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TKDN Ponsel Resmi Jalan
Produsen ponsel harus memilih, memakai skema TKDN manufaktur, software atau investasi
Pamela Sarnia
JAKARTA. Setelah mengundang tarik-ulur dan kontroversi, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian No 65/2016 mengenai tata cara penghitungan
tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk telepon
seluler (ponsel), komputer
genggam dan tablet.
Beleid ini sejatinya telah diteken oleh Saleh Husin, Menteri Perindustrian . Tapi, sempat tertunda diumumkan karena peralihan pucuk
kepemimpinan di Kementerian Perindustrian. Dalam beleid anyar yang berlaku sejak
diundangkan 27 Juli 2016, terdapat dua penambahan penghitungan skema TKDN.
Yang pertama, skema manufaktur, kedua skema
software dan ketiga skema
investasi. “Jadinya dua skema,
tambah satu skema peralihan
(skema investasi),” kata I
Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi
dan Elektronika Kementerian
Perindustrian kepada KONTAN, Kamis (1/9).
Menurut Putu, bagi produsen yang belum bisa mengaudit TKDN-nya. Mereka diberi
waktu satu tahun untuk persiapan dan membangun software house dan industri software. "Silakan bangun dan kami
beri waktu setahun sampai
Juli 2017," kata Putu.
Untuk skema pertama, aspek manufaktur menjadi yang
utama. Nilai TKDN yang dihitung adalah 70% untuk manufaktur, 20% pengembangan
dan 10% aplikasi. Proses manufaktur termasuk material,
tenaga kerja dan mesin.

Mekanisme skema TKDN
kedua yakni software, berlaku
untuk produk tertentu dengan
bobot 10% untuk manufaktur,
20% untuk pengembangan,
dan 70% untuk aplikasi. Namun, produk yang ikut mekanisme ini harus bernilai di atas
Rp 6 juta. "Kami harap penghitungan TKDN untuk aplikasi
70% ini bisa membuka pasar
software developer dalam negeri," kata Airlangga Hartarto,
Menteri Perindustrian.
Syarat lain dalam ketentuan
itu adalah, nilai TKDN minimal 8%, aplikasi lokal minimal
7 aplikasi. Kemudian proses
injeksi software di dalam negeri dan memakai server dalam negeri, serta memiliki

toko aplikasi online lokal.
Adapun skema TKDN ketiga adalah, skema investasi
atau modal baru. Investasi
dalam jumlah terkecil adalah
Rp 250 miliar - Rp 400 miliar
untuk TKDN 20%, untuk investasi Rp 1 triliun atau lebih
mendapatkan TKDN 40%.
Skema ketiga merupakan investasi jangka waktu tiga tahun dan 40% dari total nilai
investasi harus direalisasikan
pada tahun pertama.
Menanggapi aturan anyar
tersebut Aryo Meidianto, Media Relations PT Indonesia
OPPO Electronics masih akan
mempelajarinya. "Soal software atau manufaktur kami pelajari dulu," kata Aryo.

Adapun Lee Kang Hyun,
Vice President of Samsung
Electronics Indonesia bilang,
Samsung sudah memenuhi
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Ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ponsel, komputer genggam dan tablet ini mengatur proses manufaktur, pengembangan dan aplikasi
Skema TKDN pertama
Aspek manufaktur
70%
Pengembangan 20%
Aplikasi 10%

Skema TKDN kedua
Aspek manufaktur
10%

Skema TKDN ketiga
Investasi Rp 250-400 miliar
nilai TKDN 20%
Rp 400-550 miliar
Pengembangan 20% Investasi
nilai TKDN 25%
Investasi Rp 550-700 miliar
Aplikasi 70%
nilai TKDN 30%
Investasi Rp 700 miliar – 1 triliun
nilai TKDN 35%
investasi Rp 1 triliun nilai
TKDN 40%
Sumber: Permenperin No 65/2016

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Model memperkenalkan ponsel pintar baru yang diluncurkan ke pasar Indonesia di Jakarta, Kamis (1/9). Produk baru ini
diluncurkan untuk menggarap pasar ponsel pintar di harga Rp 1,6 juta dan Rp 2 jutaan.

