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JAKARTA. Hingga kuartal III-
2013, kinerja produsen pro-
duk saniter PT Surya Toto In-
donesia Tbk lumayan  meng-
kilat. Hingga sembilan bulan 
pertama tahun ini, perusahaan 
itu mencatatkan pendapatan 
bersih sebesar Rp 1,22 triliun 
tumbuh 7,01% ketimbang pe-
riode yang sama tahun lalu. 
Perusahaan itu juga mampu 
meraup laba bersih Rp 202,22 
miliar naik 5% ketimbang pe-
riode yang sama tahun lalu.

Melihat realisasi pendapat-
an hingga sembilan bulan ta-
hun ini, Toto optimistis bisa 
mencapai target pendapatan 
yang dipatok tahun ini sebesar 
Rp 1,6 triliun."Target penda-
patan tahun ini bisa tercapai," 
kata Hanafi  Atmadiredja, Di-
rektur PT Surya Toto Indone-
sia Tbk kepada KONTAN, Ka-
mis (31/10).

Hanafi  juga yakin, tahun ini 
perusahaan berkode emiten 
TOTO ini mampu mencetak 
pertumbuhan laba bersih se-
kitar 10% dari tahun lalu yang 
sebesar Rp 236,7 miliar. De-
ngan kata lain, tahun ini, per-
usahaan yakin bisa meraup 
laba bersih sebesar Rp 260,37 
miliar.

Optimisme Hanafi  ini didu-
kung oleh kondisi ekonomi 
Indonesia yang masih luma-

yan bagus. Lagipula, Hanafi 
bilang, pasar produk TOTO 
masih terbuka lebar.

Andalkan saniter
Hanafi bilang, perusahaan 

bakal mengandalkan penjual-
an produk saniter untuk men-
capai target penjualan tahun 
ini. Maklum saja, selama ini 
dari total pendapatan TOTO, 
sekitar 53% disumbang oleh 
penjualan dari produk saniter 
dan sekitar 45% disumbang 
oleh penjualan produk pera-
bot (fi tting). 

Sedangkan sisanya seba-
nyak 2% dikontribusi dari 
penjualan produk peralatan 
dapur. "Kontribusinya hampir 

sama dengan tahun-tahun se-
belumnya," ujar Hanafi . 

Hingga september 2013, 
pendapatan TOTO yang terbe-
sar disumbang dari penjualan 
produk saniter Rp 646,51 mili-
ar, tumbuh 3,7% dari periode 
yang sama 2012. Sedangkan 
penjualan produk fi tting men-
capai Rp 560,43 miliar. Se-
dangkan penjualan peralatan 
dapur Rp 22,78 miliar. 

Jika dilihat dari segmen 
penjualannya, mayoritas pro-
duk TOTO dijual ke pasar do-
mestik. Hingga kuartal III-
2013, penjualan TOTO ke pa-
sar domestik mencapai 79% 
atau sekitar Rp 971,18 miliar. 
Sedangkan sisanya sebesar 
Rp 258,54 miliar atau 21% me-
rupakan penjualan ekspor. 
Asal tahu saja, selama ini, ne-
gara tujuan utama ekspor 
produk TOTO adalah Jepang 
dan Amerika Serikat. 

Namun rencana pemba-
ngunan pabrik saniter TOTO 
di Jawa Timur yang sedianya 
akhir tahun ini harus tertunda 
lantaran terhambat perizinan. 
Hanafi bilang, paling cepat 
izin pendirian pabrik berkapa-
sitas 500.000 unit per tahun ini 
baru akan keluar awal tahun 
depan. Sehingga, pembangun-
an pabriknya baru mulai di 
pertengahan 2014. "Diperkira-
kan pabrik rampung dua ta-
hun setelah pembangunannya 
itu," katanya.     ■

JAKARTA. Permintaan ban di 
pasar ekspor yang melemah 
tahun ini berimbas pada penu-
runan produksi ban nasional. 
Lantaran permintaan ekspor 
turun, volume produksi ban 
nasional ikut mengempis. 

