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Wabah Covid-19 telah 
mengubah paradig-
ma berpikir kita, mi-

nimal mengenai konektivitas, 
produktivitas dan ketersedia-
an instrumen untuk bekerja 
dari rumah atau work from 
home (WFH). Jika dulu kita 
mungkin mengira bahwa 
WFH bukanlah suatu opsi 
menarik karena produktivi-
tas bisa saja menurun, ter-
nyata sekarang sebaliknya.

Dengan WFH, seseorang 
telah menghemat waktu, bia-
ya dan energi untuk bolak-
balik dari rumah ke tempat 
kerja. Padahal mayoritas ak-
tivitas dapat dijalankan se-
cara online.

Dulu, dalih utama bekerja 
dari kantor adalah untuk 
mempermudah meeting dan 
pertemuan-pertemuan de-
ngan kolega dan klien yang 
membangun konektivitas dan 
produktivitas. 

Sekarang, dalih utama-
nya adalah faktor kesehatan 
dengan social distancing dan 
opsi yang tidak kalah penting 
untuk produktivitas.

Secara virtual, manaje-
men proyek semestinya tetap 
dapat dijalankan dengan efi -
sien, mengingat berbagai in-
strumen online kini sangat 
memungkinkan untuk meli-
hat dalam seketika berbagai 
aktivitas anggota tim sekali-

gus. Jadi, paradigm shift dari 
fokus offl ine ke fokus online 
sebenarnya merupakan hal 
yang sangat baik.

Beberapa aplikasi online 
yang sangat membantu kerja 
tim virtual termasuk: Trello, 
ClickUp, Wrike, dan Asana. 
Project.co mempunyai fitur 
yang juga menggabungkan 
antara tim dengan klien, jadi 
tidak perlu update ke klien. 
Semua bisa transparan ter-
baca.

Data di AS oleh Hubspot 
menunjukkan sebenarnya 
bekerja dari kantor menca-
kup 28% distraksi dan 13 jam 
dalam seminggu dihabiskan 
hanya untuk menjawab email 
baik yang berhubungan de-
ngan pekerjaan maupun ti-
dak. Jadilah WFH merupakan 
opsi yang sangat patut diper-
timbangkan. Tentu dengan 
asumsi lingkungan rumah 
memungkinkan.

Beberapa tips penting 
WFH yang produktif.

Pertama, tentukan tempat 
kerja yang tetap. Idealnya, 
ini adalah meja kerja dengan 
kursi memadai dengan sen-
deran yang relatif ergonomis. 
Suasana kerja juga sebaik-
nya tanpa suara-suara meng-
ganggu di latar belakang, se-
perti suara televisi atau 
orang mondar-mandir dan 
suara-suara lainnya. 

Sebaiknya tidak bekerja 
di atas ranjang agar suasana 
profesional tetap terjaga dan 
tidak tergiur untuk tidur-ti-
duran. Apabila bisa bekerja 
di luar kamar tidur, tentu le-
bih baik. Apabila terpaksa 
bekerja dari kamar tidur, 
pastikan Anda bekerja dalam 
kondisi tubuh segar, telah 
mandi dan telah sarapan 
agar produktivitas optimal. 

Kedua, kenakan pakaian 
santai, namun bukan pakai-
an tidur. Ini untuk mem-
bangkitkan semangat bekerja, 
namun tetap nyaman dan 
enak dipakai di dalam ru-
mah. Intinya, WFH mempu-
nyai tantangan distraksi 

dari orang lain, lingkungan, 
maupun kondisi mental dan 
fi sik diri sendiri. 

Ketiga, buat limitasi-li-
mitasi dengan anggota kelu-
arga. WFH sering kali berarti 
berbagi ruangan. Bisa saja 
pasangan dan anak-anak 
Anda juga WFH, sehingga 
banyak komunikasi yang se-
mestinya bisa dan perlu di-
hindari.

Buatlah batasan-batasan 
bahwa Anda tidak boleh di-
ganggu dari jam sekian hing-
ga jam sekian kecuali untuk 
hal-hal emergency. Pastikan 
Anda mengenakan headpho-
ne atau earphone agar anggo-
ta keluarga dapat melihat 
bahwa Anda berada di "da-
lam zona khusus tersendiri."

