
pit seperti itu seringkali mem-
buat perusahaan penerbangan 
mendapat keluhan dari calon 
penumpang. “Susah kalau dua 
jam dibuka, dua jam kemudian 
ditutup lagi,” beber Benny.

Atur awak kabin

Selain penerbangan, meng-
atur pilot dan awak kabin juga 
menjadi perhatian utama Garu-
da Indonesia. Sebab, jika pilot 
dan awak kabin ikut tertunda 
dalam sebuah penerbangan, 
mereka juga perlu mendapat-
kan penggantian jadwal ter-
bang. Terlalu riskan mener-
bangkan pesawat dengan pilot 
dan awak kabin yang jam kerja-
nya sudah melewati batas.

Jadi, ketika jalur penerbang-
an kembali dibuka, Garuda In-
donesia mengganti pilot dan 
awak kabinnya dengan yang le-
bih siap. Di beberapa kota be-
sar, seperti Medan, Jakarta, Su-
rabaya, dan Denpasar, maska-
pai yang memiliki 181 pesawat 
ini menyediakan awak kabin 
dan pilot cadangan jika sewak-
tu-waku dibutuhkan.

Sementara pesawat yang ti-
dak jadi terbang dalam posisi 
standby di bandara asal. Se-
hingga, ketika lapangan terbang 
kembali dibuka, pesawat sudah 
siap untuk mengangkut penum-
pang yang penerbangannya di-
batalkan atau ditunda.

Nah, begitu bandara dibuka 
kembali, Benny mengungkap-
kan, perusahaannya akan men-
dahulukan penerbangan yang 
tertunda atau terhahan. Jadi, 
Garuda Indonesia bakal mem-
prioritaskan calon penumpang 
yang penerbangannya cancel 
atau delay supaya tidak me-
numpuk di bandara. “Tapi sebe-
narnya fleksibel, kami juga bisa 
mendatangkan pesawat lain 
dari luar untuk penerbangan 
tambahan kalau ternyata keku-
rangan armada,” katanya.

Sama halnya dengan Garuda 
Indonesia, Lion Air juga menja-

lankan prosedur yang sama ke-
tika penerbangan terpaksa di-
batalkan lantaran bandara ditu-
tup. Pertama-tama, maskapai 
berlogo singa ini menyampai-
kan informasi pembatalan atau 
penundaan penerbangan kepa-
da calon penumpang.

Hanya, Edward Sirait, Direk-
tur Utama Lion Air, menjelas-
kan, jika satu pesawat melakoni 
rute tiga kota, misalnya, Jambi 
–Jakarta–Denpasar, ketika ada 
penutupan bandara di Bali, 
maka armada itu Jambi –Jakar-
ta. “Kecuali bandara di Jambi 
juga ditutup, maka pesawat 
kami akan parkir, tidak terbang 
ke mana-mana,” ujarnya.

Sayang, Edward menolak 
membeberkan lebih lanjut SOP 
yang berlaku di Lion Air jika 
terjadi pembatalan pesawat 
akibat penutupan bandara. 
Alasannya, SOP itu merupakan 
rahasia perusahaannya.

Yang jelas, untuk menangkal 
penumpukan penumpang di 
bandara sekaligus menekan 
biaya ketika bandara dibuka 
lagi, Lion Air tidak akan me-
nambah frekuensi penerbangan 
untuk mengangkut pasasir yang 
sempat tertahan. Lion Air hanya 
akan mengganti pesawat de-
ngan kapasitas yang lebih besar 
sesuai dengan kebutuhan.

Meski begitu, Edward bilang, 
umumnya jumlah penumpang 
yang menumpuk di bandara ti-
dak selalu melebihi kapasitas 
pesawat yang disediakan. Soal-
nya, begitu diumumkan banda-
ra tujuan ditutup, calon penum-
pang kebanyakan membatalkan 
penerbangannya dan beralih ke 
moda transportasi lain. “Kami 
tidak pernah nambah flight”, 
tegas Edward yang mengaku 
belum memegang data total pe-
nerbangan yang dibatalkan 
gara-gara kabut asap dan efek 
letusan gunung berapi.

