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JAKARTA. Pelaku industri 
mainan nasional makin kesu-
litan mengembangkan usaha, 
lantaran semakin derasnya 
mainan impor yang masuk ke 
pasar dalam negeri. Tak ayal, 
omzet industri mainan pun 
makin tergerus.

Ketua Asosiasi Penggiat 
Mainan Edukatif dan Tradi-
sional Indonesia (APMETI) 
Dhanang Sasongko menyebut,  
impor mainan impor menun-
jukkan tren peningkatan. Al-
hasil, pada kuartal ketiga ta-

hun ini, omzet industri mainan 
dalam negeri tergerus hingga 
5% dibanding kuartal kedua.

Pada kuartal II-2012, omzet 
industri mainan dalam negeri 
masih bisa mencapai Rp 21 
miliar. Namun, pada kuartal 
III-2012, omzet menipis, ting-
gal menjadi Rp 19,9 miliar.

Lanjut Dhanang, mainan 
impor yang dijual dengan har-
ga murah menyebabkan, pro-
duk industri mainan asal luar 
negeri makin mudah merebut 
pasar mainan di Indonesia.

Produsen mainan luar nege-

ri bisa mematok harga jual le-
bih murah, lantaran  kapasitas 
produksi mereka besar. Aki-
batnya, biaya produksi main-
an jauh lebih rendah ketim-
bang mainan buatan lokal.

Padahal, kata Dhanang, in-
dustri mainan di luar negeri, 
masih banyak menggunakan 
plastik bekas sebagai bahan 
baku. Hal ini membuat produk 
mainan mereka sebenarnya 
berbahaya bagi anak-anak.

Itu sebabnya, Dhanang me-
minta, pemerintah segera me-
netapkan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) untuk produk 
mainan. Dengan begitu se-
rangan mainan impor bisa di-
bendung. "Kami harapkan se-
gera diterbitkan karena ja-
ringan distribusi mainan 
impor makin luas," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) 
Bambang Prasetya mengung-
kapkan, pihaknya akan terus 
menggenjot penerbitan aturan 
SNI dan memperbanyak atur-
an setiap tahun. Hal ini untuk 
mengimbangi derasnya pro-
duk impor yang melihat Indo-
nesia sebagai pasar besar.

"Tahun depan, kami target-
kan penerbitan SNI tiga kali 
lipat dari tahun ini," ujarnya.

Hingga tutup tahun ini, om-
zet industri mainan diprediksi 
tidak jauh berbeda dengan ta-
hun lalu, sekitar Rp 45 triliun.
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Pada kuartal tiga tahun ini, omzet industri mainan dalam 
negeri tergerus hingga 5% dibanding kuartal kedua.

Pabrik yang lama usianya sudah banyak 
yang uzur, sekitar 35 tahun.
Zain Ismed, Sekretaris Perusahaan 
PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri)

JAKARTA. Pabrik pupuk, PT 
Pupuk Sriwidjaja (Pusri) kini 
bisa memastikan realisasi 
pembangunan pabrik baru-
nya. Pasalnya perusahaan mi-
lik negara (BUMN) ini  sudah 
mendapatkan kepastian pin-
jaman sindikasi bank sebesar 
Rp 7,4 triliun untuk melaku-
kan ekspansi usaha.

Salah satu rencana ekspansi 
yang akan dilakukan BUMN 
tersebut tahun ini adalah 
membangun pabrik pupuk  
IIB. Ini untuk mengganti pab-
rik pupuk BII. Dengan adanya 
pinjaman ini, rencana memu-
lai pembangunan pabrik ini di 
akhir tahun ini bisa berjalan.

Kepastian pinjaman ini me-
mang bisa dibilang sangat 
penting. Soalnya, dari kebu-
tuhan investasi pembangunan 
pabrik IIB sebesar US$ 700 
juta atau sekitar Rp 6,65 trili-
un, hanya 30% yang dianggar-
kan dari kas internal.

