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Mulai tahun depan kami memasok 
komponen khusus ke Amerika Serikat.
Ervin Wijaya, Direktur Utama 
PT Garuda Metalindo Tbk

■MANUFAKTUR

Anda mungkin pernah 
mendengar nama Spa-
ceX yang didirikan oleh 

Elon Musk dan Blue Origin 
yang diprakarsai oleh orang 
terkaya dunia Jeff Bezos yang 
juga pendiri Amazon.

Bisa saja Anda hanya ke-
nal dua startup ini, padahal 
startup-startup yang membis-
niskan luar angkasa sudah 
semakin terkategorisasi dan 
jumlahnya semakin banyak. 

Kok 2.0? Ya, ini adalah 
era versi kedua pengembang-
an teknologi luar angkasa 
yang melibatkan pihak-pihak 
privat di mana NASA meng-
outsource berbagai teknologi 
dan aktivitas mereka. Era ini 
jelas merupakan kesempatan 
emas bagi fi rma-fi rma yang 
dijalankan oleh para saintis 
roket ultra jenius.

Apa saja kategorisasinya 
dan siapa saja para pemain-
nya? Sudah sampai tahap 
apa peradaban teknologi ma-
nusia untuk menjadi makh-
luk antar planet dan antar 
galaksi? Mampukah startup-
startup luar angkasa ini ber-
tahan dan profi table?

Mari kita bahas. Pertama, 
secara garis besar, startup 
yang membisniskan luar 
angkasa terbagi atas enam 
kategori: kendaraan trans-

portasi kargo, kendaraan 
transportasi awak, manufak-
tur propulsi, launching sate-
lit, ekonomi berbasis luar 
angkasa dan manufaktur 
komponen kendaraan luar 
angkasa. Sekitar 303 perusa-
haan privat bergerak dalam 
industri ini.

Sir Richard Branson pen-
diri Virgin Group telah me-
melopori bisnis turisme luar 
angkasa dengan Virgin Ga-
lactic-nya yang masih dalam 
tahap pembangunan. Space 
Adventures yang didirikan 
oleh Eric C. Anderson pada 
tahun 1998, malah telah ber-
hasil menerbangkan tujuh 
wisatawan angkasa di tahun 
2009. Salah satunya telah dua 
kali ke luar angkasa.

Space Adventures telah 
berhasil membangun Inter-
national Space Station (ISS) 
dan berhasil menerbangkan 
tujuh pebisnis dengan bayar-
an antara US$ 20 juta hingga 
US$ 52 juta. Tim advisor me-
reka termasuk para astronot 
Apollo 11, seperti Buzz Al-
drin. 

Kedua, bisnis "luar ang-
kasa" bisa berbentuk apa saja 
yang memasok kebutuhan 
kendaraan luar angkasa dan 
para awaknya. 

Bahkan Under Armour 

yang dikenal dengan pakaian 
olah raganya kini merambah 
dengan memproduksi sera-
gam awak kapal Virgin Ga-
lactic. Sebagai contoh, pasutri 
Roderick dan Randa Milliron 
mendirikan Interorbital Sys-
tems (IS) di tahun 1996 yang 
mendesain roket dan satelit. 
Lokasi kantor mereka di Mo-
jave Air and Spaceport di 
Mojave, California, bertetang-
ga dengan Edwards Air Force 
Base dan Virgin Galactic. 

IS kini merupakan bagian 
dari Synergy Moon yang per-
nah berkompetisi untuk me-

menangkan penghargaan 
Google Lunar XPRIZE. 

IS dan startup-startup ke-
cil dan menengah serupa 
lainnya sangat membantu 
transisi NASA dengan cost 
effi ciency yang cukup besar. 

Ketiga, profit memang 
menjanjikan namun di tahap 
awal peradaban interplaneta-
ry manusia ini, belum sebera-
pa keuntungan fi nansial yang 
didapat. Terutama mengingat 
tingginya biaya pengeluaran 
R&D. Menurut data dari Bry-
ce Space and Technology, Spa-
ceX telah mengeluarkan in-
vestasi US$ 7,6 miliar terhi-
tung 2012 hingga 2016. 
Investment fi rm Space Angels, 
misalnya, menanamkan US$ 
3,9 miliar di tahun 2017 yang 
tersebar di 51 proyek-proyek 
pemerintah dan 37 proyek-
proyek privat. 

Keempat, pemain di luar 
AS, Rusia dan Inggris juga 
mulai bermunculan seperti 
Rocket Lab berbasis di Selan-
dia Baru. Mereka sedang me-
ngembangkan satelit elektron 
komersial. 