Yang paling penting, penum-
pang mesti memahami bahwa 
pembatalan penerbangan gara-
gara bencana adalah demi kese-
lamatan penerbangan. o

Beroperasi di negara kepulauan yang luas dan memiliki poten-
si bencana yang tinggi, perusahaan penerbangan bukan hanya 
harus memiliki prosedur standar operasional (SOP) tapi juga 
mesti bekerja ekstra cepat untuk menerapkan standar itu. Menu-
rut Bramantyo Djohanputro, pengamat manajemen risiko dari 
PPM Manajemen, beberapa maskapai sudah mengembangkan 
integrated risk management. Manajemen terintegrasi ini ber-
fungsi untuk meminimalisir kemungkinan penurunan pendapatan 
lantaran terjadi bencana di daerah operasinya.

Dalam konteks kabut asap hasil pembakaran lahan dan hutan, 
perusahaan penerbangan seharusnya sudah bisa memprediksi-
kan kejadian yang bisa dikatakan masuk dalam genda tahunan 
ketika musim kemarau datang. Misalnya, maskapai memetakan 
jalur penerbangan yang memiliki potensi masalah saat musim 
kemarau tiba. Setidaknya, Bramantyo bilang, maskapai perlu 
melakukan pembaruan SOP minimal tiga bulan sekali. Sebab, 
risiko pun setiap bulan bisa berubah, meski polanya masih akan 
sama. Ketika SOP selalu diperbarui secara periodik sesuai de-
ngan profil risiko, maka risiko gampang ditekan. 

Selain itu, Bramantyo menambahkan, perlu ada satu unit 
khusus yang menangani risiko perusahaan penerbangan. Unit 
khusus ini bertugas melakukan pemantauan risiko, kemudian 
merangkum risiko utama yang mungkin atau kerap terjadi dan 
melaporkannya kepada direksi. Tapi, setiap unit yang ada di 
perusahaan penerbangan juga perlu melakukan assessment 
untuk mengenali risikonya masing-masing. Yang perlu menjadi 
perhatian, pertama, ukuran besar kecilnya risiko yang akan ter-
jadi. Kedua, dampak yang akan timbul dari risiko itu. Ketiga, tren 
risiko. “Komunikasi salah satunya menjadi program untuk memit-
igasi risiko yang terjadi akibat kejadian yang tidak sesuai dengan 
harapan pengguna maskapai,” kata Bramantyo.

Bramantyo mengatakan, ada beberapa risiko yang tidak bisa 
dihindari seperti penutupan bandara akibat efek letusan gunung 
berapi. Soalnya, bencana terjadi di kota tujuan, tentu memutar 
rute tidak bisa menjadi antisipasi. Namun, komunikasi dan mela-
kukan standar operasi yang tepat bisa meminimalisir dampak 
lain, selain kerugian akibat pembatalan penerbangan.       o

Rutin Memperbarui 
Standar Operasional

Valuasi & Traksi 
Bisnis Online

Valuasi startup berbasis 
internet sering kali tidak 
rasional, mengingat se-

buah website atau aplikasi 
smartphone bisa dibangun de-
ngan kapital minimal. Satu bis-
nis dot-com (.com) yang berpo-
tensi luar biasa bisa divaluasi 
hingga miliaran dollar Amerika 
Serikat (AS). Daya tarik inilah 
yang melahirkan jutaan entre-
preneur dot-com muda.

Di negara-negara maju, keti-
ka seorang Generasi Milenial 
ditanya: “nanti mau jadi apa?” 
Jawaban yang cukup sering 
terdengar adalah, “Saya mau 
bikin aplikasi atau game kemu-
dian dijual sehingga menghasil-
kan jutaan dollar AS.”

Saya tidak sedang membica-
rakan Facebook, Whatsapp, 
eBay, Udemy, dan LinkedIn. 
Dalam artikel ini, penulis berbi-
cara tentang startup yang se-
derhana dan diproduksi di da-
lam kamar kos. Situs dan apli-
kasi smartphone bisa dirancang 
dan diproduksi hanya dengan 
beberapa ratus dollar AS.

Bahkan, saya punya peng-
alaman sendiri di Silicon Valley, 
ketika berkarya sebagai foun-
der dan chief executive officer 
(CEO) juga merangkap prog-
rammer, developer, legal de-
partment, business developer, 
marketer, dan investor rela-
tions. Berbagai keahlian ini 
merupakan fitur utama dari 
para global professional yang 
free agent, yang sangat dikenal 
para Generasi Millenial.

Dan, salah satu skill penting 
yang perlu dimiliki para pendiri 
dot-com adalah menarik perha-
tian para venture capitalist 
(VC) atau private equity. Untuk 
itu, kita perlu berpikir sebagai-
mana mereka. Para VC mampu 
membedakan mana yang ber-
potensi berkembang sebagai 
bisnis jutaan dollar AS bahkan 
miliaran dollar AS.

