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Pasar mobil mewah masih akan tumbuh
karena kelas menengah terus meningkat.
Rieva Muchsin, Chief Marketing Officer
PT Garansindo Inter Global

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 13 Desember 2013

Asia Pacific Fibers
Merevisi Target
Pendapatan 2013

Menyambut Natal

Sebab permintaan turun sementara harga bahan baku terus meningkat
Francisca Bertha Vistika
JAKARTA. PT Asia Pacific
Fibers Tbk terpaksa merevisi
target pendapatannya. Hingga
akhir tahun ini, perusahaan
itu hanya berharap bisa meraup pendapatan sekitar
US$ 580 juta-US$ 600 juta, lebih rendah dari target sebelumnya sebesar US$ 625 juta.
Sekretaris Perusahaan PT
Asia Pacific Fibers Tbk Tunaryo bilang, perusahaan terpaksa memangkas target pendapatan 2013 lantaran harga
jual produk poliester turun
sebagai imbas permintaan
yang anjlok. Padahal, "Harga
bahan baku belum turun,"
ujarnya, Kamis (12/12).
Sebagai gambaran, untuk
menghasilkan produk pure
terephthalic acid (PTA), perusahaan itu membutuhkan
paraxylene (PX). Hingga September 2013, harga rata-rata
paraxylene mencapai
US$ 1.561 per ton. Pada periode yang sama 2012, harga rataratanya US$ 1.514 per ton.
Sedangkan bahan baku jenis mono ethylene glycol
(MEG) hingga September
2013 rata-rata US$ 1.065 per
ton, naik ketimbang periode
yang sama tahun lalu yang
sebesar US$ 1.015 per ton.
Namun, Tunaryo menyatakan,
kuartal IV-2013, harga bahan

baku mulai turun. Ia berharap,
harga bahan baku akan terus
menurun pada tahun 2014.

Produksi turun
Lantaran kenaikan harga
bahan baku dan permintaan
lesu, produksi perusahaan
berkode emiten POLY ini ikut
melorot. Sepanjang Januari
hingga September 2013, produksi poliester POLY hanya
244.543 ton, turun 2,68% ketimbang periode yang sama
tahun lalu.

Produksi poliester POLY
turun juga disebabkan gangguan pasokan gas akibat kerusakan jaringan pipa gas Sumatra-Jawa milik Perusahaan
Gas Negara (PGN) yang berdampak pada penurunan tekanan gas. Perusahaan itu
juga mengalami kerusakan finisher yang butuh waktu perbaikan.
Akibatnya, produksi filament yarn POLY selama sembilan bulan pertama tahun ini
hanya 106.464 ton, turun 3,39%
dari periode yang sama 2012.

Kinerja PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY)
Keterangan

per September
2013

Pendapatan
US$ 434,39 juta
Laba (rugi) kotor (US$ 14,91 juta)
Rugi bersih
(US$ 17,98 juta)

KONTAN/Fransiskus SImbolon

Salah satu atraksi The Amazing Flying Santa di Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta,
Kamis (12/12). Dalam rangka memperingati Natal, pusat perbelanjaan di tengah kota ini
mempersembahkan rangkaian program natal yang diselenggarakan hingga 5 Januari
2014 mendatang dengan bertajuk Santa Claus Is Coming.

■ OTOMOTIF

Penjualan Mobil Mewah Naik

Pemegang Saham

per September
2012
US$ 4336,65 juta
(US$ 38,12 juta)
(US$ 62,12 juta)

Kinerja Saham PT Asia Pacific Fibers Tbk

Penurunan produksi ini juga
lantaran gangguan pasokan
listrik dari Perusahaan Listrik
Negara (PLN).
Tunaryo memperkirakan,
pendapatan POLY tahun 2014
juga tidak akan jauh dari tahun ini, yakni sekitar US$ 580
juta-US$ 600 juta. Meski begitu, Tunaryo menyatakan,
POLY tetap mencari cara
menggenjot pendapatan.
"Kami akan meningkatkan
kualitas produk, salah satunya
dengan membuat serat filamen otomotif," katanya.
■
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6,20%
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Sumber : Bloomberg

JAKARTA. Distributor resmi
mobil asal Amerika Serikat,
Saham seri A
seperti Chrysler, Jeep, Dodge,
PT Multikarsa Investama
dan Fiat yakni PT Garansindo
5,26%
Masyarakat Inter Global masih optimistis
3,54%
dengan penjualan mobil meLain-lain
wah di Indonesia tahun depan.
26,19%
Alasannya, masyarakat kelas
menengah di Indonesia terus
Saham seri C Damiano
meningkat.
Investment BV Belanda
Rieva Muchsin, Chief Mar51,65%
keting Officer PT Garansindo
Inter Global bilang, permintaan mobil mewah masih semarak meski ada kenaikan pajak
barang mewah (PPnBM). "Pasarnya masih besar karena
kelas menengah kita terus
tumbuh. Mereka juga ingin
meningkatkan status sosialnya," katanya, Kamis (12/12).
75
Meski begitu, Rieva enggan
12 Des 2012
membeberkan proyeksi pen-

