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Kami juga minta Inalum mengembangkan 
baterai mobil listrik.
Harjanto, Dirjen Industri Logam, Mesin, 
Alat Transportasi & Elektronika Kemperin

■MANUFAKTUR

Ada belasan perusahaan 
yang sedang "balapan 
ke Mars." Dan ini bu-

kan makna figuratif. Siapa 
saja mereka? Bagaimana 
perkembangan terbaru mere-
ka?  Apa yang dapat kita pela-
jari dari fenomena ini?

Anda pasti sudah kenal 
SpaceX yang didirikan oleh 
Elon Musk, yang juga pendiri 
Tesla, Hyperloop, The Boring 
Company, OpenAI dan Neu-
ralink. Ia juga adalah co-
founder PayPal. 

Selain SpaceX, ada Boe-
ing, Orbital Sciences, Space 
Adventures, Sierra Nevada 
Corporation, Virgin Galactic, 
Xcor Aerospace, Made in Spa-
ce, Ad Astra Rocket Company, 
Planetary Resources, Airbus 
Defence, Blue Origin dan Spa-
ce Nation yang juga membi-
dik pasar yang sama.

Perlombaan teknologi me-
nuju Mars ini juga diwarnai 
dengan rencana memasarkan 
produk perjalanan wisata ke 
luar angkasa untuk dinikma-
ti oleh para wisatawan non-
astronout. Untuk saat ini, 
perjalanan turisme dengan 
pesawat ulang-alik mungkin 
masih terlalu muluk karena 
harganya sangat tinggi.

Di tahun 2001, misalnya, 
Dennis Tito adalah turis luar 
angkasa pertama dengan bia-
ya US$ 20 juta kepada Space 

Adventures. Enam turis lain-
nya juga membayar sekitar 
US$ 20 juta hingga US$ 40 
juta per kepala.

Virgin Atlantic telah men-
jual "karcis pra-luncur" sebe-
sar US$ 250.000 sekitar 10 
tahun yang lalu. Padahal, 
hingga hari ini masih belum 
berangkat.

Virgin Atlantic sendiri 
menerima kucuran dana se-
gar dari Public Investment 
Fund of Saudi Arabia sebesar 
US$ 1 miliar pada tahun 
2017. Rencana peluncuran 
satu tahun kemudian.

Blue Origin milik Jeff Be-
zos pendiri Amazon tidak 
mau kalah dengan ikut mera-
maikan sektor bisnis perja-
lanan luar angkasa ini. Na-
mun perkembangannya ma-
sih belum sejauh belasan 
kompetitor lainnya.

Selain menjadi turis luar 
angkasa "sungguhan," ada 
juga turis luar angkasa "vir-
tual," yang biayanya lebih 
terjangkau. SpaceVR, misal-
nya, menggunakan virtual re-
ality dengan satelit kecil yang 
memancarkan gambar-gam-
bar langsung dari luar angka-
sa untuk dinikmati secara 
virtual di bumi. Startup ini 
telah meraih dana investasi 
sebesar US$ 1,4 juta.

Perjalanan ke luar angka-
sa suborbital dipelopori oleh 

Blue Origin dan Virgin Atlan-
tic. Ketinggian yang dicapai 
"hanya" sedikit di atas 100 
kilometer. 

Adapun SpaceX mengua-
sai perjalanan orbit dan di 
atasnya. Mereka telah menar-
getkan 2024 untuk menem-
patkan awak di Planet Mars.

Negara-negara Skandina-
via dan Asia juga tidak mau 
kalah. Jepang dan Finlandia 
telah memulai startup-startup 
luar angkasa. Space Nation 
milik Finlandia, misalnya, 
melatih para astronout de-
ngan tiga fase: latihan dasar 
dengan aplikasi mobile, boot-
camp dengan astronout ka-
wakan dan perjalanan ke luar 
angkasa sebenarnya.

Jepang dengan startup 
Sky Perfect JSAT dan bebera-
pa divisi Japan Airlines Cor-
poration serta Nikon meme-
riahkan industri baru ini, 
walaupun termasuk agak ke-
tinggalan. Salah satu startup 
angkasa menarik dari Asia 
adalah Astroscale asal Singa-
pura yang telah meraih 
US$ 25 juta investasi tahun 
lalu. Astroscale ini adalah 
pemulung sampah orbital, 
seperti satelit bekas dan bang-
kai-bangkai teknologi lainnya 
yang tidak lagi digunakan.

Beberapa hal penting yang 
dapat kita petik dari perkem-
bangan bisnis luar angkasa 
gemilang ini.

Pertama, industri luar 
angkasa terbagi dua: sung-
guhan dan virtual. Yang 
sungguhan terbagi lagi men-
jadi perjalanan di dalam or-
bit dan di luarnya. Yang vir-
tual bukan berarti "menonton 
fi lm 3D" belaka, namun sung-

guh-sungguh menikmati pe-
mandangan di luar dan di 
dalam orbit via kamera yang 
dipasang secara real-time.