Pembangunan pabrik IIB ini 
sendiri memang sudah men-
desak. Pasalnya pabrik pupuk 
BII sudah kelewat uzur se-
hingga kurang efi sien dari sisi 
produksi maupun konsumsi 
energi. "Pabrik yang lama 
usianya sudah sekitar 35 ta-
hun," kata Sekretaris Perusa-
haan Pusri, Zain Ismed.

Nantinya pabrik IIB ini akan 
menggantikan peran pabrik 
Pusri II. Dengan adanya pab-
rik IIB, kapasitas produksi 
urea dari Pusri akan terdong-
krak menjadi 2.750 ton tiap 
harinya. Ini artinya kapasitas 
produksi mereka akan naik 

sekitar 80% dari sebelumnya 
sekitar 1.530 ton per hari.

Pabrik Pusri IIB ini juga 
nantinya akan memproduksi 
amonia sebanyak 2.000 ton 
per hari. Meningkat dari pro-
duksi amonia sebelumnya se-
kitar 1.200 ton tiap harinya.

Zain bilang, proses pemba-
ngunan pabrik Pusri IIB sen-
diri diprediksi akan memakan 
waktu 33 bulan. Dengan begi-
tu, pabrik baru ini direncana-
kan akan selesai dan mulai 
beroperasi pada tahun 2015 
mendatang.

Saat ini dengan empat buah 
pabrik yang dimiliki PT Pusri, 

kapasitas produksi urea me-
reka mencapai 2,26 juta ton 
per tahun. Sementara produk-
si amonia mencapai 1,5 juta 
ton tiap tahun.

Dengan mengganti pabrik 
Pusri II menjadi pabrik Pusri 
IIB, maka secara total produk-
si mereka kelak akan menjadi 
3,4 juta ton urea dan 1,78 juta 
ton amonia tiap tahunnya.

Langkah pembangunan 
pabrik Pusri IIB ini juga akan 
mendorong efi siensi perusa-
haan. Pasalnya karena sudah 
tua, mesin-mesin di pabrik B  
II juga jadi boros. "Dengan 

begitu ongkos produksi juga 
makin efi sien," ujar dia.

Kerjasama dengan 
Yordania

Selain membangun pabrik 
baru, Pusri juga akan melaku-
kan berbagai ekspansi usaha 
dengan dana pinjaman bank 
tersebut. Diantaranya, Pusri 
akan membangun steam tur-
bine generator, boiler batuba-
ra, hingga pembelian kapal 
self propelled urea barge.

Pusri juga masih terus ber-
usaha untuk mencari lahan 
yang cocok untuk proyek ker-

ja sama dengan sebuah peru-
sahan asal Yordania, yaitu 
Jordan Phosphat Mine Com-
pany. Untuk kerjasama ini, 
pada tahun 2010, Pusri dan 
Jordan Phosphat Mine Com-
pany sudah menandatangani 
MoU untuk pembangunan 
pabrik turunan fosfat.

Direktur Utama Pusri Mus-
thofa mengatakan saat ini pi-
haknya masih kesulitan men-
cari lahan yang cocok dan se-
suai dengan  kebutuhan pabrik 
tersebut. Diantaranya, lahan 
tersebut harus dekat dengan 
pelabuhan yang mampu me-
nampung kapal berbobot 

30.000 ton. "Kami butuh lahan 
25 hektare dan kami tidak 
punya," kata dia.

Pabrik tersebut sendiri di-
rencanakan memiliki kapasi-
tas produksi sebesar 200.000  
ton per tahun. Sedangkan nilai 
investasi yang dibutuhkan 
mencapai US$ 220 juta, di luar  
anggaran pembelian tanah.

Tahun ini, produksi pupuk  
secara nasional ditargetkan  
sebesar 11,95 juta ton. Dari 
jumlah tersebut, sebanyak 
10,52 juta ton akan disalurkan 
sebagai pupuk bersubsidi atau 
untuk public service obliga-
tion (PSO).    ■

Raih Pinjaman Bank, Pusri  
Segera Membangun Pabrik
Produksi urea PT Pupuk Sriwidjaja akan naik 80% menjadi 2.750 ton per hari
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Pabrik Pusri IIB nantinya juga akan memproduksi amonia sebanyak 2.000 ton perhari.

