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Well hello there :) 
even though i’m 
just a high school 

graduate but Alhamdulillah 
god love me and give me 
chance to be able to learn 

from others and through 
working experiences :)
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Here where the company soul become my influence :) and make me a 100%
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Profile: 

 Putra Arrizky  
 22 November 1983
 Jl Ledeng Sindang sari No45 RT05/07 Bogor West Java 16125
 putra.bwi@gmail.com  
 0812 95 170270 phone/wa.  7D75E938 BBM
 a Father of a super cute 4 month baby girl #hugs

   and a Husband of a super lovely wife #kisses

Studies: 
 2002  

   Graduated form SMUN 5 Bogor
 2003 - Present..

   Learn through the internet, particulary from youtube and design forums
 2008 

   Entered First Media Design School Singapore
   and Wallstreet Institue Singapore
   but due to financial isues i regretly had to stop my studies
   back to Indonesia and.. you may continue to this part :)

Work Experience: 
 2003 - (early) 2008 

   Network Operator | PT Vena Sentra Informasi
   Graphic Designer | Essentials Spa Products - Bali
   Freelancer | Junior Achievement Indonesia - Jakarta     

 (end of) 2008 - 2010 
   Graphic Designer 
   Business Review Magazine & Cleopatra Tabloid (monthly magazine/tabloid)

 2010 - Present..
   Graphic Designer 
   Bloomberg Businessweek Indonesia (weekly business magazine)

THIS IS THE MAGIC LOLYPOP :)
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Ironi Pipa Gas 
Cirebon-Semarang26

Hidup segan mati tak mau. 
Ungkapan itu cocok bagi proyek 
pembangunan pipa gas Cirebon-
Semarang yang hingga kini 
masih terkatung-katung. Setelah 
PT Rekayasa Industri (Rekind) 
selaku pemenang tender proyek 
ini mundur pada 4 April, praktis 
proyek ini berada dalam kondisi quo 
vadis alias tak jelas kelanjutannya.

Namun, datang sedikit angin 
segar dari PT Perusahaan Gas 
Negara Tbk. (PGN). Perusahaan 
milik negara ini menyatakan siap 
melanjutkan pengerjaan proyek 
pipa sepanjang 230 kilometer 
tersebut. PGN bahkan telah 
menyatakan kesiapannya kepada 
Badan Pengatur Hilir Minyak dan 
Gas Bumi (BPH Migas) selaku 
lembaga yang memiliki otoritas 
mengatur industri hilir minyak dan 

  Proyek pipa gas Cirebon-Semarang masih terhenti akibat ketidakpastian pasokan gas

 “Apabila di tengah jalan proyek macet hanya karena ketiadaan gas, maka pemerintah harus 
bertanggung jawab” 

gas. “Kami akan bersinergi dengan 
Rekind dalam proyek ini,” kata 
Kepala Komunikasi Korporat PGN 
Ridha Ababil kepada Bloomberg 
Businessweek Indonesia di Jakarta, 
Senin (19/5).

Ridha mengatakan, sinergi 
antara PGN dan Rekind merupakan 
gagasan Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) sebagai 
solusi mengatasi kemacetan proyek 
ini pascamundurnya Rekind. 
Hingga kini bentuk sinergi antara 
kedua perusahaan pelat merah itu 
masih terus dibicarakan di BPH 
Migas. BPH Migas yang akan 
menentukan akhirnya, ungkap 
Ridha.

BPH Migas mengakui bahwa 
pembicaraan kelanjutan proyek pipa 
gas Cirebon-Semarang masih terus 
dilakukan. BPH Migas masih terus 

merumuskan secara detail segala 
hal terkait proyek ini, termasuk 
mekanisme yang akan digunakan 
untuk menetapkan perusahaan 
penggarap proyek ini. “Apakah 
ditunjuk saja atau tender ulang, 
itu masih kami diskusikan,” kata 
Direktur Gas Bumi BPH Migas Umi 
Asngadah di Jakarta, Senin (19/5).

Perjalanan proyek pembangunan 
pipa gas Cirebon-Semarang 
memang melewati jalan berliku. 
Ketika tendernya digelar pada 2006, 
Rekind keluar sebagai pemenang 
yang memiliki hak khusus. 
Berdasarkan hak khusus tersebut, 
Rekind harus mencari pemasok dan 
konsumen gas yang akan mengaliri 
pipa itu. Batas waktu yang 
diberikan untuk pencarian tersebut 
selama satu tahun.

