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JAKARTA. Keinginan peme-
rintah meningkatkan pema-
kaian produk dalam negeri 
untuk proyek infrastruktur 
tak bisa berjalan mulus. Se-
bab, kontraktor termasuk Ba-
dan Usaha Milik Negara 
(BUMN) terkendala harga dan 
kualitas produk yang tak me-
menuhi kualifikasi.

Suradi Wongso Surawarno, 
Sekretar i s  Perusahaan  
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) 
menyebutkan, sebagian pro-
yek infrastruktur yang mereka 
garap masih ada yang mema-
kai produk impor walaupun 
produk itu sudah diproduksi 
di Indonesia. "Kami ini berbis-
nis, karena itu kami pertim-
bangkan harga dan kualitas 
produk," kata Suradi kepada 
KONTAN, Rabu (10/6). 

Sebelumnya, pemerintah 
melalui Kementerian Perin-
dustrian menemukan adanya 
penggunaan produk baja im-
por dari Korea Selatan untuk 
proyek pipa transmisi gas Per-
tamina di Jawa Timur. Adapun 
kontraktor pipa transmisi gas 
sepanjang 270 km yang meng-
hubungkan Semarang–Gresik 
itu adalah WIKA. 

Suradi menjelaskan, pemi-
lihan pipa baja impor dengan 
pertimbangan bisnis semata. 
Sebab, jika memakai pipa lo-
kal proyek lebih mahal Rp 20 
miliar–30 miliar ketimbang 
pipa impor. "Sehingga kami 
pilih impor," ujar Suradi.

Walaupun sebagian proyek 
WIKA masih menggunakan 
produk impor, Suradi menya-
takan, pihaknya mendukung 

keinginan pemerintah mem-
prioritaskan pemakaian pro-
duk lokal. Suradi mengklaim, 
di proyek energi, WIKA sudah 
memenuhi ketentuan tingkat 
kandungan dalam negeri 

(TKDN) minimal 40%. "Selain 
pemakaian pipa baja impor, 
kami juga gunakan komponen 
lain dari bahan lokal semua. 
Selama kami masih memenuhi 
ketentuan 40% TKDN menurut 

saya tidak ada masalah," tam-
bahnya.

Mengenai harga produk 
baja domestik yang lebih ma-
hal dari baja impor dibenar-
kan oleh Iip Arif Budiman, 
Corporate Secretary PT Kra-
katau Steel Tbk (KRAS). Pro-
dusen baja pelat merah ini bi-
lang, harga baja impor lebih 
murah karena ada gelagat 
persaingan harga yang tidak 
sehat. "Kami melihat ada indi-
kasi dumping pada harga baja 
impor," kata Iip.

Untuk masalah ini, Iip se-
dang melakukan konsolidasi 
agar bisa menggugat dugaan 
praktik dumping tersebut. 
"Sekarang kami sedang pela-
jari," kata Iip. 

Putri Kartika Sari

Kertas karton impor jadi penyeimbang harga 
dari kertas karton lokal yang terlalu mahal.
Jimmy Juneanto, Presiden Persatuan 
Perusahaan Grafika Indonesia

JAKARTA. Komite Pengaman-
an Perdagangan Indonesia 
(KPPI) merekomendasikan 
pengenaan safeguard atau 
Tindakan Pengamanan Perda-
gangan (TPP) untuk impor 
kertas karton atau coated pa-
per. KPPI menyimpulkan, in-
dustri kertas karton dalam 
negeri merugi karena kenaik-
an impor kertas karton ini. 

Kesimpulan KPPI ini akan 
direkomendasikan ke Menteri 
Perdagangan dan selanjutnya 
disampaikan ke Menteri Ke-
uangan untuk ditetapkan da-
lam Peraturan Menteri ke-
uangan (PMK). Isi kesimpulan 
itu adalah, pengenaan Bea 
Masuk Tindakan Pengamanan 
(BMTP) 9% (lihat tabel). 

Rekomendasi yang diteken 1 
Juni 2015 ini baru efektif jika 
PMK terbit. Rekomendasi ini 
bermula dari laporan kenaikan 
data impor kertas karton dari 
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 
Tbk dan PT Pindo 
Deli Pulp and Pa-
per Mills Maret 
2014 lalu. Kedua 
anak usaha Sinar 
Mas Grup itu meng-
ajukan safeguard.

