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JAKARTA. PT Kimia Farma 
Tbk akan melebarkan sayap 
bisnis tahun depan.  Masih 
terkait dengan obat-obatan, 
Kimia Farma akan masuk  bis-
nis  rumah sakit dengan mem-
bangun dua rumah sakit, yaitu 
rumah sakit khusus liver di 
Jakarta dan rumah sakit yang 
membidik turis di Bali.

Rumah sakit khusus liver   
akan dibangun di atas lahan 
seluas 5.200 m²  di Jalan Sa-
hardjo, Tebet, Jakarta. Emiten 
berkode saham KAEF ini me-
nyediakan dana sekitar Rp 
300 miliar untuk pembangun-
an rumah sakit ini.

Djoko Rusdianto, Sekretaris 
Korporat PT Kimia Farma  
Tbk bilang,  dua alasan Kimia 
Farma mendirikan rumah sa-
kit khusus liver. Pertama, 
merujuk data Kementerian 
Kesehatan, sekitar 10% dari 
total penduduk Indonesia 
atau sekitar 23 juta penduduk 
pernah terserang penyakit li-
ver atau hepatitis. 

Kedua, untuk mensinergi-
kan bisnis Kimia Farma. Pa-
salnya, perusahaan ini sudah 
melansir obat hepatitis Feb-
ruari 2012 lalu. Obat ini meru-
pakan obat paten penyakit 
hepatitis satu-satunya dari 

perusahaan lokal.  "Kami ingin 
membangun rumah sakit yang 
sudah ada target pasarnya. Ini 
sebagai strategi bisnis yang 
berbeda dari kami," kata Djo-
ko kemarin (20/12).

Untuk memuluskan renca-
na ini, KAEF meneken kerja-
sama dengan swasta yang pu-
nya bisnis drumah sakit Rabu 
lalu (19/12). Sayang, Djoko 
merahasiakan mitra kerjanya.  

Capex Rp 660 miliar
Pembangunan rumah sakit 

liver  akan dilakukan berta-
hap. Tahap pertama akan di-
bangun empat lantai. Jika pa-
sarnya bagus, akan dikem-
bangkan lebih lanjut.  "Tahun 
depan diharapkan bisa ber-
operasi," ucapnya.

Adapun rumah sakit do Bali, 
Kimia Farma akan memba-
ngun rumah sakit berkonsep 
medical hospital tourist. Ru-

mah sakit turis ini akan diba-
ngun di kawasan elit Renot di 
atas lahan 4.200 m². 

Namun, Djoko belum bisa 
menyebut nilai investasi pro-
yek tersebut. Kata Djoko, 
rata-rata investasi memba-
ngun rumah sakit mencapai 
Rp 450 juta per kamar.

Namun, Presiden Direktur 
Kimia Farma Rusdi Rusman 
berucap, KAEFmenggarkan 
belanja modal atau capital 
expenditure (capex) Rp 660 
miliar tahun depan. Ini untuk 
bangun pabrik baru, rumah 
sakit, klinik dan apotek

Aksi korporasi ini diharap-
kan bisa mendongkrak laba 
KAEF menjadi Rp 225 miliar 
di tahun depan. Adapun target 
laba akhir 2012 Rp 205 miliar 
atau tumbuh 25% dari laba 
2011 Rp 154 miliar.

Laba ini bisa tercapai bila 
omzet Kimia Farma akhir 2012 
tembus Rp 4 triliun.    ■

JAKARTA. Pebisnis elektro-
nik memprediksi penjualan 
produk elektronik hingga tu-
tup tahun 2012 akan sesuai 
dengan ekspektasi, yakni se-
kitar Rp 30 triliun. Angka ini 
tumbuh 20% dari hasil penju-
alan elektronik di 2011 yang 
mencapai Rp 25 triliun.

Yeane Keet, Sekretaris Jen-
deral Gabungan Pengusaha 
Elektronik (Gabel), menilai, 
naiknya penjualan produk 
elektronik didorong pertum-
buhan masyarakat kelas me-
nengah di Indonesia yang cu-
kup tinggi. Kelas sosial inilah  
yang menjadi konsumen elek-
tronik terbesar. "Pertumbuh-
an perekonomian nasional 
yang positif mendorong per-
tumbuhan jumlah masyarakat 
kelas menengah," katanya.