Ketua Umum Asosiasi Per-
usahaan Ban Indonesia (APBI) 
Aziz Pane menuturkan senti-
men di pasar ekspor sangat 
berpengaruh pada produksi 
ban nasional. Maklum, sekitar 
75% produksi ban Indonesia 
dialokasikan untuk ekspor. 
Sehingga, "Kalau terjadi pele-
mahan di pasar ekspor dalam 
waktu yang cukup lama, akan 
berpengaruh pada produksi," 
katanya, kemarin.

Menilik data APBI, produksi 
ban nasional hingga sembilan 
bulan pertama tahun ini men-

capai 36,6 juta unit atau turun 
2,4% ketimbang periode yang 
sama tahun lalu. Produksi ban 
dalam negeri yang menyusut 
dipicu oleh pengurangan pro-
duksi ban untuk mobil pe-
numpang atawa passanger 
car radial (PCR). Pasalnya, 
kata Aziz, permintaan ban je-
nis ini paling banyak berasal 
dari pasar ekspor.

Hingga sembilan bulan per-
tama tahun ini, produksi ban 
PCR sebanyak 28,9 juta unit, 
turun 3,3% dari periode yang 
sama tahun lalu. Sebaliknya, 
produksi ban bias hingga 
kuartal III-2013 tercatat sebe-
sar 7,67 juta unit atau tumbuh 
2,2% ketimbang periode yang 
sama tahun lalu.

Hingga kuartal III-2013, eks-
por ban mobil asal Indonesia 

mencapai 19,9 juta unit atau 
merosot 9,5% ketimbang pe-
riode yang sama tahun lalu. 
Penurunan ekspor ini antara 
lain lantaran masih berlanjut-
nya pelemahan ekonomi di 

negara tujuan ekspor tradisio-
nal yakni pasar Eropa. 

Di samping itu, pasar Timur 
Tengah juga terdampak oleh 
kondisi politik di beberapa 
negara yang bergejolak.

Dengan kondisi seperti ini, 
Aziz memperkirakan ekspor 
ban hingga akhir tahun ini 
bakal susut sekitar 10% ketim-
bang tahun 2012. "Harapannya 
penurunan ekspor tidak lebih 
besar dari 10%," katanya.

Hingga pertengahan tahun 
ini, kinerja ekspor beberapa 
produsen ban nasional me-
nunjukan tren menurun. PT 
Gajah Tunggal Tbk misalnya 
mencatatkan penurunan eks-
por 17,1% selama semester I-
2013 menjadi Rp 1,89 triliun.

Saat pasar ekspor lesu, Ga-
jah Tunggal mencoba mencari 
pasar alternatif. "Seperti pasar 
Amerika Selatan," kata Direk-
tur Gajah Tunggal, Catharina 
Widjaja, beberapa waktu lalu.

Tendi Mahadi

Pelemahan pasar ekspor ban dalam waktu 
lama berpengaruh pada kinerja 
produksi ban nasional.
Aziz Pane, Ketua Umum APBI

TOTO Yakin 
Penuhi Target 
Pendapatan
Produk saniter kontributor utama pendapatan TOTO

Francisca Bertha Vistika

Ekspor Lesu, Produksi Ban Nasional Kempis

Sekitar 75% 
dari produksi 
ban nasional 

dijual ke pasar 
ekspor.

■MANUFAKTUR

Tiga perusahaan Silicon 
Valley, yakni Apple, 
Google, dan Facebook 

adalah idaman anak-anak 
muda zaman sekarang. Ba-
gaimana tidak, sejak anak-
anak, mereka telah mengenal 
merek-merek berkaliber tinggi 
ini. Betapa bahagianya apa-
bila suatu hari nanti mereka 
diterima bekerja di sana. 

Belum lagi para peminat 
saham. Saham tiga perusaha-
an ini luar biasa menarik. 
Saham Apple (APPL) di perte-
ngahan September lalu sekitar 
US$ 455. Google (GOOG) se-
harga US$ 886, dan Facebook 
(FB) seharga US$ 45. 

Dibandingkan dengan 
September tahun lalu, APPL 
pernah mencapai US$ 700.  
GOOG masih menanjak terus. 
Sedangkan FB juga menanjak 
namun keberlangsungan 
jangka panjangnya masih 
cukup meragukan. 

