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JAKARTA. Jelang pelaksana-
an Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) Eco-
nomic Community kurang 
dari dua tahun lagi atau di 
2015 nanti, pelaku usaha In-
donesia justru merasa menda-
pat hambatan untuk bisa 
memperkuat diri menghadapi 
persaingan bisnis yang sudah 
di depan mata. 

Penyebabnya ternyata pro-
ses perizinan untuk memper-
kuat atau ekspansi bisnis me-
reka di pasar domestik masih 
berbelit. Franky Sibarani, Ke-
tua Komite Tetap Perdagang-
an Dalam Negeri Kamar Da-
gang dan Industri (Kadin) 
Indonesia menilai, cukup ba-
nyak perizinan yang harus di-
penuhi pebisnis untuk mem-
buka usaha baru. 

Kondisi ini menyebabkan 
para pengusaha harus tetap 
menghadapi ekonomi biaya 
tinggi. "Dampaknya tentu ke 
daya saing saat kita justru ha-
rus bisa kompetitif terhadap 
pesaing dari negara tetangga," 
katanya, Kamis (24/10).

Franky memberi contoh, 
bila ada sebuah perusahaan 
ingin membuka perusahaan 
baru, perizinan soal tanah 
atau lokasi usaha saja sudah 
begitu banyak. Ia menghitung 
untuk proses perizinan tanah 
dan bangunan misalnya terdiri 
atas sekitar 31 perizinan yang 
harus diselesaikan.

Beberapa proses perizinan 
ini antara lain Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), Izin Penggu-
naan Bangunan (IPB) atau 
Kelayakan dan Mendirikan 

Bangunan (KMB). Ini masih 
ada tambahan izin lagi seperti 
izin instalasi listrik, Izin Peng-
ambilan Air Bawah Tanah 
(SIPA), dan Izin Pembuangan 

Limbah Cair (IPLC).
Sementara untuk operasio-

nal, terdiri 26 perizinan opera-
sional sudah siap menanti. 
Sebut saja Surat Keterangan 
Domisili, Undang–Undang 
Gangguan, Tanda Daftar Per-

usahaan (TDP), Tanda Daftar 
Gudang (TDG), dan semacam-
nya. 

Selain itu, banyaknya per-
izinan ini sering tidak sinkron 
antara yang diterbitkan oleh 
pemerintah daerah serta pe-
merintah pusat. "Hal ini sudah 
tentu merugikan pengusaha," 
tambah Franky.

Alhasil, pengurusan izin 
usaha di Indonesia membu-
tuhkan waktu total selama 47 
hari. Padahal di negara Asia 
Timur dan Pasifik, rata-rata 
pengurusan 36 hari. Ini pula 
yang membuat ongkos mengu-
rus izin di Indonesia tergolong 
lebih gemuk dari negara te-
tangga, yakni sekitar 22,7% 
dari nilai PDB penduduk.

Tendi Mahadi

Pendapatan akan sedikit di bawah target 
karena ada penurunan harga jual.
S Lily Setiadi, Sekretaris Perusahaan 
PT Unggul Indah Cahaya Tbk

JAKARTA. Jadwal perluasan 
dermaga pelabuhan milik PT 
Unggul Indah Cahaya Tbk 
(UNIC) kembali mundur. 
Awalnya, rencana ini bisa ber-
jalan di kuartal III_2013. Na-
mun, tahap studi kelayakan 
yang belum rampung membu-
at perluasan dermaga ini di-
perkirakan baru bisa terlaksa-
na awal tahun depan.

S Lily Setiadi, Sekretaris 
Perusahaan PT Unggul Indah 
Cahaya Tbk menuturkan per-
luasan dermaga milik perusa-
haan ini baru bisa berjalan 
paling cepat akhir tahun ini. 
Malah, kemungkinan besar 
baru bisa terlaksana awal 
2014. Imbasnya, pengoperasi-
an dermaga ini pun jadi ikut-
ikutan molor.

Sejatinya, perluasan derma-
ga ini bisa menggenjot kapasi-
tas penerimaan bahan kimia 
perusahaan ini sebagai bahan 
baku deterjen. Dari se-
kitar 25.000 death 
weight ton  (DWT) 
menjadi 40.000 DWT. 