Awalnya Rekind berupaya 

PGN berminat melanjutkan 
pembangunan pipa gas 
cirebon-semarang yang 
sudah lama terkatung katung
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mendatangkan pasokan gas dari 
Blok Cepu dan proses gasifikasi 
batu bara di Sumatera Selatan. 
Namun, semua upaya itu kandas. 
Rekind pun terjepit di tengah 
ketidakpastian pasokan gas dan 
tuntutan perusahaan penyandang 
yang meminta jaminan pasokan gas. 
Nilai proyek ini memang terbilang 
mahal, yakni sekitar US$300-400 
juta. Setelah delapan tahun tak 
juga mendapatkan pasokan gas, 
Rekind akhirnya mengembalikan 
hak khusus proyek tersebut ke BPH 
Migas awal April lalu.

Lalu, bagaimana nasib pasokan 
gas proyek ini apabila PGN dan 
Rekind melanjutkannya? Ternyata 
PGN juga hingga sekarang belum 
bisa memastikan sumber gas untuk 
pipa tersebut. Akan tetapi, PGN 
sudah mempunyai beberapa opsi. 
Menurut Ridha, kemungkinan 
besar sumber gas akan berasal dari 
pipa gas Kepodang-Tambak Lorok 
yang saat ini sedang dibangun 
oleh PT Bakrie & Brothers Tbk. 
Kemungkinan lainnya mengalirkan 
gas dari Kalimantan. “Yang 
pasti, tidak mungkin dari Jawa 
Barat sebab belum ada pipa yang 
menghubungkan jalur pipa ini 
dengan sumber-sumber gas di 
provinsi itu,” ujarnya.

Negeri ini sebenarnya kaya 

cadangan gas bumi. Pada akhir 
2005, Indonesia diperkirakan 
memiliki cadangan gas alam 
sebesar 2,8 triliun meter kubik 
atau setara dengan 1,5% cadangan 
dunia. Potensi gas alam ini 
mendorong pemerintah Indonesia 
untuk melakukan pembangunan 
infrastruktur seperti  kilang gas. 
Saat ini, Indonesia baru memiliki 
tiga kilang gas alam cair (LNG), 
yaitu kilang LNG Arun yang 
berkapasitas 12,85 juta ton per 
tahun, Kilang (LNG) Bontang 
dengan kapasitas 21,64 juta ton per 
tahun, dan Kilang LNG Tangguh 
yang berkapasitas 7,6 juta ton 
per tahun. Pemerintah berencana 
membangun tiga kilang LNG lagi, 

Rencana Pembangunan Pipa
Nama Pipa Pemilik Target Tuntas
Arun-Belawan Pertamina Kuartal II/2014
Bekasi-Cirebon Pertagas Kuartal IV/2014
Cirebon-Semarang Rekind (Mundur) Kuartal III/2014
Kepodang-Tambaklorok Bakrie and Brothers 2014
Gresik-Semarang Pertagas Kuartal III/2014

SUMBER: KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

yakni Kilang Donggi Senoro LNG, 
Kilang Masela LNG, serta Kilang 
Natuna LNG.

Selain pembangunan kilang, 
pemerintah juga berencana 
membangun berbagai jalur pipa 
gas guna mendistribusikan gas 
dari wadah regasifikasi ke berbagai 
sektor masyarakat. Selain jalur 
pipa gas Cirebon-Semarang, juga 
akan dibangun antara lain jalur 
pipa Arun-Belawan, Cirebon-
Bekasi, serta Kepodang-Tambak 
Lorok. Ketidakjelasan pasokan gas 
kemudian menghambat beberapa 
proyek tersebut, seperti yang 
dialami proyek pipa gas Cirebon-
Semarang dan Gresik-Semarang 
karena kedua proyek itu memang 
berada dalam satu jaringan. 

Munculnya masalah pasokan 
gas ini sesungguhnya menjadi 
ironi apabila disandingkan dengan 
realitas bahwa sebagian besar 
produksi LNG negeri ini diekspor 
ke luar negeri. Data Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
menunjukkan bahwa rata-rata 
ekspor gas bumi Indonesia dalam 
kurun waktu 2004-2011 sebesar 
4.076 juta kaki kubik per hari. 
Sebagian besar atau 81% ekspor ini 
dalam bentuk LNG dan 19% dalam 
bentuk gas pipa.