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

para trainer sebagai pakar
resep-resep yang kelak disebarkan ke para franchisee di
seluruh dunia. Dengan keseragaman cita rasa berkualitas tinggi dan bahan baku
premium, DP mengembalikan
kepercayaan konsumen.
Delivery 30 menit juga
dijalankan dengan semangat
dan kejujuran yang terukur.
Konsumen pun kembali mempercayai servis dan komitmen pelayanan. Waktu 30
menit cukup pendek, mengingat proses pembakaran
piza terkadang butuh waktu
waktu 25 hingga 30 menit.
Dalam insiden YouTube
di mana seorang pegawai sa-
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dalam studi kasus digital public relations (PR).
Metamorfosis itu dipengaruhi oleh hadirnya Patrick
Doyle sebagai Chief Executive
Officer (CEO) Domino's Pizza
sejak Maret 2010. Ia membawa unsur keterbukaan dan
kejujuran yang akhirnya
menjadi dua kunci penting
transformasi Domino’s Pizza. Dalam bisnis dan hidup,
dua hal ini merupakan kunci
sukses, sepanjang dijalankan
dengan taktis dan strategis.
Doyle memulai kampanye
"Pizza Turnaround" yang sepak terjangnya direkam dalam bentuk film dokumenter,
dan disiarkan di situs mini
http://pizzaturnaround.com.
Empat perubahan besar
dalam bisnis model Domino's
Pizza mencakup resep, pelayanan, delivery, dan komunikasi. Resep baru yang lebih
gurih, berkeju tebal, dan bercita rasa khas yang dipadu
dengan pelayanan restoran
dan pengiriman yang memuaskan terus dikomunikasikan
secara efektif. Tidak dengan
iklan bertubi-tubi, namun
dengan kredibilitas, kejujuran, keterbukaan, dan tanpa
melibatkan "spin doctor."
Doyle percaya perbaikan
resep dan komunikasi berkomitmen tidak bisa digantikan
dengan cara lain. DP melatih

■ PRODUK SUPLEMEN

aturan tersebut karena sudah
memiliki fasilitas manufaktur,
software, maupun pusat pengembangan.
■

Transformasi Domino's Pizza
ita tentu mengenal salah satu merek restoran piza cepat saji paling terkenal di dunia adalah
Domino’s Pizza (DP). Restoran Domino’s Pizza kini memiliki tak kurang dari 9.000
toko ritel yang tersebar di sekitar 60 negara.
Resto piza semula bernama "DomiNick’s Pizza" ini
didirikan oleh Monaghan bersaudara di tahun 1960. Berubah nama jadi "Domino" di
mulai 1965. Domino’s Pizza
berkantor pusat di kota dingin Ann Arbor, Michigan,
Amerika Serikat (AS).
Perjalanan DP tidak mulus, terutama di kampung
halamannya. Konsumen AS
mempunyai persepsi tentang
produk DP yang berbeda dari
janji yang diberikan.
Berdasarkan hasil eksperimen beberapa focus group
di pada 2009, masalah utama
DP adalah rasa dan kualitas
piza yang hambar, dan keras
layaknya menggigit kertas
karton. Selain itu, slogan delivered in 30 minutes or less dianggap klise tanpa arti.
Namun, kini Domino’s
Pizza telah bermetamorfosis.
Apa saja kebaruannya? Resep, pelayanan, pengiriman,
dan komunikasi era digital
yang jitu, termasuk manajemen krisis yang legendaris
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Produk baru kami masih dalam proses
pendaftaran
Aswan, Direktur
PT Indocare Citrapasific (Ester-C)

