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Keberadaan UU EBT sangat mendesak untuk
mendorong bauran energi nasional.
Sugeng Suparwoto,
Ketua Komisi VII DPR
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Bisnis Ban Tergelincir

■ ENERGI

Dukungan Insentif
dan Pendanaan EBT

Terpapar pandemi korona, produsen ban tak kuasa memilih opsi PHK karyawan
M Krishna Prana Julian
JAKARTA. Prospek bisnis ban
di dalam negeri tak mampu
menggelinding mengindari
dampak pandemi Covid-19.
Alhasil, produsen ban sulit
menahan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para
karyawannya.
Kabar PHK datang dari PT
Goodyear Indonesia Tbk
(GDYR). Berdasarkan penjelasan terkait dampak Covid19 periode Agustus 2020 di
Bursa Efek Indonesia (BEI),
manajemen Goodyear mengungkapkan telah melakukan
PHK terhadap 47 karyawan
sejak Januari 2020.
Head of Communication
PT Goodyear Indonesia Tbk,
Wicaksono Soebroto membenarkan adanya PHK itu. Namun dia hanya bilang, pembahasan antara GDYR dan karyawan yang terkena PHK
tidak kunjung mencapai kesepakatan.
Alhasil, Goodyear Indonesia
mengambil langkah hukum
dengan mengajukan gugatan
ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Mengutip situs resmi PN
Bandung, perkara tersebut
didaftarkan dengan nomor
218/Pdt.Sus-PHI/2020/PN
pada Oktober 2020 silam. “Surat PHK dan kenyataan mereka sudah bukan lagi berstatus
karyawan sudah sejak Mei,”
ungkap Wicaksono kepada
KONTAN, Rabu (27/1).
Namun dia enggan menjelaskan secara detail bagaimana dampak PHK terhadap kinerja perusahaan, khususnya
pada target tahun ini.
Langkah PHK juga sempat
diambil PT Bridgestone Tire
Indonesia (BTI). Managing
Director PT Bridgestone Tire
Indonesia (BTI), Mukiat Sutikno bilang, pengurangan
karyawan bermacam-macam,

baik pensiun, pensiun dini
hingga PHK. "Pengurangan
karyawan ada, namun berbeda-beda alasan," terang dia,
Kamis (28/1), tanpa menyebutkan secara mendetail berapa jumlah pengurangan
karyawan Bridgestone.

Pulih tahun depan
Kondisi pasar ban memang
tertekan di masa pandemi
Covid-19. Salah satu tantangan datang dari minimnya mobilitas masyarakat di tengah
kebijakan pembatasan kegiatan maupun penerapan work
from home (WFH).
Meski bukan target pasar
utama Bridgestone, perminta-

an dari segmen pabrikan sempat mengalami penurunan
drastis hingga 50% pada tahun
lalu.
Ketua Asosiasi Pengusaha
Ban Indonesia (APBI), Aziz
Pane bilang, opsi PHK memang menjadi pilihan yang
sulit dihindari. Sebab, pelaku
industri ban menghadapi kelesuan pasar. “Sekarang produsen kebanyakan hanya
memproduksi ban berdasarkan order. Kalau produksinya
sedikit, tapi jumlah karyawan
tetap banyak, kan bisa berbahaya untuk jangka panjang,"
ungkap dia, Kamis (28/1).
Memasuki tahun 2021, Aziz
mengklaim industri ban sudah
mulai menunjukkan perbaik-

an. Saat ini tercatat utilitas
produksi ban dalam negeri di
kisaran 55%-65% dari total kapasitas terpasang nasional,
lebih tinggi dari posisi kuartal
II 2020 ketika utilitas hanya
40%. Meski begitu, angka tersebut masih jauh di bawah
angka utilitas normal bisa
mendekati 100%.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, total kapasitas
terpasang pabrikan nasional
mencapai 426,4 juta. Angka
tersebut sudah mencakup kapasitas produksi ban luar dan
ban dalam untuk mobil, sepeda motor, maupun sepeda,
baik untuk pasar dalam negeri
maupun luar negeri.

Aziz memproyeksikan, industri ban dalam negeri baru
bisa pulih paling cepat pada
Maret tahun depan. Dia berharap utilitas produksi ban
nasional bisa mencapai 80%85% pada tahun ini.
Adapun katalis positif diharapkan datang dari program
vaksinasi Covid-19 yang sedang bergulir. Program vaksinasi bisa menumbuhkan optimisme pasar untuk kembali
membeli ban. Oleh karena itu,
pelaku industri berharap pemerintah bisa mengawal program vaksinasi agar berjalan
lancar. “Jika memang situasi
keuangan negara prihatin, ya
segera aktifkan vaksinasi
mandiri,” pungkas Aziz.
■

Peluncuran BMW X

KONTAN/Muradi

Virtual press conference peluncuran lini kendaraan terbaru dari keluarga BMW X di Jakarta, Kamis (28/1). Menyambut
2021, BMW Group Indonesia memperkenalkan tiga model favorit dari kendaraan BMW X dengan upgrade tampilan dan
fitur inovasi terbaru. Rangkaian kendaraan terbaru BMW X yang dirakit secara lokal di BMW Production Network 2, Gaya
Motor, Sunter, Jakarta itu adalah BMW X1 sDrive 18i, BMW X3 sDrive20i dan BMW X5 xDrive40i xLine.