Keempat, setiap 90 menit 
bekerja, istirahat 15 menit.

Pastikan Anda cukup ber-
istirahat, karena tidak jarang 
para WFH-ers malah super 
giat bekerja sehingga tidak 
memperhatikan jam makan 
dan break. Anda baru bisa 
produktif dengan kualitas 
kerja optimal apabila ada 
break pendek setiap 75 hing-
ga 90 menit fokus.

Kesehatan mental dan fi -
sik sangat perlu dijaga dalam 
kondisi pandemi maupun ti-
dak. Dengan istirahat pen-
dek-pendek, tekanan stres di-
harapkan berkurang. Setiap 

hari, pastikan Anda melaku-
kan self-care secara psikis, 
seperti meditasi atau doa se-
suai agama masing-masing 
yang menenteramkan hati. 
Kondisi psikis dan spiritual 
positif akan sangat memban-
tu dalam menghadapi hari-
hari penuh tekanan.

Kelima, ketika perlu 
sprint, gunakan timer Pomo-
doro. Teknik Pomodoro ada-
lah manajemen waktu di 
mana satu blok waktu adalah 
15 hingga 20 menit. Dalam 
satu jam, ada tiga blok wak-
tu. Ada beberapa aplikasi 
yang dapat diunduh untuk 
mempermudah penggunaan 
teknik ini.

Sprint mengetik dalam 
satu blok Pomodoro ketika 
mengerjakan laporan, misal-
nya, dapat menghemat cukup 
banyak waktu. Sebagai penu-
lis, terkadang saya pun 
menggunakan teknik ini se-
hingga kecepatan dan kete-
patan mengetik dan menu-
angkan isi kepala dapat lebih 
terukur.

Akhir kata, WFH merupa-
kan suatu opsi genial yang 
akan sangat berguna di masa 
depan. Berbagai masalah da-
pat diselesaikan dengan 
WFH, termasuk masalah ke-
macetan, penyebaran penya-
kit, produktivitas dan konek-
tivitas.    ■
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entrepreneur dan pengajar 

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

Kenaikan tarif tiket penerbangan udara 
hanya berlaku saat PSBB.
Novie Riyanto, 
Dirjen Perhubungan Udara Kemhub

PENERBANGAN■

Tarif Maskapai Udara 
Naik Dua Kali Lipat
JAKARTA. Kementerian Per-
hubungan (Kemhub) menyi-
apkan upaya penyelamatan 
maskapai penerbangan yang 
merugi akibat efek pandemi 
virus korona (Covid-19). Im-
bauan beraktivitas di rumah 
dan pembatasan sosial ber-
skala besar (PSBB) mengu-
rangi tingkat keterisian kursi 
pesawat terbang komersial.

Salah satu insentif adalah 
kenaikan tarif batas atas 
(TBA) dan tarif batas bawah 
(TBB). Ketentuan insentif itu 
tertuang dalam pasal 14 Per-
aturan Menteri Perhubungan 
Nomor 18/2020 pasal 14. 

Menurut Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara Kemhub 
Novie Riyanto, aturan pelak-
sana kenaikan TBA dan TBB 
sebesar dua kali lipat dari per-
hitungan saat ini sedang di-
tuntaskan. "Penetapan TBA 
dan TBB yang baru hanya ber-
sifat sementara selama PSBB 
sebagai kompensasi kerugian 
maskapai  karena hanya boleh 
mengangkut 50% kapasitas," 
kata Novie, Kamis (16/4).

Menurut Novie, kebijakan 
ini tinggal menunggu diteken   
Menteri Perhubungan. "Akan 
segera keluar dan akan berla-
ku efektif tiga hari kemudian," 
terang Novie.

