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JAKARTA. Emiten petroki-
mia, PT Chandra Asri Petro-
chemical, Tbk (TPIA) berhasil 
mencatatkan laba di  kuartal 
I-2013. Maklum, di periode 
yang sama tahun lalu, Chan-
dra Asri merugi.

Berdasarkan laporan ke-
uangan perusahaan, selama 
tiga bulan pertama tahun ini,  
Chandra Asri mencatatkan 
untung bersih sebesar US$ 
573.000. Padahal di Januari- 
Maret 2012, perusahaan ini 
harus menanggung rugi hing-
ga US$ 15 juta.

Suryadi, Senior Vice Presi-
dent Corporate Secretary and 
Investor Relation Chandra 
Asri mengatakan ada bebera-
pa faktor yang membuat per-
usahaan ini bisa menorehkan 
kinerja positif di awal tahun 

ini. Seperti perolehan laba 
kotor Chandra Asri yang naik 
15% di kuartal I 2013,, sebesar 
US$ 20,6 juta dibanding kuar-
tal yang sama tahun lalu yang 
hanya US$ 17,9 juta. "Kenaik-
an laba kotor ini berkat marjin 
produk kami yang labih baik 
di kuartal I tahun ini," katanya 
dalam keterangan tertulis ke-
marin (2/5).

Kenaikan marjin ini terdo-
rong oleh kenaikan harga jual 
produk yang lebih tinggi ke-
timbang kenaikan bahan 
baku. Di kuartal I 2013, rata-
rata harga jual Chandra Asri 
bisa mencapai US$ 1.531 per 
ton alias naik 7,6% dari rata-
rata harga pada periode yang 
sama di 2012 yang hanya se-
besar US$ 1.422 tiap tonnya.

Di sisi lain, kenaikan harga 

naphta sebagai bahan baku 
produk petrokimia Chandra 
Asri, hanya naik sekitar 1% 
secara year on year. Pada Ja-
nuari hingga Maret 2012, rata-
rata harga naphta hanya men-

capai US$ 987 per ton. Namun 
pada periode yang sama tahun 
ini harga naphta hanya naik 
jadi US$ 997 per ton.

Di samping itu, beban pen-
dapatan Chandra Asri sepan-

jang kuartal I-2013 turun 2% 
dibanding kuartal pertama 
2012. "Karena pemakaian ba-
han baku (feedstock) yang le-
bih rendah," ujarnya.

Selama tiga bulan pertama  
2013, pendapatan TPIA turun 
tipis sebesar 1,1% dari US$ 
597,5 juta di periode yang 
sama tahun lalu menjadi US$ 
590,4 juta.

Penurunan ini akibat an-
jloknya pasar ekspor sebesar 
37,7% dari US$ 197,7 juta di 
triwulan I 2012 menjadi US$ 
123 juta di triwulan I 2013 aki-
bat imbas krisis global. 

Untungnya, penjualan di 
pasar domestik di periode 
yang sama naik 16,6% menjadi 
US$ 465,3 juta.

Tendi Mahadi

Penurunan pendapatan dari bidang karoseri 
berpengaruh terhadap kinerja kami.
Ang Andri Pribadi, Direktur PT Selamat 
Sempurna Tbk

JAKARTA. Produsen radiator 
PT Selamat Sempurna Tbk 
(SMSM) memproyeksikan ki-
nerja bisnis di kuartal II-2013 
bisa lebih baik ketimbang 
kuartal I-2013 yang anjlok.

Ang Andri Pribadi, Direktur 
Selamat Sempurna menutur-
kan penjualan Selamat Sem-
punr di kuartal I-2013 turun 
8,6% menjadi Rp 473 miliar 
dari penjualan di periode yang 
sama tahun lalu yang menca-
pai Rp 517 miliar.

Penyebabnya adalah bisnis 
tambang yang lesu akibat pe-
nurunan harga komoditas 
tambang. Ini membuat penju-
alan salah satu produk Sela-
mat Sempurna yakni karoseri 
dumptruck merosot. "Kontri-
busi karoseri cukup besar se-
hingga secara year on year 
berpengaruh besar terhadap 
total penjualan Sela-
mat Sempurna," kata 
dia kemarin.

Pendapatan Selamat 
Sempurna dari karose-
ri turun 53% dari Rp 94 
miliar di kuartal I-
2012, tinggal Rp 44 
miliar di kuartal I-
2013. Alhasil, kontri-
busi bisnis karoseri 
SMSM yang awalnya 
18% jadi tinggal sepa-
ruhnya alias 9% saja.

