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Margin keuntungan kami berpotensi tergerus 
karena pelemahan rupiah.
Antonius Muhartoyo, Presiden Direktur 
PT Champion Pacifi c Indonesia Tbk

■MANUFAKTUR

Jika Anda memiliki skill 
web development yang 
cukup, skill riset dan 

pengisian konten yang cukup, 
serta skill digital marketing 
yang cukup, tidak ada lagi 
kata "tidak bisa sukses" di era 
startup serba klik-klik ini. 
Bahkan, hanya dengan punya 
waktu di akhir pekan saja, 
startup sederhana telah bisa 
dimulai, diselesaikan dan 
dirilis. 

Berbagai metodologi star-
tup telah dijalankan di berba-
gai komunitas startup dunia. 
Bagaimana sih pilihan meto-
dologi startup itu?

Penulis sendiri menggu-
nakan metodologi Lean dan 
Agile. Dua metode ini saling 
mendukung.

Metodologi Lean adalah 
pendekatan sains yang digu-
nakan untuk merencanakan 
dan mengelola startup agar 
produk dapat secepat mung-
kin diselesaikan dan dijual. 
Metode ini memberikan pe-
gangan kapan untuk berbelok 
arah, kapan berhenti dan ka-
pan untuk akselerasi. 

Metode Agile adalah siklus 
hidup manajemen suatu pro-
yek (project management) 
dari awal perencanaan hing-
ga eksekusi dan komplesi. 
Awalnya metode ini diguna-
kan di dunia industri softwa-
re di Silicon Valley untuk 
meningkatkan efi siensi kerja.

Dalam metode konvensio-

nal, suatu proyek mengikuti 
pola garis lurus. Target ada-
lah suatu titik pencapaian 
dan tidak bergerak. Jadi, agak 
"kaku" dan beku.

Dalam Metode Agile, pro-
ses mengalami iterasi di se-
tiap fase (milestone). Pada 
intinya, metode ini menguta-
makan kepercayaan, fl eksibi-
litas dan kolaborasi antar 
anggota tim. Adaptasi akan 
berbagai kondisi selalu terja-
di. Target tidak lagi kaku, 
namun mengikuti ombak ge-
rakan sepanjang destinasi 
terukur.

Metode tradisional, misal-
nya, membangun suatu pro-
yek dari dasar, sebagaimana 
membangun suatu rumah. 
Jadi, fondasinya dulu yang 
dibangun di sepetak tanah 
berukuran 20x5 meter perse-
gi. 

Setelah fondasi selesai, 
barulah dibangun kerangka 
bangunan dari depan hingga 
belakang. Dan seterusnya 
hingga proses pengecatan 
tembok ketika semua dinding 
dan atap selesai dipasang. 
Ini disebut Metode Waterfall 
atau Air Terjun, karena se-
muanya sekaligus dituang-
kan.

Jika kita gunakan Metode 
Agile, sepetak tanah 20x5 di-
bagi menjadi 5x5 bagian per-
tama, 5x5 bagian kedua, 5x5 
bagian ketiga, dan 5x5 bagi-
an keempat. Bagian pertama 

dibangun dari fondasi hingga 
atap hingga selesai sepenuh-
nya. Demikian seterusnya. 
Semua bertahap.

Demikian pula dengan 
pendirian sebuah startup. 
Mulai saja dengan super mik-
ro bagian kecil sekali. Tidak 
perlu menunggu hingga fon-
dasi kelar semua. Satu bagian 
kecil dipilih untuk diselesai-
kan sebaik mungkin. Setelah 
itu bagian kecil kedua, bagian 
kecil ketiga, bagian kecil ke-
empat.

Metode ini dipakai dalam 
pembangunan startup yang 
lean (tanpa lemak) berarti 
sangat adaptif akan setiap 
jengkal kebutuhan dan per-
ubahan. Ada beberapa tip 

untuk mengaplikasikan lean 
startup yang diperkenalkan 
oleh Eric Ries di tahun 2011 
ini.

Pertama, bangun, ukur 
dan belajar. Bangunlah satu 
seksi mikro, ukur pencapaian 
dan apa yang kurang. Pela-
jari dan perbaiki.

Kedua, MVP (minimal via-
ble product). Tanpa perlu 
berindah-indah ria, produk 
dengan desain minimal na-
mun telah dapat diuji coba, 
jalankan saja. Mockup alias 
demo site saja cukup untuk 
dapat mengukur berbagai hi-
potesis penggunaan.

Ketiga, validasi pembela-
jaran. Setiap pergerakan da-
lam milestone merupakan ke-
sempatan belajar. Gunakan 
data analitik yang semakin 
menjamur. Apa saja yang 
dapat diubah agar data sema-
kin positif, jalankan.

