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Target penjualan tahun ini paling tidak flat 
atau menyamai raihan tahun kemarin.
Thomas Wijaya, 
Direktur Marketing Astra Honda Motor

■MANUFAKTUR

Perubahan iklim (clima-
te change) telah me-
renggut banyak nyawa 

dan merusak alam dengan 
kebakaran hutan dan berba-
gai macam bencana alam. 
Namun bagi yang berjiwa 
wirausaha, green trend ini 
memberikan inspirasi green 
startups dalam memberi solu-
si.

Ya, green startups adalah 
tren yang sangat nyata. Jauh 
lebih nyata daripada startup-
startup pencetak carbon foot-
print masif dan startup-star-
tup foodie yang menjamur.

Intinya, green startup ini 
memberi solusi akan masa-
lah-masalah ekologi. Dan ini 
tidak berarti melulu menge-
nai recyclable packaging, 
mobil listrik, atau pembang-
kit listrik renewable. 

Tiga kategori besar green 
startup mencakup: transpor-
tasi, agritech dan manajemen 
pembuangan (waste manage-
ment).

Transportasi. Kendaraan 
listrik semacam Tesla jelas 
semakin menjamur seperti 
Weltmeister (China) dan 
ChargePoint (California). 
Aplikasi pemanggil taksi 
yang cukup berkembang di 

Eropa dan Afrika adalah 
Bolt. 

Di China, jelas Didi Chu-
xing meraja. Kendaraan roda 
dua alias sepeda yang diper-
hitungkan saat ini adalah 
Mobike (China) dan Lime 
(California). 

Agritech sangat penting 
dalam mengatasi perubahan 
iklim, terutama dengan me-
ngurangi emisi greenhouse 
gas yang disebabkan oleh gas 
methane dari kentut sapi. 

Daging yang ditumbuh-
kan di laboratorium mulai 
ditawarkan oleh Impossible 
Foods, Beyond Meat, Just, 
Terramino Foods, Mosa Met, 
Memphis Meats, Aleph Farms 
dan Finless Foods.

Pertanian cerdas (smart 
farming) yang didukung oleh 
Google Ventures termasuk 
Bowery Farming yang me-
melopori pertanian urban 
dengan menggunakan lahan 
susun di gedung-gedung ber-
tingkat. 

TerrAvion memetakan 
tanah dengan heat dan soil 
maps untuk mengidentifi kasi 
daerah-daerah problematik 
dan memberi solusi tepat.

Selain itu, AquaSpy me-
rupakan startup agrikultur 

yang membantu monitoring 
kondisi tanah, termasuk ke-
lembaban dan suhu. PowWow 
Energy adalah startup yang 
memonitor aliran air dalam 
proses irigasi dengan mengu-
rangi sampah.

Dalam manajemen pem-
buangan darat dan laut, star-
tup-startup hijau memutar-
balikkan sampah menjadi 
produk berguna. 

Bakey's di India, misal-
nya memproduksi alat-alat 
makan seperti sendok garpu 
yang bisa dimakan sekaligus. 

Dan ini ternyata sangat ting-
gi peminatnya dengan omzet 
US$ 2,25 juta di tahun 2016.

Startup pengolah sampah 
The Great Bubble Barrier 
(Belanda) memenangi kom-
petisi The Green Challenge 
dengan memberikan solusi 
busa air laut yang naik di 
laut untuk mengalihkan sam-
pah plastik tanpa menggang-
gu kehidupan laut. 

Startup Olio mengguna-
kan aplikasi yang memung-
kinkan komunitas dan bisnis 
untuk saling berbagi sisa-
sisa makanan kepada yang 
membutuhkannya. Olio telah 
dibiayai oleh Octopus Ventu-
res sebesar US$ 6 juta.

Rubicon Global adalah 
unicorn dalam bidang per-
sampahan. Mereka memberi-
kan jasa pengangkatan sam-
pah dengan harga terjangkau. 
ZenRobotics adalah startup 
robot yang dapat menyortir 
jenis-jenis sampah sehingga 
proses recycle dapat dimini-
malkan.

Di Indonesia dan Asia 
Tenggara, green startup ma-
sih bisa dihitung dengan 
jari. Evoware dari Indonesia, 
misalnya menggunakan 
rumput laut untuk membuat 

kontainer makanan. 
EcoWorth Tech berbasis di 

Singapura menciptakan ma-
teri yang dapat membersih-
kan sampah industrial ber-
bentuk cairan. Startup ini 
diawali di Nanyang Techni-
cal University.