Setelah ditinggalkan oleh 
Steve Jobs ke alam baka, Apple 
mengalami stagnasi inovasi. 
Kesalahan pricing telah terja-
di dengan iPhone versi murah 
yang ternyata harganya tidak 
murah juga di China. Visi 
Steve Jobs adalah Apple is a 
high-end product, sehingga 
dengan memproduksi versi 
low-end, langkah ini menga-
caukan visi dan hanya me-
ngaburkan kekuatan merek 

dan kepercayaan pemakai. 
Bisa dimengerti mengapa 
harga saham APPL belum 
juga kembali ke US$ 700. 

Facebook tampak memak-
sakan diri dengan berbagai 
cara monetisasi tanpa mem-
berikan nilai tambah yang 
berarti bagi konsumen. Se-
dangkan Google-lah satu-sa-
tunya dari ketiga perusahaan 
raksasa ini yang sungguh-
sungguh memberikan nilai 
tambah bagi peradaban umat 
manusia. 

Setelah Google Glasses, 
GOOG telah mempersiapkan 
software bagi Tesla, yaitu 
mobil otomatis pertama di 
dunia yang tidak perlu dise-
tir oleh manusia. Setelah 1 
juta mile percobaan di jalan-
jalan California, belum terja-
di satu kecelakaan pun. Ini 
bisa mengubah transportasi 
publik dan privat di seluruh 
dunia. Dengan kata lain, 
GOOG bisa mewujudkan du-
nia sebagaimana di dalam 
fi lm-fi lm fi ksi ilmiah.

Google Fiber memungkin-
kan terwujudnya internet 
berkecepatan 1.000 GB. Me-
mang, ini masih dalam tahap 
riset dan afirmasi. Google 
Loon, yaitu Wi-Fi baloon me-
mungkinkan koneksi Internet 
berjalan tanpa interupsi, 
bahkan ketika berada di alam 
terbuka yang biasanya di 

luar jangkauan internet. Goo-
gle Glass versi-versi selanjut-
nya bisa saja memungkinkan 
iPad dan televisi menjadi 
kadaluwarsa. Bahkan, pan-
dangan 3D bisa jadi menjadi 
standar pertelevisian di masa 
mendatang, tidak hanya 
HDTV. 

Facebook hanya terbatas 
pada konektivitas jejaring 
sosial. Berbagai monetisasi-
nya berkisar kepada optimasi 
fi tur-fi turnya, namun FB ti-
dak pernah menanggalkan 
“jubah” jejaringnya. FB ha-
nyalah “blog raksasa” yang 
penuh dengan pay-per-click 
dan iklan-iklan lainnya. 

Berbeda dengan Google 
yang menggapai berbagai sisi 

kehidupan manusia, dari 
mesin pencari situs berbasis 
teks, gambar, dan video, hing-
ga ke pengembangan Android 
yang diberikan gratis kepada 
para manufaktur smartpho-
ne, software self-driving mobil 
Tesla, kacamata super cerdas 
yang menjadikan gadget Ja-
mes Bond 007 ini menjadi 
realitas, Google Earth dan 
Keyhole-nya dengan digital 
satellite imaging sangat mem-
pesona dengan kekuatan inte-
lijen luar biasa, belum lagi 
Google Sky yang memungkin-
kan observasi astronomi dila-
kukan di layar monitor kom-
puter. 

Kekuatan Google yang 
menjadikannya perusahaan 
legendaris yang mampu me-
minjamkan bahunya sebagai 
pijakan kemajuan kemanu-
siaan antara lain adalah goo-
dwill alias itikad baik yang 
terdokumentasi dengan baik.

Ketika masuk bursa 
(IPO), Google menyediakan 3 
juta saham yang sekarang 
bernilai US$ 3 miliar untuk 
kepentingan filantropi. Di-
tambah lagi dengan satu per-
sen keuntungan per tahun 
juga untuk kepentingan ini. 
Berbagai kegiatan-kegiatan 
komunitas disponsorinya se-
cara berkesinambungan, se-
perti bantuan kesehatan, pe-
ngentasan kemiskinan, ban-

tuan makanan, dan bantuan 
energi. 

Kelompok mentoringnya 
bernama Google for Entrepre-
neurs memberikan arahan 
kepada para wirausahawan/ 
wati muda di seluruh dunia 
yang ditunjang oleh Stanford 
University.