Rekomendasi 
dari KPPI ini kini 
membuat gelisah 
industri hilir ker-

tas. Jimmy Juneanto, President 
Persatuan Perusahaan Grafika 
Indonesia (PPGI) bilang, jika 
BMTP diterapkan, maka harga 
kertas karton akan naik. "Ke-
naikan harga bisa 5%-9%, perlu 
dihitung lagi" ujar Jimmy kepa-
da KONTAN, Kamis (11/6).

Selama ini, kata Jimmy, ker-
tas karton impor menjadi pe-
nyeimbang harga kertas kar-
ton lokal yang dinilai terlalu 
mahal. Adapun kertas karton 
lokal mayoritas hanya dipro-
duksi oleh dua perusahaan 
saja, yakni PT Pabrik Kertas 
Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) dan 
PT Pindo Deli Pulp and Paper 
Mills (lihat tabel). 

Sumber KONTAN di indus-
tri hilir kertas ini menyebut-
kan, harga coated paper impor 
sekitar Rp 12.400 per kilogram 
(kg). Sedangkan harga coated 
paper milik Sinar Mas Grup 
sekitar Rp 12.900 per kg. "Jika 
BMTP berlaku, kemungkinan 
kami beli coated paper dari 
Sinar Mas," 
kata sumber 

yang tak mau sebut nama itu.
Kekecewaan atas keputus-

an KPPI juga disampaikan 
oleh Wulan Kantiasih, Pur-
chasing Manager PT Solo 
Murni, produsen buku tulis 
merek Kiky. "Kami sudah dua 
kali datang ke KPPI untuk 
menyampaikan aspirasi, teta-
pi tak direspon dan sekarang 
justru akan diterapkan BMTP," 
kata Wulan.

Wulan menyebutkan, impor 
kertas karton yang dilakukan 
PT Solo Murni tak signifikan 
ketimbang kertas lokal yang 
mereka beli dari Sinar Mas 
Grup. "Sinar Mas itu sudah 
sangat kuat. Mau perlindung-
an seperti apa lagi yang ingin 
mereka," tegas Wulan. 

Sampai berita ini terbit, Er-
nawati, Ketua KPPI tak men-
jawab panggilan telepon atau 
pesan singkat KONTAN. Begi-
tu juga dengan TKIM dan Pin-
do Deli, KONTAN belum men-
dapatkan konfirmasi.     n

Ada Safeguard, 
Kertas Karton 
Terancam Naik
Bea masuk tambahan bisa berlaku untuk kertas karton

Benediktus Krisna Y,  
Putri Kartika Sari

Lebih Murah, Kontraktor Pilih Pipa Impor 

Pipa baja lokal 
ketinggalan 

dalam hal harga 
dan kualitas 

produk.

nmaNUfakTUR

Globalisasi merambah 
ke mana-mana. Kini 
semakin tidak jelas 

negara dan kultur apa yang 
lebih dominan di suatu orga-
nisasi, baik perusahaan 
maupun institusi lainnya. 

Di Lenovo dan Huawei 
yang notabene adalah perusa-
haan yang didirikan di 
Tiongkok atau China Darat-
an, kultur yang dominan 
adalah kultur Silicon Valley 
yang inovatif dan transpa-
ran. Di Pepsi Co, Chief Execu-
tive Officer (CEO) Indra Noo-
yi membawa kultur India 
egaliter yang keibuan namun 
sangat peka multikultur. De-
ngan kepekaan akan komplek-
sitas India, Nooyi telah siap 
untuk bertempur di berbagai 
negara dengan panca indra 
ekstra tajam. 

Kolega dan partner kerja 
Anda mungkin juga berasal 
dari berbagai negara. Belum 
lagi partner bisnis dan klien 
yang tersebar di seluruh pen-
juru dunia. Hampir semua 
produk yang kita pakai seha-
ri-hari mempunyai elemen 
global, alias berasal dari ne-
gara lain. 

Laptop yang Anda pakai, 
bisa jadi dirakit di San Jose,  
Amerika Serikat. Namun 
komponen-komponennya bisa 
berasal dari Taiwan, Jepang, 
Korea, dan China. Belum lagi 

smartphone yang didesain di 
Qualcomm San Diego namun 
diproduksi di Shenzhen. 

Facebook yang Anda kun-
jungi setiap beberapa menit 
sekali didesain di Boston oleh 
seorang Yahudi Amerika. Mi 
instan sarapan Anda mung-
kin dibuat di Surabaya, na-
mun gandumnya berasal dari 
mancanegara. 

Melek multikultur dan 
peka akan berbagai permuta-
si kultur semestinya merupa-
kan default state seseorang. 
Dan seseorang yang sukses 
dalam arti sesungguhnya 
(tidak hanya material), bia-
sanya mempunyai aset kultu-
ral yang baik.