BlueRen mengolah kem-
bali sampah plastik menjadi 
karbon nanotube yang lebih 
kuat dari baja dan dapat di-
gunakan sebagai konduktor 
listrik dalam industri optik, 
elektronik, energi dan nano-
teknologi.

Sebagai tahap awal, ma-
syarakat Indonesia sudah 
semakin go green dengan 
berbagai usaha meminimal-
kan penggunaan plastik dan 
daur ulang berbagai jenis 
sampah. Idealnya, usaha-
usaha ini ditingkatkan lebih 
serius lagi dengan R&D hijau 
yang mendalam.

Berbagai bentuk usaha 
pelestarian alam, daur ulang, 
dan potensi energi recyclable 
merupakan kunci dari masa 
depan umat manusia. 

Climate change perlu 
menjadi fokus setiap tindak-
an bisnis dan politik. Karena 
tanpa bumi yang sehat, ma-
nusia pasti binasa.             ■

Tren Startup Hijau

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

KARUNG & KANTONG■

Yanaprima Ingin 
Perluas Target Pasar
JAKARTA. PT Yanaprima Ha-
stapersada Tbk berencana 
memperluas pasar pada tahun 
ini. Produsen kantong semen 
dan karung plastik tersebut 
tak mau hanya mengandalkan 
pelanggan dari sektor industri 
semen, tepung, pupuk, beras 
dan gula.

Oleh karena itu, Yanaprima 
getol menyiapkan inovasi pro-
duk baru. Perusahaan berko-
de saham YPAS di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tersebut mi-
salnya, akan memproduksi 
kantong berkualitas food gra-
de atau aman untuk makanan 
yang menyasar industri ma-
kanan. Mereka juga membikin 
kantong kualitas tinggi atau  
high grade untuk produk 
mortar dan lain-lain.

Diversifikasi pasar adalah 
strategi Yanaprima untuk me-
ngejar pertumbuhan kinerja. 
Sebenarnya, sektor industri 
semen dan pupuk masih men-
janjikan. Hanya saja, peluang 
pasar kantong dan karung 
dari sektor tersebut juga beri-
siko. Harga bahan baku kan-
tong semen kertas turun se-
iring dengan penurunan harga 
bahan baku impor.

Sementara perlu diketahui, 
Yanaprima memproduksi 
kantong semen berbahan 
plastik. "Akibatnya, kantong 
semen plastik yang kami pro-

duksi sudah mulai sulit bersa-
ing," kata Rinawati, Direktur 
PT Yanaprima Hastapersada 
Tbk saat dihubungi KONTAN, 
Kamis (9/1).

Selain memperluas jangkau-
an pemasaran, tahun ini Ya-
naprima bermaksud memak-
simalkan pasar ekspor. Mere-
ka berharap, strategi tesebut 
bisa menjadi penyeimbang ji-
kalau permintaan dari pasar 
lokal menurun.

Sebagai gambaran, pasar 
lokal masih menjadi tulang 
punggung penjualan Yanapri-
ma hingga 30 September 2019. 
Dominasi penjualan dalam 
negeri hingga Rp 254,16 miliar 
atau 89,31% terhadap total 
penjualan Rp 284,58 miliar. 
Barulah sisanya, merupakan 
kontribusi penjualan ekspor 
(lihat tabel).

Sembari menggeber dua 
strategi tadi, Yanaprima se-
dang mencari jalan keluar un-
tuk mengatasi kenaikan beban 
upah minimum provinsi 
(UMP) Jawa Timur yang dira-
sa kian membesar. Informasi 
saja, pabriknya kini berada di 
Sidoarjo. "Pembangunan pab-
rik baru atau relokasi pabrik 
masih ada dalam perencanaan 
dan pematangan kami," ung-
kap Rinawati.

M. Krishna Prana Julian

JAKARTA. Produsen keramik 
tak sabar menanti realisasi 
penurunan harga gas industri 
menjadi US$ 6 per mmbtu 
mulai Maret 2020 nanti. Penu-
runan harga tersebut berpo-
tensi kembali mengerek utili-
tas pabrik-pabrik keramik da-
lam negeri yang beberapa 
tahun belakangan ini sempat 
menyusut.

Asosiasi Aneka Industri Ke-
ramik Indonesia (Asaki) me-
nilai sudah selayaknya peme-
rintah merealisasikan penuru-
nan harga gas industri. Lagi 
pula, wacana tersebut juga 
sudah termaktub dalam Per-
aturan Presiden (Perpres) 
Nomor 40 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Harga Gas.

