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DariRedaksi

Strategi di Tahun Ayam Api

D

unia usaha telah melewati 2016 yang bisa dibi
lang relatif berat dan penuh tantangan. Berbagai
situasi yang tidak mengenakkan membuat dunia
usaha melalui jalan berliku pada tahun lalu. Meski
demikian, kita patut bersyukur bahwa perekonomian nasional
tetap bisa terjaga di tengah impitan ekonomi global dan
dinamika politik yang memanas pada tahun lalu. Perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh 5,02 persen, cukup baik jika
dibandingkan dengan negara-negara lain yang pertumbuh
annya terhambat.
Memasuki 2017, Tahun Ayam Api, perekonomian diprediksi
masih dihadapkan pada banyak tantangan. Pada tataran
global, lansekap politik yang banyak berubah memberi tekanan
tersendiri pada perekonomian. Fenomena Donald Trump dan
kecenderungan proteksionisme di banyak negara menghantui
masa depan ekonomi global.
Sedangkan pada tataran
domestik, tantangan dinamika politik masih menjadi
variabel penentu ekonomi,
terutama berkaitan dengan
gonjang-ganjing politik di
ibukota Jakarta. Pemerintah
perlu menjaga daya beli
konsumen dalam negeri
yang selama ini selalu jadi
bantalan dan penyelamat
ekonomi. Faktor pengungkit
lainnya adalah membaik
nya harga komoditas yang
diharapkan bisa mengatrol
perekonomian domestik.
Lantas, apa yang harus disiapkan pelaku usaha dalam
mengarungi Tahun Ayam Api ini? Bagaimana perspektif dunia
usaha menyikapi beragam tantangan 2017. Newsletter ini akan
berupaya menjawab hal itu dalam rubrik Laporan Utama. Akan
dipaparkan sejumlah hal, seperti strategi yang efektif untuk
meningkatkan bisnis pada tahun ini. Juga masukan dunia usaha
dan para pemangku kepentingan secara umum untuk perbaikan dukungan regulasi dari pemerintah agar ekonomi bisa
semakin membaik tahun ini.
Selain bahasan utama tersebut, terbitan kali ini juga akan
menghadirkan beragam rubrik inspiratif lainnya, mulai dari
otomotif, komunitas, destinasi, hingga finansial. Berbagai hal
menarik akan dikupas, termasuk beragam peluang bisnis yang
bisa menjadi inspirasi bagi pembaca.
Para pembaca, terbitan ini sekaligus menandai rangkaian
perayaan hari ulang tahun kabarbisnis.com yang di antaranya
juga disemarakkan dengan talkshow dan gathering bersama
para mitra kerja. Semoga di tahun ini, keberkahan senantiasa
mengiringi langkah kita.
Selamat membaca.
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Meneropong Bisnis
di Tahun Ayam Api
Tahun 2017, tepatnya mulai awal Februari, merupakan tahun dengan karakter Ayam
Api menurut penanggalan masyarakat Tionghoa. Berbagai peluang dan tantangan di
sektor ekonomi bisnis muncul seiring elemen-elemen berkaitan. Pelaku bisnis diharap
jeli melihat peluang dan sigap menghadapi tantangan.
merupakan implementasi unsur Feng Shui.
Tionghoa. Feng Shui salah satunya.
Sebagai sebuah negara adidaya de
Yang paling mencolok adalah patung
Dalam setiap proyek properti yang
ngan pertumbuhan ekonomi paling cepat
bola dunia berbahan logam yang berdiri
dibuatnya, pria yang kini menjabat menjadi
di dunia, Tiongkok memegang peranan
tepat didepan gedung tersebut. Patung
Presiden Amerika Serikat ke-45 tersebut,
penting dalam percaturan ekonomi global.
bola dunia ini dibuat dan diletakkan diperselalu meminta saran dari penasehat Feng
Dengan jumlah penduduk terbanyak di
caya bisa menangkis energi negatif yang
Shui-nya. Tak jarang, desain bangunan yang
dunia, mencapai 5 miliar orang, membidik
dihasilkan oleh lalu lintas di sekitar gedung
sudah disusun rapi oleh tim arsitek, harus
pasar China merupakan target bisnis yang
tersebut.
dirombak demi mengakomodir unsur-unsur
potensial bagi seluruh pengusaha di dunia.
Pilihan Trump dalam mengaplikasikan
positif Feng Shui.
Kuatnya kultur budaya di Tiongkok,
unsur-unsur Feng Shui memang bisa
membuat pengusaha di seluruh dunia
dimaklumi. Sebagai pebisnis properti
yang hendak membidik pasar Tiongkok
“You don’t have to believe in feng shui for sukses,Trump memang membidik orangtidak boleh melupakan unsur-unsur
budaya khas negeri tirai bambu tersebut it to work. i just know it brings me money” orang kaya dari Tiongkok atau mereka
yang merupakan warga keturunan
jika ingin menangguk sukses.
– donald j trump –
Tionghoa untuk membeli properti yang
Hal ini pula yang menjadi pedodiproduksinya. Feng Shui yang salah,
man bagi Donald John Trump, dalam
bisa saja menjadi faktor yang mengakibatSalah satu penerapan unsur Feng Shui
mengembangkan bisnis propertinya. Meski
kan deal bisnis gagal tercapai.
dalam properti Donald Trump yang pa
dikenal sebagai personal mengagungkan
“Anda tidak harus percaya Feng Shui
ling terkenal adalah kompleks hotel dan
kehebatan Amerika, yang seolah-olah kuat
akan bekerja. Saya hanya yakin bahwa ini
kondominium Trump International Hotel
dan bisa berdiri diatas kakinya sendiri tanpa
bisa menghasilkan uang untuk saya,” ujar
dan Tower di New York City. Pada gedung
sokongan dari negara lain, nyatanya Trump
Trump.
44 lantai ini, terdapat ikon-ikon unik yang
merupakan seorang yang Antusias budaya
edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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Feng Shui dalam
Kehidupan Berbisnis
Berpengaruhnya warga keturunan Tionghoa dalam
percaturan ekonomi bisnis baik global maupun domestik
menjadikan implementasi budaya Tiongkok, salah satunya
Feng Shui, tidak bisa dilepaskan dalam bisnis sehari-hari.
Feng Shui, yang dalam bahasa Tionghoa
berarti angin dan air, merupakan sebuah
ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk hidup selaras dengan alam dan
lingkungan sekitar. Feng Shui bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang bisa mening
katkan energi positif dan meminimalkan
energi negatif, misalnya dalam pengaturan
tempat tinggal agar menjadi lebih baik
untuk ditempati, atau bagaimana memajukan bisnis yang akan atau sedang digeluti.
Prinsip Feng Shui pada dasarnya mengikuti
pola Yin Yang atau keseimbangan.
Dalam ilmu Feng Shui, terdapat lima ele-

men atau unsur yang mewakili kehidupan;
yaitu unsur air, unsur kayu, unsur api, unsur
tanah, dan unsur logam. Masyarakat Tiong
hoa percaya bahwa semua benda yang
terdapat di alam semesta ini mempunyai
salah satu dari 5 unsur ini.
Elemen-elemen ini juga mewakili sifat
kebendaan lambang yang diwakili, seperti
elemen kayu akan mewakili pertumbuhan
dan kreativitas, sementara elemen tanah
membantu pertumbuhan dan menguatkan. Elemen logam berhubungan dengan
kekuatan mental dan ketajaman yang
berdampak pada kecerdasan. Sementara,

INDONESIA

manajemen, staff, dan karyawan
PT coca-cola amatil indonesia
mengucapkan

Selamat
ulang tahun ke-8

sukses selalu menjadi
media terdepan di jawa timur
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elemen api merupakan simbol transformasi
dan ekspansi, dan elemen air adalah simbol
inspirasi dan pembaharuan.
Menurut kepercayaan masyarakat Tiong
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hoa, keseimbangan dalam pengaplikasian
benda-benda yang mempunyai unsur-unsur tersebut dipercaya memberikan energi
positif, bahkan dalam sektor bisnis, diyakini

mampu mendatangkan keuntungan.
Dalam khazanah dunia astrologi China,
terdapat 12 Shio yang dilambangkan
dengan hewan, serupa dengan Zodiak dari
dunia Barat yang umumnya dilambangkan
dengan makhluk-makhluk mitologi. Perbedaannya, Hanya saja, perhitungan Shio
kurang lebih mengacu pada perhitungan
tahun, bukan pada perhitungan bulan se
perti Zodiak pada umumnya.
Menurut penanggalan kalender lunar
(kalender bulan), tahun tahun 2017 ini,
tepatnya pada dimulai sejak 28 Januari
2017 hingga 15 Februari 2018 masuk dalam
naungan zodiak ayam, lebih spesifik de
ngan elem api. Maka tahun 2017 ini banyak
disebut sebagai tahun Ayam Api (Red Fire
Rooster).
Secara umum, sesuai dengan sifat
lambang shionya yakni Ayam, tahun 2017
ini merupakan tahun ketika kita perlu untuk
bekerja keras dan bersabar dalam mencapai
tujuan. Selain itu, tahun ini adalah saat yang
tepat untuk menghabiskan waktu untuk
berkumpul bersama dengan teman dan
keluarga.
Menurut pakar Feng Shui Budiyono
Tantrayoga, Tahun Ayam Api akan ditandai
dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih
baik. Berbagai sektor usaha akan berkem-

bang cukup bagus di tahun ini.
Menurut pria yang akrab disapa Suhu Tan
ini, beberapa sektor seperti otomotif akan
bertumbuh lebih baik tahun ini. Pada Tahun
Ayam Api ini, pembelian mobil kelas bawah
akan cukup bagus mengikuti pertumbuhan
pasar mobil mewah yang pada Tahun Mo
nyet Api lalu juga bertumbuh bagus.
Elemen baik Ayam Api juga akan juga
akan membawa keuntungan bagi sektor
perbankan. Dinamika pergerakan uang,
bakal lebih baik, salahs atunya dipicu
keberhasilan program amnesti pajak yang
dimulai sejak tahun lalu.
Sementara itu, beberapa sektor yang
diperkirakan akan mengalami hambatan
karena elemen utamanya tidak sesuai
dengan Ayam Api diantarnya adalah sektor
properti. Diperkirakan sektor ini belum
tumbuh terlalu baik, teruetama untuk
proyek properti yang digarap pengembang
kelas menengah ke bawah.
Hambatan juga akan diperkirakan terjadi
pada bisnis di sektor pertambangan dan
perkebunan. Meski ada sejumlah komoditas
yang terangkat elemen api seperti batu
bara dan pertambangan logam, sektor
perkebunan yang elemen utamanya adalah
tanah, justru diperkirakan mengalami perlambatan. 