Adapun produk elektronik 
penopang penjualan terbesar 
di pasar domestik masih sama 
dengan tahun lalu, yaitu pen-
dingin ruangan, mesin cuci, 
dan kulkas. Adapun produk 
televisi layar datar, yang per-
tumbuhan penjualannya ter-
golong pesat, diprediksi bisa 
menjadi penopang penjualan 
bersama tiga produk elektro-
nik tersebut di tahun depan.

Rudyanto, Ketua Electronic 
Marketers Club (EMC), me-
nambahkan, tertundanya ke-
naikan BBM subsidi ikut 
memberi andil terhadap per-
tumbuhan penjualan produk 
elektronik. Bila BBM subsidi 
jadi naik, pos belanja masya-
rakat bisa berubah sehingga 
menurunkan minat membeli 
produk elektronik baru.

Di penghujung tahun ini, dia 
memprediksi penjualan pro-
duk elektronik akan mening-
kat dari bulan biasa terdorong 
kebutuhan saat Natal. "Masih 
bisa lebih tinggi walau tidak 
sebesar Lebaran karena ber-
barengan dengan tren liburan 
akhir tahun," ujarnya.

Dari data EMC, penjualan 
produk elektronik dari Janua-
ri sampai Oktober 2012 telah 
mencapai Rp 23,9 triliun atau 
tumbuh 19% dari penjualan  di 
periode serupa tahun lalu 
yang mencapai Rp 20 triliun.

Budi Darmadi, Dirjen Indus-
tri Unggulan Berbasis Tekno-
logi Tinggi Kementerian Per-
industrian (Kemperin), bilang, 
pemenuhan pasar elektronik 
di dalam negeri juga dibantu 
oleh pertumbuhan investasi 

di sektor ini dari para pabri-
kan elektronik global. 

Selain itu, saat ini ada seki-
tar 250 perusahaan elektronik. 
"Pertumbuhan industri ini da-
lam kurun 2010-2014 diharap-
kan bisa stabil 10% per tahun," 
katanya. 

Namun Yeane masih belum 
bisa memprediksi pertumbuh-
an penjualan produk elektro-
nik di tahun depan. Yeane 
berdalih, untuk memprediksi 
penjualan tahun depan, ia ha-
rus melihat kondisi penjualan 
pada kuartal I 2013. 

Yean mengakui, ada kenda-
la penjualan di tahun depan 
lantaran kenaikan tarif listrik 
dan krisis ekonomi dunia yang 
masih berlangsung.

Tendi Mahadi

KOMPAS/Heru Sri Kumoro

Sudah ada wacana soal insentif pengurangan pajak 
penghasilan atas karyawan.

Kami ingin membangun rumah sakit yang 
sudah ada target pasarnya.
Djoko Rusdianto, Sekretaris Korporat 
PT Kimia Farma Tbk

KAEF Ekspansi 
ke Rumah Sakit 
Kimia Farma akan bangun dua rumah sakit di 2013

Merlinda Riska

Penjualan Elektronik Tembus Rp 30 Triliun

■MANUFAKTUR ■PENERBANGAN

JAKARTA. Bila ada industri 
padat karya  yang ingin me-
nangguhkan kenaikan upah 
minimum pekerja (UMP) ta-
hun depan diprediksi akan 
sulit terlaksana. Pasalnya si 
perusahaan harus memenuhi 
beberapa syarat terlebih da-
hulu.

Menurut Ketua Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apin-
do) Sofjan Wanandi, ada dua 
syarat yang harus dipenuhi 
industri bila tetap keukeh me-
nolak membayar UMP anyar. 

Yaitu harus memperoleh 
izin dari serikat pekerja per-
usahaan yang bersangkutan 
dan perusahaan yang bersang-
kutan mengalami kerugian 
selama dua tahun berturut-
turut. "Jadi, sulit terlaksana. 
Tidak mungkin perusahaan 
harus mengalami kerugian 
selama dua tahun berturut-
turut," katanya kepada KON-
TAN kemarin.

Sementara untuk meminta 
persetujuan serikat buruh un-
tuk memberikan izin penang-
guhan kenaikan upah juga 
bukan perkara gampang. Apa 
lagi jika perusahaan lain telah 
menyanggupi pemberian UMP 
sesuai peraturan pemerintah 
daerah.

Selain syarat yang cukup 
memberatkan, proses peng-
ajuan penangguhan juga me-
makan waktu. Sedangkan se-
belum penangguhan tersebut 
disetujui oleh Kementerian 
Tenaga Kerja, pengusaha ha-
rus membayar karyawan se-
suai dengan UMP yang sudah 
berlaku.

