
Saat ini adalah waktu tepat 
memulai bisnis baru alias 
berinvestasi di Indonesia. 

Mengapa? ASEAN Free Trade 
Area (AFTA) akan dijalankan 
dengan akselerasi penuh di ta-
hun 2015. Gunakan tiga tahun 
ini sebagai masa inkubasi bisnis 
global alami. Dengan total po-
pulasi negara-negara ASEAN 
sebanyak 600 juta jiwa, bayang-
kan besarnya pasar konsumen.

Bagi pelaku bisnis kecil dan 
menengah, mendengar kata 
“investasi” mungkin membuat 
bulu kuduk berdiri karena 
membayangkan duit triliunan 
dollar. Sesungguhnya, AFTA 
juga memberi peluang bagi pe-
bisnis kecil dan menengah. 
Apalagi dengan menggunakan 
sarana internet yang dapat 
menjangkau tempat-tempat 
terpencil. Kunci kesuksesan 
tergantung dari kerjasama yang 
baik antara legislatif, eksekutif,  
sektor publik dengan swasta. 

Penerapan penuh AFTA 2015 
menjanjikan empat hal yang 
mencakup 10 negara anggota 
ASEAN (Brunei, Indonesia, Ma-
laysia, Filipina, Singapura, 
Thailand, Vietnam, Laos, Myan-
mar, dan Kamboja) serta nega-
ra-negara yang telah menanda-
tangani perjanjian bilateral 
(China, Jepang, Korea, India, 
Australia, dan Selandia Baru).

Pertama, pasar kolosal itu 
menihilkan tarif impor secara 
total. Kedua, ASEAN Master 
Plan menghubungkan negara-
negara ASEAN dengan infra-
struktur bangunan (jalan, jem-
batan, dan lain-lain) serta pertu-
karan SDM dengan kapital 
investasi US$ 1 triliun.

Ketiga, kerjasama dibentuk 
dengan berbagai SME, sehingga 
memberi kesempatan kerja 
yang saling mendukung dalam 
pertukaran SDM. Keempat, per-
janjian bilateral dengan enam 
negara non-ASEAN di Pasifik 
memberi kesempatan free trade 
yang lebih menguntungkan.

Pemerintah Indonesia sedang 
mempersiapkan berbagai kebi-
jakan yang mendukung full-

fledged globalisasi ini, sehingga 
pertukaran ekonomi, teknologi, 
informasi, dan SDM tidak ter-
bentur hal-hal birokratis. Satu 
terobosan yang sedang diajukan 
oleh Duta Besar RI untuk Ame-
rika Serikat Dino Patti Djalal 
adalah dwikewarganegaraan 
bagi WNI yang bermukim di 
luar negeri. Ia menjanjikan 
agenda ini akan diajukan ke le-
gislatif dan eksekutif.

Manfaat dwi WN
Nasionalisme sudah tidak 

lagi mempunyai arti yang paro-
kial dan sempit, bahkan ultra. 
Konsep nasionalisme meng-
hambat pertumbuhan ekonomi 
dan kapasitas politik. Sudah 
saatnya bagi Indonesia mempu-
nyai hukum keimigrasian yang 
lebih terbuka, sehingga aneka 
pertukaran bermakna bisa dila-
kukan tanpa benturan hukum 
yang menghambat pembangun-
an ekonomi, politik, dan sosial.

Dua bentuk dwikewargane-
garaan yang patut dipertim-
bangkan adalah kewarganega-
raan supra ((supra-national 
citizenship) dan overseas citi-
zenship. Idealnya, dua bentuk 
ini sama-sama diterapkan se-
hingga semua WNI mempunyai 
hak dan kesempatan yang sama 
mendirikan bisnis secara legal 
maupun bekerja di negara-ne-
gara lain. 

Bentuk kewarganegaraan 
supra ini dinikmati oleh WN Uni 
Eropa yang bisa bekerja dan 
tinggal di negara anggota Uni 
Eropa mana pun. Namun hanya 
bisa memilih dan jadi wakil 
rakyat di negara asalnya.

