur. Bila izin telah mereka kantongi, proses pem-
bangunan pabrik bisa dilakukan tahun depan. 

Jika pembangunan pabrik sesuai rencana, pabrik terse-
but beroperasi tahun 2017. "Kalau pabrik jadi, produksi 
kami naik tiga lipat. Saat ini kami punya lima line. Dengan 
tambahan ini, produksi pabrik kami naik jadi 20 line. De-
ngan kapasitas produksi smarphone dan notebook bisa 1 
juta unit," kata Samuel Lawrence, Chief Executive Offi cer 
(CEO) Axioo usai peluncuran dua seri smartphone baru di 
Senayan City, Jakarta, Kamis (26/11).

Selain menambah produksi, Axioo juga ingin mengem-
bangkan divisi software development. Adapun saat ini, di-
visi ini telah memiliki 30 pekerja kreatif, tahun depan ditar-
getkan bertambah menjadi 70 orang pekerja yang nantinya 
bertugas untuk melakukan terobosan di bidang software.

Soal distribusi, produk smartphone Axioo telah dipasar-
kan hampir 1.000 gerai di Indonesia. Tahun depan diharap-
kan jumlah gerai juga akan ditambah sebanyak dua kali li-
pat. Namun begitu, Samuel bilang, Axioo tak tertarik untuk 
menambah gerai eksklusifnya yang saat ini sudah ada di 
Jakarta, Bandung, dan Makassar.

Selain memasarkannya di jaringan penjualan fi sik, Axioo 
akan menggunakan pemasaran online lewat axiooworld.id 
yang akan soft launching pada 1 Desember 2015 nanti. 
Samuel menambahkan, tahun depan Axioo menargetkan 
pertumbuhan penjualan smartphone naik dua kali lipat. 

Pamela Sarnia

Apac Citra Ingin Masuk 
Pasar Amerika Selatan

JAKARTA. PT Apac Citra Centertex Tbk mengincar pasar 
ekspor ke Amerika Selatan. Perusahan tekstil tersebut 
berharap perluasan pasar mancanegara bisa mendukung 
target pertumbuhan ekspor 10% tahun depan.

Anas Bahfen, Direktur PT Apac Citra Centertex Tbk ke-
pada KONTAN, Rabu (25/11) menjelaskan saat ini penjual-
an di pasar ekspor lebih menjanjikan jika dibandingkan 
dengan pasar domestik. Karenanya perusahaan ini tengah 
berkonsentrasi menggarap pasar ekspor.

Sebagai gambaran, catatan penjualan ekspor sudah me-
dominasi Apac Citra hingga 60%. Lalu, penjualan domestik 
memenuhi porsi 40% sisanya. Perusahaan berkode saham 
MYTX di Bursa Efek Indonesia tersebut memproduksi be-
nang (yarn), kain mentah (greige) dan denim. 

Selain mengincar pasar ekspor, Apac Citra akan mene-
rapkan strategi efi siensi produksi. Maklum, hingga kuartal 
III-2015, beban pokok penjualan mereka yakni Rp 1,54 tri-
liun, masih lebih besar ketimbang penjualan bersih pada 
periode yang sama yakni hanya sebesar Rp 1,45 triliun.

Apac Citra berharap strategi memperbesar pasar ekspor 
dan meningkatkan efi siensi cukup menjadi bekal untuk 
meningkatkan kinerja pada 2016. Pasalnya, sejauh ini me-
reka tak memiliki rencana ekspansi lain. Semisal memba-
ngun pabrik baru.

Alih-alih berencana menambah pabrik, manajemen Apac 
Citra menyatakan saat ini lebih berhati-hati menetapkan 
ekspansi. "Dalam keadaan begini, bukannya takut untuk 
ekspansi tapi setiap pengusaha pasti akan lebih hati-hati 
untuk investasi," terang Anas. 

Revita Rita Rani

Ponsel Pintar

KONTAN/Cheppy A Muchlis

Model berpose dengan ponsel pintar baru saat peluncuran produk di Jakarta, Kamis (26/11). Produsen ponsel dengan 
merek Axioo meluncurkan dua ponsel pintar berbasis android untuk bersaing di pasar ponsel pintar. Kedua produk baru ini 
untuk bersaing di pasar ponsel dengan harga di atas Rp 2 jutaan. 

Penjualan General Motors
 Jan-Okt 2015/2014

Jenis 
(unit)

Jan-Okt 
2015

Jan-Okt 
2014 Perubahan

Captiva 612 1.222 -49.91%
Aveo 4 712 -99.40%
Trailblazer 1 72 -98.61%
Orlando 215 122 76.23%
Spin 3.245 6.709 -51.63%
Colorado 0 29 -100.00%
Total 4077 8,866 -54.01%

Sumber: Gaikindo

Kinerja Keuangan 
PT Champion Pacifi c Indonesia Tbk (IGAR)  

(dalam miliar rupiah)
Keterangan Kuartal III-2015 KUartal III-2014

Penjualan 520,53 549,16
Laba 38,46 43,04

Sumber: Bursa Efek Indonesia


