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JAKARTA. Produsen radiator 
dan filter untuk komponen 
otomotif, PT Selamat Sempur-
na Tbk (SMSM), berambisi 
memperbesar penetrasi ke 
pasar komponen bagi pabri-
kan otomotif atau original 
equipment manufacturing 
(OEM) dengan menyuntikkan 
modal ke dua anak usaha.

Misalnya di anak usaha ha-
sil patungan dengan Tokyo 
Radiator Manufacturing Co 
Ltd yaitu PT Tokyo Radiator 
Selamat Sempurna (TRSS). Di 
perusahaan ini, Selamat Sem-
purna punya 33% saham.

Ang Andri Pribadi, Direktur 
Keuangan Selamat Sempurna 
berkata pihaknya akan me-
nyuntik dana investasi sebe-
sar Rp 33,7 miliar ke Tokyo 
Radiator. "Penambahan ini 
untuk menambah kapasitas 
produksi yang diperkirakan 
akan meningkat," katanya ke 
KONTAN, Kamis (11/4).

Sebelumnya, Selamat Sem-
purna berencana menambah 
investasi sekitar Rp 17,2 miliar. 
Melihat potensi pasar dari in-
dustri otomotif yang prospek-
tif membuat perusahaan ini 
memperbesar suntikan modal 
menjadi Rp 33,7 miliar untuk 
meningkatkan kapasitas pro-
duksi radiator dan mesin pen-
dingin cairan (intercooler).

Tokyo Radiator akan me-
nambah kapasitas secara ber-
tahap setelah pabrik yang ada 
di Tangerang siap beroperasi 
pertengahan tahun ini. Saat 
ini, kapasitas produksi pabrik 

TRSS sebanyak 60.000 unit 
radiator dan 150.000 unit in-
tercooler per tahun. Nantinya, 
akan bertambah menjadi 
150.000 unit radiator dan 
250.000 unit intercooler per 
tahun.

Toyota Radiator memang 
ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan komponen otomo-
tif dari pabrikan otomotif. 
Kedua komponen itu akan 
Toyota Radiator pasok ke PT 
Nissan Motor Indonesia (NMI) 
dan PT Isuzu Astra Motor In-
donesia (IAMI).

Target pasar domestik
Selain itu, Selamat Sempurna 

juga akan menggelontorkan 
dana investasi ke PT Posco 
IJPC, sebuah perusahaan afi lia-
si dengan produsen baja asal 
Korea Selatan, Pohang Iron 
Steel and Company (Posco). 

PT Posco IJPC sebenarnya 
telah berdiri sejak 2006 lalu 
dan sebagai pemasok dan 
pengolah baja bagi industri 
manufaktur di Indonesia. Di 
perusahaan ini, Selamat Sem-
purna mengempit kepemilik-
an 15% saham. 

Di anak usaha ini, Selamat 
Sempurna akan menambah 
dana sebesar Rp 23 miliar. 
Pasalnya, Posco ingin mening-
katkan kapasitas produksi 

dari pabrik Posco IJPC hingga 
dua kali lipat. Saat ini, kapasi-
tas produksi Poso IJPC sebe-
sar 240.000 ton baja per tahun, 
dan akan menjadi 480.000 ton 
per tahun.

Perusahaan ini mampu mem-
buat baja lembaran untuk pab-
rikan otomotif dan elektronik. 
Untuk bahan baku baja masih 
impor dari Korea Selatan. 
"Kami banyak memasok ke 
pabrikan otomotif dan produ-
sen elektronik," klaim Andri.

Lewat aksi ini, Selamat 

Sempurna  menargetkan bisa 
menorehkan pendapatan Rp  
2,45 triliun tahun ini, naik 
13,43% dari pendapatan 2012 
yang sebesar Rp 2,16 triliun.

Target ini tidak terlepas dari 
potensi industri otomotif yang 
masih bergairah tahun ini. Ia 
menargetkan pasar domestik 
bisa menyumbang 62% dari 
total pendapatan Selamat 
Sempurna dan sisanya ke pa-
sar ekspor. Tahun lalu, kontri-
busi pasar domestik baru 
mencapai 30%.    ■

JAKARTA. Pertumbuhan ke-
las menengah yang pesat di 
Indonesia membuat produsen  
kopi bubuk, PT JJ Multi Uta-
ma, melebarkan sayap bisnis 
ke segmen menengah. Awal-
nya, anak usaha Sugar Group 
Company ini berbisnis kopi 
premium bagi segmen atas.

