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JAKARTA. Pemerintah me-
nargetkan industri rekayasa 
dalam negeri ikut menikmati 
megaproyek listrik 35.000 me-
gawatt (MW). Karenanya, pe-
merintah menargetkan pem-
bangunan pembangkit dengan 
total kapasitas 7.000 MW 
menggunakan peralatan yang 
diproduksi di dalam negeri.

Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kemente-
rian Energi Sumber Daya Mi-
neral (ESDM) FX Sutijastoto-
mengatakan, industri lokal 
harus mengambil peran dalam 
mega proyek listrik ini. 

"Ini kesempatan industri lo-
kal  bisa bikin pembangkit 
listrik. Akses pasar lokal ha-
rus dibuka," ujar Sutijastoto.

Dalam perkiraannya,  pro-
yek pembangkit yang meng-

gunakan produk dalam negeri 
ini untuk skala kecil. Mulai 
dari skala 1 MW sampai 7 MW. 
Pembangkit skala kecil ini sa-
ngat dibutuhkan di daerah 
terpencil di tanah air.

Dalam hitungan dia, untuk 
memenuhi target 7.000 MW, 
membutuhkan sekitar 1.000 
unit pembangkit listrik berka-
pasitas 7 MW. "Ini akses pasar 
yang tersedia bagi pelaku in-
dustri komponen dan pem-
bangkit listrik dalam negeri," 
terang Sutijastoto.

Hanya, pemerintah belum 
menetapkan apa sumber ener-
gi untuk pembangkit mini ter-
sebut. "Untuk gambaran, bikin 
pembangkit tenaga uap 
(PLTU) investasinya sekitar 
US$ 2,5 juta–US$ 3 juta per 
megawatt," katanya.

Lampu hijau dari pemerin-
tah untuk mendorong industri 
rekayasa dalam negeri diha-
rapkan mendapat sambutan 
positif pengusaha. Teddy Cas-
ter Sianturi, Direktur Perme-

sinan dan Alat Mesin Pertani-
an Kementerian Perindustrian 
bilang, industri dalam negeri 
sudah mampu bikin turbin 
pembangkit listrik berkapasi-
tas sampai 30 MW. 

Diantara perusahaan yang 
bisa bikin turbin itu adalah; 
PT Pindad dan PT Siemens 
Industri Power. Selain bikin 
turbin sendiri di dalam negeri, 
Teddy bilang, perusahaan da-
lam negeri bisa pula mengga-
rap proyek Engineering, Pro-
curement, Construction 
(EPC) seperti yang dilakukan 
PT Rekayasa Industri.

Hanya, hingga kini, peme-
rintah belum memastikan sia-
pa yang mengerjakan tugas 
menggarap pembangkit se-
trum berkapasitas kecil meng-
gunakan komponen dari da-
lam negeri ini. Belum jelas 
apakah melalui lelang terbu-
ka, penugasan ke PLN atau 
penunjukan langsung.

Benediktus Krisna Yogatama

Ada kemungkinan kami membentuk 
perusahaan joint venture dengan El-Wahab.
Bobby Gafur Umar, President Director 
and CEO Bakrie & Brothers Tbk

JAKARTA. PT Bakrie Auto-
parts, anak usaha PT Bakrie 
and Brothers Tbk, memperku-
at bisnis komponen kendara-
an bermotor. Salah satu cara 
yang dilakukan adalah mem-
buka jaringan pasar ke Timur 
Tengah dan Jazirah Arab.

Untuk rencana ini, Bakrie 
Autoparts menggandeng El-
Wahab, perusahaan manufak-
tur otomotif asal Timur Te-
ngah. Dalam nota kerjasama 
yang diteken kemarin, El-Wa-
hab akan menjadi penghu-
bung antara Bakrie Autoparts 
dengan pasar komponen Ti-
mur Tengah.

Bobby Gafur Umar, Presi-
dent Director and Chief Exe-
cutive (CEO) PT Bakrie and 
Brothers Tbk, menyatakan, 
kerjasama dengan El-Wahab 
ini untuk menggarap peluang 
bisnis komponen di Timur 
Tengah. "Kami sudah ekspor 
ke Brasil, Venezuela, Thailand 
dan Jepang, tetapi belum ma-
suk ke Timur Tengah," kata 
Bobby usai penandatanganan 
nota kerjasama dengan El-
Wahab, Kamis (15/1). 

Menurut Bobby, pertum-
buhan ekonomi Timur Tengah 
akan mendorong penjualan 
kendaraan bermotor, teruta-
ma kendaraan untuk permi-
nyakan dan infrastruktur. Se-

lain Timur Tengah, kerjasama 
dengan El-Wahab dilakukan 
untuk membidik pasar Afrika. 
"Ada kemungkinan kami 
membentuk perusahaan joint 
venture," jelas Bobby tanpa 
memberikan perinciannya.