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com

6

Laporanutama

Berharap Tuah
Tahun Ayam Api
Bagi pelaku bisnis, menyesuaikan arah bisnis sesuai dengan elemen
tahun berjalan dipercaya bisa mendatangkan keuntungan atau
setidaknya, meminimalisir kerugian. Beberapa jenis bisnis juga
dianggap sesuai dan mempunyai kecocokan dengan elemen tahun ini.

P

akar Feng Shui, Suhu Xiang
Yi Hong, mengatakan di
tahun ayam api ini, bisnis
yang berkaitan dengan unsur
atau elemen api, kayu, logam
kecil, dan tanah. Ia mencontohkan, bisnis
yang bergerak di sektor logam kecil seperti
perbankan, saham, asuransi dan sektor
keuangan lainnya, prospek bertumbuhnya
akan cukup baik tahun ini.
Sementara, bisnis yang mempunyai
elemen utama air, yang mempunyai sifat
mengalir, gerakan, transparan atau tembus
pandang, dan dingin, menurutnya tidak
cocok untuk dijalankan tahun ini. Karenanya,
pengusaha yang berkecimpung di bisnis
berunsur air dihimbau lebih berhati-hati agar
tidak mengalami penurunan yang signifikan
di tahun Ayam Api. Pengambilan keputusan
bisnis harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan disarankan untuk tidak mengambil keputusan beresiko terlalu tinggi.
“Sederhana saja, air dan api tidak akan
bertemu. Jadi, yang menjalankan bisnis
dengan unsur air, seperti di sektor transportasi, karena sifatnya yang bergerak seperti
air, harus berhati-hati dalam mengambil
edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com

keputusan bisnis,” katanya.
Disamping mencocokkan elemen bisnis
dengan elemen tahun. Para pengusaha
tahun ini juga dihadapkan pada tantangantantangan yang disebabkan dinamika
perubahan ekonomi global.
Ditilik dari perkembangan ekonomi
global, di awal tahun Ayam Api ini diprediksi
akan timbul banyak ketidakpastian. Salah
satu pendorongnya adalah ketidakpastian
kebijakan yang akan diambil Presiden AS
yang baru, Donald Trumpseperti diketahui,
pada kampanye presiden AS tahun lalu,
Donald Trump menyiratkan akan menerapkan ekonomi proteksionisme yang dipercaya bisa memperkuat perekonomian dalam
negerinya dan mengetatkan kebijakan
ekonomi luar negeri. Disamping itu, efek
lanjutan dari referendum keluarnya Inggris
dari Uni Eropa (British Exit/Brexit) diprediksi
akan mengubah tata ekonomi di kawasan
benua biru tahun ini.
Meski dibayangi ketidakpastian,
pengamat ekonomi yang juga Pemimpin
Divisi Komunikasi Perusahaan PT Bank
Negara Indonesia Tbk (BNI), Ryan Kiryanto,
memprediksi ekonomi global tahun ini akan

lebih baik daripada tahun lalu. Indikatornya
adalah mulai naiknya harga beberapa komoditas pertanian dan pertambangan yang
ditandai oleh signal perbaikan ekonomi
Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang.
Di dalam negeri, prospek perekonomian
juga diprediksinya relatif lebih baik diban
dingkan 2015 dan 2016 sejalan dengan
reformasi struktural yang dilakukan serta
pengelolaan fiskal yang kredibel diperkuat
oleh pengelolaan moneter yang berhati-hati
dan terukur.
“Tahun ini Indonesia akan memasuki era
pertumbuhan ekonomi normal yang baru
(new normal growth) berkisar 5,0-5,5%
sebagai pertumbuhan yang ideal dan fit di
2016-2018 dimana untuk 2017 berkisar 5,15,3%,” ujarnya.
Senior Economist Standart Chartered
Bank Indonesia, Aldian Taloputra, pun setuju
bahwa ekonomi Indonesia akan membaik di
Tahun Ayam Api ini. “Faktor utama menurut
kami adalah kenaikan harga berbagai komoditas unggulan ekspor Indonesia seperti
minyak bumi, gas, kelapa sawit dan batubara.
Selain memperbaiki neraca ekspor-impor,
kenaikan harga komoditas ini juga akan men-
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dongkrak daya beli masyarakat serta belanja
pemerintah termasuk mendorong perekonomian di daerah atau provinsi yang menghasilkan komoditas tersebut,” kata Aldian.
Berbagai sektor industri pun siap menyamput peluang di Tahun Ayam Api ini.
Industri perbankan misalnya, menyiapkan
produk-produk unggulannya untuk memberikan pelayanan lebih kepada nasabahnya
dalam menghadapi peluang ekonomi di
tahun ini.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk (Bank Jatim) misalnya, mulai
tahun ini menghadirkan layanan terbaru
dengan memberikan kemudahan kepada
nasabahnya untuk bertransaksi pengiriman
uang ke luar negeri dalam mata uang Yuan
melalui layanan Yuan Remittance.
Corporate Secretary Bank Jatim, Ferdian
Timur Satyagraha, mengatakan layanan
ini memberikan beberapa keuntungan
diantaranya bebas biaya outgoing transfer
dan/atau incoming transfer. “Bebas biaya
ini diberikan maksimal sebanyak 3x.
Disamping itu, melalui layanan ini kami
memberikan jaminan untuk pengiriman uang yang cepat dan aman,” kata
Ferdi. Layanan Yuan Remittance ini dapat
dilayani di 9 kantor Cabang Bank Jatim.
Kesembilan cabang tersebut adalah

cabang devisa yang melayani transaksi
dalam bentuk valuta asing.
Sementara Standart Chartered Bank
Indonesia, akan mendorong nasabahnya
untuk mendiversifikasi portofolio investasi
mereka guna menangkap peluang lebih
baik di tahun Ayam Api ini.
Executive Director and Head of Wealth
Management SCB Indonesia, Bambang
Simarno, mengatakan seiring mulai membaiknya perekonomian Indonesia, berbagai
instrumen investasi bisa dilirik investor di
pasar keuangan.
“Seperti kita tahu tahun lalu pasar
keuangan khususnya di saham bertumbuh

cukup baik sementara industri perbankan
mengalami cukup tekanan sehingga pertumbuhannya melambat. Karenanya kami
mendorong nasabah kami khususnya yang
masuk dalam layanan wealth management
untuk mendiversifikasi portofolio mereka,”
papar Bambang.
Beberapa portofolio investasi yang bisa
dilirik investor diantaranya reksadana, baik
reksadana saham, reksadana pendapatan
tetap maupun instrumen surat utang baik
yang diterbitkan pemerintah maupun
swasta. Portofolio investasi ini menjanjikan return yang lebih baik dari instrumen
investasi konvesional seperti deposito.

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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Infrastruktur Jadi
Pendorong Perekonomian
 Ferdian Timur Satyagraha
Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Tahun ini, kita dihadapkan pada banyak tantangan.Kondisi
makro ekonomi dibayangi kebijakan Presiden Amerika Serikat,
Donald Trump, yang pasti berdampak kepada negara-negara
berkembang, termasuk indonesia terkait capital outflow atau
keluarnya dana asing dari Indonesia.
Adapun kondisi mikro ekonomi dihadapkan pada ketatnya
likuiditas, sehingga suku bunga dana dan kredit cenderung
naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini akan
disiasati perbankan dengan meningkatkan efisiensi untuk
tetap menjaga suku bunga di level yang mampu mendukung
keberlangsungan dunia usaha.
Kondisi bisnis di Indonesia pada tahun ini tetap akan digerak
kan sektor konsumsi dan infrakstruktur. Bisnis di dua bidang
tersebut menjadi pilihan pada tahun 2017. Dengan membaiknya infrastruktur, otomatis bakal mengerek kinerja sektor
lainnya, sehingga berbagai bisnis turunan akan hadir. Sektor lain
yang cukup potensial adalah pariwisata dan industri pengolah
an. Itu bisa menjadi pilihan bisnis pada tahun 2017.
Tahun ini dunia usaha, termasuk perbankan, masih tetap
optimistis untuk terus membukukan kinerja yang baik setelah
melewati tahun 2016 yang dinamis dan penuh tantangan.

KATAMereka
Sektor Financial Technology
Akan Berkibar
 Ryan Kiryanto
Vice President Corporate Communications
and Senior Economist BNI

Perkembangan teknologi diyakini kian
mewabah di sektor keuangan di Tanah
Air. Kehadiran e-commerce dan financial
technology (fintech) menjadi dua sektor
digital yang paling banyak mendapatkan
suntikan dana dari investor sepanjang
tahun 2016. Tetapi untuk tahun 2017 nanti,
fintech diprediksi akan jadi sektor terpo
puler mengalahkan e-commerce.
Dengan kenyataan itu pula, BNI punya strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dengan mengembangkan
segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui kredit
program kemitraan dan kredit usaha rakyat (KUR), conservative
capacity building, digital capacity building, dan akses keuangan
digital.
Artinya, sejak dini kami sudah menyiapkan satu divisi yang
menangani produk-produk perbankan yang berhubungan
dengan digital technology. Selain itu, ada pula divisi lainnya yang
berkaitan dengan jaringan-jaringan elektronik.
Kita akan melihat dari aturan-aturan hukum yang perlu ditata
atau diatur lagi supaya kita pertumbuhannya lebih cepat lagi.

Kuncinya Jujur & Mau Berbagi
 Indah Kurnia
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI

Pada dasarnya, setiap bidang bisnis
mempunyai prospeknya masing-masing.
Tiap bidang ada segmen pasar yang bisa
digarap dan potensial untuk dikembangkan.
Buat saya, di semua tahun, prospek
bisnis akan selalu baik. Kuncinya ada
pada diri kita sendiri, kendati kondisi makroekonomi juga akan sangat
memengaruhi. Ada tiga hal yang bisa menjadi kunci kesuksesan,
yaitu jujur, kerja keras, dan mau berbagi.
Jujur adalah fondasi bisnis, karena inti utama bisnis sebenarnya adalah kepercayaan. Apapun bidang usaha yang digeluti,
sejatinya itu adalah bisnis kepercayaan. Nah, orang bisa percaya
kepada kita jika kita jujur dalam berusaha.
Kerja keras akan semakin menyempurnakan sifat jujur. De
ngan kerja keras, kita tak takut pada semua tantangan. Kalau pun
gagal, kita akan bangkit. Gagal lagi, bangkit lagi. Begitu sete
rusnya sampai benar-benar berhasil. Kerja keras ini juga dengan
sendirinya akan menghasilkan insting bisnis yang akan menuntun kita menerapkan strategi jitu ketika kondisi ekonomi sedang
penuh tantangan.
Yang tidak kalah penting adalah mau berbagi. Dengan
berbisnis, kita memberi manfaat ke banyak pihak. Tidak hanya ke
karyawan, tapi juga masyarakat, terutama yang kurang mampu.
edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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Banjir Ucapan dari Kolega
Pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-8 tahun ini, kabarbisnis.com mendapatkan banjir ucapan dari sejumlah
kolega, baik para pelaku bisnis, pejabat, dan perwakilan perusahaan. Mereka ikut mensupport kabarbisnis.com yang di
hari jadinya tahun ini mengambil tema “Rise & Shine”. Berikut beberapa ucapan selamat tersebut:
 Saifullah Yusuf | Wakil Gubernur Jawa Timur

 Krisdyan Widagdo Adhi |

“Selamat ulang tahun kabarbisnis.com.
Semoga selalu sukses, menjadi panduan
informasi bisnis dan membawa dampak
positif bagi dunia usaha di Jawa Timur."

