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Efek Gulir Mobil Listrik
Produsen komponen kendaraan listrik membutuhkan dukungan investasi mesin produksi
Agung Hidayat
JAKARTA. Kendaraan listrik
ramah lingkungan siap melaju
di jalan raya Indonesia. Pemerintah menargetkan regulasi
kendaraan listrik rampung
pada akhir tahun ini. Bahkan
Presiden Joko Widodo, Selasa
lalu, sudah menjajal Gesits,
sepeda motor listrik buatan
produsen Indonesia yang siap
beredar secara massal.
Namun, setidaknya Indonesia perlu melibatkan banyak
pihak untuk menghadirkan
industri kendaraan listrik
yang berdaya saing. Salah satu
industri pendukungnya adalah
bisnis komponen kendaraan.
Perhimpunan Industri Kecil
dan Menengah Komponen
Otomotif (PIKKO) meminta
pemerintah mendukung secara konkret industri komponen
kendaraan, misalnya, memfasilitasi permodalan pada mesin produksi. Dengan begitu,
pabrikan bisa menyesuaikan
diri secara bertahap dalam
transisi menuju kendaraan
listrik.
Sejauh ini, mayoritas atau
80% material komponen kendaraan masih diperoleh melalui impor. Di tengah pelemahan rupiah terhadap dollar
Amerika Serikat saat ini, maka
bisnis komponen dibayangi
tingginya harga bahan baku.
Sekretaris Jenderal PIKKO,
Wan Fauzi menilai, pemerintah dan produsen kendaraan
listrik perlu memberikan ruang bagi industri komponen
untuk menyuplai peralatan
pendukung kendaraan listrik.
Misalnya, untuk sepeda motor Gesits yang dibuat oleh PT
Wijaya Karya Industri & Konstruksi, produsen kendaraan
masih menyuplai kebutuhan
komponen baterainya. "Sedangkan kami pembuat komponennya tidak mendapatkan

apa-apa. Apalagi, baterai kan
bisa impor," ungkap Fauzi kepada KONTAN, Kamis (8/11).
Saat ini, Fauzi mengaku produsen sepeda motor Gesits
sudah mau melibatkan produsen komponen lokal untuk
pembuatan sampel.
Sejatinya, produsen komponen lokal mengharapkan satu
hal yang, yakni kemauan pemerintah untuk membantu
berupa permodalan investasi
mesin produksi. Investasi di
bidang peralatan metal working (tooling) meliputi beberapa jenis seperti dies, mould,
jigs dan fixture.
Soal investasi yang dibutuhkan industri komponen kendaraan listrik, Fauzi belum
dapat merinci. Sebab, semua
berpulang pada kebutuhan
masing-masing Agen Peme-

gang Merek (APM) kendaraan
listrik. "Biasanya tergantung
kemampuan dan komponen
apa yang dibutuhkan setiap
perusahaan," ungkap dia.
Selama ini, mayoritas material komponen kendaraan
memang diimpor. Namun kenaikan harga material yang
dipicu penguatan dollar AS
belum diimbangi kenaikan
harga produk komponen.
"Bisa dibilang 80%-90% ongkos
produksi berasal dari material. Maka mendapatkan margin
5% sudah untung," kata Fauzi.
Ketua Umum Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor
(GIAMM), Hamdani Zulkarnaen Salim, mengakui memang
ada teknologi produksi yang
berbeda antara mobil listrik
dan mobil berbahan bakar
konvensional. "Baterai mobil

listrik berbeda dengan battery
lead acid sekarang, baik secara teknologi dan proses pembuatannya," ujar dia.
Mengenai kesediaan produsen untuk memproduksi dan
potensi bisnis baterai kendaraan listrik, Hamdani yang
juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) ini enggan
berspekulasi lebih jauh. Terkait soal pasar baterai kendaraan listrik, menurut dia, tentu
akan mengacu pada permintaan saat itu. "Semua tergantung
permintaan dan suplai di masa
mendatang," tandas dia.
Presiden Direktur PT Hyundai Indonesia Motor, Mukiat
Sutikno mengungkapkan,
para pelaku industri otomotif
menunggu kepastian regulasi
dan infrastruktur pendukung

