
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 20 September 2013

JAKARTA. Ajang Indonesia 
International Motor Show 
(IIMS) 2013 mulai digelar ke-
marin. Dalam pameran ini se-
luruh pabrikan otomotif, dis-
tributor dan Agen Tunggal 
Pemegang Merek (ATPM) 
berlomba memamerkan ken-
daraannya untuk menarik mi-
nat konsumen. Perhelatan 
akbar ini juga diharapkan bisa 
mendongkrak penjualan mo-
bil nasional tahun ini. 

Ketua Panitia IIMS, Johnny 
Darmawan, menyatakan, per-
helatan yang digelar sejak ke-
marin hingga 10 hari ke depan 
ini akan menjadi sarana ATPM 
untuk memperkenalkan pro-
duknya kepada konsumen. 
"Kami tidak menargetkan 
penjualan di IIMS," katanya, 
Kamis (19/9).

Meski begitu, Johnny meng-
akui ajang IIMS merupakan 
satu sarana untuk mendong-
krak penjualan mobil yang ta-
hun ini ditargetkan sebesar 
1,1 juta unit. Sebagai gambar-
an, dalam IIMS tahun lalu, ni-
lai transaksi yang berhasil di-

raup sekitar Rp 4,6 triliun.
Johnny bilang, dalam ajang 

yang diikuti oleh pabrikan 
mobil dari berbagai negara ini 
bakal menyedot pengunjung 
sekitar 370.000 orang atau 
naik dari tahun lalu yang men-
capai 265.000 pengunjung.

Direktur Pemasaran PT As-
tra Daihatsu Motor (ADM), 
Amelia Chandra bilang, dalam 
ajang pameran ini, ADM tidak 
menetapkan target penjualan 
yang terlalu tinggi. Meski be-
gitu, ia berharap dalam IIMS 
2013 kali ini Daihatsu bisa 
meraup penjualan yang lebih 
tinggi ketimbang tahun lalu.

Menurut Amelia, dalam 
IIMS tahun 2012, ADM mampu 
menjual 500 unit mobil. Nah, 
"Tahun ini dengan tambahan 
penjualan dari Daihatsu Ayla, 
mungkin bisa terjual 1.000 
unit mobil," kata Amelia.

Presiden Direktur ADM, 
Sudirman MR juga bilang per-
usahaannya tidak menetap-
kan target yang muluk-muluk 
selama IIMS 2013. "Bagi kami 
penjualan di IIMS nomor dua. 

Yang penting Daihatsu bisa 
lebih baik." ujarnya

PT Honda Prospect Motor 
(HPM) menargetkan penjual-
an sekitar 3.200 unit mobil 
selama ajang IIMS 2013. Jonfi s 
Fandy, Direktur Pemasaran 
HPM bilang dalam gelaran 

IIMS 2013 Honda memamer-
kan berbagai jenis mobil dari 
berbagai segmen, diantaranya 
Honda Brio, Honda Jazz, Hon-
da CRV, serta mobil murah 
keluaran Honda yang baru 
saja diluncurkan yakni Honda 
Brio Satya.

Tak hanya itu, dalam ajang 
IIMS kali ini, Honda juga 
memperkenalkan produk 
baru di segmen Low Multi 

Purpose Vehicle (LMPV) yak-
ni Honda Mobilo. Harga yang 
ditawarkan Honda untuk mo-
bil yang baru diluncurkan ini 
sekitar Rp 150 juta-Rp 180 
juta. "Kami menerima peme-
sanan untuk Mobilo. Namun 
konsumen yang memesan ha-
rus menunggu hingga awal 
Januari untuk bisa mendapat-
kannya," ungkap Jonfi s.

Direktur Pemasaran PT To-
yota Astra Motor (TAM) Rah-
mat Samulo juga bilang Toyo-
ta tak mematok target penju-
alan dalam ajang IIMS ini. 
"Kami memang menyediakan 
diler dan leasing (fasilitas 
pembiayaan). Tapi kami tidak 
punya target harus menjual 
berapa unit," katanya.