Corporate relations representatives jatim PT PGN

“Mengucapkan dirgahayu ke-8 kabarbisnis.
com semoga terus mengawal fakta dan realita
untuk disampaikan berimbang sebagai upaya
mencerdaskan publik. Semangat..!”

 La Nyalla M Mattalitti | Ketua Umum Kadin Jatim
“Selamat ulang tahun yang ke-8
untuk kabarbisnis.com. Saya melihat
perkembangannya cukup bagus dan bisa
menjadi jendela informasi dunia usaha,
khususnya di Jawa Timur. Sekali lagi, selamat.
Semoga terus berkembang.”

 Sigit Wahono

 Yuna Kristina

 Rosan P Roeslani | Ketua Umum Kadin Indonesia

Kepala Biro Komunikasi Perusahaan PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk

“Kabarbisnis.com memberikan informasi
dengan inovasi sehingga tetap menjadi yang
terbaik.”

Dirgahayu kabarbisnis.com, semoga menjadi
media yang memberitakan berita aktual dan
faktual dalam memajukan sektor ekonomi di
Indonesia.

Senior PR Manager PT Kino Indonesia Tbk

“Happy birthday, kabarbisnis.com! Semoga
makin informatis, senantiasa menyajikan
informasi dan berita yang bermanfaat dalam
mendorong perkembangan bisnis.”

 Bahlil Lahadalia | Ketua Umum HIPMI
Di usia yang ke-8 ini, semoga kabarbisnis.com
semakin sukses dan menjadi media terdepan
serta menginspirasi para pengusaha di
Indonesia.

 Ririn Widaryani
Executive Vice President Telkomsel Area Jawa Bali

“Selamat ulang tahun untuk kabarbisnis.com.
Sukses terus, makin berkembang, dan kian
dicintai para pembacanya.”

 Achmad Zaky | CEO Bukalapak
Perjalanan selama 8 tahun, memberikan
keyakinan bahwa kabarbisnis.com mampu
menghasilkan karya-karya jurnalistik
yang inspiratif dan mengedukasi. Semoga
kabarbisnis.com kian maju dan memberi
warna di industri media.

 Akhmad Munir
Ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur

“Selamat ulang tahun yang ke-8, semoga
makin sukses di tengah ketatnya persaingan
di industri media.”
 Dendy Sean

 Giri Bayu Kusumah | Ketua BPD HIPMI Jawa Timur

Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM)

“Selamat hari jadi ke-8 untuk kabarbisnis.
com, semoga semakin maju dan sukses.
Semoga tetap menjadi media terpercaya dan
bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca.
Wish You all the best..!”

Selamat ulang tahun ke-8 untuk kabarbisnis.
com, semoga terus maju dan berkembang
dan menjadi referensi informasi ekonomi,
bisnis hingga dunia entrepreneur.

 Sutandi Purnomosidi

Sekretaris Umum BPD HIPMI Jawa Timur

 Ubaidillah Nurdin
Kabarbisnis.com telah memiliki segmen pasar
dan target yang jelas dalam membesarkan
media yang luar biasa ini. Selamat ulang
tahun ke-8, semoga terus membawa karya
dan besar di masa depan.

Dir. Marketing Pakuwon Group

“Selamat ulang tahun buat kabarbisnis.com.
Semoga hubungan baik yang terjalin selama
ini antara teman-teman kabarbisnis.com
dengan para pelaku usaha termasuk Pakuwon
Grop akan terus terjalin dengan baik. Sukses
selalu buat kabarbisnis.com.”
 Purnadi | General Manager The Taman Dayu
“Selamat hari jadi ke-8 buat kabarbisnis.com.
Semoga informasi-informasi yang diwartakan
bermanfaat dan terus menjadi inspirasi bagi
pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya.”

 Mufti Anam
Wakil Sekretaris Umum BPD HIPMI Jawa Timur

Selamat ulang tahun ke-8 kabarbisnis.com,
sukses selalu dan menjadi yang terdepan,
terpercaya dan pemberi motivasi bagi para
pembaca.

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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congratulation

Pimpinan & Karyawan, Turut Mengucapkan

Selamat Ulang Tahun ke-8 kabarbisnis.com

BPD HIPMI JATIM

SMARTER BUSINESS / BETTER LIFE

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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congratulation
Segenap Pimpinan dan Karyawan, Mengucapkan

PT PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur

Jalan Merak No.1, Surabaya 60175
Telpon +62-31-3524596 | Fax +62-31-3532525

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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Properti

Komitmen
Membangun Rumah Murah
Program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah rupanya ikut melecut kalangan pengembang
di Tanah Air untuk ikut terlibat dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR). Apalagi, pemerintah juga mendorong kemudahan bagi pengembang baik BUMN maupun
swasta dalam membangun rumah murah, melalui Paket Kebijakan XIII yang terbit tahun lalu.
Selain PT Perumnas (Persero), juga ada sejumlah asosiasi yang menaungi para pengembang
swasta, seperti Persatuan Real Estat Indonesia
(REI), Asosiasi Pengembang dan Permukim
an Seluruh Indonesia (Apersi), juga Asosiasi
Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional
(Asprumnas). Mereka sama-sama memliki target bisa membangun banyak rumah bersubsidi
di tahun ini.
Sekjen DPP REI Totok Lusida mengatakan,
pembangunan rumah dalam Program Sejuta
Rumah baru mencapai 200.000 – 300.000 per
tahun. “Untuk itu, REI menargetkan pemba
ngunan 500.000 unit rumah di 2017. Salah satu
caranya dengan menggandeng beberapa institusi, seperti Polri, TNI, dan Korpri,” jelas Totok.
Sebagai tahap awal, REI telah menggandeng
Bank BRI untuk pembiayaan rumah murah bagi
anggota Polri. “Saat ini, anggota Polri mencapai
450 ribu orang di seluruh Indonesia. Jika kita
dapat 10% saja, maka angka tersebut sudah
bisa membantu target Sejuta Rumah,” urainya.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan
Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Arief
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Suryo Handoko menyebut, tahun 2017 Asprumnas menargetkan membangun rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
sebanyak 100.000 unit secara nasional.
Diakui Arief, saat ini untuk pengadaan rumah sederhana, ketersediaan lahan masih belum maksimal. Terutama di wilayah kota. Tapi
potensinya masih ada, dengan cara melakukan
pembangunan rumah sederhana di daerah
atau wilayah penyangga kota.
Dari target pembangunan 100.000 rumah se
derhana itu, Ketua Asprumnas DPW Jatim, Tri Sugi
yanto, menyebutkan, di wilayah Jatim akan diba
ngun sekitar 20 persen hingga 30 persen.”Dengan
lokasi pembangunan ada di daerah penyangga
kota Surabaya. Seperti di Sidoarjo, Gresik, Mojo
kerto, dan Pasuruan,” ungkap Tri.
Selain soal lahan, diakui Tri, halangan untuk pengadaan pemukiman rumah sederhana
adalah masalah perizinan di pemerintah kabupaten atau kota setempat.
“Saat ini perizinan untuk rumah sederhana,
walaupun sudah ada instruksi pemerintah, agar
dipermudah dan dipermurah, pada kenyataan-

nya di lapangan masih tinggi. Belum ada komitmen dari pemkab atau Pemkot untuk memberi
kan kemudahan itu,” lanjut Tri Sugiyanto.
Padahal untuk membangun rumah sederhana, dibatasi dengan harga Rp 123 juta per
unit. Dengan tipe minimal type 36 dan luas tanah minimal 72 meter persegi.
“Margin keuntungannya dibatasi, sementara untuk pengembang umum atau real estate,
biaya perizinannya sama. Karena itu tidak ba
nyak pengembang yang main di segmen rumah sederhana ini,” lanjutnya.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan
dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi)
Jawa Timur, Soepratno menargetkan pembangunan 12 ribu unit rumah sederhana tapak
(RST) pada 2017 di wilayahnya.
“Tahun ini pengembang memiliki persiapan
yang matang. Ada yang sudah mengantongi
izin hingga sedang melakukan pematangan
lahan,’’ terangnya.
Optimisme pengembang juga dipengaruhi
proyeksi pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan rumah subsidi bakal meningkat.
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kiat

Para Bos Harus Siap
Diadu di Tahun Ayam Api

S

elain peluang bisnis yang berpeluang
moncer di Tahun Ayam Api di 2017 ini,
masyarakat khususnya pelaku bisnis
juga mewaspadai beberapa hal yang
dimungkinkan akan terjadi.
Konsultan Hokiplus, Steven
Eric Lazuardi mengamati, bila
pada 2016 shio monyet,

orang-orang gayanya seperti Sun Go Kong, yakni
cenderung berontak. Sebaliknya, pada tahun
ayam api yakni 2017 maka pemimpin-pemimpinnya yang diadu.
"Kalau Sun Go Kong kan cenderung berontak
segala macam, kemarin kita bisa lihat orangorang dengan mudah menggelar demonstrasi
besar-besaran. Seakan-akan tidak percaya de
ngan pemimpin. Nah, kalau 2017 ini pemimpinpemimpinnya yang diadu," ujarnya.
Sedangkan, pihak lainnya hanya menonton
para pemimpin yang terlibat adu mengadu
tersebut. Menurut dia hal ini tak lepas dari drama
politik pada 2017 yak akan belum surut, mengingat akan ada hajatan pemilihan kepala daerah
serentak. "Lantaran masalah politik itu tidak jelas,
sehingga orang-orang kalau mau berbisnis itu
jadi mikir, wait and see terlebih dulu," ujarnya.
Oleh sebab itu, di tengah kondisi tersebut, dia
menyarankan sebaiknya pihak-pihak yang mau
tampil muka ke publik ada baiknya menahan diri.
Sebab, bila tetap ingin tampil dikhawatirkan akan
terlibat diadu pula.
"Jadi siapa pun figurnya kalau sedikit meluap
keatas, mulai bicara mesti ujung-ujungnya
diaduin sama yang lain, rame kan. Nah, rame
jadi tontonan," ujarnya.