Bentuk dwikewarganegaraan 
“pseudo” India yaitu overseas 
citizenship of India (OCI) 
memberikan hak kepada warga-
negaranya untuk jadi WN lain. 
Tapi tetap mempunyai hak-hak 
terbatas sebagai WN India. 

India termasuk salah satu 
yang paling menikmati keun-
tungan ekonomi dengan OCI. 
Sejak 1995 hingga 2005,15% 
perusahaan baru di Silicon Val- Silicon Val-
ley didirikan dan dipimpin olehdidirikan dan dipimpin oleh 
imigran India. Sejak itu pula 
marak tren tenaga alihdaya dari 
Silicon Valley ke India. 

Yang menarik, tenaga alihda-
ya dari AS ke India tak terbatas 
pada pembuatan peranti kom-
puter dan jasa customer ser-
vice. Kini, termasukKini, termasuk outsourc-
ing tenaga profesional yangtenaga profesional yang 
luar biasa tinggi harganya di AS. 
Seperti tax preparation, law-
yering, medical technology.

Jembatan tidak terlihat anta-
ra India lokal dengan India di 
perantauan memberikan pelu-
ang besar bagi pertumbuhan 
ekonomi, yang semestinya bisa 
kita tiru. Bayangkan, tak terba-
tasnya sektor-sektor yang bisa 
dimasuki dengan kelancaran 
adanya dwikewarganegaraan. 

Selain itu Indonesia perlu 
memperbaiki kualitas sumber 
daya manusia (SDM) dengan 
pendidikan bertaraf internasio-
nal serta kemampuan berbaha-
sa asing selain Inggris. Bahasa 
China dan Spanyol sangat mem-
bantu karena populasi dunia 
yang berbahasa ini cukup besar. 
Ini membuka peluang bisnis 
pendidikan dan pelatihan SDM 
untuk bertarung di pasar terbu-
ka, termasuk sertifikasi interna-
sional dan penyetaraan gelar 
akademis.

Berbagai aspek hukum dan 
kebijakan ekonomi serta mone-
ter dalam menghadapi AFTA 
2015 sangat menentukan keber-
hasilan Indonesia. Ini bisa di-
mulai dengan menjunjung kera-
gaman dan pluralisme di ma-
syarakat. Sebab, kebangkitan 
ekonomi tidak terlepas dari ke-
kompakan antara SDM, hukum, 
kebijakan, dan kestabilan poli-
tik serta ekonomi. o
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Refleksi

Meski ada puluhan hingga 
ratusan mal di kawasan 

Jabodetabek, tak semua mal itu 
dalam kondisi “sehat”. Bahkan, 
mayoritas mal sekarat lantaran 
sepi pengunjung.  

Nah, di mata manajemen 
Plaza Kalibata, fenomena ter-
sebut merupakan sebuah pelu-
ang bisnis. Tedy Marco, Direk-
tur Plaza Kalibata, bilang, 
mereka tengah mengincar be-
berapa mal yang  mengalami 
penurunan pamor untuk diam-
bil alih. “Sebentar lagi satu 
atau dua mal akan kami akuisi-
si. Satu di daerah Sumatra, 
ada satu di sekitar Jakarta,” 
katanya. Sayang, dia enggan 
menyebut nama mal tersebut.

Menurut dia, ekspansi bisnis 
dengan mengambil alih mal di 
daerah cukup menarik. Sebab, 
sejatinya pertumbuhan mal di 
daerah cukup pesat seiring pe-
ningkatan animo masyarakat  
pergi ke mal. Sementara secara 
konsep, mal di daerah masih 
kalah dibandingkan mal di Ja-
karta. “Mal banyak tapi tidak 
punya konsep,” imbuhnya.

Karena itu, konsep yang su-
dah diterapkan Plaza Kalibata 

dan mampu menarik berbagai 
tenant besar, akan dicoba dite-
rapkan di mal daerah yang su-
dah diakusisi.