Keempat, pivot (meng-
ubah keputusan). Ini memang 
tidak mudah, namun ubahlah 
keputusan apabila tidak lagi 
relevan. Ada beberapa variasi 
pivot untuk mempermudah 
proses pengubahan keputus-
an.

Zoom-in: Satu fi tur yang 
berhasil dijadikan satu-satu-
nya fi tur andalan.

Zoom-out:  Kebalikan 
zoom-in, yaitu beberapa fi tur 
dijadikan satu fitur. Custo-
mer segment: Mengubah seg-
men konsumen yang ditarget. 

Platform: Mengubah plat-
formnya, misalnya menjadi 
ekosistem, padahal awalnya 
hanya aplikasi saja.

Business architecture: 
Mengubah dari high margin 
dan low volume menjadi low 
margin dan high volume.

Value capture: Mengubah 
nilai-nilai dasar, misalnya 
strategi marketing, produk, 
dan lain-lain.

Engine of growth: Meng-
ubah growth model dari yang 
sudah dipakai menjadi se-
suatu yang baru.

Channel: Bisa saja multi-
channel atau bahkan omni-
channel yang dipakai, dari-
pada satu channel saja.

Technology: Mengubah 
teknologi dari v1 menjadi v2, 
v3, v4, atau bahkan v5. 

Kelima, gunakan "lima 
mengapa" ini. Why, why, why, 
why, and why. Mengapa se-
suatu itu terjadi? Karena X. 
Mengapa X terjadi? Karena Y. 
Mengapa Y terjadi? Karena Z. 
Mengapa Z terjadi? Karena A, 
B, dan C. Mengapa ia meng-
alami X, Y, dan Z? Karena ia 
D, E, dan F.

Teknik-teknik di atas sa-
ngat membantu dalam men-
jalankan startup yang tak 
menentu. Gunakan dua meto-
dologi tersebut secara cerdas, 
niscaya startup Anda bisa 
diluncurkan segera, meski 
hanya dikerjakan setiap 
akhir pekan. Salam sukses. ■

Era Startup Akhir Pekan

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. Rentetan disrupsi 
bisnis akibat pandemi virus 
korona (Covid-19) terus ber-
lanjut. Industri karoseri atau 
perakitan kendaraan kemung-
kinan juga ikut ngadat. Bah-
kan ada pelaku usaha yang 
terpaksa menurunkan target 
pertumbuhan kinerja 2020. 

Awalnya, Delimajaya Group 
mengejar target kenaikan 
pendapatan 15% year on year 
(yoy). "Secara garis besar 
kami antisipasi krisis global 
akibat virus korona maka 
kami menargetkan sama se-
perti tahun lalu atau turun 5% 
dibandingkan tahun lalu," kata 
Winston Wiyanta, Managing 
Director Delimajaya Group  
saat dihubungi KONTAN, 
Rabu (18/3).

Potensi penurunan permin-
taan karoseri merata di ham-
pir semua sektor. Penyusutan 
karoseri kendaraan sektor lo-
gistik terjadi karena ekspor 
dan impor antar negara yang 
berkurang. Kebutuhan karo-
seri kendaraan sektor energi 
pun demikian. Harga komodi-
tas yang jatuh seiring mewa-
bahnya korona menyebabkan 
kebutuhan alat berat dan ken-
daran kelas berat sepi.

Namun dari seluruh sektor 
terdampak, potensi terbesar 
teradapat pada sektor trans-
portasi dan pariwisata. Deli-
majaya Group memperkira-
kan, tahun ini permintaan ka-
roseri bus penumpang bakal 
lesu darah.

Menurut catatan Delimaja-
ya Group, selama ini karoseri 

kendaraan penumpang ber-
kontribusi sekitar 20% terha-
dap total pendapatan. Sele-
bihnya terdiri dari 30% kenda-
raan khusus, masing-masing 
15% kendaraan barang dan 
kendaraan berat 15% serta 
20% lain-lain.

Pesanan karoseri kendara-
an penumpang Karoseri Lak-
sana juga berkurang. Kalau 
kondisi terus berlanjut hingga 
sebulan ke depan saja, indus-
tri karoseri bakal semakin 
tertekan. "Kami harapkan ada 
langkah yang cepat dan tepat 

dari pemerintah maka dalam 
satu bulan ke depan situasi 
sudah membaik, harap Chan-
dra Dewi, Brand Marketing 
Communication Manager 
Karoseri Laksana.