Perluasan dermaga 
ini tergolong penting 
bagi Unggul Indah. Pa-
salnya, total kapasitas 
terpasang pabrik Ung-
gul Indah sebesar 
270.000 metrik ton 
(MT) per tahun. Tapi 
kapasitas produksi 

yang terpakai masih 67%.
Alhasil, rencana memaksi-

malkan produksi pun tertun-
da. Rencananya, perusahaan 
bisa memakai dermaga anyar 
in di semester I-2014. Tapi 
terpaksa harus diundur. Saat 
ini, progres perencanaan per-
luasan dermaga ini masih ta-
hap studi kelayakan. "Kon-
traktor baru mulai bekerja 
dan akan dibangun akhir ta-
hun ini atau awal tahun de-
pan," kata Lily ke KONTAN, 
Kamis (24/10).

Untuk membangun perluas-
an dermaga ini, perusahaan 
bahan baku deterjen ini sudah 
menyiapkan dana sekitar US$ 
10 juta. "Nilai US$ 10 juta itu 
angka maksimal. Kami harap-
kan bisa di bawah nilai itu," 
timpal Lily. 

Target bisa terkoreksi 
Bila progres pembangunan 

dermaga ini terwujud, selain 
bisa memperbesar pasar do-

mestik, Unggul Indah juga 
berharap bisa menambah por-
si pasar ekspor. Saat ini, porsi 
pasar ekspor masih kecil. 
Yakni sekitar 1% dari total 
pendapatan Unggul Indah. 

Beberapa negara yang men-
jadi tujuan ekspor Unggul In-
dah adalah Vietnam, Korea 
Selatan, Australia, Prancis, 
Jerman, dan Italia.

Adapun untuk pasar domes-
tik memang masih menjadi 
andalan perusahaan ini. Apa-
lagi, pendapatan per kapita 
penduduk Indonesia yang mu-
lai meningkat menjadi pasar 
yang bagus bagi Unggul Indah. 
Maklum, klien utama Unggul 
Indah adalah perusahaan toi-
letris ternama di dunia, seper-
ti PT Unilever Indonesia, PT 
Kao Indonesia, serta perusa-
haan lokal Wings Group.

Untuk target bisnis sampai 
akhir tahun ini, sebetulnya 
Unggul Indah berharap bisa 
meraup pendapatan sebesar 
US$ 457,82 juta sampai akhir 

tahun ini. Namun, Lily 
berkata bahwa penda-
patan perusahaan ini 
sampai akhir tahun ini 
akan berada sedikit di 
bawah target yang di-
canangkan. "Pendapat-
an akan sedikit diba-
wah target karena ada 
penurunan harga jual 
serta penurunan kuan-
titas produksi," kata-
nya singkat.   ■

Unggul Indah 
Tunda Bangun 
Dermaga
Produksi PT Unggul Indah Cahaya Tbk belum optimal

Francisca Bertha Vistika

Pebisnis Domestik Masih Terantuk Birokrasi

Pengurusan izin 
usaha di 

Indonesia butuh 
waktu selama 

47 hari.

■MANUFAKTUR

Di Jakarta, saya senang 
window shopping di 
mal karena tidak ada 

pilihan lain. Tidak ada ta-
man publik yang memadai 
kecuali Taman Suropati di 
Menteng tempat kenangan 
ketika duduk di Taman Ka-
nak-Kanak Waringin. Lagi 
pula, kerapian dan kebersih-
an mal-mal di Jakarta Pusat 
sekitar jalan MH Thamrin 
dan Jalan Jenderal Sudirman 
cukup terjaga. 

Namun tetap ke-Indone-
sia-an mal-mal tersebut ma-
sih sangat terasa. Dari mu-
siknya, jumlah pegawai, gaya 
pelayanan, dan harga barang-
barang impor jelas sangat 
berbeda dari toko-toko di ne-
gara-negara lain.

Selama window shopping, 
komparasi dan analisis terja-
di secara alami di kepala. 
Biasanya, saya perhatikan 
jumlah pegawai, cara mereka 
melayani, kejanggalan-ke-
janggalan toko dan pegawai, 
serta kualitas dan kuantitas 
produk yang ditawarkan. 
Produktivitas juga sangat 
mudah terbaca dari sikap 
dan kualitas layanan. 

Sekarang, bandingkan 
dengan di Amerika Serikat 
(AS) di mana royalti perlu 
dibayarkan ketika sebuah 
lagu disiarkan di tempat pub-

lik. Kemungkinan besar di 
Indonesia, ketentuan ini ti-
dak dilakukan. Tampak jelas 
dengan kafe-kafe dan toko-
toko saling "balapan" musik 
di mal-mal. Belum lagi, aca-
ra-acara khusus yang meng-
gunakan DJ dan koreografer 
musik.