Ini Gas Negara
Kami Perusahaan Gas Negara
Mandiri dalam menghantarkan energi baik gas bumi yang
manfaatnya dirasakan di seluruh penjuru negeri

Dirgahayu ke-8 kabarbisnis.com
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Infrastruktur

Kerja Keras di
Destinasi Prioritas
Pemerintah punya mimpi sangat besar di bidang
pariwisata: Mendatangkan 20 juta turis asing pada
2019. Sejumlah destinasi wisata prioritas ditetapkan.
Masalah utama ada pada soal infrastruktur.
Menteri Pariwisata Arief Yahya yakin betul target 20 juta wisatawan mancanegara (wisman)
bisa tergapai. Meski angka itu bisa dibilang rendah jika dibandingkan negara macam Malaysia
atau Thailand yang jumlah wismannya bisa lipat
dua dan tiga dari Indonesia, bagi Indonesia angka
itu tetaplah super-jumbo. ”Pariwisata juga akan
segera menjadi sektor penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, mengalahkan migas, batubara,
dan CPO,” kata mantan bos Telkom tersebut.
Untuk kepentingan membidik 20 juta turis
itulah, pemerintah menetapkan 10 destinasi prio
ritas (lihat grafis). Itulah sepuluh ”Bali Baru” yang
diharapkan bisa menggenjot kunjungan wisman.

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com

10 destinasi
prioritas

Prioritas, Hiramsyah S.
Saat ini, Bali adalah penyumbang sekira
1. 	Danau Toba
Thaib, mengatakan, saat ini
50% jumlah wisman. Diharapkan de
2. Pulau Mandalika
pemerintah terus bekerja
ngan destinasi-destinasi prioritas itu,
3. 	Kepulauan Seribu
memacu pembangunan
kunjungan wisman semakin tersebar
4. Tanjung Kelayang
destinasi prioritas.
dengan volume yang terus menanjak.
5. Wakatobi
Dia
mencontohkan
Masalahnya, tak mudah untuk segera
6. Pulau Morotai
pembangunan di kawasan
menggeber destinasi-destinasi itu. In7. Tanjung Lesung
Danau Toba yang terus
frastruktur menjadi kendala utama. Ke8. Bromo Tengger Semeru
dikebut. Total investasi di
cuali Borobudur yang relatif lebih baik
9. Borobudur
daerah tersebut mencakarena berada di lingkup sentra pari10. Labuan Bajo
pai USD 1 miliar atau tak
wisata yaitu Yogyakarta, destinasi priorikurang dari Rp 13 triliun.
tas lainnya relatif minim infrastruktur.
Jalan tol dibangun dari
Problem infrastruktur memang bukan
Tebing Tinggi ke Pematang
hal baru di industri pariwisata kita. Infrastruktur daSiantar, daya tarik wisata baru
lam hal ini bukan hanya
jalan, tapi juga bandara, d i b a n g u n seperti geopark, Bandara Sibisa
kelistrikan, akses inter- dipermak, dan air bersih disiapkan. Danau Toba
net, hingga infrastruk- yang memang mempunyai pemandangan alam
tur penunjang macam dahsyat ditargetkan menggaet 1 juta wisman
hotel. Mari kita bedah pada 2019, dari posisi hanya 10.000 wisman pada
dalam Travel and Tour 2013. Dengan 1 juta wisman tersebut, devisa USD
ism Competitiveness In 1 miliar juga diharapkan teraup dari destinasi
dex yang saban tahun yang berada di Sumatera Utara tersebut.
Kawasan Mandalika juga siap bersolek habisdirilis World Economic
Forum. Pada 2015, ke- habisan. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
siapan infrastruktur TIK atau Indonesia Tourism Development Corporakita berada di peringkat tion (ITDC) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi
85, masih ketinggalan Khusus (KEK) Mandalika telah menyiapkan rendengan Malaysia yang cana induk yang sebagian sudah dieksekusi sejak
berada di level 54. Itu tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, investasi
kita belum banding- untuk pengembangan Mandalika mencapai USD
kan dengan negara lain 3,6 miliar. Tidak hanya dana dari ITDC dan peme
yang pasti jauh lebih rintah, investor swasta juga diberi akses luas.
Sejumlah infastruktur yang disiapkan di an
baik seperti Singapura.
Infrastruktur kelis- taranya pembangunan pelabuhan cruise dan matrikan kita berada di pe rina, pengembangan kargo logistikdi Bandara Inringkat 83, padahal Ma- ternasional Lombok, dan pembangunan kawasan
laysia di level 39. Lalu konservasi mangrove.
Pemerintah kini memang terus bekerja ekstra
infrastruktur kepela
buhanan kita berada di keras dan cepat. Sepuluh destinasi prioritas itu
peringkat 77, Malaysia diharapkan bisa menggaet 8,5 juta wisman atau
sudah 35. Infrastruktur sekira 45 persen dari target kunjungan wisman
layanan wisata seperti pada 2019. Total devisa yang digamit menembus
hotel dan jaringan ATM, USD 8,5 miliar. Tentu bukan target yang sepele.
”Pengembangan destinasi prioritas ini juga
kita tersuruk di peringkat 101, jauh di bawah bakal mengembangan ekonomi serta sektor parikompetitor lainnya di wisata di sekitarnya. Seperti Bromo Tengger Semeru yang akan berimbas ke Banyuwangi yang
Asia Tenggara.
Ketua Tim Percepat sebelumnya banyak didukung oleh kawasan Bali
an Pembangunan 10 Barat. Jadi pengembangan destinasi prioritas ini
Destinasi
Pariwisata multiplier effect-nya luar biasa,” kata Hiramsyah.
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Berjuang Atasi
Fluktuasi Harga
Cabai Rawit
Sutini tak lagi ugal-ugalan saat mengonsumsi cabai rawit.
Perempuan asal Nganjuk yang berdomisili di Surabaya ini
akhirnya harus berhitung jika ingin menikmati hidangan
super pedas yang menjadi primadonanya.
BIASANYA, Sutini hobi membuat sambal “pete”
dengan menghabiskan satu ons cabai rawit.
Tapi kini, dia hanya menggunakan cabai rawit
sebanyak setengah ons. Ya, Sutini dan banyak
masyarakat lain memang harus menyiasati
mahalnya harga cabai rawit dalam beberapa
bulan terakhir.
“Sekarang cabai rawit mahal. Kalau dulu beli
Rp 4 ribu sudah dapat satu ons, sekarang harga
cabai rawit satu ons mencapai Rp 13 ribu.
Ya akhirnya saya siasati dengan mengurangi
jumlah cabai yang saya gunakan saat membuat
sambal. Pokoknya ada rasa pedasnya, itu saja,”
aku Sutini.
Apa yang dirasakan Sutini dan ibu rumah
tangga lainnya memang bukan hal baru. Cabai
rawit kerap mengalami fluktuasi harga akibat
tidak imbangnya antara permintaan dan pasokan. Saat musim penghujan, biasanya produksi
cabai menurun karena banyak tanaman cabai
di berbagai sentra cabai rawit mengalami gagal
panen. Akibatnya produksi dan pasokan ke
pasar dalam negeri mengalami penurunan.
Sementara permintaan masih tetap tinggi
karena hampir seluruh masyarakat Indonesia
mengonsumsi cabai rawit segar, seperti yang
terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi
ini juga yang akhirnya menempatkan cabai
rawit sebagai salahsatu komoditas yang kerap
menjadi penyumbang inflasi tertinggi.
Ketua Asosiasi Agrobisnis Cabai Indonesia
(AAC) Jawa Timur Sukoco mengatakan, melon
jaknya harga cabai dalam beberapa bulan
terakhir ini Karena anjloknya produksi cabai
akibat anomali cuacayang sangat ekstrim dalam
setahun terakhir. Ia menyebutkan, kantongkantong produksi cabai seperti Nganjuk, Blitar,
Trenggalek, maupun Banyuwangi nyaris tidak
memberikan pasokan ke pasar karena disana
terjadi gagal panen. Sehingga produksi cabai
rawit di Jatim hanya tinggal 60% dari biasanya.
“Sampai hari ini saja masih turun hujan.
Akibat hujan yang terus menerus, cabai yang
sudah berbuah akhirnya banyak yang busuk
dan tunas yang mau berbuah juga ikut layu.
Ini murni karena berkurangnya pasokan
akibat banyak lahan cabai yang gagal panen,
bukan disebabkan karena distribusi atau pun

ulah tengkulak. Selain itu, rendahnya tingkat
produksi pada awal tahun ini juga dipengaruhi
oleh menyusutnya lahan cabai rawit yang ada
hingga 10% dan adanya serangan hama penyakit antraxmus atau patek yang menyebabkan
buah menjadi busuk,” ujarnya.
Sesuai dengan ramalan Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika, curah hujan masih
akanberlangsung hingga awal Maret. Dan Sukoco memperkirakan produksi mulai berangsur
normal mulai akhir Februari nanti. Tetapi kondisi
tersebut tidak serta
merta bisa langsung
menurunkan harga
cabai rawit yang sudah
melonjak tinggi yang
saat ini sudah berada
dikisaran Rp 120 ribu
hingga Rp 130 ribu
per kilogram di tingkat
konsumen.
“Beberapa daerah
sudah mulai ada yang
panen. Tetapi karena
ini bukan panen raya,
maka harga mungkin
masih belum bisa turun rendah sebab stok
masih sedikit. Panen
raya kami perkirakan
akan terjadi ada April
hingga Mei karena
rata-rata petani tanam
cabai sejak November
2016. Dan pada bulan
April pasokan cabai
kami pastikan akan
kembali normal,”
ungkapnya.
Untuk daerah
Kediri dan Banyuwangi
yang menjadi sentra
cabai juga sudah mulai
panen pada bulan ini.
Dan di daerah Kediriada sekitar 2.500 hektar
lahan cabai rawit yang
juga siap panen pada

bulan depan, diantaranya di daerah Kepung,
Puncu, Ngancar, Pagu, Plosoklaten dan Gurah.
Sejauh ini, sebenarnya pemerintah sudah
melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir tingkat fluktuasi harga cabai dalam negeri,
mulai dari peningkatan produksi cabai hingga
perbaikan irigasi dan jalur distribusi serta pembagian bibit cabai ke berbagai daerah. Tetapi
kondisi alam yang kerap tidak bisa diprediksikan turut menjadi faktor pemicu ketidakstabilan
pasokan yang terjadi.