Bambang Indra Maryono, 
Chief Operating Offi cer (COO) 
Bakrie Autoparts menambah-
kan, perusahaan ini membidik 
pasar komponen di Mesir de-
ngan target penjualan 100 ton 
per tahun. Target ini terbilang 
tinggi. Sebab tahun lalu volu-
me ekspor Bakrie Autoparts 
baru mencapai 350 ton. 

Selain memanfaatkan pasar 
ekspor, Bakrie Autoparts te-
lah memasok komponen ke 
pabrik otomotif di dalam ne-
geri, seperti Mitsubishi, Isuzu, 

Hino, Nissan, Suzuki dan Dai-
hatsu. Melihat pasar yang 
tumbuh, tahun ini Bakrie Au-
toparts menambah kapasitas 
produksi komponen dengan 
menambah pabrik baru di Be-
kasi. Untuk ekspansi ini, Ba-
krie Autoparts akan mengge-
lontorkan investasi Rp 200 
miliar–Rp 300 miliar.

Pabrik baru itu akan mem-
produksi komponen di luar 
under body dan mesin. Pabrik 
yang ditarget beroperasi ta-
hun 2016 itu bakal menambah 
kapasitas produksi Bakrie 
Autoparts, dari saat ini 4.500 
ton per bulan, menjadi 8500 
ton per bulan. Selain pabrik 
Bekasi, perusahaan ini juga 
punya pabrik di Tangerang, 
Surabaya dan Cakung.    ■

Bakrie Berbisnis 
Komponen 
Sampai Mesir
Bakrie Autoparts garap peluang ekspor ke Timur Tengah

Fransisca Bertha Vistika

Peluang Lokal Terbuka di Proyek Listrik Mini 

Peluang industri 
lokal di 

pembangkit 
listrik skala 
1 MW-7 MW. 

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di 
Kemenkumham

■ Pekerjaan: konsultan perencana 
renovasi gedung Ditjen AHU
Agensi: Ditjen Administrasi Hukum 
Umum (Kode Lelang: 4079252)
Satker: Sekretariat Ditjen Bidang/
sub bidang: jasa konsultansi badan 
usaha/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.600.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.148.950.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Kamis, 15 Januari – Senin, 19 
Januari 2015 melalui http://lpse.
kemenkumham.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Maluku 
Utara

■ Pekerjaan: pemeliharaan berkala 
jembatan Ake Huda, Ake Dufa-
Dufa I, Ake Gambesi III, Ake Sasa 
Kecil
Satker: SKPD TP Dinas PU Prov 
Maluku Utara
Sub Satker/PPK: SATKER SKPD TP 
Dinas PU Prov Maluku Utara
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana konstruksi pekerjaan 
jembatan, jalan layang terowongan 
dan subways
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 5.393.300.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Rabu, 14 Januari – Minggu, 1 
Februari 2015 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 

Pekerjaan di Prov. 
Sulawesi Barat

■ Pekerjaan: paket rekonstruksi 
jalan Mambi – Mamasa Dan 
Polewali – Malabo
Satuan Kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah I Propinsi 
Sulawesi Barat
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: 
Pejabat Pelaksana Komitmen 2
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana untuk konstruksi jalan 
raya, jalan, rel kereta api, dan 
landas pacu bandara (SI003)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS: Rp 78.821.470.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Rabu, 14 Januari – Senin, 2 Februari 
2015 melalui website: http://www.
pu.go.id/site/view/67  

Pekerjaan di Gorontalo

■ Pekerjaan: pembangunan sumur 
produksi/eksplorasi air tanah
Satker: SNVT Pelaksanaan Jaringan 
Pemanfaatan Air Sulawesi II 
Provinsi Gorontalo

Sub Satker/PPK: PPK Penyediaan 
Air Baku & Pendayagunaan Air 
Tanah Bidang/sub. bidang: 
pekerjaan konstruksi/ EL011-SP008 
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 7.000.000.000

■ Pekerjaan: rehabilitasi sarana / 
prasarana air tanah 3 lokasi di Kab. 
Gorontalo (45 ha)
Nama Satuan Kerja: SNVT 
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan 
Air Sulawesi II Provinsi Gorontalo
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Penyediaan Air Baku dan 
Pendayagunaan Air Tanah
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ EL011 - SP008 
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 5.750.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Rabu, 14 Januari – Jumat, 30 
Januari 2015 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 
Pemberian penjelasan (aanwijzing): 
Jumat, 16 Januari 2015 jam 14:00 
WITA di Kantor Balai Wilayah 
Sungai Sulawesi II
Alamat panitia: Jl. KH. Notu Badu 
No. 71 Limboto – Gorontalo, Telp. 
0435-882097