AS adalah negara yang 
menghormati HAKI, maka 
musik yang diputar di tem-
pat-tempat publik wajib 
membayar royalti per lagu 
dan ini berarti tidak banyak 
jenis lagu yang diputar. 
Mengapa? Bukankah cukup 
merepotkan divisi hukum 
perusahaan yang memutar 
100 lagu daripada hanya me-
mutar 10 lagu saja? 

Menghitung berapa kali 
suatu lagu diputar di tempat 
publik dikalikan jumlah lagu 
yang diputar dikalikan lagi 
dengan rate royalti per lagu, 
jelas memerlukan akurasi 
tersendiri. Belum lagi mengi-
rimkan royalti tersebut ke 
100 produser lagu, jika ber-
lainan. Cukup repot.

Yang "mengganjal mata" 
selama window shopping di 
mal adalah adanya beberapa 
toko dengan jumlah sales pro-
motion girl (SPG) dan pramu-
niaga sangat banyak. Ya, 
membeludak. Pernah saya 
hitung ada 30 SPG di satu 

toko yang besarnya hanya 
sekitar 5 meter x 10 meter. 
Juga di konter booth penjual 
teh susu mutiara (pearl tea) 
ada yang sampai 10 orang. 
Luar biasa padat karya, pa-
dahal pekerjaan tidak banyak 
dan sudah ada CCTV yang 
mempermudah pengawasan 

dari para kleptomania.
Produktivitas yang terbaca: 

rendah. Pelayanan juga tidak 
sigap. Mengapa? Karena se-
makin banyak pegawai, sema-
kin bergerombolan dan ngobrol 
dengan sesama. Distraksi di 
antara sesama pegawai cukup 
mengganggu. Belum lagi yang 
sibuk sendiri sehingga "tidak 
mendengar" ketika dipanggil 
oleh pelanggan.

Ini sangat jarang dijum-
pai di negara-negara yang 
sering saya kunjungi. Kultur 
komunal di tempat kerja In-
donesia sesungguhnya bisa 
dikurangi dengan pelatihan 
kerja efektif dan efi sien.

Juga pernah saya melihat 
seorang SPG bernyanyi-nya-
nyi di dalam toko dan me-
nyuruh-nyuruh temannya 
ketika ia yang dimintai to-
long oleh pelanggan. Profesio-
nalisme juga bisa pudar de-
ngan over hiring alias terlalu 
banyak pegawai.

Bagi seorang globalis 
yang sering ke luar masuk 
berbagai negara, komparasi 
dan favoritisme terjadi seca-
ra otomatis. Apalagi dengan 
kenaikan pajak barang-ba-
rang impor yang termasuk 
kategori "barang mewah" 
yang mencapai 125%, satu 
kali terbang ke Singapura 
yang hanya memakan biaya 

Rp 550.000 dengan maskapai 
AirAsia akan terasa sangat 
ekonomis. 

Terkaan Anda benar: mal-
mal di Jakarta cukup bersa-
ing dengan mal-mal di nega-
ra-negara tetangga di era 
global dan regional tingkat  
ASEAN seperti sekarang ini. 
Perbaikan adalah kebutuhan.

Dari pelayanan tidak pro-
fesional karena over hiring 
yang mengakibatkan rendah-
nya produktivitas, musik 
yang "balapan", sampai harga 
barang impor yang luar biasa 
tinggi, mal-mal di Indonesia 
masih sangat perlu memper-
baiki servis bagi kenyamanan 
pelanggan. Kehilangan para 
pelanggan yang lebih suka 
belanja di negara-negara te-
tangga sudah menjadi risiko 
yang alami. 

Satu hari shopping di Ja-
karta biasanya menyita pa-
ling tidak satu dua jam di 
jalan karena macet. Ini juga 
mengganggu kenyamanan 
berbelanja. Dapat dibayang-
kan betapa terganggunya 
konsumen ketika waktu sa-
ngat terbatas. Sebagai konsu-
men global, senangkah saya 
berbelanja di mal-mal Jakar-
ta? Skor 6 dari 10. Hanya ini 
yang bisa saya berikan. 

