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Saat ini, 82% penjualan sepeda motor di 
Indonesia berasal dari segmen sepeda 
motor otomatis (matic).
Johannes Loman, Ketua Umum AISI

■MANUFAKTUR

Di bulan Oktober 2016, 
blockchain memfasilita-
si trade deal pertama 

yang melibatkan bank asal 
Amerika Serikat dan Australia 
dalam mengekspor kapas ke 
China. Walaupun saat ini 
blockchain belum menembus 
arus tengah, tampaknya dalam 
beberapa tahun di muka, ia 
akan semakin populer.

Dalam artikel ini, kita ba-
has bagaimana blockchain bu-
kan hanya sebagai teknologi 
yang menjadi fondasi mata 
uang kripto (cryptocurrency) 
seperti Bitcoin dan Ethereum. 
B e r b a g a i  p e n g g u n a a n 
blockchain di dunia bisnis se-
makin dikenal, dari kontrak 
elektronik hingga pembukuan 
dan transaksi transborder. 

Di berbagai  negara, 
blockchain semakin mendapat 
pengakuan pemerintah dan 
dunia bisnis dan profesi. Meski 
defi nisi dasar blockchain ada-
lah teknologi terdistribusi de-
ngan lajur (ledger) yang me-
mungkinkan transaksi dapat 
tervalidasi tanpa mengguna-
kan database sentral, blockchain 
dalam prakteknya mendasari 
fi ntech, healthteach, insurtech, 
legaltech, dan sebagainya.

Konsepnya sederhana: la-
jur terdistribusi tersebut tidak 
dapat dimutasi dan diubah se-
bagaimana teknologi non-
blockchain yang kita kenal. 

Misalnya, fi le MP4 yang diki-
rimkan via email akan lang-
sung terduplikasi "laksana vi-
rus." Satu file bisa langsung 
menjadi jutaan fi le dalam seke-
jap. 

File blockchain tidak dapat 
diduplikasi tanpa mengubah 
struktur informasi di dalam-
nya, sehingga setiap fi le adalah 
fi le unik dengan single identi-
fi er. Jadi, fi le MP4 yang diki-
rimkan dari laptop saya ketika 
tiba di laptop Anda, maka fi le 
sumber tidak lagi ada. 

Setiap pemindahan tangan 
akan membentuk informasi 
baru yang menjadi unsur pem-
beda unik tiada duanya. De-
ngan terekam oleh blockchain, 
suatu informasi adalah unik 
hanya satu-satunya di dunia. 
Ini ideal dalam dunia bisnis, 
hukum, finansial, asuransi, 
properti intelektual, rekam me-
dis dan sebagainya.

K e l e b i h a n - k e l e b i h a n 
blockchain lainnya dalam 
transaksi perdagangan terma-
suk berikut ini. Pertama, mem-
percepat proses transaksi kare-
na menurunkan risiko perfor-
mance dan pihak-pihak lain. 
Tracking digital terjadi seketika, 
sehingga tidak perlu lagi es-
crow atau pun notaris pihak 
ketiga.

Kedua, keamanan meng-
ingat setiap informasi yang 
berpindah tangan mempunyai 

marker individu dan tidak da-
pat dikopi. 

Ketiga, eliminasi penggu-
naan clearinghouses dan pihak 
ketiga sehingga kecepatan ber-
transaksi dapat difasilitasi. 
Keempat, menurunkan risiko 
dalam berkontrak antar pelaku 
bisnis, termasuk bank dan in-
stitusi fi nansial.

Lantas, apabila Anda ada-
lah pebisnis yang sedang me-
rencanakan untuk membangun 
start-up baru, bisakah teknologi 
blockchain ini digunakan? 
Tentu saja bisa. Namun perta-
ma-tama kenali dulu bisnis 
yang telah ada dan bagaimana 
blockchain dapat menjadi value 
added.