lah satu franchisee DP mengolok-olok piza, CEO Doyle turun tangan sendiri menyelesaikan krisis dengan rekaman
video permintaan maaf sebesar-besarnya dan pernyataan
penindakan terhadap karyawan tersebut. Ini menunjukkan kebesaran hati mengakui
kesalahan, berani akuntabel,
dan menjunjung tinggi integritas tanpa rasa malu.
Filsafat Doyle patut kita
ingat: Komentar-komentar
negatif bisa menurunkan
atau meningkatkan semangat
berinovasi, menciptakan produk yang lebih baik. DP menjalankan yang kedua. Filsafat
ini sangat mudah dibaca,
namun perlu kedewasaan
dalam mempertahankannya.
Pesan-pesan DP akan resep baru nan lezat, waktu delivery lebih tepat, dan pelayanan premium disampaikan serentak dan seragam di
berbagai media online, offline, cetak, televisi, radio, dan
toko retail. Bahkan kampanye
"show us your pizza" dan tagline "oh yes we did" meramaikan media sosial bergaransi
uang kembali bila mutu dan
waktu delivery tak tercapai.
Hasilnya, Bloomberg melaporkan harga saham DP
naik 75% di kuartal III-2011,
padahal rivalnya Papa John’s
Pizza hanya 15%.

Kesimpulannya, sepanjang kita jujur soal kelemahan-kelemahan bisnis kita,
perbaikan bisa segera dilakukan. Dokumentasikan apa
saja kelemahan tersebut dan
perbaiki secara objektif. Jalankan perbaikan dengan
rendah hati. Intinya, tiap kelemahan dicari solusinya.
Suatu krisis hanya bisa
diatasi dengan kesungguhan
dan integritas. Akuntabilitas
bukan mainan, namun perlu
diinternalisasikan agar menjadi fondasi dasar bisnis. Sering kali, suatu perusahaan
diwakili oleh tim manajemen
dengan integritas baik, sehingga komunikasi mereka
lebih dihargai.
Setiap kali ada komplain
baik secara langsung maupun
melalui media sosial termasuk video YouTube, lakukan
lebih dari "sekadar meminta
maaf." Konsumen perlu mengetahui bahwa kita langsung
memperbaiki diri begitu
komplain diterima. Jika perlu, tawarkan juga garansi
uang kembali, sehingga konsumen tidak merasa diperdaya atau hendak "diperas."
Silakan berjujur ria dalam berkomunikasi dengan
konsumen. Integritas merupakan dambaan hati siapapun, termasuk para konsumen Anda.
■

KONTAN/Muradi

Pertumbuhan penjualan seiring dengan adanya dukungan dari
pemerintah.
JAKARTA. Industri suplemen
kesehatan tetap tumbuh, meskipun daya beli masyarakat
masih lemah. Pelaku industri
melaporkan, kenaikan penjualan suplemen tersebut terjadi
karena masyarakat mulai memahami pentingnya suplemen
untuk meningkatkan produktivitas.
Alva Paloma, Anggota Bidang Hubungan Internasional
dan Hubungan Pemerintah
Asosiasi Pengusaha Suplemen
Kesehatan Indonesia (APSKI)
mengungkapkan, pada semester I-2016 lalu pihaknya menerima laporkan kenaikan penjualan suplemen sebesar 10%.
"Penjualan lebih baik ketimbang periode yang sama tahun
lalu," jelas Alva kepada KONTAN, Selasa (30/8).
Menurut Alva, pertumbuhan
penjualan terjadi seiring dengan adanya dukungan dari
pemerintah, baik dari sisi regulasi serta penyelenggaraan
kegiatan terkait dengan produk suplemen kesehatan.
"Dengan dukungan pemerintah, perusahaan suplemen
domestik saat ini bisa lebih
mudah melakukan pendaftaran obat dibandingkan obat
impor," terang Alva.
Selain produk suplemen lokal, pertumbuhan penjualan
suplemen pada periode pertama tahun 2016 juga di nikmati
oleh produk suplemen impor.
"Ada produk suplemen kalsium dari Amerika Serikat
(AS) dan produk herbal dari
China dan India yang beredar
di Indonesia," terang Alva tan-