Mempertanyakan Relevansi

D

i era pandemi dan teknologi dalam Revolusi
Industri 4.0 ini, derap
perubahan sangat cepat. Ini
membuat banyak hal, termasuk model bisnis dan produk
menjadi tidak lagi relevan.
Setiap bisnis dan individu perlu beradaptasi secepat
mungkin agar segala sesuatunya dapat berjalan tanpa jeda
yang tidak produktif. Mengapa?
Karena hal-hal baru sangat cepat datang dan datang
kembali dalam versi-versi teranyar sebagaimana barangbarang elektronik dan model
bisnis e-commerce dan mcommerce. Selain itu, model
bisnis yang melibatkan kerumunan akan semakin ditinggalkan.
Fenomena ini telah menyudutkan industri pariwisata dan pameran-pameran
perdagangan (trade shows).
Namun sangat membangkitkan kebutuhan akan ruangruang virtual dan online yang
digunakan untuk berbagai
kepentingan, tidak hanya
Zoom untuk meeting.
Strategi bisnis sendiri
bergeser dari mindset spesialis ke multi fokus alias generalis. Beberapa contoh per-

ubahan seperti menyimpan
stock (daripada just in time
tanpa stok), diversifikasi (daripada core competency),
menyekat penyampaian servis, layar sentuh (touch screen) akan diganti dengan
touchless point atau via aplikasi, aktivitas jarak jauh dengan wifi, pembayaran cashless, penggunaan aplikasiaplikasi pendukung kerja
remote, dan kantor privat
(bukan open plan).
Tentu saja ini membuat
faktor relevansi menjadi tanda tanya besar. Misalnya,
mengunjungi dokter untuk
konsultasi kini dianjurkan
via telemedicine alias via
aplikasi atau komputer. Berbagai peralatan satu kali pakai, pembersihan alat terusmenerus, dan peralatan proteksi menjadi kebutuhan yang
tidak dapat dihindari.
Relevansi keberadaan seseorang di dalam satu tempat
dan satu ruangan kini bukanlah sesuatu yang sangat
diperlukan. Lokasi geografis
menjadi tidak relevan dalam
penyampaian informasi,
edukasi, pelayanan dan berbagai aktivitas lainnya, sepanjang dapat dilakukan secara virtual. Bahkan hal-hal
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yang pasca pandemi biasanya dilakukan secara tatap
muka.
Lantas bagaimana tentang mengakuisisi customer
baru? Prospecting di tengah
pandemi? Bagaimana yang
relevan?
Pertama, cari tahu apa
yang relevan bagi mereka.
Pasti ada beberapa benang
merah yang umum dan yang
khusus. Catat dan pikirkan
apa yang bisa dilakukan dalam kondisi terkini. Riset lapangan dan wawancara dengan mencari pain points dan
harapan solusinya dapat sa-

ngat menentukan arah marketing dan keseluruhan bisnis.
Kedua, secara psikologis,
pandemi semakin menyadarkan kita akan pentingnya
menghargai jiwa dan keselamatan orang-orang terdekat
kita dengan kesehatan kita
yang prima.
Jadi, produk atau jasa
apapun yang ditawarkan
perlu dipastikan kualitas dan
perannya bagi kesehatan,
termasuk distribusi dan packaging tidak menyebarkan
virus atau bakteri.
Ketiga, bangun kerja
sama dengan bisnis-bisnis
lain dengan audiens target
sinergistis. Tentu sebaiknya
bukan kompetitor langsung,
namun yang produk-produknya komplemen dengan produk-produk yang kita tawarkan. Kerja sama dengan konsumen dengan success story
juga merupakan pilihan marketing yang inovatif selain
menggunakan jasa para influencer. Penyajian success story dapat dengan testimoni
langsung maupun narasi tertentu.
Keempat, cara-cara lama
offline, seperti telemarketing
dan direct sale semakin rele-

van ketika walk-in tidak lagi
memungkinkan. Kontak dengan konsumen tidak hanya
dapat dilakukan via Whatsapp dan aplikasi-aplikasi
online lainnya karena telepon,
SMS, email, dan direct mail
semakin relevan di era (pasca) pandemi.
Kelima, tawarkan caracara baru yang relevan untuk
meningkatkan omzet pengguna. Jadi, jika selama ini konsumen produk hanya sebagai
pengguna pasif, ajukan ide
sebagai reseller atau distributor.
Konsumen existing dengan case study yang sukses
merupakan daya tarik organik tersendiri yang sangat
menarik. Dengan status mereka sebagai partner bisnis,
maka word-of-mouth dan
evangelisasi organik dapat
menjadi sumber income di
era pandemi yang semakin
sulit.
Akhir kata, ingatlah bahwa setiap masa sulit merupakan titik penaburan benih a
long post-recession prosperity.
Tetaplah optimis dan mencari relevansi dengan model
bisnis dan strategi-strategi
inovatif dan kreatif. Pasti jalan akan terbuka.
■

