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JAKARTA. Meski era paper-
less di depan mata tak mengu-
rangi hasrat  investasi di sek-
tor  kertas dan percetakan. 
Industri ini nyatanya tetap 
mampu menyedot investor.  

Lihat saja angka-angka yang 
tercatat di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). 
Di tahun 2012, investasi di 
sektor industri kertas dan 
percetakan mencapai Rp 20,1 
triliun. Perinciannya: investasi 
asing sebesar US$1,3 miliar 
atau sekitar Rp 12,6 triliun 

dan investasi dari dalam nege-
ri Rp 7,5 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi 
dari investasi di bidang yang 
sama di tahun 2011. Tahun 
2011, investasi di bidang ini  
hanya US$ 257,5 juta atau se-
kitar Rp 2,3 triliun. Dengan 
demikian, ada lonjakan inves-
tasi hingga 407,4% dari tahun 
2011 ke 2012. 

Direktur Jenderal Industri 
Agro Kementerian Perindus-
trian Benny Wahyudi menga-
takan, kecenderungan inves-

tasi di sektor kertas dan cetak 
mencetak masih akan terus 
naik. Hal ini karena perminta-
annya masih terus tumbuh. Ia 
memproyeksikan, investasi 
industri kertas dan percetak-
an tahun ini akan tumbuh 6-
8% dari tahun 2012. 

Proyeksi pertumbuhan ter-
sebut, menurutnya, masih rea-
listis karena tahun lalu diban-
ding tahun 2011 justru jauh 
lebih tinggi. Benny bilang, po-
tensi permintaan kertas di 
baik di pasar dalam maupun 

luar negeri masih tinggi se-
hingga mendorong investor 
untuk terus melakukan inves-
tasi di sektor ini.

Menurut Benny, ada bebe-
rapa perusahaan yang beren-
cana melakukan ekspansi di 
tahun ini. Satu diantaranya   
adalah PT Kertas Basuki Rah-
mat Indonesia Tbk. Perusaha-
an ini berencana untuk mem-
bangun paper machine 2 
(PM2) untuk mendongkrak 
kapasitas produksi mereka.

Saat ini, kapasitas produksi 

Kertas Basuki Rahmat baru 
mencapai sekitar 7.500 ton 
per tahun. Namun, pemba-
ngunan PM 2 ini masih terken-
dala pendanaan yang diperki-
rakan mencapai US$ 60 juta. 

"Tahun ini kami mengharap-
kan mendapatkan pendanaan," 
ujar Budi Priyadi, Sekertaris 
Perusahaan PT Kertas Basuki 
tanpa memerinci dari mana 
sumbernya pendanaan pemba-
ngunan pabrik tersebut.

Tendi Mahadi

Kami berharap tahun ini mendapat 
pendanaan untuk ekspansi.
Budi Priyadi, Sekretaris Korporat PT 
Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk

JAKARTA. Harga serat sinte-
sis yang masih lemah sejak 
tahun lalu membuat pertum-
buhan produksi serat sintesis 
domestik di tahun ini bisa le-
bih rendah dari tahun lalu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Produsen Serat Sintetis dan 
Fiber Indonesia (Apsyfi ) Red-
ma Gita Wiraswasta mempre-
diksi pertumbuhan produksi 
serat sintetis domestik tahun 
ini hanya 7%,  menjadi  595.000 
ton dari realisasi produksi ta-
hun lalu yang sebesar 556.000 
ton. "Pertumbuhan produksi 
serat sintesis di 2012  diban-
ding realisasi 2011 mencapai 
9%," katanya kemarin.

Pertumbuhan yang tidak 
lagi garang ini disebabkan 
oleh maraknya serat sintesis 

impor yang berharga lebih 
miring ketimbang serat sinte-
sis lokal. 

Hambatan lain juga datang 
dari kenaikkan biaya produksi 
di tahun ini. Kenaikkan biaya 
dari pos energi dan upah bu-
ruh membuat ongkos produk-
si serat sintetis jadi membeng-
kak.