Di tengah tren ekspor tersebut, 
muncul lagi prediksi bahwa di 
Tanah Air diperkirakan akan terjadi 
defisit gas pada 2022 apabila tidak 
ada penemuan sumber gas baru. 
Ancaman kelangkaan sumber 
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  Keinginan pemerintah menjadikan Indonesia 
sebagai basis produksi ponsel terhalang oleh 
komitmen perusahaan global

 “Belajar dari China, merek lokal bisa 
mendunia”

Tak Lelah  
Merayu Samsung 
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Harus diakui sampai hari ini 
pemerintah Indonesia belum berhasil 
membujuk para pemanufaktur gadget 
global untuk mendirikan pabriknya 
di Tanah Air. BlackBerry Inc. asal 
Kanada memilih Malaysia sebagai 
basis produksinya di Asia Tenggara. 
Samsung Electronics asal Korea 
Selatan dikabarkan telah memutuskan 
menambah investasinya di Vietnam. 
Pemanufaktur lain juga masih maju-
mundur berinvestasi langsung di 
Indonesia.

Meski begitu, pemerintah tidak 
putus asa membujuk perusahaan-
perusahaan tersebut agar membangun 
pabriknya di Indonesia. Samsung 
masih terus tetap didekati, termasuk 
Foxconn Technology asal Taiwan 
yang sudah sejak dua tahun lalu 
berniat membuka pabrik di negeri ini. 
Besarnya pasar domestik dan kesiapan 
industri komponen lokal menjadi 
senjata pemerintah ketika mengajukan 
penawaran kepada perusahaan-

perusahaan tersebut. Pemerintah juga 
mengisyaratkan sedikit ‘ancaman’. 
“Kalau impor terus, kami bisa perketat 
[aturan impor gadget],” kata Direktur 
Jenderal Industri Unggulan Berbasis 
Teknologi Tinggi Kementerian 
Perindustrian Budi Darmadi di 
Jakarta, Senin (23/6).

Langkah memperketat memang 
bisa menjadi salah satu amunisi. 
Sebab, selama Januari-April tahun ini, 
berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik, nilai impor ponsel telah 
mencapai US$1,06 miliar. Angka itu 
naik 45% dari periode yang sama 
tahun lalu sebesar US$731,9 juta.

Pemerintah menduga kenaikan 
drastis itu karena ada wacana untuk 
menerapkan pajak terhadap ponsel 
impor. Padahal rencana tersebut 
masih belum jelas. Tampaknya 
impor membengkak karena importir 
disinyalir ingin meningkatkan stok 
barang sebelum kebijakan pengetatan 
ini berlaku.

Keinginan pemerintah sederhana: 
Indonesia tak hanya dijadikan 
sebagai pasar, melainkan sebagai 
basis produksi. Akan tetapi, menarik 
investor untuk mendirikan pabrik 
bukan perkara mudah. Lihat saja 
tarik-ulur yang sedang terjadi antara 
pemerintah dengan Foxconn dan 
Samsung. Foxconn pun sudah 
menyatakan komitmennya kepada 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibu Kota Jakarta untuk mengalirkan 
dana investasi sekitar US$1 miliar 
dalam kurun waktu 3-5 tahun. Mereka 
telah menandatangani letter of intent 
pada Februari lalu. Nyatanya, sampai 
kini belum ada kelanjutannya.

Foxconn ditawari mendirikan pabrik 
di lahan seluas 200 hektare di kawasan 
Marunda, Jakarta Utara. Namun, 
Foxconn dikabarkan meminta lahan 
gratis. Kementerian Perindustrian 
membenarkan masalah ini. “Saya 
[pemerintah] tak bisa kasih gratis. 
Kalau dikasih, saya melanggar 
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Potensi Industri Minuman Bersoda 

Pasar industri beverage di Indonesia masih 
menunjukkan tren positif, nilainya  cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Di industri 
yang total pasarnya mencapai Rp294,3 
triliun ini, produk air mineral dalam kemasan 
memiliki market share paling tinggi, yaitu 81%. 

