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Proyeksi kami tahun 2020 ini, yakin bisa 
mencapai pertumbuhan 10%.
Tirta Heru Citra, 
Direktur PT Ricky Putra Globalindo Tbk

■AGRIBISNIS ■MANUFAKTUR

Kebesaran suatu bangsa 
dan kemajuan akhlak-
nya dapat dilihat dari 

bagaimana hewan-hewan 
diperlakukan. Demikian kata 
Mahatma Gandhi. 

Tampaknya, manusia se-
makin menyadari penting-
nya posisi hewan peliharaan 
dalam masyarakat. Di AS 
pada November 2019, Presi-
den Trump menandatangani 
The Preventing Animal Cruel-
ty and Torture Act (PACT) 
yang melindungi binatang 
mamalia, burung, reptil dan 
amfi bi dari kekejian manusia 
secara sengaja.

Di Indonesia, perlindung-
an terhadap hewan pelihara-
an seperti kucing dan anjing 
juga semakin terasa. Di bu-
lan November lalu, pelaku 
penganiayaan terhadap 
enam ekor anjing di Jakarta 
Pusat berhasil ditangkap dan 
dihukum. 

Jumlah penampungan 
binatang (animal shelter) di 
Indonesia juga semakin ba-
nyak, terutama yang mandi-
ri. Selain itu, tempat-tempat 
dog-friendly seperti mal, res-
toran, dan taman juga sema-
kin menjamur terutama di 
Jakarta dan beberapa kota 
besar lainnya.

Servis-servis pemelihara-
an binatang, seperti jasa pe-
mandian anjing dan kucing, 

penyediaan makanan, peni-
tipan, klinik kesehatan dan 
toko penyedia perlengkapan 
juga dapat dijumpai di ba-
nyak tempat. Jasa asuransi 
kesehatan (pet insurance) 
juga semakin lazim di nega-
ra-negara maju.

Dengan kata lain, bisnis 
yang berkaitan dengan bina-
tang peliharaan semakin 
menjamur di dunia, terma-
suk di Indonesia. Kesadaran 
akan pentingnya hewan peli-
haraan bagi kehidupan dan 
kesehatan fi sik dan psikis se-
makin tinggi.

Di AS, pasar pet business 
mencapai US$ 72 miliar per 
tahun. Nilainya diperkira-
kan akan mencapai US$ 2 
trilyun dalam satu dekade di 
muka. 

Di Indonesia, YouTube 
channel The Golden Family 
telah mencapai 1,19 juta 
subscriber. Channel ini berce-
rita mengenai kehidupan 
Bima Aryo dan istrinya Ra-
syena Hikmayudi yang me-
miliki sepasang anjing Gol-
den Retriever berstatus seleb 
Snowee dan Snowa, seekor 
Belgian Malinois bernama 
Anubis, seekor Toy Poodle 
bernama Abon.

Channel ini sangat ba-
nyak subscriber-nya karena 
mempunyai unsur edukasi 
menyayangi hewan pelihara-

an sebagai keluarga sendiri. 
Ini merupakan konsep lama 
dan sangat umum di negara 
lain. Di tanah air, ini adalah 
angin segar yang menginspi-
rasi banyak penonton YouTu-
be untuk lebih mencintai bi-
natang peliharaan dan me-
mahami cara memelihara 
yang baik dan benar.

Pet business sendiri me-
rupakan suatu tren yang ti-
dak bisa dipandang sebelah 
mata. Dengan semakin ting-
ginya GDP per kapita Indo-
nesia dan standar hidup 
yang semakin terbuka akan 
kultur modern, memiliki dan 
hidup berdampingan dengan 
binatang peliharaan semakin 

populer.
Menurut sains, memeli-

hara binatang peliharaan 
dapat menurunkan tekanan 
darah, membantu relaksasi, 
dan menyehatkan jiwa dan 
raga secara keseluruhan. 
Faktor kesehatan ini sangat 
menarik bagi mereka yang 
mengutamakan hidup seim-
bang.

Bagi mereka yang memi-
liki anak autis, mempunyai 
service dog merupakan pilih-
an yang baik mengingat fak-
tor terapi dan bantuan yang 
diberikan oleh satwa untuk 
menunjang stabilitas mental. 
Satu lagi faktor penting pe-
meliharaan piaraan yang ti-
dak dapat digantikan oleh 
elemen lain.

Sebagai pebisnis, ini ber-
arti satu lagi kesempatan 
untuk meraup untung sambil 
memberikan kebahagiaan 
bagi konsumen. Bagaimana 
Anda dapat mengintegrasi-
kan kultur yang semakin pro-
hewan ini dalam bisnis yang 
telah ada?