jualan Garansindo di 2014.
Sebagai gambaran, sepanjang
Januari hingga November
2013, Garansindo telah melego 1.518 unit mobil, tumbuh
26,5% dibanding periode yang
sama tahun lalu.
Hingga akhir tahun ini, Rieva memperkirakan hanya bisa
menambah penjualan sekitar
10 unit mobil lagi. Pasalnya,
"Ini menjelang akhir tahun
sehingga orang banyak memilih untuk menunggu produk
baru di 2014," katanya.
Tahun depan, Garansindo
akan mendatangkan Fiat Alfa
Romeo di segmen city car.
Rieva memperkirakan, mobil
ini bakal berkontribusi besar
pada penjualan Garansindo di
2014. Saat ini, mobil yang dibanderol dengan harga Rp 350

juta - Rp 380 juta ini sudah dipesan sebanyak 105 unit saat
gelaran Indonesia International Motor Show 2013.
Sementara itu, kenaikan
PPnBM mobil mewah otomatis bakal mengerek harga jual
mobil jenis ini. "Tahun depan,
kenaikan harga khusus mobil
Jeep karena kapasitasnya silindernya 3.000 cc. Kenaikan
harganya sekitar Rp 100 juta Rp 200 juta," jelasnya. Seperti
diketahui, PnBM untuk mobil
mewah akan dinaikkan dari
75% menjadi 125%-150% untuk
kendaraan angkut kurang dari
10 orang termasuk pengemudi, mobil sedan, dan mobil jenis station wagon berkapasitas silinder di atas 3.000 cc.
Francisca Bertha Vistika

Info Tender & Lelang

Open Learning, Future Learning

M

etode instruksi didaktik yang menggunakan pembelajaran dengan menghafal mendominasi metode pembelajaran di
universitas-universitas dan
kelas-kelas di sekolah-sekolah.
Kelebihan metode ini adalah
pengukuran yang mudah dan
cepat. Namun, seiring dengan
perkembangan dan kebutuhan zaman, metode yang lebih
sesuai adalah pembelajaran
“terbuka” alias open learning.
Konsep ini bisa digunakan
baik dalam pendidikan formal, nonformal, maupun pelatihan-pelatihan.
Open Learning alias pembelajaran terbuka sejalan dengan pemikiran para pakar
John Dewey, Jean Piaget, Rudolph Steiner, dan Maria
Montessori. Mereka berpendapat bahwa para pembelajar
bukanlah sebuah cawan kosong. Setiap individu membawa karakter dan pengalaman sendiri-sendiri yang berasal dari fisiologi, masa lalu,
dan lingkungan. Ini menjadi
basis bagi informasi-informasi baru yang ditransfer
dalam proses belajar.
Jadi, setiap individu
mengolah secara berbeda setiap informasi dan menjadikannya unik di dalam sistem
pembelajaran pribadi. Konstruksi informasi dan ke-

rangkanya berlapis-lapis di
dalam sistem internal. Ini
membentuk konstruksi unik
di dalam setiap individu. Setiap materi yang sama diterima dan disimpan di dalam
memori secara berbeda.
Metode terbuka ini memberikan kebebasan, fasilitasi,
dan informalitas di mana
batas antara para pembelajar
dengan fasilitator serta materi pembelajaran menjadi kabur. Siapa yang “pakar” dan
siapa yang “awam” semakin
kabur pula. Sebab, aktivitas
peer-to-peer yang dibarengi
dengan crowdwisdom menjadikan open learning sebagai
ajang untuk unjuk gigi kemampuan berpikir dan memberikan masukan bagi para
sesama pembelajar. Di sini,
“horisontalitas” sangat terasa, sehingga proses belajar
bisa berlangsung alami dan
berarti.
Pendiri Google Larry Page
dan Sergey Brin, keduanya
pernah belajar di sekolah
Montessori. Demikian pula
pendiri Amazon, Jeff Bezos.
Larry Page menyatakan bahwa pendidikannya di Montessori lebih berarti daripada di
Stanford University. Tempat
itu adala yang pertama memberikan kesempatannya untuk berpikir mandiri dan
memotivasi diri sendiri sam-

Jennie Maria Xue,
Penulis buku-buku bisnis
dan pengajar di California
bil terus mencari hal-hal baru
serta menjalankan banyak
hal dengan berbagai variasinya.
Kebebasan berkreativitas
merupakan inti dari pembelajaran terbuka. Di sini pengertian “kreativitas” mencakup lebih dari sekedar memiliki dan mencurahkan ide-ide
kreatif yang bersifat seni dan
berkadar artistik tinggi. Ia
mencakup juga kreativitas
dalam berinovasi. Kemampuan mensintesa dan mensinergikan banyak unsur yang sering kali luput dari pengamatan memerlukan keahlian
tersendiri.
Memotivasi para pembelajar dengan membantu me-

