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Kami berharap pemerintah meninjau tarif 
listrik untuk percepatan pembangunan.
Muhajir, Ketua Asosiasi Plambing 
Nasional (Apin)

■MANUFAKTUR

Model ekonomi yang 
kita kenal dan guna-
kan hingga saat ini 

adalah yang diperkenalkan 
oleh Max Weber, Joseph 
Schumpeter, William Ashley, 
dan para pakar berikutnya. 
Termasuk juga para pakar 
ekonomi Indonesia yang kita 
kenal baik dan masih berka-
rya.

Untuk lebih mudah dalam 
membedakan konsep unik 
dalam artikel ini, kita sebut 
konsep ekonomi klasik terse-
but sebagai "ekonomi biasa" 
(EB). Sedangkan konsep eko-
nomi unik yang dibahas 
adalah "ekonomi donat" 
(ED).

EB berporos pada ide 
growth alias pertumbuhan. 
Konsepnya sederhana, yaitu 
keuntungan dan produksi 
tahun depan mesti lebih baik 
daripada tahun ini. Jadi, 
"kesehatan" suatu unit bis-
nis, institusi dan negara di-
nilai positif ketika hari ini 
lebih baik daripada kemarin 
dan besok lebih baik daripa-
da hari ini.

Ya, pertumbuhan tanpa 
batas adalah ide dasarnya. 
Sayangnya, Planet Bumi dan 
peradaban manusia mempu-
nyai keterbatasan, sebagai-
mana setiap makhluk biolo-
gis. Pada titik tertentu, pasti 
ada tipping point.

Tipping point adalah sua-
tu kondisi epidemiologi di 
mana satu perubahan kecil 
akan membawa perubahan 
besar. Krisis iklim yang 
membawa demikian banyak 
bencana alam, termasuk 
tenggelamnya negara-negara 
pesisir seperti yang akan di-
alami oleh Indonesia, meru-
pakan salah satu dampak 
langsungnya.

Kunci untuk menyela-
matkan umat manusia bu-
kanlah dengan terus-mene-
rus berpegang teguh pada 
EB, namun sudah saatnya 
kita semua secara serius dari 
top to bottom untuk meng-
aplikasikan ED alias Ekono-
mi Donat. Ya, karena model 
ekonomi ini tidak mengenal 
"membuang sampah akhir." 
Setiap produk di akhir hi-
dupnya (life cycle) akan ber-
ubah bentuk menjadi materi 
dasar (raw material) untuk 
produk-produk berikutnya. 

Dalam model ED ini, ti-
dak lagi ada sampah meng-
gunung yang sampai perlu 
diekspor ke negara-negara 
berkembang seperti yang te-
lah lama kita alami. Tidak 
ada lagi sampah non-organik 
yang merusak ekosistem pla-
net, seperti sampah plastik 
di laut.

Istilah Doughnut Econo-
my sendiri diperkenalkan 

oleh ekonom Oxford Univer-
sity bernama Kate Raworth. 
Ia juga merupakan salah 
satu Senior Associate di 
Cambridge Institute for Sus-
tainability Leadership selain 
mengajar sebagai profesor 
dalam program Environmen-
tal Change and Manage-
ment.

Di Eropa, Mud Jeans te-
lah menjalankan sistem do-

nat ini dengan menyewakan 
celana-celana jins. Bukan 
dijualbelikan. Dan ketika 
masa hidup produk telah ha-
bis, maka setiap pasang cela-
na jins akan didaur ulang 
untuk dijadikan jins-jins 
baru yang kembali disewa-
kan bukan dijual.

Mud Jeans sendiri mem-
produksi 50.000 pasang cela-
na jins dalam satu tahun. 
Produksi global mencapai 
satu miliar pasang celana 
jins per tahun. Bayangkan 
seberapa banyak sampah ce-
lana jins dalam satu tahun 
yang dihasilkan. 

Dominasi EB memang 
masih sangat terasa, apalagi 
di Indonesia yang belum ter-
lalu sadar akan pentingnya 
Ekonomi Donat. Produk-pro-
duk satu kali pakai masih 
dapat kita jumpai di tempat-
tempat penampungan sam-
pah yang menggunung.

Bisnis-bisnis berbasis re-
cyclable materials telah mulai 
memasuki mainstream na-
mun masih perlu terus di-
tumbuhkan agar menjadi 
"default state" ekonomi du-
nia. Intinya, peradaban ma-
nusia tidak pernah keku-
rangan sumber daya alam. 
Kita hanya perlu lebih krea-
tif dan menggunakan akal 
kita untuk menggunakan 
kembali (reusing) produk-

produk yang kita sangka te-
lah habis masa hidupnya.