Namun, Rahmat bilang, 
sampai akhir tahun ini, Toyota 
optimistis bisa meraup per-
tumbuhan penjualan sekitar 
36% pada tahun ini. Sebagai 
gambaran, tahun lalu, TAM 
mampu menjual sekitar 
400.000 unit kendaraan.
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Dengan penjualan dari Ayla, Daihatsu bisa 
menjual 1.000 unit selama IIMS 2013.
Amelia Chandra, 
Direktur Pemasaran Astra Daihatsu

JAKARTA. Setelah sempat 
tertunda, PT Pan Brothers 
Tbk siap merealisasikan pem-
bangunan empat pabrik baru-
nya pada bulan depan. Harap-
annya, pabrik baru ini bisa 
mulai berproduksi pada se-
mester I-2014.

Sekretaris Perusahaan PT 
Pan Brothers Tbk Iswar Deni 
menuturkan, saat ini, perusa-
haan ini tengah menyiapkan 
pembangunan pabrik yang 
berlokasi di Boyolali, Jawa 
Tengah. Nah, "Pembangunan 
fi siknya akan dimulai sekitar 
Oktober atau November 
2013," jelasnya kepada KON-
TAN, Rabu (18/9).

Iswar menambahkan, lahan 
yang digunakan untuk mem-
bangun empat pabrik ini ber-
ada di satu kawasan. Masing-
masing pabrik akan berdiri di 
atas lahan seluas 2,5 hektare 
(ha). Artinya, total lahan yang 
disiapkan Pan Brothers untuk 
membangun empat pabrik ini 
sekitar 10 ha. 

Pemilihan lokasi pabrik di 
luar Jabodetabek ini dilaku-
kan untuk menekan biaya 
operasional perusahaan. Un-
tuk membangun empat pabrik 
ini, perusahaan itu menyiap-
kan dana investasi sekitar 
US$ 35 juta.

Jika tak ada aral melintang, 
Iswar bilang, pembangunan 
fi sik empat pabrik baru milik 
perusahaan berkode emiten 
PBRX ini ditargetkan selesai 
awal tahun depan. Sehingga, 
"Produksinya bisa kami mulai 
pada Juni 2014," katanya.

Menurut rencana, pakaian 
jadi yang dihasilkan dari ke-
empat pabrik baru milik per-
usahaan ini akan dipasok un-
tuk kebutuhan beberapa me-

rek pakaian ternama di dunia, 
di antaranya Uniqlo dan 
Guess.

Dongkrak kapasitas
Jika empat pabrik baru 

PBRX sudah beroperasi, Is-
war bilang, nantinya kapasitas 
produksi garmen perusahaan 
akan meningkat sekitar 12 
juta hingga 15 juta potong per 
tahun. Catatan saja, saat ini, 
kapasitas produksi PBRX 
mencapai 42 juta potong pa-
kaian per tahun.

Selain pabrik garmen, per-
usahaan itu juga berencana 
merambah pabrik cetak tek-
stil dan binatu pada tahun ini. 
Menurut Iswar, saat ini, pab-
rik cetak tekstil masih dalam 
tahap penyiapan lahan.

Penetrasi perusahaan di 
pasar ritel juga terus dilaku-
kan. BPRX berencana mema-
sarkan tiga sampai empat 
brand franchise untuk pro-
duk pakaiannya. Tapi, "Sejauh 
ini yang sudah berjalan baru 
brand kami sendiri, yaitu 
Zoe," kata Iswar. Zoe adalah 

merek produk pakaian jadi 
khusus wanita.

Dengan ekspansi di sektor 
garmen, PBRX menargetkan 
kontribusi lini bisnis ini dalam 
lima tahun ke depan bisa me-
nyumbang 15% terhadap total 
pendapatan perusahaan. Un-
tuk tahun ini, secara keselu-
ruhan Pan Brothers menar-
getkan pendapatannya naik 
20% ketimbang tahun lalu.