Pertama, gunakan event-
event yang berhubungan de-
ngan hewan peliharaan seba-
gai sarana promosi. Bisa 
saja Anda mengadakan lom-
ba kostum dogs and cats dan 
lomba-lomba lainnya. Berba-
gai acara keluarga yang me-
libatkan anak-anak dan 

orang tua dapat dirancang.
Kedua, bidik pasar pecin-

ta hewan. Mengapa? Karena 
pecinta hewan memiliki ka-
rakteristik tersendiri, terma-
suk lebih stabil dalam ber-
tempat tinggal (tidak pindah-
pindah) dan mempunyai 
bujet cukup. Mereka juga di-
yakini lebih toleran terhadap 
perbedaan dan lebih bertang-
gung jawab, walaupun ini 
masih perlu diperhatikan per 
kasus.

Ketiga, inovasi produk 
yang menyertakan hewan. 
Berbagai produk yang meli-
batkan hewan semakin diper-
kenalkan, termasuk hotel-ho-
tel dan restoran-restoran 
yang ramah hewan dan ber-
bagai servis lainnya. Berba-
gai produk untuk dogs and 
cats termasuk kalung ber-GPS 
high-tech untuk mendeteksi 
lokasi mereka.

Akhir kata, selama manu-
sia dan hewan hidup ber-
dampingan dan kita semakin 
menyadari peran positif me-
reka bagi kesehatan, pet busi-
ness akan terus bertahan ter-
masuk di masa resesi. 

Mungkin memang per-
adaban manusia sudah se-
makin tinggi, sehingga perla-
kuan terhadap hewan juga 
semakin baik. Dan ini meru-
pakan kesempatan bisnis 
yang luar biasa.   ■

Pet Business, Bukan Sembarang BisnisPet Business

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

DAUR ULANG■

SCG Mendorong 
Ekonomi Sirkular
JAKARTA. Sejumlah pihak 
terus mendorong perkem-
bangan ekonomi sirkular di 
dalam negeri. Salah satu per-
usahaan konglomerasi di 
ASEAN, yakni Siam Cement 
Group (SCG) menginisiasi 
pertemuan para pemimpin 
organisasi global dan peme-
rintahan dalam forum SCG 
Sustainable Development 
Symposium Indonesia 2020 
yang berlangsung kemarin.

Forum yang dihadiri sejum-
lah pemimpin organisasi glo-
bal dan kalangan pemerintah 
ini bertujuan menyebarkan 
semangat ekonomi sirkular 
untuk mendorong terbangun-
nya kolaborasi penerapan 
ekonomi sirkular antar pe-
mangku kepentingan.

"Kami sadar kami tidak bisa 
melakukan hal ini sendirian. 
Oleh karena itu, kami ingin 
melibatkan lebih banyak pi-
hak untuk turut berkolabora-
si," kata President Director 
PT SCG Indonesia, Pathama 
Sirikul, Kamis (20/02).

Menurut dia, konsep ekono-
mi sirkular sebenarnya sudah 
mulai diterapkan di internal 
perusahaan. Hal  tersebut di-
lakukan melalui berbagai cara 
mulai dari menumbuhkan ke-
sadaran dan pemahaman kon-
sep ekonomi sirkular di ka-
langan karyawan. Kemudian, 
menerapkan prinsip-prinsip 
ekonomi sirkular dalam mo-
del bisnis perusahaan.

Salah satu contoh imple-
mentasi ekonomi sirkular da-
lam pengelolaan sampah ada-
lah bisnis daur ulang. SCG In-
donesia juga sudah mendaur 
ulang sisa-sisa produksi untuk 
kemudian digunakan lagi se-

bagai bahan baku. 
Adapun beberapa contoh 

penerapan konsep ekonomi 
sirkular yang telah dilakukan 
SCG lainnya adalah mengu-
rangi penggunaan bahan baku 
dalam kegiatan produksi. Ca-
ranya, SCG Indonesia  meran-
cang produk yang membutuh-
kan bahan baku yang 25% le-
bih sedikit namun memiliki 
ketahanan yang lebih kuat 
melalui teknologi tertentu.

Dalam kesempatan yang 
sama, Direktur Jenderal In-
dustri Kimia, Farmasi dan 
Tekstil Kementerian Perin-
dustrian Muhammad Khayam 
bilang, permasalahan sampah 
semakin berkembang. Dia 

mengatakan hal tersebut per-
lu diatasi bersama.

