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Cisco Systems atau yang lebih sering disebut Cisco, merupakan perusahaan Amerika
Serikat (AS) yang terkenal fokus dalam bidang networking yakni bidang jaringan dan
telekomunikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Cisco mengalami perkembangan pesat di
Tiongkok berkat terus membaiknya iklim bisnis di Tiongkok. Penanggung jawab Cisco di
Beijing mengatakan, perusahaan mana pun yang berpandangan strategis akan tertarik
pada potensi pasar Tiongkok.
Sejak membuka cabang pertamanya di Beijing pada 1998, Cisco kini sudah membuka lebih
dari 30 cabang di Tiongkok, bahkan telah mendirikan sejumlah pusat litbang di Shanghai,
Beijing, Shenzhen dan Hangzhou. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus
memperbaiki iklim bisnis sehingga tidak sedikit perusahaan modal asing, termasuk Cisco
mengalami perkembangan pesat di Tiongkok. Zhang Jin, Direktur Perpajakan Senior PT
Cisco Iptek (Beijing) mengatakan kepada wartawan bahwa ongkos bisnis perusahaannya
terus menurun setelah Tiongkok melakukan paket reformasi di bidang perpajakan dan
kepabeanan.
Statistik menunjukkan, pada semester pertama tahun ini, hampir 30.000 perusahaan
modal asing yang mendaftarkan diri di Tiongkok. Modal asing yang secara riil
dimanfaatkan melebihi US$ 68 miliar, atau meningkat 4,1 persen.
Untuk mendukung perkembangan ekonomi riil, pemerintah Tiongkok berjanji akan
mengurangi beban pajak sebesar 11.000 yuan RMB sepanjang tahun 2018. Sementara itu,
pajak preferensial yang semula hanya diberlakukan untuk perusahaan iptek ukuran kecil
dan menengah akan diperluas sampai ke semua perusahaan, dengan skala pengurangan
pajak sepanjang tahun akan mencapai 65 miliar yuan RMB. Selain itu, pemerintah akan
terus meningkatkan keterbukaan di level yang lebih tinggi dan menyempurnakan
kebijakan yang mendukung investasi modal asing di Tiongkok.
Zhang Jin dari perusahaan Cisco menyatakan, Cisco, sebagai perusahaan bidang jaringan
dan telekomunikasi bersikap optimistis terhadap pasar Tiongkok.
“Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Negara-negara pasar baru telah
mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun yang lalu. Bagi saya, perusahaan
mana pun yang berpandangan strategis akan tertarik pasar Tiongkok. Sekarang berbagai
perlengkapan jaringan baru, termasuk perusahaan jaringan serta sejumlah pola bisnis
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yang terbaru, semuanya muncul di pasar Tiongkok. Ke depan, Cisco telah menyaksikan
sejumlah peluang, termasuk IoE yakni Internet of Everything atau kota cerdas.”
Dalam wawancaranya dengan wartawan, Zhang Jin mengusulkan agar pemerintah
Tiongkok mengintensifkan perbaikan informatisasi di bidang bisnis dan dagang serta
perpajakan dari kota besar sampai ke kota-kota kecil dan menengah dalam rangka
menyelesaikan ketidakseimbangan perkembangan antar daerah.
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