Pusri masih 
kesulitan lahan 

untuk 
membangun 

pabrik turunan 
fosfat.

Omzet Industri 
Mainan Tergerus 5%

Asosiasi 
meminta 

pemerintah 
menetapkan SNI 
produk mainan.
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Oktober, Posisi Suzuki 
Melejit ke Posisi Dua
JAKARTA. Penjualan PT Su-
zuki Indomobil Sales di bulan 
Oktober 2012 menunjukkan 
hasil positif. Berdasarkan data 
Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikin-
do), penjualan Suzuki Okto-
ber 2012 mencapai 15.655 unit 
atau menderu 19,7% dari pen-
jualan September 2012 yang 
cuma 13.068 unit.

Hasil ini membawa Suzuki 
menduduki peringkat kedua 
penjualan mobil terbanyak 
mengalahkan Astra Daihatsu 
Motor yang berada di pering-
kat keempat dengan total 
penjualan 14.882 unit. Di Sep-
tember 2012, Daihatsu men-
duduki peringkat kedua pen-
jualan terbanyak dengan jum-
lah 15.322 unit.

Adapun sebagai penguasa 
pasar tetap dipegang Toyota 
Astra Motor dengan penjualan 
sebanyak 35.908 unit. Mitsu-
bishi di posisi ketiga dengan 
torehan sebanyak 15.005 unit.  

Data Gaikindo juga menun-
jukkan bawah penjualan Su-
zuki dari awal tahun sampai 
Oktober 2012 mencapai 
103.536 unit atau tumbuh 
32,8% dari penjualan di perio-
de yang sama tahun lalu yang 
cuma 77.963 unit.

Ada tiga varian mobil yang 
menyokong penjualan Suzuki. 
Yakni  pikap Carry 1.5 Futura, 
low multi purpose vehicle 
(LMPV) Ertiga dan Suzuki-
APV. Varian  pikap Carry 1.5 
Futura menopang penjualan 
sebanyak 36.759 unit atau 35% 
dari total penjualan sepanjang 
Januari hingga Oktober ini. 
Disusul Ertiga sebanyak 
26.196 unit atau 25% dari total 
penjualan Suzuki di periode 
yang sama. Sedangkan Suzuki 

APV sudah terjual 25.204 unit  
atau 24,3% dari total penjualan 
Suzuki hingga Oktober ini. 
"Kita memaksimalkan penju-
alan Ertiga dimana citra Suzu-
ki jadi lebih baik yang mendo-
rong penjualan tipe lain ikut 
naik," kata Davy J. Tulian, Di-
rektur Pemasaran 4W PT Su-
suki Indomobil Sales kepada 
KONTAN kemarin.

Sejak meluncur April tahun 
ini, penjualan Ertiga terus 
menunjukkan tren positif. Su-
zuki sendiri sudah menaikkan 
harga jual Ertiga sebesar Rp 2 
juta. Sehingga harga Ertiga 
berkisar antara Rp 145 juta 
sampai Rp 167 juta.

Selain Ertiga, Suzuki juga 
sudah melakukan perubahan 
tampilan wajah (facelift) ter-
hadap produk yang sudah ada. 
Seperti facelift Suzuki Swift 
di September 2012 lalu yang 
dibanderol lebih murah Rp 13 
juta dari harga terdahulu. Ha-
silnya, penjualan Swift Okto-
ber 2012 mencapai 1.275 unit.

Davy juga mengungkapkan 
rencana Suzuki untuk melun-
curkan tipe facelift dari Grand 
Vitara bulan Desember nanti. 
Tujuannya menggeber penju-
alan mobil tipe sport utility 
vehicle (SUV) ini. Penjualan 
Grand Vitara bulan Oktober 
lalu cuma 137 unit saja.

