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JAKARTA. Kementerian Per-
industrian (Kemperin) akan 
menggenjot Rancangan Stan-
dar Nasional Indonesia (RSNI) 
mulai tahun depan. SNI ini 
demi menjaga standar berba-
gai produk yang beredar di 
pasar domestik.

Sekretaris Jenderal Kem-
perin, Anshari Bukhari bilang, 
pihaknya berniat menyusun 
64 RSNI baru untuk berbagai 
sektor industri. "Ini upaya 
perlindungan bagi industri 
nasional dari persaingan usa-

ha tidak sehat di tengah krisis 
global," ungkap Anshari, 
Kamis (27/12). 

Industri bidang makanan 
dan minuman, logam, kimia 
baik hulu dan hilir, maupun 
komponen otomotif dan elek-
tronik akan menjadi fokus 
perhatian Kemperin dalam 
menyusun RSNI tahun depan.

Untuk menetapkan standar 
ini, Kemperin sudah siap ber-
komunikasi dengan pelaku 
industri terkait. Sementara 
proses penetapannya sendiri 
bisa memakan waktu enam 
bulan sampai satu tahun lan-
taran harus dinotifikasi ke 
Organisasi Perdagangan Du-
nia atau WTO.

Tahun ini, Kemenperin su-
dah menyusun 106 RSNI. Na-
mun hanya beberapa di anta-

ranya baru bisa disahkan 
menjadi SNI maupun SNI Wa-
jib tahun depan.

Sepanjang tahun ini, standa-
risasi untuk industri tekstil 
dan mainan menjadi prioritas. 
Kemperin melihat, tren impor 
kedua sektor ini terus mening-
kat dan ada laporan produk 
impor dua jenis produks ter-
sebut berkualitas buruk.

Sejak tiga tiga tahun silam, 
Kemperin sudah menyusun 
307 RSNI. Namun, Anshari bi-
lang, setidaknya hingga bebe-
rapa tahun ke depan minimal 
masih memerlukan sekitar 
200 RSNI lagi untuk disahkan 
menjadi SNI dan SNI Wajib. 
Selain sektor yang dibutuh-
kan, sektor lain yang dipan-
dang perlu untuk mendapat-
kan perlindungan adalah sek-
tor furnitur, otomotif, dan 
sektor maritim.

Kepala Badan Standardisasi 
Nasional (BSN), Bambang 
Prasetya menambahkan, de-
ngan penerapan SNI, proses 
produksi industri domestik 
bisa lebih efi sien dan optimal 
sehingga bisa mengurangi 
biaya yang tidak perlu. "Bila 
proses produksinya baik 
maka akan meningkatkan 
kualitas daya saing produk 
tersebut," kata Bambang.

Tahun ini, BSN menarget-
kan mengeluarkan 200 aturan 
SNI baru. Sedangkan untuk 
tahun depan, BSN menarget-
kan bisa membuat 600 SNI 
lagi. "BSN menargetkan bisa 
mengesahkan SNI tiga kali li-
pat dari tahun ini," ujarnya. 
Per April 2012, BSN sudah 
mengeluarkan 7.261 SNI.

Tendi Mahadi
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Industri otomotif juga menjadi fokus perhatian Kemenperin.

Seratus persen substansi peraturan presiden 
soal mobil ramah lingkungan sudah selesai, 
tinggal proses birokrasinya saja.
MS Hidayat, Menteri Perindustrian

JAKARTA. Para agen tunggal 
pemegang merek (ATPM) se-
mula berharap peraturan pre-
siden (Perpres) low carbon 
emission project (LCEP) 
akan diundangkan pada akhir 
Desember 2012. Namun ha-
rapan itu sirna karena peme-
rintah akan menerbitkan per-
pres itu pada awal 2013. 

Menteri Perindustrian MS 
Hidayat menyatakan, Perpres 
soal proyek mobil ramah ling-
kungan segera keluar Januari 
mendatang. "Seratus persen 
substansi sudah selesai, ting-
gal proses birokrasinya," 
ucapnya usai rapat koordinasi 
dengan delapan menteri, Ka-
mis (27/12) kemarin.

Saat ini, perpres tersebut 
masih berada di tangan Men-
teri Keuangan. Rencana ini 
juga akan dikonsultasikan le-
bih dengan Dewan Perwakil-
an Rakyat (DPR) pada awal 
Januari 2013. Namun Hidayat 
memastikan bahwa pemerin-
tah sudah menyetujui seluruh 
isi rancangan insentif bagi 
mobil ramah  lingkungan. 

