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JAKARTA. Setelah PT Nissan 
Motor Indonesia (NMI) me-
luncurkan model terbaru 
Grand Livina di segmen Multi 
Purpose Vehicle (MPV) pekan 
lalu, giliran PT Kia Mobil In-
donesia meluncurkan produk 
terbarunya All New Kia Ca-
rens. Dua produk ini bakal 
bersaing di pasar segmen Mul-
ti Purpose Vehicle (MPV) yang 
selama ini merupakan segmen 
paling laris di bisnis otomotif. 

Kia Carens masuk dalam 
pasar MPV medium. Menurut 
Sales & Marketing Develop-
ment Manager PT KIA Mobil 
Indonesia, Harry Yanto, Kia 
melihat ada celah di segmen 
MPV medium yang berkapasi-
tas mesin 2.000 cc, tetapi de-

ngan harga yang setara de-
ngan kapasitas mesin 1.500 
cc. "Kami ingin mengisi keko-
songan pasar di segmen terse-
but," ujarnya. 

All New Kia Carens yang 
merupakan generasi ketiga 
dari model sebelumnya diban-
derol seharga di bawah Rp 
250 juta. Tawaran ini cukup 
menarik jika dibandingkan 
beberapa merek lainnya. Se-
bagai perbandingan, Nissan 
Grand Livina terbaru dengan 
kapasitas mesin 1.500 cc dan 
1.800 cc dibanderol dengan 
harga Rp 179 juta hingga Rp 
221 juta. Sementara, Toyota 
Kijang Innova dengan kapasi-
tas mesin 2.494 cc ini dibande-
rol dari harga Rp 201,75 juta 

hingga Rp 312,75 juta.
Asal tahu saja, Kia sebenar-

nya pernah memasarkan Kia 
Carens di Indonesia pada ta-
hun 2001 lalu. Namun, tahun 
2007, penjualannya berhenti, 
akibat kalah saing dengan 
kompetitor lain. Namun, saat 
ini, Kia berusaha memperbai-
ki jaringan distribusi dan pe-
masarannya. Apalagi, perjan-
jian dagang bebas antara In-
donesia dan Korea Selatan 
membuat harga mobil utuh 
(CBU) menjadi terjangkau.

Berkapasitas tujuh penum-
pang, mobil yang memiliki 
panjang 4.525 mm dan lebar 
1.805 mm ini telah mengguna-
kan sistem kemudi Motor 
Driven Power Steering 

(MDPS), tilt steering, dan te-
lescopic steering (bisa dinaik-
turunkan) sehingga lebih ri-
ngan.

Dibekali dengan mesin 
2.000 cc DOHC Dual CVVT, 
mobil ini mampu menghasil-
kan tenaga 152 PS pada 6.500 
rpm dengan torsi maksimum 
194 Nm pada 4.800 rpm. Dipa-
dukan dengan transmisi ma-
nual enam percepatan dan 
otomatik enam percepatan, 
mobil ini irit bahan bakar.

Pabrikan asal Korea Selatan 
ini optimistis menjual 1.000 
unit Kia Carens dengan dela-
pan varian warna hingga akhir 
tahun 2013.

Cindy Silviana

Sejak tahun 2005, pelaku industri sudah 
memakai BBM non subsidi untuk produksi.
Anshari Bukhari, Sekretaris Jenderal 
Kementerian Perindustrian

JAKARTA. Rencana kenaikan 
harga bahan bakar minyak 
(BBM) bersubsidi dalam wak-
tu dekat tak akan berdampak 
besar bagi industri. Meski ada 
pengaruh terhadap peningkat-
an biaya logistik, namun peng-
usaha menilai dampak kena-
ikan tersebut sangat minim.

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Perindustrian, Anshari 
Bukhari mengungkapkan, 
rencana kenaikan BBM ber-
subsidi tak mengganggu 
struktur biaya produksi para 
pelaku industri. Pasalnya, se-
jak tahun 2005 lalu, pelaku 
industri sudah menggunakan 
BBM non subsidi untuk ke-
perluan produksi. "Jadi, untuk 
produksi, industri sudah biasa 
memakai BBM nonsubsidi," 
katanya, Rabu (5/6).

Rencana kenaikan BBM 
bersubsidi jenis premium dari 
Rp 4.500 per liter menjadi Rp 
6.500 per liter, dan solar dari 
Rp 4.500 per liter menjadi Rp 
5.500 per liter diperkirakan 
hanya akan meningkatkan 
pos biaya transportasi. Menu-
rut Anshari, dengan kenaikan 
beban di pos transportasi, se-
cara umum kenaikan beban 
pelaku industri hanya akan 
sebesar 1,2%.