pa menyebutkan merek.
Salah satu produsen suplemen yang mencatatkan pertumbuhan penjualan positif
pada periode pertama tahun
2016 adalah PT Indocare Citrapasific, yang memproduksi
vitamin C dengan merek Ester-C. "Pertumbuhannya penjualan kami di semester satu
di atas dua digit," terang Aswan, Direktur PT Indocare
Citrapasific kepada KONTAN,
Selasa (30/8).
Aswan sendiri tidak menduga masih bisa mencatat pertumbuhan penjualan di saat
kondisi ekonomi sedang lesu.
"Yang kami kagum saja, bisa
tumbuh di waktu banyak bisnis
yang turun. Kami lihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap antisipasi sakit itu sudah
lebih baik," terang Aswan.
Dia bahkan menemukan,
suplemen belakangan ini tak
lagi dikonsumsi oleh kalangan
masyarakat kelas menengah
saja. Banyak masyarakat kelas ekonomi ke bawah sudah
menganggap suplemen sebagai kebutuhan.
Untuk meningkatkan penjualan suplemen, Indocare Citrapasific berencana meluncurkan varian suplemen anyar
tahun ini. "Saat ini produk
baru tersebut masih dalam
proses pendaftaran. Sedang
siap-siap akan diproduksi di
semester kedua ini," kata Aswan. Sayang Aswan enggan
menjelaskan detail nilai penjualan suplemennya.
Pamela Sarnia

Info Tender & Lelang
Pekerjaan di
Kementerian PU-Pera
■ Pekerjaan: pelebaran jalan Bts.
Kampar – Bangkinang (MYC)
Instansi: Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(kode lelang: 19385064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Riau
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil
/ jasa pelaksana konstruksi jalan
raya (kecuali jalan layang), jalan, rel
kereta api dan landasan pacu
bandara (SI003) yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu: Rp 245.902.000.000
Nilai HPS : Rp 242.741.600.000
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik:
Selasa, 23 Agustus – Selasa, 6
September 2016 melalui https://
lpse.pu.go.id/eproc/

Pekerjaan di Kementerian Keuangan
■ Pekerjaan: pengadaan peralatan
penunjang situation room
Agency: Kantor Staf Presiden (kode
lelang: 18527011)
Satuan kerja: Kantor Staf Presiden
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/perdagangan alat elektronik
atau elektrikal dan suku cadangnya
yang masih berlaku
Nilai pagu paket: Rp 4.300.000.000
Nilai HPS paket: Rp 4.038.129.600
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 29 Agustus – Selasa, 6
September 2016 melalui https://
www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc/

■ Pekerjaan: pengadaan penataan
dan penyediaan fasilitas penunjang
gedung kantor regional 3 Jawa
Tengah dan DIY
Agency: Otoritas Jasa Keuangan
Pekerjaan di BNPB
(kode lelang: 18529011)
Satuan kerja: Otoritas Jasa
■ Pekerjaan: pengadaan penguatan Keuangan
peralatan BPBD Kab/Kota tahap VI Bidang/sub. bidang: jasa pelaksana
berupa perahu evakuasi
konstruksi/BG009 atau BG004
Instansi: Badan Nasional Penanggu- yang masih berlaku
langan Bencana (kode lelang:
Klasifikasi: non kecil
553382)
Nilai pagu: Rp 49.490.171.216
Satuan kerja: Badan Nasional
Nilai HPS : Rp 5.890.237.214
Penanggulangan Bencana
Anggaran: lainnya
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ peralatan keselamatan/
Pendaftaran dan pengunduhan
SAR atau alat apung yang masih
dokumen pengadaan:
berlaku
Senin, 29 Agustus – Rabu, 7
Klasifikasi: non kecil
September 2016 melalui https://
Nilai pagu: Rp 47.430.000.000
www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc/
Nilai HPS : Rp 44.336.820.000
Anggaran: APBN
■ Pekerjaan: pengadaan server dan
■ Pekerjaan: pengadaan bantuan
logistik untuk kedaruratan dan
penguatan kelembagaan tahap VII
berupa paket perlengkapan
kesehatan keluarga
Instansi: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (kode lelang:
554382)
Satuan kerja: Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ perdagangan keperluan
rumah tangga yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.875.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.873.000.000
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik: Senin, 29 Agustus –
Rabu, 7 September 2016 melalui
http://lpse.bnpb.go.id/eproc/

storage KPK 2016
Agency: Komisi Pemberantasan
Korupsi (kode lelang: 18526011)
Satuan kerja: Komisi Pemberantasan Korupsi
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang / alat teknologi informasi/
komputer/perangkat keras yang
masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 14.591.034.909
Nilai HPS : Rp 14.591.034.909
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 29 Agustus – Kamis, 8
September 2016 melalui https://
www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc/

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