Hanya saja, dia enggan 
membeberkan isi rancangan 
aturan LCEP tersebut. "Tung-
gu saja Januari nanti. Yang 
pasti mobil baru akan keluar 
setelah LCEP ini terbit," tan-
das Hidayat. 

Hidayat hanya memberi 
kisi-kisi, bagi industri yang 
memproduksi mobil sesuai 
aturan itu, maka akan menda-

patkan insentif pajak penjual-
an atas barang mewah 
(PPnBM) sebesar 0%.

Nantinya, LCEP ini tak ha-
nya mengatur pemberian in-
sentif bagi pabrikan otomotif 
yang memproduksi mobil low 
cost green car (LCGC) dengan 
mesin berkapasitas di bawah 
1.200 cc, melainkan juga bagi 
industri yang memproduksi 
LCGC berkapasitas mesin di 
atas 1.200 cc.

Nah, syarat lainnya dari 
LCGC ini, pabrikan otomotif 
harus bisa membuat mobil 
dengan mesin yang hanya bu-
tuh bahan bakar minyak 
(BBM) non subsidi sebanyak 
1 liter untuk menempuh jarak 
minimal 20 kilometer. "Mesin-
nya sudah diatur untuk bahan 
bakar oktan tinggi (92), jika 
tidak, mesin akan cepat ru-
sak," ucapnya.

Adapun syarat penerima in-
sentif bagi mobil mobil jenis 
hibrida lebih ketat lagi. Misal-
nya dalam penggunaan BBM. 
Syaratnya, minimal 1 liter 
BBM harus bisa menempuh 
jarak 28 km.

Direktur Jenderal Industri 
Unggulan Berbasis Teknologi 
Tinggi Kementerian Perindus-
trian, Budi Darmadi menam-
bahkan, pemberian insentif 
ini untuk ATPM yang sudah 
memproduksi mobil di Indo-
nesia serta memakai minimal 
40% komponen lokal.

Selain itu, ada kompensasi 
berupa pemberian bea masuk 
impor 0% selama dua tahun 
untuk impor komponen bahan 

baku yang belum bisa dipro-
duksi di Indonesia.

Budi berharap, dengan ada-
nya kewajiban memakai kom-
ponen lokal itu bisa menjadi 
stimulus bagi industri kompo-
nen otomotif domestik. Saat 
ini tercatat ada 25 sampai 30 
perusahaan komponen oto-
motif. Tahun depan diharap-
kan bisa bertambah menjadi 
menjadi 40 perusahaan. 

Adapun pabrikan otomotif 
yang menyatakan niat terha-

dap proyek LCGC, menurut 
Budi, adalah Toyota, Daihat-
su, Honda, Suzuki, dan Nissan. 
Sedangkan Mitsubishi, dan 
pabrikan asal Eropa masih 
berstatus melihat kondisi.

Sudah inden
Joko Trisanyoto, Direktur 

Pemasaran PT Toyota Astra 
Motor mengaku belum bisa 
berkomentar banyak sampai 
aturan soal LCGC ini keluar 

secara resmi. Begitu pula soal 
kisaran harga Agya, produk 
LCGC keluaran Toyota Asta 
Motor. "Kami belum bisa ko-
mentar soal kepastian harga 
Agya," katanya.

Sejak Indonesia Internatio-
nal Motor Show (IIMS) 2012 
pada September lalu, Toyota 
Agya sudah mencuri perhati-
an. Menurut Chief Executive 
Officer Auto 2000, Djodjana 
Jody, inden Agya sudah men-
capai 12.000 unit.     ■

Mobil Ramah Lingkungan 
Bebas Pajak Barang Mewah
Pemerintah akan menerbitkan aturan mobil ramah lingkungan pada Januari 2013

Cindy Silviana
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Kisaran harga belum bisa dipastikan.

Kemperin Siapkan 
64 Rancangan SNI

Langkah ini 
untuk melindungi 
industri domestik 
serta konsumen 

dalam negeri.
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JAKARTA. PT Suzuki Indo-
mobil Sales (SIS) tetap akan 
mengandalkan penjualan Erti-
ga pada tahun depan. Maklum, 
permintaan kendaraan jenis 
low multi vehicle purpose 
(LMPV) ini masih kencang.

Direktur Pemasaran SIS 
Davy Tulian mengatakan, 
hingga kini pabrik Suzuki te-
lah merakit completely kno-
cked down (CKD) Ertiga seba-
nyak 5.000 unit per bulan. SIS  
juga telah menambah kapasi-
tas produksi pabrik untuk Er-
tiga secara bertahap. 