Kedua, banyak produk 
yang berhubungan dengan 
perjalanan luar angkasa baik 
secara langsung maupun ti-
dak langsung. Setiap ada per-
adaban, pasti ada sampah. 
Jadilah Astroscale "pemulung" 
bangkai-bangkai satelit dan 
teknologi yang telah dibuang. 
Seperti bisnis smartphone, 
ada banyak "aksesori" yang 
dapat diproduksi.

Ketiga, para pebisnis In-
donesia dapat mulai mem-
pertimbangkan model bisnis 
dengan produk-produk inova-
tif yang dibutuhkan dalam 
perjalanan ke luar angkasa 
sungguhan dan virtual. Kon-
sep "riding the wave" atau 
"piggybacking" telah lama 
menjadi basis berbagai bisnis 
di dunia. Jadilah bisnis luar 
angkasa menjadi basis bis-
nis-bisnis baru yang mendu-
kungnya.

Akhir kata, manusia telah 
lama menjelajahi angkasa 
dengan pesawat-pesawat ter-
bang antar benua. Kini ada-
lah era luar angkasa dengan 
pesawat-pesawat ulang-alik 
antar-planet. Jadilah the fi rst 
mover agar dapat menikmati 
industri terkini ini sejak 
awal. Pikirkan.                    ■

Balapan ke Mars

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

OTOMOTIF■

Ekspor Suzuki 
Semakin Melaju
JAKARTA. PT Suzuki Indo-
mobil Sales (SIS) selaku Agen 
Pemegang Merek (APM) Su-
zuki, pantang menginjak pedal 
rem demi memperkuat penju-
alan ekspor. Pada semester 
pertama tahun ini, Suzuki ber-
hasil meningkatkan ekspor 
mobil hingga 31.759 unit. Jum-
lah ini tumbuh 11% dibanding-
kan periode yang sama tahun 
lalu sebanyak 28.251 unit.

Department Head of Export 
PT Suzuki Indomobil Motor 
(SIM), Hady Surjono Halim, 
mengatakan pada semester I-
2018 Suzuki berhasil membu-
kukan nilai ekspor yang posi-
tif. "Seiring dukungan peme-
rintah, kami berharap Suzuki 
dapat mempertahankan ke-
unggulannya di pasar ekspor 
dengan memanfaatkan ke-
sempatan emas ini," ungkap 
dia, Kamis (9/8).

Untuk mendorong kegiatan 
ekspor di sektor industri oto-
motif, Kementerian Perindus-
trian (Kemperin) sedang me-
nyiapkan insentif yang meli-
puti tax holiday yang lebih 
agresif. Kebijakan tax allo-
wance dan super deduction 
juga tengah digodok.

Overseas Sales & Marke-
ting Ass to Section Head, PT 
Suzuki Indomobil Mobil, 
Domu Arisanto bilang, Suzuki 
telah mengekspor produk-
produk Suzuki dengan tujuan 
47 negara. Negara tujuan eks-
por antara lain Thailand, Fili-
pina, Vietnam, Pakistan, Chile, 
Peru, Bolivia, Kosta Rika, 
Honduras, Kolombia serta 
Panama. "Kami menargetkan 
ada penambahan negara tuju-
an ekspor menjadi sebanyak 
51 negara pada tahun ini," 
ungkap dia, Kamis (9/8).

Suzuki mengekspor kenda-
raan terdiri dari mobil utuh 

atau completely built up 
(CBU) dan mobil terurai atau 
completely knock down 
(CKD). Pada semester I-2018, 
volume ekspor CBU Suzuki 
mencapai 14.479 unit, tumbuh 
13,8% dibandingkan periode  
yang sama tahun lalu seba-
nyak 12.723 unit. Volume eks-
por kendaraan CKD juga me-
nanjak 11,28% year-on-year 
(yoy) menjadi 17.280 unit. 

Selain mengekspor kenda-
raan roda empat, Suzuki pun 

memasarkan kendaraan roda 
dua ke luar negeri. Pada enam 
bulan pertama tahun ini, Su-
zuki mencatatkan volume 
ekspor kendaraan roda dua 
sebanyak 72.286 unit. Jumlah 
ini meningkat 28,5% diban-
dingkan periode yang sama 
tahun lalu. 

Domu menyebutkan, target 
penjualan ekspor sepeda mo-
tor pada tahun ini mencapai 
151.772 unit. "Target ini tum-
buh 34% dibandingkan reali-
sasi 2017 sebanyak 113.185 
unit. Angka ini terus mening-
kat dari tahun 2016," kata dia. 