Ekspansi jalan
Berdasarkan perhitungan 

Asosiasi Pertekstilan Indone-
sia (API), kenaikkan biaya 
energi seperti tarif listrik dan 
harga gas membuat kompo-
nen biaya energi di subsektor 
fiber making membengkak 
dari 25,6% menjadi 34%. Se-
mentara kontribusi beban 
biaya upah buruh juga dipre-
diksi meningkat menjadi 8,2% 
dari sebelumnya 6,3%.

Ini berpotensi mengerek 
harga jual serat sintetis do-
mestik hingga 10,3%. "Beban-
bahan baku industri hilir akan 
meningkat," kata Ade Sudra-
jat, Ketua API.

Beruntung, kata Redma, in-
dustri serat sintetis nasional  
tahun ini terbantu oleh bebe-
rapa realisasi investasi yang 
ditargetkan kelar tahun ini. Di 
antaranya ada penambahan 
kapasitas produksi yang dila-

kukan oleh PT Indorama Syn-
tetics Tbk.

Pada awal dan pertengahan 
tahun lalu, Indorama memba-
gun dua pabrik baru yang 
masing masing ditargetkan 
selesai pada kuartal satu dan 
semester kedua tahun ini. De-
ngan ekspansi tersebut, Indo-
rama bisa mendongkrak ka-
pasitas produksi serat sintetis  
dari 48.000 ton menjadi 68.000 
ton per tahun.

Begitu pula PT Asia Pasifi c 
Fibers Tbk yang mulai me-
ngembangkan produk khusus 
fi lament dan staple fi ber sejak 
tahun lalu yang belum banyak 
disasar oleh produsen lain. 
"Kami menargetkan margin 
penjualan produk khusus ber-
kisar 30%-40%," ujar Vasude-
van Ravi Shankar, Presiden 
Direktur Asia Fibers beberapa 
waktu lalu.    ■

Target Produksi Serat 
Sintetis Naik 7%
Berbagai hambatan menghadang industri serat sintetis lokal

Tendi Mahadi

Hambatan lain 
juga datang dari 
kenaikan biaya 
produksi yang 

membuat biaya 
membengkak.

Investasi Industri Kertas Terus Tumbuh
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Info Tender & Lelang

Pekerjaan di BPOM

■ Pekerjaan: pengadaan alat 
laboratorium utama, Balai POM di 
Kupang
Agensi: Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (kode lelang: 670191)
Satuan kerja: Balai Besar POM 
(BBPOM) di Kupang
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat kesehatan, alat 
laboratorium yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 4.703.860.000
Nilai HPS paket: Rp 4.689.689.107
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 25 Januari – Minggu, 3 
Februari 2013 melalui website: 
http://lpse.pom.go.id/eproc/ 

■ Pekerjaan: pengadaan alat 
laboratorium BBPOM di Banda 
Aceh TA. 2013
Agensi: Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (kode lelang: 672191)
Satuan kerja: Balai Besar POM di 
Banda Aceh
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat kesehatan, alat 
laboratorium yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 5.200.340.000
Nilai HPS paket: Rp 5.124.126.300
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 25 Januari – Kamis, 14 
Februari 2013 melalui website: 
http://lpse.pom.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kemperin
■ Pekerjaan: peningkatan mutu 
susu olahan berbasis susu segar 
dalam negeri (bantuan alat cooling 
unit Jawa Tengah)
Agensi: Kementerian Perindustrian 
(kode lelang: 1327126)
Satuan kerja: Unit Layanan 

Pengadaan Kementerian Perindus-
trian 2013
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/KBLI 2009: 46591, 46599; 
KBLI 2005: 51501, 51900
Nilai pagu paket: Rp 2.900.000.000
Nilai HPS paket: Rp 2.885.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 25 Januari – Senin, 4 
Februari 2013 melalui website: 
http://lpse.kemenperin.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di Kemkeu 