Air minum dalam kemasan (AMDK) 
merupakan produk pemimpin pasar karena 
masyarakat Indonesia terbiasa membeli dan 
meminum AMDK yang memang mudah 
diperoleh. Selain itu, minuman bersoda juga 
memiliki potensi pertumbuhan bagus—
didukung gaya hidup anak muda yang dekat 
dengan minuman jenis ini. Hal tersebut dapat 
dilihat dari total penduduk Indonesia, di mana 
59% populasi berumur 15-54 tahun yang 
notabene merupakan sasaran utama produsen 
minuman bersoda.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang 
pesat dengan persentase 1,5% pada 2012 
menjadi pemicu pertumbuhan pasar minuman 
bersoda yang terbilang cukup cepat pula. 
Compound annual growth rate (CAGR) 
penjualan minuman bersoda selama 2007-
2013 sebesar 6%; dari 587,1 juta liter pada 
2007 menjadi 832,3 juta liter pada 2013.

Hal lain yang menjadi pemicu meningkatnya 
pasar minuman bersoda di Indonesia adalah 
kebijakan pemerintah tidak mengenakan 
cukai untuk minuman jenis ini; sedangkan 
negara-negara maju—seperti Hungaria, 
Denmark, dan Amerika Serikat—sudah 
menerapkan sistem cukai untuk minuman 
bersoda lantaran minuman ini tidak sehat dan 
bisa membahayakan kesehatan jika diminum 
berlebihan. 

Meningkatnya permintaan terhadap produk 
minuman di Indonesia, khususnya minuman 
bersoda, dapat menjadi peluang yang baik 
untuk memasuki pasar ini. Di samping itu, 
tidak dikenakannya cukai untuk produk ini 
membuat daya beli masyarakat terhadap 
minuman bersoda masih tinggi. Masih 
sedikitnya pemain yang berkompetisi juga 
membuat industri ini  menarik  
untuk digeluti. B

DATA: SPIRE RESEARCH AND CONSULTING 
DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER 

WWW.SPIRERESEARCH.COM  

(2013)
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regasifikasi terapung dengan harga 
mahal karena pasarnya sektor industri 
domestik. Penjualan gas dengan 
harga mahal juga akan menghambat 
konversi itu sendiri. “Jangan hanya 
karena mengejar peningkatan 
qualified performance indicator (QPI), 
lalu kepentingan ekonomi nasional 
dikorbankan,” ujarnya. B  
—Hiski Darmayana

Intinya PGN akan mengoperasikan FSRU 
Lampung pada Juli nanti seiring dengan datangnya 
pasokan gas dari Blok Tangguh, Papua Barat. 
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Ketenagakerjaan

Dicari: Buruh 
Berproduktivitas Tinggi!

  Sektor ketenagakerjaan Indonesia 
dihadapkan pada permasalahan 
rumit: kualitas pendidikan rendah 
sehingga produktivitasnya rendah

  ”Target setiap 1% pertumbuhan 
ekonomi akan menyerap 400.000 
tenaga kerja tidak akan tercapai”

Dalam beberapa tahun terakhir, 
unjuk rasa para buruh telah membuat 
gerah pelaku bisnis di Indonesia. 
Setiap tahun ribuan buruh kerap 
berdemo dan menuntut kenaikan 
upah minimum dengan alasan 
penghasilannya tak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari. Para pengusaha di Tanah Air 
telah berusaha memenuhinya dengan 
menaikkan upah buruh, meski belum 
optimal.

Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS), rata-rata upah 
minimum provinsi (UMP) pada 2013 
sebesar Rp1,332 juta, naik sekitar 
18% dari tahun sebelumnya Rp1,119 
juta. Sekalipun ada kenaikan upah 
minimum dalam tiga tahun terakhir, 
para buruh memandang masih 
belum sejahtera karena kenaikan 
upah tak sebanding dengan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi di atas 5% 
dan kenaikan inflasi. Ketimpangan 
pendapatan juga masih sangat 
tinggi. Indikasinya Rasio Gini—
menggambarkan kesenjangan 
pendapatan di masyarakat—
meningkat dari 0,39  pada 2012 

menjadi 0,41 pada 2013, dan diprediksi 
meningkat lagi tahun ini.