Pertama, tidak semua mo-
del bisnis membutuhkan tekno-
logi blockchain. Bahkan bisnis 
yang sesungguhnya dapat 
menjadi lebih baik dengan 
blockchain pun, belum tentu 
membutuhkannya saat ini 
juga. Kenali model-model bis-
nis yang dapat semakin baik 
performance-nya dengan pene-
rapan teknologi bisnis ini. Na-
mun perhatikan sisi-sisi dari 
bisnis Anda yang dapat diting-
katkan performance-nya de-
ngan blockchain. 

Kedua, blockchain bukan 
model bisnis namun teknologi 
penyimpanan data, di mana 
data yang satu dihubungkan 
dengan "rantai" dengan data 
berikutnya yang berada di da-
lam blok. Bisa dibayangkan 
sebagai safe deposit box namun 
yang terurai dan dapat diakses 
dari mana saja. 

K e t i g a ,  k e h e b a t a n 
blockchain adalah cryptography 
alias enkripsi yang memung-
kinkan mata rantai ini dapat 
terwujud. Enkripsi ini menja-
min kerahasiaan konten 
blockchain yang melampaui 
apa yang dikenal sekarang.

Keempat, dalam konteks 
start-up, transparansi, keaman-
an, dan efisiensi blockchain, 
memungkinkan initial coin of-
fering (ICO) dapat dilakukan. 
ICO adalah semacam IPO na-
mun dengan mata uang kripto. 

Investasi dimungkinkan de-
ngan kripto yang "disaham-
kan." 

Kelima, jika Anda mengua-
sai programming dan coding 
konvensional, mempelajari 
blockchain tidak terlalu sulit. 
Namun yang sulit adalah 
mempertahankan pengetahuan 
yang telah ada dan meningkat-
kannya.

Keenam, membangun start-
up blockchain bisa saja dengan 
teknologi SaaS di cloud-nya 
AWS milik Amazon atau seje-
nisnya. Tren tanpa server ini 
memungkinkan teknologi 
blockchain semakin mobile dan 
terdemokratisasi di seluruh 
dunia tanpa batas-batas geo-
grafi s.

Ketujuh, dengan dasar 
"mencegah korupsi" dengan 
transparansinya, teknologi 
blockchain dapat menjadi pe-
main yang sangat diperhitung-
kan, terutama di negara-nega-
ra dengan indeks korupsi ting-
gi. Kedelapan, transparansi 
teknologi tersebut memungkin-
kan transaksi public record 
dapat dibuka dengan aman 
dan risiko rendah. Misalnya, 
tracking produk dan manaje-
men energi. 

Selamat datang blockchain. 
Semoga teknologi ini memberi-
kan inspirasi bagi start-up 
baru di Indonesia dan memba-
ngun negeri ini lebih baik.    ■

Blockchain Mengubah Perdagangan DuniaBlockchain Mengubah Perdagangan Dunia

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California
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Pertamina Lubricants 
Tambah Pasar Ekspor
JAKARTA. Ekspansi PT Per-
tamina Lubricants untuk me-
rambah pasar ekspor semakin 
licin. Pertamina Lubricant su-
dah menyasar 17 negara. Kali 
ini, mereka bakal menambah  
dua pasar ekspor baru, yakni 
Turki dan Mesir.

Andria Nusa, Direktur Mar-
keting And Sales Pertamina 
Lubricants menjelaskan, ada 
dua alasan mengapa terus 
mengincar pasar ekspor. Per-
tama, saat ini pasar di dalam 
negeri sudah berhasil dikua-
sai. Kedua, karena pertum-
buhan di pasar dalam negeri 
cenderung stagnan, maka per-
usahaan mencari celah baru 
di pasar ekspor.

Saat ini, anak usaha PT Per-
tamina itu sudah eksis mema-
sok produk ke 17 negara. Pa-
sar tersebut antara lain Viet-
nam, Singapura dan Afrika 
Selatan. Kemudian berlanjut 
ke berbagai negara lain di wi-
layah Asia, Timur Tengah dan 
Eropa. "Kami mengharapkan 
sudah bisa masuk Turki pada 
akhir tahun ini," ungkap An-
dria, Rabu (31/10).