"Awal saat diluncurkan, 
pabrik baru memproduksi 
2.000 unit, kemudian mening-
kat menjadi 3.000 unit, 4.000 
unit, dan kini 5.000 unit per 
bulan," kata Davy kepada 
KONTAN, Kamis (27/11). 

Bahkan, demi Ertiga, pro-
duk Suzuki lain seperti Grand 
Vitara dan Suzuki Swift yang 
sempat dirakit di Indonesia, 
untuk sementara dihentikan.

Meski terus bertambah, Su-
zuki menilai produksi Ertiga 
masih kurang. Dengan me-
nambah produksi sebanyak 
5.000 unit, inden Ertiga masih 
sekitar 7.500-10.000 unit.

Maka itu, SIS berniat akan 
menambah kapasitas produk-

sinya. Namun, Davy enggan 
menyebutkan berapa tamba-
han kapasitas produksi di ta-
hun depan. "Kami masih 
menganalisa," ucap dia.

Sejak meluncur April 2012, 
penjualan Ertiga mencapai 
31.001 unit. SIS memperkira-
kan, Ertiga bisa terjual seba-
nyak 35.000 unit di akhir 2012. 
Alhasil, kontribusi Ertiga bisa 
mencapai 27,56% dari total 
penjualan Suzuki sepanjang 
2012, yang diproyeksikan se-
banyak 127.000 unit.

Secara umum, SIS akan me-
nambah kapasitas produksi di 
2013. Ini bagian dari investasi 
yang telah dikucurkan sejak 
2011. Pabrikan otomotif asal 
Jepang itu telah menanamkan 
investasi Rp 7,8 triliun hingga 
2015 mendatang. 

SIS juga siap meluncurkan 
dua varian Ertiga terbaru: Er-
tiga Otomatis dan Ertiga Dou-
ble Blower. "Peluncuran tak 
sekaligus," ungkap Davy. 

SIS memproyeksikan, Erti-
ga bakal kuasai pasar LMPV 
sebesar 15% di 2013. Secara 
total, ATPM ini menargetkan 
meraing pangsa pasar domes-
tik sebesar 14%.

Cindy Silviana

Ertiga Jadi Andalan 
Penjualan Suzuki

Saya termasuk pekerja 
multitasker, artinya da-
lam waktu yang sama 

saya mempunyai beberapa 
proyek yang perlu diselesai-
kan. Misalnya, selain memu-
lai sebuah perusahaan startup, 
saya juga menulis memoar 
dan mengisi beberapa media 
sebagai kolumnis tetap bulan-
an dan mingguan.

Belum lagi beberapa orga-
nisasi non-profi t yang mem-
butuhkan advis saya dari 
waktu ke waktu dan menyam-
paikan presentasi berdasar-
kan undangan dari rekan-re-
kan bisnis dan akademik. Di 
tahun yang baru, saya sudah 
tidak lagi mempunyai new 
year’s resolution seperti tahun-
tahun lampau. 

Prioritasnya adalah fokus 
dan menyelesaikan hal-hal 
yang tertinggal dari tahun 
lampau. Ini bukan berarti 
mengerjakan tugas dengan 
lambat dan lemah lembut, na-
mun berfokus sepenuhnya de-
ngan konsentrasi pikiran, 
jasmani maupun perasaan  
secara menyeluruh. 

Be  mindful. Multitasking is 
obsolete atau sudah kuno. Se-
karang waktunya unitasking, 
yakni hanya mengerjakan 
satu hal saja sampai selesai, 
baru beralih ke yang lain.

Sesungguhnya dengan 
multitasking, kita "mengejar" 

waktu yang terasa demikian 
singkat dan kurang. Dua pu-
luh empat jam masih belum 
cukup. Bagi mereka yang me-
rasa "dikejar-kejar" waktu, ini 
sebenarnya limiting belief dan 
bisa menjadi mental block. 

Ide bahwa "waktu adalah 
uang" juga bisa menjadi bu-
merang. Ide ini dibawa oleh 
Benjamin Franklin yang keti-
ka itu masih terkesima dengan 
Revolusi Industri. Kala itu, 
waktu dan uang mempunyai 
hubungan yang searah: sema-
kin banyak waktu yang digu-
nakan untuk mengerjakan se-
suatu, semakin banyak uang 
yang akan terkumpul.