Pertumbuhan yang ideal 
tidak lagi yang membentuk 
garis menukik ke atas, na-
mun yang membentuk ling-
karan alias donat. Setiap 
bentuk hak azasi manusia 
dan perlindungan terhadap 
ekologi merupakan titik uta-
ma yang terpenting agar 
planet biru ini dapat berta-
han dalam memberi kehi-
dupan bagi setiap makhluk 
hidup, termasuk manusia. 

Mari kita berbisnis de-
ngan selalu mengingat bah-
wa setiap produk yang kita 
jual merupakan "pinjaman" 
dari anak dan cucu kita. Kita 
perlu gunakan kembali di 
akhir masa hidup produk 
tersebut agar dapat kembali 
bermanfaat tanpa perlu men-
jadi penghuni tumpukan 
sampah.

Ekonomi donat adalah 
ekonomi terbarukan yang 
dapat menyelamatkan planet 
dan peradaban manusia. 
Apa artinya kita kaya-raya 
secara fi nansial namun tak 
punya planet lagi sebagai 
tempat tinggal? Absurd bu-
kan? Growth terbaik bukan-
lah yang membentuk garis 
lurus ke atas. Growth terbaik 
berbentuk donat. Dalam hal 
model ekonomi, donat itu se-
hat!     ■

Ekonomi Biasa vs Ekonomi DonatEkonomi Biasa vs Ekonomi Donat

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. Meski sejumlah 
indikator menunjukkan tarif 
listrik bisa menyusut, peme-
rintah memastikan tarif tak 
berubah hingga akhir Juni 
nanti. Alhasil, kebijakan terse-
but menjadi tantangan bagi 
industri manufaktur. 

Selain tarif listrik Indonesia 
yang dinilai kurang kompeti-
tif, beban energi tersebut me-
ngikis peluang industri untuk 
bertumbuh di tengah stagnasi 
ekonomi.

Sejumlah ekonom menilai, 
tarif listrik bisa lebih murah 
lagi di tahun ini. Bahkan Eko-

nom Institute Development of 
Economics and Finance (In-
def) Bima Yudhistira menya-
rankan agar tarif listrik untuk 
golongan industri bisa turun 
sebagai bentuk stimulus. 

Kalangan dunia usaha pun 
mengharapkan tarif listrik le-
bih kompetitif. 

Direktur Eksekutif Asosiasi 
Persepatuan Indonesia (Apri-
sindo), Firman Bakri menilai, 
beban tenaga listrik masuk 
dalam biaya berlebihan (over-
head cost) yang ditanggung 
pabrik sepatu, sekitar 10% 
dari ongkos produksi. "Selain 
itu pengguna listrik (industri) 
juga dikenakan beban Pajak 
Penerangan Jalan Umum 

(PPJU) yang besarannya 
mengacu persentase tarif (lis-
trik)," sebut dia kepada KON-
TAN, kemarin.

Sehingga besaran tarif lis-
trik yang ada bakal mempe-
ngaruhi nilai pajak industri 
sepatu. Firman berharap pe-
nentuan tarif dapat memper-
timbangkan daya saing indus-
tri lokal dan PLN harus segera 
melakukan efi siensi agar tarif 
tersebut dapat turun.

Produsen kosmetik PT Mar-
tina Berto Tbk (MBTO) me-
nyebutkan penurunan tarif 
listrik bisa berdampak positif 
bagi lini produksi yang lebih 
murah. Presiden Direktur 
MBTO, Bryan David, menye-

butkan biaya listrik terhadap 
ongkos produksi sekitar 1% 
hingga 3,5%.

Biaya tinggi
Dia menyatakan sebenarnya 

Indonesia cukup terkenal se-
bagai lokasi industri dengan 
high cost economy (ongkos 
ekonomi yang tinggi). Oleh 
karena itu, Bryan mengapre-
siasi langkah penyelenggara 
negara jika ada niat untuk 
memperbaikinya. "Walaupun 
yang ideal sekali belum kita 
dapatkan, misalnya infra-
struktur untuk menurunkan 
logistic cost agar efektif dan 
efisien. Kondisi kita belum 

seperti negara tetangga, masih 
proses menuju ke sana," ung-
kap dia, kemarin. 

Hal senada diungkapkan 
Asosiasi Plambing Nasional 
(Apin) sebagai wadah produ-
sen pipa plastik Indonesia. 

Muhajir, Ketua Apin mengakui 
biaya listrik membebani ong-
kos produksi secara signifi-
kan, namun ia tak memerinci 
besarannya. "Mayoritas (in-
dustri pipa plastik) menggu-
nakan listrik PLN, kami ber-
harap pemerintah meninjau 
harga listrik untuk kebutuhan 
industri yang akan mendorong 
percepatan pembangunan," 
ungkap dia, Kamis (5/3).