Sebagai gambaran, pada ta-
hun 2012, pendapatan PBRX 
Rp 2,69 triliun. Artinya, tahun 
ini, pendapatan PBRX bisa 
mencapai Rp 3,23 triliun. 

Hingga kuartal I-2013, per-
usahaan ini mampu membu-
kukan penjualan bersih sebe-
sar Rp 619,59 miliar, naik 
35,58% ketimbang periode 
yang sama tahun lalu. Sedang-
kan laba bersih pada kuartal 
I-2013 tercatat sebesar Rp 8,51 
miliar turun 45,93% ketimbang 
periode yang sama tahun lalu.

Iswar bilang, biasanya pen-
jualan PBRX baru melonjak di 
semester II-2013. Makanya, 
"Kami optimistis target itu 
bisa tercapai," katanya.  ■

Pan Brothers 
Bangun Pabrik 
Bulan Depan 
Kapasitas produksi bertambah 42 juta potong pakaian 

Francisca Bertha Vistika

Ajang IIMS 2013 Dongkrak Penjualan Mobil

Dalam IIMS 2013 
ini diharapkan 
bisa menarik 

hingga 370.000 
pengunjung.

■MANUFAKTUR

Tahukah Anda bahwa 
jumlah panda di dunia 
hanya sekitar 1.900 

ekor saja? Perinciannya, sisa 
di alam liar hanya 1.600 ekor 
dan yang hidup di penang-
karan dan kebun binatang 
sekitar 300 ekor. Sekarang 
bandingkan dengan jumlah 
bayi manusia yang lahir di 
Indonesia, yaitu 3,5 juta 
sampai 4,5 juta setiap tahun. 
Berapa bayi yang lahir per 
hari? Sekitar 11.000 bayi. 

Jika dibandingkan dengan 
Singapura yang dalam satu 
tahun kelahiran 6.500 bayi 
dan jumlah penduduk hanya 
sekitar 4,8 juta, Indonesia je-
las membludak. Belum lagi 
kalau kita hitung berapa yang 
lulusan S1 di Indonesia? Ha-
nya sekitar 2% sampai 4% dan 
separuhnya hanya berpendi-
dikan SD atau kurang. 

Dalam satu hari, lahir 

bayi di Indonesia yang jum-
lahnya hampir 2 kali lipat 
angka kelahiran Singapura 
per tahun. Jumlah ini hampir 
6 kali lipat jumlah panda di 
seluruh dunia. 

Luar biasa bukan? Over-
populasi di Indonesia sudah 
sedemikian tinggi dan kuali-
tas SDM yang pas-pasan bah-
kan termasuk “agak di bawah 
standar internasional” ini 
merupakan ancaman sosial, 
politik, dan ekonomi Indone-
sia. Namun, tentu saja ini ti-
dak begitu disadari oleh mere-
ka yang sehari-hari hidup di 
Tanah Subur Hijau Royo-
Royo ini. Bagi mereka yang 
memandang Indonesia dari 
luar dan bisa dengan mudah 
mengomparasikannya de-
ngan negara-negara lain, je-
las ini cukup menganggu.

Jangan cepat tersinggung 
dulu. Kalau saya tidak perdu-

li dengan Indonesia, untuk 
apa saya utarakan hal ini? 
Persepsi dari perspektif global 
ini perlu diketahui para ma-
najer, pengusaha, dan peng-
ambil keputusan lainnya. Ja-
ngan terlena dan komplasen 
alias “nyantai habis emang 
gue pikirin” attitude. 

Kompetisi hidup, karir, 
dan bisnis sudah sedemikian 
luar biasa, kadang tidak ter-
kendali. Fokus terhadap se-
suatu sudah menjadi barang 
langka dan multitasking alias 
mengerjakan beberapa hal 
bersamaan malah lebih popu-
ler. Ini salah kaprah karena 
tanpa fokus akan sulit menca-
pai kualitas tinggi yang me-
menuhi standar tinggi. 