Insentif lainnya adalah pe-
ngurangan biaya-biaya keban-
darudaraan, navigasi dan re-
laksasi perpajakan bagi per-
u s a h a a n  p e n e r b a n g a n . 
"Terkait dengan insentif yang 
akan diberikan kepada pener-
bangan berupa stimulus kali-
brasi peralatan penerbangan, 
stimulus pendaratan, penem-
patan dan penyimpanan pesa-
wat udara (PJP4U), dan pe-
ngurangan bea impor suku 
cadang pesawat terbang," je-
las Novie.

Namun Novie belum bisa 
merinci masing-masing insen-
tif karena masih dalam pem-
bahasan. Pemerintah berha-
rap insentif itu bisa menjadi 
stimulus untuk memberikan 
kemudahan-kemudahan dan 
pengurangan beban perusaha-
an penerbangan.. 

Irfan Setiaputra, Direktur 
Utama PT Garuda Indonesia 
Tbk (GIAA) berharap insentif 
pemerintah segera diberikan. 
Pasalnya, jumlah penumpang 
Garuda anjlok drastis sejak 
pandemi korona. 

Sejak bulan lalu, Garuda 
sudah tidak melayani pener-
bangan untuk jamaah umroh. 
Padahal Garuda biasanya me-
nerbangkan lebih dari sete-
ngah juta jamaah umrah ke 
Mekah dan Madinah setiap 
tahun. Garuda juga telah me-
mangkas jumlah penerbangan 
ke Singapura menjadi tiga per 
hari dari sebelumnya 10 kali 
per hari. "Kami sudah babak 
belur karena kondisi sekarang 
ini," ujar Irfan.

Irfan enggan merinci jumlah 
penumpang dan keterisian 
pesawat sejak pandemi. Un-
tuk menjaga pendapatan per-
usahaan, GIAA meningkatkan 
bisnis kargo. "Garuda telah 
mengadakan pembicaraan 
dengan sejumlah pemain kar-
go untuk menaikkan volume 
kargo," kata Irfan.

Garuda juga meningkatkan 
layanan sewa pesawat atau 
charter. Terbaru, PT Indofar-
ma Tbk (INAF) menyewa satu 
pesawat Garuda Indonesia 
untuk mengangkut bahan 
baku obat (BBO) Oseltamivir 
atau obat bagi proses penyem-
buhan virus korona dari India 
pada Selasa (14/4). 

Selvi Mayasari

JAKARTA. Persaingan bisnis 
es krim semakin sengit. Kabar 
teranyar, produsen es krim 
asal Singapura, Aice Group 
Holding Pte Ltd, akan mem-
perkuat ekspansi di Indone-
sia. Mereka akan membangun 
pabrik lagi di Sumatra. 

Fasilitas ini adalah pabrik 
ketiga Aice di Indonesia. Me-
lalui PT Alpen Food Industry, 
Aice mendirikan pabrik perta-
ma di Bekasi, Jawa Barat. 
Pabrik kedua berlokasi di Mo-
jokerto, Jawa Timur, yang 
baru beroperasi Oktober 2019 
dengan investasi US$ 50 juta. 
Pabrik kedua ini diklaim seba-
gai pabrik es krim terbesar di 
Indonesia yang memiliki luas 
sekitar 44.125 meter persegi 
(m²) dan mampu menyerap 
lebih dari 1.000 tenaga kerja.

Sedangkan pabrik ketiga 
bakal ada di salah satu kota di 
Sumatra. "Untuk rincian infor-
masi tentang pabrik baru ter-
sebut belum bisa dipaparkan 
karena masih dalam persiap-
an," ungkap Brand Manager 
Aice Group Holdings Pte Ltd, 
Sylvana Zhong saat dihubungi 
KONTAN, Selasa (14/4).

Berkaca dari pendirian pab-
rik sebelumnya, kemungkinan 
manajemen Aice akan kemba-
li memilih lahan di kawasan 
industri. Di wilayah Sumatra 
ada banyak kawasan industri, 
seperti kawasan industri Me-
dan, kawasan industri Suma-
tra Selatan, kawasan industri 
Batam, hingga kawasan eko-
nomi khusus (KEK) yang ba-
nyak dikembangkan pemerin-
tah beberapa tahun lalu.

