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Kami berharap lokalisasi komponen bisa 
semakin meningkat.
Hamdani Dzulkarnaen Salim, 
Ketua Umum GIAMM

■MANUFAKTUR

Tahun 2020 tinggal bebe-
rapa hari lagi. Mungkin 
Anda pernah menonton 

serial televisi Star Trek jadul 
tahun 1966-1969 yang cukup 
mengagumkan di eranya. 
William Shatner sebagai Kap-
ten Kirk dan Leonard Nimoy 
sebagai Mr.Spock. 

Dalam serial itu, dapat 
dijumpai teknologi-teknologi 
"masa depan" seperti berko-
munikasi nirkabel mirip 
smartphone zaman now, scan 
medis, kendaraan terbang 
antar planet dan ruang holo-
gram. Hampir semua tekno-
logi tersebut ada di abad ke-
20 akhir dan awal hingga 
pertengahan abad 21.

Jadi, kita sudah cukup 
lama hidup "di masa depan". 
Hal ini membutuhkan adap-
tasi luar dalam karena masa 
depan masih akan terus ber-
lanjut dengan segala keunik-
an dan kehebatannya.

Nah, menurut tim direk-
tur Boston Consulting Group 
Rich Hutchinson, Lionel Aré , 
Justin Rose, dan Allison Bai-
ley, dalam dunia keorganisa-
sian, sekarang telah tiba 
era"bioniccompany" atau 
"perusahaan bionik". Perusa-
haan bionik (PB) merupakan 
bentukan termutakhir per-
adaban manusia di mana 
suatu organisasi mengguna-
kan tenaga manusia dan me-

sin dalam menjalankan bis-
nis dan berbagai tugas. 

Dapat diprediksi bahwa 
perusahaan-perusahaan yang 
bertahan untuk jangka pan-
jang adalah perusahaan-per-
usahaan bionik tadi. Lalu 
bagaimana perusahaan bio-
nik mempengaruhi strategi 
dan gaya berbisnis tahun 
2020 dan seterusnya? Mari 
kita simak.

Satu, setiap bisnis mem-
punyai kans yang sama un-
tuk menggunakan teknologi 
digital dan mesin Revolusi 
Industri 4.0 dalam operasio-
nal dan manajemen. Teknolo-
gi yang dimaksud termasuk 
artifi cial intelligence (AI), ma-
chine learning, robotics, data 
sensors, computing power, 
data storage dan mobile con-
nectivity. 

Berbagai teknologi ga-
bungan menciptakan genera-
si digital terbaru yang sangat 
powerful. Bahkan, dapat me-
lampaui inteligensi manusia, 
sehingga kualitas hidup per-
adaban manusia akan naik 
berkali-kali lipat hanya da-
lam kurun waktu kurang dari 
sepuluh tahun. 

Jika Anda perhatikan, 
saat ini juga kita telah meng-
gunakan hampir semua tek-
nologi tersebut dalam berba-
gai kapasitas. Ruang dan ja-
rak sudah bukan lagi 

halangan untuk bergerak, 
berkarier, berbisnis  dan me-
ngeruk keuntungan. Faktor 
pembeda pemenang dan pe-
cundang adalah pola pikir 
digital dan inovasi berkesi-
nambungan.

Dua, batas antara manu-
sia dan teknologi semakin 
kabur dalam kemampuan 
melayani dan menyenangkan 
konsumen. Hal ini juga sa-
ngat jelas terbaca dengan 
berbagai chatbot dan robot-
robot pelayan housekeeping 
hotel dan sebagainya. 

Ambil contoh di Jepang 
dan China, telah ada hotel 
yang dilayani 100% oleh robot 
tanpa penjaga dan pekerja 

manusia sama sekali. Kondi-
si tanpa manusia dalam front 
end suatu bisnis akan menja-
di lumrah. Terutama di nega-
ra-negara dengan populasi 
tua, seperti di Eropa, Taiwan, 
Jepang dan Korea.