Sementara produsen kera-

mik PT Cahayaputra Asa Ke-
ramik Tbk (CAKK) merasa 
bersyukur tidak ada kenaikan 
tarif listrik saat ini. Juli Berlia-
na, Direktur CAKK menjelas-
kan, saat ini beban listrik ber-
kisar 8,5% dari harga pokok 
penjualan (HPP) atau cost of 
good sold (COGS). 

"Adanya penundaan ini bisa 
dikatakan dampaknya cukup 
besar, mengingat kondisi pa-
sar yang saat ini kurang kon-
dusif," jelas dia. CAKK akan 
memanfaatkan penundaan 
penyesuaian harga listrik un-
tuk efi siensi produksi sehing-
ga bisa fokus mengembang-
kan produk dan efisiensi di 
lini lainnya. 

Sejak lama, sejumlah mesin 
milik Cahayaputra memang 
sudah menggunakan interver 
atau teknologi perangkat lis-
trik yang bisa mengatur te-
gangan listrik agar stabil.

Hal senada juga disampai-
kan PT Intikeramik Alamasri 
Industri Tbk (IKAI) yang me-
yakini penundaan kenaikan 
tarif listrik dapat meningkat-

kan daya saing industri kera-
mik lokal di pasar. 

Untuk proporsi beban lis-
trik IKAI, menurut Mery Chai, 
Head of Corporate Finance 
IKAI, dari sisi pabrikan rata-
rata berada pada kisaran 9% 
hingga 10% terhadap total bia-
ya produksi (COGM) segmen 
manufaktur. 

"Selain penundaan kenaik-
an tarif listrik, kami berharap 
pemerintah dapat segera me-
ngesahkan penurunan tarif 
gas untuk menunjang daya 
saing industri keramik lokal," 
ujar dia kepada KONTAN, 
Kamis (5/3). Terlepas dari 
biaya energi tersebut, IKAI 
mulai melakukan penghemat-
an energi di segala bidang.

Mery menyebutkan, lang-
kah taktis itu, misalnya, IKAI 
menggunakan kembali panas 
yang berasal dari pembuang-
an cerobong mesin pembakar-
an keramik. Mereka juga 
mengatur proses produksi 
dengan jadwal yang telah me-
lalui penyesuaian terhadap 
beban puncak PLN.    ■

Tarif Listrik Industri Tak Kompetitif
Tarif listrik di Indonesia belum mampu mengerek daya saing industri manufaktur nasional

Agung Hidayat, 
Arfyana Citra Rahayu

Hand Sanitizer Buatan Siswa SMK

ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Pelajar membuat cairan antiseptik atau hand sanitizer dari alkohol dan lidah buaya (aloevera) di Laboratorium Farmasi SMK 
Prajna Paramita, Malang, Jawa Timur, Kamis (5/3). Permintaan cairan antiseptik buatan siswa SMK tersebut meningkat dari 
50 botol menjadi 500 botol per hari pasca langkanya hand sanitizer di pasaran seiring merebaknya virus korona.

Masuk Ruang Kantor 
Jadi Lebih Ketat

SEJAK dua minggu yang lalu, 
PT Unilever Indonesia Tbk 
mengecek satu per satu suhu 
badan para karyawan. 
Produk pembersih tangan 
alias hand sanitizer juga 
mereka tempatkan di 
sejumlah titik lingkungan 
kerja agar karyawan rajin 
membersihkan tangan.

Unilever Indonesia juga 
mengedukasi pencegahan 
virus korona melalui video, 
surat elektronik dan booth. 
"Kami bahkan sudah memi-
liki beberapa departemen 
yang secara reguler meng-
amati perkembangan Covid-
2019 dan melakukan koordi-
nasi dengan pihak terkait 
untuk antisipasi jika memang 
terjadi outbreak di Indone-
sia," terang Sancoyo Antarik-
so, Governance and Corpo-
rate Affairs Director PT 
Unilever Indonesia Tbk 
kepada KONTAN, Rabu (4/3). 

Aturan main di PT Pertami-
na (Persero) juga berubah. 
Perusahan pelat merah itu 
kini menempatkan petugas 
kesehatan untuk memeriksa 
suhu tubuh seluruh pekerja 
dan tamu yang hendak 
masuk ke Kantor Pusat 
Pertamina di Jalan Merdeka 
Timur, Jakarta. Kata Fajriyah 
Usman, Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina, pengecekan 
tersebut sudah mulai berjalan 
sejak Senin (2/3) lalu dan 

akan terus berlangsung 
hingga kondisi dinilai 
kondusif.

