Chandra Asri
Menagih Janji
Tax Holiday
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Biasanya tax holiday petrokimia hanya lima
tahun, kami meminta 8 tahun - 10 tahun.
Suhat Miyarso, VP Corporate Relation
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
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Mengincar Pasar Pedesaan

Chandra Asri minta jangka waktu tax holiday ditambah
David Oliver Purba
JAKARTA. PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk menagih
tax holiday untuk cucu perusahaannya. Perusahaan yang
dijanjikan dapat keringanan
pajak adalah hasil joint venture dengan produsen ban
asal Prancis, Compagnie Financiere Du Groupe Michelin
(Michelin) yakni PT Synthetic
Rubber Indonesia (SRI).
Suhat Miyarso, Vice President Corporate Relation PT
Chandra Asri Petrochemical
Tbk bilang, pihaknya mengajukan tax holiday selama
waktu 8 tahun-10 tahun. "Biasanya tax holiday industri
petrokimia hanya diberikan
lima tahun, kami harap tax
holiday kami bisa lebih panjang," kata Suhat usai bertemu
Menteri Perindustrian Saleh
Husin, di Kementerian perindustrian, Kamis ( 29/10).
Rencananya, awal 2016,
emiten berkode saham TPIA
ini melakukan peletakan batu
pertama pabrik karet sintetis.
Pabrik itu menggunakan bahan baku minyak bumi akan
memproduksi 80.000 ton styrene butadiene rubber per tahun, dan 40.000 ton poly butadiene rubber per tahun.
Pabrik itu berlokasi di Cilegon dan menelan investasi
US$ 450 juta. Produksi dari

pabrik ini sekitar 50% hasil
akan dijual untuk industri ban
di dalam di negeri. Adapun
50% sisanya untuk di ekspor.
Adapun dalam perusahaan
join PT Synthetic Rubber Indonesia tersebut, Chandra
Asri menguasai 45% saham di
PT SRI lewat anak usahanya
PT Styrindo Mono Indonesia.
Lantas, 55% lainnya milik
Compagnie Financiere Du
Groupe Michelin (Michelin).

Kinerja positif
Meski berharap mendapatkan tax holiday, hingga akhir
September 2015 kinerja Chandra Asri secara grup masih
positif. Suhat menyebut ada
pertumbuhan penjualan 5%10%. Kenaikan penjualan lantaran produksi mulai stabil.
"Perekonomian mulai stabil,
pasar juga sudah membaik,"
klaim Suhat.
Sayang, Suhat masih enggan
menjelaskan lebih terperinci

berapa besar berapa kenaikan
penjualan TPIA hingga kuartal
III-2015, maupun gambaran
laba perusahaan ini. Suhat
juga tidak menjelaskan kapan
akan mempublikasikan laporan keuangan September 2015
Hanya saja sebagai gambaran, kinerja Chandra Asri hingga semester I-2015 lalu, memang membukukan kenaikan
laba bersih sebesar 347% menjadi US$ 30,3 juta. Periode
yang sama pada ahun sebelumnya perusahaan ini membukukan laba US$ 6,78 juta.
Lonjakan laba karena turunnya beban pokok dari US$
1,09 miliar menjadi US$ 0,57
miliar pada semester I 2015.
"Semester I lalu harga bahan
baku turun, itu mengapa beban produksi kami dari bahan
baku berkurang," kata Suhat.
Perlu diketahui, biaya pembelian bahan baku Chandra Asri
turun dari US$ 0,95 miliar
menjadi US$ 0,42 miliar pada
semester I-2015.
n

Kinerja Keuangan
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Keterangan
Pendapatan
Laba (rugi) bersih
tahun berjalan
Kas/setara kas
Utang
(dalam juta dollar AS)

Smt I-2014
799,8

Smt I-����
2013
1.297

Smt I-����
2012
1.218

30,54

6,78

4,99

173,73
984,78

185,55
122,22
1.061,79
982,21
Sumber: Bursa Efek Indonesia
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Tata Motors membuka diler penjualan, servis dan suku cadang di Cianjur Jawa Barat, Rabu (28/10). Pembukaan diler di
Cianjur untuk menyasar pasar kendaraan niaga bagi usaha kecil dan menengah maupun pengusaha bidang pertanian dan
perkebunan.
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Isu Razia Resahkan Pedagang Elektronik
David Oliver Purba

P

edagang elektronik
di Harco Mangga
Dua was-was
dengan adanya razia
produk ilegal. Mereka
yang tak mau ambil
risiko, memilih untuk
menutup toko.