Kenaikan beban terbesar, 
kata Anshari, akan dialami 

oleh industri tekstil dan alas 
kaki, yakni sebesar 1,54%. Se-
mentara, beban biaya produk-
si industri semen akan naik 
sebesar 0,66%. Sedangkan be-
ban biaya produksi di industri 
makanan dan minuman diper-
kirakan akan naik sekitar 
0,63%.

Berdampak ke daya beli
Ketua Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API) Ade Sudrajat 
mengatakan, kenaikan harga 
BBM bersubsidi harus dikom-
pensasi dengan peningkatan 
pembangunan infrastruktur. 
Pasalnya, "Stagnasi pemba-
ngunan infrastruktur di dalam 
negeri menyebabkan industri 
tak bisa lepas dari jerat beban 
ekonomi biaya tinggi yang se-
benarnya sudah dirasakan 
bertahun-tahun silam," tutur-
nya, kemarin.

Selain meningkatkan biaya 
produksi, kenaikan harga 
BBM bersubsidi diprediksi 
juga akan berdampak pada 
daya beli konsumen, terutama 
konsumen kelas menengah ke 
bawah. Karenanya, produsen 
keramik yang menyasar seg-
men pasar ini terus gencar 
melakukan efi siensi agar har-
ga produk mereka tetap kom-
petitif.

Rudy Sujanto, Direktur Ke-
uangan PT Arwana Citra Mu-
lia mengatakan, dengan lang-

kah efi siensi, perusahaannya 
bisa menjaga harga jual lebih 
murah sekitar 5% dari kompe-
titor. "Kita terus berusaha se-
suaikan kondisi pasar," tutur-
nya, Kamis (6/6).

Pada tahun 2013, kata Rudy, 
Arwana memang berencana 
menaikkan rata-rata harga 
jual sebesar 11,8% menjadi Rp 
31.200 per meter persegi (m²). 
Langkah ini dilakukan untuk 
menjaga margin usaha akibat 
kenaikan berbagai komponen 
biaya produksi 

Dampak terhadap daya beli 
konsumen juga diperkirakan 
akan terjadi pada penjualan 
produk elektronik di dalam 
negeri. Ketua Electronic Mar-
keters Club (EMC) AG Ru-
dyanto menilai, di bulan-bulan 
awal, konsumen akan mena-
han pembelian produk elek-
tronik akibat kenaikan harga 
BBM bersubsidi ini. Maklum 
saja, barang elektronik bukan 
termasuk barang kebutuhan 
pokok yang menjadi prioritas 
utama masyarakat.

Menurut pengalaman indus-
tri elektronik, sentimen terha-
dap kenaikan BBM akan me-
nurunkan permintaan produk 
elektronik selama sekitar tiga 
bulan pertama setelah kenaik-
an harga. Namun, "Setelah itu, 
akan terjadi keseimbangan 
pasar lagi dan permintaan 
elektronik akan kembali nor-
mal," tandas Rudyanto.    ■

Kenaikan BBM 
Tak Pengaruhi 
Industri Lokal
Tapi, dalam jangka pendek, daya beli akan menurun

Tendi Mahadi

Kia Meluncurkan MPV All New Carens
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Info Tender & Lelang

Pekerjaan Kemkes
■ Pekerjaan: pengadaan sarana 
prasarana dan peralatan kesehatan 
lainnya (peralatan laboratorium)
Agensi: Direktorat Jenderal Bina 
Upaya Kesehatan  (kode lelang: 
5615047)
Satuan kerja: Balai Besar Laboratori-
um Kesehatan Jakarta
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/pedagang besar alat 
kesehatan
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.836.300.000
Nilai HPS paket: Rp 3.836.300.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 30 Mei –Jumat, 10 Juni 
2013 melalui website: http://lpse.
depkes.go.id/eproc/  

Pekerjaan di Kemhub
■ Pekerjaan: pengadaan meubelair 
Akademi Teknik dan Keselamatan 
Penerbangan Makassar tahun 2013
Agensi: Badan Peng. SDM 
Perhubungan (kode lelang: 
6395114)
Satuan kerja: Akademi Teknik dan 
Keselamatan Penerbangan (ATKP) 
Makassar
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
alat peralatan/perabot rumah 
tangga,furnitur, kerajinan dan 
desain/interior
Nilai pagu: Rp 15.695.892.000
Nilai HPS : Rp 15.669.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Jumat, 31 Mei – Selasa, 11 Juni 
2013 melalui website: http://lpse.
dephub.go.id/eproc/ 