Soal adanya program mobil 
murah ramah lingkungan atau  
low cost green car (LCGC),  
menurut Davy, Suzuki sedang 
menunggu seperti apa beleid 
dari aturan ini. Setelah aturan 
ini keluar, Suzuki baru bakal 
membeberkan mobil murah 
versi Suzuki. "Pasti ada, tapi 
kami tak mau memberi tahu 
lebih dahulu sebelum aturan 
tersebut keluar," elaknya.

Untuk menyiapkan mobil 
tersebut, Suzuki tengah mem-
persiapkan pabrik baru di Ka-
rawang, Jawa Barat. Sayang, 
ia enggan menyebut kapasitas 
produksi dari pabrik tersebut 
termasuk nilai investasi. Saat 
ini kapasitas produksi Suzuki 
12.000 unit per tahun.

Cindy Silviana

Jumpstart Our Business 
Startups (JOBS) Act 
yang efektif April 2012 

lalu memberi angin segar 
bagi private equity, hedge 
fund, dan crowdfunding di 
Amerika Serikat. Ia juga 
memberikan peluang lebih 
besar bagi perusahaan-per-
usahaan asing untuk masuk 
ke New York Stock Exchange 
(NYSE). Kemudahan lainnya: 
bagi saham yang mau go pu-
blic, tidak perlu menunggu 
lama sesudah pre-filling pe-
riod dan waiting period untuk 
mulai mengetes pasar.

Di Indonesia sendiri, pri-
vate equity industry mengelola 
aset kurang dari US$ 5 mili-
ar, sedangkan stock market 
bernilai US$ 407 miliar, me-
nurut Menteri Perdagangan 
Gita Wirjawan. Di tahun 
2011, nilai berkurang 53% 
alias US$ 545 juta.

Bagi yang kurang menge-
nal apa itu "private equity," 
defi nisi Cyril Demaria, part-
ner wealth and investment 
management company Tiare 
Investment Management AG 
di Zurich, adalah investasi di 
perusahaan-perusahaan pri-
vat yang dinegosiasikan seca-
ra privat. Kelas aset yang di-
analisis biasanya tidak cair 
dan cukup sulit untuk di-
kuantifikasikan, sehingga 
analisa kualitatif dan entre-

preneurship berisiko tinggi 
menjadi sentral.

Aspek terpenting yang di-
pertimbangkan sebelum in-
vestasi dikucurkan adalah 
inovasi. Fokus ke return yang 
tinggi, value creation meru-
pakan titik perhatian utama. 
So, bagi perusahaan Indone-
sia yang ingin dibidik oleh 
para private equity holders, 
teruslah berinovasi tanpa 
henti.

Kemudahan perusahaan 
asing untuk listed di NYSE 
dibatasi dengan revenue mini-
mum US$ 1 miliar per tahun. 
Sedangkan crowdfunding me-
mungkinkan untuk menda-
patkan angel investment tan-
pa audit dari SEC sepanjang 
masih di bawah US$ 1 juta. 
Angel investment merupakan 
salah satu bentuk private equ-
ity yang paling relaks, karena 
juga membidik startups yang 
masih dalam fase seeding.

Bagi entrepreneur asal 
Indonesia, angel investment 
dan private equity funds bisa 
menjadi peluang emas. Mung-
kin tidak banyak yang tahu 
bahwa hukum pendirian per-
usahaan di AS termasuk yang 
paling relaks di dunia.

Relaksnya pendirian per-
usahaan di AS mendukung 
ideologi kapitalisme mereka 
yang memberikan kesempat-
an berusaha selebar-lebarnya 

bagi siapa saja yang ingin 
mencapai fi nancial prosperity. 
Ini juga menjawab mengapa 
Amerika Serikat memimpin 
industri keuangan dunia dan 
masih berperan dalam me-
nyebarkan benih multinatio-
nal corporations.