Facebook sendiri sudah 
mulai aktif dalam advokasi 
publik dan kegiatan-kegiatan 
filantropis. Salah satunya 
adalah advokasi reformasi 
imigrasi AS yang selama ini 
kurang ramah bagi para pen-
diri start-up yang tidak ber-
modal besar. FWD.us meng-
gaet Bill Gates selain Mark 
Zuckerberg serta para pendiri 
DropBox dan LinkedIn. Na-
mun, kegiatan-kegiatan FB 
belum begitu dikenal oleh 
konsumen dan belum mem-
bentuk citra FB sebagai caring 
company.

Yang perlu diperhatikan 
dengan APPL adalah apakah 
visi Steve Jobs bisa berhasil 
dilanjutkan oleh para pene-
rusnya. Kita juga perlu mem-
perhatikan FB apakah Mark 
Zuckerberg bisa mengeluar-
kan perusahaan jejaring sosi-
alnya ini melampaui jejaring 
saja. Mungkin dengan Face-
book Phone masih ada harap-
an. Terakhir, GOOG mestinya 
lebih stabil di antara ketiga-
nya.    ■

Arah dan Masa Depan Apple, Google, dan Facebook

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Arah dan Masa Depan Apple, Google, dan Facebook

PRODUKSI BAN NASIONAL■

OTOMOTIF■

MINI Menargetkan 
Penjualan Naik 10%
JAKARTA. Penjualan mobil 
Mini milik BMW Group hingga 
September 2013 mampu tum-
buh sekitar 18,25% dibanding-
kan periode yang sama tahun 
lalu. Mini ditargetkan akhir 
tahun ini bisa menorehkan 
penjualan tumbuh dua digit 
ketimbang tahun 2012. 

Untuk mencapai target ter-
sebut, Mini menghadirkan 
kembali rangkaian produk 
John Cooper Works melalui 
varian Mini John Cooper 
works. Asal tahu saja, John 
Cooper Works diperkenalkan 
pada tahun 2011. 

Pada Juni 2013 lalu, muncul 
John Cooper Works GP dan 
John Cooper dengan transmi-
si otomatis. "Kami melengkapi 
varian Mini John Cooper 
Works sebanyak tujuh varian," 
kata Jodie Otania, Head of 
Corporate Communication 
BMW Group.

Rangkaian produk itu anta-
ra lain Mini Hatch, Mini Club-
man, Mini Cabrio, Mini Coupe, 
Mini Roadster, Mini Pacemen, 
dan Mini Countryman. Menu-
rut Jodie, saat ini kontribusi 

penjualan terbesar untuk mo-
bil Mini datang dari Mini 
Hatch. 

Berdasarkan data Gabung-
an Industri Kendaraan Bermo-
tor Indonesia (Gaikindo) pen-
jualan Mini pada September 
2013 tercatat sebanyak 50 unit 
atau naik 120% dari bulan se-
belumnya. Mini Cooper S 1.6 
AT menjadi produk paling la-
ris pada September 2013 de-
ngan penjualan 20 unit. Kemu-
dian disusul oleh Mini Cooper 
Countryman yaitu 11 unit. 

Selama sembilan bulan per-
tama tahun ini Mini mampu 
menjual 307 unit mobil. "Pen-
jualan ini naik 18,25% dari pe-
riode yang sama 2012 seba-
nyak 259 unit," kata Jodie.

Mini menargetkan penjual-
an hingga akhir tahun nanti 
bisa bertumbuh dua digit di-
bandingkan dengan tahun 
2012. Tahun lalu, Mini mampu 
menjual 365 unit mobil. Arti-
nya, tahun ini, MINI berharap 
bisa meraup penjualan 401 
unit mobil. 

Francisca Bertha Vistika

MINI Edisi Halloween

KONTAN/Muradi

Peluncuran MINI John Cooper Works (JCW) Countryman yang mengambil tema Halloween di Jakarta, Kamis (31/10). 
BMW Group Indonesia meluncurkan rangkaian lengkap keluarga ultra-sportif MINI John Cooper Works. JCW Country-
man sendiri sengaja dirancang untuk kepuasan pengemudi di segala medan. 
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