Gol Rocket Lab adalah ber-
hasil meluncurkan pesawat 
luar angkasa yang sangat efi -
sien dan cost-effective. Selling 
price yang dibidik sekitar 
US$ 5 juta. Bandingkan de-

ngan SpaceX yang berbande-
rol US$ 62 juta per fl ight. 

Rocket Lab sendiri telah 
menerima US$ 1,3 juta hibah 
dari pemerintah Selandia 
Baru untuk R&D dan pendi-
dikan para pakar. 

Venture capitalists Khosla 
Ventures dan Bessemer Ven-
ture Partners juga telah me-
ngucurkan US$ 75 juta.

Kelima, menurut pakar 
String Theory Michio Kaku 
yang merupakan penerus Al-
bert Einstein, bisnis luar 
angkasa merupakan konse-
kuensi organik dari peradab-
an manusia yang telah me-
nuju antar planet. Manusia 
segera akan menjadi makhluk 
dwiplanet yaitu Bumi dan 
Mars. 

Profesor Kaku sendiri op-
timistis akan kemampuan 
manusia dalam berinovasi 
teknologi sehingga peradaban 
manusia mempunyai kesem-
patan untuk berkembang 
menjadi peradaban antar-so-
lar system dan antar-galaksi 
pada suatu hari. Dan ini di-
awali dengan Bisnis Luar 
Angkasa 2.0 yang memberi-
kan kesempatan bagi startup-
startup privat untuk berkrea-
si. Di Asia, China dan Jepang 
telah memeloporinya. Bagai-
mana dengan Indonesia?   ■

Bisnis Luar Angkasa 2.0

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Kinerja industri 
kaca lembaran dan kaca peng-
aman pada tahun ini kemung-
kinan tidak akan signifikan. 
Sebagian pelaku usaha paling 
banter menargetkan penjual-
an stagnan alias sama dengan 
tahun lalu. Tantangan ekster-
nal dan internal masih menja-
di pergulatan mereka. 

PT Mulia Industrindo Tbk 
mengeluhkan lebih tingginya 
harga gas industri dalam ne-
geri ketimbang negara lain. 
Alhasil, harga produk kaca 
lokal lebih mahal ketimbang 
produk impor. 

Impor terbanyak datang 
dari China. Penyebabnya yak-
ni penyerapan pasar internal 
Negeri Tirai Bambu sedang 
turun sehingga pasokan mere-
ka melimpah ke negara-nega-
ra lain seperti Indonesia.

Pada saat yang sama, daya 
beli konsumen dalam negeri 
melemah. Iming-iming harga 
produk impor yang lebih mu-
rah pun mengganjal pemasa-
ran Mulia Industrindo atau 
yang tercatat dengan kode 
saham MLIA di Bursa Efek 
Indonesia (BEI).

Agar mampu bertahan, Mu-
lia Industrindo memberikan 
potongan harga jual sekitar 
4%-5% untuk produk di pasar 
domestik maupun ekspor. 
"Kalau kami tidak memberi-
kan diskon, artinya pangsa 
pasar kami bisa diambil sama 
kaca impor," jelas Henry Bun, 
Corporate Secretary PT Mulia 
Industrindo Tbk kepada KON-
TAN, Rabu (13/11). 

Strategi lain Mulia Indus-
trindo yakni memacu penjual-
an produk kaca non lembaran 
dan pengaman, berupa kaca 
botol dan gelas. Harapannya 
adalah mengulik potensi pa-
sar dalam  momentum Natal 
dan Tahun Baru. 

Mulia Industrindo berharap 
masih mampu membukukan 
penjualan Rp 4,1 triliun dan 
laba bersih Rp 100 miliar. Tar-
get tersebut lebih kecil diban-
dingkan dengan realisasi ta-
hun lalu, yakni penjualan 
Rp 5,58 triliun dan laba perio-
de berjalan yang dapat diatri-
busikan kepada pemilik enti-
tas induk alias laba bersih 
Rp 189,08 miliar.

Selama Januari hingga Sep-
tember 2019, penjualan Mulia 
Industrindo susut lebih dari 
1,5 kali lipat menjadi 2,89 trili-
un. Laba bersihnya terkoreksi 
turun hampir dua kali lipat 
menjadi Rp 75,31 miliar.

Sementara dua produsen 
kaca lain, yakni PT Himalaya 
Abadi dan PT Bintang Mas 
Glassolutions menunjuk pe-
milihan umum (pemilu) tahun 
ini sebagai penyebab pasar 
kaca dalam negeri lesu darah. 
Wilson Tan, General Manager 
PT Himalaya Abadi menyam-
paikan, pembangunan proyek 
sedikit terhambat karena pe-
milu. Akibatnya, permintaan 
kaca mereka yang berjenis 
specialty gas menjadi tidak 
sumringah.