Nah, pada tahun depan, 
Pertamina Lubricants akan 
menyasar satu negara lagi, 
yakni di wilayah Afrika. "Saat 
ini kami juga sedang berbica-
ra dengan Mesir untuk bisa 
masuk ke sana," kata dia.

Andria mengemukakan, 
saat ini pasar ekspor baru 
menyumbang sebesar 10% 
dari total pendapatan Perta-
mina Lubricants. Dalam lima 
tahun ke depan, mereka 
mengharapkan pasar ekspor 
bisa menyumbang 25% dari 
total penjualan.

Hingga kini Pertamina Lu-
bricants memiliki tiga pabrik 
oli di Indonesia yakni berloka-
si di Jakarta, Gresik dan Cil-

acap. Selain itu, Pertamina 
Lubricants memiliki satu pab-
rik di luar negeri, yakni di 
Thailand. Total kapasitas pro-
duksi Pertamina Lubricants 
mencapai 535.000 kiloliter 
(kl) per tahun.

Di Thailand, Pertamina Lu-
bricants masih mencari celah 
untuk bertumbuh. Pangsa pa-
sarnya terbilang kecil karena 
perusahaan ini baru masuk. 
Penjualan terbesar di pasar 
Thailand masih berasal dari 
segmen otomotif. Sedangkan 
sisanya dari segmen industri. 
"Market share di Thailand da-
lam 10 tahun diharapkan men-
capai 5% dari total pasar," ujar 
Andria. 

Di dalam negeri, tahun ini 
Andria melihat pertumbuhan 
penjualan keseluruhan baik 
dari sektor otomotif dan in-
dustri masih terjaga, yakni 
sampai 10%. Pertumbuhan 
tersebut didorong oleh seg-
men industri. Sedangkan per-
tumbuhan segmen otomotif 
hanya 2%-3%. "Konsumsi oli 
tidak mengikuti jumlah ken-
daraan karena banyak yang 
efi siensi. Dulu saat kendaraan 
mencapai 5.000 km orang su-
dah ganti oli, tapi karena efi si-
ensi orang tunggu ganti oli 
sampai 7.500 km bahkan 
10.000 km," jelas dia. 

Pertamina Lubricants meng-
akui persaingan bisnis pelu-
mas semakin berat dan per-
usahaan dituntut semakin je-
lis. Andria mengatakan, 
mereka akan meningkatkan 
brand equity, di samping kua-
litas dan pelayanan terhadap 
konsumen. "Kami tetap opti-
mistis bisa tetap memenangi 
persaingan pasar pelumas di 
Indonesia," pungkas dia. 

Eldo Christoffel Rafael

JAKARTA. Kinerja produsen 
ban, PT Gajah Tunggal Tbk 
masih tergelincir. Hingga 
kuartal III 2018, emiten berko-
de saham GJTL ini menderita 
kerugian bersih Rp 229 miliar. 
Jumlah ini tumbuh 62,41% di-
bandingkan kerugian di perio-
de yang sama tahun lalu sebe-
sar Rp 141 miliar.

Salah satu pemicu mening-
katnya kerugian GJTL adalah  
pelemahan nilai tukar rupiah 
terhadap dollar Amerika Seri-
kat (AS). Hingga kemarin, ru-
piah di pasar spot menyentuh 
Rp 15.128 per dollar AS, atau 
sudah menyusut 10,40% di se-
panjang tahun ini.

Adanya perubahan kurs 
mengakibatkan penyesuaian 
translasi sebagian besar utang 
Gajah Tunggal dalam mata 
uang dollar AS. Kejatuhan ru-
piah juga mempengaruhi mar-
gin GJTL. "Depresiasi rupiah 
terhadap dollar AS berdam-
pak negatif terhadap margin 
perusahaan serta harga bahan 
baku utama tertentu yang le-
bih tinggi, terutama bahan 
baku carbon black," kata Di-
rektur  Gajah Tunggal, Catha-
rina Wijaya, dalam keterangan 
pers, kemarin.