Salah satu organisasi buruh, 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI),  meminta upah minimum 
tahun depan naik lagi minimal 
30%. Unjuk rasa buruh akan terus 
marak bila tuntutan tidak terpenuhi. 
Berdasarkan data Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
tahun lalu ada 239 kali unjuk rasa 
yang melibatkan sekitar 32.000 
buruh dan pekerja. Puluhan ribu 
jam kerja melayang dan aktivitas 
produksi terganggu. Kenaikan upah 
melahirkan efek bola salju: pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Ketua Umum 
Asosiasi Persepatuan Indonesia Eddy 
Widjanarko menyebutkan, ada tujuh 
perusahaan alas kaki keluar dari 
Indonesia sejak Oktober tahun lalu. 
“Jumlah karyawan yang diberhentikan 
sekitar 17.000 orang,” kata Eddy 
kepada Bloomberg Businessweek 
Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Ketujuh perusahaan tersebut 
merelokasi pabriknya dari Indonesia 
ke Vietnam dan Myanmar, dengan 
pertimbangan upah buruh di sana 
lebih rendah dan tingkat pendidikan 
tenaga kerja lebih bagus. Di Vietnam, 
kata dia, pekerja rata-rata tamatan 
sekolah menengah umum.

Pengusaha mungkin tidak terlalu 
kecewa bila kenaikan upah diikuti 
oleh kenaikan produktivitas pekerja. 
Namun, menurut penilaian Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo), 
produktivitas buruh tidak serta-merta 
meningkat meskipun upah naik. 
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi 
menilai sebagian besar buruh tidak 
punya komitmen meningkatkan 
produktivitas. Indikasinya masih 
sering ada unjuk rasa meskipun 
pengusaha sudah memenuhi tuntutan 
buruh.

Data Kementerian Tenaga Kerja 
menunjukkan pertumbuhan 
produktivitas tenaga kerja nasional 
belum mencapai dua digit. Pada 
2012, hanya naik sekitar 5% dari 
tahun sebelumnya. Peneliti Centre 
for Strategic and International 
Studies (CSIS) Haryo Aswicahyono 
mengatakan pertumbuhan 
produktivitas buruh lebih rendah 
dibanding kenaikan upahnya. Ada tiga 
penyebab rendahnya produktivitas 

tenaga kerja di Indonesia. Pertama, 
rendahnya tingkat pendidikan. Data 
BPS sampai periode Februari 2014, 
penduduk yang bekerja dengan modal 
pendidikan sekolah dasar ke bawah 
mencapai 55,3 juta orang atau 46,8% 
dari 118,2 juta orang. Penduduk yang 
bekerja dengan pendidikan diploma 
sebanyak 3,1 juta orang (2,65%), dan 
berpendidikan sarjana sebesar 8,8 juta 
orang (7,49%).

Kedua, banyak masyarakat 
bekerja di sektor informal yang erat 
kaitannya dengan produktivitas 
rendah. Data BPS memperlihatkan 
sebanyak 70,7 juta orang (59,81%) 
penduduk Indonesia bekerja di sektor 
informal. Ketiga, pertumbuhan sektor 
manufaktur kalah cepat dari sektor 
jasa.

Ketika upah naik lebih besar dari 
produktivitas maka biaya buruh 
per unit barang itu mahal. Bahkan, 
berdasarkan penelitian Haryo, biaya 
buruh per unit barang di Indonesia 
paling mahal kedua setelah Filipina 
dan Vietnam. Penelitian lain 
menunjukkan, berdasarkan output 
per worker buruh Indonesia hanya 
mencapai skala di bawah 10 hampir 
sama dengan Filipina, tapi masih di 
bawah China, Thailand dan Malaysia.  
Ketiga negara tersebut output per 
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Ribuan buruh 
menggelar aksi 
dengan berjalan kaki 
dan juga teatrikal 
dalam peringatan hari 
buruh (May Day) dari 
Bundaran HI menuju 
Istana Negara

worker-nya di atas 10%. Sebenarnya, 
kenaikan upah juga terjadi di sejumlah 
negara di kawasan Asia Tenggara, 
tapi produktivitas tenaga kerja di sana 
tinggi sehingga biaya buruh per unit 
barang tidak besar.

Oleh sebab itu, bersaing dalam hal 
produktivitas dengan negara tetangga 
menjadi tantangan yang tidak 
bisa diabaikan apalagi Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA) akan berjalan 
tahun depan. “Myanmar, dan terutama 
Vietnam, pesaing utama kita. Mutu 
lulusan SMU mereka jauh lebih tinggi 
dari Indonesia bila melihat standar 
matematika dan fisika berdasarkan 
Programme for International Student 
Assessment (PISA),” kata Haryo di 
Jakarta, Selasa (13/5).