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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OTOMOTIF

Ekonomi Belum Menggeliat,
Pasar Otomotif 2017
Bakal Naik Tipis
Pasar otomotif, baik roda dua maupun roda empat
selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi
nasional. Oleh sebab itu, jika tahun ini pertumbuhan
ekonomi nasional diprediksi di kisaran 5,1 persen,
angka serupa juga akan terjadi pada pertumbuhan
penjualan otomotif khususnya sepeda motor.
persen.
Pengamat otomotif di Sura"Indikasinya adalah perbaya, Yupito Muntono mengatumbuhan ekonomi nasional,
takan, efek kejut di pasar moyang diperkirakan di angka 5,1
tor tahun 2017 diawali dengan
persen. Apalagi inflasi tahun
diberlakukannya kenaikan tarif
lalu juga kecil sehingga kebiaya pengurusan STNK, BPKB
naikan upah buruh juga tidak
dan TNKB pada awal Januari
terlalu besar. Kondisi ini tentu
2017 lalu, dimana sangat mesangat memengaruhi minat
mengaruhi penjualan motor
masyarakat untuk membeli
dan mobil baru.
 Yupito Muntono
kendaraan bermotor," jelas"Dampak kenaikan biaya
nya.
pengurusan STNK dan BPKB itu
Namun demikian, khusus untuk wilayah
terasa dengan adanya penurunan penjualan
otomotif dalam 1-2 bulan, dimana untuk Jawa Timur, dia berharap kondisinya akan
penjualan motor penurunannya bisa sekitar lebih baik, mengingat harga beberapa ko10-15%, sedang penjualan mobil turun seki- moditas pertanian, seperti gula atau tebu,
tar 20%. Pasar diperkirakan baru akan pulih tembakau, dan tanaman lain juga mulai
membaik.
sekitar bulan Maret," katanya.
Dengan kondisi semacam ini, lanjut dia,
Dengan kenyataan itu, Yupito memprediksi pasar otomotif tahun ini akan stagnan atau para agen pemegang merek (APM) dituntut
meski ada kenaikan namun sangat tipis. Un- pandai dalam menyikapri pasar, mengingat
tuk pasar roda dua, kenaikannya diperkira- persaingan di pasar tentu akan kian ketat.
kan hanya sekitar 5 persen, sementara pasar Menurut Yupito, merek yang memiliki brand
kendaraan roda empat hanya naik sekitar 2-3 kuat, diiringi dengan kualitas yang bagus

dan manajemen perusahaan yang kuat akan
bisa tetap eksis bahkan mampu memenangkan pasar.
"Kunci dari bisnis di industri otomotif adalah manajemen, jaringan, serta produk yang
dijual," bebernya.
Terkait model yang akan mengalami
peningkatan pasar di tahun ini, Yupito menyebut segmen motor sport akan kian diminati, seiring dengan gencarnya pabrikan
dalam mengeluarkan model-model baru
di segmen ini. Motor sport memang marak
model baru khususnya untuk big bike atawa
motor dengan kapasitas mesin besar, yakni
250 cc ke atas.
"Di segmen ini juga mulai ramai jenis motor adventure dan motor trail. Artinya segmentasi di kelas motor sport tahun ini akan
menggeliat, selain skutik yang masih tetap
mendominasi pasar," ujarnya.
Sementara untuk kendaraan roda empat,
Yupito meyakini segmen multi purpose vehi
cle (MPV) dan low cost green car (LCGC) juga
masih mendominasi di tahun ini.

Ramai-Ramai Berpetualang di Kelas Motor Adventure
Pabrikan motor seolah berlomba memproduksi motor terbaiknya agar mendapat respon dari konsumen.
Walau sudah banyak jenis motor yang diproduksi,
seperti motor bebek, matic, motor sport atau jenis motor untuk berpetualang alias adventure.
Masyarakat Indonesia , tampaknya sangat
menyukai motor motor yang memilki performa yang
tangguh, oleh karena itu banyak pabrikan motor yang
memproduksi motor yang memiliki performa tangguh
seperti motor adventure dual purpose.
Sebut saja BMW Motorrad. Produsen sepeda motor
asal Jerman ini saat ini menawarkan beberapa model
BMW GS untuk konsumen di Indonesia. Mulai dari
model F 700 GS, F 800 GS, F 800 GS Adventure, R 1200
GS, R 1200 GS Adventure dan S 1000 XR.
Sementara PT Astra Honda Motor (AHM) juga baru
saja meluncurkan dua produk baru di segmen motor
adventure kelas 250cc di Indonesia, yakni CRF100L

Africa Twin dan CRF 250 Rally.
Direktur Pemasaran AHM, Koji Sugita mengakui,
Indonesia merupakan pasar potensial bagi motor
adventure di kelas 250cc dan saat ini telah banyak
pencinta motor adventure di Tanah Air.
"Alasan kenapa kami masuk di pasar ini, banyak
sekali penggemar-penggemar yang ada di Indonesia
yang menyukai motor seperti ini, sehingga pasar di Indonesia sangat potensial bagi motor 250cc," kata Koji.
Kawasaki Motor Indonesia (KMI) juga tak ketinggalan dengan merilis motor terbarunya, Versys-X 250
2017. Motor Sport bergenre penjelajah atau sport
adventure ini mengusung klan nama Versys series
namun dengan basis mesin 250cc twin silinder yang
sama dengan mesin Ninja 250FI juga Z250. Namun
berbeda dengan Versys series lainnya yang 1000cc
juga 650cc, Verys 250cc menganut single headlamp
dan desain velg jari-jari.
RF100L Africa Twin
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 Beragam kegiatan sosial yang dilakukan Club Rotary Surabaja Selatan.

Berkumpul dan Beramal bersama
Club Rotary Surabaja Selatan
Kesibukan sehari-hari yang menyita sebagian
besar waktu para pengusaha dan professional ini
tidak menjadi hambatan untuk berkumpul secara
rutin dan menyelengarakan berbagai aktivitas sosial. Ya, berkumpul dan bersosial memang harus
dilakukan. Selain bisa menghilangkan stres karena
beban kerja, juga bisa menambah wawasan dan
menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Seperti
yang dilakukan Club Rotary Surabaja Selatan.
President Club Rotary Surabaja Selatan, Erni
Soepai mengatakan, klub ini memang dibentuk
sebagai wadah para pebisnis dan profesional
untuk bertemu dan bertukar wawasan. Klub ini
dibentuk bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi
untuk melaksanakan aksi sosial. Karena itulah
mereka bertemu setiap minggu untuk membahas
berbagai program kerja klub selama satu tahun.
Mulai dari keanggotaan, kontribusi dana, proyek
sosial yang bakal dilaksanakan.
Menurut Erni, anggota Rotary biasanya dimin
ta membayar uang keanggotaan dalam jumlah
relatif kecil yang kemudian secara berkala disetorkan ke Rotary International. Namun, uang iuran
ini tidak terlalu besar dibanding bantuan yang
diberikan kembali ke tiap klub untuk proyek sosial
di wilayahnya masing-masing, terutama untuk
negara berkembang.
Di luar iuran tersebut, klub memiliki kebijakan
masing-masing untuk biaya menyelenggarakan
pertemuan serta pengumpulan dana untuk tujuan tertentu, terutama untuk kegiatan charity.
Perencanaan proyek kemanusiaan dan charity
yang diadakan biasanya diserahkan kepada ma
sing-masing klub.
“Kalau ada orang yang masuk di sini ingin dapat keuntungan, pasti tidak betah dan keluar. Kare
na ini memang murni club sosial,” tegas Erni.
Baru-baru ini, klub yang beranggotakan 35
orang tersebut melaksanakan kegiatan edukasi
kesehatan gigi untuk anak SD dan memberikan
bantuan tempat cuci tangan di SDN Kedinding VIII
Surabaya. “Ini direncanakan dilaksanakan di seluruh SD di Surabaya. Nantinya kami bekerja sama
dengan Dinas Kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini kesehatan gigi jarang
diperhatikan masyarakat. Sehingga banyak yang
tidak paham dan mengerti bagaimana cara me-

nyikat gigi dengan benar. Padahal menjaga kese
hatan gigi itu sangat penting. "Pemilihan waktu
menyikat sudah benar, pagi dan malam. Tetapi
pagi itu kapan dan malam itu kapan, masih ba
nyak yang salah. Pemilihan jenis sikat dan teknik
menyikat gigi juga belum benar," tambahnya.
Selain melakukan edukasi, Club Rotary Surabaja Selatan juga melakukan berbagai aksi sosial
lain, seperti operasi jantung dan katarak, memberikan bantuan kacamata, serta melakukan pendampingan kepada perajin perak dan petani di
Mojokerto.
"Mereka kami undang untuk melakukan presentasi. Ada dua kelompok, yaitu petani dan perajin perak. Nanti akan kami pilih, mana yang sejalan
dengan program Club Rotary," tambahnya.
Erni mengungkapkan, ada enam program utama, yaitu menciptakan kedamaian, memerangi
penyakit, menyediakan sarana dan prasarana air

bersih, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pe
ningkatan pendidikan serta peningkatan ekonomi
masyarakat kecil. “Kami ingin lebih bermanfaat
bagi masyarakat, terutama anak-anak dalam hal
pendidikan dan kesehatan agar Club Rotary lebih
dicintai masyarkat luas,” harapnya.
Rotary International, biasanya dikenal sebagai
Rotary Club, adalah sebuah klub yang tersebar di
seluruh dunia. Anggotanya adalah para pemimpin
bisnis dan profesional yang banyak melakukan
aksi sosial. Rotary Club pertama didirikan pada
1905 di Chicago oleh Paul Harris. National Association of Rotary Clubs (Asosiasi Rotary Club Nasional) dibentuk pada 1910.
Namanya kemudian diganti menjadi Rotary International pada 1922 karena telah terbentuknya
cabang-cabang di luar negeri. Kini ia telah menyebar ke 168 negara dan mempunyai lebih dari 1,2
juta anggota di sekitar 32.000 klub.
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Oleh:

Cara Jitu ”Menikmati”
Kesuksesan
Orang Lain

Muhammad Ali Affandi

Ketua Kompartemen Bina Wilayah Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Badan Pengurus Pusat (BPP)
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI

H

AL pertama yang saya lakukan di pagi hari adalah
menikmati secangkir kopi dan membuka media sosial,
melihat perkembangan yang terjadi di lingkungan
kita, Indonesia, bahkan dunia. Di tengah perlambatan
ekonomi saat ini, saya selalu mengikuti perkembang
an pasar, dan tentu perkembangan rekan-rekan saya. Ada rekan
yang justru bertambah sukses. Ada yang membangun bisnis baru,
membeli aset, meluncurkan buku baru, dan promosi ke posisi baru.
Di lain sisi, ada pula yang kurang beruntung dan terus murung
dalam situasi ekonomi yang tak mengenakkan ini. Saya tidak akan
membahas kisah yang bertolak belakang tersebut karena tentunya akan menambah daftar berita negatif di catatan Anda.
Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita benarbenar tertinggal dengan yang lain? Ada beberapa kekhawatiran
yang lumrah saja terjadi apabila kita merasa tidak aman. Apakah
kesuksesan mereka berpengaruh negatif dengan kesuksesan
kita? Tentunya tidak. Tapi jika kita tidak mewaspadai perubahan
yang terjadi, bisa saja akan berdampak kepada kita. Sebagai
contoh, mungkin saja teman kita membuka bisnis yang sama
dengan kita sehingga akan terjadi “perang” di pasar.
Indikatornya sebenarnya cukup mudah. Jika Anda melihat
rekan-rekan Anda di media sosial mengungkapkan kesuksesan mereka, apakah ada perasaan senang atau sedih atas
kegembiraan mereka? Saya yakin kita bukanlah generasi
yang “susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah”. Saya juga bertanya kepada diri saya
sendiri, apa saya termasuk orang yang seperti itu. Jadi,
untuk membuktikannya, saya coba menyampaikan ide dan
pemikiran saya melalui tulisan ini. Saya tergelitik untuk
menulis artikel ini karena kadang ada sebagian dari kita
yang justru apriori ketika melihat orang lain sukses dan
“memamerkan” kesuksesannya itu di media sosial.
Bagi saya, permasalahannya bukan pada media sosialnya, tapi karena masalah perbandingan. Membandingkan
diri sebenarnya adalah hal yang wajar saja, karena itu
otomatis dan bagian dari mekanisme internal kita untuk
mengevaluasi diri. Itu merupakan bagian dari ego, dorongan
untuk berperilaku lebih kreatif dan pembelajaran. Memang
susah untuk tidak melihat perkembangan sekitar, karena yang
lain tetap akan berputar dan berjalan saat kita beristirahat.
Media sosial diciptakan tidak untuk disimpan seperti buku diary.
Jadi lumrah saja jika kita mengunggah aktivitas agar yang lain dapat
mengetahui progress dari perjalanan hidup kita. Gunakan media
sosial sekadarnya dan manfaatkan sebaik mungkin. Sebagai contoh,
di Twitter banyak akun yang membangun optimisme, tips, dan kisah
yang membangun mental kita untuk menjadi lebih baik. Jangan
memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan berita negatif atau
bahkan mencela pihak tertentu.
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Tanyakanlah pada diri sendiri, “bagaimanakah saya dapat menciptakan peluang?”, “bagaimana saya memberi manfaat
untuk orang banyak?” . Banyak kisah sukses
yang berawal dari media sosial. Sebagai contoh, Anda pasti familiar dengan meme/gambar lucu yang biasa di-share di Path? Salah
satu akun yang fenomenal adalah Dagelan,
yang dapat menghibur dan menciptakan
peluang bisnis melalui media sosial. Intinya,
jangan terfokus hanya kepada obyek, tapi
manfaatkan dengan menjadi subyek.
Jangan Membandingkan Diri dengan
yang Lain. Saat kali pertama mendengar saran sederhana tersebut, saya berpikir bahwa
itu memang terdengar mudah, namun susah untuk dilakukan. Saya mendapat saran
tersebut dari salah satu mentor saya, dan
ini yang beliau katakan, “Jangan memban
dingkan dengan orang lain, karena apa yang
dilihat belum tentu benar. Jangan percaya
dari apa yang dikatakan orang, karena itu
juga belum tentu benar. Yang benar adalah
bagaimana kita dapat belajar dari orang
tersebut, entah pengalaman, cara atau pola
pikir orang itu.”
Ada beberapa pertanyaan yang perlu
kita jawab agar bisa mengambil sari dari
pengalaman orang tersebut:
- 	 “Apa yang mereka lakukan agar dapat

sukses seperti sekarang ini?”
- “Apa yang dapat saya pelajari dari
mereka?”
- “Apakah cara-cara mencapai kesuksesan itu sesuai dengan nilai kita?”
Ketika kita menanyakan hal itu, mungkin
akan sedikit membantu mengubah jebakan
perbandingan menuju pembelajaran agar
kita dapat menilai diri kita dan orang lain.
Mengubah perbandingan kepada selebrasi. Pujian maupun kritikan biasanya juga
bergantung dari prinsip dan nilai seseorang.
Kita akan menjadi lebih menghargai orang
yang memiliki nilai dan prinsip yang sama
dengan kita dibandingkan dengan yang
tidak. Ketika kita dapat mengubah pola pikir
untuk dapat mempelajari semua aspek,
kita akan lebih mudah menikmati hidup.
Bintang tidak akan berpendar jika tidak ada
gelap. Jadi, jangan mengambil sesuatu dari
hal positif saja, tapi coba kita pelajari yang
negatif juga agar kita dapat mengetahui
perbedaannya.
Ketika Anda mengagumi orang yang
berani mengambil risiko, memanfaatkan
setiap masalah menjadi peluang, fokuslah pada orang tersebut. Ajaklah mereka
berdiskusi untuk memecahkan masalah

Anda. Dalam konteks inilah, Anda dapat
mengubah perbandingan tersebut menjadi
solusi.
Jadikan kesuksesan orang sebagai
cermin. Perbandingan dapat menjatuhkan,
membuat Anda terjebak jika membiarkannya. Saya tidak melarang untuk memban
dingkan diri dengan orang lain, bahkan
kita dapat pelajaran berharga jika kita mau
melakukannya secara tepat. The light we
see in others can help us see our own—and
appreciate it. Jadi, lain kali ambil kesempat
an membandingkan kesuksesan orang lain
dengan diri Anda dari sudut pandang yang
baru. Sebagai bahan pertimbangan, perta
nyaan berikut mungkin membantu:
- “Apa nilai yang menginspirasi saya?”
- “Di mana saya dapat belajar mengembangkan hal tersebut?”
- “Bagaimana nilai tersebut dapat saya
terapkan kepada diri saya?”
- “Bagaimana cara saya agar dapat lebih
baik lagi?”
Jadi, sudah siapkah kita semua belajar
dari kesuksesan orang lain?
Tulisan ini terinspirasi dari Beyond
Compare, The Digital Program Lauren Cocreated with Tanya Geisler

Petrokimia Gresik Kembangkan
Teknologi Budidaya Padi
GUNA meningkatkan produktivitas padi, PT Petrokimia
Gresik (PG), anak usaha PT Pupuk Indonesia (Per
sero), mengembangkan teknologi budidaya tanaman
padi dengan memberikan kawalan lengkap kepada
petani. Pengawalan ini meliputi serangkaian kebutuh
an sarana produksi padi seperti benih, pupuk, pembe
nahan tanah, dan pestisida.
Direktur Utama PG Nugroho Christijanto mengata
kan, teknologi budidaya padi PG ini mampu meningkat
kan produktivitas padi dan merupakan hasil inovasi PG
dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Tidak hanya pupuk, kawalan kami juga meliputi
benih, pembenahan tanah, dan pengendalian hama,”
ujar Dirut PG Nugroho Christijanto di sela acara tanam
perdana padi teknologi PG di lahan sawah milik Ke
lompok Tani Trubus Makaryo di Desa Mojorano, Kec.
Dander, Kab. Bojonegoro.
Secara teknis, teknologi budidaya padi PG ini
diawali dengan melakukan analisis tanah dengan
memanfaatkan fasilitas mobil uji tanah. Analisis ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah
sehingga bisa diperoleh dosis rekomendasi pemupuk
an yang tepat yang dapat diaplikasikan oleh petani.
Setelah analisis kesuburan tanah, selanjutnya di
lakukan persemaian padi dengan menggunakan benih
unggul produksi PG, yaitu Petroseed, dan menambah
kan produk hayati Potensida sebagai perlakuan benih
(seed treatment), untuk meningkatkan ketahanan
benih/bibit dari serangan hama dan penyakit serta me
menuhi kebutuhan hara bibit.
Selanjutnya dilakukan pemupukan dasar dengan

Dirtekbang PG Arif Fauzan (kanan) memperlihatkan produk Phonska Plus,
kepada Ketua DPRD Nganjuk Puji Santoso di Petromart.

Dirut PG Nugroho Christijanto bersama Wabup Bojonegoro Setyo Hartono melihat
produk pengembangan PG di Petromart.

menggunakan pupuk Petroganik dan Petro-Cas. Petro
ganik merupakan pupuk organik yang berfungsi untuk
meningkatkan kesuburan tanah, melalui perbaikan kua
litas sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sedangkan Pe
tro-Cas bermanfaat sebagai sumber unsur hara Kalsium
dan Sulfur untuk tanaman padi, sekaligus meningkatkan
pH tanah. Keduanya merupakan produk hasil riset PG.
Kegiatan pemupukan susulan dilakukan dengan
mengaplikasikan pupuk yang mengandung unsur hara
makro dan mikro, yaitu NPK Phonska Plus (non-sub
sidi). Disebut NPK Phonska Plus karena dalam pupuk
NPK tersebut terdapat tambahan kandungan unsur
hara mikro yaitu Seng (Zn) dan Sulfur (S) yang sangat
esensial bagi tanaman. Manfaat Seng diantaranya
adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif
dan pertumbuhan biji/buah, sementara manfaat Sulfur
adalah untuk meningkatkan kualitas hasil panen.
Sedangkan untuk pengawalan terhadap hama dan