kendaraan listrik.
Saat ini Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan
beleid tentang kendaraan listrik. Hingga kini draf Perpres
kendaraan listrik sudah sampai ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk
segera dimintai persetujuan
Presiden Jokowi.
Beleid kendaraan listrik antara lain mengatur pemberian
fasilitas fiskal seperti bea masuk ditanggung pemerintah,
pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk
pengadaan battery swap. Dari
sisi fasilitas non-fiskal, akan
diatur pula mengenai penyediaan parkir khusus, keringanan biaya pengisian tenaga listrik di stasiun penyedia listrik
umum (SPLU) hingga bantuan
promosi.
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Sirkular Ekonomi Sampah (2)

Tak Banyak Pelaku
Industri Peduli

KONTAN/Anastasia Lilin

Pada 2025 nanti jumlah sampah plastik di laut bakal
melampaui jumlah ikan yang berada di dalamnya.
Anastasia Lilin Yuliantina

Kain Tenun Tradisional

T

riliunan rupiah
bisa diraih dari
sampah plastik.
Tapi itu tidak mudah
karena sistem pengumpulan sampah di Indonesia hanya mengandalkan
sektor informal. Sampah
justru banyak menimbulkan mudarat. Korporasi
dituding menjadi biang
kerok maraknya sampah
plastik. Benarkah selama
ini mereka abai?
ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Perajin memproduksi tenun di salah satu sentra Kampung Tenun, Desa Cepagan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis
(8/11). Menurut perajin, produksi tenun dengan teknologi alat tenun bukan mesin (ATBM) mampu memproduksi 8.000
lembar kain sebulan. Tenun dijual Rp 15.000 - Rp 30.000 per lembar ke Bali, Sulawesi, dan Kalimantan.

Gagalnya Walmart di Asia
i Amerika Serikat,
Walmart merajai bisnis ritel dengan 95%
penduduknya sebagai customer. Uniknya, di Jepang, dengan subsidiari bernama Seiyu, Walmart tidak berhasil
menguasai pasar. Dalam artikel ini, kita bahas penyebab
kegagalan, rencana berikutnya dan apa yang dapat kita
pelajari darinya.
Di tahun 2008, Walmart
menguasai Seiyu seluruhnya.
Padahal Seiyu memang telah
kembang kempis sebelum
Walmart mengambilalih perusahaan tersebut. Setahun
sebelumnya, Seiyu telah menderita kerugian mencapai
US$ 195 juta.
Walmart tidak melaporkan profit and loss anak usaha
mereka di luar AS, maka situasi di Jepang kurang dipahami oleh publik. Padahal,
sejak 2014, Walmart telah
menutup 100 gerai Seiyu.
Jadilah Seiyu hanya memegang 12% market share di
Negeri Sakura ini. Sedangkan
Aeon menguasai 45% dan Ito
Yokado menggenggam 14%.
Fenomena merek-merek
besar dari belahan dunia Barat yang hengkang atau gagal
di Jepang telah lama terjadi.
Setelah sembilan tahun, pada

2012, Tesco peritel besar asal
Inggris Raya telah meninggalkan Jepang dengan kekalahan serupa Seiyu. Tesco
menjual 117 gerainya ke
Aeon. Kemudian Carrefour
menjual delapan gerainya
pula kepada Aeon.
Bagaimana dengan Costco yang juga asal AS? Hebatnya, sejak 1999 raksasa ritel
ala gudang ini bertahan dengan baik. Dengan hanya
menjalankan 26 gerai, revenue Costco mencapai US$ 3,1
miliar. Bandingkan dengan
Seiyu dengan 331 gerainya
hanya mengantongi US$ 7,1
miliar.
Lantas, apa akar masalah
Walmart alias Seiyu di Jepang?
Pertama, mereka tidak
memahami kemauan dan
preferensi produk para konsumen Jepang. Di AS, konsumen tidak mempermasalahkan asal dari produk-produk
segar karena harga lebih
menjadi faktor utama pemilihan. Sedangkan di Jepang,
konsumen lebih mengutamakan produk-produk lokal yang
segar dan homemade.
Kedua, pricing diskon setiap hari tidak kena. Unik
memang konsumen Jepang
karena mereka lebih suka