Sejumlah pengusaha membenarkan 
bahwa beberapa negara di Asia 
Tenggara yang tadinya di belakang 
Indonesia mulai unjuk gigi. Untuk 
industri sepatu, misalnya, Vietnam 
dan Myanmar merupakan lawan berat 
Indonesia. Untuk industri makanan 
dan minuman, Gabungan Pengusaha 
Makanan dan Minuman Indonesia 
menyebut Malaysia dan 
Thailand sebagai pesaing 
utama. Upah buruh di 
dua negara ini memang 
cukup tinggi, tetapi harga 

bahan bakunya murah dan tarif listrik 
rendah.

KSPI mengakui naiknya upah 
minimum tidak serta-merta 
meningkatkan produktivitas. 
Organisasi buruh ini setuju 
produktivitas buruh harus 
ditingkatkan agar Indonesia bisa 
bersaing dengan negara lain. “Tapi 
perlu diingat keinginan meningkatkan 
produktivitas tidak bisa diminta 
hanya karena sudah menaikkan 
upah minimum,” kata Presiden KSPI 
Said Iqbal. Harus ada perbaikan 
pada sejumlah masalah, misalnya 
penggantian mesin-mesin tua di 
industri padat karya, pelatihan 
tenaga kerja, serta pengusaha harus 
mengasah kreativitas dalam metode 
produksi dan diversifikasi pasar.

Kementerian Tenaga Kerja juga 
sedang berusaha mendorong 
produktivitas buruh dengan 
mengubah pola input driven policy 
menjadi productivity driven strategy. 
Maksudnya input—tenaga kerja—
yang sama bisa menghasilkan 
output (produk) lebih banyak 

dengan manajemen dan 
teknologi yang lebih 
baik. Kementerian ini 
juga sedang berusaha 
agar semakin banyak 

perusahaan memberi kesempatan 
magang kepada anak-anak muda. 
Sejauh ini, sudah ada sekitar 1.000 
perusahaan bersedia menerapkan 
program magang itu.

Ada kecenderungan semakin 
banyak tenaga kerja terdidik yang 
menganggur karena pendidikannya 
bukan yang dibutuhkan oleh pasar. 
Jangan heran banyak lulusan 
perguruan tinggi bekerja tidak pada 
bidangnya. Begitu pula terjadi pada 
pendidikan vokasi, seperti sekolah 
menengah kejuruan (SMK) yang 
belum digerakkan oleh permintaan 
(demand driven). Kondisi inilah yang 
membuat anak muda—sekalipun 
terdidik—produktivitasnya tidak 
langsung tinggi ketika mulai bekerja. 
Walhasil magang berperan sebagai 
jembatan untuk menyesuaikan diri 
dengan dunia kerja.

Rendahnya produktivitas buruh 
tentu memprihatinkan, apalagi jika 
melihat  tren investasi di Tanah Air. 
Ada indikasi investasi langsung 
mulai bergeser dari padat karya ke 
padat modal dan teknologi. Lihat saja 
data Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM). Realisasi investasi 
langsung pada kuartal pertama 
2013  mencapai Rp93 triliun dengan 
kemampuan menampung tenaga kerja 
sebanyak 361.924 orang. Pada kuartal 
pertama tahun ini, investasi langsung 
menembus Rp106,6 triliun dengan 
kemampuan menampung tenaga kerja 
sebanyak 260.156 orang. “Bila tren 
investasi seperti itu berlanjut, target 
setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan 
menyerap 400.000 tenaga kerja tidak 
akan tercapai,” kata Ketua Umum 
Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
Suryo Bambang Sulisto belum lama 
ini.

Tentu saja pemerintah harus 
membereskan karut-marut sektor 
ketenagakerjaan. Pengusaha meminta 
pemerintah adil dan tegas dalam 
menyikapi tuntutan para buruh. “Bila 
buruh dimanjakan terus, pengusaha 
bisa selesai [bangkrut],” ujar Sofjan. 
“Lebih baik kami pakai mesin meski 
mahal. Mesin tak ada ribut-ribut 
[unjuk rasa].” B  
—Ester Meryana

Intinya Indonesia menghadapi problem 
ketenagakerjaan. Kenaikan upah buruh ternyata belum 
diikuti kenaikan produktivitasnya
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DIAN SASTROWARDOYO
Aktris dan pebisnis salon waxing Pink Parlour
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Ragam Busana Kerja

Kerap dinobatkan sebagai wanita tercantik 
se-Indonesia, tak membuat ia jemawa. Di 
sela kesibukannya mengurus dua anak, 
buah pernikahannya dengan pengusaha 
Maulana Indraguna, aktris yang baru 
meraih gelar magister bidang keuangan 
dari Universitas Indonesia dengan predikat 
cum laude ini masih punya cita-cita 
berikutnya: melanjutkan ke jenjang S3. 
Simak gaya berbusana aktris yang kondang 
lewat film Ada Apa dengan Cinta? ini.