Adapun Bintang Mas meya-
kini, kinerja penjualan tahun 
ini tidak akan tumbuh. "Pre-
diksi kami penjualan tidak 
akan jauh berbeda dengan ta-
hun lalu," kata Albert Hari 
Soejono, Direktur PT Bintang 
Mas Glassolutions.

Jika tiga pelaku usaha tadi 
bernada pesimistis, Asosiasi 
Kaca Lembaran dan Peng-
aman (AKLP) masih melihat 
potensi pertumbuhan single 
digit. Asosiasi tersebut mem-
perkirakan industri kaca da-

lam negeri masih mungkin 
tumbuh 5% ketimbang realisa-
si tahun lalu. 

Pertimbangan AKLP, para 
pengembang properti biasa 
memacu penyelesaian proyek 
pada akhir tahun. Asal tahu, 
sektor properti menyerap 75% 
produk kaca lembaran dan 
kaca pengaman. Sementara 
25% menjadi rebutan sektor 
otomotif.

Namun AKLP tak menam-
pik keluhan pelaku industri. 
Terutama, harga gas industri. 
Untuk wilayah Jawa Barat 
contohnya, harga gas industri 
saat ini bisa mencapai US$ 9 
per mmbtu. Padahal, di nega-
ra-negara lain kawasan Asia 
Tenggara hanya berkisar an-
tara US$ 6,5 per mmbtu sam-
pai US$ 7 per mmbtu. "Porsi 
biaya energi sendiri bisa men-
capai 40% dalam biaya pro-
duksi industri kaca lembaran 
dan pengaman," kata Yustinus 
Gunawan, Ketua AKLP, 
Rabu (13/11).
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Tantangan eksternal dan internal masih menjadi pergulatan 
mereka. 

Kinerja Industri 
Kaca Sedang Buram

Mulia Industrindo 
memangkas 

harga agar bisa 
bersaing dengan 

produk impor. 

MANUFAKTUR■

JAKARTA. Tahun 2020, PT 
Garuda Metalindo Tbk menar-
getkan pertumbuhan penjual-
an sebesar 5%-10% year on 
year (yoy). Produsen mur dan 
baut itu juga menargetkan 
kenaikan margin laba bersih 
dua digit.

Strategi Garuda Metalindo 
yakni memacu kontribusi 
penjualan ekspor hingga 
Rp 50 miliar. Tahun ini, per-
usahaan berkode saham 
BOLT di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tersebut memperkira-
kan perolehan penjualan eks-
por sebesar Rp 30 miliar.

Kalau tak meleset, mulai 
Januari atau Februari 2020 
Garuda Metalindo akan me-
masok komponen otomotif 
khusus untuk sebuah perusa-
haan komponen otomotif di 
Amerika Serikat (AS). "Kami 
sudah mengadakan kunjung-
an serta diskusi bisnis dengan 
mereka dan saat ini produk 
sedang dipersiapkan," tutur 
Ervin Wijaya, Direktur Utama 
PT Garuda Metalindo Tbk, 
Kamis (14/11).

Hanya saja, manajemen Ga-
ruda Metalindo tidak secara 
spesifik mengungkapkan 
identitas pembeli maupun 
potensi nilai kerjasama yang 
mungkin didapatkan. Namun 
yang pasti, rencana itu akan 
berjalan bersamaan dengan 
strategi peluncuran produk 
baru ke negara tujuan ekspor 
yang sudah mereka rambah.

Untuk menunjang agenda 
bisnis tahun depan, Garuda 
Metalindo menyiapkan dana 
belanja modal atau capital 
expenditure (capex) sebesar 
Rp 20 miliar yang bersumber 
dari kas internal. Manajemen 
Garuda Metalindo akan meng-
gunakan dana belanja modal 
untuk membangun sistem 
yang terkomputerisasi serta 

m e m o d e r n i s a s i  m e s i n 
produksi.

Sebagai gambaran, Garuda 
Metalindo mengantongi 
penjualan ekspor senilai 
Rp 26,88 miliar selama 
periode Januari hingga 
September 2019. Jumlah 
tersebut setara dengan 
2,94% terhadap total pen-
jualan Rp 912,29 miliar. 
Kontribusi selebihnya 
adalah penjualan domes-
tik (lihat tabel).

Revisi target
Sementara target pen-

jualan Garuda Metalindo 
tahun ini terkoreksi turun 
menjadi 5% yoy. Sebelum-
nya, perusahaan tersebut 
mengejar kenaikan pen-
jualan 10%-15% yoy.