Seiring bertumbuhnya eks-
por, kebutuhan akan kompo-
nen untuk fasilitas manufak-
tur Suzuki di luar negeri juga 
naik 6% (yoy) menjadi 246.232 
unit (pieces). Komponen itu 
untuk kebutuhan 91 distribu-
tor Suzuki di 78 negara.

 Eldo Christoffel Rafael

JAKARTA. Produsen kemasan 
makanan dan minuman, Tetra 
Pak, bakal membangun pabrik 
kemasan di Vietnam pada 
September tahun ini. Hal ter-
sebut dilakukan lantaran pab-
rik khusus untuk mempro-
duksi kemasan di kawasan 
Asia masih terbatas.  

Communications Manager 
Tetra Pak Indonesia, Gabrielle 
Angriani, menyebutkan pab-
rik di Vietnam akan dibangun 
oleh induk usahanya. Hal ter-
sebut untuk menunjang kebu-
tuhan pabrik pengolahan 
Grup Tetra Pak di Asia.

"Pabrik khusus untuk mem-
produksi kemasan di kawasan 
Asia memang masih terbatas 
dan selama ini Indonesia men-
dapatkan pasokan bahan dari 
pabrik kemasan terdekat, 
yakni dari Singapura," ungkap 
dia setelah acara konferensi 
pers Tetra Pak Index 2018, 
Kamis (9/8).

Bentuk produk yang diha-
silkan dari pabrik Tetra Pak di 
Singapura berjenis karton, 
yang bahan bakunya berasal 
dari pohon. Selama ini pohon 
yang digunakan untuk bahan 
baku produk kemasan Tetra 
Pak sangat terbatas dan tak 
bisa tumbuh atau berkembang 
di sembarang negara, terma-
suk di Indonesia. Sebab, po-
hon yang digunakan sebagai 
bahan baku tidak seperti po-
hon-pohon bahan baku kertas 
di Indonesia.

Bahan baku tersebut dinilai 
memiliki kualitas yang baik, 
dengan ketahanan cukup 
kuat. "Jadi, walau jatuh dari 
ketinggian, tingkat kerusakan-
nya sedikit dan tidak mudah 
pecah," klaim Gabrielle. 

Sejauh ini, Tetra Pak Indo-
nesia hanya bisa menyediakan 
mesin-mesin untuk mempro-

ses produk, sementara bahan 
baku kemasannya diperoleh 
dari Singapura.

Manajemen Tetra Pak Indo-
nesia optimistis pendapatan 
pada tahun ini bisa tumbuh 
sesuai proyeksi, yakni menca-
pai 10%. Gabrielle menambah-
kan, pertumbuhan pendapat-
an bisa terjadi karena kemam-
puan belanja masyarakat 
Indonesia jauh lebih besar. 

Hal tersebut, misalnya, se-
iring dengan beberapa mo-
mentum, seperti pemberian 
tunjangan hari raya (THR) 

pagi para PNS dan pensiunan 
di akhir semester pertama. 

Target pertumbuhan 10% 
masih bisa berubah, meng-
ingat ada beberapa katalis 
positif di semester kedua. "Se-
perti ajang Asian Games. Kami 
optimistis bisa tumbuh dan 
kami melihat sejauh ini per-
mintaan produk terus mening-
kat seperti kemasan kopi, 
gula, teh, santan dan terutama 
susu," ungkap Gabrielle.

Tetra Pak juga optimistis 
penjualan terdongkrak tren 
belanja online yang terus ber-
kembang di Indonesia. Per-
mintaan secara online untuk 
produk grocery seperti susu, 
santan, gula, minyak, air mi-
neral, dan sebagainya me-
mang cenderung kian mening-
kat setiap tahun.

Nur Pehatul Janna

KONTAN/Nur Janna

Suasana konferensi pers Tetra Pak Index, Kamis (9/8). 

Tetra Pak Bangun 
Pabrik di Vietnam

Pabrik khusus 
kemasan di 

kawasan Asia 
masih sangat 

terbatas.

KEMASAN■

JAKARTA. Pemerintah serius 
ingin mengembangkan kenda-
raan berkomponen listrik. Hal 
itu tercermin dari tekad pe-
merintah menarik investor 
untuk mengembangkan bate-
rai lithium sebagai sumber te-
naga bagi mobil listrik. Dalam 
kaitan itu, investor asal Tiong-
kok dan Prancis berencana 
membenamkan investasi seni-
lai Rp 144 triliun.

Direktur Jenderal Industri 
Logam, Mesin, Alat Transpor-
tasi dan Elektronika (ILMA-
TE) Kementerian Perindustri-
an, Harjanto, optimistis keten-
tuan tax holiday Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) No-
mor 35/2018 mampu menarik 
investasi nikel cobalt di Hal-
mahera. PMK tersebut meng-
atur tentang Pemberian Fasili-
tas Pengurangan Pajak Peng-
hasilan (PPh) Badan.