reka mengonstruksikan pengetahuan bersama, kemudian memindahkan fokus dari
pengajar kepada para peserta,
serta memfasilitasi proses
belajar adalah kunci suksesnya.
Proses pembelajaran di
tempat-tempat kerja perlu
memperhatikan bahwa proses
belajar juga horisontal ke
atas, selain ke bawah. Para
manajer mempunyai kepentingan untuk mempelajari
berbagai fakta pelaksanaan
suatu aktivitas maupun unit
bisnis sehingga perbaikan
bisa dilakukan. Faktor-faktor
yang diperhatikan tentu saja
termasuk perilaku pekerja,
teknologi, kultur, motivasi
personal, dan keterlibatan setiap pekerja.
Pakar pembelajaran informal, Michael Polyani, di
tahun 1950an pernah menulis bahwa dalam proses belajar, objektivitas itu hampir
mustahil. Setiap perbuatan
yang berhubungan dengan
pengenalan hal-hal baru selalu disertai dengan komitmen
dan motivasi pribadi. Dengan
kata lain, bagaimana si pembelajar memandang informasi dan proses ini merupakan
kunci dari penyerapan dan
penerapan.
Semangat belajar sangat
dihargai. Dan semangat bela-

Pekerjaan
di Kota Banjarbaru
jar ini bisa berbentuk lebih
dari sekedar pemrosesan informasi secara logis. Bentukbentuk lainnya adalah termasuk mengobservasi, menyerap, membentuk kembali, dan
mengolah ke dalam bentuk
lain.
Sebagai contoh, tacit
knowledge alias “pengetahuan tentang hal-hal yang implisit” seringkali terlewatkan
dalam proses belajar. Padahal, ini merupakan elemen
penting dalam mempelajari
hal-hal lain. Mengenali kualitas produk, misalnya, merupakan tacit knowledge yang
sangat penting dan berarti
dalam manajemen bisnis apa
pun. Ini memerlukan lebih
dari ingatan berbasis hafalan, karena yang diperlukan
adalah proses osmosis.
Dalam open learning, kerendahan hati serta membaca
hal-hal di luar yang eksplisit
merupakan kunci penting.
Kerendahan hati memungkinkan proses belajar terjadi
secara horisontal tanpa mempertanyakan kepakaran yang
vertikal. Membaca hal-hal di
luar yang eksplisit itu mempertajam intuisi pembelajaran yang penting dalam kualitas jangka panjang. Karena
itu, bukan berlebihan jika
Open learning is future learning.
■

■ Pekerjaan: pembangunan RSUD
Kota Banjarbaru
Agensi: Pemerintah Kota Banjarbaru
(Kode Lelang: 1406023)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan
yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp
217.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp
216.475.000.000
Sumber dana: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik:
Jumat, 6 Desember –Minggu, 15
Desember 2013 melalui http://lpse.
banjarbarukota.go.id/eproc/

Pekerjaan
di Kemdagri
■ Pekerjaan: pengadaan fasilitasi
layanan akses internet/intranet
tahun anggaran 2014
Agensi: Sekretariat Jenderal (Kode
Lelang: 1070105)
Satuan kerja: Sekretariat Jenderal
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
penyediaan jasa internet yang
masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.787.200.000
Nilai HPS paket: Rp 2.786.960.000
Sumber dana: APBN

Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp12.638.319.000
■ Pekerjaan: paket peningkatan
jalan Fatahillah (Cikarang), Fly Over
Cikarang, jalan Urip Sumoharjo
(Cikarang), Bts. Kota Cikarang-Bts.
Kota Karawang dan jalan akses
Marunda
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan I
Jakarta
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 1
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
jalan lingkungan termasuk
perawatannya
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp34.762.139.000
■ Pekerjaan: paket Pembangunan
Akses Dryport Cikarang (lanjutan)
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan I
Jakarta
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 1
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
jalan lingkungan termasuk
perawatannya
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp44.972.700.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 9 Desember –Rabu, 15
Januari 2014 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Pemberian penjelasan : Rabu, 18
Desember 2013 jam 10:00 WIB di
Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Jl. Sapta
Taruna Raya No. 21 Komplek PU
Pasar
Alamat panitia: Jl. Jatipadang
Poncol No. 38 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Telp. 021-7810777

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
Pekerjaan
elektronik:
di Prov. Papua
Senin, 9 Desember –Minggu, 15
Desember 2013 melalui http://lpse.
kemendagri.go.id/eproc/
■ Pekerjaan: pembangunan jalan
Mamberamo – Elelim
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Lelang di DKI Jakarta
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Papua (Jayapura)
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
10 Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
jalan lingkungan, termasuk
perawatannya
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp69.977.800.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Selasa, 10 Desember –Rabu, 18
Desember 2013 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Pemberian penjelasan : Jumat, 13
■ Pekerjaan: paket pemeliharaan
Desember 2013 jam 08:30 WIT di
berkala jalan Raya Bitung
Kantor Satker PJN wilayah i
(Cikarang) dan jalan Transyogi
Jayapura
(Depok)
Alamat panitia: Jl. Abepantai
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Kompleks Bina Marga Tanh Hitam
Jalan Nasional Metropolitan I
Abepura jayapura, Telp. 0967Jakarta
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 1 583550
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
jalan lingkungan termasuk
v3/lpselinks dan sumber lainnya
perawatannya