Tiga, manusia pemenang 
kompetisi di akhir abad ke-21 
adalah mereka yang mampu 
bertransisi ke berbagai ke-
trampilan dan keahlian digi-
tal. Hal ini merupakan keha-
rusan dan kepastian. 

Tanpa ketrampilan dan 
keahlian digital, para pekerja 
manusia akan menjadi kada-
luwarsa hanya dalam waktu 
beberapa tahun saja. Kondisi 
ini akan terjadi di semua in-
dustri. Tidak hanya industri 
manufaktur, e-commerce dan 
hospitalitas. 

Empat, salah satu unsur 
paling kompetitif bagi manu-
sia pekerja di era mendatang 
adalah mereka yang lancar 
berorganisasi dalam  struktur 
digital. Hard skills seperti ke-
mampuan menggunakan dan 
memprogram komputer tentu 
penting. Namun yang lebih 
penting lagi adalah soft skills 
yang menggabungkan antara 
hard skills dengan emotional 
skills dan intellectual skills. 

Menerjemahkan logika 
manusia dalam berbagai al-
goritma yang sahih dan orga-
nik bagi teknologi merupakan 

tantangan berat. Mereka yang 
menguasai ini, merupakan 
seorang teknologis-humanis 
atau humanis-teknologis pe-
mimpin besar manusia di 
masa depan. 

Lima, inovasi dalam ber-
bagai dimensi dapat dipasti-
kan menjadi makanan seha-
ri-hari. Artinya, setiap hari 
merupakan hari baru dengan 
inovasi-inovasi terkini. 
Mengingat semakin parahnya 
kondisi ekologi manusia yang 
kemungkinan tidak lagi da-
pat dikembalikan ke era pra-
climate change, berbagai in-
dikator makro semakin 
mengkhawatirkan. Namun, 
ini bukan akhir dari semua. 
Uniknya, berbagai indikator 
petaka seringkali rancu dan 
tidak dapat dipercaya. 

Jadi manusia perlu beri-
novasi setiap hari untuk 
mencari celah yang sahih 
bagi jangka pendek dan pan-
jang. Hal ini tentu didukung 
oleh data. Sayangnya, data 
masa lampau tidak mampu 
mendeteksi 100% masa depan. 
Karena itu, berbagai inovasi 
perlu dijalankan terus-mene-
rus dengan berani. 

Perubahan ultra cepat te-
lah menjadi sesuatu yang 
konstan. Mari kita beradapta-
si dan menyiapkan diri un-
tuk mengejar ketinggalan-ke-
tinggalan kita.                     ■

Tren Perusahaan Bionik

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

BAJA■

Realisasi Pabrik Baru 
PICO Mundur 2020
JAKARTA. PT Pelangi Indah 
Canindo Tbk terpaksa me-
mundurkan jadwal penyele-
saian pembangunan drum 
pabrik baru di Marunda, Ja-
karta Utara. Target penyele-
saian awal pada akhir semes-
ter II tahun ini, bergeser men-
jadi tahun depan. 

Jadwal penyelesaian proyek 
mundur karena kucuran kre-
dit dari perbankan molor. 
Mestinya, bank mencairkan 
pinjaman mereka pada No-
vember 2019 lalu. "Satu masa-
lah terbesarnya adalah keter-
lambatan dari bank untuk 
pencairan 60% dana pemba-
ngunan sehingga proyek jadi 
tertunda," terang Anton Hida-
yat, Sekretaris Perusahaan PT 
Pelangi Indah Canindo Tbk 
saat dihubungi KONTAN, Ka-
mis (19/12).

Sementara pinjaman per-
bankan mendominasi sumber 
pendanaan pabrik. Dari total 
biaya investasi Rp 40 miliar-
Rp 50 miliar, sekitar 60%-70% 
di antaranya adalah pinjaman 
perbankan. Sisa 30%-40% ber-
asal dari kas internal.

Manajemen Pelangi Indah 
Canindo meyakinkan, tak ada 
alasan khusus atas keterlam-
batan pencairan dana terse-
but. Menurut hasil konfi rmasi 
mereka kepada bank, proses 
pencairan dana terlambat ka-
rena terganjal proses yang 
agak panjang.