Namun menjelang akhir 
Maret, permintaan karoseri 
untuk alat berat sudah terasa 
membaik. Karena itu, ia pun 
yakin penjualan SMSM kuar-
tal kedua 2013 bisa naik 15% 
hingga 20% dibanding penca-
paian pada kuartal I, alias 
menjadi Rp 543,9 miliar hing-
ga Rp 567,6 miliar.

Hingga tutup tahun ini, ia 
memprediksi penjualan SMSM 
bisa mencapai Rp 2,45 triliun,  
tumbuh 13,4% dari pendapat-
an 2012 Rp 2,16 triliun.

Pendorongnyatpertumbuh-
an konsumsi otomotif baik itu 
di pasar domestik maupun 
ekspor. "Prospek industri ini 
masih prospektif selama per-
tumbuhan ekonomi positif," 
tambahnya.

Pasar ekspor memang ma-
saih menjadi tulang punggung 
Selamat Sempurna. Tahun 
lalu, 62% dari total pendapat-
an SMSM berasal dari pasar 

ekspor. Sisanya pasar lokal.

Tingkatkan produksi 
Menurut Ang, Selamat Sem-

purna siap mengisi pasar 
komponen otomotif baik itu 
pasar domestik atau ekspor. 
Apalagi utilisasi produksi 
SMSM baru mencapai 50%.

Apalagi, kata Ang, salah 
satu perusahaan joint venture 
dengan Tokyo Radiator Mfg. 
Co. Ltd yakni PT Tokyo Ra-
diator Selamat Sempurna 
(TRSS) siap beroperasi Juni 
nanti. Pabrik ini memiliki ka-
pasitas produksi 150.000 unit 
radiator per tahun dan 125.000 
intercooler per tahun. Pasar 
incaran pabrikan otomotif. 

Di perusahaan patungan 
yang lain dengan Posco dan 
Daewoo, PT Posco Indonesia 
Jakarta Processing Center, 
Ang bilang, kapasitas produk-
si steel processing akan berli-

pat ganda dari 240.000 
ton per tahun menjadi  
480.000 ton per tahun 
di tahun ini.

Supaya aksi ini ter-
laksana, Selamat Sem-
purna menganggarkan 
dana Rp 100 miliar ta-
hun ini. Di kuartal I ini 
sudah terpakai sekitar 
Rp 22 miliar untuk pe-
remajaan dan moder-
nisasi mesin produksi 
Selamat Sempurna.   ■

Selamat 
Sempurna Siap 
Genjot Kinerja
Kinerja PT Selamat Sempurna di kuartal I anjlok

Tendi Mahadi

Chandra Asri Berhasil Menorehkan Laba 

Kenaikan naptha 
yang cuma 1% 
secara year on 

year turut 
dongkrak kinerja.

Gerai

Pembangunan Pabrik 
Datsun Mencapai 70%

JAKARTA. PT Nissan Motor Indonesia masih membangun 
pabrik mobil murah ramah lingkungan atau low cost green 
car (LCGC). Nissan akan mengusung merek Datsun seba-
gai andalan di segmen ini.

Menurut Indri Hadiwijaya, General Manager Marketing 
and Communication Nissan Motor Indonesia, progres 
pembangunan pabrik Datsun sudah mencapai 70%. Renca-
nanya, Nissan Indonesia akan melansir Datsun tahun de-
pan. "Saat ini kami masih menunggu aturan mobil murah 
dari pemerintah," katanya kepada KONTAN kemarin.

Nissan berharap beleid ini segera terbit. Pasalnya, sama 
seperti pabrikan otomotif yang lain, produk mobil murah 
ala pabrikan otomotif ini bakal menjadi salah satu tulang 
punggung penjualan mobil di Indonesia. Nah, Nissan ber-
harap, kehadiran dan penjualan Datsun bisa memberikan 
kontribusi mencapai 50% terhadap total penjualan Nissan 
di Indonesia.

Nissan menargetkan, tahun 2016, mobil yang harganya di 
bawah Rp 100 juta ini bakal diproduksi sekitar 100.000 unit 
per tahun. Target tersebut sama saja 50% dari target penju-
alan Nissan. Maklum, dua tahun lagi, Nissan  membidik  
penjualannya sebanyak 200.000 unit.

Kendati diusung sebagai merek LCG, Nissan akan merilis 
varian lain Datsun yang non-LCGC. Namun belum jelas apa 
saja variannya.