ANTARA/Mohammad Ayudha

Keberadaan UU EBT sangat mendesak untuk mendorong
ketercapaian target.
JAKARTA. Pemerintah dan
DPR menyepakati, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan
Terbarukan (EBT) bisa tuntas
pada Oktober 2021. Komisi
VII DPR sudah menyiapkan
naskah akademik dan legal
draft beleid tersebut.
Berdasarkan naskah akademik RUU EBT yang diterima
KONTAN, setidaknya terdapat enam bab daftar pembahasan dari 179 halaman yang
diterbitkan pada 25 Januari
2021.
Poin terbaru dari naskah
akademik itu terdapat pembahasan mengenai dana EBT.
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengusahakan dana EBT untuk mencapai target kebijakan energi
nasional (KEN)," demikian isi
naskah akademik yang diperoleh KONTAN.
Selain itu, pemerintah diminta untuk memberikan insentif dalam pengembangan
EBT, sebagai stimulus untuk
pemanfaatan EBT.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menargetkan
pembahasan RUU EBT tuntas
pada Oktober tahun ini. Target penyelesaian RUU EBT
akan dikebut lantaran keberadaan UU EBT sangat mendesak untuk mendorong pencapaian target EBT sebesar 23%
dalam bauran energi nasional
pada tahun 2025.
Selama belum ada perubah-

an kebijakan, Sugeng menegaskan target itu harus dapat
dicapai karena bagian dari
komitmen terhadap Perjanjian Paris dan Rencana Umum
Energi Nasional (RUEN).
Dia menambahkan, paling
tidak butuh sekitar 14.000
Megawatt (MW) untuk mencapai target 23% bauran EBT.
Total dana yang dibutuhkan
US$ 34 miliar atau US$ 6,8
miliar per tahun.
Untuk menutupi kebutuhan
dana tersebut, Sugeng mengatakan banyak potensi investasi dari luar negeri yang bisa
ditarik. Oleh sebab itu, selain

Pemerintah wajib
mengusahakan
dana EBT untuk
mencapai target
KEN.
investasi dari swasta nasional,
Indonesia membutuhkan foreign direct investment (FDI)
untuk bisa mengembangkan
energi bersih.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif
menyatakan siap membahas
RUU tersebut bersama Komisi
VII DPR. "Ini salah satu langkah bagaimana mendorong
pemanfaatan EBT," pungkas
Menteri Arifin.
Ridwan NM, Pratama Guitarra

■ PERTAMBANGAN

Antam Memperoleh
Izin Ekspor Bauksit

KONTAN/Baihaki

ANTM masuk dalam kriteria Perusahaan pemegang IUP
Operasi Produksi Bauksit.
JAKARTA. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mendapatkan persetujuan ekspor mineral logam untuk penjualan
ekspor bijih bauksit sebesar
1,89 juta wet metric ton (wmt)
untuk periode 2021-2022.
Berdasarkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 17/2020
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,
Antam masuk dalam kriteria
perusahaan pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi Bauksit
yang telah memiliki dan mengoperasikan serta mengembangkan fasilitas pemurnian
mineral di dalam negeri.
Sekretaris Perusahaan PT
Aneka Tambang Tbk Kunto
Hendrapawoko mengemukakan, izin ekspor diberikan
atas pelaksanaan proyek hilirisasi pembangunan pabrik
Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR).
Hal tersebut melengkapi
izin ekspor bijih bauksit yang
telah dimiliki Aneka Tambang
sebelumnya sebesar 840.000
wmt atas kepemilikan pabrik
Chemical Grade Alumina
(CGA) di Tayan.
"Saat ini Antam diperkenan-

kan untuk melakukan ekspor
bijih bauksit tercuci dengan
kadar Al2O3=42% dengan
mendapatkan rekomendasi
persetujuan ekspor yang diperpanjang setiap tahun paling lama sampai tahun 2023,"
ungkap Kunto, Kamis (28/1).
Pada kuartal IV 2020 (Oktober-Desember), emiten berkode saham ANTM di Bursa
Efek Indonesia ini mencatatkan volume produksi bauksit
unaudited yang digunakan
dalam produksi alumina serta
penjualan kepada pelanggan
pihak ketiga sebesar 255.000
wmt dan tingkat penjualan
bauksit unaudited kuartal IV2020 mencapai 276.000 wmt.
Sepanjang tahun lalu, penjualan bauksit unaudited Antam mencapai 1,23 juta wmt
dan tingkat produksi bauksit
unaudited sebesar 1,55 juta
wmt. "Sejalan dengan strategi
pengembangan perusahaan,
Antam berkomitmen dalam
pengembangan proyek hilirisasi mineral di dalam negeri,"
pungkas Kunto.
Harga saham ANTM kemarin turun 6,67% menjadi
Rp 2.380 per saham.
Ridwan Nanda Mulyana