Sylvana mengungkapkan 
penambahan pabrik ini kare-
na Aice Group optimistis ter-
hadap pasar es krim di Indo-
nesia. Permintaan es krim 
akan cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun ke ta-
hun. 

Optimisme tersebut juga 
mengacu pada proyeksi lem-
baga riset pasar Euromonitor. 
Berdasarkan data proyeksi 
Euromonitor per Agustus 
2019 lalu, penjualan es krim 
dan frozen dessert di Indone-
sia diperkirakan terus meng-
alami kenaikan setiap tahun 
hingga melampaui Rp 8 triliun 
pada tahun 2024 mendatang. 
Angka tersebut jauh lebih be-
sar dibandingkan dengan pro-
yeksi penjualan es krim dan 

frozen dessert di Indonesia 
pada tahun lalu yang diperki-
rakan mencapai Rp 6 triliun. 

Sedangkan untuk mengha-
dapi tekanan pasar akibat 
pandemi virus korona, Aice 
tetap memacu penjualan de-
ngan beragam inovasi produk. 
Aice baru-baru ini menghadir-
kan produk es krim anyar rasa 
jeruk dengan kandungan 30% 
vitamin C AKG per sajian. 

Kandungan vitamin C yang 
lebih tinggi dibandingkan es 
krim lainnya (hanya mencapai 
15% vitamin C AKG per sajian) 
diharapkan dapat menarik 
minat konsumen saat pande-
mi korona. "Kami akan me-
ngeluarkan lima produk baru 
lagi pada periode yang akan 
datang," ujar Sylvana tanpa 
memerinci.

M. Krishna Prana Julian

Dok. Aice

Fasilitas ini adalah pabrik ketiga Aice di Indonesia.

Aice Siap Bangun 
Pabrik di Sumatra 

Permintaan 
es krim 

di Indonesia 
terus meningkat 

setiap tahun.

MAKANAN DAN MINUMAN■

JAKARTA. Pandemi korona 
(Covid-19) turut menekan 
perekonomian nasional dan 
global. Namun, virus korona 
tak menghambat rencana pe-
bisnis melakukan merger dan 
akuisisi (M&A). Apalagi Ko-
misi Pengawasan Persaingan 
Usaha (KPPU) memberikan 
pelonggaran untuk pelaporan 
aksi korporasi tersebut.

Merujuk keterangan tertulis 
di situs KPPU, pelaku usaha 
dari segala ukuran (baik be-
sar, menengah, kecil bahkan 
mikro) yang melakukan trans-
aksi penggabungan dan pele-
buran (merger) atau pengam-

bilalihan (akuisisi) bisa me-
nyampaikan pemberitahuan 
setelah periode kebijakan be-
kerja dari rumah (work from 
home) berakhir. Hal ini juga 
berlaku untuk perpindahan 
aset produktif. 

KPPU menjanjikan, di te-
ngah pandemi akan memper-
mudah penyampaian pembe-
ritahuan aksi korporasi terse-
but. Salah satu staf Humas 
KPPU ketika dihubungi KON-
TAN, Rabu (15/4) mengata-
kan, penyampaian pemberita-
huan M&A lebih lanjut akan 
dijelaskan pada situs dan me-
dia sosial KPPU. Meski demi-
kian, sejauh ini KPPU belum 
membuat kebijakan baru.

Padahal, Komisi mencatat, 

pemberitahuan M&A pada ta-
hun ini cukup marak. Hingga 
15 April 2020, sudah ada 66 
pemberitahuan rencana M&A. 
Pada tahun lalu, pemberitahu-
an M&A hingga April 2019 ha-
nya 38 perusahaan. Sedang-
kan hingga April 2018 hanya 
terdapat 24 pemberitahuan 
merger dan akuisisi.

Bahkan, pemberitahuan 
akuisisi tersebut melibatkan 
perusahaan besar. Itu antara 
lain PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa (Gojek) mengakuisisi 
Moka Technology Solutions 
Pte Ltd. Nilai akuisisinya di-
taksir mencapai US$ 120 juta 
atau Rp 1,86 triliun (kurs Rp 
15.500 per dollar AS). Renca-
na Gojek mengakuisisi Moka, 

perusahaan rintisan kasir digi-
tal, itu sudah terdengar sejak 
tahun lalu. Namun Gojek 
membantahnya.