Tahun ini, Nissan menargetkan penjualan 84.000 unit. 
Sebagai perbandingan, sepanjang tahun lalu Nissan menju-
al 67.730 unit.

Mimi Silvia

Pendapatan Holcim 
di Kuartal I Naik 6,96%

JAKARTA. Pertumbuhan bisnis properti dan konstruksi 
membawa berkah bagi PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB).

Selama kuartal I-2013, pendapatan Holcim naik 6,96% 
menjadi Rp 2,15 triliun dari periode yang sama tahun lalu 
yang tercatat Rp 2,01 triliun. Pendapatan tersebut berasal 
dari penjualan semen yang memberi kontribusi sebesar 
84,6% dari total pendapatan sebesar Rp 1,82 triliun. Disusul 
dari penjualan beton sebesar Rp 320 miliar.

Hasil ini membuat laba Holcim tumbuh cukup signifi kan 
di periode tersebut, yakni sebesar 26,06% menjadi Rp 
249,26 miliar dibanding laba di kuartal I-2012 yang sebesar 
Rp 184,3 miliar. 

Sejauh ini, pasar di pulau Jawa masih menjadi penopang 
utama kinerja Holcim. Di kuartal I ini, penjualan Holcim di 
pulau terpadat ini mencapai Rp 1,5 triliun. Adapun penjual-
an di luar Jawa, mencapai Rp 640,81 miliar. Sisanya, berasal 
dari penjualan ekspor yang mencapai Rp 320 miliar.

Melihat hasil ini, membuat Holcim terus memacu pemba-
ngunan pabrik semen untuk bisa mengimbangin perminta-
an semen domestik yang terus tumbuh. Menurut Eamon 
Ginley, Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk, pihak-
nya tengah mencari pinjaman untuk membangun pabrik 
semen Tuban II. Nilai pinjaman sebesar Rp 1 triliun kini 
tengah mereka jajaki dengan pihak perbankan.  Maklum, 
untuk membangun Tuban II yang ditargetkan kelar 2015, 
Holcim kudu menyiapkan dana sebesar US$ 300 juta.

Saat ini, Holcim juga sedang menyelesaikan pembangun-
an pabrik Tuban I yang siap operasi November nanti. Bila 
dua pabrik ini kelar, kapasitas pabrik tuban menjadi 3,4 
juta ton per tahun.

Agustinus Da Costa

■MANUFAKTUR

Google Ampitheater di 
Mountain View berlo-
kasi sekitar 30 menit 

dari kediaman saya. Sesekali 
melewati kampusnya yang 
putih bersih dengan aksen 
warna-warni dan patung 
raksasanya. Terkadang terte-
gun memandanginya sambil 
berpikir, “So, inilah perusa-
haan internet paling berkuasa 
di dunia.”

Bekerja di Google merupa-
kan idaman setiap lulusan 
bidang teknologi informasi 
(TI). Betapa tidak, kampus-
nya asri dan rileks. Ruangan 
kantor dan kubikelnya sangat 
berseni, artistik dan nyentrik. 
Tidak terasa sedang berada di 
ruangan kantor, melainkan 
seperti di taman bermain 
bagi orang dewasa. Makan 
tiga kali sehari ditanggung 
kantor dengan fasilitas resto-
ran bertaraf hotel bintang 
lima. Juga ada fasilitas olah 
raga, laundry dan klinik gra-
tis bagi semua pegawai.

Tentu saja proses diteri-
ma oleh Google memerlukan 
proses yang panjang dan cu-
kup sulit. Antara lain bebera-
pa tes yang hanya bisa diker-
jakan oleh mereka yang mem-
punyai tingkat kecerdasan 
dan keahlian luar biasa. Goo-
gle sangat menghargai inova-
si, kreativitas, dan kekuatan 
intelektual.

Bermula sebagai mesin 
penjelajah internet, kini Goo-
gle telah merambah berbagai 
industri. Termasuk hardware 
dan ponsel pintar. Tipikal 
pendapatannya terkadang 
membingungkan. Seperti 
memberikan secara cuma-
cuma sistem operasi Android 
sehingga mengalami potensi 
kerugian luar biasa. Belum 
lagi sistem operasi desktop-
nya yang gagal.

Android OS yang diguna-
kan oleh Samsung Galaxy di-
disain dengan cermat oleh 
Google dan menghabiskan 
beberapa miliar dollar Ameri-
ka Serikat. Samsung selama 
ini menikmati keuntungan 
luar biasa atas kemurahan 
hati Google ini.