Sebelumnya, dia mengung-
kapkan dampak pelemahan 
rupiah tidak terlalu mempe-
ngaruhi kinerja GJTL ke de-
pan. Sebab, perusahaan ini 
menerapkan lindung nilai 
(hedging) atas sebagian obli-
gasi global senilai US$ 500 
juta yang diterbitkan pada ta-
hun lalu. Dia juga bilang dari 
nilai pinjaman sindikasi terse-
but, sebesar US$ 40 juta ada-
lah pinjaman dalam bentuk 
rupiah (KONTAN 14 Septem-
ber 2018).

Meski mencatatkan kerugi-
an, penjualan ban Gajah Tung-

gal masih tumbuh tipis 4% 
year-on-year (yoy) menjadi 
Rp 11,24 triliun. Hanya saja, 
kinerja tersebut belum bisa 
mendongkrak bottom line 
produsen ban ini.

Untuk penjualan bersih 
kuartal III 2018, menurut Cha-
tarina, secara quarter on 
quarter (QoQ) membaik, yang 
didorong oleh peningkatan 
penjualan domestik dan eks-
por. Meski penjualan kuartal-
an ke luar negeri meningkat 
pada kuartal III 2018, kinerja 
ekspor secara yoy masih me-

nurun untuk periode sembilan 
bulan 2018. "Namun, penjual-
an domestik tetap kuat dan 
mampu mengimbangi penuru-
nan penjualan di pasar eks-
por," kata Catharina. Semen-
tara margin kotor GJTL ikut 
menurun menjadi 16,3% di 
kuartal III 2018. Di periode 
sama tahun lalu, margin kotor 
perusahaan ini sebesar 16,8%. 

Terlepas dari margin kotor 
yang lebih rendah, GJTL ber-
hasil meningkatkan laba kotor 
dan laba usaha. Margin opera-
si naik dari 6,0% di kuartal III 
2017 menjadi 6,6% di kuartal 
III 2018. Hal ini tercermin dari 
biaya transportasi dan biaya 
pemasaran yang lebih rendah. 
EBITDA GJTL juga meningkat 
5,83% (yoy) menjadi Rp 1,27 
triliun di kuartal III 2018.

Eldo Christoffel Rafael

KONTAN/Muradi

Penjualan domestik tetap kuat dan mampu mengimbangi 
penurunan penjualan Perusahaan di pasar ekspor.

Gejolak Kurs 
Tekan Kinerja GJTL

Penjualan Gajah 
Tunggal tumbuh 
tipis 4% menjadi 
Rp 11,24 triliun di 

kuartal ketiga.

MANUFAKTUR■

JAKARTA. Pasar sepeda mo-
tor matic terbukti masih be-
randil besar bagi bisnis sepe-
da motor di Tanah Air. Hingga 
kuartal ketiga tahun ini, dua 
pabrikan sepeda motor yang 
menguasai pasar Indonesia, 
yakni Honda dan Yamaha, 
mengandalkan penjualan le-
wat segmen motor matic.

Misalnya PT Yamaha Indo-
nesia Motor Manufacturing 
(YIMM), yang telah memper-
kenalkan Yamaha FreeGo. 
Skutik terbaru ini dianggap 
menjadi kasta paling tinggi 
untuk skuter matik bermesin 
125 cc milik produsen berlogo 
garpu tala tersebut.

Wakil Presiden Direktur 
YIMM, Dyonisius Betty men-
jelaskan, saat ini segmen se-
peda motor matic menjadi 
pasar yang paling potensial di 
Indonesia. Segmen motor ma-
tic memang terus menggeser 
pasar motor sport dan bebek.

Dyonisius memprediksikan, 
total penjualan sepeda motor 
Yamaha bisa melaju hingga 
10% menjadi 1,43 juta unit 
hingga akhir tahun ini. Pada 
tahun lalu, Yamaha berhasil 
menjual 1,3 juta unit sepeda 
motor. Menurut data Asosiasi 
Industri Sepeda Motor Indo-
nesia (AISI), sebesar 80% pen-
jualan sepeda motor Yamaha 
disumbangkan oleh segmen 
sepeda motor matic.