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Perindustrian Anshari 
Bukhari mengatakan industri 
padat karya sangat membu-
tuhkan bantuan menyikapi 
kenaikan upah buruh ini. De-
ngan jumlah karyawan yang 
besar dan kenaikan upah bu-
ruh yang signifi kan tentu akan 
mengagetkan mereka. "Ini 
menjadi perhatian," katanya.

Untuk meringankan beban 
pengusaha, ada wacana soal 
insentif pengurangan pajak 
penghasilan atas karyawan 

(PPh 21) bagi perusahaan 
yang banyak menyerap tenaga 
kerja. 

Selain untuk mengurangi 
kenaikan beban yang tiba-
tiba, hal ini juga untuk me-
rangsang penyerapan tenaga 
kerja melalui pertumbuhan 
industri padat karya. "Peng-
usaha industri padat karya 
pasti berat membayar PPh. 
Harus ada pengecualian atau 
diskon," katanya.

Adapun besaran pemotong-
an pajak dan batas minimal 
jumlah tenaga kerja yang  
mendapat insentif akan dibi-
carakan lebih lanjut.

Tendi Mahadi

MANUFAKTUR■

Penangguhan UMP 
Sulit Bisa Dilakukan

Bagi yang belum pernah 
ke Silicon Valley, 
mungkin membayang-

kan wilayah psikologis di 
California Utara ini sebagai 
tempat glamor dengan miliu-
ner di bisnis teknologi infor-
masi (TI) berseliweran di 
sana-sini dengan mengenda-
rai mobil-mobil mewah. Tem-
pat tinggal saya, Santa Clara,  
merupakan salah satu dari 
37 kota di wilayah ini. Para 
raksasa TI berinteraksi: Ado-
be, Agilent, Apple, Cisco, 
eBay, Google, HP, Intel, In-
tuit, Nvidia, Oracle, Sandisk, 
Western Digital, Yahoo! dan 
masih banyak lagi.

Yang menarik bagi saya 
yang dilahirkan, dibesarkan 
dan menjadi dewasa di Ja-
karta, para miliuner Silicon 
Valley jauh lebih rendah hati 
dan mawas diri dalam soal 
gaya. Seharga satu tas Her-
mes, mereka bisa dirikan 
satu perusahaan dari kertas 
kosong. Tidak mengherankan 
jika kemewahan yang sia-sia 
merupakan "kebodohan" di 
mata mereka.

Mendiang Steve Jobs, yang 
pernah saya kunjungi kantor-
nya di Cupertino sendiri ha-
nya mengendarai Mercedes 
Benz. Mark Zuckerberg pendi-
ri Facebook hanya mengenda-
rai Acura. Dustin Moskovitz 
yang berusia 27 tahun adalah 
miliarder termuda di dunia 

menurut Forbes, dan ia ha-
nya menetap di kondomini-
um mungil dan mengendarai 
sepeda setiap hari ke kantor.

Apalagi mereka yang ha-
nya mempunyai beberapa 
juta dollar AS dari profi t per-
usahaan mungil. Tak heran 
jika saya hanya mengendarai 
Toyota dan Honda dan ting-
gal di rumah yang hanya se-
harga beberapa buah tas Her-
mes.  Para entrepreneur Sil-
icon Valley dikenal sebagai 
"modest millionaire" alias mi-
liuner yang sederhana.

Tidak jarang saya berca-
kap-cakap dengan para pe-
tinggi dari perusahaan-per-
usahaan di Silicon Valley ini 
ketika sedang berkereta ria. 
Tidak ada rasa "gengsi" bagi 
mereka untuk naik kendara-
an umum menuju dan pulang 
dari kantor. Sangat berbeda 
dengan para eksekutif per-
usahaan di Jakarta yang ke-
banyakan berkendara Merce-
des Benz, yang dikendarai 
oleh almarhum Steve Jobs.

Drew Houston, Chief Exe-
cutive Offi cer (CEO) Dropbox, 
misalnya, lebih meyakini pen-
tingnya akan kebebasan dan 
inovasi dalam berkreasi. Me-
nurut Alice Marwick, periset 
Microsoft, menyimpulkan 
bahwa generasi entrepreneur 
pasca-industri ini tak menca-
ri status bermewah-mewah 
dari kekayaan mereka, namun 

mereka kembalikan kepada 
publik dengan mendirikan 
inkubator bisnis dan melaku-
kan kegiatan fi lantropis. Juga 
para juragan teknokrat ini 
kebanyakan laki-laki eksentrik 
yang berkultur "hacker". Bagi 
mereka,  inteligensi lebih pen-
ting daripada gaya.