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com

Kegagalan
Walmart
di Jepang bukan
sesuatu yang
baru.
mencari bargain khusus dan
sales, bukan "harga diskon
setiap hari" ala Walmart.
Strategi ini kena di AS yang
konsumennya super sibuk
untuk tawar-menawar dan
mencari-cari tempat belanja
terbaik. Sedangkan konsumen
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Mayoritas bahan baku komponen
kendaraan berasal dari impor.
Wan Fauzi,
Sekretaris Jenderal PIKKO

Jepang punya "seni berbelanja" tersendiri yang telah mendarah daging.
Ketiga, tidak memberikan
pengalaman berbelanja unik
yang "lain dari yang lain."
Costco yang juga asal AS,
kok bisa sukses di Jepang
yang konsumennya terkenal
picky? Karena Costco super
unik dan memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi para konsumen
Jepang yang telah mengakar
tradisinya. Mereka "merasakan" bagaimana berbelanja
ala konsumen AS yang senang
membeli produk dalam jumlah bulk.
Seiyu yang juga merupakan subsidiari dari Walmart
asal AS, ternyata tidak memberikan "pengalaman unik"
ini. Mereka tampak dan dirasakan sebagaimana pasar
swalayan di Jepang umumnya, namun malah "kurang"
lokal. Kondisi hybrid AS-Jepang ini membingungkan
dan memberikan rasa kurang
nyaman pagi para konsumen
Jepang.
Kegagalan Walmart di Jepang bukan sesuatu yang
baru. Mereka juga gagal di
Brazil, sehingga 80% saham
telah diakuisisi oleh private
equity Advent International.

Kondisi di Brazil agak berbeda dan lebih disebabkan oleh
kondisi makro, seperti resesi,
masalah operasional dan lower growth market.
Untuk mengatasi masalah
revenue rendah, Seiyu telah
bekerjasama dengan Rakuten
untuk memberikan layanan
delivery. Bagaimana hasilnya, sekarang masih terlalu
dini untuk dapat kita analisa. Kegagalan Walmart di Jepang hanya salah satu dari
kegagalan-kegagalannya di
Asia. India, Korea dan Indonesia termasuk.
Di Eropa, Jerman dan
Inggris Raya juga sulit ditaklukkan. Walmart gagal di
Jerman pada tahun 2006 setelah sembilan tahun bertahan. Sebanyak 85 gerainya
diakuisisi oleh Metro Group
dengan kerugian US$ 1 miliar. Jadilah Walmart juga
hengkang dari Eropa.
Menggurita di dunia internasional itu tidak mudah.
Banyak faktor budaya dan
perilaku konsumen yang berbicara, selain kondisi makro
ekonomi dan politik yang
mempengaruhi keputusankeputusan berbelanja publik.
Kenali ini sebelum go overseas. Salam hangat dari California.
■

ORGANISASI konservasi laut
global Oceana, mencatat
setidaknya ada 17,6 miliar
pon sampah plastik memasuki lautan setiap tahun. Hal itu
terjadi karena korporasi
terus-menerus menggunakan
kemasan plastik. Jika terus
dibiarkan, pada 2025 nanti
jumlah sampah plastik di laut
bakal melampaui jumlah ikan
yang berada di dalamnya.
Sejumlah korporasi besar
pun angkat bicara. Mereka
tak terima dituding sebagai
pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan
lingkungan.
Karyanto Wibowo, Sustainable Development Director
Danone AQUA mengatakan,
material plastik sudah ada
sejak tahun 1900 dan mulai
banyak digunakan di era
Perang Dunia II. Sementara
100 tahun yang lalu belum
timbul masalah pencemaran
lingkungan. "Jadi bukan di
kami karena kami sekarang
justru reinvent, rethink dan
redesign," kata dia di Nusa
Dua, Bali, pekan lalu.
Danone AQUA atau yang
berbadan usaha PT Tirta
Investama mengklaim sudah
memulai kampanye peduli
lingkungan sejak 1993.
Mereka mengusung jargon
AQUA Peduli.
Sementara tahun ini,
Danone AQUA mulai merencanakan sejumlah investasi
dan inovasi produk baru.
Akhir bulan lalu, misalnya,
perusahaan yang menginduk
pada Danone di Prancis
mengucurkan investasi multi
tahun senilai US$ 5,25 juta
untuk membangun infrastruktur dan sistem pengumpulan sampah.
Awal 2019 Danone AQUA
bersiap melakukan groundbreaking atau penanaman
tiang pancang pembangunan
pabrik daur ulang sampah
plastik di Pasuruhan Jawa
Timur dengan nilai investasi
lebih dari US$ 20 juta. Pabrik
berkapasitas sekitar 30.000
ton per tahun tersebut adalah
kongsi dengan Veolia,
perusahaan pengolah sampah
dari Prancis. Target operasionalnya mulai tahun 2020.
Lewat pabrik baru di
Pasuruhan, Danone AQUA
menargetkan bisa memproduksi lebih banyak botol
dengan bahan baku plastik
daur ulang. Sejauh ini mereka
sudah menjajal produksi
botol minuman 1,1 liter
berbahan baku 100% daur
ulang recycled polyethylene
terephthalate (rPET). Kalau
tak meleset, pada Desember
2018 nanti mereka akan
merilis secara komersial
produk tersebut dalam skala
kecil di Bali.
Selain investasi tadi,