Langkah awal JJ Multi ada-
lah mulai meluncurkan pro-
duk dalam kemasan saset de-
ngan harga terjangkau. "Tapi, 
kami tetap menggunakan pro-
duk kopi grade satu yang sela-
ma ini mayoritas masih dieks-
por," kata Presiden Direktur 
JJ Multi Utama, Yusuf Sumar-
tha, Kamis (11/4).

Catatan saja, produk saset 
pertama dari JJ Multi Utama 
merupakan jenis kopi tubruk 
dengan harga Rp 2.500 per 
bungkus.

Lantaran memasarkan kopi 
kelas satu (grade 1), produk 

dengan merek JJ Royal punya 
pasar terbatas, yakni menya-
sar segmen A dan A+. Nah, 
dengan adanya varian saset 
ini, Yusuf menargetkan bisa 
menjangkau segmen B+, ma-
lah sampai C+.

Supaya perluasan pasar ma-
kin lancar, JJ Multi Utama 
berencana meluncurkan pro-
duk baru di akhir 2013. Sa-
yang, Yusuf masih menutup 
rapat jati diri produk ini. Yang 
pasti, saat ini JJ Multi Utama 
sudah memiliki 40 varian pro-
duk kopi.

Saat pertama kali melun-
curkan produknya, Yusuf ber-
cerita, mayoritas pasar mere-
ka adalah para ekspatriat yang 
lebih familiar dengan kopi 
kualitas prima. Namun, saat 
ini komposisi konsumen eks-
patriat dan masyarakat Indo-
nesia sudah sebanding. Malah, 
ia yakin, masyarakat Indone-

sia bakal menjadi konsumen 
terbesar JJ Royal.

Sayang, Yusuf belum mau 
merinci kinerja penjualan. 
Namun menurutnya, selama 
ini pertumbuhan penjualan JJ 
Multi Utama selalu di atas 
50%. Begitu pun dengan target 
penjualan perusahaan tahun 
ini yang dipatok bisa melebihi 
50% dibanding tahun lalu.

JJ Multi Utama bisa meraup 
pertumbuhan penjualan cu-
kup tinggi lantaran pemain 
kopi premium di Indonesia 
masih minim. Yusuf meng-
klaim,  saat ini, JJ Multi Utama 
menguasai 60% pasar kopi 
premium di Indonesia.

Menurut Yusuf, pasar kopi 
bubuk domestik sekitar Rp 10 
triliun per tahun. Namun porsi 
kopi premium hanya 1% dari 
total pasar kopi bubuk.

Tendi Mahadi

Kami menambah modal ke anak usaha 
untuk tingkatkan kapasitas produksi.
Ang Andri Pribadi, Direktur Keuangan 
PT Selamat Sempurna Tbk

Selamat Sempurna 
Suntik Anak Usaha
PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) menambah modal ke dua anak usaha

Cindy Silviana Sukma

JJ Royal Sasar Segmen Menengah

■MANUFAKTUR

SERTIFIKASI INDUSTRI■

Targetkan Dua Tahun 
Keluar 71 SNI Wajib

JAKARTA. Pebisnis Indonesia 
sangat memerlukan tameng 
pelindung untuk mengantisi-
pasi pemberlakukan Asean 
Economic Community (AEC) 
yang bakal terlaksana pada 
2015 nanti. Membuat produk 
domestik yang berkualitas 
merupakan jawaban untuk 
bisa bersaing dengan produk 
dari negara tetangga.

Strategi yang telah disiap-
kan pemerintah adalah mem-
perketat peredaran produk di 
pasar domestik dengan me-
nambah jumlah sertifikasi 
standar nasional Indonesia 
(SNI) wajib. 

Arryanto Sagala, Kepala 
Badan Pengkajian Iklim dan 
Mutu Industri (BPKIMI) Ke-
menterian Perindustrian me-
ngatakan, pihaknya menarget-
kan 71 SNI wajib bisa disah-
kan selama dua tahun ke 
depan. "Jadi, sebelum AEC 
berlaku, kita bisa makin mem-
persiapkan diri," katanya ke-
pada KONTAN, Kamis (11/4).

SNI yang dikenakan secara 
wajib ini mencakup 636 HS 
atau uraian barang, terutama 
dari sektor elektronik, main-
an, hingga garmen. Menurut 
Arryanto, peredaran produk 
impor dengan kualitas buruk 
dari sektor tersebut menjadi 
alasan kuat untuk segera me-
nerapkan SNI wajib.