Pekerjaan di Provinsi 
Jawa Tengah

■ Belanja modal pengadaan 
konstruksi rehabilitasi jalan 
Jatinegara – Slawi (Kode: 7834042)
Agensi: Dinas Bina Marga
Satuan kerja: BPT Bina Marga 
Wilayah Tegal
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu: Rp 2.375.000.000
Nilai HPS: Rp 2.375.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Rabu, 7 Januari–Selasa, 27 Januari 
2015 melalui http://lpse.jatengprov.
go.id/eproc/

Pekerjaan di 
Provinsi Jawa Barat

■ Pekerjaan: pengadaan jasa 
tenaga untuk keamanan Universitas 
Padjadjaran Unpad) Tahun 2015
Agensi: Universitas Padjadjaran 
(Kode Lelang: 25670014)
Satuan kerja: ULP Unpad
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
jasa pengadaan tenaga pengaman-
an yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 10.849.361.000
Nilai HPS paket: Rp 9.958.305.800
Sumber dana: DIPA

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 6 Januari – Selasa, 20 
Januari 2015 melalui https://lpse.
jabarprov.go.id/eproc/ 

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

Fenomena taksi Uber 
jadi perbincangan du-
nia. Uber kini dihargai 

US$ 18 miliar.
Padahal Uber hanya apli-

kasi smartphone berbasis 
iPhone dan Android yang 
berfungsi memanggil kenda-
raan beroda empat di 128 
kota dan 37 negara, termasuk 
Jakarta. Akankah demam 
Uber menggantikan taksi le-
gal dan taksi gelap yang ada 
di Indonesia, bahkan dunia? 

Dalam kultur Indonesia, 
dikenal taksi gelap alias mo-
bil pribadi yang disewakan 
per perjalanan, per hari, bah-
kan per minggu atau per bu-
lan lengkap dengan supir. 
Harga sewa berdasarkan ne-
gosiasi dengan pemilik atau 
pengendara. Berbeda dengan 
taksi legal yang mengguna-
kan argometer berdasarkan 
kilometer atau menit. 

Uber sendiri memberikan 
kesempatan berbisnis bagi 
siapa saja yang memiliki 
mobil yang berjalan dengan 
baik dan representatif sebagai 
kendaraan sewaan. Jadi, sia-
pa saja bisa dengan mudah 
mendaftarkan diri melalui 
website Uber be a driver di 
kota yang dipilih. 

Bahkan, apabila Anda 
berdomisili di kota yang be-
lum dicakup oleh Uber, maka 
penetrasi pasar terbaru dibu-

kakan oleh new driver itu. 
Dengan kata lain, konsep 

bisnis Uber sangat jenial ata-
wa ramah. Bayangkan, tanpa 
perlu memiliki aset kerja be-
rupa mobil ataupun limou-
sin, Uber Corporation bisa 
melakukan penetrasi pasar 
dengan mengkonsolidasikan 
pemilik, pengendara, konsu-
men, dengan kendaraan.

Dengan bermodalkan se-
buah aplikasi unik, Uber Cor-
poration kini merajai dunia 
dengan konsep bisnis disrup-
si yang mengguncangkan 
model bisnis penyewaan taksi 
ataupun limousin dunia. 

Penggunaan aplikasi 
smartphone yang semakin 
tanpa batas ini, planet bumi 
kini semakin menyatu, seba-
gaimana diharapkan oleh 
Profesor Teori Astrofi sika Mi-
chio Kaku dari The City Colle-
ge of New York (CUNY). Dan 
ini membawa pro dan kontra 
tersendiri bagi dunia bisnis 
dan para entrepreneur.

Para desainer aplikasi-
aplikasi smartphone yang 
merupakan kombinasi entre-
preneur dan ahli teknologi 
informasi, mempunyai kans 
untuk go internasional yang 
sangat besar. Dunia sudah 
tanpa batas, sepanjang kon-
eksi internet berjalan dengan 
baik dan smartphone sema-
kin populer dengan harga 

terjangkau di masyarakat.
Valuasi Uber kini menca-

pai US$ 18 miliar, sehingga 
telah melebihi nilai valuasi 
Alcoa, Tiffany, dan Whole 
Foods. Bahkan anga ini mele-
bihi perusahaan penyewaan 
mobil kawakan Hertz dan 
Avis yang telah lama dikenal 
di dunia internasional. 

Angka valuasi ini menim-
bulkan tanda tanya apakah 
gelembung internet sudah se-
makin gendut sehingga siap 
untuk pecah lagi seperti di 
tahun 2001 yang silam? 

Di Amerika Serikat sendi-
ri, dalam satu tahun industri 
taksi dan limousin sewaan 
mencapai US$ 11 miliar. Di 
kota-kota metropolis seperti 
London dan New York City, 

setiap orang rata-rata meng-
habiskan dana sekitar US$ 
250 per tahun untuk biaya 
taksi dan limousin. 