Danone AQUA telah mengembangkan enam recycled
business unit (RBU) atau
pusat daur ulang yang
tersebar di Bali, Lombok,
Bandung dan Tangerang
Banten. Total kapasitas
produksinya mencapai 12.000
ton plastik daur ulang per
tahun.
Namun Danone AQUA
mengaku penciptaan produk
daur ulang bukan perkara
mudah. Teknologi yang lebih
canggih menuntut ongkos
produksi lebih mahal. Harga
produk AQUA 100% rPET
tadi contohnya, kurang lebih
25% lebih mahal ketimbang
produk AQUA reguler.
Tantangan lain adalah
ketersediaan bahan baku
daur ulang yang masih
terbatas dan upaya untuk
meyakinkan konsumen.
"Hasil riset kami, mayoritas
konsumen Indonesia masih
mempersepsikan produk
dengan kemasan daur ulang
plastik itu sebagai produk
yang kotor dan mestinya
berharga murah," terang
Karyanto.
Korporasi lain, yakni PT
Indofood Sukses Makmur
Tbk juga sudah memanfaatkan produk yang ramah
lingkungan. Sejak lima tahun
belakangan, perusahaan
berkode saham INDF di
Bursa Efek Indonesia ini
menggunakan karung tepung
Bogasari berbahan biodegradable atau gampang terurai
dalam dua tahun.
Indofood juga menghadapi
tantangan serupa dengan
Danone AQUA dari sisi harga
kemasan yang menjadi lebih
mahal ketimbang kemasan
reguler. Manajemen perusahaan ini menggambarkan,
selisih harga antara karung
tepung Bogasari biodegradable dan karung reguler seperti
harga sepuntung rokok.

Pemerintah
dinilai tidak
punya arah yang
jelas mengenai
kebijakan
sampah plastik.
Tantangan lain adalah dari
sisi regulasi. Indofood
merasa, sejauh ini pemerintah tidak punya arah yang
jelas mengenai kebijakan
sampah plastik yang mesti
diterapkan pelaku industri.
Bahkan, mayoritas pelaku
industri belum menerapkan
kebijakan tersebut. "Sementara karung kami sudah
biodegradable, karung
tepung lain, pupuk, pakan
ternak banyak yang belum,
termasuk yang punya
BUMN," kata Franciscus
Welirang, Direktur PT
Indofood Sukses Makmur
Tbk sekaligus Chief Executive Officer PT Bogasari Flour
Mills saat dihubungi KONTAN, Selasa (6/11).
Selain mengembangkan
inovasi produk sendiri,
Indofood yang tergabung
dalam aliansi bernama
Packaging and Recycling
Association for Indonesia
Sustainable Environment
(PRAISE) mengembangkan
agenda bersama untuk
mengatasi penggunaan
plastik. PRAISE beranggotakan Indofood, PT Coca Cola
Indonesia, PT Nestle Indonesia, PT Tetra Pak Indonesia,
Danone AQUA dan Yayasan
Unilever Indonesia.
■
(Bersambung)