Apa kesibukan Anda saat ini?

Selain mengurus keluarga, 

bersiap menghadiri acara 

kelulusan S2 pada Agustus 

ini, dan mencari kesempatan 

berkarier di perusahaan 

baru. Saya juga punya bisnis 

sampingan bersama teman-

teman, yaitu salon waxing Pink 

Parlour dan toko online Japan 

Korea Baby Shop. Oh iya, saya 

juga akan berakting lagi di layar 

lebar tahun ini.

Sepertinya Anda ‘hobi’ 
sekali sekolah?
Menurut saya, salah satu modal 
meningkatkan karier ialah 
menaikkan jenjang akademik 
agar tantangan di tingkatan 
pekerjaan yang baru dapat 
dikuasai. Saya percaya ilmu 
pengetahuan adalah mata uang 
yang paling berharga.

Apa tantangan yang Anda hadapi saat menjadi pegawai 
kantoran?
Banyak atasan dan rekan kerja yang memandang sebelah mata 
kesungguhan saya berkarier, mungkin lantaran selama ini 
mereka lebih mengenal saya sebagai pekerja seni. Saat masih 
bekerja di Hay Group, saya sering dapat permintaan foto bareng 
ketika sedang bertemu dengan klien. Kalau sudah begitu, saya 
hanya bercanda sambil bilang, “nanti biaya foto barengnya 
masuk ke invoice kantor saya ya,” hahaha…..

Boleh tahu cita-cita 
yang belum terwujud?
Melanjutkan S3 di 
Amerika, berlatih olahraga 
anggar, belajar bahasa 
Prancis, menambah satu 
anak lagi, dan punya 
lukisan karya Hendra 
Gunawan dan Affandi. 

Gaya berbusana Anda saat 
ke kantor seperti apa?
Feminin dan konservatif.

Biasanya di mana kalau 
belanja busana kerja?
Di Zara, Ted Baker, Massimo 
Dutti, dan Paul Smith.

Kapan Anda merasa berada 
pada titik ‘kepuasan’ diri?
Sebagai perempuan saya akan 
merasa puas ketika sudah 
memiliki kemandirian finansial. 
Tapi, bukan berarti beradu 
karier dengan suami atau 
mengabaikan tugas mengurus 
keluarga. Saat ini pun saya terus 
berusaha menyeimbangkan 
antara karier, akademik, dan 
keluarga.

Merek make-up 
favorit untuk ke 
kantor?
L’Oreal Paris.

Kenapa lebih suka 
memakai sepatu 
wedges ke kantor?
Sepatu wedges lebih 
nyaman di kaki, apalagi 
saat beraktivitas di luar 
kantor. Bentuknya pun 
masih anggun untuk 
dipakai dalam acara 
resmi karena ada sedikit 
hak di sepatunya.

Apa tips agar busana 
kerja warna hitam atau 
putih tidak tampak 
membosankan?
Saya suka 
memadupadankannya 
dengan kalung, syal, 
cardigan, atau sweater.

—Diwawancarai oleh Ardita Mustafa
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Te r b i t  S e t i a p  S e n i n
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Separate the Best  
From the Rest

HOTLINE 
BERLANGGANAN
021-99018181

“9 Perusahaan Berduit”

 Dapatkan Jawabannya di Bloomberg Businessweek Indonesia edisi 32, 
25 - 31 Agustus 2014

Telah Beredar Bloomberg Businessweek Indonesia 
dengan Berita Utama :

S i a p a  s a j a k a h  m e r e k a ?

iklan terbit-Tempo.indd   4 8/21/14   5:36 PM

Setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, segenap pimpinan 
dan karyawan majalah Bloomberg Businessweek Indonesia mengucapkan 
Selamat Hari Raya Idulfitri 1435 H. Minal aidzin walfaidzin.  
Mohon maaf lahir dan batin. B

S E L A M A T

HARIRAYA
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Say No to Bread on Preservatives
2013  Pane Del Giorno is a proud brand of Asafoods