■ Pekerjaan: pembangunan TPH, 
peron tinggi dan pengamanan 
kabel persinyalan di Cikuya (lelang 
tidak mengikat)
Agensi: Ditjen Perkeretaapian (kode 
lelang: 6411114)
Satuan kerja: Pembangunan Jalur 
Ganda Tanah Abang – Serpong – 
Maja
Bidang/sub. bidang: 1. arsitektural/
bangunan-bangunan non 
perumahan lainnya, termasuk 
perawatannya (21005). 2. sipil/
jalan kereta api, termasuk 
perawatannya (22002); 3. elekrikal/
instalasi listrik lainnya, termasuk 
perawatannya (24011)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 7.206.438.000
Nilai HPS paket: Rp 6.895.278.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Jumat, 31 Mei –Minggu, 9 Juni 
2013 melalui website: http://lpse.
dephub.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Aceh
■ Pekerjaan: (KT-062) pembangun-
an kandang ayam ras petelur
Agensi: LPSE Provinsi Aceh (kode 

lelang: 5412106)
Satuan kerja: Dinas Kesehatan 
Hewan dan Peternakan Aceh
Bidang/sub. bidang: arsitektur/
bangunan-bangunan non 
perumahan lainnya, (kode 21005)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 12.862.500.000
Nilai HPS : Rp 12.862.500.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 3 Juni –Selasa, 11 Juni 2013 
melalui website: http://lpse.
acehprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kementerian PU
■ Pekerjaan: pembuatan iklan 
layanan masyarakat soal penataan 
bangunan dan lingkungan
Satuan Kerja: Direktorat Penataan 
Bangunan dan Lingkungan
Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Perencanaan Teknis
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
iklan, fi lm dan pemotretan (kode 
5.07.10)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 3.404.197.000

■ Pekerjaan: penyebarluasan 
informasi bidang penataan 
bangunan dan lingkungan
Satuan Kerja: Direktorat Penataan 
Bangunan dan Lingkungan
Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Perencanaan Teknis
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
iklan, fi lm dan pemotretan (kode 
5.07.10)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 6.500.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 4 Juni – Senin, 17 Juni 2013 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 
Pemberian penjelasan (aanwijzing): 
Jumat, 7 Juni 2013 jam 10.00 WIB 
di Ruang Rapat Dit. PBL, Gd. Cipta 
Karya Lt. 5, Kementerian PU, Jl. 
Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, 
Jakarta

Pekerjaan di 
Kementerian ESDM
■ Pekerjaan:  pengadaan peralatan 
laboratorium
Agensi: Pusat Survei Geologi (kode 
lelang: 1984109)
Satuan kerja: Pusat Survei Geologi
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/peralatan laboratorium
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 7.500.000.000
Nilai HPS paket: Rp 7.485.500.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 5 Juni –Rabu, 12 Juni 2013 
melalui website: http://eproc.esdm.
go.id/eproc/ 

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

Dunia bisnis seringkali 
berlaku tidak adil. Pre-
mis ini mungkin kede-

ngarannya tidak enak di teli-
nga, namun kenyataan mem-
buktikan demikian. Untuk 
memenangkan “pinangan” 
dari venture capitalist (VC) 
maupun angel investor (AI) 
untuk bisnis-bisnis yang ma-
sih tergolong baru alias star-
tup, sebaiknya berneksus di 
negara maupun negara bagi-
an dengan statistik yang 
menggembirakan.

Kemungkinan untuk “di-
pinang” selalu ada, terlepas 
dari di manapun bisnis terse-
but berneksus. Namun, bu-
kankah lebih menguntungkan 
apabila kita berproaktif 
mengikuti cara berpikir me-
reka? Bayangkan, Anda me-
miliki perusahaan startup di 
Cimahi, Indonesia. Banding-
kan dengan mereka yang me-
miliki perusahaan startup di 
San Jose, California. Meng-
ingat di Cimahi hampir bisa 
dipastikan tidak ada kantor 
VS maupun AI, mereka yang 
berneksus di dekat para in-
vestor besar inilah yang ke-
mungkinan dilirik.

Saat ini, Silicon Valley 
menerima sekitar 46% dana 
investasi. Bandingkan de-
ngan luas Amerika Serikat 
(AS) keseluruhan. Wilayah 
ini berlokasi sekitar satu jam 

dengan mobil di selatan San 
Francisco. San Jose, Santa 
Clara, Palo Alto, Mountain 
View, Sunnyvale, dan kota-
kota sekitarnya, termasuk 
Silicon Valley ini, memang 
sarat dengan bisnis-bisnis 
inkubator dan startup.

Intelektual dan pakar tek-
nologi informasi (TI) yang 
merupakan motor industri 
banyak yang bermukim di 
sini, sehingga memudahkan 
untuk menggali sumber daya 
inovasi. Belum lagi universi-
tas dan sekolah-sekolah elite 
yang memasok tenaga kerja 
terampil, terlatih, dan terdi-
dik, juga ada di sini: Stanford 
University, UC Berkeley, Ca-
lifornia State University, 
Santa Clara University, San 
Jose State University, Univer-
sity of San Francisco, dan 
sebagainya.

