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Pandemi korona memaksa kita membiasakan
diri hidup dengan teknologi baru.
Mochtar Riady, Pendiri Grup Lippo
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Para pebisnis harus siap menjalani aktivitas di era new normal setelah pandemi korona
Sugeng Adji Soenarso,
M Julian, Sandy B
JAKARTA. Pagebluk korona
(Covid-19) mengubah lanskap
bisnis global, termasuk di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) memunculkan konsekuensi bekerja dari rumah
atau work form home (WFH).
Hingga kini, otoritas dunia
belum menemukan obat maupun vaksin yang mampu meredam virus korona. Oleh karena itu, masyarakat harus
menjalani kehidupan baru
(new normal) di tengah ancaman virus korona.
Menghadapi situasi ini,
pengusaha harus mengatur
strategi agar bisnisnya tetap
bertahan tanpa mengorbankan kesehatan karyawan.
Pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady mengungkapkan,
pandemi korona memaksa
masyarakat membiasakan diri
hidup dengan teknologi baru.
"Seperti sekarang kita melakukan video seminar. Ini adalah tindakan yang sangat digitalize," ungkap Mochtar saat
menjadi pembicara dalam seminar virtual Jakarta Chief
Marketing Officer Club bertema Business Wisdom During
COVID-19 Era, Kamis (14/5).
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya, konsumen sudah harus membiasakan diri membeli barang
melalui pasar online atau ecommerce di tengah kebijakan PSBB. Demikian pula dengan sistem pembayaran yang
turut mendukung transaksi
jual beli online, seperti Gopay, Ovo dan seterusnya.
"Kita juga sudah bertransaksi melalui e-banking. Sebenarnya kita sudah siap. Ini sesuatu hal yang positif bagi
bangsa kita," ungkap Mochtar,
yang pada 12 Mei lalu merayakan ulang tahun ke-91.
Sementara Auto2000 juga
siap menyongsong perubahan
pola perilaku konsumen pas-

ca pandemi korona. Diler mobil Toyota tersebut telah memiliki showroom digital bernama Digiroom yang diyakini
mampu menjawab kebutuhan
otomotif masyarakat di masa
mendatang.
CSD & Marcomm Department Head Auto2000, Cahaya
Fitri Tantriyani mengatakan,
minat masyarakat untuk melakukan transaksi otomotif
secara digital sebenarnya sudah muncul dalam tiga tahun
terakhir, seiring maraknya
penggunaan media sosial dan
digitalisasi.
Minat ini kemudian meningkat di masa pandemi seiring
adanya kebutuhan untuk
menjaga jarak fisik dan sosial

demi meminimalkan risiko
penularan. Perempuan yang
akrab disapa Tantri ini menduga, tren demikian berpotensi berlanjut di masa setelah
pandemi berakhir nanti. “Tentu dengan tidak diketahui
pasti kapan pandemi akan
berakhir, maka penggunaan
digital untuk mempermudah
urusan sehari-hari akan berlanjut secara terus menerus
dan akhirnya menjadi new
normal,” kata dia, kemarin.
Menyikapi kemungkinan
tersebut, Auto2000 optimistis
Digiroom bisa bersaing di pasar otomotif digital ketika era
new normal tiba. Optimisme
ini berasal dari tren data pelanggan yang masuk dan ter-

tarik bertransaksi alias leads
pada platform digital mereka.
Menurut catatan Tantri, sebelum meluncurkan platform
Digiroom, Auto2000 telah
mampu menghasilkan leads
dengan jumlah rata-rata 5.300
per bulan untuk penjualan,
3.600 untuk workshop dan
11.300 per bulan untuk layanan servis THS Auto2000 Home
Service melalui platform digital sebelumnya.
Tantri belum membeberkan
berapa angka rata-rata leads
yang dihasilkan pasca peluncuran Digiroom, namun angka
ini diharapkan terus meningkat secara konsisten.
Namun tidak semua bisa
cepat beradaptasi, misalnya

perhotelan yang harus "bersentuhan" dengan pelanggan.
CEO PT Dafam Hotel Management Andhy Irawan mengaku pihaknya terus menjaga
model bisnis yang telah dijalani, sekalipun saat ini mulai
memasuki periode new normal. "Kecuali karyawan yang
berbasis IT/e-commerce yang
memang menjalankan aktivitas 'seperti' WFH," ujar dia.
Di tengah pandemi korona,
Dafam Hotel tetap berupaya
menjaga pertumbuhan bisnis.
Mereka tetap mengoperasikan
hotel kelolaannya, kecuali
satu hotel di Lombok. Anak
usaha PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) ini mengelola sebanyak 23 hotel. ■

Toyota Serahkan Donasi ke PMI

D

akui kesulitan koordinasi dengan pihak lain, khususnya
pembeli atau offtaker lantaran
berada di luar kendali lini hulu
migas.
PHM memastikan pemangkasan produksi. General Manager PHM John Anis bilang,
produksi di kuartal II 2020
berpotensi turun menyusul
kondisi kapasitas penampung
di Kilang LNG Badak yang diproyeksikan mengalami high
inventory. "Kami mau tidak
mau menurunkan produksi
demi menghindari masalah
safety di Bontang," tutur dia.
Meski demikian, John belum bisa memerinci seberapa
besar penurunan produksi di
akhir semester I 2020. Sepanjang kuartal I 2020, PHM melampaui target teknis Work
Program & Budget (WP&B)
yang dicanangkan. Adapun
produksi minyak PHM mencapai 30.340 barel per hari
melebihi target 28.430 barel
per hari. Sementara produksi
gas tercatat sebesar 658,5
mmscfd atau melampaui target sebesar 590 mmscfd.
John menjelaskan, capaian
positif produksi merupakan
imbas dari penambahan sejumlah sumur baru yang selesai dibor pada 2019 dan telah
mulai berproduksi pada awal
tahun ini, serta upaya pemeliharaan sumur-sumur (work
over & well services) yang
ada. PHM juga memastikan
bakal merevisi jumlah target
pengeboran pada tahun ini.
Filemon A Hadiwardoyo