Panda yang langka ini 
mempunyai sifat alami yang 
sangat fokus akan kegiatan 
utamanya, yaitu memakan 
bambu. Mereka tidak begitu 

tertarik untuk kawin dan ber-
hubungan seks yang merupa-
kan salah satu faktor penye-
bab kelangkaan mereka. Dari 
ovulasi betina yang hanya 
satu kali dalam satu tahun 
(manusia 12 kali setahun) 

dan masa subur yang hanya 
36 jam sampai 48 jam saja, 
serta probabilitas keberhasil-
an kopulasi yang hanya 2%, 
keadaan hormonal mereka 
meningkatkan kesempatan 
untuk fokus tentang kehidup-
an, bukan tentang “kawin” 
alias seks belaka.

Kebiasaan panda ini sa-
ngat menarik untuk ditelada-
ni oleh manusia Indonesia 
yang sudah overpopulated. 

Pak serigala (wolf pack) 
juga merupakan fenomena 
yang bisa dipelajari. Pertama, 
gerombolan serigala ini mem-
punyai struktur sosial yang 
rumit bak institusi manusia. 
Kedua, pemimpin alpha wolf 
bisa jantan maupun betina. 
Dalam struktur sosial hewan 
lainnya, biasanya alpha ada-
lah jantan. Dalam pak seriga-
la, ekualitas sudah merupa-
kan pondasi yang alamiah 

bagi mereka. 
Ketiga, status alpha, beta, 

sampai omega (terbawah) 
sangat jelas di mana yang 
terlemah seperti anak-anak, 
para serigala lansia, dan 
yang cacat fisik menduduki 
status terendah. Keempat, 
para jantan dan betina yang 
kuat fisiknya mempunyai 
“tugas” melindungi kelompok 
dengan bertugas sebagai pen-
jaga/ pelindung mereka yang 
lemah, pemburu mangsa, dan 
pembagi makanan. 

Kelima, walaupun para 
pemburu mendapatkan fasili-
tas makan hasil buruan per-
tama, seringkali mereka 
mengalah bagi mereka yang 
lemah dan sakit. Keenam, me-
reka saling menjaga anak-
anak ketika harus “bertugas.”

Banyak yang bisa kita pe-
lajari dari kehidupan panda 
dan serigala. Panda hidup 

soliter dan sangat fokus akan 
kehidupan, tidak memikirkan 
“kawin” alias “seks.” 

Serigala sangat sadar 
akan tugas dalam kelompok 
dan menjaga “keadilan.” Pan-
da dan serigala sama-sama 
hewan luar biasa yang hidup 
berdasarkan naluri yang he-
batnya seakan-akan dilatih 
secara khusus. 

Jadi, ketika tim Anda ter-
diri dari individu-individu 
yang pikirannya seks melulu 
dan tidak fokus akan pekerja-
an, Anda bisa “sindir” mereka 
bahwa panda saja lebih fokus 
daripada mereka. Juga ketika 
menjumpai tim yang jelas 
strukturnya, kerja serabutan 
sana-sini, dan bermental 
EGP, maka serigala lah meru-
pakan teladan yang bisa Anda 
gunakan. Kita ini manusia, 
masa kalah dengan panda 
dan serigala?    ■

Pelajaran dari Panda dan Pak Serigala

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

OTOMOTIF■

BBM di iPhone dan Android

KONTAN/Muradi

Pengenalan aplikasi instant messaging BlackBerry Messenger (BBM) untuk platform Android dan iPhone di Jakarta, Kamis 
(19/9).  BBM di Android bisa diunduh pengguna di Indonesia pada 21 September 2013 dan BBM di iPhone bisa diunduh 
pada 22 September 2013. 
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2012 Rp 2,69 triliun

Laba kotor
Rp 2,17 triliun

Rp 72,32 miliar
Rp 73,65 miliar

Rp 251,27 miliar
Rp 313,36 miliar