Garuda Metalindo juga tak 
akan muluk-muluk mengejar 
target laba bersih tahun 2019. 

Kalau harga bahan baku pro-
duksi stabil, perusahaan ter-
sebut berharap masih bisa 

mengantongi margin laba 
bersih sebesar 6%-6,5%.  

Hingga 30 September ta-
hun ini, penjualan bersih 
Garuda Metalindo sebenar-
nya masih tumbuh 4,08% 
yoy menjadi Rp 911,57 mili-
ar. Namun laba bersih yang 
dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk atawa 
laba bersih menyusut 
19,69% yoy menjadi senilai 
Rp 49,25 miliar. 

Sementara kalau dihi-

tung, margin laba bersih sem-
bilan bulan tahun ini sebesar 
5,40%. Catatan tersebut lebih 
kecil ketimbang margin laba 
bersih pada periode yang 
sama tahun 2018 yakni 7,00%.

Direktur Keuangan dan Pe-
masaran PT Garuda Metalin-
do Tbk, Anthony Wijaya, men-
jelaskan bahwa laba bersih 
tertekan oleh kenaikan harga 
bahan baku produksi. "Kena-
ikan harga bahan baku terjadi 
pada kuartal III dan kuartal IV 
2018 dan masih carry over 
sampai sekarang," katanya, 
Kamis (14/11).

Biaya bahan baku langsung 
dalam sembilan bulan tahun 
2019 tercatat mencapai 
Rp 407,69 miliar. Nilai terse-
but setara dengan 53,99% ter-
hadap beban pokok penjualan 
Rp 755,07 miliar.     ■

BOLT Menggeber Ekspor
Salah satu strategi PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) tahun depan adalah memperbesar ekspor
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Model Bisnis Helikopter
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Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti (kiri) dan Direktur Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara 
Kemenhub Capt. Avirianto (kanan) memperoleh penjelasan tentang helikopter dari CEO Helicity Denon Prawiraatmaja di 
sela Forum Helikopter Indonesia bertema Indonesia Welcoming Helicopter Business and Regulation di Jakarta, Kamis 
(14/11). Forum ini mengapresiasi pemerintah yang mendukung industri helikopter menghadapi perubahan model bisnis 
helikopter di tingkat nasional maupun regional.

Gerai

Aprisindo Tolak Kenaikan 
Upah Tahun 2020

JAKARTA. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) 
menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 
2020 sebesar 8,51%. Pasalnya, selama ini penerapan upah 
minimum sektoral kabupaten (UMSK) sudah mengakibat-
kan industri padat karya kalah bersaing. Terutama pelaku 
usaha yang berorientasi ekspor. 

Oleh karena itu, Aprisindo akan meminta kepada peme-
rintah agar pelaku industri padat karya berorientasi ekspor 
tidak dikenakan UMSK. "Kami akan menindaklanjutinya 
dengan membangun komunikasi dengan pemerintah dae-
rah setempat seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur," 
kata Ketua Umum Aprisindo, Firman Bakri, kepada KON-
TAN, Senin (11/11). 

Usulan Aprisindo yakni meminta pemerintah menilik 
ulang penghitungan kenaikan upah agar lebih mencermin-
kan kondisi sektoral. Mereka juga berharap, pemerintah 
memaksimalkan program-program jaminan sosial untuk 
meningkatkan taraf hidup pekerja.

Menurut data Aprisindo, dalam lima tahun terakhir upah 
minimum di Indonesia naik tertinggi jika dibandingkan 
dengan China dan Vietnam. Kenaikan upah minimum Indo-
nesia 37,95%. Sementara China dan Vietnam masing-masing 
hanya 17,5% dan 26%. Makanya, Vietnam mampu menoreh-
kan pertumbuhan ekspor signifi kan.

Sementara itu, kinerja ekspor alas kaki sejak Januari 
sampai Agustus 2019 turun sekitar 12,8% year on year 
(yoy) menjadi US$ 2,2 miliar. Lalu, pasar domestik juga 
tertekan peningkatan produk impor hingga 15,7% selama 
periode tersebut.

Arfyana Citra Rahayu

Kinerja BOLT*
30-Sep-19 30-Sep-18

Penjualan kotor 912,29 875,86
Penjualan bersih 911,57 875,84
Berdasarkan geografi s
■ Lokal 885,42 845,45
■ Ekspor 26,88 30,41
■ Retur penjualan -0,73 -0,01
Berdasarkan segmen
■ Motor 417,15 398,38
■ Mobil 80,20 75,54
■ Industri lain 414,21 401,92
Laba bersih** 49,25 61,33
*Rp miliar, **laba bersih yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk

Sumber: BEI


