Tahun Ini,
Ekspor KBLI
Susut 21,88%

15

INDUSTRI

Soal pasar ekspor, kami tidak bisa prediksi,
kami hanya menunggu permintaan.
Teddy Irawan, Vice President Product
and Accesories Planning Nissan Motor

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 24 Januari 2014

Pabrik Obat Kanker

Nilai ekspor tahun ini diperkirakan hanya Rp 100 miliar
Francisca Bertha Vistika

(AS), dan Eropa. Pasar ekspor
yang paling mendominasi
adalah AS dan Asia, masingmasing 37,48% dan 32,84%. Sisanya, ekspor KMI Wire ditujukan ke Eropa dan Australia.
Untuk pasar domestik, kondisinya juga sama mengkhawatirkan. Asep bilang, permintaan kabel dari domestik
tidak ada kenaikan. Ditambah
lagi dengan kegiatan politik
akan mengganggu pendistribusian kabel. Sehingga, kabel
yang sampai kepada konsumen terhambat.

tetapkan," katanya.
Melihat permintaan kabel
JAKARTA. Kondisi ekonomi
agak seret, target pendapatan
global yang belum pulih ikut
KMI Wire tahun ini sama semenyeret kinerja ekspor PT
perti tahun lalu yakni Rp 2,54
KMI Wire and Cable Tbk. Pertriliun. "Kami harapkan bisa
usahaan kabel yang melantai
lebih sedikit," kata Asep.
di bursa dengan kode saham
Asep memperkirakan, penKBLI ini memperkirakan eksdapatan perusahaan di tahun
por tahun ini turun 21,88% dilalu mencapai target. Pada
bandingkan target tahun lalu.
sembilan bulan pertama tahun
Tahun lalu, manajemen
2013, KMI Wire berhasil meKBLI menargetkan nilai eksngantongi pendapatan Rp 1,93
por mencapai Rp 128 miliar.
triliun atau sekitar 75,98% dari
Namun, sampai kuartal ketiga
target pendapatan 2013. Pentahun 2013, nilai ekspor KBLI
jualan masih didominasi oleh
baru tercapai 61,61%, yakni
lokal sekitar Rp 1,85 triliun.
Rp 78,78 miliar. "Ekspor tahun Target Pendapatan
Sisanya berasal dari ekspor.
ini sekitar Rp 100 miliar," ujar
Pada tahun ini, KMI Wire
Asep Kusno, Sekretaris PerDi pasar domestik, Asep bi- akan menganggarkan belanja
usahaan PT KMI Wire and lang orderan banyak datang modal sebesar Rp 35,5 miliar
Cable Tbk kepada KONTAN, dari swasta. Sedangkan pe- yang merupakan sisa anggarKamis (23/1).
sanan dari PLN, Asep bilang, an belanja modal tahun lalu
Menurut Asep, tahun ini, kontribusinya masih tak sebe- yang sebesar Rp 46,1 miliar.
KMI Wire akan kesulitan un- sar pesanan swasta. Cuma,
Belanja modal itu akan dituk menggenjot pasar ekspor. Asep tak bilang berapa persen gunakan untuk meningkatkan
Sebab, permintaan kabel dari kontribusi swasta maupun kapasitas produksi kabel temluar negeri tak jauh berbeda PLN. "Kontrak PLN belum di- baga. Cuma, Asep tidak bilang
dibandingkan tahun
berapa besar kenaiklalu. Selain itu juga,
an kapasitasnya.
Kinerja Penjualan
KMI Wire belum beAlasannya, KMI Wire
PT KMI Wire and Cable Tbk (Rp miliar)
rencana untuk memasih harus menung2011
2012
2013*
nambah pasar baru
gu mesin-mesin yang
Domestik
tujuan ekspor.
akan dibeli baru bisa
Merujuk pada la- - Pemerintah
368,32
638,42
422,64 dihitung kapasitas
poran keuangannya, - Bukan Pemerintah 1.400
produksinya. "Saat
1.530
1.430
sampai September
ini, kapasitas kabel
70,81
108,61
78,78
2013, ekspor KMI Ekspor
tembaga 21.000 ton
1.840
2.270
1.930
Wire ditujukan ke Total
setahun sedangkan
wilayah Asia, Austra- Sumber: Laporan keuangan PT KMI Wire and Cable Tbk
aluminium 12.000
lia, Amerika Serikat * sampai kuartal III
ton," kata Asep. ■

ANTARA/Audy Alwi

Dari kiri: Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati Setiady, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Direktur
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang, saat peresmian pabrik obat kanker onkologi
dengan investasi sebesar Rp 550 miliar di kawasan industri Pulogadung, Jakarta, Kamis (23/1). Pada kesempatan itu juga
diresmikan Kalbe Learning Centre bagi para calon operator produksi Kalbe yang dilengkapi dengan pelatihan in-class
maupun mesin-mesin produksi dan alat-alat kontrol proses.

