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 STRATEGI EMITEN

AUTO
Tekan Biaya
Produksi
Bisnis, JAKARTA — Strategi menekan
biaya produksi yang diterapkan PT Astra
Otoparts Tbk. ternyata cukup jitu menjaga
pertumbuhan kinerja sepanjang periode
semester I/2019.
Berdasarkan laporan keuangan perseroan,
emiten berkode saham AUTO itu mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar
2,29% menjadi Rp7,58 triliun dari tahun
sebelumnya Rp7,41 triliun pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, perseroan juga mencatatkan
pertumbuhan pada laba bersih tahun berjalan
sebesar 19,39% menjadi Rp245,68 miliar
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
senilai Rp205,78 miliar.
Head of Corporate Treasury and Investor
Relations Astra Otoparts Baskoro Santoso
menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut
didukung oleh penetapan strategi jangka
panjang perseroan yaitu salah satunya berfokus pada penerapan operational excellence
pada semua aspek untuk menjadi produsen
berbiaya terendah.
“Selain itu, volatilitas mata uang asing
yang lebih stabil dibandingkan dengan
semester satu tahun lalu dan penurunan
harga dari beberapa material utama perseroan juga mendukung kinerja yang baik di
semester satu ini,” ujarnya kepada Bisnis,
Rabu (7/8).
Dari bidang perdagangan, perseroan juga
melakukan beberapa kegiatan promosi serta
melakukan relokasi untuk Shop n Drive
yang membuat bisnis perdagangan bertumbuh sekitar 5,96% dibandingkan dengan
tahun lalu.
“Dari sisi pertumbuhan sendiri, bisnis
manufaktur membukukan pertumbuhan
yang cenderung stagnan yakni turun 0,82%,
lebih baik dibandingkan industri. Sementara
itu, bisnis perdagangan perseroan masih
membukukan pertumbuhan 5,96% dibandingkan dengan tahun lalu,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa kontribusi terbesar terhadap kinerja emiten bersandi
saham AUTO pada semester I/2019 masih
didukung oleh sektor manufaktur di tengah
melambatnya industri otomotif nasional.
“Kami juga akan senantiasa terus mendorong kinerja dari bisnis perdagangan [trading]
dengan melihat potensi-potensi pasar yang
baru baik dari sisi produk maupun yang
lainnya,” tambahnya.
Baskoro mengungkapkan, perseroan tengah
melakukan studi terkait dengan beberapa
peluang bisnis baru yang menjadi incaran
perseroan. Namun, dia masih belum dapat
mengungkapkan.
Adapun, pada 2019, AUTO menganggarkan belanja modal sebesar Rp800 miliar.
Baskoro menjelaskan bahwa fokus penggunaan anggaran belanja modal tersebut
salah satunya untuk persiapan model-model
produk baru.
“Selain itu untuk pergantian mesin lama,
automasi, serta peningkatan produktivitas
perusahaan,” jelasnya.
Sekadar informasi, berdasarkan data
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo) sepanjang semester
I/2019 pasar roda empat mengalami pelemahan sebesar 13%. Sementara itu, Asosiasi
Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
melaporkan pertumbuhan pasar roda dua
sebesar 7,5%. (Muhammad Ridwan)

 BANGUN BTS &

SERAT OPTIK

BALI Raih
Pinjaman
Rp150,7 Miliar
Bisnis, JAKARTA — PT Bali Towerindo
Sentra Tbk. (BALI) memeroleh pinjaman
Rp150,7 miliar untuk membangun base
transceiver station (BTS) dan jaringan serat
optik.
Dikutip dari keterbukaan informasi, Rabu
(7/8), perseroan mendapatkan pinjaman dari
Bank Sinarmas dengan total Rp150,7 miliar.
Wakil Direktur Utama BALI, Lily Hidayat
mengatakan perjanjian fasilitas pinjaman
telah diteken pada Senin (5/8). Adapun,
sebagian besar digunakan untuk membangun serat optik sambungan rumah (fiber
to the home/FTTH).
Perinciannya, Rp49,2 miliar dialokasikan
untuk membangun BTS jenis micro cell.
Kemudian, Rp101,5 miliar digunakan untuk
membangun serat optik sambungan rumah
yang akan dibangun di Jakarta, Depok,
Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Pembangunan jaringan fiber to the home
(FTTH) yang akan dibangun di seluruh
Indonesia khususnya di daerah Jabodetabek,” katanya.
Perseroan mengagunkan seluruh unit
menara mikro seluler peralatan dan jaringan FTTH serta piutang yang timbul
akibat pembangunan menara khususnya
di Jabodetabek. Adapun, dia menyebut
tak ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan hingga
kelangsungan usaha kendati infrastruktur
tersebut diagunkan. (Duwi Setiya Ariyanti)