Konsep ini sudah menjadi 
sesuatu yang basi karena 
penggunaan internet dan ber-
bagai teknologi. Uang bisa 
datang dengan sekejap mata 
dan ini tidak berarti selalu 
dalam jumlah yang sama de-
ngan waktu yang digunakan. 
Dengan kata lain, sumber 
daya bisa menghasilkan ber-
kali-kali lipat dari hasil di 
masa lampau dengan jumlah 
jam produksi yang sama.

Unitasking, alias menger-
jakan satu hal saja namun 
dengan kecermatan dan kese-
luruhan energi pikiran, tubuh, 
dan hati yang terfokus, meru-
pakan pilihan yang lebih tepat 
dalam proses produksi. Menu-
rut psikolog ternama Mihaly 

Csikszentmihalyi, ketika kita 
bekerja dengan fokus dan se-
mua daya tercurah, terjadi 
proses "fl ow" alias "mengalir."

Kondisi "flow" ini meru-
pakan titik pertemuan antara 
kemampuan dan tantangan. 
Waktu seakan-akan berhenti 
ketika ini terjadi. Satu-satu-
nya fokus adalah apa yang 
sedang dikerjakan saat itu. 
Ketika Anda menemukan titik 
"fl ow", itulah yang terbaik me-
nurut diri Anda, walau tak 
Anda sadari pada saat itu.

Unitasking memungkinkan 
kita menemukan titik "flow" 
tersebut. Dan hasil dari uni-
tasking ini bermakna lebih 
tinggi dan bahkan berkualitas 
lebih baik daripada hal-hal 

yang dilakukan secara multi-
tasking. Multitasking is overra-
ted, unitasking is underrated.

Tahun 2013, saya kembali 
ke unitasking. Dengan rencana 
kerja lima tahun ke depan 
yang sudah ditetapkan dengan 
target yang jelas dan terkuan-
tifikasi, multitasking hanya 
memperlambat pencapaian 
dan bisa membahayakan se-
mua proyek. Pengelolaan pro-
yek yang efektif perlu dilanda-
si unitasking yang dijalankan 
dengan kesadaran penuh.

Waktu yang "mengejar-
ngejar" kita sesungguhnya 
terjadi karena pikiran yang 
merasa harus terburu-buru. 
Dan ini terjadi karena merasa 
demikian banyak daftar pe-
kerjaan yang sudah menanti.

Milikilah waktu. Pikirkan 
hanya satu hal ketika menger-
jakan sesuatu. Perdalam  pola 
pikir bahwa Anda memiliki 
banyak waktu dan hidup da-
lam berkelimpahan. 

Tinggalkan hal-hal kecil 
yang tak meningkatkan nilai 
dan tak memberikan manfaat 
nyata. Misalnya, apabila me-
mungkinkan, delegasikan tu-
gas yang "low value" kepada 
mereka yang memiliki ke-
mampuan menyelesaikan. 
Waktu yang Anda miliki gu-
nakan eksklusif untuk hal 
yang memberikan nilai tam-
bah nyata kepada hasil akhir 

atau meningkatkan pendapat-
an. Idealnya, ada tim yang 
mengerjakan hal-hal lain di 
luar yang memberikan nilai 
tambah. 

Saya mempunyai bebera-
pa tim yang mengerjakan be-
berapa kelompok tugas. Ini 
penting supaya tugas utama 
bisa tetap saya kerjakan de-
ngan hasil sebaik mungkin.

Di dunia yang penuh gad-
get dan internet yang menyala 
24/7, fokus menjadi kian sing-
kat dan bercabang. Ini tan-
tangan besar. Pertama yang 
perlu dilakukan adalah me-
nyingkirkan pemecah fokus.

Tim Ferris dengan buku-
nya Four-Hour Workweek 
menjelaskan bahwa waktu 
perlu dipilah-pilah. Dengan 
bantuan internet, sesungguh-
nya kita punya lebih banyak 
waktu untuk bekerja optimal.

Gunakan waktu minimal 
untuk membaca dan memba-
las email, misalnya. Gunakan 
sisa lebih dari 23 jam dalam 
satu hari untuk hal-hal pro-
duktif dan bisa dikuantifi ka-
sikan hasilnya.

Unitasking memungkin-
kan kita berfokus tunggal dan 
menghasilkan produksi krea-
tif luar biasa. Waktu bukan 
uang, namun memberikan 
daya untuk dilipatgandakan, 
bila dijalankan dengan fokus 
tajam dan tunggal.   ■            

Unitasking, Kunci Fokus Berkreasi

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California
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