Melalui beleid itu, Harjanto 
juga menginginkan industri 
baterai berkembang di dalam 
negeri. Bahkan, pemerintah 
tidak ingin ada impor baterai 
lithium. Jika impor, harga 
kendaraan dipastikan menjadi 
lebih mahal dan neraca perda-
gangan berpotensi defi sit. "In-
donesia memiliki sumber 
daya nikel. Saya juga meminta 
PT Indonesia Asahan Alumi-
nium (Inalum) bisa mengem-
bangkan baterai mobil listrik," 
kata dia, Kamis (9/8). 

Di samping itu, dalam upaya 
mempercepat pengembangan 
mobil listrik di Indonesia, Ke-
menterian Perindustrian 
(Kemperin) telah menggan-
deng para pemangku kepen-
tingan. Misalnya dari kemen-
terian dan instansi pemerin-
tah, perguruan tinggi, dan 
pelaku industri otomotif. 

Jangka panjang

Kemperin menargetkan, 
pada tahun 2020 mendatang, 
sebanyak 10% dari 1,5 juta 
mobil yang diproduksi di da-
lam negeri adalah golongan 
low carbon emission vehicle 
(LCEV). Kemudian, pada ta-
hun 2025, populasi kendaraan 
jenis LCEV diperkirakan me-
nembus 20% dari estimasi 2 
juta mobil yang diproduksi di 
Tanah Air. 

Target itu terus bertambah 
menjadi 25% ketika Indonesia 
memproduksi 3 juta mobil 
pada 2030. Akhirnya, porsi 
kendaraan LCEV bisa me-
nyentuh 30% dari total pro-
duksi 4 juta unit tahun 2035.

Saat dikonfi rmasi ihwal kei-
nginan pemerintah mengem-
bangkan industri baterai lithi-
um, Head of Corporate Com-
munication Inalum, Rendi A 
Witular menjelaskan, pengem-
bangan baterai lithium menja-
di bagian dari program jangka 
panjang Inalum. Proyek itu 
belum bisa terwujud dalam 
waktu dekat. "Di jangka pen-
dek kami masih berfokus me-
naikkan produksi aluminium 
dulu," kata dia, kemarin.

Kebutuhan aluminium Indo-
nesia masih tinggi, sedangkan 
produksi di dalam negeri ma-
sih kurang. Akan tetapi, Rendi 
menyatakan, sumber daya 
cobalt, aluminium dan nikel 
telah dimiliki Inalum. "Pe-

ngembangan baterai ini masih 
dikaji," kata dia.

Senior Manager of Com-
munication PT Vale Indone-
sia Tbk (INCO), Budi Hando-
ko menjelaskan, pihaknya be-
lum tertarik mengembangkan 
industri baterai otomotif. Me-
nurut dia, bisnis utama Vale 
saat ini dan ke depan masih di 
sektor pertambangan dan 
pengolahan nikel. "Kami 
memproduksi nikel dan be-
lum ada pengalaman membu-
at baterai," ungkap dia kepada 
KONTAN, Kamis (9/8). 

Budi menjelaskan, saat ini 
kadar nikel Vale Indonesia 
masih sebesar 78%, sedangkan 
untuk baterai tersebut dibu-
tuhkan kadar nikel hingga 

99,9%. Selain itu, Vale Indone-
sia memiliki kontrak jangka 
panjang untuk menjual pro-
duk nikel ke Vale Canada dan 
Sumitomo Metal Mining.

Sekretaris Jenderal Perhim-
punan Industri Kecil dan Me-
nengah Komponen Otomotif 
(PIKKO), Wan Fauzi, menge-
mukakan bahwa banyak ang-
gotanya yang mempertanya-
kan kecenderungan jenis 
komponen yang bakal diguna-
kan dalam pengembangan 
mobil listrik. Pasalnya, saat 
ini industri belum mampu 
mengatasi kebutuhan kompo-
nen otomotif listrik. "Namun, 
pabrikan bakal menyesuaikan  
dengan perkembangan secara 
bertahap," kata dia.               ■

Membidik Investor Baterai 
Pemerintah meminta pebisnis mengembangkan industri baterai listrik di dalam negeri

Eldo Christoffel Rafael, 
Agung Hidayat

Jelajah Pasar Nusantara

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Model berpose dengan Tata Super Ace HT 1400 cc diesel dan pikap Tata Xenon HD 3000 cc diesel usai menjalani Jelajah 
Pasar Nusantara di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, Kamis (9/8). Jelajah Pasar Nusantara 
tersebut menempuh jarak tidak kurang dari 2.900 km dari Aceh hingga Jakarta.

Kini adalah era 
luar angkasa 

dengan pesawat 
ulang-alik 

antar-planet.

Ekspor 
komponen 
kendaraan 
Suzuki juga 
meningkat.