Suasana tak lazim tampak
di pusat belanja elektronik
dan komputer di Harco
Mangga Dua, Selasa lalu

(27/10). Saat disambangi
KONTAN puluhan toko yang
biasa melayani pelanggan,
justru terkunci rapat.
Pemandangan ini tak lazim
di gedung berlantai empat ini
makin kentara, saat banyak
toko di barisan pintu masuk
dalam kondisi tertutup.
Kondisi serupa tampak pula
di bagian dalam mal Harco
Mangga Dua tersebut.
Untuk mengetahui perihal
tutupnya toko ini, KONTAN
menghubungi Eddie Lieferdian Hasan, Wakil Ketua
Asosiasi Harco Mangga Dua
Computer Center (HMCC).
Eddie menjelaskan, banyak
toko tutup karena beredar
isu razia produk ilegal.

Produk ilegal yang dimaksud
adalah; produk yang tak
punya manual bahasa
Indonesia dan kartu garansi.
Selain itu produk yang tak
punya logo SNI bagi produk
yang wajib SNI.
Isu razia ini lantas membuat pedagang panik. Mereka
khawatir razia diiringi
dengan penyitaan. Maka itu,
pedagang memutuskan tutup
agar tak terjadi penyitaan.
"Isu razia ini mengganggu,
siapa (pedagang) yang mau
produknya disita," kata Eddie
ke KONTAN, Selasa (27/10).
Ketakutan yang dirasakan
pedagang razia cukup
beralasan. Maklum, banyak
razia yang dilakukan di Harco

Mangga Dua hanya berkedok
pemerasan. "Banyak yang
mengaku petugas (penegak
hukum) datang kemari.
Supaya barang tak disita,
pedagang melakukan
kesepakatan dengan uang
(sogok)," terang Eddie.
Selain takut diperas oknum
petugas, pedagang di Harco
Mangga Dua ketakutan
dengan razia karena sebagian
mereka tak mengetahui
perbedaan produk legal dan
ilegal. "Kami tak tahu produk
apa yang di razia. Jangan asal
sita saja," kata Silvy pedagang Central PC di Harco
Mangga Dua.
(Bersambung). n
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Melek Kesehatan Mental dan Psikis

S

etiap hari kita berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain.
Dimulai dari keluarga sendiri, di tempat belajar, hingga
di tempat kerja atau berbisnis. Dan Anda pasti melek
huruf, melek personal finance,
melek teknologi, melek kesehatan, maupun melek budaya. Namun, Apakah Anda
juga melek dengan keadaan
mental dan psikis?
Apakah rekan kerja dan
bawahan Anda sehat secara
mental dan psikis sehingga
mampu menjalankan aktivitas dengan optimal sehingga
mencapai gol secara optimal
pula? Tugas setiap manajer
termasuk memastikan bahwa
timnya sehat secara mental
dan psikis. Ini, bukan hanya
tugas seorang manajer human
resources belaka.
Pertanyaanya: mengapa
melek kesehatan mental dan
psikis ini penting? Pertama,
deteksi kesehatan mental ini
perlu dilakukan agar kita tidak mudah memberikan stigma atau menghakimi suatu
perilaku yang dimata kita
aneh. Ini membangun sikap
positif dalam interaksi, membangun kebersamaan teamwork, juga empati.
Kedua, agar masalah psikis bisa diatasi dengan tepat
dan benar, seperti dengan te-