■ OTOMOTIF

Nissan Menargetkan Penjualan Naik 55,43%
JAKARTA. PT Nissan Motor
Indonesia meningkatkan penjualan mobil antara 50,5%
hingga 55,43% tahun ini. Tahun lalu, Nissan menorehkan
penjualan mobil sebanyak
61.119 unit. Di tahun kuda
kayu ini, Nissan memasang
target penjualan antara 92.000
unit sampai 95.000 unit.
Beberapa strategi yang akan
dilakukan oleh perusahaan
untuk mencapai target penjualan seperti melakukan refreshment untuk semua produknya, rajin mengeluarkan
produk baru, dan menggenjot
penjualan Nissan Livina.
"Kontribusi penjualan terbesar tahun ini masih dari Grand
Livina," ujar Teddy Irawan,
Vice President Product and

Accesories Planning PT Nissan Motor Indonesia kepada
KONTAN, Kamis (23/1).
Pada awal tahun ini, Nissan
sudah merilis produk anyar,
yakni sedan Almera. Pada
Kamis (23/1), Nissan kembali
mengeluarkan varian produk
paling baru, yakni All New
Nissan Evalia. "Kami meluncurkan varian Highway Star,
varian ini tertinggi dan paling
premium," ujar Yoshiya Horigome, Vice President Director
National Sales and Marketing PT Nissan Motor Indonesia.
Evalia yang masuk kendaraan kelas multi purpose vehicle (MPV) dibanderol mulai
harga Rp 176 juta. Sementara,
untuk Nissan Evalia Highway

Star, harganya dipatok mulai
Rp 206,5 juta sampai Rp 217,5
juta per unit (on the road).
Tahun lalu, Nissan berhasil
menjual Evalia sebanyak
6.500 unit. Di tahun ini, Teddy
menargetkan, penjualan Evalia bisa tembus hingga 7.000
unit.
Soal proyek mobil murah
Nissan, yakni Datsun, Teddy
bilang, perusahaan masih dalam proses pengurusan perizinan. Nissan menargetkan,
dalam semester pertama 2014
tahun ini, Datsun sudah bisa
diluncurkan.
Selain menjual mobil di dalam negeri, Nissan juga mengincar pasar ekspor. Negara
tujuan ekspor yang disasar
adalah daerah Afrika, Viet-

nam, Malaysia, dan Brunei
Darussalam. "Soal pasar ekspor, kami tidak bisa prediksi,
kami hanya tunggu permintaan," kata Teddy.
Sama seperti Agen Tunggal
Pemegang Merek (ATPM)
lainnya yang harus menaikkan
harga jualnya karena nilai tukar rupiah melemah, Teddy
mengaku, Nissan juga melakukan penyesuaian harga jualnya. Namun, kenaikan harga
ini hanya terjadi untuk produk
Nissan yang diimpor, seperti
Nissan Teana, Nissan March,
maupun Nissan Elgrand. "Kenaikan harganya bervariasi,
sekitar 5% hingga 10%," kata
Teddy.
Francisca Bertha Vistika

Gerai

Seratus Tahun The Master Key System

K

onon, buku yang dibaca Bill Gates sekeluarnya dari Harvard adalah The Master Key System.
Buku ini awalnya diterbitkan
sebagai kursus korespondensi
yang diselenggarakan oleh
Charles F Haanel dalam 24
bagian. Buku ini pertama
kali diterbitkan tahun 1912.
Dengan demikian, tahun lalu,
buku itu telah berulang tahun
satu abad. Terbitan versi Bahasa Indonesia telah dicetak
ulang lima kali.
Buku ini telah menjadi
pegangan klasik mereka yang
mendambakan buku "manual" tentang sukses yang telah
teruji dan banyak dipuji oleh
para pakar motivasi dan inspirasi dunia, termasuk Napoleon Hill, penulis Think
and Grow Rich dan Rhonda
Byrnes penulis The Secret.
Buku Haanel ini pernah dilarang dibaca oleh gereja di
tahun 1933.
Walaupun mungkin kedengaran "klise," The Master
Key System lagi-lagi mengajarkan kekuatan pikiran
dalam menciptakan realitas.
Dalam kehidupan pribadi
maupun bisnis, bagaimana
setiap individu berpikir pasti
mempengaruhi setiap pengambilan keputusan dan tindakan, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, indi-

vidu
lain,
maupun
institusional. Setiap sistem
yang baik memang dimulai
dari pemikiran dan pikiran
yang terarah serta mempunyai tujuan yang jelas.
Pikiran membentuk "siapa" diri kita. Dan untuk menjadi seorang manajer yang
baik, misalnya, diperlukan
dulu konsep diri yang jelas
tentang "siapa" seorang manajer yang baik tersebut. Ini
perlu menjawab "diri" individunya sendiri.
Misalnya si Anton. Dia
juga perlu menjawab "manajer yang bernama Anton."
Konsep diri ini idealnya
dikembangkan oleh diri sendiri dengan berbagai sarana
dan instrumen secara autodidak. Namun dalam praktik
manajemen, "suntikan" pikiran melalui berbagai konsep
kepemimpinan dan serta pola
berpikir yang benar bisa jadi
merupakan jawaban yang telah lama dinanti untuk meremajakan organisasi.
"Suntikan" pikiran-pikiran positif dan berbasis kemenangan yang menggugah hati
dan pikiran, besar pengaruhnya bagi keadaan mental seseorang. Berbagai riset psikologi menyimpulkan bahwa
"suntikan" positif maupun
negatif bisa dengan sekejap
mempengaruhi proses peng-