penyakit, PG bersama anak usahanya, PT Petrosida
Gresik dan PT Petrokimia Kayaku, menyediakan ber
bagai jenis Pestisida, baik Insektisida, Fungisida, Her
bisida, maupun Rodentisida.
“Jadi pengawalan budidaya padi teknologi PG sa
ngat lengkap. Petani bisa menerapkannya untuk me
ningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Di kesempatan itu, PG juga meresmikan Petromart
di Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Petromart merupa
kan toko pertanian yang menjual produk non-subsidi
dan produk pengembangan PG Group lainnya yang
terdiri dari pupuk, produk hayati, benih, produk olahan
pangan, dan pestisida.
Kehadiran Petromart di daerah tidak dimaksudkan
untuk berkompetisi dengan kios-kios pertanian yang
sudah, melainkan sebagai pelengkap dan penyuplai
produk-produk pengembangan dan produk non subsidi
ke kios-kios existing.adv
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Terus Bertumbuh
dan Perluas Lini Usaha
Tahun ini, tepatnya 17 Februari, kabarbisnis.com memasuki usia yang
kedelapan tahun. Didirikan sejak 2009, media online yang berfokus
ke dunia bisnis ini terus tumbuh dengan semakin banyak mitra. Kini,
telah disiapkan sejumlah perluasan lini usaha.
kabarbisnis.com berada di bawah kelompok
usaha PT Airlangga Media Cakra Nusantara
(Amerta). Semula, kelompok usaha ini berge
rak di bidang periklanan, mulai dari pembuat
an konten kreatif hingga eksekusi periklanan,
terutama untuk media luar ruang seperti baliho dan billboard di sejumlah jalan strategis di
Surabaya, Malang, Gresik, Batu, Sidoarjo, dan
beberapa kota lain di Jawa Timur. ”Klien kami
sudah ratusan di bisnis periklanan, mulai dari
korporasi nasional sampai kalangan politisi,”
ujar CEO Amerta Muhammad Ali Affandi.
Hingga pada perkembangannya, model
bisnis lama dirasa perlu perluasan. Ekstensifikasi bidang usaha ini yang mendorong
Amerta untuk membuat bisnis lain. Bendera
pertama yang kemudian dikibarkan adalah
kabarbisnis.com. Portal berita ini fokus pada
berbagai hal tentang dunia
bisnis, dari pasar modal sampai sektor riil, dari kewirausahaan sampai teknologi
informasi.
Managing Director kabar
bisnis.com Agitya Kusuma
Kamalalya mengatakan, tahun ini ulang tahun kabarbisnis.com mengambil tema
”rise and shine”, terus melaju dan bersinar. Tema ini diambil untuk menunjukkan
semangat kabarbisnis.com
dan Amerta yang makin optimistis dalam menyambut
tahun 2017 yang disebut mempunyai banyak
tantangan.
”Dilihat dari berbagai indikator, seperti
pertumbuhan pembaca, penambahan mitra
bisnis, dan kinerja finansial, kami cukup puas.
Rata-rata per tahun kami tumbuh dua digit,”
ujar alumnus magister manajemen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut.
Agitya mengatakan, tahun ini pihaknya
menyiapkan sejumlah langkah perluasan lini
usaha. Fokus bisnisnya masih pada dunia on
line. Grup Amerta menyiapkan empat media
online baru dengan segmentasi pasar yang
berbeda-beda untuk melengkapi kabarbis
nis.com yang membidik pasar pelaku usaha.
”Kami menyadari bahwa perlu banyak ins
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trumen untuk merangkul berbagai segmen
pasar. Jadi nanti media grup kami mempunyai segmen yang lengkap, dari A sampai Z,”
ujarnya.
Empat media anyar itu, sambung Agitya,
masing-masing menyasar kelompok anak
muda, pencinta perjalanan, penyuka olahraga, dan masyarakat urban yang dinamis.
Empat segmen tersebut bisa juga beririsan,
sehingga semuanya akan saling melengkapi.
”Dalam waktu yang tidak lama lagi, kami akan
meluncurkan empat media online baru tersebut,” papar Agitya.
Andi, sapaan akrab Ali Affandi, menambahkan, dengan perluasan lini usaha itu,
Grup Amerta kian mengukuhkan diri sebagai penyedia solusi terintegrasi kepada para
mitra dalam menjangkau pasarnya masingmasing. Kerja-kerja kreatif
Grup Amerta bakal semakin
lengkap untuk menjawab
permasalahan pemasaran,
promosi, riset, dan perbaik
an kualitas layanan dari para
mitranya.
Layanannya terintegrasi
dari jasa kreatif desain visual
dan audio visual, periklanan,
penulisan kreatif, event organizer, riset, hingga beragam segmen portal berita.
“Amerta sebagai sebuah
kelompok usaha mengibarkan sejumlah brand dengan
spesifikasi layanan kreatif yang beragam. Solusi total bagi kebutuhan kreatif Anda, istilahnya A sampai Z kami layani,” ujar mahasiswa
magister manajemen teknis Institut Teknologi
Sepuluh November (ITS) Surabaya ini.
Selain kabarbisnis.com dan sejumlah media anyar yang siap hadir tahun ini, Amerta
sudah memiliki brand Playground. Layanannya mencakup branding dengan beragam
pernak-perniknya, mulai merancang company identity, company profile, website, stationery, dan beragam aplikasi branding lainnya.
Untuk memperkuat lini ini, Amerta berafiliasi
dengan TediHouse dan Akusara. Berbeda
dengan Playground yang kuat dalam bidang
branding, TediHouse memiliki kelebihan da-

lam teknologi digital, sedangkan Akusara
fokus dalam desain grafis. “Klien tidak perlu
pergi ke banyak tempat untuk memenuhi kebutuhannya. Cukup datangi Amerta, kami sediakan apa yang klien inginkan,” tegas Andi.
Konsep branding dan media planning, tak
akan berjalan optimal tanpa realisasi aktivasi.
Karenanya, Amerta memiliki event organizer
bernama MerahPutih Production. Event orga
nizer ini menyediakan solusi total untuk kebutuhan aktivasi merek (brand activation) dan
event-event perusahaan. Gathering, pameran,
promosi produk dengan berbagai konsep,
seminar, dan beragam event menjadi andalan
MerahPutih Production.
“Portofolio MerahPutih Production sangat
beragam, mulai promosi produk dengan konsep konvoi jalanan, pembuatan booth pamer
an yang megah, hingga menangani eventevent kelas nasional seperti kongres, seminar,
dan masih banyak lagi,” imbuh Direktur Me
rahPutih Production Lesag Bayu Adha.
Bisnis yang baik adalah bisnis yang terukur.
Maka, Amerta selanjutnya menawarkan solusi
lembaga riset Sindikasi Research. Entitas ini
menawarkan riset komunikasi pemasaran,
baik untuk kepentingan komersial (bisnis),
sosial, maupun politik. Beberapa layanannya
seperti riset kepuasan pelanggan, pening
katan kualitas layanan, riset pemasaran, pe
metaan sosial, hingga survei politik.
Selain entitas-entitas itu, Amerta juga ber
afiliasi dengan VOffice dan Physiopreneur.
“Salah satu penunjang dalam bisnis adalah
alamat dan tempat yang representatif. VOffi
ce bisa menjadi solusi mudah dan relatif murah untuk kebutuhan itu,” ujar Andi. “Kami
menggandeng Physiopreneur membawa
misi edukasi lifestyle olah raga secara serius,”
lanjutnya. Andi menambahkan, menjalankan
beragam layanan bisnis tersebut membutuhkan modal kreativitas.
Oleh karena itu, Grup Amerta diperkuat
oleh tak kurang dari 70 SDM yang berkompeten di masing-masing bidangnya. Ada
yang jago strategi, jago desain, ahli event organizer, hingga pakar penulisan. Semuanya
berpadu menjadi satu irama dalam nilai-nilai
perusahaan Grup Amerta yang profesional,
berintegritas, inovatif, dan total.
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Tujuan pendidikan MMT-ITS adalah menghasilkan
mahasiswa yang mampu mengidentifikasi dan
menganalisis persoalan dalam bisnis, atau
industri, memiliki kemampuan interpersonal dan
intrapersonal dalam mengembangkan proyek
yang berorientasi pada technopreneurship dan
sustainable, mampu memilih dan mengintregasikan
berbagai metoda untuk menyelesaikan persoalan
bisnis secara efisien dan efektif, mampu
melakukan pengambilan keputusan pada berbagai
tingkat hierarki secara sistematis pada setiap
aktifitas dan dinamika bisnis untuk mencapai
kepuasan stakeholder.
MMT-ITS telah meluluskan lebih dari 1400
alumni dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.
Perusahaan industri yang mengirimkan
karyawannya untuk dididik antara lain PT Total Indonesia, PT Chevron
Pacific Indonesia, PT Sinar Mas Group, PT Semen Gresik, PT Petrokimia Gresik, PT Telkom,
dan sebagainya. Lembaga pemerintahan yang telah bekerjasama antara lain BPK, BPKP,
Kementrian Kesehatan, Kementrian PU, dan sebagainya.

LEARNING OUTCOMES
MANAJEMEN INDUSTRI

MANAJEMEN PROYEK

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan
kemampuan untuk:

Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan
kemampuan untuk :

Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan
untuk:

 Mengidentifikasi dan menganalisis persoalan
manajemen dan teknologi dalam industri.

 Menguasai pengetahuan pengelolaan proyek,
manajerial umum, dinamika dan lingkungan
proyek, serta kemampuan interpersonal dan
intrapersonal dalam mengembangkan proyek
yang berorientasi pada technopreneurship dan
sustainabbilitas.

 Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan
kebutuhan sistem informasi dari sebuah sistem
organisasi.

 Melakukan identifikasi, analisis dan
pengambilan keputusan yang efektif dan efisien
pada setiap aktivitas dan dinamika proyek.

 Merencanakan dan memantau proyek konstruksi
teknologi informasi (implementasi paket aplikasi,
pengembangan perangkat lunak, instalasi infrastruktur
jaringan).

 Memilih dan mengintegrasikan berbagai metoda
untuk menyelesaikan persoalan manajemen dan
teknologi dalam industri secara efisien dan efektif.
 Melakukan pengambilan keputusan pada berbagai
tingkat hierarki secara sistematis.
 Mengembangkan jiwa technopreneurship
untuk tujuan penciptaan bisnis baru maupun
mempertahankan keberlanjutan.

KERJASAMA

 Merencanakan dan menilai kelayakan suatu
proyek secara terintegrasi dari berbagai aspek.
 Mengaplikasikan dan mengintegrasikan secara
dinamis pengetahuan, kemampuan, metode
dan teknik yang sesuai dengan persyaratan
proyek untuk mengelola pembangunan dan
pengembangan proyek serta operasional bisnis
guna mencapai kepuasan stakeholder.

 Merencanakan proyek pengembangan sistem informasi
suatu sistem organisasi berbasis prinsip-prinsip
manajemen proyek.

 Merancang sistem informasi yang terdiri atas beragam
komponen yang merupakan sebuah sistem terintegrasi.
 Merancang dan mengelola bisnis berbasis jaringan,
merencanakan implementasi sistem informasi secara
efisien dan efektif, mengevaluasi dan mengaudit
sistem informasi, serta merancang sistem pengambilan
keputusan berbasis komputer.

Sejumlah program
kerjasama pendidikan telah
dijalin antara prodi MMT-ITS dengan
berbagai instansi Pemerintah dan industri mulai tahun
1996 sampai tahun 2016.
Pada tahun 1996 hingga 2001, Program Studi MMT-ITS menjalin kerjasama dengan Pemda
Tingkat I Papua dalam penyelenggaraan pendidikan bidang Manajemen Proyek, Manajemen
Pembangunan Kota, Manajemen Rekayasa Lingkungan dan Manajemen Teknologi Transportasi.
Pada tahun 2003, dilaksanakan Program Kerjasama Pendidikan dengan PT Caltex Pacific
Indonesia untuk Bidang Manajemen Teknologi Informasi.
Beberapa kerjasama pendidikan lainnya adalah dengan BPKP dan BPK-RI (Bidang Manajemen
Teknologi Informasi hingga saat ini), dan Dinas Perhubungan Propinsi Jatim (Bidang Manajemen
Transportasi).
Mulai 2010 sampai 2016, telah terjalin kerjasama pendidikan dengan PT Total Indonesie
(Bidang Manajemen Proyek dan Manajemen Industri), PT Chevron Pacific Indonesia (Bidang
Manajemen Industri dan Manajemen Proyek), PT Pertamina (Bidang Manajemen Industri), PT PJB
(Bidang Manajemen Industri) dan PT Newmont Nusa Tenggara & Kementrian PU juga menempuh
pendidikan di bidang Manajemen Proyek.