Adapun sejauh ini, tahap 
pembangunan pabrik baru di 

Marunda sudah sampai 75%. 
Pelangi Indah Canindo atau 
yang tercatat dengan kode 
saham PICO di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) perlu menye-
lesaikan tahap akhir atau pro-
ses fi nishing.

Menurut rancang bangun, 
pabrik Marunda menempati 
lahan 1 hektare (ha). Kapasi-
tas pabrik tersebut setara de-
ngan 10% dari total produksi 
yang terpasang.

Jika sudah beroperasi, Pe-
langi Indah Canindo akan 

memanfaatkan produksi pab-
rik Marunda untuk menyo-
kong pesanan depo minyak 
milik Pertamina di Plumpang 
dan sekitarnya. Potensi pen-
dapatan dari pabrik baru seki-
tar Rp 50 miliar-Rp 60 miliar. 

Selain menambah penda-
patan, pabrik Marunda bisa 
menekan biaya distribusi 
drum dari Rp 10.000 per unit 
menjadi Rp 4.000 per unit. 
Sebab pabrik itu lebih dekat 
dengan lokasi Pertamina.

Arfyana CIitra Rahayu

JAKARTA. Pasar kendaraan 
sepanjang tahun 2019 yang 
lunglai, tak membuat pelaku 
industri komponen jiper. Me-
reka masih tetap optimistis 
dengan peluang pasar kompo-
nen pada tahun depan.

Pasalnya, penjualan kenda-
raan baru hanya mencermin-
kan pasar komponen original 
equipment manufacturer 
(OEM). Sementara pasar ko-
monen juga mencakup repla-
cement equipment manufac-
turer (REM) atau komponen 
purna jual. "Kami lebih fokus 
pada penjualan komponen 
otomotif replacement," kata 
Lidiana Widjojo, Sekretaris 
Perusahaan PT Selamat Sem-
purna Tbk kepada KONTAN, 
Kamis (19/12). 

Besarnya populasi kendara-
an yang beroperasi di dalam 
negeri menjadi ceruk pasar 
PT Selamat Sempurna Tbk. 
Perusahaan berkode saham 
SMSM di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) tersebut juga tak pi-
lih-pilih spesfi kasi kendaraan. 
Seluruh mobil baik keluaran 
Jepang, Amerika maupun 
Eropa, mereka garap. 

Yakin dengan potensi pasar 
komponen purna jual, tahun 
depan Selamat Sempurna 
akan kembali mengangarkan 
dana belanja modal atau capi-
tal expenditure (capex) sebe-
sar Rp 100 miliar-Rp 150 mili-
ar. Alokasi anggaran tersebut 
sama dengan alokasi pada ta-
hun 2019 ini.

Selain mengembangkan 
bisnis komponen kendaraan, 
perlahan Selamat Sempurna 
mulai memperkuat komponen 
alat berat. Sejumlah mesin 
komponen otomotif pun me-
reka alih fungsikan menjadi 
mesin komponen alat berat. 

Makanya, utilitas mesin 
komponen otomotif tidak pe-
nuh. Utilitas pabrik fi lter dan 
radiator di Tangerang dan Ja-
karta kini mencapai 50%. Se-
mentara utilitas pabrik fi lter 
di Malaysia sekitar 60%.

Sebelumnya Direktur Ke-
uangan PT Selamat Sempurna 
Tbk Ang Andri Pribadi menya-
takan, target kontribusi pen-
jualan komponen alat berat 
dalam lima tahun hingga 10 
tahun ke depan sebesar 90% 
terhadap total penjualan kon-
solidasi. Upaya peningkatan 
bisnis komponen alat berat 
berjalan sejak 2013. 

Nada optimisme juga teru-
cap dari PT ZF Aftermarket 
Indonesia. Perusahaan yang 
menginduk pada ZF Aftermar-
ket di Jerman itu, ingin mele-
barkan pasar ke segmen ken-
daraan bikinan pabrikan Asia 
yang ada di Indonesia. Mak-
lum, mobil besutan agen pe-
megang merek (APM) Jepang, 

Korea dan China mendomina-
si pasar hingga 90%.