TY Subagyo, Sekretaris Jen-
deral Asosiasi Karoseri Indo-
nesia (Askrindo) mengatakan, 
realisasi produksi karoseri ta-
hun ini akan lebih kecil ketim-
bang tahun lalu. Efek negatif 
korona semakin terasa de-
ngan adanya imbauan peme-
rintah untuk mengurangi akti-
vitas di luar rumah.

M Krishna Prana Julian

ANTARA/Fakhri Hermansyah

Potensi penurunan permintaan karoseri merata di hampir 
semua sektor.

Industri Karoseri Ikut 
Terseret Efek Korona

Realisasi 
produksi karoseri 

tahun ini bakal 
lebih rendah 

ketimbang 2019. 

OTOMOTIF■

JAKARTA. Permintaan obat 
dan multivitamin naik seiring 
upaya pencegahan maupun 
penanganan virus korona 
(Covid-19). Tak ayal, kebutuh-
an kemasan obat pun turut 
terdongkrak. Produsen kema-
san PT Champion Pacifi c In-
donesia Tbk mengaku harus 
memacu lebih cepat roda pro-
duksi.

Sejumlah pelanggan Cham-
pion Pacifi c yang merupakan 
perusahaan farmasi, memaju-
kan jadwal pengiriman kema-
san obat. Beberapa di antara-
nya bahkan menambah jum-
lah pesanan. "Kemasan seperti 
beberapa jenis obat dan multi-
vitamin memang kami pasok 
agak cepat," kata Antonius 
Muhartoyo, Presiden Direktur 
PT Champion Pacifi c Indone-
sia Tbk kepada KONTAN, Ka-
mis (19/3).

Namun Champion Pacific 
belum merasa perlu mengerek 
volume produksi. Emiten ber-
kode saham IGAR di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) itu me-
ngoperasikan pabrik dengan 
utilitas di atas 90% per tahun. 
Mereka tak bersedia menje-
laskan kapasitas produksi.

Mengacu materi paparan 
publik pada pertengahan ta-
hun lalu, Champion Pacific 
memiliki dua anak usaha yang 
bergerak dalam industri ke-
masan. Keduanya yakni PT 
Avesta Continental Pack di 
Bekasi, Jawa Barat dan PT 
Indogravure yang berlokasi di 
Ciputat, Banten.

Sementara hingga 30 Sep-
tember 2019, PT Kalbe Farma 
Tbk tercatat sebagai salah 
satu pemegang saham dengan 
porsi 5,40%. Seperti diketahui, 

Kalbe Farma merupakan per-
usahaan farmasi.

Target pasar Champion Pa-
cifi c sebenarnya tak cuma in-
dustri farmasi. Perusahaan 
tersebut juga mempro-
duksi kemasan untuk 
sektor barang konsum-
si, pertanian, konstruk-
si dan lainnya.

Aneka tantangan
Meski pesanan ke-

masan dari industri 
farmasi bertambah, 
Champion Pacifi c me-
nilai secara umum pa-
sar kemasan pada awal 
belum positif. Harga 

obat yang relatif stagnan me-
nyebabkan pelaku industri 
kemasan tak memiliki pelu-
ang untuk mengerek harga 
kemasan obat.

Sementara penundaan ten-
der obat dari Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan mempenga-
ruhi produksi obat-obatan. 

Kondisi itu berimbas 
pada kebutuhan paso-
kan kemasan obat. 

Pada saat yang sama, 
pelemahan rupiah ter-
hadap dollar Amerika 
Serikat (AS) belakang-
an ini mengerek harga 
bahan baku Champion 
Pacifi c. Mereka banyak 
menggunakan alumi-
nium foil. Tak ayal,  
margin keuntungan 
perusahaan itu berpo-
tensi tergerus.

Sepanjang sembilan bulan 
tahun lalu, Champion Pacifi c 
membeli bahan baku dari dua 
pelanggan besar yaitu PT Alu-
mindo Light Metal Industry 
Tbk dan CNBM Corporation 
Indonesia. Total nilai belanja 
dari kedua pelanggan menca-
pai Rp 84,06 miliar.