Google+ termasuk media 
sosial yang kurang berhasil 
dan Google Reader juga sege-
ra dipensiunkan. Padahal ini 
adalah platform pembaca RSS 
yang cukup digemari. Kega-
galan OS desktop dengan mu-
dah ditelusuri: kegagalan 
bersaing dengan Mac OS dan 
Windows dari Microsoft. Ke-
gagalan Nexus, telepon geng-
gam Google, disebabkan kesu-
litan bersaing dengan iPhone 
dan Samsung Galaxy.

Lantas apa keistimewaan 
Google dibandingkan dengan 
perusahaan teknologi lain-
nya? Google Ads-nya, mem-

buat Google masuk kategori 
perusahaan periklanan. 

Google Scholar dan Google 
Books bikin Google masuk 
kategori perusahaan pener-
bitan dan penjelajah properti 
intelektual. Ambisi Google 
dalam mengkatalogkan se-
mua buku yang pernah terbit 
sepanjang sejarah manusia 
merupakan ambisi mulia 
namun sangat riskan dalam 
hal pelanggaran hak karya 
intelektual.

Lantas, Google yang keli-
hatannya sudah "too big to 
fail" ini mempunyai masalah 
apa saja? Pertama, masalah 
privasi pengguna produk me-
reka. Walaupun sampai seka-
rang Google sangat berhati-
hati sehingga tidak meng-

eksploitasi data pengguna, 
para pengguna jasa merasa 
"terlanggar" privasinya.

Kedua, Google masih sulit 
menyaingi Apple dalam hal 
OS dan hardware. Android 
dan Nexus menghabiskan 
biaya riset yang luar biasa, 
namun belum membawa ke-
untungan nyata bagi Google, 
selain kapital kepercayaan 
(trust capital) dari para peng-
gunanya.

Ketiga, mengingat smart-
phone Android sering kali 
diproduksi dengan sembrono 
karena OS ini gratis bagi 
smartphone apapun, ini sa-
ngat merugikan Google. Pro-
duksi smartphone Android 
yang serampangan menurun-
kan kapital kepercayaan dari 
pengguna. Sebenarnya pe-
rangkatnya yang buruk tapi 
nama Android tercoreng.

Keempat, Google akan te-
rus berinovasi dengan berba-
gai cara untuk meningkatkan 
pendapatan iklan Google Ads 
mereka. Ini merupakan pro 
dan kontra tersendiri. Dengan 
riset yang memakan biaya 
super tinggi, seperti pengem-
bangan OS dan perangkat,  
sejumlah eksperimen bisa 
jadi cuma riset idealis.

Fondasi Google adalah se-
bagai media online utama, 
namun bukan sebagai produ-
sen konten unik sebagaimana 

Yahoo!. Google hanya meru-
pakan kurator dan pemakai 
keywords yang sangat genial, 
sehingga berbagai produknya 
memakai keywords tersebut 
sebagai pusatnya.

Yahoo! lebih memfokus-
kan diri dengan konten-kon-
ten unik yang tak didapat di 
tempat lain. Yahoo! dengan 
berbagai channel merupakan 
perusahaan berita (news cor-
poration), sedangkan Google 
adalah perusahaan iklan dan 
kurator berita, terlepas dari 
berbagai industri yang ingin 
dimasukinya.

Sebagai perusahaan per-
iklanan dan kurator berita 
serta mesin penjelajah inter-
net, Google sudah mencapai 
puncaknya. Namun, sebagai 
produsen perangkat keras dan 
lunak, Google berkompetisi 
dengan Apple, Microsoft, dan 
Samsung. Posisi rentan Goo-
gle ditambah lagi dengan isu-
isu privasi dan pelanggaran 
HAKI mengingat ambisi 
mengkatalogkan semua buku 
di dunia sepanjang sejarah.

Google tetap akan merajai 
bisnis internet sampai ada 
yang bisa menandingi kejeni-
alan dan daya inovasinya 
yang luar biasa. Ini tantang-
an bagi para ahli TI di Indo-
nesia. Silakan dipelajari, di-
tiru, dan ditandingi. Salam 
dari Silicon Valley.              ■

Di Mana Posisi Google?

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

PETROKIMIA■

Smartphone Terbaru Samsung

KONTAN/Muradi

Samsung secara resmi meluncurkan produk smartphone Android terbarunya, Galaxy S4, di Jakarta, Kamis (2/5).  Perang-
kat ini akan hadir secara resmi di pasar Indonesia mulai Sabtu (4/5), dengan harga Rp 7,499 juta per unit.

Grafi k Harga Saham     
Selamat Sempurna
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