Fondasi paling dasar sua-
tu kultur adalah sistem nilai 
alias standar baik dan buruk 
sesuatu. Semakin kita menge-
nali sistem ini dan menerap-
kannya dengan semangat sa-
ling pengertian dan empati, 
maka akan semakin berhasil 
proses interaksi.

Misalnya membunyikan 
klakson di jalan raya diang-
gap biasa di Indonesia. Na-
mun di negara-negara maju, 
ini kurang baik karena meng-
ganggu konsentrasi, kecuali 
apabila sangat mendesak.

Lalu menaikkan kaki ke 
kursi di kala istirahat dipan-
dang biasa di negara-negara 
barat, namun di Indonesia 

ini adalah hal tabu dan tidak 
sopan. Terlambat setengah 
jam di Indonesia adalah bia-
sa dan bisa dimengerti, kare-
na satu dan lain hal. Namun 
di negara maju ini merupa-
kan insult alias hinaan terha-
dap pihak yang menunggu.

Yang perlu kita perhati-
kan dalam proses interaksi 
multikultural secara jangka 
panjang baik dengan kolega, 
partner bisnis, maupun klien 
adalah kurva masa belajar  
alias learning curve. Berikut-
nya adalah fase adaptasi atau 
adaptation phase. 

Menurut Charlotte Witten-
kamp, seorang pakar psikolo-
gi multikultur di Los Altos, 
Silicon Valley, ada empat fase 
kurva masa belajar. Pertama, 
the unknown unknowns (tidak 
tahu apa yang tidak diketa-
hui); Kedua, the known unk-
nowns (tahu akan apa yang 
tidak diketahui); Ketiga, the 
known knowns (tahu apa 
yang diketahui); Keempat, 
the unknown knowns (tidak 
tahu apa yang diketahui). 

Kenali sampai di mana 
pengenalan dan pengetahuan 
Anda akan suatu kultur yang 
bisa dianalisa dalam bentuk 
satu insiden, pertemuan, in-
teraksi, dan fenomena.

Fase adaptasi ada empat: 
fase bulan madu (honey-
moon); krisis; penyembuhan 
(recovery); dan penyesuaian 
(adjustment). Di masa bulan 
madu, semua perbedaan terli-
hat indah dan nyaman. Op-
posite attract alias segala hal 
yang terbalik dari kita itu 
menarik masih menjawab 
kuriositas akan hal-hal baru.

Di masa krisis, Anda 
akan menyadari bahwa per-
bedaan-perbedaan itu mem-
bingungkan dan menyebab-
kan kesalahpahaman bahkan 
krisis. Di masa itu, Anda 
merindukan kembali kultur 
asal karena di sana Anda bisa 
menjadi diri sendiri tanpa 
perlu mengira-ngira arti se-
benarnya. 

Di masa recovery, Anda 
melihat bahwa dua kultur 
tersebut sama-sama baik, ha-
nya berbeda. Di fase penye-
suaian, Anda bisa melihat 
dengan jernih bahwa "begitu-
lah di sini" dan Anda ikuti 
aturan main dalam kultur 
baru tanpa terbebani.

Adaptasi kultural semen-
tara, seperti masa training 
dalam periode tertentu atau 
menimba ilmu sebagai ma-
hasiswa pascasarjana, tidak 
mempersiapkan Anda untuk 
bertahan secara jangka pan-
jang di kultur baru. Di bawah 
sadar, Anda tidak akan men-
cuci kultur asal, namun ha-
nya menganggap kultur baru 
sebagai hal yang harus dila-
kukan sementara. 

Tip bagi para multikultu-
ralis akan berpendapat; Jadi-
lah manusia universal yang 
menghargai dan memprak-
tikkan kebaikan hati, ketulus-
an, harmoni, egaliter, dan 
otoritas intelek.   n

Membangun Tempat Kerja Multikultur

Manufakturn

Jennie M. Xue,  
Kolumnis Internasional Serial 

Entrepreneur Berbasis di 
California Amerika

Pelumas Baru

kONTaN/muradi

Suasana peluncuran pelumas motor Shell Advance Ultra with pure plus technology di Jakarta (11/6). Shell Lubricants 
salah satu produsen pelumas meluncurkan produk baru dengan bahan baku gas alam.

Semakin 
mengenali sistem 
dan menerapkan 

empati, akan 
menghasilkan 
interaksi baik. 

