
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 8 November 2013

JAKARTA. PT Honda Pros-
pect Motors (HPM) mencatat-
kan kinerja penjualan yang 
menggembirakan. Sepanjang 
Januari hingga Oktober 2013, 
Honda telah menjual 77.239 
unit mobil atau tumbuh 39% 
ketimbang periode yang sama 
2012. Sampai akhir 2013, HPM 
yakin bisa menjual sebanyak 
90.000 unit mobil. 

Direktur Pemasaran dan 
Layanan Purna Jual PT Honda 
Prospect Motor Jonfi s Fandy 
menuturkan, tahun ini, Honda 
merevisi target penjualan dari 
100.000 unit menjadi 90.000 
unit lantaran peluncuran mo-
bil murah (low cost green car) 
tertunda. "Honda Brio Satya 
yang merupakan mobil murah 
kami semula diperkirakan 

bisa meluncur Juni atau Juli, 
ternyata baru hadir mulai Ok-
tober," katanya, Kamis (7/11).

Selama Januari hingga Ok-
tober 2013, Honda Jazz me-
nyumbang penjualan terbesar 
yakni 25.324 unit atau 32,78% 
dari total penjualan HPM. Di 
segmen mobil sedan berpan-
tat tepos alias hatchback, 
Honda Jazz mampu merebut 
44% dari pangsa pasar.

Kontribusi besar lainnya 
datang dari Honda CRV. Hing-
ga Oktober 2013, HPM mampu 
menjual 18.834 unit Honda 
CRV dan menyumbang 24,38% 
dari penjualan HPM.

Realisasi penjualan mobil 
tahun ini yang cukup bagus 
membuat HPM yakin tahun 
depan bakal mampu menca-

tatkan pertumbuhan yang lu-
mayan baik. Jonfi s memperki-
rakan peningkatan penjualan 
HPM tahun 2014 bakal disum-
bang oleh mobil segmen Low 

Multi Purpose Vehicle (LMPV) 
terbarunya, yakni Honda Mo-
bilio. Alasannya, "Orang Indo-
nesia masih membutuhkan 
mobil berkapasitas penum-
pang banyak," tuturnya.

Makanya, kemarin HPM 
meluncurkan Honda Mobilio 
seri terbaru dengan desain 
yang lebih elegan. Honda Mo-
bilio versi mewah ini dibande-
rol Rp 190 juta per unit,

Jonfis menargetkan mobil 
yang akan diproduksi mulai 
Januari 2014 mendatang ini 
akan meraih 20% dari pangsa 
pasar. Catatan saja, hingga 
Oktober 2013, HPM mampu 
menjual 343.000 unit LMPV. 
Hingga akhir tahun ini, ia 
memperkirakan penjualan 
LMPV mencapai 360.000 unit. 
Untuk tahun 2014, Jonfi s me-
nargetkan penjualan LMPV 
bisa kembali meningkat men-
jadi 400.000 unit.
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Kami berharap Honda Mobilio bisa meraih 
20% dari pangsa pasar mobil di segmennya.
Jonfi s Fandy, Direktur Pemasaran dan 
Purnajual Honda Prospect Motor

JAKARTA. Produsen suku ca-
dang otomotif PT Astra Oto-
parts Tbk terus melanjutkan 
pembangunan pabrik anak 
usaha hasil patungannya, yak-
ni PT Metal Art Astra Indone-
sia, yang sudah dimulai Sep-
tember 2013 lalu. Jika tak ada 
aral melintang, pabrik ini siap 
beroperasi pada Juni 2014.

Direktur PT Astra Otoparts 
Tbk Robby Sani mengatakan, 
pembangunan pabrik milik 
Metal Art sesuai dengan jad-
wal. Rencananya, pemba-
ngunan pabrik ini memakan 
waktu sembilan bulan. "Perki-
raan kami, pada Juni 2014, 
pabrik ini sudah bisa diguna-
kan," ujarnya, Kamis (7/11).

Catatan saja, Metal Art As-
tra Indonesia adalah perusa-
haan patungan antara Astra 

Otoparts dengan perusahaan 
asal Jepang, Metal Art. Kelak, 
pabrik yang dibangun di Kara-
wang, Jawa Barat, yang mene-
lan investasi sekitar US$ 45,3 
juta ini bakal memproduksi 
forging parts untuk mobil se-
perti crankshaft, gears, dan 
connecting rod.

