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Operator Siapkan Sistem Akurasi Data Pelanggan
SURABAYA – Rencana pemerin-

tah untuk memperketat sistem 
registrasi kartu SIM pelanggan 
prabayar disambut baik industri 
telekomunikasi. Program itu 
dianggap meningkatkan aku-
rasi data pelanggan.

Executive Vice President (EVP) 
Telkomsel Area Jawa Bali Yetty 
Kusumawati mengatakan, pihaknya 
masih membahas teknis pelak-
sanaan registrasi itu. Sebab, perlu 
waktu untuk menentukan sistem 
apa yang harus dipakai agar pelak-
sanaannya berjalan efektif.

’’Masih dalam proses. Kami 
masih memikirkan dengan cara 
apa merangsang pengguna 
kartu untuk mau memberikan 
data akurat dan tidak semba-
rangan. Ini bukan hal mudah, 
apalagi sangat banyak pema-
kainya,” kata Yetty di sela penye-
rahan hadiah program Kejutan 
Isi Pulsa kemarin (24/7).

Menurut dia, salah satu hamba-
tan Telkomsel adalah adanya peno-
lakan calon pelanggan memasuk-
kan data asli. Tidak semua bersedia 
memberikan data pribadi dengan 

alasan takut menjadi konsumsi 
umum dan disalahgunakan. 

Program pengetatan registrasi 
kartu SIM, kata dia, merupakan 
upaya meningkatkan akurasi 
data pelanggan. Harapannya, 
bisa menekan angka penyalah-

gunaan dan kejahatan melalui 
sarana komunikasi, termasuk 
penipuan ataupun pesan sampah 
(spam). ”Selain itu, dengan iden-
titas yang akurat, operator selu-
ler bisa membantu proses hukum 
atas laporan kriminal melalui 

sarana telekomunikasi, bahkan 
datanya bisa terintegrasi untuk 
kepentingan negara,” ujarnya.

Pemerintah akan memperketat 
sistem registrasi untuk pelanggan 
kartu SIM baru mulai September 
2014. (ias/c7/agm)
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HADIAH UTAMA: Yetty Kusumawati (kanan) bersama Tatok Haryadi (kiri), 
pemenang hadiah utama Kejutan Isi Pulsa, di Surabaya kemarin.

Resmikan Sambungan Baru 
untuk 600 Pelanggan Hari Ini 

SURABAYA – Menjelang lebaran, PT Pe-
ru  sa  haan Listrik Negara (PLN) Distribusi 
Jawa Timur (Jatim) memberikan hadiah 
istimewa kepada korban lumpur Lapindo. 
Sebanyak 600 pelanggan yang direlokasi ke 
Desa Kesambi, Kecamatan Porong, telah 
mendapatkan aliran listrik. Hari ini (25/7), 
perusahaan pelat merah tersebut meresmikan 
penyambungan listrik untuk pelanggan baru 
bersama Bupati Sidoarjo Saiful Illah.

Manager PT PLN Distribusi Jatim Area 
Sidoarjo Agung Surana mengatakan, sejak 
Februari sangat banyak warga yang mendesak 
PLN untuk mengalirkan listrik. Dengan 
kerja keras PLN, kini permintaan warga 
berhasil dipenuhi.

”Kami paham keadaan warga yang datang 
ke PLN dengan emosi dan kecewa. Mungkin 
karena mereka sering mendapat janji-janji 
saja. Untuk itu, kami terus berupaya agar 
sebelum lebaran PLN sudah dapat mengalirkan 
listrik kepada mereka,” kata Agung.

Menurutnya, PLN bukan sengaja menunda 
pengaliran listrik kepada warga. Tapi, PLN 
terkendala infrastruktur yang belum selesai. 
Agung menjelaskan, PLN baru bisa 
membangun gardu distribusi dan tiang 
beton saja karena pemasangan jaringan 
tegangan rendah harus menunggu proses 
lelang sesuai dengan peraturan. Sebab, 
biayanya mahal. 