WAKTU

PERKULIAHAN
Kelas Profesional

Senin-Rabu
18.30-22.10
Kelas Eksekutif

Jumat
18.30-22.10
Sabtu
08.30-16.00
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KAN EDY | Owner PT Kokoh Anugrah Nusantara

Tertantang Bikin Rumah
Murah Berkualitas Dunia
Keinginan membantu pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat
berpenghasilan rendah mendorong pria kelahiran
1968 ini fokusmembangun rumah murah di seluruh proyek propertinya.
Berbekal keahlian yang dia dapatkan sebelum
terjun di dunia properti, Kan Edy, pemilik PT
Kokoh Anugrah Nusantara, berhasil mewujudkan
mimpinya. Dia berhasil membangun rumah kokoh berkualitas dunia dengan harga yang relatif
murah, hanya sekitar Rp 150 jutaan untuk tipe 36.
“Jadi begini, latar belakangnya saya merasa
tidak puas dengan sistem rumah murah yang
ada saat ini. Karena dalam tiga tahun, pemiliknya
cenderung melakukan renovasi. Dengan kondisi
ini, akhirnya saya membuat terobosan untuk
membuat rumah yang tahan lama sehingga
ketika membeli rumah tidak lagi memikirkan
renovasi. Rumah ini ramah lingkungan. Rumah

mengucapkan:

ini murah tetapi tidak murahan karena proses
pembuatan dilakukan dengan sangat hati-hati
dan mengedepankan kepuasan konsumen, bukan
karena keuntungan belaka,” ujar Kan Edy.
Dalam pembuatannya, konsep yang dibangun
adalah rumah yang kuat. Untuk itu, bahan material yang digunakan tidak biasa. Semua bangunan
berupa cor beton. Proses pengecoran berjalan
sangat cepat. Pengecoran dilakukan dengan
teknologi canggih berbahan teknis pengecoran
monolit. Sebuah alat khusus bangunan rumah
yang ada dan sudah menjadi hak cipta PT KAN.
Selain itu, sistem drainase yang dibangun
tidak berupa got, tetapi resapan yang berada di
tengah jalan agar sebanyak 70% hingga 80% air
hujan dikembalikan di dalam tanah. Sistem ini
mengadopsi model di negara-negara maju.
”Rumah murah ini bisa tahan gempa hingga
8 skala richter. Material yang ada di atas didesain
serba ringan. Tahan
gempa ini artinya kalau
ada gempa, rumah
ini akan mengalami
keretakan saja dan
tidak membahayakan
penghuninya. Rumah
ini juga tidak perlu
sering dicat, cukup dicuci pakai sabun sudah
berubah lebih baik,”
katanya.
Ayah dari Venesa
dan Mika Kangtama ini
mengakui, keinginannya membangun rumah murah ini berawal
dari kondisi di Indonesia yang sangat tidak
seimbang. Tidak ada
yang ingin membuat
rumah murah. Ini bisa
dilihat dari besarnya
angka backlog atau
kesenjangan kebutuh
an dan ketersediaan
hunian yang mencapai
15 juta unit.
“Selain karena
niat ingin memba
ngun rumah murah,
sebenarnya pasar
untuk kelas bawah ini
sangat luas. Sejauh ini
belum ada perusahaan properti yang
fokus ke rumah murah

”Selamat Ulang Tahun ke-8
kabarbisnis.com”

edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com

karena dianggap banyaknya problem yang bakal
dihadapi. Padahal 80% pasar properti ada di kelas
tersebut. Makin murah rumah, makin banyak
pasarnya,” aku Edy.
Saat ini, ada dua proyek Puri Kokoh milik PT
KAN yang tengah dalam proses penyelesian, yaitu
proyek Puri Kokoh Mojokerto dan Puri Kokoh
Gresik. Di Mojokerto, dari 150 unit rumah yang
dijual, semuanya sudah ludes dalam jangka waktu
setengah tahun. Sementara proyek Puri Kokoh
Gresik masih dalam proses pengerasan lahan
yang nantinya akan dilanjutkan pembangunan infrastruktur hunian. Di Puri Kokoh Gresik, Edi akan
membangun 500 unit rumah murah berkualitas.
Tidak hanya itu, untuk menegaskan komitmennya membantu masyarakat berpenghasilan
rendah mendapatkan hunian, Edi meluncurkan
program rumah untuk pesiunan dan masyarakat
non bankable.
Untuk program pensiunan, mekanismenya
adalah dengan mengarahkan pembayaran uang
pensiun ke bank BTN, lalu BTN akan memberikan
kredit rumah kepada pensiunan tersebut hingga
10 tahun. ”Padahal, biasanya bank tidak mau
memberikan kredit kepada pensiunan di atas 5
tahun. Padahal gaji pensiunannya banyak yang
mencapai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. Kalau misal
ambil rumah di Puri Kokoh dengan cicilan Rp 1
juta per bulan, tentu masih bisa,” ujarnya.
Sementara program rumah untuk masyarakat
yang dinilai tidak bankable dilakukan dengan
menjadikan perusahaan Puri Kokoh sebagai avalis
atau penjamin mereka. Untuk itu, Puri Kokoh
telah menempatkan dana di BTN. Jika ada kredit
macet, BTN bisa langsung ambil dari simpanan
dana tersebut. Tetapi jika bulanan tidak dibayar
hingga 6 bulan, maka Puri Kokoh akan melakukan
buy back atau pembelian kembali atas unit rumah
tersebut.
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Jatuh Rindu di Danau Kelimutu
Menyaksikan sendiri danau tiga warna di Gunung Kelimutu adalah pengalaman hidup yang tak akan
terlupakan. Eksotika alam yang tiada duanya berpadu dengan suasana filmis khas pegunungan.
Membuat siapa pun bakal selalu merindu untuk kembali menjejakkan kakinya di gunung ini.
BERADA di Desa Pemo, Kabupaten Ende, Gunung Kelimutu adalah salah satu keajaiban du
nia yang ada di Indonesia. Gunung ini memiliki
danau tiga warna yang berbeda, yaitu biru toska,
hitam, dan hijau. Uniknya, danau kawah tersebut
bisa berubah warna seiring dengan perjalanan
waktu. Sungguh pesona alam berkah dari Tuhan
yang tiada duanya.
Menggunakan pesawat Sky Aviation, saya
mendarat di Bandara Frans Seda, Maumere, berlanjut perjalanan darat menuju ke Kabupaten
Ende. Butuh waktu 5 jam untuk sampai di Ende.
Kabupaten ini mempunyai jejak penting dalam sejarah perjalanan republik. Di Ende inilah,
proklamator kita, Bung Karno, pernah diasingkan oleh Belanda selama empat tahun, mulai
14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Bung
Karno yang biasanya selalu berorasi berapi-api
di tengah lautan massa, kerap menyendiri kare
na dibatasi pergaulannya oleh militer Belanda.
Bung Karno lalu melancong ke Danau Kelimutu, dan dari sana dia terinspirasi menulis
naskah drama berumbul ”Rahasia Kelimutu”. Selain naskah drama, Bung Karno juga merenung

banyak tentang berbagai hal tentang Indonesia,
yang kelak memengaruhinya dalam mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara.
Kembali ke kisah perjalanan ini. Dari Ende,
kami melanjutkan perjalanan ke Desa Pemo
yang merupakan kaki Gunung Kelimutu. Kami
berjalan di malam hari. Jika kami hitung, pusat
kota Ende ke Kelimutu sekitar 50 kilometer. Tidak
terlalu jauh, tetapi perjalanan menjadi tidak mudah karena jalanan sempit dan berliku.
Perjalanan yang berliku tak lantas membuat
kami capai. Justru banyak pengalaman dan pemandangan terangkum. Sesekali saya berhenti
sambil menikmati taburan bintang di tengah
perjalanan. Sungguh memesona.
Gunung Kelimutu bisa digolongkan sebagai gunung ”tamasya” seperti halnya Gunung
Bromo yang terkenal dengan lautan pasirnya
dan Gunung Ijen di Banyuwangi yang bisa memancarkan api biru (blue fire). Secara topografi,
Kelimutu ini tidak terlalu tinggi.Untuk mencapai
nya juga tidak terlalu susah karena sudah difasilitasi ratusan tangga yang telah dibangun. Meski
begitu, Kelimutu tetaplah penuh misteri. Banyak

wisatawan yang dikabarkan hilang dan akhirnya
ditemukan meninggal.
Sampai di pintu gerbang, saya mulai menyusuri tangga.Kabut perlahan turun menyapa.
Cuaca cukup dingin. Tidak seperti kebanyakan
gunung yang ramai pendaki, Kelimutu bisa dibilang sepi dari hiruk pikuk para porter.
Menurut warga sekitar,danau berwarna biru
toska atau “Tiwu Nuwa Muri Koo Fai” karena
konon merupakan tempat berkumpulnya jiwajiwa muda-mudi yang telah meninggal.
Danau yang berwarna hitam atau “Tiwu Ata
Polo” merupakan tempat berkumpulnya jiwajiwa orang yang telah meninggal dan selama
ia hidup selalu melakukan kejahatan. Sedangkan danau berwarna hijau atau “Tiwu Ata Mbu
pu” merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa
orang tua yang telah meninggal.
Pada saat Presiden Soeharto lengser, salah
satu danau ini berwana merah seakan menjadi
pertanda bergantinya dinasti. Walaupun tampak
dekat, jika kita melempar batu ke dalam danau
maka tidak akan pernah sampai ke danaunya.
Dipuncak, kami bertemu nenek-nenek penjual kopi dan mi instan. Untuk cuaca dingin,
suguhan makanan tersebut sangat dinantikan.
Tampak beberapa orang asyik mengabadikan
indahnya Kelimutu.
Saya tidak mau pulang sebelum kabut hilang,
sekitar dua jam menunggu akhirnya kawah
benar-benar bersih dari kabut. Sekalipun tidak
mendapatkan sunrise karena hujan, keunikan
tiga warna Kelimutu bagi kami cukup memberikan pesona tersendiri.
Danau Kelimutu adalah cerita lain tentang
pesona alam tak tepermanai, anugerah Ilahi
yang luar biasa. Kami menyelami keindahannya,
menyadari kami tak lain hanya sebutir debu di
tengah galaksi yang megah ini.
Selalu ingin kembali ke tempat ini untuk sekadar menyelami eksotika alamnya, menghirup
udara segarnya, dan menikmati ramah sapa penduduknya. Di Kelimutu yang syahdu, kami jatuh
rindu..Andik Setiawan | penikmat perjalanan
edisi khusus: HUT ke- 8 kabarbisnis.com
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Komisaris, Direksi, dan Karyawan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
mengucapkan

Selamat Ulang Tahun ke-8

”Semoga Selalu Sukses..!”