Ketua Asosiasi Perlampuan 
Indonesia (Aperlindo) John 
Manopo mengatakan, industri 
lampu nasional mengharap-
kan SNI wajib ini bisa mene-
kan impor produk berkualitas 
rendah sehingga membuka 
kesempatan bagi industri lo-
kal untuk tetap bisa tumbuh. 
"Bukan hanya menyambut 
baik tapi juga siap mengikuti," 
timpalnya ke KONTAN.

Tentu John mengharapkan 
aspek pengawasan juga harus 
ditingkatkan. Sebab, impor 
produk secara ilegal masih 
kerap terjadi hingga saat ini.

Apalagi, selama ini lantaran 
harga jauh lebih murah, pro-
duk lampu impor menekan 
produk lokal. Padahal secara 
kualitas, lampu buatan Indo-
nesia memiliki kualitas yang 
jauh lebih baik.

Sementara Ketua Umum 
Asosiasi Penggiat Mainan 
Edukatif dan Tradisional In-
donesia (Apmenti) Dhanang 
Sasongko menilai, SNI bagi 

mainan anak-anak juga sangat 
penting untuk keamanan kon-
sumen. "Dengan harga murah, 
banyak produk impor meng-
gunakan bahan baku yang 
berbahaya bagi anak," ung-
kapnya.

Selain SNI wajib, Arryanto 
menambahkan, hingga saat 
ini sudah ada 4.108 SNI untuk 
produk industri yang telah 
rampung namun hanya dite-
rapkan secara suka rela. Jum-
lah pemegang sertifikat SNI 
saat ini mencapai 2.984 per-
usahaan. Sebanyak 1.966 di 
antaranya merupakan perusa-
haan lokal sementara 1.018 
sisanya adalah perusahaan 
dari negara lain.

Tendi Mahadi

Perekonomian Amerika 
Serikat (AS) sudah 
membaik. Tampak jelas 

terlihat dari semakin banyak 
kendaraan pribadi di jalan 
raya dan di mal. Derap pasar 
saham dan pasar nyata juga 
semakin hebat. Uniknya, kali 
ini, perbaikan ekonomi tidak 
disertai penurunan angka 
pengangguran secara berarti. 
Angka pengangguran di AS 
masih lebih dari 7%. Angka 
pengangguran “di antara te-
man-teman” malah lebih dari 
angka resmi nasional.

Sekitar sembilan dari 10 
teman pribadi saya kehilang-
an properti karena krisis 
mortgage yang masih juga 
belum berlalu. Namun para 
pakar ekonomi dan real estate 
percaya bahwa tahun 2013 
adalah tahun recovery yang 
patut diperhitungkan. Tahun 
2014 semestinya AS sudah 
kembali seperti sedia kala.

Dengan satu kondisi: te-
naga kerja penuh waktu akan 
menjadi barang langka. Te-
naga kerja lepas alias freelan-
ce atau free agent semakin 
umum. Para agen asuransi 
dan broker properti sudah 
lama berstatus freelance. Ini 
sebenarnya kesempatan emas 
untuk memperoleh penghasil-
an lebih dari satu orang, 
mengingat status kerja lepas 
merupakan bentuk wirausa-

ha yang populer.
Lewat internet dan ponsel 

pintar yang sudah semakin 
meluas, peran tenaga lepas 
semakin merata dan terasa di 
seluruh dunia. Dengan ke-
mampuan kerja serta kualitas 
ketrampilan berstandar in-
ternasional, bisa dipastikan 
likuiditas dan mobilitas para 
tenaga lepas terampil dan 
terdidik semakin marak. Di 
negara yang memperbolehkan 
dwikewarganegaraan, seperti 
negara commonwealth eks 
jajahan Inggris dan negara 
dengan kebijakan imigrasi 
terbuka, tenaga kerja tidak 
tertutup di satu geografi s.

Lingkungan free agent 
perlu mendapat dukungan 
dari lingkungan hukum imig-
rasi dan ketenagakerjaan 
yang terbuka. Para pekerja TI 
asal India dan Cina, misal-
nya banyak mengisi perusa-
haan TI di Silicon Valley. Di 
Singapura yang terbuka un-
tuk pekerja asing dan saat ini 
sekitar satu juta penduduk-
nya adalah ekspatriat.

Di Indonesia, para peker-
ja asing belum mendapat 
tempat yang layak mengingat 
begitu rumit birokrasi izin 
kerja dan kartu izin tinggal 
terbatas (KITAS). Ini sesung-
guhnya merugikan Indonesia 
dari perspektif pemindahan 
ketrampilan dan keilmuan. 

Belum lagi kesempatan yang 
hilang oleh kelambanan per-
pindahan informasi dan ke-
sempatan yang dibuka oleh 
para pekerja asing.