”Setelah pemenang tender didapat, baru 
pembangunan dimulai. Pemasangannya 
juga terhitung cepat. Sekitar enam hari 
sudah selesai,” ujarnya.

Selain itu, hambatan lain timbul karena PLN 
kesulitan mendapatkan izin. Ada warga yang 
tidak mau rumahnya dilewati tiang beton. 
Meski menemukan berbagai rintangan, PLN 
tetap mengupayakan sehingga akhirnya 
komitmen perseroan untuk mengalirkan listrik 
kepada warga bisa terealisasi tepat waktu.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyambut 
baik kabar gembira itu. Dia menyampaikan 
apresiasi pada PLN yang telah bekerja keras 
dan cepat untuk memenuhi harapan warga 
tersebut. Orang nomor satu di Kota Udang 
tersebut berharap agar aktivitas warga bisa 
kembali normal. 

”Saya sebagai bupati bersyukur dan senang 
sekali punya partner seperti PLN. Dengan 
adanya listrik ini, tentu kesejahteraan rakyat 
akan meningkat. Sebab, perekonomian 
mereka berjalan lagi dengan hidupnya 
usaha,” tuturnya.

Koordinator korban lumpur Lapindo 

yang menangani 65 RT Ahmad Djauhari 
menya ta kan, pihaknya sangat senang dan 
berterima kasih pada PLN yang sudah 
merealisasikan permintaan warga. Ahmad 
yang mewakili warga merasa bahagia karena 
merasa mendapat kado lebaran dengan 
mengalirnya listrik yang merupakan 
kebutuhan dasar. Dia berharap hal tersebut 
memicu semangat warga dalam beraktivitas 
dan melancarkan usaha.  

Salah satu warga yang juga tidak bisa 
menyembunyikan kebahagiaannya adalah Sri 
Utami. Perempuan yang mencukupi kebutuhan 
hidup dengan berdagang itu merasa kehadiran 
listrik sangat membantu usahanya. 

Selama ini, Sri menggunakan genset untuk 
penerangan. Dengan tersambungnya listrik 
di tempatnya, Sri jadi bisa berhemat. 
Sebelumnya Sri harus merogoh kocek sekitar 
Rp 28 ribu per hari untuk membeli bensin 
yang menjadi bahan bakar genset. Dalam 
sebulan, Sri harus mengeluarkan sekitar 
Rp 900 ribu per bulan. 

Kini, biaya tersebut bisa ditekan hingga 
90 persen. Sri hanya perlu membayar Rp 
100 ribu tiap bulan. Tak heran jika Sri sangat 
berterima kasih karena PLN sudah mem-
berikan perhatian dan lebaran kali ini tempat 
tinggalnya sudah mendapatkan penerangan 
dari PLN. (ias/ran)
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Jelang Lebaran, PLN Hadiahkan Listrik kepada Korban Lapindo

TEPATI JANJI: Permintaan warga yang ingin bisa menikmati aliran listrik kini telah dipenuhi 
PLN. Dengan mengalirnya listrik yang merupakan kebutuhan dasar, diharapkan warga 
menjadi lebih bersemangat dalam beraktivitas.    

Laba Astra Rp 9,8 T
Divisi Otomotif Tetap 
Penyumbang Tertinggi

JAKARTA – PT Astra International Tbk (ASII) 
mencatatkan perbaikan kinerja di tahun 
pemilu ini. Sepanjang semester pertama, 
Grup Astra yang masih merupakan pengu-
asa pasar otomotif nasional dan beberapa 
bisnis di bidang lain mengalami kenaikan 
pendapatan sebesar 8 persen dan laba ber-
sih naik 11 persen menjadi Rp 9,8 triliun.

Laporan keuangan ASII pada semester 
pertama yang berakhir Juni 2014 mencatat 
pendapatan sebesar Rp 101,5 triliun, naik 
8 persen dibandingkan Rp 94,3 triliun pada 
periode yang sama tahun lalu. Sementara 
itu, laba bersih tumbuh 11 persen menjadi 
Rp 9,8 triliun dibandingkan Rp 8,8 triliun 
pada semester pertama 2013. Laba bersih 
per saham juga naik 11 persen menjadi Rp 
242 per saham.