Bandingkanlah syarat-
syarat pendirian perseroan 
terbatas di Singapura dan di 
AS. Di Singapura, startup ca-
pital Sin$ 50.000 dan total 
annual spending Sin$ 100.000 
serta mempekerjakan mini-
mal satu orang direktur lokal. 
Masih cukup tinggi.

Di AS, sepanjang tidak 
memerlukan permanent resi-
dence status, investor asing   
dipersilakan mendirikan LLC 

tanpa minimal startup capi-
tal. Jika memerlukan perma-
nent residence status, mini-
mal investasi yang diendap-
kan US$ 500.000.

Tentu saja, Anda perlu 
bayar pajak pendapatan per-
usahaan dengan braket fede-
ral AS dan negara bagian 
tempat LLC efektif didirikan, 
yang bisa mencapai 38% atau 
lebih tergantung banyak hal. 
Nevada dan Delaware favorit 
karena nihilnya pajak negara 
bagian dan relaksnya hukum 
korporasi. Masa proses pendi-
rian hanya memerlukan be-
berapa hari, bahkan instan.

Kelebihan Singaporean 
company adalah rendahnya 
pajak pendapatan. Untuk 3 
tahun pertama, jika annual 
revenue kurang dari Sin$ 
240.000, maka pajak penda-
patan yang dikenakan hanya 
7.5%. Dimulai tahun ke-4 dan 
selanjutnya, fl at tax bracket 
dipatok di 15%. Masa proses 
pendirian memakan waktu 
beberapa bulan menunggu 
approval.

Bandingkan lagi dengan 
proses pendirian perusahaan 
terbatas di Indonesia yang 
juga memerlukan waktu bebe-
rapa bulan dengan persyarat-
an modal tertentu. Juga pajak 
pendapatan dikenakan sam-
pai 25% ke atas.

Fasilitas-fasilitas untuk 

US companies atau perusaha-
an-perusahaan Amerika tentu 
ada, terlepas dari pendiri-
pendirinya yang WN non-AS. 
Untuk yang didirikan di Sil-
icon Valley, ini berarti kesem-
patan emas untuk bertarung 
mendapatkan angel investors 
dan bentuk-bentuk lain dari 
private equity funds yang pada 
akhirnya bisa bermuara ke 
going public di pasar AS. De-
ngan JOBS Act, kesempatan 
ini menjadi semakin lebar.

JOBS Act April 2012 mem-
beri kesempatan kepada para 
investor privat dengan akredi-
tasi "self-certification" alias 
dengan membuat pernyataan 
penghasilan US$ 200.000 per 
tahun dan nett worth cair 
US$ 1 juta saja. "Self-certifi ca-
tion" ini semacam "stated in-
come" dalam proses subprime 
mortgage.

Jadi, untuk pengusaha 
asal Indonesia, peluang-pelu-
ang yang berhubungan de-
ngan private equity yang ada: 
mendirikan perusahaan di 
Indonesia, di AS atau di 
mana saja dengan harapan 
dilirik private equity funds 
asal AS atau mendirikan pri-
vate equity fi rm di Indonesia 
dan membidik aset-aset di 
Indonesia yang sedang boo-
ming atau aset-aset di AS 
yang sedang murah karena 
diobral di tengah resesi.   ■        

Peluang Private Equity di Indonesia dan AS

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar, 
Bermukim di California
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Suzuki 
berencana 

mengeluarkan 
Grand Vitara 

facelift.

Produksi Pupuk Indonesia 
Holding Company (PIHC)
(dalam ribu ton) 

2010 2011 
a. Pupuk urea
 - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2.031 1.968 
 - PT Petrokimia Gresik 405 451 
 - PT Pupuk Kujang 998 1.050 
 - PT Pupuk Kalimantan Timur 2.887 2.793 
 - PT Pupuk Iskandar Muda 398 478 
 Total 6.722 6.741 
b. Pupuk non urea
 - ZA 729 817 
 - SP-36 636 441 
 - NPK 1.853 2.215
Sumber: PIHC