Pengecekan suhu tubuh 
juga berlangsung di kantor 
dan pabrik tekstil milik PT 
Pan Brothers Tbk. Manaje-
men perusahaan menyedia-
kan masker dan cairan 
pembersih tangan. Iswar 
Deni, Sekretaris Perusahaan 
PT Pan Brothers Tbk 
menceritakan, kunjungan 
pihak luar diperketat sejak 
virus korona merebak.

Sosialisasi pencegahan 
virus korona juga tampak di 
kalangan internal PT Teleko-
munikasi Indonesia Tbk alias 
Telkom. Tak bermaksud 
berlebihan tentu saja, 
perusahaan itu sampai 
menurunkan tenaga medis 
dari Yayasan Kesehatan 
Telkom dan tim call center 
yang dapat dihubungi 24 jam 
oleh karyawan di pusat 
maupun daerah. "Peralatan, 
media komunikasi dan 
tenaga medis, sebagian besar 
menggunakan resources 
existing," terang Arif 
Prabowo, Vice President 
Corporate Communications 
Telkom.

Wabah virus korona juga 
menjadi perhatian penting PT 
Chevron Pacifi c Indonesia 
sejak belakangan muncul 
kabar terduga pasien korona 
di Indonesia. Selain sejumlah 
upaya pencegahan yang 
sudah dilakukan, Sonitha 
Poernomo, Manager Corpo-
rate Communications 
Chevron Pacifi c Indonesia 
mengatakan, perusahaan 
memiliki tim kesehatan dan 
medis yang secara reguler 
memberikan informasi 
terbaru kepada karyawan 
terkait dengan perkembang-
an virus korona di Indonesia 
dan mancanegara.

Cief Executive (CEO) PT 
Mega Perintis Tbk Afat 
Adinata dan Direktur PT 
Trisula Textile Industries Tbk 
R. Nurwilan Kusumawati 
masing-masing juga mengaku 
mengadakan sosialisasi 
pencegahan kepada para 
karyawan. "Tapi kami juga 
ikut menjaga supaya tidak 
ikut-ikutan seperti panic 
buying," kata Afat.  ■

Sejak terjadi pande-
mik virus korona, 
sejumlah upaya 

pencegahan digaungkan. 
Tak terkecuali di perusa-
haan-perusahaan yang 
banyak bersingunggung-
an dengan aktivitas 
ekspor-impor atau 
mobilitas tinggi. Manaje-
men perusahaan mulai 
lebih ketat mengatur 
dan membatasi aktivitas 
para karyawan. 

Arfyana Citra R., Dimas 
Andi S., Selvi Mayasari

Pencegahan korona (1)

ASOSIASI Aneka Industri Keramik Indone-
sia (Asaki) menilai diskon tarif listrik 30% 
yang diberikan pemerintah di Waktu Beban 
Puncak 2 (WBP2) kurang efektif. Sebab, se-
bagai produsen keramik, pabrikan dituntut 
produksi 24 jam non stop.

"Sampai saat ini masih berlaku diskon tarif 
PLN 30% untuk pemakaian listrik di jam ter-
tentu yakni saat shift 3 produksi atau Waktu 
Beban Puncak (WBP2) di jam 23.00-08.00," 
jelas Edy Suyanto, Ketua Umum Asaki kepa-
da KONTAN, Kamis (5/3). 

Meski ada diskon, dia mengungkapkan hal 
itu tak terlalu berdampak positif karena dis-
kon tarif hanya dihitung dari selisih kenaik-
an pemakaian listrik di jam WBP2.  Mungkin 
bagi industri lain yang menerapkan dua shift 

produksi, insentif ini sangat membantu ka-
rena mereka bisa menggeser produksi ke 
shift 3 dan diskon listrik akan berlaku mak-
simal. 

Sedangkan bagi industri keramik yang se-
luruhnya sudah berjalan 24 jam, biasanya 
peningkatan pemakaian listriknya di shift 3 
tidak begitu besar. "Jadi tidak begitu ber-
dampak ke material perusahaan," ujar Edy. 
Asaki mengharapkan insentif berupa diskon 
tarif WBP2 secara penuh dari total pemakai-
an agar efeknya dirasakan positif bagi indus-
tri ini. 

Apalagi komponen biaya listrik berkisar 
8%-10% dari total biaya produksi keramik. 
"Hal tersebut jika dijalankan pasti mening-
katkan daya saing industri ini," kata Edy.   ■

Diskon Tarif Belum Terasa Efektif

PLN juga diminta 
melakukan 

efi siensi agar 
tarif listrik bisa 
lebih rendah.

Ekonomi donat 
bisa selamatkan 

planet dan 
manusia.