■ Pekerjaan: (lelang ulang) 
pengadaan jasa konsultan asesmen 
kompetensi bagi pejabat fungsional 
jaksa untuk menduduki jabatan 
struktural eselon III, eselon IV, serta 
jabatan jaksa spesialis tindak pidana 
korupsi di Kejaksaan RI
Agensi: Kejaksaan Agung R.I (Kode 
Lelang: 7809011)
Satuan kerja: Kejaksaan Agung R.I 
– Biro Kepegawaiaan
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si/non konstruksi
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 26.800.000.000
Nilai HPS : Rp 25.668.079.030
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Jumat, 25 Januari – Senin, 4 
Februari 2013 melalui website: 
http://lpse.basarnas.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Tasikmalaya
■ Pekerjaan: pembangunan 
jembatan pada ruas jalan Ciawi – 
Singaparna (jembatan Cideres, 
jembatan Cibeureum, underpass 
Sukasetia – Kiarajangkung dan 
jembatan Cidadap)
Agensi: Kabupaten Tasikmalaya 
(kode lelang: 1033332)
Satuan kerja: Dinas Bina Marga dan 
Pengairan Kab. Tasikmalaya
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan, termasuk 
perawatannya (22001); jembatan, 
termasuk perawatannya (22004); 
irigasi dan drainase, termasuk 
perawatannya (22011)
Nilai pagu: Rp 80.000.000.000
Nilai HPS : Rp 80.000.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 28 Januari – Selasa, 5 
Februari 2013 melalui website: 
http://118.97.196.76/eproc/ 

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

Desain yang ribet bu-
kan berarti berharga 
mahal, walaupun un-

tuk pangsa pasar tertentu 
sering diidentikkan demiki-
an. Sebaliknya, desain yang 
sederhana bukan berarti 
“murahan” maupun desain 
yang rumit otomatis menja-
di “mahal.” Di abad ke-21 
ini, minimalisme merupa-
kan fi losofi  yang multi-fungsi 
dan masuk akal baik dalam 
kehidupan sehari-hari mau-
pun dalam berbisnis.

Minimalisme dalam de-
sain menjauhkan mata dari 
kepenatan, dalam berbisnis 
menurunkan pengeluaran 
dan meningkatan profi t, da-
lam berkarya memberikan 
lebih banyak ruang bergerak, 
dalam kehidupan sehari-hari 
mengurangi sampah dan 
menghargai ekologi hijau. 
Lebih banyak manfaat yang 
kita dapat dengan memini-
malkan konsumsi materi 
yang tangible, meminimal-
kan gaya, meminimalkan 
sumber daya, meminimal-
kan kepemilikan yang me-
makan ruang dan biaya pe-
rawatan, dan meminimal-
kan sampah alias waste dari 
berbagai kegiatan.

Desain yang minimalis 
memproyeksikan “kelapang-
an” dan “kejernihan.” Eks-
presi “simpel itu indah” di 
beberapa kultur tertentu, se-
perti di negara-negara Skan-
dinavia yang terkenal de-
ngan “minimalistic design”-
nya yang tercermin dalam 
produk-produk IKEA dan di 
Silicon Valley dengan pro-
duk-produk Apple, sudah 
menjadi gaya hidup dan 

gaya bisnis.
Desainer fesyen kondang 

Calvin Klein, Donna Karan, 
dan Ellen Fisher dari New 
York City menggabungkan 
minimalisme dengan fungsi 
yang elegan. Para desainer 
kondang ini juga dikenal de-
ngan kesuksesan mereka da-
lam melejitkan bisnis bermo-
dal puluhan ribu USD men-
jadi beromzet puluhan juta 
USD per tahun.

Para creative entrepre-
neurs alias startup creators 
umumnya sangat mengenal 
filosofi bisnis ini. Bahkan 
mereka yang sudah sangat 
berhasil pun, seperti Tony 
Hsieh dengan Zappos-nya, 
bergaya hidup minimalis 
dengan hanya menyimpan 
beberapa pasang sepatu di 
lemarinya. Ini sangat kon-
tras dengan bisnis online-
nya yang dimulai dengan 
menjual sepatu. 

Aaron Patzer menjual 
perusahaan startup-nya se-
harga USD 170 juta dan ia 
masih tinggal di apartemen 
satu kamar seluas 60 m2. 
Tidak jarang saya berpapas-
an dengan para USD billio-
naires yang bergaya hidup 
bersahaja, sangat kontras 
dengan para penganut Wall 
Street culture yang heboh 
mengendarai Rolls Royce dan 
Ferrari keana-mana.