Ingat Tony Hsieh dari 
Zappos? Ia termasuk salah 
satu dari miliuner bersahaja 
dengan entrepreneurialism 
yang luar biasa. Gaya hidup-
nya gembira, positif, dan se-
derhana dengan hanya me-
miliki beberapa pasang sepa-
tu dan pakaian.

Sangat bertolak belakang 
dengan fashion yang dijual-
nya secara online melalui 
zappos.com. Produk-produk 

branded tersebut adalah bis-
nisnya, life style mereka.

Small and simple
Di Silicon Valley, small 

and simple are beautiful. Fil-
safat bisnis "hidup sederha-
na" ini diterapkan dalam 
pengambilan keputusan-ke-
putusan bisnis mereka yang 
serba low-cost. 

Para entrepreneur pasca-
industri inilah yang mem-
perkenalkan "free economy" 
dengan segala sesuatu yang 
gratis, termasuk email gratis 
yang dipelopori oleh Hotmail, 
social networking gratis, cloud 
space gratis, ebook gratis, dan 
servis-servis gratis lainnya.

Pola pikir orang-orang 
Silicon Valley adalah apa yang 
didirikan, berapa kekayaan 
bersih dan valuasi IPO per-
usahaan yang mereka miliki, 
dan bukan dengan pola pikir 
"berapa Ferrari yang dimili-
ki." Mungkin buku yang terba-
ik mengenai mindset para 
miliuner pasca-industri ini 
adalah The Education of Mil-
lionaires oleh Michael Ellsberg. 
Ia menjabarkan bagaimana 
menggabungkan passion, pur-
pose, dan making money.

Filsafat resilience alias 
keuletan dan determinasi sa-
ngat menentukan kemampu-
an bertahan di era resesi dan 
di masa-masa awal memba-

ngun usaha. "Boostrapping" 
adalah istilahnya dan para 
teknokrat bersahaja ini ada-
lah ahlinya. Ketika mengin-
jakkan kaki di San Francisco 
pada masa awal saya merin-
tis bisnis, dengan bermodal-
kan US$ 700, saya mendiri-
kan perusahaan dari nol.

Kultur dan fi lsafat bisnis 
bersahaja ini sangat dalam 
tertanam di Silicon Valley. Di 
Wall Street dan bisnis manu-
faktur, fi lsafat ini tidak terasa 
signifi kansinya, bahkan bisa 
dikatakan cenderung kurang.

Di Silicon Valley, asal al-
mamater dan jurusan yang 
diambil tak berpengaruh pada 
kemampuan earning seseo-
rang. Bahkan banyak game 
creator genius yang tak lulus 
SMA. Di Wall Street, jika Anda 
bukan lulusan setingkat uni-
versitas sekaliber NYU, bisa 
dikatakan Anda pecundang.

Penerimaan terhadap 
imigran seperti saya, juga sa-
ngat baik di Silicon Valley. Ke-
mampuan menggunakan tek-
nologi sebagai publisher, sudah 
cukup dihargai mengingat ke-
ahlian "berkreasi" dengan ino-
vasi mandiri merupakan ka-
rakter yang dihormati.

"Rumah" fi lsafat saya ada-
lah Silicon Valley: cerdas, 
inovatif, ulet, bersahaja, dan 
fi lantropis. Alangkah baiknya 
apabila kultur bisnis Indone-
sia juga demikian.  ■              

Entrepreneur Pasca Industri yang SederhanaEntrepreneur Pasca Industri yang Sederhana

Untuk 
mengurangi 

beban pengusaha 
akan ada insentif 

khusus.

ELEKTRONIK■

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Sambut Natal dan Tahun Baru

KONTAN/Muradi

Suasana penjualan berlian di gerai Swan Jewellery di Jakarta (20/12). Berbagai gerai penjualan melakukan aneka cara 
untuk menarik pembeli. Tak terkecuali Swan Jewellery, salah satu distributor berlian di Indonesia. Untuk memeriahkan 
Natal, customer service Swan Jewellery memakai aksesori natal. 

Kinerja PT Kimia Farma Tbk
Q3 2012 Q3 2011 2011 2010

Pendapatan Rp 2,76 triliun Rp 2,42 triliun Rp 3,48 triliun Rp 3,18 triliun
Laba Rp 148,63 miliar Rp 120,42 miliar Rp 171,76 miliar Rp 138,76 miliar
Sumber : RTI, Bloomberg
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