Data Kementerian Perin-
dustrian memperlihatkan, 
saat ini sudah terdapat sekitar 
600 industri besar dan 700 in-
dustri kecil daur ulang dengan 
kapasitas produksi sekitar 2,3 
juta ton per tahun. 

Alhasil, setiap tahun indus-
tri daur ulang dalam negeri 
mengolah sekitar 913.000 ton 
sampah plastik, 3,2 juta sam-
pah kertas, 49.000 ton sampah 
tekstil, serta 1 juta ton sampah 
logam.

M. Krishna Prana Julian 

JAKARTA. Kinerja PT Ricky 
Putra Globalindo Tbk tidak 
banyak terdampak mewabah-
nya virus Covid-19 yang ber-
potensi melemahkan ekono-
mi. Perusahaan tekstil dan 
garmen berkode saham RICY 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tetap optimistis bisa mence-
tak pertumbuhan signifi kan di 
tahun ini.

Tirta Heru Citra, Direktur 
RICY, mengaku pasokan ba-
han baku garmen masih stabil 
karena tak didatangkan dari 
China. Adapun bahan baku 
untuk produk pemintalan be-
nang (spinning) yang berasal 
dari kapas rata-rata didapat 
dari Amerika Serikat (AS), 
Afrika, dan Brasil.

Meski optimis di tahun ini, 
manajemen RICY  mengaku 
belum dapat membeberkan-
nya  realisasinya di awal tahi-
un ini. Hanya, mereka opti-
mistis bakal meraih penjualan 
yang lebih baik dibanding 
2019. "Proyeksi kami di 2020 
ini yakin bisa mencapai per-
tumbuhan 10%," sebut Tirta 
ke KONTAN, Kamis (20/2).

Untuk mencapai target  
penjualan, RICY bakal tetap 
memperkuat bisnis di ekspor 
maupun lokal. Di pasar eks-
por, porsi per tahun rata-rata 
20% dari total penjualan. "Un-
tuk ekspor kami banyak ke 
Jepang," kata Tirta. Jepang 
masih mendominasi hampir 
90% dari total ekspor.

Kalau melihat perolehan 
sampai kuartal-III 2019, pen-
jualan segmen Asia yang dido-
minasi negara Jepang tumbuh 
2,6% year on year (yoy) men-

jadi Rp 234,36 miliar. Semen-
tara segmen pasar Eropa 
mampu tumbuh 22% yoy men-
jadi Rp 22,37 miliar di kuartal 
III 2019.

Sementara itu dari segmen 
domestik, Tirta menyebutkan, 
tahun ini penjualan garmen 
perusahan ini juga berpeluang 
tumbuh lebih baik ketimbang 
tahun lalu. Salah satu katalis 
positifnya ialah aturan baru 
terkait pengenaan pajak ter-
hadap pembelian lewat e-
commerce.

"Itu membantu memben-
dung impor tanpa disadari 
supaya barang garmen lokal 

seperti kami bisa bersaing 
dengan barang impor yang 
masuk melalui online," sebut 
Tirta.

Di dalam negeri, RICY dike-
nal dengan produk pakaian 
dalam bermerek GT Man. Ma-
najemen RICY mengklaim se-
bagai market leader. Misalnya 
produk underwear GT Manja-
di pemimpin pasar dengan 
penguasaan 42%. Sedangkan 
under shirt menguasai 25% 
pasar domestik, disusul de-
ngan GT Kids yang menggeng-
gam 24% penguasaan pasar.

Agung Hidayat

KONTAN/Daniel Prabowo

Pasokan bahan baku garmen masih stabil karena tidak 
didatangkan dari China.

Target Penjualan 
RICY Tumbuh 10%

Tahun ini RICY 
mengincar 

pertumbuhan 
penjualan 

sebesar 10% 

EKSPANSI EMITEN■

JAKARTA. Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja juga menyasar sektor 
perkebunan. Beleid sapu jagat 
ini bakal mengubah isi bebe-
rapa pasal di Undang-Undang 
Nomor 39/2014 tentang Per-
kebunan. 

Pasal 39 yang mengatur ten-
tang penanaman modal asing 
akan dihapus. Isi pasal terse-
but kemudian diubah sebagai-
mana diatur dalam Pasal 30 
RUU Cipta Kerja menjadi ber-
bunyi, "Pelaku usaha perke-
bunan dapat melakukan 
usaha perkebunan di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bi-
dang penanaman modal".

