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JAKARTA. Kementerian Per-
industrian memperkirakan 
investasi asing di industri ba-
rang modal pada tahun ini 
bisa mencapai US$ 1 miliar. 
Pihaknya juga telah menyiap-
kan sejumlah cara dan insentif 
untuk bisa menarik investasi 
guna menekan impor di indus-
tri barang modal. 

Budi Darmadi, Direktur 
Jenderal Industri Unggulan 
Berbasis Teknologi Tinggi 
Kementerian Perindustrian 
mengatakan, ada beberapa 
sektor yang termasuk dalam 
investasi tersebut. "Misalnya, 
industri alat berat, industri 
peralatan pembangkit listrik, 
industri alat pertanian, indus-
tri peralatan pabrik, dan in-
dustri peralatan pertambang-
an," ujar Budi, Kamis (3/4). 

Namun, ia mengaku belum 
menerima detail nama perusa-
haan dan negara mana yang 
hendak berinvestasi di barang 
modal di Indonesia.

Budi mengatakan, dengan 
adanya porsi investasi yang 
lebih pada industri barang 
modal, pemerintah berharap 
kondisi itu dapat menekan 
impor kebutuhan barang mo-
dal dalam negeri. "Investasi 
sekitar US$ 1 miliar itu bisa 
menghasilkan pendapatan 
tiga kali lipatnya. Itu berguna 
untuk memotong nilai impor," 
ujar Budi.

Data dari Kemperin mem-
buktikan, neraca ekspor im-
por di industri barang modal 
menunjukkan bahwa angka 
impor masih lebih tinggi dari 
ekspor. Sampai dengan Agus-

tus 2013, total ekspor barang 
modal adalah senilai US$ 
753,70 juta, sementara itu nilai 
impornya senilai US$ 6,20 mi-
liar.

Untuk bisa meningkatkan 

investasi di industri barang 
modal sehingga bisa menekan 
impor, Ansari Bukhari, Sekre-
taris Jenderal Kemperin me-
nyiapkan empat strategi. Per-
tama, yaitu menggalakkan 

Program Peningkatan Peng-
gunaan Produk Dalam Negeri 
(P3DN) sebagai aturan turun-
an dari Undang-Undang no-
mor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian. "Diharapkan 
penggunaan barang modal 
dari impor bisa ditekan de-
ngan penggunaan produk da-
lam negeri," ujarnya. 

Kedua, adanya harmonisasi 
tarif. Anshari mengatakan, 
saat ini, tarif bea masuk ba-
rang jadi 0%, sedangkan tarif 
bahan baku masih sekitar 5%-
25%. Ketiga adalah mendo-
rong peningkatan teknologi 
untuk industri. Terakhir, re-
laksasi tax holiday atau bebas 
pajak untuk investasi senilai 
Rp 500 miliar-Rp 600 miliar.

Benediktus Krisna Yogatama

Jika tidak terkena imbas kurs, kami masih 
bisa menuai laba bersih Rp 126 miliar.
Imam Lyanto, 
Hubungan Investor Intraco Penta

JAKARTA. Meski industri per-
tambangan belum tentu sium-
an tahun ini, penyedia alat 
berat PT Intraco Penta Tbk 
(INTA) yakin proyeksi kinerja 
perusahaan sampai akhir ta-
hun ini bisa menyamai penca-
paian tahun lalu atau minimal 
kinerja tidak turun.

Imam Lyanto, Hubungan 
Investor Intraco Penta menga-
takan, tahun ini perusahaan 
menargetkan penjualan bisa 
seperti tahun lalu. Asal tahu 
saja, pendapatan Intraco Pen-
ta terdiri dari penjualan alat 
berat dan suku cadang, perba-
ikan alat berat, sewa alat be-
rat, pembiayaan (leasing), 
dan lainnya. 

Tahun lalu, pendapatan In-
traco Penta sebesar Rp 2,57 
triliun atau turun tipis dari 
pendapatan tahun 2012 yang 
sebesar Rp 2,59 triliun. Pos 
pendapatan terbesar masih 
berasal dari penjualan alat 
berat dan suku cadang dengan 
nilai sebesar Rp 2,04 triliun. 
Tahun lalu, Intraco Penta 
menjual sebanyak 1.039 unit 
alat berat, turun 21,27% dari 
penjualan 2012 yang sebanyak 
1.260 unit.