Strategi ZF Aftermarket 
yakni memperluas jangkauan 
pemasaran mulai tahun 2020. 
"Kami sadar kue di mobil Ero-
pa tidak sebesar brand terse-
but, maka kami pelajari kebu-
tuhan-kebutuhan mobil brand 
Asia," tutur Donny Kurniawan, 
Managing Director PT ZF 
Aftermarket Indonesia  dite-
mui dalam jumpa wartawan, 
Kamis (19/12). 

Selama ini, ZF Aftermarket 
menyuplai komponen untuk 
kendaraan Eropa seperti Mer-
cedes-Benz, Scania dan Volvo. 
Karena belum memiliki fasili-
tas produksi di Indonesia, 
mereka antara lain mengim-
por chassis, kopling, konver-
ter torsi, peredam kejut, pegas 
dan lainnya.

Sejauh ini, ZF Aftermarket 
sudah mempunyai jaringan 
distribusi di area Jakarta, Bo-
gor, Depok, Tangerang, Beka-
si (Jabodatek), Balikpapan 
(Kalimantan Timur) dan Ma-
nado (Sulawesi Utara). Luar 

Jawa menjadi perhatian uta-
ma karena sebelumnya mere-
ka banyak memperoleh pe-
langgan mobil komersial dari 
Luar Jawa. 

Komposisi pasar saat ini 
terdiri dari 50% kendaraan 
komersial dan 50% kendaraan 
penumpang. Segemn kenda-
raan komersialnya tak cuma 
memasok komponen truk. 
Sekitar 70% bus Transjakarta 
menggunakan transmisi oto-
matis ZF Aftermarket.

Melihat peluang pasar kom-
ponen otomotif yang menjan-
jikan, ZF Aftermarket ingin 
membangun fasilitas produksi 
di Indonesia. "Hanya saja, 
kami memang perlu melihat 
waktu yang tepat yakni ketika 
volume kami meningkat maka 
itu saat yang tepat," tutur Son-
ny Tandy, Head of Sales Inde-
pendent PT ZF Aftermarket 
Indonesia.

Untuk kawasan Asia Teng-
gara, ZF global telah memiliki 
pabrik di Thailand dan Viet-
nam. Sampai akhir tahun 2018 
mereka mencetak penjualan 

sebesar € 36,9 miliar dan men-
jangkau 40 negara.

Lokalisasi komponen
Sementara PT Garuda Me-

talindo Tbk atau yang tercatat  
dengan kode saham BOLT di 
Bursa Efek Indonesia (BEI), 
lebih memilih strategi mem-
perkuat posisi di pasar global. 
Mereka menargetkan bisa 
mengekspor komponen ke 
Amerika Serikat (AS) mulai 
Januari atau Februari 2020.

Hamdani Dzulkarnaen Sa-
lim, Ketua Umum Gabungan 
Industri Alat Mobil dan Motor 
(GIAMM) mengakui, pasar 
komponen purna jual memang 
menjadi sumber pertumbuhan 
bisnis pelaku industri. 

Namun begitu, pasar kom-
ponen OEM juga sangat men-
janjikan. Peluangnnya bisa 
datang dari ekspansi para 
Agen Pemegang Merek atau 
APM.

Dalam catatan GIAMM, be-
berapa APM bakal memba-
ngun pabrik di Indonesia. Se-

but saja perusahaan asal Ko-
rea Selatan yakni Hyundai 
yang berniat membuka lini 
produksi di tanah air.

Namun GIAMM tetap me-
wanti-wanti skenario lain dari 
ekspansi para APM. Bisa jadi 
para APM yang membuka 
pabrik di Indonesia, sekaligus 
menghadirkan pemasok kom-
ponen sendiri yang berasal  
dari negara si pabrikan. "Un-
tuk itu, kami berharap lokali-
sasi komponen dari waktu ke 
waktu dapat ditingkatkan," 
kata Hamdani.