Tedy optimistis pihaknya bisa 
mengubah beberapa mal lan-
taran sudah berhubungan baik 
dengan sejumlah tenant besar. 
Sehingga, proses negosiasi di-
harapkan menjadi lebih mu-
dah. “Saya kenal semua own-
er-nya sehingga gampang 
posisinya,” imbuh pria yang 
pernah berkarir di Grup Lippo 
selama tujuh tahun ini. 

Di sisi lain, manajemen Plaza 
Kalibata melakukan ekspansi 
ke daerah untuk mengantisipasi 
rencana pembatasan pendirian 
mal oleh Pemprov DKI Jakarta. 
Padahal, menurut penilaian 
Tedy, sebenarnya, Jakarta ma-
sih kekurangan mal. Tapi mal 
yang ada sekarang menumpuk 
di satu lokasi tertentu alias pe-
nyebaran tak merata. 

Dia mencontohkan, di Jakar-
ta Timur masih minim mal. “Ba-
nyak slot kosong, karena dulu 
orang hanya memilih lokasi,” 
katanya. Sekarang, lokasi mal 
tetap penting tapi konsep pun 
menjadi faktor utama.          o

Mengincar Mal Sekarat

mal menambahkan live music 
dan koneksi wifi gratis. Fasili-
tas ini untuk memenuhi kebu-
tuhan warga di kawasan Binta-
ro Jaya dan sekitarnya.

Dengan sejumlah perbaikan 
di sana-sini dan aneka fasilitas 
baru, pengelola Plaza Bintaro 
berharap pendapatan mal me-
ningkat 14% tahun ini. Sekadar 
tambahan informasi, Plaza Bin-
taro Jaya memiliki lebih dari 
150 tenant pada tahun lalu dan 
akan bertambah sekitar 15 te-
nant baru di tahun ini.  

n Gajah Mada Plaza 

Mal ini merupakan salah satu 
mal tertua di Jakarta. Gajah 
mada Plaza, yang terletak di 
kawasan Jakarta Pusat, sudah 
beroperasi sejak 30 tahun lam-
pau. Ezer Hizkia, Marketing 
Manager Gajah Mada Plaza, 
menuturkan, pihaknya merasa 
perlu melakukan renovasi kare-
na citra dan pamor mal tersebut 
semakin turun. Bahkan,  mal ini 
pernah disamakan dengan pu-
sat jual beli komputer dan elek-
tronik seperti Mangga Dua.

Padahal, di masa jayanya, 
Gajah Mada Plaza pernah me-
nyandang status sebagai mal 
elite. “Sekarang pembangunan 
mal di mana-mana membuat ci-
tra kami drop,” katanya. 

Atas dasar itu, pihak pengelo-
la melakukan pembenahan tan-
pa merombak total bangunan-
nya. Jadi, mereka hanya mela-
k u k a n  p e r a w a t a n  d a n 
penggantian sejumlah fasilitas 
untuk menambah kenyamanan. 
Misalnya, mereka mengganti 
penyejuk udara yang sudah tua. 
“Dari dulu kendalanya pendi-
ngin ruangan,” kata Ezer. Selain 
itu, secara bertahap, keramik di 
beberapa area mal pun diganti.   

Meski melakukan pembenah-
an, Gajah Mada Plaza tidak 
mengubah kelas konsumennya 
dan tetap memosisikan diri se-
bagai mal keluarga. Maklum, 
mal ini terletak di kawasan pe-
cinan. Untuk memanfaatkan 
lokasi dan lingkungan tersebut, 
pengelola juga akan memperba-
nyak tenant yang menjual emas, 
berlian, jam tangan, dan kom-
puter. “Selama ini barang-ba-
rang itu masih dipegang oleh 
komunitas Tionghoa. Citra Chi-
nese masih kental, jadi kamimasih kental, jadi kami 
ingin jadi pusatnya,” ujar Ezer.  

Hasil upaya itu mulai ber-
buah. Pengunjung mal  di akhir 
pekan yang biasanya hanya 
35.000 orang, kini, meningkat 
menjadi 40.000. Saat ini, Gajah 
Mada Plaza memiliki 190 te-
nant. “Konsep dan layout baru 
berdampak positif bagi kami,” 
pungkasnya.                              o
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