rapi maupun obat-obatan
klinis seperti antidepresan
tanpa berlarut-larut.
Ketiga, deteksi kesehatan
mental ini penting supaya
individu tersebut tidak terlalu banyak menginterupsi tugas-tugas dan merugikan
bottom line alias profit.
Yang penulis maksud di
sini adalah kepekaan akan
kesehatan mental dan psikis
diri sendiri dan orang-orang
di sekitar. Anda pasti tahu
ketika Anda atau anggota keluarga Anda sehat atau sakit
secara fisik. Karena ini sangat kasat mata.
Kesehatan mental dan
psikis lebih rumit untuk diamati, karena tidak langsung
dapat didiagnosa oleh para
ahli sekalipun. Ini memerlukan observasi, karena faktorfaktor risikonya bisa berbentuk fisiologis atau kondisi
otak dan hormonal.
Kemudian lingkungan
semasa kecil maupun sekarang, kondisi prenatal yakni
saat dalam rahim ibu. Begitu
juga trauma pencetus misalnya kematian, perceraian,
kesulitan finansial, penyakit
saraf (neurologis), penyakit
kronis dan terminal, dan
adiksi atau ketergantungan
atas obat-obatan, rokok, alkohol, seks, dan lain-lain.
Secara garis besar, kese-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
hatan mental berhubungan
dengan rasa bahagia dan motivasi kerja. Sedangkan kesehatan psikis berhubungan
dengan ada atau tidaknya
kelainan (disorder) dan penyakit (disease) yang mempengaruhi psikis seseorang.
Stigma bahwa suatu disorder
atau disease adalah “gila”
perlu dibuang jauh-jauh.
Salah satu penyakit psikis
yang sering diabaikan adalah
depresi klinis (clinical depression). Depresi klinis bisa dicetuskan oleh trauma kejadian, seperti kematian, perceraian, dan masalah keuangan.
Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi dan hormon (chemical and hormonal

imbalance) di dalam otak
yang tersalurkan melalui
neurotransmiter. Hubungan
antara trauma, ketidakseimbangan kimiawi dan hormon,
serta kondisi fisik dan mental
juga sangat mempengaruhi.
Ketika seseorang merasa
sedih untuk jangka waktu
yang lama, lesu, tidak termotivasi bekerja dan berinteraksi secara sosial, maka bisa
jadi ia sedang mengalami
depresi klinis yang memerlukan intervensi oleh seorang
terapis, baik psikolog maupun psikiater. Ia memerlukan
bantuan dan empati, bukan
dihakimi dan distigma sebagai seseorang yang lemah, tidak berterima kasih, dan
berpikiran negatif.
Seorang manajer yang
bijak semestinya mampu mengobservasi para anggota tim
yang mengalami gangguan
kesehatan psikis dan melakukan intervensi seperlunya
untuk kepentingan bersama.
Beberapa kondisi (disorder) yang berhubungan dengan perbedaan sistem nilai
dan perilaku individu dalam
berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain adalah:
ADD (attention deficit disorder), ADHD (attention deficit
and hyperactivity disorder),
dyslexia, narcissistic disorder,
bipolar disorder, dan schi-

zophrenia. Empat kondisi
pertama termasuk umum dijumpai di dalam masyarakat,
termasuk di Indonesia.
ADD dan ADHD ditandai
dengan tidak bisa diam alias
bicara terus, bergerak terus,
berganti-ganti topik pembicaraan terus, dan sering berganti pikiran. Banyak hal
dilakukannya secara spontan
tanpa pertimbangan matang.
Bahkan berganti pikiran
secara tiba-tiba setelah lama
direncanakan. Dalam bisnis
dan komunikasi, individu
ber-ADD/ADHD cukup mengganggu dan memerlukan terapi profesional.
Lalu dyslexia ditandai
dengan kesulitan belajar termasuk membaca. Beberapa
tanda lain: sering salah sebut
nama orang, nama tempat,
tanggal, jam, hari, kanan/
kiri, dan yakin akan suatu
perkataan namun akhirnya
disangkalnya. Dyslexia
mengganggu jalannya pelatihan sehingga individu tersebut tampak seakan-akan tidak fokus dan tidak mau belajar. Mestinya dengan terapi
belajar bagi para dyslexia
sangat membantu.
Akhir kata, kenali dengan
baik kondisi mental dan psikis kolega dan tim Anda. Optimalkan kesehatan. agar
bisnis berjalan optimal.
n

Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/mekanikal dan electrical
yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.500.000.000
Nilai HPS paket: Rp 3.500.000.000
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Rabu, 28 Oktober – Selasa, 3
November 2015 melalui http://
lpse.bmkg.go.id/eproc/

Pekerjaan di BNPB

Pekerjaan di DPR
n Pekerjaan: pengadaan interrusion
alarm wisma Griya Sabha Kopo
Agensi: LPSE Setjen DPR RI (Kode
Lelang: 324087)
Satuan kerja: Setjen DPR RI
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ peralatan/suku cadang
mekanikal serta elektrikal termasuk
perawatannya yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 5.061.056.000
Nilai HPS paket: Rp 4.997.498.000
Sumber dana: APBN

n Pekerjaan: pengadaan paket
perlengkapan dan seragam sekolah
dasar
Agensi: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB (Kode
Lelang: 407382)
Satuan kerja: Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang / tekstil/pakaian jadi yang
masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 5.249.250.000
Nilai HPS paket: Rp 5.227.235.500 n Pekerjaan: pengadaan security
system wisma Griya Sabha
Sumber dana: APBN
Agensi: LPSE Setjen DPR RI (Kode
Lelang: 326087)
Pendaftaran dan pengunduhan
Satuan kerja: Setjen DPR RI
dokumen pengadaan elektronik:
Bidang/sub. bidang: pengadaan
Senin, 26 Oktober – Selasa, 3
barang/ peralatan/suku cadang
November 2015 melalui http://
mekanikal serta elektrikal termasuk
lpse.bnpb.go.id/eproc/
perawatannya yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Pekerjaan di
Nilai pagu paket:
Kementerian Pekerjaan Rp 6.000.000.000
Nilai HPS paket:
Umum & Perumahan
Rp 4.998.887.000
Rakyat
Sumber dana: APBN
n Pekerjaan: peningkatan kapasitas
SPAM Kota Jambi (MYC 15-16)
Nama PPK: Pembangunan SPAM
Strategis Wilayah I
Satuan kerja: Pengembangan Air
Minum Strategis
Nama Pokja: Pokja Direktorat
Pengembangan Air Minum
Bidang/sub. bidang: bangunan
sipil/ SI008, SI002 dan sertifikasi
inspeksi teknis yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp
80.000.000.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Senin, 26 Oktober – Rabu, 11
November 2015 melalui http://
www.pu.go.id/site/view/67
Pemberian penjelasan (aanwijzing):
Selasa, 3 November 2015 jam
14:00 WIB di Jl. Pam Baru I No. 1
Pejompongan, Jakarta Pusat

Pekerjaan di BMKG
n Pekerjaan: pengadaan genset
1000 KVA dan trafo
Agensi: Badan Metereologi
Klimatologi dan Geofisika/BMKG
(Kode Lelang: 1354524)
Satuan kerja: Sekretariat Utama

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Rabu, 28 Oktober – Senin, 2
November 2015 melalui http://
lpse.dpr.go.id/eproc/

Pekerjaan di BPN
n Pekerjaan: pengadaan peralatan
pengilah data dan komunikasi
Agensi: Kantor Wilayah BPN
Provinsi Banten (Kode Lelang:
1209065)
Satuan kerja: Kantor Pertanahan
Kota Tangerang Selatan
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ alat ukur / alat survey GPS
yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 5.500.000.000
Nilai HPS paket:
Rp 5.500.000.000
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Kamis, 29 Oktober – Rabu, 4
November 2015 melalui http://
lpse.bpn.go.id/eproc/
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