Fobia asing maupun “fo-
bia eks terjajah” tampak ma-
sih jelas terlihat di lingkung-
an imigrasi dan ketenagaker-
jaan Indonesia. Padahal ini 
tidak perlu terjadi apabila 
setiap individu mempunyai 
rasa percaya diri yang me-
madai serta sistem yang da-
pat mengamati setiap indivi-
du tanpa kecuali.

Inginkah Anda bekerja di 
luar negeri maupun di tanah 
air untuk perusahaan berba-
sis di luar? Tentu saja, saat 
ini adalah era emas para free 

agent. Kuncinya adalah sam-
bungan Internet DSL broad-
band yang luar biasa cepat, 
kalau bisa 5 Mbps, dengan 1.5 
Mbps minimal. Juga diperlu-
kan kemampuan berbahasa 
Inggris yang mendekat native 
speaker, selain kemampuan 
hard skill seperti komputer 
yang trampil.

Bagi yang memiliki ke-
trampilan yang bisa dialih-
kan dengan mudah via inter-
net, seperti programming, 
desain grafi s, menulis, pem-
bukuan, kemampuan memba-
ca X-ray, legal briefi ng hukum 
internasional, database, dan 
lainnya, silakan mulai men-
jual jasa Anda di situs seperti 
elance.com dan odesk.com. 
Fiverr.com pun sudah mulai 
digandrungi karena harga-
nya terjangkau dan ada pro-
yek mini dan mikro.

Yang lebih percaya diri 
bisa menawarkan jasa-jasa 
mereka melalui staffi ng agen-
cy atau agen tenaga kerja 
yang sesuai dengan ketram-
pilan mereka. Anda perlu 
siap untuk diuji ketrampil-
annya dengan sistem online 
mereka, yang bisa menguan-
tifi kasikan kemampuan Anda 
dengan mendetail.

Perusahaan raksasa, be-
sar, menengah, maupun kecil 
di AS berduyun-duyun mela-
kukan offshore outsourcing ke 

India, China, dan Filipina. 
Yang terakhir ini cukup dekat 
dengan Indonesia dari segi 
gaji. Namun dengan kemam-
puan berbahasa Inggris ala 
AS yang menjadi default 
hampir setiap orang, Filipina 
mempunyai daya saing jauh 
lebih baik dari Indonesia.

Kultur Filipina yang sa-
ngat terbuka terhadap hal-hal 
asing menjadi kekuatan eks-
tra dan memudahkan penet-
rasi kultural dari perusahaan 
pusat ke free agent. Ini masih 
sulit dijumpai di antara para 
pekerja asal Indonesia. Belum 
lagi budaya yang “senang di-
awasi secara langsung” dari-
pada dipantau hanya dengan 
internet dari ribuan mil 
jauhnya.

Intinya, saat ekonomi 
global masih belum begitu 
stabil dengan AS dan Eropa 
Barat yang masih memper-
baiki diri, free agent dari ne-
gara mana pun bisa meng-
ambil kesempatan dalam si-
tuasi seperti ini. Free agent 
membantu recovery ekonomi 
dengan menekan pengeluar-
an. Tanpa benefi t seperti asu-
ransi kesehatan dan worker’s 
compensation sebagaimana 
full-timers, para agen lepas 
yang rendah biaya membantu 
ekspansi bisnis di profi t cen-
ter. Zaman ini adalah zaman 
free agent.  ■

Era Free Agent

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

MAKANAN DAN MINUMAN■

SNI wajib bisa 
menekan impor 

produk yang 
punya kualitas 

rendah.

Entitas Perusahaan Asosiasi Bisnis Kepemilikan Afi liasi 

1. PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna radiator 33% Tokyo Radiator Manufacturing 
Co.Ltd (67%)

2. PT Posco Indonesia Jakarta Processing 
Center (Posco IPJC)

pembuatan 
baja lembaran 15% POSCO Korea (65%) dan Dae-

woo Korea (20%)

Sumber: Selamat Sempurna

Kinerja PT Selamat Sempurna
(Rp miliar)

2.0702.070

241,57

2.160

268,54

 2011 2012

Penjualan Bersih Laba Bersih

Produk Terbaru Sony

KONTAN/Muradi

Display produk terbaru saat Sony Partners Conference 2013 di Jakarta, Kamis (11/4). 
Sony memperkenalkan sejumlah produk ke pasar Indonesia dalam acara yang mengang-
kat tema Rhythm in Harmony ini. Rangkaian produk ini berupa televisi, kamera, serta 
produk video dan sound. 

ANTARA/Rudi Mulya

SNI bagi mainan sangat penting untuk keamanan konsumen.