Uniknya, menurut para 
pakar valuasi bisnis, nilai 
US$ 18 miliar untuk saham 
Uber masih terlalu murah. 
Pernyataan ini jelas menarik 
dan mencengangkan bukan? 

Omzet Uber sendiri berli-
pat ganda setiap enam bulan. 
Pada tahun 2013, nilai boo-
king melalui Uber senilai US$ 
1 miliar. Dengan asumsi ke-
untungan 20% , yaitu sekitar 
US$ 200 juta.

Saat ini, bisa diperkira-
kan, keuntungan Uber telah 
mencapai US$ 800 juta per 
tahun. Fantastis! 

Ide sederhana yang beker-
ja dengan baik, terutama di 
era resesi global yang menye-
babkan kepemilikan mobil 
semakin tidak dilirik. Mereka 
yang memiliki mobil namun 
tidak bekerja, kini mempu-
nyai lapangan kerja baru se-
bagai supir Uber. Mengingat 
angka pengangguran inter-
nasional sangat tinggi.

Dalam satu bulan, Uber 
membukakan 20.000 kesem-
patan kerja alias menjadi 
supir Uber di seluruh dunia. 
Di AS, seorang supir Uber 
penuh waktu yang bekerja 
selama 8–10 jam per hari 
bisa menghasilkan US$ 

90.000 per tahun. Banding-
kan dengan supir taksi legal 
yang hanya menghasilkan 
sepertiganya plus tip.

Dalam pengembangan 
Uber ini, ada UberX yang 
menjadi bagian dari Uber 
untuk menjangkau pasar ke-
las menengah dengan kenda-
raan efisien komuter. Dan 
CEO Uber Travis Kalanick 
berkeyakinan, ceruk bisnis 
ini sangat empuk dibidik. 
Khususnya di negara-negara 
maju yang sedang mengalami 
resesi global.

Mengapa? Karena cost-ef-
fective-nya, car-on-demand 
ala Uber merupakan substitu-
si ideal bagi kepemilikan 
mobil. Biaya cicilan, depre-
siasi, bensin, bunga kredit 
pinjaman, asuransi, perbaik-
an dan perawatan, serta re-
gistrasi mobil per tahun un-
tuk kendaraan ekonomis 
mencapai US$ 9.000. Sedang-
kan biaya sewa UberX per ta-
hun untuk penggunaan eko-
nomis alias tidak terlalu se-
ring hanya sekitar US$ 6.000 
per tahunnya.

Uber memberi solusi un-
tuk tenaga kerja dan efi siensi 
biaya secara global. Juga 
membuka bab baru bisnis-
bisnis on-demand dalam sha-
ring economy, sebagaimana 
AirBnB dengan sharing ako-
modasi.                 ■

Demam Uber

MANUFAKTUR■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur, pengajar bisnis 
berbasis di California, aktif 

di blog JennieXue.com 

Pasar Komponen Mesir

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Direktur PT Bakrie Autoparts, Boy Andoko Purnadie (kiri) bersama Chairman El-Wahab Group, Abd El Wahab Ghourieb 
(kanan) disaksikan Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), Bobby Gafur Umar (kedua kiri) serta Pejabat Tinggi 
Urusan Ekonomi dan Perdagangan Mesir, Amin Sabry A. Meguid (kedua kanan). Mereka menandatangani naskah 
kerjasama di Jakarta, Kamis (15/1). Bakrie Autoparts, anak usaha BNBR dan El Wahab Group, perusahaan otomotif asal 
Mesir, bekerjasama dalam bidang perdagangan komponen otomotif di Mesir dan Afrika Utara.

Profi l PT Bakrie Autoparts
Anak usaha dari PT Bakrie and Brothers Tbk ini berdiri tahun 
1976 dan bergerak di bisnis pabrikasi besi cor untuk komponen 
otomotif.  PT Bakrie Autoparts menaungi tiga perusahaan yang 
berbisnis suku cadang kendaraan bermotor, yaitu PT Braja Mukti 
Cakra (Bekasi), PT Aneka Banusakti (Jawa Timur), PT Bina Usaha 
Mandiri Mizusawa (Tangerang)

Profi l El-Wahab
Perusahaan yang berdiri tahun 1984 ini memiliki bisnis mem-
produksi bus dan juga kendaraan multi fungsi seperti kendaraan 
untuk bank keliling, bus anti peluru, ambulan, dan lainnya. 
Perusahaan ini mengekspor produknya ke negara kawasan Teluk 
Persia, serta  memproduksi bak pikap untuk General Motors, 
Toyota, Nissan, dan beberapa merek mobil dari China.

Sumber: Laporan Keuangan BNBR dan riset KONTAN