 Tak ketahuan nilai pasar 
komponen secara nasional. 
Namun kalau mengacu pada 
catatan kinerja sembilan bu-
lan tahun 2019 dari 10 emiten  
yang bergerak dalam industri 
komponen, akumulasi total 
nilai penjualan kurang lebih 
sebesar Rp 33,75 triliun. Ada-
pun, PT Astra Otoparts Tbk 
(AUTO) dan PT Gajah Tung-
gal Tbk (GJTL) masih menjadi 
dua pencetak penjualan ter-
besar dalam bisnis penjualan  
komponen  (lihat tabel).   ■

Mengandalkan Purna Jual
Tren lesu penjualan kendaraan tidak mempengaruhi proyeksi pasar komponen 2020

Agung Hidayat,                    
Arfyana Citra Rahayu

Dampak Makro Ekonomi

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) Sihol Aritonang (kanan) berbincang dengan Kepala Grup Kajian 
Ekonomi Regional dan Kebijakan Sumber Daya Energi LPEM FEB UI Uka Wikarya di sela-sela acara jumpa pers Hasil Riset 
Analisis Dampak Makro Ekonomi dan Fiskal Grup April di Jakarta, Kamis (19/12). Dalam hasil riset tersebut Grup APRIL 
telah berkontribusi dalam pembentukan nilai tambah bruto atau PDB nasional sebesar Rp368,51 triliun, dimana 
diantaranya sekitar 93,68% (Rp345,68 triliun) muncul sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau. 

Tahap 
pembangunan 

pabrik di 
Marunda kini 
sampai 75%. 

Industri Gas Hilir 
Terganjal Harga

SELAIN menjaga ketahan-
an energi, gas bumi 
bermanfaat meminimalisa-
si impor bahan bakar 
minyak (BBM) dan 
liquifi ed petroleum gas 
(LPG). Menurut Jugi 
Prajogio, Anggota Komite 
Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi 
(BPH Migas), penggunaan 
gas bumi dapat menekan 
defi sit neraca perdagangan 
dan lebih efi sien dibanding-
kan energi lain.

Sebagai gambaran, harga 
acuan minyak mentah 
Indonesia atau Indonesia 
Crude Price (ICP) saat ini 
sekitar US$ 60 per barel. 
Sementara  harga gas pipa 
berada di kisaran antara 
US$ 8 per mmbtu-US$ 10 
per mmbtu. 

Dengan asumsi ICP yang 
sama, harga compressed 
natural gas (CNG) 
misalnya, seharga US$ 11 
per mmbtu-US$ 15 per 
mmbtu. Lalu harga lique-
fi ed natural gas (LNG) ritel 
seharga US$ 16 per mmbtu-
US$ 20 per mmbtu. 

Sementara harga solar 
dan liquifi ed petroleum 
gas (LPG) lebih mahal, 
yakni sekitar US$ 23 per 
mmbtu. Seperti diketahui, 
bahan baku LPG adalah 
minyak bumi.

Sementara tingkat 
ketergantungan industri 
pada gas cukup tinggi. 
Sektor-sektor penyerap gas 
terbesar seperti pupuk, 
petrokimia, keramik, kaca, 
semen, sarung tangan 
karet, makanan dan 
minuman, tekstil dan 
produk tekstil, kertas, ban 

dan otomotif.
Achmad Widjaja, Wakil 

Ketua Komite Industri Hulu 
dan Petrokimia Kamar 
Dagang dan Industri 
(Kadin) mencatat, total 
kebutuhan gas bumi untuk 
industri pada tahun ini 
mencapai 2.985,94 mmscfd. 
Tahun depan kemungkinan 
naik menjadi 2.993,23 
mmscfd. Lalu tahun 2025 
meningkat hingga di atas 
3.000 mmscfd.

Tak heran jika para 
pelaku industri getol 
memperkuat infrastruktur 
demi mengembangkan 
bisnis. "Sehubungan 
dengan program pemerin-
tah untuk menekan defi sit 
neraca migas dan perda-
gangan, diharapkan 
pemanfaatan gas bumi 
akan meningkat termasuk 
secara kinerja keuangan 
kami," harap Rachmat 
Hutama, Sekretaris 
Perusahaan PT Perusahaan 
Gas NegaraTbk (PGN). 