Kemudian ada aksi PT Bio 
Farma mencaplok PT Indofar-
ma Tbk dan PT Kimia Farma 
Tbk terkait proses Holding 
BUMN Farmasi. Ada pula Ma-
rubeni Corporation mengam-
bil alih operator bengkel me-
rek 1 Station, PT Bquik Oto-
motif Indonesia (lihat tabel).

Aksi M&A tahun ini juga 
kemungkinan bertambah dari 
sektor industri makanan dan 
minuman. PT Indofood CBP 
Sukses Makmur Tbk (ICBP), 
anak usaha Grup Indofood 
menjajaki akuisisi Pinehill 
Company Limited atau Grup 
Pinehill. Grup ini merupakan 
produsen mi instan sekaligus 

pemegang lisensi Indomie di 
Arab Saudi, Turki dan Afrika.

Dalam keterangan tertulis 
kepada Bursa Efek Indonesia, 
PT Indofood CBP  Sukses 
Makmur Tbk menjelaskan, 
pihaknya mendapat penawar-
an membeli saham Grup Pine-
hill dari pemegang sahamnya 
yaitu Pinehill Corpora Limited 
dan Steele Lake Limited. Dua 
perusahaan ini berbasis di 
British Virgin Island. Hingga 
berita ini dicetak, KONTAN 
belum mendapatkan penjelas-
an dari manajemen ICBP. 

Lalu, akuisisi saham PT 
Link Net Tbk (LINK) oleh PT 
MNC Vision Networks Tbk 
(IPTV). Hingga pertengahan 
Maret lalu, IPTV masih menja-
lankan proses due diligence 
terkait akuisisi LINK.     ■

Merger dan Akuisisi Marak
Rencana Gojek mengambil alih Moka mewarnai agenda merger dan akuisisi pada tahun ini

Agung Hidayat, 
Selvi Mayasari

Penjualan Ritel Menurun

 KONTAN/Baihaki

Suasana di sebuah supermarket di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (16/4). Penjualan 
ritel pada triwulan pertama tahun ini diperkirakan kontraksi dibandingkan triwulan 
sebelumnya. 

Agenda Akuisisi Jumbo di Tahun 2020
Akuisisi dan Merger Tanggal Keterangan
PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa (Gojek) akuisisi Moka 
Technology Solutions Pte Ltd

9 Apr 20 Nilai akuisisi tersebut diperkirakan 
mencapai US$ 120 juta.

PT Buana Lintas Lautan Tbk 
akuisisi PT Mahameru Nusa 
Mentari

7 Apr 20 Jual beli saham terjadi 28 November 
2019 senilai Rp 708,53 miliar.

Marubeni Corporation akuisisi 
5% saham PT Siloam Hospital 
Tbk

- Pengumuman akuisisi pada 25 
Februari 2020.

Marubeni Corporation akuisisi 
PT Bquik Otomotif Indonesia

7 Apr 20

PT Bio Farma akuisisi PT Kimia 
Farma dan PT Indofarma

16 Mar 20 Terkait pembentukan Holding 
BUMN Farmasi, saham pemerintah 
di Kimia Farma dan Indofarma 
dialihkan kepada Bio Farma.

PT MNC Vision Networks Tbk 
(IPTV) akan akuisisi PT Link Net 
Tbk (LINK)

- Masih due diligence atau uji tuntas, 
yang ditargetkan selesai paling 
lambat Mei 2020.

Bangkok Bank mengakuisisi 
Bank Permata

- Pemegang saham Bank Permata 
(Astra dan Standard Chartered) 
telah meneken perjanjian jual beli 
saham (CSPA) dengan Bangkok 
Bank untuk melepas 44,56% atau 
total sebanyak 89,12% saham Bank 
Permata dengan harga taksiran 
mencapai Rp 37,43 triliun.

Sumber: KPPU, wawancara KONTAN, diolah