Rekomendasi Bea 
Masuk Tindakan Pen-
gamanan Impor Kertas 

Karton
Periode BMTP (%)

Tahun pertama 9
Tahun kedua 8
Tahun ketiga 7

Peta Produksi Kertas Karton  
Indonesia

Uraian Proporsi 
Produksi

Pemohon safeguard:
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 60,1%
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 36,3%

Total Produksi Pemohon 96,4%
Produsen Lain di Dalam Negeri 3,6%

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Gerai

KMI Wire Akan Menguji 
Coba Pabrik Baru di Cakung

JAKARTA. PT KMI Wire and Cable Tbk bakal menguji coba 
pabrik baru yang memproduksi kabel tegangan tinggi di 
kuartal III-2015. Kabel jenis itu sekaligus melengkapi dua 
portofolio produk sebelumnya yakni kabel tegangan ren-
dah dan kabel tegangan menengah.

Kabel tegangan tinggi itu akan bisa diproduksi setelah 
tahun lalu KMI Wire menggelontorkan menginvestasi seki-
tar US$ 10 juta untuk memperluas pabrik di Cakung, Jakar-
ta Timur. Selain menambah bangunan pabrik, dana terse-
but juga untuk membeli mesin. 

Sejauh ini, dua dari tiga mesin yang akan dipasang di 
pabrik Cakung, sudah terpasang. "Jadi sisa dananya sekitar 
5% dari US$ 10 juta itu," terang Lim Fui Liong, Direktur PT 
KMI Wire and Cable Tbk, Kamis (11/6).

Meskipun, pasar kabel tegangan rendah masih akan 
mendominasi, Lie Thwan Hian, Direktur Tidak Terafiliasi 
PT KMI Wire and Cable Tbk  memprediksi, pasar kabel te-
gangan tinggi  semakin bergeliat. Kabel jenis itu cocok un-
tuk kebutuhan kabel bawah tanah di kota besar yang me-
nerapkan aturan tak boleh memasang kabel udara. 

Namun, KMI Wire baru akan menjual kabel tegangan 
tinggi itu tahun depan. Setelah kabel tegangan tinggi masuk 
tahap komersialisasi, perusahaan berkode KBLI di Bursa 
Efek Indonesia tersebut menargetkan bisa meraup penju-
alan 5%-10% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 

KMI Wire memprediksikan kinerja bisnisnya akan menu-
run pada kuartal II ini. Tapi, "Mudah-mudahan sepanjang 
2015 masih bisa tumbuh 5-10%," harap Lie. 

Francisca Bertha Vistika

Panasonic Garap Bisnis 
Baterai Tanpa Timbal

CIKARANG. Panasonic Gobel Indonesia (PGI) memutus-
kan meluncurkan produk baterai baru tahun ini. Mereka 
melihat peluang menjanjikan di bisnis baterai. Peluncuran 
produk baterai baru itu dilakukan oleh anak usahanya PT 
Panasonic Gobel Energy Indonesia (PGEI). 

Hantara, Associate Director PGEI menyebutkan, masya-
rakat Indonesia saat ini membutuh baterai yang memiliki 
spesifikasi tertentu seperti baterai untuk remote control. 
"Kami sudah survei sejak 2013, kebutuhan baterai spesifi-
kasi khusus naik," kata Hantara, Kamis (11/6). 

Adapun baterai spesifikasi yang diluncurkan Panasonic 
ini adalah baterai ukuran AAA yang banyak digunakan 
untuk remote kontrol dan mainan anak. Hantara meng-
klaim, kelebihan produk anyar Panasonic adalah, tak lagi 
menggunakan zat timbal yang berbahaya bagi lingkungan. 

Zat berbahaya yang dimaksud, adalah yang memiliki 
kandungan kadmium dan merkuri. "Kami punya bahan 
pengganti yang kualitasnya juga bagus," kata Hantara.

Selain di pasarkan di Indonesia, baterai anyar Panasonic 
ini akan di ekspor ke Amerika Serikat, Eropa serta Jepang. 
Sekadar gambaran, tahun lalu sekitar 85% penjualan PEC-
GI berasal dari ekspor, 15% dari dalam negeri. 

Untuk produksi baterai ini, PGEI mengandalkan pabrik 
di Cikarang, Jawa Barat yang berkapasitas produksi 1,3 
miliar pieces per tahun. Di pasar domestik, Panasonic 
mengklaim menguasai 16% pangsa pasar. Dalam hal pro-
duksi, Panasonic impor 70% bahan baku, sisanya dari da-
lam negeri. Selain memproduksi baterai ukuran AAA, PGEI 
juga memproduksi baterai ukuran D, C, dan AA. 

David Oliver Purba