Tahun depan, PGN 
menargetkan pembangun-
an 50.000 sambungan 
rumah tangga (SR). Selain 
itu, mereka yakin bakal ada 
tambahan sekitar 100 calon 
pelanggan komersial 
dengan potensi volume 
sebesar 25 bbtud-30 bbtud.

PT Aneka Gas Industri 
Tbk tak mau ketinggalan. 
Sejalan dengan pengem-
bangan bisnis, tahun depan 
mereka menargetkan 
pertumbuhan pendapatan 
sekitar 10% year on year 
(yoy). Rachmat Harsono, 
Direktur Utama PT Aneka 
Gas Industri Tbk mengata-
kan, sektor ritel masih 
akan menjadi target pasar 
utama.

Namun affordability 
atau keterjangkauan harga 
masih menjadi momok 
dalam pengembangan 
industri gas di dalam 
negeri. Masalahnya, 
industri hilir gas tergantung 
dengan industri gas di hulu. 
"Jadi butuh kebijakan 
pemerintah agar harga gas 
di hilir tidak terlalu mahal 
dan ekonomis bagi end 
user," kata Mamit Setia-
wan, Direktur Eksekutif 
EnergyWatch.

BPH Migas sependapat. 
Mestinya, pemerintah  
harus mampu menciptakan 
iklim usaha yang kondusif 
di hilir gas supaya bisa 
menjaga keekonomian 
badan usaha. Khususnya 
dalam penetapan internal 
rate of return (IRR) yang 
wajar.                                   ■

Pemanfaatan hilir 
gas bumi menjadi 
salah satu kunci 

penggerak ekonomi. 
Baik untuk sektor 
industri maupun rumah 
tangga. Selain menjadi 
sumber energi yang 
efisien dan ramah 
lingkungan, produksi 
gas bumi dalam negeri 
pun sebenarnya me-
limpah. Tak heran jika 
energi dari gas bumi 
kian diminati.

Kilas Industri

Ridwan Nanda Mulyana

Sejumlah Produsen Komponen Kendaraan di Indonesia
PT Astra Otoparts Tbk PT Gajah Tunggal Tbk PT Indo Kordsa Tbk PT Multi Prima Sejahtera Tbk PT Prima Alloy Steel Universal Tbk
Penjualan: Rp 11,63 triliun Penjualan: Rp 11,94 triliun Penjualan: US$ 189,49 juta Penjualan: Rp 63,71 miliar Penjualan: Rp 300,28 miliar
Laba bersih: Rp 512,26 miliar Laba bersih: Rp 139,53 miliar Laba bersih: US$ 10,73 juta Laba bersih: Rp 22,83 miliar Laba bersih: Rp 1,57 miliar
Produk: mesin, body & chassis, 
elektronik dan kemudi

Produk: ban Produk: ban Produk: busi dan suku cadang Produk: velg, stabilizer dan peralatan 
lain

PT Garuda Metalindo Tbk PT Goodyear Indonesia Tbk PT Indospring Tbk PT Multistrada Arah Sarana PT Selamat Sempurna Tbk
Penjualan: Rp 911,57 miliar Penjualan: US$ 103,22 juta Penjualan: Rp 1,58 triliun Penjualan: US$ 250,02 juta Penjualan: Rp 2,79 triliun
Laba bersih: Rp 49,25 miliar Rugi bersih: US$ 2,14 juta Laba bersih: Rp 40,22 miliar Rugi bersih: US$ 13,53 juta Laba bersih: Rp 407,66 miliar
Produk: mur, baut, frame & 
chassis, mesin, suspensi

Produk: ban Produk: pegas Produk: ban Produk: fi lter, radiator, oil coolers, 
kondensor, pipa rem, aneka pipa, sistem 
pembuangan

Keterangan: kinerja periode 30 September 2019 Sumber: Riset KONTAN