Minimalisme sebagai 
kultur dan fi lsafat bisnis sa-
ngat sesuai untuk menganti-
sipasi krisis global, ancaman 
ekologi, design fatigue, dan 
kepenatan akan hal-hal yang 
materialistis. Para ahli per-
sonal finance juga mendu-
kung gerakan ini sebagai 
upaya nyata penghematan 
dan fi lsafat menabung.

Dalam skala luas, sema-
kin sedikit konsumi materi 
tangible, semakin besar bud-
get yang dimiliki untuk me-
ningkatkan pendidikan, pe-
latihan, dan penambahan 
ilmu pengetahuan lainnya. 
Pergeseran dari masyarakat  
manufaktur menjadi masya-
rakat pasca-industri bisa di-
percepat.

Di Indonesia, mungkin 
konsep minimalisme ini ma-
sih belum cukup populer. Di 
kota-kota besar, malah kon-
sep maksimalisme masih 
populer, yang bisa dibaca 

dari tergila-gilanya masya-
rakat urban akan merek-me-
rek luar negeri yang branded. 
Materialisme memang bisa 
menjadi penggerak ekonomi, 
namun ini adalah penggerak 
ekonomi yang bermuatan 
hutang sosial (social debt) 
karena pengambilan sumber 
daya alam yang sulit diper-
baharui.

Dalam masyarakat mini-
malis, ekonomi digerakkan 
dengan produk-produk hak 
atas kekayaan intelektual 
yang bisa diduplikasikan 
dengan hutang sosial mini-
mal. Tentu dengan produk-
produk desain bergaris sim-
pel, masih akan tercipta ba-
nyak materi tangible, namun 
kualitas menjadi prioritas 
daripada kuantitas.

Walaupun kedengaran-
nya utopis, minimalisme 
bisa menjadi penggerak eko-
nomi, penambah cadangan 
tabungan, daya jual luar 
biasa, dan peningkat produk-
tivitas. Secara psikologis, 
kesederhanaan grafi s mampu 
memberikan rasa tenang dan 
kejernihan berpikir dan ber-
kreasi.

Dalam bisnis startup 
maupun yang sudah berja-
lan, misalnya mengurangi 
penggunaan kertas, bisa me-
nurunkan pengeluaran dan 
meningkatkan efi siensi.

Minimalisme bisa dimu-
lai dengan cara-cara seder-
hana dengan top-bottom. Se-
orang CEO yang hidup seder-
hana dan minimalis dapat 
menginspirasikan para kar-
yawan untuk berbuat serupa. 
Gunakan waktu dengan efi si-
en, misalnya menggunakan 
struktur rapat yang cepat 
dan berderap dengan ritme 
dalam hitungan menit, dari-
pada jam, bisa membentuk 
kultur organisasi baru.

Seorang CEO yang meng-
gunakan kamar mandi ber-
sama dengan karyawan lain, 
misalnya, sudah memberi-
kan contoh minimalisme 
dalam gaya hidup.

Minimalisme dapat dite-
rapkan sebagai fi lsafat yang 
mendasari aktivitas, proto-
kol, desain, gaya hidup, kul-
tur organisasi, hingga peng-
ambilan keputusan. Simpel 
itu indah. Sedikit itu banyak. 
Sederhana itu kaya.           ■              

Bisnis Minimalistis

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Bisnis Minimalistis

MANUFAKTUR■

Gerai

Kawasaki 
Ingin Kuasai 
2,5% Pasar

JAKARTA. PT Kawasaki 
Motor Indonesia menar-
getkan penjualan motor 
hingga 160.000 unit, atau 
naik   33,3% dari penjualan 
tahun lalu yang sebanyak 
120.000 unit. Untuk men-
capai target tersebut, pro-
dusen motor asal Jepang 
ini meluncurkan motor 
sport terbaru, yaitu Ka-
wasaki Z 250.

Freddyanto Basuki, 
Kepala Departemen Mar-
keting dan Promosi PT 
Kawasaki Motor Indone-
sia yakin kehadiran motor 
teranyar itu akan bisa 
mendongkrak pangsa pa-
sar Kawasaki di Indonesia  
naik menjadi 2,5% tahun 
ini. Tahun lalu, pangsa 
pasar motor Kawasaki 
masih sebesar 2%. 

Motor Sport Ninja 250 
merupakan andalan pen-
jualan Kawasaki saat ini.

Margareta Engge  K