Tahun lalu, 60% penjualan 
alat berat perusahaan ini lari 
ke sektor pertambangan. Se-
lebihnya sebanyak 10% ke 

sektor infrastruktur, agribis-
nis (5%), minyak dan gas sebe-
sar (3%), transportasi (2%), 
dan sisanya ke sektor yang 
lainnya.

Dari pos perawatan alat be-
rat, Intraco Penta membuku-
kan pendapatan Rp 134 miliar. 
Sementara itu, dari pos sewa 
alat berat, kontribusinya se-
besar Rp 168 miliar. Adapun 
leasing menyumbang penda-
patan sebesar Rp 172 miliar. 
Sisanya dari pos lain-lain.

Berharap menang 
tender

Tahun ini, portofolio penju-
alan tiap sektor kurang lebih 
masih akan sama. "Meski tam-
bang agak lesu, tapi tak bisa 
dipungkiri, klien kami paling 
besar di sana. Kami tetap 
menggarap pasar ini, sambil 
berusaha memperkuat penju-

alan ke sektor lain," ujar Imam 
pada KONTAN, Kamis (3/4). 

Imam menjelaskan, penju-
alan perusahaan ini seluruh-
nya menyasar pasar dalam 
negeri. 

Selain kinerja penjualan 
yang turun, tahun lalu, Intraco 
Penta juga mencatat rugi se-
besar Rp 242 miliar akibat 
rugi kurs sebesar Rp 363 mili-
ar. "Terjadi pelemahan kurs 
rupiah sehingga pos utang 
kami menjadi membengkak. 
Padahal, jika tidak terkena 
imbas kurs, perusahaan masih 
bisa tuai laba bersih Rp 126 
miliar," terang Imam.

Supaya target kinerja tahun 
ini lebih baik bisa tercapai, 
Intaco Penta menganggarkan 
belanja modal US$ 5 juta. Alo-
kasinya untuk menambah 
jumlah alat berat jika berhasil 
memenangi tender pengadaan 
alat berat.      ■

Intraco Penta 
Masih Andalkan 
Sektor Tambang
Intraco Penta targetkan kinerja tahun ini tidak turun

Benediktus Krisna

Potensi Investasi Barang Modal US$ 1 Miliar

Kemperin 
usulkan bebas 

pajak untuk 
investasi Rp 500 

M-Rp 600 M

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Lapan
■ Pekerjaan: pengadaan sistem e-
katalog untuk data penginderaan 
jauh pada basis data Bank Data 
Penginderaan Jauh Nasional 
(BDPJN) – Lapan terintegrasi 
dengan sistem pengolahan data 
termosaik bebas awan
Agensi: Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (kode lelang: 
26653)
Satuan kerja: Pusat Teknologi dan 
Data Penginderaan Jauh
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/telematika/teknologi 
informasi/perancangan software/
komputer (hardware dan software)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 21.509.131.000
Nilai HPS : Rp 18.648.341.933
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Selasa, 25 Maret – Jumat, 4 April 
2014 melalui http://lpse.lapan.go.
id/eproc/ 

Pekerjaan di Kemenkeu
■ Pekerjaan: sosialisasi perpajakan 
melalui media cetak tahun 
anggaran 2014
Agensi: Direktorat Jenderal Pajak 
(kode lelang: 12001011)
Satuan kerja: Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Pajak
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
advertising agency yang masih 
berlaku
Nilai pagu: Rp 17.500.000.000
Nilai HPS : Rp 17.482.102.952
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 27 Maret – Senin, 7 April 
2014 melalui https://www.lpse.
depkeu.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Riau
■ Pekerjaan: pembangunan 
gedung Kantor Satker Prov. Riau
Satuan kerja: Balai Besar Pelaksana-
an Jalan Nasional II
Sub satuan kerja/PPK: PPK 
Pelaksanaan
Bidang/sub. bidang: arsitektural/ 
bangunan pergudangan dan 
industri, bangunan - bangunan non 
perumahan lainnya, bangunan 
komersial
Nilai HPS paket: Rp. 5.100.000.000

■ Pekerjaan: pembangunan pagar 
dan workshop Prov. Jambi
Satuan kerja: Balai Besar Pelaksana-
an Jalan Nasional II
Sub satuan kerja/PPK: PPK 
Pelaksanaan
Bidang/sub. bidang: arsitektural/ 
bangunan pergudangan dan 
industri (21003), bangunan - 
bangunan non perumahan lainnya 
(21005), bangunan komersial
Nilai HPS paket: Rp. 1.631.620.000