Empat hal terpenting dalam 
valuasi dot-com adalah: trac-
tion, social proof, market po-
tential, dan scalability serta 
founding CEO. Keempat hal ini 
menurut para praktisi VC dan 
co-founder AngelList (Angel.
co) Naval Ravikant.

Empat hal itu perlu didukung 
dengan networking yang tepat. 
Siapa saja influencer di dunia 
dot-com sangat mudah di-Goo-
gle dalam sekejap. Gabungkan 
lokasi fisik dengan network 
para influencer dalam strategi 

networking. Kuncinya: gaya 
profesional dan original.

Traction. Apa itu traction 
alias traksi? Tenaga yang ber-
fungsi untuk menggerakkan se-
suatu, seperti roda mobil yang 
bergesekan dengan permukaan 
tanah menimbulkan traksi. Da-
lam bisnis dot-com, mungkin 
ini identik dengan daya lenting 
atau seberapa jauh bisnis ini 
mampu melentingkan dirinya 
ke hadapan pengguna.

Ini bukan soal promosi. Na-
mun, promosi mempunyai andil 
penting. Daya lenting ini didu-
kung oleh produk yang sesuai 
dengan demand di masa kini 
maupun produk yang mampu 
memprediksi dan memengaruhi 
keinginan konsumen di masa 
depan. Seberapa dalam peran 

promosi (branding dan posi-
tioning) tergantung dari kebu-
tuhan dan objektif.

Gunakan strategi Hollywood 
dalam membangun antisipasi 
akan film-film mereka. Perhati-
kan judul, tagline, dan trailer-
trailer mereka. Serta, bagaima-
na mereka membangun salivasi 
para penonton dengan berbagai 
wawancara mendalam para 
pendukung film tersebut.

Social proof. Bagaimana pen-
dapat konsumen tentang pro-

duk atau jasa yang Anda tawar-
kan? Dalam beta launching, 
undanglah para influencer se-
hingga mereka bisa meninggal-
kan resensi dan pendapat-pen-
dapatnya. Ada yang suka dan 
yang kurang suka. Pelajari apa 
yang menjadi masalah dan per-
baiki. Ketika telah diperbaiki, 
undanglah individu tersebut 
kembali sehingga resensi bisa 
direvisi secara positif.

VC memperhatikan komposi-
si antusiasme positif dengan 
komentar-komentar negatif, se-
hingga resensi positif mempu-
nyai nilai yang tinggi. Menurut 
studi Washington Post, social 
proof positif jauh lebih penting 
daripada diskon besar-besaran 
dan harga rendah. Kualitas le-
bih utama daripada harga.

Jangan latah

Market potential. Bagaimana 
Anda kenal potensi pasar? Soci-
al proof, traffic, dan animo of-
fline. Ini bisa diukur dengan 
berbagai data set. Berbagai 
matriks bisa digunakan terma-
suk big data. Minimal gunakan 
Google Analytics sehingga kata-
kata kunci penting bisa direkam 
dan dicari kompetitornya.

Scalability. Skalabilitas sa-
ngat luar biasa bahkan tanpa 
batas (infinite) untuk produk-
produk digital, termasuk apli-
kasi, software, musik, video,  
e-book, dan info produk lainnya, 
juga situs-situs fungsional yang 
menyediakan sarana distribusi 
informasi dan penjualan. Skala-
bilitas ini perlu diimbangi de-
ngan desain fungsional yang in-
tuitif dan memancing pembe-
lanjaan impulsif.

Founding CEO. Para VC bia-
sanya memilih dot-com yang 
dioperasikan oleh pendirinya. 
Misalnya, para founding CEO 
seperti Jeff Bezos dari Amazon 
memiliki visi yang jelas dari 
awal. Sehingga, pengembangan-
pengembangan bisnis berikut-
nya tetap berada di jalur yang 
tepat. Dengan CEO yang bukan 
pendiri, terkadang pengem-
bangan berikutnya ke luar dari 
jalur visi awal mereka, sehingga 
bisa mengganggu profit.

Akhir kata, keempat elemen 
yang dicari oleh para VC ini 
perlu dibungkus dengan strate-
gi branding yang detail dan 
taktis. Jangan latah. Stand out. 
Be different. Be amazing. o

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional dan Pengajar 
Bisnis, tinggal Di California, AS, 
www.jenniexue.com

Dalam bisnis  
dot-com, 
mungkin traksi 
identik dengan 
daya lenting.

Refleksi
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