Jennie Maria Xue,
Penulis buku-buku bisnis
dan pengajar di California
ambilan keputusan sehingga
bisa mempengaruhi hasil
akhirnya.
Sebagai contoh, seorang
relawan riset yang diberikan
pujian sebelum memulai suatu tugas mempunyai kondisi
mental yang lebih positif dan
memberikan hasil yang baik
dibandingkan dengan mereka
yang diberikan cercaan. Pujian good job sering dilontarkan oleh Sir Alex Ferguson,
sang manajer Manchester
United yang kini telah pensiun. Ini membangun semangat
dan kekompakan antar anggota tim.
Haanel juga mengajarkan
bahwa setiap individu mempunyai alam semesta yang

khusus dan unik di dalam
dirinya. Ini merupakan titik
yang menghubungkan kita
dengan alam semesta yang
maha luas dan tidak berujung. Cara pandang demikian bisa kita hubungkan juga
dengan "alam semesta" suatu
institusi atau suatu bisnis.
Sebagai contoh, seseorang
bisa merasa sendirian maupun bersama dengan kelompok maupun institusi. Ketika
ia merasa bersama dengan
orang lain maupun institusi,
ia sesungguhnya mempunyai
benang transparan yang
menghubungkan mental, pikiran, dan emosi dari diri
yang mikro, kelompok yang
meso, hingga ke institusi keseluruhan yang makro. Alam
semesta ini sama dan satu,
hanya dalam skala yang berbeda saja.
Kuncinya adalah menjaga harmoni antara konsep
diri yang berada di dalam
pikiran dan batin dengan
dunia luar. Dengan mempertahankan energi positif dengan pikiran-pikiran positif
dan mengasumsikan yang
terbaik dari berbagai kemungkinan yang ada, maka
fitur kearifan di dalam diri
bisa terpancar ke luar. Ketika
diri memancarkannya, maka
dunia juga tampak dalam
bias positif.

Bias positif ini membawa
aliran sungai ke dalam mental yang siap memberikan
pancaran positif. Satu ajaran
Haanel yang penting diingat
adalah: Kehidupan adalah
sebuah penyingkapan, bukan
proses penambahan. Ia tambahkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita di dunia
luar diri merupakan manifestasi dari apa yang telah
kita miliki di dunia mikro
dalam diri kita.
Pencapaian kita adalah
akumulatif dari berbagai kesadaran yang membentuk lebih dari sekedar pola pikir.
Pencapaian adalah akumulasi dan sintesis kesadaran,
kearifan, ketrampilan, keahlian, dan kemampuan menganyam segala variabel yang
ada dengan harmoni dengan
alam semesta.
Jadi, pikiran merupakan
suatu sebab dan kondisi merupakan akibat dari pikiran
tersebut. Dalam manajemen,
prinsip ini tentu sangat realistis untuk diterapkan.
Dengan kultur korporat
yang positif dan kondusif,
pikiran-pikiran yang terbentuk juga mempunyai semangat positif. Pada akhirnya,
langkah ini akan besar pengaruhnya terhadap hasil
akhir yang baik, optimal,
bahkan maksimal.
■

Industri Makanan Menolak
BMAD Produk Plastik
JAKARTA. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengeluarkan rekomendasi bea masuk anti dumping (BMAD)
untuk Polythelen Terephlate (PET) impor sebesar 0% hingga 18,8%. Makanya, pengusaha makanan minuman meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali pemberlakuan BMAD tersebut.
Sebab, pengenaan BMAD ini akan memicu kenaikan
harga untuk produk yang mengonsumsi PET, termasuk
makanan minuman untuk kemasan. Pasalnya, selama ini,
industri makanan minuman masih menggunakan PET impor. "Setiap kenaikan harga sekecil apapun akan berpotensi menurunkan daya saing," ujar Hendro Baroeno, Ketua
Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan
(Aspadin), Kamis (23/1).
Selama ini, industri makanan masih tergantung pada
PET impor. Tahun lalu, produksi PET dalam negeri hanya
mencapai 467.000 ton. Sebanyak 167.000 ton untuk kebutuhan lokal dan sisanya diekspor. Sementara permintaan
dalam negeri mencapai 177.000 ton.
Aspadin berdalih, setiap kenaikan 1% BMAD PET bisa
memicu kenaikan harga jual produk makanan minuman
sebesar 0,18%. Imbasnya, permintaan makanan dan minuman akan menurun.
Berdasarkan kajian pelaku industri makanan minuman,
setiap kenaikan harga 1% akan menurunkan permintaan
sebesar 0,19%. "Industri makanan minuman bisa kehilangan pasar Rp 4,5 triliun," kata Hendro. Pasar ini akan direbut
produk impor yang notabene harganya lebih miring.
Francisca Bertha Vistika
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