Yamaha memang mempelo-
pori kategori skutik jumbo di 
Indonesia melalui merek T 
Max, Nmax, Xmax, Aerox 155 
cc dan yang terbaru pada ta-
hun ini adalah Lexi.

Manajemen Yamaha opti-
mistis target penjualan pada 
tahun ini akan tercapai. Untuk 
model terbaru, yakni FreeGo, 

Yamaha menargetkan penju-
alan mencapai 10.000 unit per 
bulan. 

Rencananya pengiriman 
FreeGo ke seluruh Indonesia 
dimulai November ini. "Saat 
ini di skutik biasa hanya ada 
model Mio saja, kami ingin 
mengisi tipe tertinggi kategori 
matic biasa melalui FreeGo," 
ungkap Dyonisius. 

Adapun posisi model skutik 
ini masuk di kisaran harga 
Rp 18,5 juta-Rp 22 juta per 
unit. Harga tersebut lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
seri Yamaha Soul GT.

Sementara itu, General Ma-
nager Sales Division PT As-
tra Honda Motor (AHM) Igna-
tius Didi Kwok mengatakan 

pada prinsipnya Honda selalu 
berusaha memenuhi keingin-
an konsumen dengan model-
model yang mereka miliki. 
Saat ini, model sepeda motor 
matic memang masih menjadi 
andalan penjualan bagi AHM. 
"Dan untuk model yang dige-
mari konsumen kami adalah 
Beat, Vario, Scoopy, PCX un-
tuk di segmen skutik," ungkap 
dia, kemarin.

Semakin digandrungi
Direktur Marketing AHM, 

Thomas Wijaya mengatakan 
tahun ini Honda memprediksi 
total penjualan sepeda motor 
hingga akhir tahun bisa men-
capai 4,7 juta sampai 4,8 juta 

unit. Angka tersebut naik 7%-
10% dibandingkan realisasi 
penjualan tahun lalu sebanyak 
4,38 juta unit. Dari jumlah itu, 
sebesar 84% penjualan disum-
bangkan dari segmen motor 
matic. Sedangkan motor sport 
hanya menyumbang 8%-9% 
dan bebek (cub) menyumbang 
7%-8% dari total penjualan.

Pasar matic masih penting 
bagi AHM. Oleh karena itu, 
pada pameran IMOS 2018, 
Honda memamerkan New 
Generation Scooter Concept 
'Project G'. "Kami perlu me-
ngembangkan motor matic 
generasi berikutnya. Dan kita 
terus pelajari animo masyara-
kat lewat motor konsep ini," 
kata Thomas.

Ketua Umum AISI, Johan-
nes Loman menjelaskan, se-
tiap negara memiliki kategori 
konsumen yang berbeda. Di 
India, produk yang berkem-
bang adalah sepeda motor 
sport, sedangkan di China se-
peda motor bebek. "Di Indo-
nesia saat ini 82% penjualan 
motor berasal dari segmen 
matic," kata dia.

Apalagi skutik premium 
mulai banyak digemari ma-
syarakat. Hal ini karena sepe-
da motor tak hanya jadi alat 
transportasi. Melainkan untuk 
aktualisasi diri dan bagian 
dari gaya hidup. "Skutik pre-
mium juga meningkat karena 
orang merasa macho saat 
membawanya," kata dia.     ■

Pasar Matic Makin Ngacir
Segmen sepeda motor matic menyumbang lebih dari 80% dari total penjualan sepeda motor

Eldo Christoffel Rafael

Peluncuran Perangkat Elektronik

KONTAN/Baihaki

Model memperlihatkan perangkat elektronik mesin cuci dan kulkas dari LG yang berbasis inverter di Jakarta, Kamis 
(01/11). LG mengumumkan langkah  perusahaan memperbesar komitmennya di pasar perangkat elektronik inverter 
secara simultan di Indonesia. Hingga akhir tahun 2018 LG menguasai 43% pasar kulkas dan 56% pasar mesin cuci. 