Asal tahu, porsi biaya energi 
gas dalam industri keramik 
bisa berkisar 30%-35% terha-
dap total biaya produksi. Sela-
ma ini, pengusaha dalam ne-
geri menanggung harga beli 
gas industri lebih tinggi ketim-
bang negara tetangga. Semen-
tara harga gas industri mem-
pengaruhi daya saing industri 
keramik nasional. 

Tak cuma di pasar lokal, 
pengusaha keramik bahkan 
berpeluang untuk bersaing di 
pasar ekspor. Negara tujuan 
ekspor potensial seperti Fili-
pina, Taiwan, Korea Selatan, 
Australia dan negara-negara 
di kawasan Asia Tenggara. 

Utilitas pabrik keramik na-
sional yang kini kurang dari 
70% pun, bisa naik secara ber-
tahap. "Kembali ke 90% seper-
ti di tahun 2012-2013 dimana 
pemulihan tingkat utilitas juga 
secara tidak langsung akan 

menyerap jumlah tenaga kerja 
baru," kata Edy Suyanto, Ke-
tua Umum Asaki sekaligus 
Direktur PT Arwana Citramu-
lia Tbk, saat dihubungi KON-
TAN, Rabu (15/1).

Namun penurunan harga 
gas industri saja belum cukup. 
Agar produksi keramik dalam 
negeri terangkat, Asaki berha-
rap pemerintah kembali me-
nerapkan aturan safeguard 
untuk meminimalisasi serbu-
an keramik impor. 

Menurut catatan Asaki, vo-
lume impor keramik tahun 
lalu hanya turun 20% ketim-
bang tahun 2018. Dengan kata 
lain, aturan safeguard sebe-
lumnya yang berlaku mulai 
Oktober 2018 ternyata belum 
signifikan menekan angka 
impor keramik dari China, In-
dia dan Vietnam.

Senada seirama, produsen 
keramik PT Cahayaputra Asa 
Keramik Tbk juga tak sabar 
menikmati penurunan harga 
gas industri. "Karena akan 
menurunkan biaya produksi 
sehingga akan lebih bersaing 
terhadap gempuran produk 
impor," tutur Juli Berliana, 
Direktur PT Cahayaputra Asa 
Keramik Tbk.

Tahun ini Cahayaputra bah-
kan sudah menyiapkan dana 
belanja modal senilai Rp 70 
miliar. Mayoritas atau sekitar 
Rp 40 miliar - Rp 45 miliar di 
antaranya untuk investasi 
baru. Sisa dana belanja modal 
untuk perawatan  dan pemba-
ngunan gudang baru.

Agung Hidayat

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Harga gas industri mempengaruhi daya saing industri keramik 
nasional.

Industri Keramik 
Menanti Diskon Gas 

KERAMIK■

JAKARTA. Sejumlah agen pe-
megang merek (APM) merilis 
produk baru di bulan pertama 
tahun ini. Mereka berharap, 
kehadiran produk baru bisa 
menjadi pemantik pasar di te-
ngah tren penjualan yang ku-
rang gereget.

PT Astra Honda Motor 
(AHM) memperkenalkan All 
New Honda Beat dan All New 
Honda Beat Street dengan 
harga jual Rp 16 juta-Rp 17 
juta per unit. "All New Beat 
series memiliki perubahan 
platform dengan mesin dan 
frame baru," kata Toshiyuki 
Inuma, Presiden Direktur 
AHM saat peluncuran produk 
di Jakarta, Kamis (16/1). 

AHM berharap dua seri ter-
sebut bisa mendukung target 
penjualan seluruh seri Honda 
Beat pada tahun ini yakni 
150.000 unit per bulan atau 
sekitar 1,8 juta unit per tahun. 
Target mereka tidak berbeda 
jauh dibandingkan dengan re-
alisasi penjualan Honda Beat 
tahun lalu yang sekitar 1,7 juta 
unit hingga 1,8 juta unit.

Manajemen AHM berpenda-
pat, sepeda motor jenis skuter 
matik alias skutik masih me-
miliki peluang pasar yang le-
bih menjanjikan ketimbang 
jenis sport dan cup atau be-
bek. Tahun lalu saja, pangsa 
pasar motor skutik mencapai 
87% atau naik dibandingkan 
dengan catatan tahun 2018 
yang sekitar 83%.