Increasing Healthy Business in Indonesia

Through “Less is More”

2013  Pane Del Giorno is a proud brand of Asafoods

1  Indonesian Stock Exchange, Jakarta Selatan, 2  Cyber 2 Building, Jakarta Selatan, 3  Lebak Bulus 1 st. No. 32, Jakarta Selatan, 4  FIF Building, 
Jakarta Selatan, 5  Karang Tengah Raya, Depok, 6  TCT Building Thamrin, Jakarta Pusat, 7  Talavera Building, Cilandak, 8  Shell Station Rest Area 
Jagorawi, 9  Sarana Jaya Building, Jakarta Pusat, 10  The Energy Tower, SCBD, Jakarta Selatan, 11  CIMB Niaga Sudirman, Jakarta Pusat, 12  Wisma 

Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, 13  Landmark Building, Jakarta Pusat, 14  Supomo, PDG at Tebet Area,  Jakarta Selatan, 15  Bintaro 9, Tangerang,  
16  Alianz Tower, Jakarta Selatan, 17  Shell Cibubur, Cibubur, 18  Multivision Tower, Jakarta Selatan, 19  Sampoerna Strategic Square, Jakarta Selatan, 

20 Shell TB Simatupang, Jakarta Selatan, 21 Shell Antasari, Jakarta Selatan, 22 Shell Serpong, Serpong

Kini hadir juga di outlet-outlet  
Pane del Giorno terdekat di kota anda

Temukan kami di:

No. 23 | 09 - 15 Juni  2014 | businessweekindonesia.com

Indomedia Dinamika
Rp39.000

No. 25 | 23 - 29 Juni  2014 | businessweekindonesia.com

Indomedia Dinamika
Rp39.000

Indomedia Dinamika
Rp39.000
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Teknologi

Global

No. 24 | 16 - 22 Juni  2014 | businessweekindonesia.com

Inovasi-inovasi teknologi 

yang menakjubkan di luar 
Silicon Valley h08

Say No to Bread on Preservatives
2013  Pane Del Giorno is a proud brand of Asafoods

STORE CONCEPT

LET US COME TO THE CUSTOMER;

Residential

University/ Campus / School

Office Building

Gas Station/Rest Area

Open daily or with Business hour.

Multiformat Store Venue with 5 – 100m2 store space.

ISO certified Products.

Environment Friendly Stores.

Info lebih lanjut hubungi:  
Vira: (021) 9901 8181
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STORE CONCEPT

PANE DEL GIORNO Are :

Lifestyle

Modern

Convenient
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STORE CONCEPT

PANE DEL GIORNO Are :

Lifestyle

Modern

Convenient

Say No to Bread on Preservatives
2013  Pane Del Giorno is a proud brand of Asafoods

THE REAL FOODS & BAKERY 
CONVENIENT STORE 

LESS IS MORE ;

Our stores are simple yet sophisticated and meticulous.

WE’RE SELLING LIFE, NOT JUST STYLE;

Our products are fresh baked daily, With no added preservatives, 

Serving Whole wheat and Wholegrain base for Healthy Products.

KEEPING UP WITH CITY LIVING

Serving quick and high quality foods for keeping up with your 

activities; Bakeries, Croissants, Pastries, Sandwiches, Hot dogs, Pastas, 

Food To Go, Groceries, Beverages, Cappuccino, Ice Blended.
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Women&Investment

Bloomberg Businessweek Indonesia proudly invites you  
to participate in a discussion with the topic:

Women & Investment
How to Experience the Beauty of Profitable Investment

n Lobby Lounge Bimasena Club, The Dharmawangsa, 

Jalan Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, South Jakarta, 

Friday, 28th March 2014, Registration starts at 3 PM

n Speaker:

Friderica Widyasari Dewi (IDX)

Miming Satyono (Samuel Group)

Airvin Hardani (Gayatri Kapital)

Maylaffayza (Public Figure)

n RSVP:

Bagus: +62818 0693 0018 (bagus@businessweekindonesia.com)

Tanti: +6289636399441 (triasterina@businessweekindonesia.com)

BIMASENA
The Mine & energy SocieTy
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Click for Delight  
Hover for Insight

*BUSINESSWEEK INDONESIA ONLINE DAPAT DIAKSES MULAI 1 OKTOBER 2013
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Hope to hear from you soon.. 
best regard and warm smile
~Putra :)