Sebelumnya, Pasal 39 meli-
puti tiga ayat. Bunyi ayat (1), 
"Usaha perkebunan dapat 
dilakukan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia oleh pelaku usaha 
perkebunan dalam negeri 
atau penanam modal asing". 
Ayat (2) menyebutkan,  "Pena-
nam modal asing sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: a. badan hukum 
asing; atau b. perseorangan 
warga negara asing". Adapun 
ayat (3) berbunyi, "Penanam 
modal asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 yang 
melakukan usaha perkebun-
an harus bekerja sama de-
ngan pelaku usaha perkebun-
an dalam negeri dengan 
membentuk badan hukum 
Indonesia".

Masih belum jelas apakah 
peniadaan ketentuan ayat (3) 
Pasal 39 Undang-Undang No-
mor 39/2014 tentang Perke-
bunan berarti bahwa keharus-
an penanam modal asing un-
tuk membentuk badan hukum 

Indonesia bersama pelaku 
usaha perkebunan dalam ne-
geri sebelum melakukan usa-
ha perkebunan menjadi hilang 
atau tidak. 

Yang jelas, klausul tersebut 
sudah tidak lagi disebut-sebut 
dalam isi Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 39/2014 ten-
tang Perkebunan versi RUU 
Cipta Kerja.

Sekretaris Perusahaan PT 
Sawit Sumbermas Sarana Tbk 
(SSMS) Swasti Kartikaning-
tyas menilai pihaknya kurang 
setuju penghapusan klausul 
yang menyatakan keharusan 
penanam modal asing untuk 
membentuk badan hukum In-
donesia bersama pelaku usa-
ha perkebunan dalam negeri. 

Dia menduga, penghapusan 
klausul yang sebelumnya di-
muat Pasal 39 ayat 3 UU No 
39/2014 tersebut untuk me-
ngerek penjualan produk per-
kebunan dalam negeri ke pa-
sar luar negeri dengan cara 
menarik minat investor asing 
masuk sektor perkebunan.

Swasti tidak menampik hal 
ini memiliki niat baik. Namun 
dia berujar jika memang pe-
ningkatan ekspor yang menja-
di tujuan, maka cara yang di-
tempuh seharusnya melalui 
peningkatan mutu dan kenda-
li kualitas produk perkebunan 
nasional serta penerapan 
prinsip keberlanjutan yang 
menyeluruh.

Menurut dia, cara-cara de-

mikian akan meningkatkan 
minat pembeli luar negeri ter-
hadap produk perkebunan 
dalam negeri. Selain itu, Swas-
ti menilai hal ini bisa dilaku-
kan dengan cara meningkat-
kan dukungan kepada pelaku 
industri perkebunan dalam 
negeri seperti pemberian in-
sentif pajak, permodalan de-
ngan bunga rendah, dan seba-
gainya. "Dengan demikian, 
usahanya berkembang dan 
produknya bisa bersaing di 
luar negeri," ujar Swasti keti-
ka dihubungi oleh KONTAN, 
Kamis (20/2).

Tofan Mahdi, Ketua Bidang 
Komunikasi Gabungan Peng-
usaha Kelapa Sawit Indonesia 
(Gapki) menilai masih terlalu 

dini menyimpulkan apa yang 
tertuang dalam RUU itu. "Per-
jalanan RUU ini masih pan-
jang, beberapa aspek masih 
jadi bahan diskusi," sebut dia 
kepada KONTAN, kemarin. 

Yang jelas, fokus industri 
saat ini bagaimana pemerin-
tah mendorong peningkatan 
daya saing sektor perkebunan 
sawit di pasar global. Tofan 
mengatakan industri sawit 
tergolong padat karya dengan 
total pekerja langsung menca-
pai 6 juta orang di Indonesia. 
Artinya biaya tenaga kerja 
mempengaruhi kinerja indus-
tri, maka kenaikan upah mini-
mum yang setiap tahun rata-
rata 10% dinilai berdampak 
besar bagi industri.      ■

Asing Bebas Masuk Kebun
Pelaku industri domestik tak setuju penghapusan pasal tentang kerjasama asing dan lokal

Agung Hidayat, 
M Krishna Prana Julian

Semangat Kurangi Plastik

Dok. Astra

Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto memasukkan botol plastik ke dalam Kotak Semangat Astra 
sekaligus menandai peluncuran Gerakan Semangat Kurangi Plastik yang bertepatan dengan HUT ke-63 Astra di Jakarta 
(20/2). Gerakan itu berangkat dari keprihatinan karyawan Astra terhadap masalah yang ditimbulkan sampah plastik.

Di Indonesia ada 
600 industri 

besar dan 700 
industri kecil 
daur ulang.