Sementara secara keselu-
ruhan, sepanjang 2019 AHM 
mengaku membukukan pen-
jualan 4,91 juta unit sepeda 
motor. Realisasi penjualan 
mereka tumbuh kurang lebih 
3% year on year (yoy). "Tahun 
ini paling tidak fl at atau me-
nyamai raihan di tahun kema-
rin," tutur Thomas Wijaya, Di-
rektur Marketing AHM.

AHM akan mengejar penju-
alan dengan kembali merilis 
produk baru pada tahun ini. 

Sebagai perbandingan, sepan-
jang 2019 mereka merilis 26 
varian kendaraan anyar.

PT Kawasaki Motor Indone-
sia (KMI) juga berniat mem-
perkenalkan produk baru. 
Namun perusahaan  asal Je-
pang itu masih merahasiakan 
detailnya.

Manajemen KMI berharap 
produk baru dan momentum 
Lebaran yang terjadi pada se-
mester I-2020 bisa mengerek 
penjualan Kawasaki. "Le-
baran bisa menjadi faktor 
pendongkrak," kata Mi-
chael Chandra Tanadhi, 
Deputy Head Sales & 
Promotion Division KMI 
saat dihubungi KONTAN.

Pada akhir tahun lalu 

KMI sudah sempat meluncur-
kan Kawasaki W175 TR de-
ngan harga mulai dari Rp 29,9 
juta per unit. Sebelumnya, 
pabrikan motor itu juga mem-
perkenalkan tiga motor gede 
sekaligus, yakni ZX-10R kapa-
sitas 998 cc, Versys 1000 dan 
W800 Cafe.

Sebelumnya, PT Yamaha 
Indonesia Motor Manufactu-
ring (YIMM) juga telah melun-
curkan varian Yamaha Mio 

M3 dengan harga jual mulai 
dari Rp 15 juta per unit. Anto-
nius Widiantoro, Manager 
Public Relation YIMM menga-
takan, perusahaannya akan 
terus melengkapi portofolio 
motor skutik. 

Tantangan daya beli
Asosiasi Industri Sepeda 

Motor Indonesia (AISI) meni-
lai wajar dengan rencana para 

APM memacu produk baru. 
"Tahun ini para APM dipredik-
si masih terus meluncurkan 
beragam line-up baru," kata 
Sigit Kumala, Ketua Bidang 
Komersial AISI.

Namun para APM mengha-
dapi tantangan pelemahan 
daya beli konsumen. Penye-
babnya, beberapa tarif seperti 
tagihan listrik dan iuran prog-
ram Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS) Kesehat-

an mendaki. 
AISI menargetkan volu-

me penjualan nasional 6,3 
juta-6,4 juta unit pada ta-
hun ini. Realisasi penjual-
an sepeda motor di pasar 
domestik tahun lalu men-
capai 6,47 juta unit.        ■

Memacu Motor Baru
Para agen pemegang merek (APM) meyakini sepeda motor jenis skutik masih mendominasi

Agung Hidayat

Peluncuran Motor Baru

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Presiden Direktur PT Astra Honda Motor (AHM) Toshiyuki Inuma (kedua kiri) bersama (dari kiri) Marketing Director 
Thomas Wijaya, Executive Director of Asian Honda Motor Co Ltd Atsushi Ogata, Executive Vice President Director AHM 
Johannes Loman, Marketing Director Mutsuo Usui berfoto bersama saat peluncuran All New Honda Beat series di Jakarta, 
Kamis (16/1). AHM meluncurkan dua produk terbaru All New Honda Beat series, yaitu All New Honda Beat dan All New 
Honda Beat Street dengan desain bodi baru.

Kinerja Keuangan YPAS (Rp miliar)
30-Sep-19 30-Sep-18

Penjualan bersih 284,58 298,21
Penjualan menurut produk
■ Karung plastik 79,07 87,05
■ Kantong semen 132,71 97,24
■ Roll sheet dan sandwich sheet 60,29 86,93
■ Lain-lain 12,51 26,98
Penjualan menurut geografi s
■ Lokal 254,16 281,78
■ Ekspor 30,42 16,43
Laba (rugi) periode berjalan (3,25) (4,83)
Sumber: Bursa Efek Indonesia

Realisasi Penjualan Sepeda Motor
2015 2016 2017 2018 2019

Penjualan domestik (juta unit) 6,48 5,93 5,88 6,38 6,47
Penjualan ekspor (unit) 228.000 284.000 434.000 627.000 801.000
Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)