Laba melorot
Perusahaan berkode emiten 

AUTO ini terus menggenjot 
ekspansinya di 2013. Yang 
terbaru, mulai bulan lalu, me-
lalui anak usahanya yakni 
Akebono Brake Astra Indone-
sia, AUTO melakukan ekspor 
perdana komponen caliper 
assy untuk Nissan Motor Ma-
nufacturing (UK) Ltd. "Kami 
terus mengekspor komponen 
untuk Nissan. Saat ini, kami 
sudah mengirim 20.000 unit 
per bulan," kata Robby.

Gencarnya ekspansi yang 
dilakukan tahun ini tentu saja 
berdampak positif pada pen-
dapatan perusahaan. Hingga 
kuartal III-2013, AUTO mam-
pu membukukan pendapatan 
Rp 7,76 triliun, tumbuh 25,97% 
ketimbang periode yang sama 
tahun lalu. Robby bilang, ke-
naikan pendapatan itu didu-
kung oleh pertumbuhan pen-
jualan di pasar ritel.

Meski begitu, laba bersih 
perusahaan justru jeblok. 
Hingga kuartal III-2013, AUTO 
hanya membukukan laba ber-
sih Rp 645,91 miliar, turun 
15,75% dibanding periode 
yang sama tahun lalu. "Ada 
kenaikan upah buruh dan ke-
naikan harga bahan baku ka-
rena pelemahan nilai tukar 
rupiah," ungkap Robby.

Baru-baru ini, beberapa pe-
merintah daerah telah mene-
tapkan upah minimum pro-
vinsi (UMP) untuk 2014. Im-
basnya, kemungkinan besaran 
upah buruh akan naik. Menu-
rut Robby, jika upah buruh 
naik Rp 200.000, biaya pro-
duksi AUTO bakal meningkat 
Rp 8 miliar per bulan. Saat ini, 
jumlah pegawai AUTO sekitar 
40.000 orang.

Robby yakin, AUTO bisa 
membukukan kinerja positif 
tahun ini. "Sampai September, 
otomotif tumbuh 11% dan 
pendapatan kami sudah tum-
buh lebih dari itu," katanya. ■

Pabrik Forging 
Parts AUTO 
Rampung 2014 
Laba AUTO merosot karena biaya produksi naik

Francisca Bertha Vistika

Honda Menargetkan Jual 90.000 Unit Mobil

Tahun depan, 
mobil low MPV 

masih akan 
diminati oleh 
konsumen.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di 
Kementerian Keuangan

■ Pekerjaan: pengadaan pemelihara-
an, perbaikan dan penggantian suku 
cadang UPS merek Toshiba berupa 
penggantian baterai pada Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Pajak tahun 
anggaran 2013
Agensi: Direktorat Jenderal Pajak 
(Kode Lelang: 10433011)
Satuan kerja: Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Pajak
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
komputer dan/atau suku cadang 
dan/atau storage dan/atau piranti 
lunak 
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 5.505.120.000
Nilai HPS paket: 
Rp 2.903.518.750
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan doku-
men pengadaan secara elektronik: 
Jumat, 1 November –Selasa, 12 
November 2013 melalui https://
www.lpse.depkeu.go.id/eproc/

Pekerjaan 
di Kota Bandung

■ Pekerjaan: belanja modal 
pengadaan alat-alat kedokteran 
umum (rehabilitasi medik)
Agensi: LPSE Kota Bandung (Kode 

Lelang: 976260)
Satuan kerja: RS. Umum Daerah Kota 
Bandung
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat/peralatan/suku cadang 
kesehatan, laboratorium kesehatan, 
kedokteran dan reagensia
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 3.985.950.000
Nilai HPS paket: 
Rp 3.973.035.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan doku-
men pengadaan secara elektronik: 
Sabtu, 2 November –Selasa, 12 
November 2013 melalui http://lpse.
bandung.go.id/eproc/

Pekerjaan di 
Kab. Wonosobo

■ Pekerjaan: peningkatan jalan 
lingkar Wonokasihan Desa Sojokerto 
Kec. Leksono Kab. Wonosobo
Agensi: Pemerintah Kabupaten 
Wonosobo (Kode Lelang: 406220)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Wonosobo
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.000.000.000
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan: peningkatan jalan 
Depok – Krinjing Kec. Watumalang 
Kab. Wonosobo
Agensi: Pemerintah Kabupaten 
Wonosobo (Kode Lelang: 407220)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Wonosobo
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.000.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.000.000.000
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan: peningkatan jalan 
Krasak – Kaliputih Kec. Selomerto 
Kab. Wonosobo
Agensi: Pemerintah Kabupaten 
Wonosobo (Kode Lelang: 408220)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Wonosobo
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.000.000.000
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan: peningkatan jalan 
Sukoharjo – Gunung Tugel Kec. 
Sukoharjo Kab. Wonosobo (lanjutan)
Agensi: Pemerintah Kabupaten 
Wonosobo (Kode Lelang: 409220)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Wonosobo
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 

konstruksi/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.000.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan doku-
men pengadaan secara elektronik: 
Sabtu, 2 November –Minggu, 10 
November 2013 melalui http://lpse.
wonosobokab.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kota Kediri