Silakan merenungkan dan 
memperbaiki.    ■

Kisah Shopping di Mal Jakarta

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

DAYA SAING INDUSTRI■

Notebook Samsung

KONTAN/Muradi

Laptop anyar Samsung ATIV Book 9 plus saat diperkenalkan di Jakarta (24/10). ATIV Book 9 plus ini merupakan notebook 
terbaru dari Samsung yang menggabungkan teknologi telepon seluler dan komputer.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Kehadiran mobil 
harga terjangkau ramah ling-
kungan atau low cost green 
car (LCGC) diprediksi bakal 
menghambat laju penjualan 
mobil yang berada setingkat 
di atas produk ini. Jenis mobil 
itu adalah mobil perkotaan 
atau biasa disebut city car. 

Maklum, selama ini, penju-
alan city car terus melaju. 
Menurut data Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penju-
alan city car di September 
2013 sudah tembus 13.984 unit 
atau meroket tinggi ketim-
bang penjualan Agustus 2013 
yang cuma 2.832 unit.

Salah satu pabrikan yang 
bermain di lini produk ini, 
yakni PT Toyota Astra Motor 
(TAM), berhasil mencatatkan 
penjualan city car sebanyak 
5.142 unit di September 2013. 
Berdasarkan data Gaikindo, 
city car TAM, yakni Toyota 
Etios, terjual sebanyak 1.019 
unit. Sisanya rupanya berasal 
dari Toyota Agya yang sejati-
nya masuk mobil LCGC.

Menurut Rahmat Samulo, 
Direktur Pemasaran Toyota 
Astra Motor, Toyota Agya se-
betulnya bukan termasuk 
mobil perkotaan. "Toyota 
Agya ini segmen baru. Agya 
dikategorikan sebagai mobil 
LCGC," katanya ke KONTAN, 
Kamis (24/10).

Apabila tidak dicampur de-
ngan Agya, sebenarnya seg-
men city car yang dimiliki 
Toyota Astra adalah Etios dan 
Yaris. Minus Toyota Agya, 
city car besutan Toyota Astra 
diperkirakan bisa tumbuh 10% 
sampai akhir tahun ini. "Bisa 

tumbuh sekitar 10%. Untuk 
kontribusi keduanya, Etios 
dan Yaris sekitar 10% dari to-
tal penjualan Toyota Astra," 
kata Rahmat.

Ridjal Mulya, Marketing 
Communication Manager PT 
Kia Mobil Indonesia bilang, 
city car saat ini malah menja-
di salah satu andalan Kia Mo-
bil Indonesia. "Apalagi kondisi 
di Jakarta, perlu mobil yang 
irit, baik bensin maupun par-
kirannya. Kami sendiri menar-
getkan city car Kia bisa me-
ningkat penjualan antara 40%-
50% sampai akhir tahun ini," 
katanya.

Sebagai catatan, city car 
milik Kia adalah Kia Picanto. 
Penjualan Picanto di Septem-
ber 2013 sebanyak 379 unit 
dan bisa dibilang berkontribu-
si sekitar 50% dari total penju-
alan Kia di pasar domestik. 
Total penjualan Kia di Sep-
tember sendiri sebanyak 733 
unit.

Jonfis Fandy, Marketing 
and Aftersales Service Direc-
tor PT Honda Prospect Motor 
juga mengatakan bahwa pasar 
city car diperkirakan masih 
bisa tumbuh tahun ini. "Tahun 
ini bisa tumbuh 6%-7% apalagi 
dengan kehadiran Brio Satya," 
katanya menyebut mobil 
LCGC Honda.

Penjualan city car milik 
Honda di bulan September 
tercatat sebanyak 508 unit 
yang ditopang hadirnya New 
Brio yang sudah dirakit di da-
lam negeri. Padahal, di bulan 
sebelumnya, Agustus 2013 
Brio hanya terjual 64 unit.

Francisca Bertha Vistika

LCGC Datang, City 
Car Tetap Kencang

KONTAN/Daniel Prabowo

Kia Picanto berkontribusi sekitar 50% dari total penjualan Kia.

Pemegang Saham UNIC
(per 30 September 2013)

Nama Komposisi
PT Aspirasi Luhur 47,31%
PT Alas Pusaka 11,39%
HSBC Private Bank SA Singapore 10,11%
PT Salim Chemicals Corpora 10,20%
Hanny Susanto 0,04%
Publik 20,95%
Sumber: RTI

Profesionalisme 
juga bisa pudar 

dengan over 
hiring alias 

terlalu banyak 
pegawai.


