Press Release

SURYACIPTA CENTRE of INFORMATION CIPTAKAN SINERGI
UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN TERPADU BAGI INVESTOR

KARAWANG - Suryacipta Centre of Information (SCI) telah resmi beroperasi sejak diluncurkan
pada 7 Desember 2016 lalu, sebagai pusat informasi dan pelayanan terpadu pertama di
kawasan industri di Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang. Azhar
Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Badan Koordinasi
Penanaman Modal Indonesia (BKPM) pada persemian tersebut berharap bahwa Suryacipta
Centre of Information dapat membantu investor maupun calon investor dalam memulai tahap
perencanaan, pendirian perusahaan sampai dengan proses operasi atau produksi komersial
perusahaan mereka.
Azhar Lubis juga menambahkan bahwa berbagai inovasi penyediaan fasilitas termasuk
penjaminan keamanan berinvestasi di kawasan industri, diharapkan dapat semakin menarik
minat para investor untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang pada akhirnya
dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi termasuk realisasi investasi yang
menjadi engine of growth.
Dihadapan sedikitnya lebih dari 150 tamu undangan yang berasal dari berbagai instansi
pemerintah daerah Karawang, pimpinan perusahaan multinasional yang merupakan tenant di
kawasan industri Suryacipta serta rekanan dari Suryacipta Centre of Information, Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM tersebut juga menegaskan bahwa
berdasarkan data BKPM, realisasi Penanaman Modal Asing berdasarkan lokasi proyek dalam
periode Januari s/d September 2016 adalah di Jawa Barat senilai US$4,4 Miliar, Sumatera
Selatan US$2,5 Miliar, Banten US$2,3 Miliar , DKI Jakarta US$2,2 Miliar dan Jawa Timur US$1,6
Miliar, sedangkan untuk realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah di Jawa Timur Rp
38,8 Triliun, Jawa Barat Rp 22,3 Triliun, Banten Rp Rp 12,0 Triliun, DKI Jakarta Rp 11,8 Triliun
dan Jawa Tengah Rp 9,9 Triliun. Hingga saat ini kawasan industri yang terbesar di Indonesia
adalah di Jawa Barat dan terkonsentrasi di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

Manfaat Suryacipta Centre of Information
Suryacipta yang merupakan salah satu dari 14 kawasan industri di Indonesia, yang terpilih
dalam program pemerintah Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang
diimplementasikan oleh BKPM. Dengan demikian hadirnya Suryacipta Centre of Information
ini akan mengambil peran penting dalam membantu para investor dari seluruh penjuru dunia
untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan menjembatani dan mengarahkan investor
kepada entitas-entitas terkait, baik swasta maupun instansi pemerintah. Suryacipta Centre of
Information, merupakan program pelayanan satu pintu yang dibuka untuk umum dan bersifat
free-of-charge yang mengedepankan misi mempermudah segala proses investasi dimulai dari
kepengurusan perizinan, pelaksanaan teknis pendirian perusahaan hingga kegiatan operasi
dan produksi dalam satu tempat.
Suryacipta Centre of Information telah bekerjasama dengan sedikitnya dengan 22 rekanan
yang merupakan entitas-entitas yang handal dan kompeten di bidangnya, sehingga
menghasilkan suatu sinergi yang siap mendampingi dan mengarahkan para calon investor yang
ingin melebarkan sayap bisnisnya di Indonesia, serta para investor yang sudah berada di
Indonesia untuk menjalankan investasinya. Para pengguna layanan ini tidak hanya menerima
konsultasi dan rekomendasi saja, namun SCI juga turut mendampingi prosesnya sehingga
pengguna layanan ini merasa aman dan nyaman.
Para rekanan yang telah bergabung dengan SCI saat ini terdiri dari jajaran Pemda Karawang
yang terkait dengan proses kegiatan investasi, lembaga konsultan antara lain konsultan hukum;
telekomunikasi, lingkungan hidup, pajak, kontraktor, interior design, termasuk juga perusahaan
pengolah limbah B3, pest control, penyewaan pergudangan & pabrik , distributor gas alam dan
beberapa lembaga profesi lainnya. SCI masih terbuka untuk menambah rekanan baik dari
berbagai institusi profesional maupun lembaga pemerintahan terkait lainnya seiring
perkembangannya untuk menciptakan layanan terpadu yang lebih baik. Suryacipta Centre of
Information yang berlokasi di Ground Floor The Manor, Suryacipta Square beroperasi setiap
hari Senin hingga Jumat, dari pukul 08:30 hingga 16:30.
Sejak trial operation pada September hingga awal Desember 2016 yang lalu, Suryacipta Centre
of Information telah membantu setidaknya 50 pengguna layanan dengan mendampingi dan
mengarahkan mereka dalam melaksanakan kegiatan investasi, baik yang masih berada dalam
tahap pra investasi maupun tahap produksi dan operasi.

Sekilas Kota Industri Suryacipta

Kawasan Industri Suryacipta yang dikelola oleh PT Suryacipta Swadaya adalah salah satu entitas
anak dari unit usaha PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) di bidang properti. Unit usaha
utama SSIA lainnya adalah konstruksi dan perhotelan.
Sedikitnya 139 perusahaan multinasional dan dalam negeri dimana sebagian besar bergerak di
bidang otomotif, consumer goods, bahan bangunan dan farmasi telah mendirikan mendirikan
usaha/pabrik di Kota Industri Suryacipta. Kota Industri Suryacipta mempunyai lahan seluas
1.400 Ha dan berada di lokasi yang strategis, di Km.54 Tol Jakarta–Cikampek. Kota Industri
Suryacipta selain disempurnakan oleh hadirnya Suryacipta Centre of Information, telah
memiliki berbagai fasilitas kawasan industri dan fasilitas publik, yaitu Suryacipta Square,
commercial area yang terdiri dari gedung perkantoran, Batiqa Hotel & Apartment, retail,
restaurant, perbankan, klinik kesehatan dll. Berdekatan dengan commercial area tersebut
terdapat Suryacipta Technopark, yaitu sebuah fasilitas penyewaan gudang dan pabrik. Seluruh
informasi mengenai Suryacipta City of Industry dan Suryacipta Centre of Information, dapat
diperoleh dengan mengunjungi website Suryacipta di www.suryacipta.com.
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