■ Pekerjaan: pengadaan alat-alat 
kesehatan rumah sakit
Agensi: LPSE Kota Kediri (Kode 
Lelang: 73590)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Daerah Gambiran Kediri
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat kesehatan/kedokteran 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 8.947.532.471
Nilai HPS paket: Rp 8.370.800.000
Sumber dana: Lainnya

Pendaftaran dan pengunduhan doku-
men pengadaan secara elektronik: 
Senin, 4 November –Senin, 11 
November 2013 melalui http://lpse.
kedirikota.go.id/eproc/ 

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

Salah satu pembaca setia 
tulisan-tulisan saya 
bertanya, "Mengapa Je-

pang masih investasi ke ber-
bagai negara padahal mata 
uangnya sedang melemah 
dan ekonominya sedang ti-
dak stabil?" Saya jawab, "Ka-
rena filsafat bisnis Jepang 
berorientasi jangka panjang 
daripada keuntungan jangka 
pendek." Filsafat ini bisa di-
baca juga dari cara kerja dan 
manajemen Sony. 

Sebelum iPod dan iTunes 
Apple merajai dunia dan 
mengubah cara orang men-
dengarkan musik, ada Sony 
Walkman. Sekarang, merek 
Sony masih bisa kita temui 
dalam bentuk laptop, kamera 
digital, dan Sony Music. Na-
mun, gaung Sony sangat 
jauh ketinggalan merek-me-
rek lainnya, seperti Sams-
ung, Apple, LG, Panasonic, 
dan HTC. 

Mungkin tidak banyak 
yang tahu bahwa sejak 2008, 
Sony tidak lagi menghasil-
kan keuntungan (profi t) bagi 
para pemegang saham. Unik-
nya, menginjak tahun ke-
lima nirlaba, Sony masih 
saja eksis.

Sekali lagi, eksisnya Sony 
karena fi lsafat bisnis Jepang 
yang memperhitungkan visi 
jangka panjang. Selain itu, 
Jepang juga mengutamakan 
loyalitas dan eksistensi me-
rek daripada semata-mata 
mencari keuntungan. Mung-
kin ini kedengarannya agak 
tidak masuk akal: kok bisnis 
tanpa keuntungan masih 
saja eksis? Mengapa tidak 
ditutup saja perusahaan 
atau "dibangkrutkan"?

Eastman Kodak telah da-
lam proses Chapter 11 Ban-
kruptcy sejak Januari 2012, 
sebelum bangkit kembali dari 
status "bangkrut"-nya di bu-
lan Agustus 2013. Ya, ham-
pir dua tahun lalu, manaje-
men Kodak mendaftarkan 
diri ke pengadilan untuk me-
restrukturisasikan kembali 
utang-utang mereka. 

Kodak menyatakan diri 
"bangkrut" dengan dalih 
utang US$ 6,75 miliar yang 
diakibatkan oleh biaya pen-
siun luar biasa tinggi dan 
opportunity cost dari keter-
lambatan mengambil bagian 
dari teknologi kamera digi-

tal. Belum lagi, kerugian luar 
biasa yang diderita akibat 
litigasi dengan Apple atas 
salah satu patennya.

Pelajaran dari Kodak ini 
merupakan salah satu ke-
mungkinan arah perkem-
bangan Sony apabila tidak 
mencapai target keuntungan 
mereka tahun ini. Untuk 
2013, Sony malah diprediksi 
rugi US$ 6,4 miliar. Lantas, 
apa sebenarnya masalah 
utama Sony?

Sony gagal menerjemah-
kan kebutuhan digital dari 
kapital analog mereka. De-
ngan digitalisasi, pergeseran 
terjadi dari hardware ke 
software, dan internet meru-
pakan pasar digital terbesar. 
Sony terlalu lambat dalam 
memasuki pasar fl at-screen 
TV, MP3 players, games (de-
ngan PlayStation yang ga-
gal) dan pengembangan 
software. Bahkan kini, Mi-
crosoft sudah semakin meng-
ambil market share Sony. 
Kesalahan lain Sony adalah 
mengutamakan pengem-
bangan hardware yang ter-
nyata terbentur juga dengan 
berbagai kelemahan. 