’’Bisnis Grup Astra mencatat hasil yang 
beragam pada semester pertama pada 2014 
ini meski volume operasional masih tinggi. 
Kinerja keuangan hingga akhir tahun diper-
kirakan masih baik. Meski, kompetisi pada 
pasar mobil masih tinggi dan harga batu 
bara diperkirakan masih rendah,’’ kata Pres-
dir ASII Prijono Sugiarto dalam keterangan 
resminya kemarin (24/7).

Kegiatan Grup Astra fokus kepada enam 
lini bisnis inti, yaitu divisi otomotif, jasa 
keuangan, alat berat dan pertambangan, 
agrobisnis, infrastruktur, logistik, dan lain-
nya. Serta, ada teknologi informasi. Divisi 
otomotif masih memberikan kontribusi 
terbesar yang mencapai Rp 4 triliun.

Meski begitu, kontribusi dari divisi oto-
motif ini turun 9 persen dibandingkan pe-
riode yang sama tahun lalu. Menurut Pri-

jono, perang diskon yang masih berlanjut 
di pasar mobil memberikan dampak pada 
turunnya laba bersih. Meski, permintaan 
kendaraan bermotor tetap naik.

Kontribusi laba bersih dari bisnis grup 
komponen kendaraan juga mengalami 
penurunan menyusul turunnya kepemilikan 
saham perseroan di PT Astra Otoparts Tbk 
(AUTO) dari 95,7 persen menjadi 80 persen 
pada kuartal kedua 2013. AUTO sendiri 
mengalami penurunan laba bersih sebesar 
11 persen menjadi Rp 454 miliar yang di-
sebabkan turunnya margin manufaktur.

Prijono mengatakan, total penjualan mo-
bil nasional meningkat 7 persen menjadi 

642 ribu unit pada semester pertama. Pen-
jualan mobil Grup Astra (Toyota, Daihatsu, 
Isuzu, UD Trucks, dan Peugeot) mengalami 
kenaikan 4 persen menjadi 334 ribu unit, 
dengan pangsa pasar menurun dari 53 per-
sen menjadi 52 persen. 

Sementara itu, penjualan sepeda motor 
nasional naik 7 persen menjadi 4,2 juta 
unit. Penjualan sepeda motor Honda 
keluaran PT Astra Honda Motor (AHM) 
naik 11 persen menjadi 2,6 juta unit dengan 
peningkatan pangsa pasar dari 60 persen 
menjadi 62 persen. 

Dari divisi jasa keuangan, laba bersih naik 
15 persen menjadi Rp 2,5 triliun. Apabila 
tidak memperhitungkan keuntungan dari 
akuisisi 50 persen saham Astra Aviva Life, 
laba bersih divisi jasa keuangan turun 5 
persen menjadi Rp 2 triliun. 

’’Pertumbuhan yang kuat, terutama dari 
Federal International Finance, tertekan oleh 
penurunan kontribusi dari Asuransi Astra 
Buana. Total pembiayaan melalui bisnis 
pembiayaan otomotif Astra meningkat 11 
persen menjadi Rp 30,9 triliun, termasuk 
pembiayaan melalui joint bank financing 
without recourse,’’ terusnya. 

Sementara itu, total kredit yang diberikan 
melalui pembiayaan alat berat turun 23 
persen menjadi Rp 2 triliun karena penu-
runan penjualan alat berat. PT Bank Per-
mata Tbk yang 44,6 persen sahamnya di-
miliki perseroan membukukan laba bersih 
Rp 800 miliar, turun 2 persen. 

Dari divisi alat berat dan pertambangan, 
laba naik 41 persen menjadi Rp 2 triliun. PT 
United Tractors Tbk (UNTR) yang 59,5 per-
sen sahamnya dimiliki perseroan melapor-
kan kenaikan pendapatan bersih 11 persen 
dan peningkatan laba bersih 42 persen men-
jadi Rp 3,3 triliun. (gen/c17/agm)
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