Pendaftaran dan pengunduhan 

dokumen pengadaan: 
Selasa, 25 Maret – Kamis, 10 April 
2014 melalui website: http://www.
pu.go.id/site/view/67 

Pekerjaan di Basarnas
■ Pekerjaan: pengadaan mesin dan 
suku cadang multirole track vehicle 
Kantor Pusat Badan SAR Nasional
Agensi: Badan SAR Nasional (kode 
lelang: 336469)
Satuan kerja: Kantor Pusat Basarnas
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/peralatan SAR dan suku 
cadang yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 10.732.400.000
Nilai HPS : Rp 10.725.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 27 Maret – Jumat, 4 April 
2014 melalui http://lpse.basarnas.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Jateng
■ Pekerjaan: pengadaan jasa benih 
padi Gogo
Agensi: ULP Provinsi Jawa Tengah
Satuan kerja: Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/benih pertanian yang masih 
berlaku
Nilai pagu paket: Rp 1.125.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.110.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 24 Maret – Jumat, 4 April 
2014 melalui http://lpse.
jatengprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Tangerang 
■ Pekerjaan: pengadaan disposible 
RSU-12 (2.3.42-Diposible)
Agensi: Pemkot Tangerang 2014 
(kode lelang: 2854066)
Satuan kerja: RSUD Kota Tangerang
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/obat/farmasi dan masih 
berlaku
Nilai pagu paket: Rp 6.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 5.870.028.821
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan: pengadaan obat-
obatan oral dan topical RSU-09 
(2.3.42-Oral topical)
Agensi: Pemkot Tangerang 2014 
(kode lelang: 2856066)
Satuan kerja: RSUD Kota Tangerang
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/obat/farmasi dan masih 
berlaku
Nilai pagu paket: Rp 7.874.949.700
Nilai HPS paket: Rp 7.575.989.498
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Sabtu, 29 Maret – Kamis, 10 April 
2014 melalui http://lpse.
tangerangkota.go.id/eproc/ 

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Deborah Pruitt adalah 
seorang antropolog de-
ngan PhD dari Univer-

sity of California at Berkeley. 
Sebagai seorang mantan ekse-
kutif di bidang pemasaran 
untuk sebuah perusahaan 
elektronik, ia pernah meng-
alami politik kantor dan mis-
manajemen yang tipikal. De-
ngan Ilmu Antropologi-nya, 
ia berhasil memahami de-
ngan baik bahwa keberhasil-
an suatu grup membutuhkan 
kultur kolaboratif.

Apa saja yang dimaksud 
dengan “kultur kolaboratif”? 
Mengapa kultur ini jauh lebih 
penting daripada sekedar seo-
rang pemimpin yang karis-
matik dan kerja sama yang 
suportif? 

“Kultur kolaboratif” ber-
poros pada anyaman unsur-
unsur yang membentuk dan 
membangun grup. Jadi kepu-
tusan bukanlah dibentuk di 
atas untuk diterapkan di ba-
wah. Bukan top-down yang 
kaku dan mengintimidasi. 
Kultur sendiri merupakan 
domain dan kerangka di 
mana setiap individu bisa 
menentukan sikap dan kepu-
tusan yang akan diambil.

Pada dasarnya, sekelom-
pok individu yang sering 
bertemu dan berinteraksi 
satu sama lain akan mem-

bentuk “kultur” tersendiri. 
Yang penting bagi suatu grup 
adalah kultur yang mendo-
rong tercapainya target-target 
dan misi yang diharapkan 
dari awal. Sudah menjadi 
“rahasia umum” bahwa kul-
tur mainstream Indonesia 
sering kali kurang memper-
hatikan pentingnya “kultur 
per grup” yang sangat menen-
tukan keberhasilan kolektif. 

Dengan kata lain, sering 
kali kultur di dalam grup ha-
nya merupakan bentuk mini 
dari kultur mainstream yang 
dikenal setiap anggota. Misal-
nya, dengan kebiasaan me-
nyontek sejak di bangku Seko-
lah Dasar (SD), bisa saja ini 
terbawa di tempat kerja, se-
hingga tugas-tugas dikerja-
kan seadanya. Kultur main-
stream yang negatif sebaik-
nya ditukar dengan kultur 
baru yang sesuai dengan tar-
get yang akan dicapai oleh 
grup.

Tanpa fokus dan kedewa-
saan dalam pengambilan ke-
putusan yang tidak harus 
dari atas, suatu grup bisa 
tumbuh, berkembang, dan 
berhasil dalam jangka pan-
jang. Kultur yang positif 
mempunyai fi tur co-creating 
alias membentuk dan mem-
bangun bersama. 