Sesungguhnya, sebelum 
Apple mengeluarkan iPod, 
Sony sudah memiliki tekno-
logi serupa. Divisi enginee-
ring Sony belum bersepakat 
dengan divisi media mereka, 
sehingga format file musik 
yang diunduh sangat spesifi k 
dan tidak kompatibel dengan 
format fi le umumnya, yaitu 
MP3. Sayangnya, kegagalan 
memahami peluang ini perlu 
dibayar mahal oleh Sony. 

Perangkat-perangkat ke-
ras seperti kamera digital, 

televisi, dan kamkoder video 
produksi Sony sangat ber-
aneka ragam. Dengan 10 
macam hingga 30 macam 
setiap kategori perangkat ke-
ras, pilihan terlalu beragam 
sehingga membingungkan 
konsumen. Kegagalan untuk 
fokus juga merupakan salah 
satu alasan kegagalan Sony.

Kodak telah bangun dari 
"tidur sementara"-nya seba-
gai perusahaan digital ima-
ging kecil, tidak lagi sebagai 
raksasa fotografi . Kodak me-
megang peran baru dengan 
ekspektasi profi t US$ 2,5 mi-
liar saja. Untuk "bangkit" 
kembali, perusahaan ini me-
lepaskan bisnis-bisnis foto-
grafi  yang telah menjadi tra-
demark mereka. Misalnya, 
105.000 kios foto mereka di-
miliki oleh Divisi Pensiun 
Kodak, yang merupakan ba-
dan hukum tersendiri. 

CEO Kodak yang baru, 
Antonio Perez, berkata bah-
wa kini mereka fokus ke in-
dustri packaging, printing, 
dan graphic communication. 
Transformasi dan restruktu-
risasi telah dilakukan de-
ngan kapital ramping, nera-
ca bisnis yang sehat, dan 
teknologi terbaik di industri. 
Aset mereka juga telah dijual 
sebesar US$ 695 juta dan 
mendapatkan suntikan dana 
segar US$ 406 juta.

Baik Sony maupun Ko-
dak sama-sama mengalami 
keterlambatan dalam mema-
suki industri yang sangat 
cepat berubah. Inovasi dari 
kompetitor belum merupakan 
hentakan yang cukup kuat 
bagi manajemen untuk 
mengambil langkah drastis. 
Loyalitas akan format lama 
tampaknya malah merupa-
kan jebakan ke masa lampau. 
Pelajaran utama dari dua 
kasus Sony dan Kodak ini 
adalah: cepat bergerak dan 
visi inovasi hendaknya 
mengalahkan loyalitas buta.

Satu hal yang membeda-
kan dua kasus ini adalah: 
Sony memegang prinsip fi l-
safat bisnis Jepang yang 
berorientasi jangka panjang. 
Mereka terus bertahan di te-
ngah arus perubahan, na-
mun loyalitas akan format 
lama mungkin sebaiknya 
ditinggalkan. Mari kita ama-
ti Sony dan Kodak. ■

Belajar dari Sony dan Kodak

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Belajar dari Sony dan Kodak
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Lemari Besi

KONTAN/Muradi

Pekerja melakukan pembuatan lemari besi Gunnebo di Cibitung, Bekasi, Kamis (7/11). Pabrik Gunnebo Indonesia 
merupakan salah satu dari enam pabrik lemari besi Gunnebo Group di dunia. Pabrik Gunnebo Indonesia menyuplai lemari 
besi Chubbsafes ke lebih dari 50 negara. Kapasitas produksi lemari besi pabrik ini mencapai 33.000 unit dan alat pema-
dam kebakaran sebanyak 50.000 unit per tahun. 

Kinerja PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)
Keterangan Per Kuartal III-2013 Per Kuartal III-2012

Pendapatan bersih Rp 7,76 triliun Rp 6,16 triliun
Laba kotor Rp 1,21 triliun Rp 988,40 miliar
Laba bersih Rp 645,91 miliar Rp 766,71 miliar

PT Astra International Tbk
Widya Wiryawan

Leonard Lembong
Masyarakat

Sumber : Laporan Keuangan Astra Otoparts Tbk

Pemegang Saham PT Astra Otoparts Tbk 
PT Astra International Tbk

Widya WiryawanWidya Wiryawan
Leonard Lembong
Widya Wiryawan

Leonard LembongLeonard LembongLeonard Lembong
Masyarakat

Leonard Lembong
Masyarakat

80%
0,04%
0,03%

19,93%
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