Neksus alias lokasi legal 
suatu bisnis menentukan ke-
berhasilan suatu bisnis pe-
mula. Daftar 50 investor bis-
nis startup di Silicon Valley 
bisa dilirik di sini: http://
www.businessinsider.com/sv-
angel-50-2012-7. Pernah seo-
rang mantan pekerja TI di 
Silicon Valley yang kembali 
ke Indonesia dan mendirikan 
perusahaan dot-com di tanah 
air. Hasilnya bisa diduga, 
usaha tersebut dipandang 
“tidak berskala internasional” 

dan membawa risiko lebih 
tinggi bagi para investor, di-
bandingkan dengan bisnis-
bisnis yang berneksus di Silo-
con Valley.

Selain keseksian bisnis 
dari segi revenue model dan 
business model, Brian C. Cho-
sen, chairman of the New York 
Angels menyembutkan empat 
kriteria yang perlu diperhati-
kan: skalabilitas, potensi per-
tumbuhan, profitabilitias, 
dan sustainabilitas. Empat 
kriteria ini penentu apakah 
suatu startup akan dilirik 
oleh VC dan AI. 

VC sendiri lebih menyu-
kai bisnis-bisnis yang sudah 
lebih teruji dan menghasilkan 
keuntungan. AI lebih terbu-

kan terhadap startup yang 
masih dalam fase “benih.”

Sebagai startup Indonesia, 
lantas harus bersikap bagai-
mana? Dengan mobilitas in-
ternet, bisa saja Anda men-
daftarkan perusahaan seba-
gai limited liability company 
(LLC) berbasis di Silicon Val-
ley dengan menggunakan 
alamat virtual maupun regis-
trant address yang biasanya 
adalah alamat kantor peng-
acara bisnis yang membantu 
pembentukan badan usaha. 
Anda tetap bekerja dari Indo-
nesia atau mana saja dengan 
menggunakan internet.

Untuk pembentukan LLC, 
orang non-AS alias warga 
negara asing boleh mendiri-
kan dan tercatat sebagai ang-
gota LLC. Namun, untuk 
mendirikan corporation, di-
perlukan warga atau entitas 
AS. Jadi, sesungguhnya LLC 
Anda bisa didirikan dulu 
untuk mendapatkan status 
perusahaan AS sebelum per-
usahaan tersebut merupakan 
salah satu pemilik dari cor-
poration yang baru terben-
tuk.

Setelah LLC didirikan dan 
Anda terus menjalankan per-
usahaan berskalabilitas ting-
gi tersebut dari Indonesia 
dengan bantuan internet, 
Anda bisa mengadakan perte-
muan-pertemuan virtual de-

ngan para VC dan AI. Berba-
gai social network untuk ke-
pentingan bisnis seperti 
LinkedIn bisa digunakan un-
tuk kepentingan ini. Anda 
juga bisa gunakan fi tur-fi tur 
berbayar untuk mencari para 
VC dan AI.

Setelah pembicaraan ber-
lanjut, Anda bisa mengada-
kan pertemuan tatap muka 
dengan mereka yang tertarik, 
dengan mengajukan visa bis-
nis ke kedutaan atau konjen 
AS di Indonesia. Juga Anda 
bisa berkonsultasi kepada 
American Chamber of Com-
merce cabang Indonesia. Mes-
tinya, mereka bersedia mem-
bantu.

Mempunyai perusahaan 
berneksus AS sebenarnya bisa 
dijalankan dari mana saja. 
Selain itu, AS juga terbuka 
akan masuknya kapital tanpa 
batas minimal. Anda bisa 
berkonsultasi kepada Konsul 
Perdagangan AS di kota tem-
pat tinggal Anda. Sebaiknya, 
berhati-hatilah dengan para 
agen di internet. Secara pri-
badi, saya menggunakan 
agen LegalZoom yang dikenal 
kredibel dan bereputasi baik, 
sekaligus ekonomis.

Selamat mempertimbang-
kan membuka LLC berneksus 
AS, agar para VC dan AI lebih 
tertarik untuk melirik usaha 
startup Anda.   ■

Neksus di Mata Venture Capitalist dan Angel Investor

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Neksus di Mata Venture Capitalist dan Angel Investor
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All-New Kia Carens

KONTAN/Muradi

Peluncuran All-New Carens di Jakarta, Selasa (4/6) malam. PT KIA Mobil Indonesia menawarkan mobil keluarga ini 
dengan harga Rp 249,5 juta untuk versi transmisi manual dan Rp 262,5 juta untuk versi matik, on the road Jakarta.


