Press Release
PELAYANAN TERPADU DI SURYACIPTA DISAMBUT BAIK OLEH PARA PENGGUNA JASA
KARAWANG - Suryacipta Centre of Information (SCI) terhitung sejak diluncurkan secara resmi pada 7
Desember 2016 lalu hingga hari ini, dalam pengoperasiannya sebagai pusat informasi dan pelayanan
terpadu di kawasan industri Suryacipta telah berhasil mendampingi dan membantu sedikitnya 25 entitas
dalam proses berinvestasinya di Indonesia, setelah sebelumnya dalam masa trial operation sejak awal
September hingga peluncuran telah mendampingi sedikitnya 60 pengguna jasa. Para pengguna jasa dari
SCI tersebut terdiri dari beberapa existing tenant Suryacipta, calon investor yang baru mau memulai
investasinya di Indonesia yang kebanyakan berasal dari China dan Jepang. Pelayanan yang diberikan pun
bermacam-macam bentuknya dimulai dari kepengurusan perizinan daerah seperti IMB dan UKL/UPL,
perekrutan tenaga kerja, pembentukan PT hingga proses konstruksi dan operasional perusahaan yang
membutuhkan banyak sekali jasa dari berbagai macam pihak.
Mempelopori one-stop service bebas bea di kawasan industri Indonesia, SCI beserta para rekanan di
dalamnya berupaya mempermudah keseluruhan proses berinvestasi sebagai bentuk dukungan kepada
pemerintah yang kini telah berhasil mendorong Indonesia menduduki peringkat 91 dalam “Ease of Doing
Business”. Suryacipta, selain berhasil mengimplementasikan program KLIK (Kemudahan Investasi
Langsung Konstruksi) untuk 8 perusahaan asing di dalam kawasan Suryacipta, kini melalui SCI juga turut
mengambil peran untuk meminimalisir kompleksitas para investor dalam memulai dan menjalankan
usahanya dengan misi membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi termasuk realisasi investasi
di Indonesia yang merupakan mesin pertumbuhan bagi negara.
“Sebelum diresmikan dan dipublikasikan secara meluas pada 7 Desember yang lalu, kini para pengguna
jasa yang memanfaatkan SCI setiap harinya semakin meningkat, tidak hanya berasal dari para investor
dan calon investor di Suryacipta saja, kawasan industri tetangga hingga beberapa instansi pemerintahan
pun berdatangan ke SCI untuk berkonsultasi intens dengan para rekanan di dalamnya dengan berbagai
kebutuhan dan permasalahan yang beragam.” jelas Soraya selaku contact person dari SCI. Soraya juga
menambahkan bahwa bahkan ada perusahaan yang baru dibentuk dan mempercayakan semuanya
kepada SCI, mulai dalam proses pembuatan PT, pemilihan konsultan hukum dan lingkungan dan saat ini
sedang mempersiapkan tahap konstruksi pabriknya.
Kawasan Industri Suryacipta yang dikelola oleh PT Suryacipta Swadaya adalah anak perusahaan PT Surya
Semesta Internusa Tbk (SSIA) di bidang properti dan menjadi tuan rumah dengan sedikitnya 142
perusahaan di dalamnya yang sebagian besar bergerak di bidang otomotif, consumer goods, bahan
bangunan dan farmasi. Suryacipta merupakan kawasan industri yang mengusung konsep “hijau” yang
dilengkapi dengan fasilitas The Manor (gedung perkantoran, perbankan, klinik kesehatan), The
Promenade (commercial area dan restaurant), Batiqa Hotel & Apartment dan komplek pergudangan (SLP).
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Suryacipta City of Industry dan Suryacipta Centre of Information,
silahkan kunjungi website Suryacipta di www.suryacipta.com.
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