Baru-baru ini saya meng-

alami sendiri dua tipe pe-
mimpin. Yang satu sangat 
otoriter dan semua keputusan 
diambil sendiri top-down. Ia 
sama sekali tidak mau men-

dengarkan rekan kerja dan 
bawahan dengan alasan, 
“Saya ini sudah tua. Sudah 
senior. Saya pasti benar.” 
Yang satu lagi sangat demo-

kratis dan lebih banyak men-
dengarkan daripada berbica-
ra. Ia juga tidak memotong 
pembicaraan orang lain, sia-
pa pun dia. 

Kultur yang pertama se-
benarnya cukup positif, na-
mun suasana menjadi seperti 
di SD dengan rekan kerja dan 
bawahan yang banyak se-
nyum, mengangguk-angguk-
kan kepala, dan berkepribadi-
an pendiam alias nrimo. 
Kultur ini mungkin “sehat” 
dalam suasana feodal yang 
sudah tidak cocok untuk ma-
najemen modern. Si pemim-
pin malah bicara melompat-
lompat dari satu topik ke to-
pik  lain ,  tanpa bisa 
diinterupsi atau bahkan di-
kritik yang membangun seka-
lipun. “Kacau balau” ke san-
nya namun “asal Bapak se-
nang.”

Kultur yang kedua selain 
positif, para rekan kerja dan 
bawahan juga dengan ringan 
hati menjadi diri sendiri. 
Mereka dewasa sesuai usia 
dan secara intelektual ber-
kembang. Setiap rapat berja-
lan dengan baik tanpa perlu 
mengernyitkan dahi karena 
ada sesi tanya-jawab yang 
adil. Argumen-argumen dibe-
rikan tanpa perlu merasa 
tersinggung. Kultur kolabora-
tif tercipta tanpa perlu ada 

aba-aba khusus.
Menurut Deborah Pruitt 

dalam Group Alchemy: The 
Six Elements of Highly Succes-
sful Collaboration, enam ele-
men penting dalam grup agar 
tercapai alkemi adalah: in-
spirasi, perjanjian, akunta-
bilitas, pengakuan, peremaja-
an, dan penguasaan. 

Inspirasi diperlukan sua-
tu grup agar setiap anggota 
merasa dihargai dan mem-
punyai andil sama besar, 
terlepas dari peran mereka 
yang berbeda. Inspirasi me-
nyatukan hal-hal yang berbe-
da dengan fokus kepada kele-
bihan-kelebihan yang berpo-
tensi membangun daripada 
kekurangan-kekurangan yang 
mengganggu. Fungsi dan 
identitas dibangun dengan 
inspirasi ini. 

Lima elemen lainnya per-
lu dijalankan dengan tulus 
hati berdasarkan kepentingan 
bersama dan target yang akan 
dicapai. Pemimpin grup yang 
berpikiran positif dan dewa-
sa memberikan kesempatan 
bagi para anggota grup untuk 
juga tumbuh secara positif 
dalam menganyam kultur 
kolaboratif. 

Hasil akhir yang mem-
banggakan jelas merupakan 
bukti keberhasilan kultur ko-
laboratif.   ■

Kultur Kolaboratif Kunci Sukses Grup

Jennie M. Xue, 
Digital entrepreneur dan 

penulis internasional berbasis 
di Silicon Valley dan Jakarta

INVESTASI BARANG MODAL■

Layanan Over The Top

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Direktur Utama PT Bakrie Telekom Tbk (BTEL) Jastiro Abi (kiri) berbincang dengan Chief Operation Offi cer Free Confe-
rence Call Global Josh Lowenthal di sela peresmian kerjasama di Jakarta, Kamis (3/4). Esia sebagai produk BTEL bekerjasa-
ma dengan Free Conference Call Global meluncurkan layanan over the top (OTT) Ngobrol Bareng yang mudah dan 
terjangkau serta dapat digunakan hingga 96 peserta di 49 negara. 

Kultur kolaboratif 
tercipta tanpa 
perlu ada aba-
aba khusus.

Kinerja PT Intraco Penta Tbk (INTA)
2013 2012

Pendapatan Rp 2,57 triliun Rp 2,59 triliun
Laba (rugi) (Rp 242,63 miliar) Rp 12,43 miliar

Sumber: Intraco Penta, RTI
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