Meski banyak tantangan, 
Champion Pacifi c tetap meng-
incar pertumbuhan kinerja. 
Mereka bakal ketat menerap-
kan efisiensi produksi dan 
operasional. Harapannya, bis-
nis mulai bergeliat pada Mei 
atau pertengahan tahun nanti. 
"Kami tetap berharap tahun 
ini bisnis meningkat sekitar 
15%," harap Antonius.    ■

IGAR Mengejar Pesanan
Namun PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) masih mempertahankan utilitas produksi

Agung Hidayat

TAM Luncurkan New Agya

ANTARA/HO/aww

Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda (kanan) berbincang dengan jajaran direktur pemasaran 
TAM Anton Jimmi Suwandy (kiri) dan Kazunori Minamide (tengah) di depan New Agya TRD S, varian tertinggi New Agya 
pada peluncurannya di Jakarta, Kamis (19/3). Pembaruan yang disematkan Toyota pada New Agya menjadikannya tampil 
kian sporty. Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2013, penjualan kumulatif Agya hingga Februari 2020 mencapai 
sekitar 278.000, atau memberikan kontribusi lebih dari 33% bagi pertumbuhan pasar di segmennya.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Provinsi 
Maluku
■ Nama lelang: Perbaikan UPTD 
Balai Proteksi Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Passo Ambon
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Maluku (Kode Lelang: 
12625288)
Satuan kerja: Dinas Pertanian
Bidang/sub. bidang: Bangunan 
sipil/sesuai bidang pekerjaan yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 2.500.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 2.499.991.733,69
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 10 Maret – Kamis, 26 Maret 
2020 melalui https://lpse.
malukuprov.go.id/eproc4  

Pekerjaan di Provinsi 
Jawa Timur
■ Nama lelang: Manajemen 
konstruksi (pengawasan) pemba-
ngunan gedung trauma center dan 
intensif care tahap V RSUD Dr. 
Soedono Madiun
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur (Kode Lelang: 
21459015)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr Soedono
Bidang/sub. bidang: Jasa konsul-
tansi badan usaha/jasa pengawas 
pekerjaan konstruksi bangunan 
gedung RE201 yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 2.480.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 2.253.487.310,80
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 10 Maret – Jumat, 27 Maret 
2020 melalui https://lpse.
jatimprov.go.id/eproc4 

Pekerjaan di Provinsi 
DKI Jakarta
■ Nama lelang: Survey capaian 
standar pelayanan minimal 
angkutan umum di DKI Jakarta
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi DKI Jakarta (Kode Lelang: 
45014127)
Satuan kerja: Dinas Perhubungan
Bidang/sub. bidang: Jasa konsul-
tansi badan usaha/konsultansi 
manajemen KBLI 7020 atau jasa 

konsultansi transportasi KBLI 70202 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 2.631.827.341,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.931.697.995,70
Anggaran: APBD

Pendaftaran: Rabu, 11 Maret – 
Kamis, 26 Maret 2020 melalui 
https://lpse.jakarta.go.id/eproc4

■ Nama lelang: Perencanaan 
pembangunan gedung di komplek 
Dinas Teknis Jatibaru
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi DKI Jakarta (Kode Lelang: 
44982127)
Satuan kerja: Dinas Cipta Karya 
Tata Ruang dan Pertanahan
Bidang/sub. bidang: Jasa konsul-
tansi badan usaha/ a. jasa design 
arsitektural AR102; b. jasa 
perencanaan dan perancangan 
lingkungan bangunan dan lansekap 
PR103; c. jasa desain rekayasa 
untuk konstruksi fondasi serta 
struktur bangunan dan subklasifi ka-
si jasa design RE102; d. jasa 
konsultasi lingkungan KL401; dan 
e. jasa nasehat dan konsultasi 
rekayasa teknik RE101 yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: Non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 3.815.056.652,00
Nilai HPS paket: 
Rp 3.514.426.652,00
Anggaran: APBD

Pendaftaran: Selasa, 10 Maret – 
Selasa, 24 Maret 2020 melalui 
https://lpse.jakarta.go.id/eproc4

Pekerjaan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara
■ Nama lelang: Penyusunan 
dokumen master plan kawasan 
permukiman kumuh Kab. Muna 
Barat dan Buton Tengah
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kode 
Lelang: 9743081)
Satuan kerja: Dinas Perumahan 
Rakyat Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan
Bidang/sub. bidang: Jasa konsul-
tansi badan usaha/sesuai bidang 
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.600.000.000
HPS paket: Rp 2.599.999.600
Anggaran: APBD

Pendaftaran: Senin, 16 Maret – 
Kamis, 26 Maret 2020 melalui 
http://lpse.sultraprov.go.id/eproc4

Kinerja Keuangan PT Champion 
Pacifi c Indonesia Tbk

30-Sep-19 30-Sep-18
Penjualan bersih 610,55 594,69
 Kemasan industri farmasi 521,98 171,87
 Kemasan non farmasi 88,57 422,81
Laba bersih* 36,87 29,64
Kas/setara kas 155,45 87,77
Liabilitas 88,29 105,30
Keterangan: Rp miliar, *laba periode berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk.                Sumber: BEI