Polemik Harga BBM
Dok. Toyota

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kedua kiri), Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono (kanan), Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda
(kiri), Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto saat penyerahan donasi penanganan Covid-19 dari Toyota Indonesia
kepada PMI Pusat di Jakarta, Kamis (14/5). Toyota Indonesia mendonasikan Kijang Innova Ambulance yang merupakan
hasil konversi dari salah satu supply chain Toyota Indonesia dan akan disalurkan oleh PMI Pusat ke rumah sakit yang
membutuhkan sebagai sarana mobilitas untuk penanganan pandemi Covid-19.

Turunkan Harga
BBM demi Keadilan
Dimas AS, Filemon AH,
Ridwan Nanda Mulyana
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Mindset Traksi
i era gonjang-ganjing
ini, menjadi seorang
entrepreneur tidak
mudah. Naik dan turun seakan-akan merupakan hal
yang lumrah, sehingga revenue, profit dan cash flow sering kali tidak dapat diprediksi secara tepat.
Namun apabila Anda mengenal prinsip dan mindset
traksi, Anda semestinya dapat cepat kembali meroket
setelah fase penurunan. Mari
kita bahas.
Kunci dari suksesnya sebuah bisnis tergantung dari
traksi (traction) yang dapat
dipertahankan dan diakselerasi. Selain itu, yang cukup
penting adalah kemampuan
produk dalam menjangkau
konsumen.
Jadi, jika produknya sangat menjanjikan namun tidak banyak dibutuhkan atau
dijangkau oleh konsumen,
ini tidak dapat berjalan. Kanal distribusi tentu menentukan jangkauan konsumen.
Untuk traksi yang berhasil, idealnya ada pendekatan
sistematik yang dapat berkembang secara otomatis.
Ini membutuhkan perencanaan yang matang dalam

JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas) mengungkapkan
ada potensi persediaan tinggi
atau high inventory di Kilang
LNG Badak dan Kilang Donggi-Senoro LNG (DSLNG).
Deputi Operasi SKK Migas
Julius Wiratno mengatakan,
potensi ini timbul akibat rendahnya permintaan dan isu
operasional pada offtaker
(pembeli). "Maka ada potensi
high inventory di Kilang LNG
Badak dan juga di DSLNG
Donggi Senoro berakibat pada
curtailment atau pengurangan produksi gas di hulu dari
para KKKS untuk menghindari tank top and spill over,"
ungkap dia kepada KONTAN,
Rabu (13/5).
Adapun pemangkasan produksi ini berpotensi menurunkan target lifting sebesar 400
juta standar kaki kubik per
hari (MMscfd). SKK Migas
memprediksi hal ini bakal
berlangsung hingga jadwal
lifting berikutnya.
Menurut Julius, sejumlah
kontraktor atau KKKS yang
berpotensi terdampak antara
lain di wilayah Kalimantan
Timur, yang memasok untuk
LNG Badak, yakni Pertamina
Hulu Mahakam dan ENI.
Selain itu, kontraktor di Sulawesi Tengah yang memasok
untuk Kilang DSLNG, yakni
JOB Senoro dan Pertamina
EP. Julius memastikan, pihaknya berupaya menjalin koordinasi dengan KKKS seputar
potensi pemangkasan produksi ini. Di sisi lain, John meng-

membangun sistem.
Memang banyak studi
kasus di luar sana, apalagi
kini dapat dengan mudah
dicari di mesin pencari Google. Namun tidak semua taktik yang berlaku di suatu
bisnis atau organisasi dapat
dengan serta merta diaplikasikan di bisnis dan situasi
yang berbeda.
Strategi yang jelas akan
sangat membantu aplikasi
taktik traksi. Apa sih "traksi"
itu? Menurut Gabriel Weinberg dan Justin Mares dalam
buku Traction: How Any
Startup Can Achieve Explosive Customer Growth, traksi
adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam
mengakuisisi konsumen
baru dengan aplikasi terencana, terprediksi dan skalabel. Dan aktivitas-aktivitasnya kebanyakan bersifat online.
Di era online ini, jumlah
unique visitor, impresi dan
berapa lama per visitor
mengunjungi suatu situs
merupakan metriks yang dicatat sebagai traksi. Dan
data analitik yang kuat dan
detail merupakan salah satu
kebutuhan utama dalam

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com

pengambilan keputusan operasional.
Maka dapat dipastikan
bahwa memiliki produk yang
hebat tanpa strategi traksi
merupakan kesalahan yang
cukup umum. Dengan Bullseye Framework, Gabriel dan
Justin memperkenalkan tiga
trak yang terdiri dari tiga
lingkaran konsentris: lingkaran luar, lingkaran tengah,
dan lingkaran dalam.
Lingkaran luar merupakan kanal distribusi yang

tersedia. Lingkaran dalam
mewakili bisnis yang dijalankan dengan berbagai tes
akuisisi konsumen. Berapa
banyak konsumen yang dapat ditargetkan? Berapa biaya per akuisisi?
Lingkaran dalam mewakili kanal-kanal yang bekerja
saat ini. Idealnya, kanal ini
menarik konsumen terbanyak. Dan ini merupakan
fokus utama.
Beberapa tes yang dapat
dilakukan untuk mencari
pendekatan akuisisi konsumen yang paling baik antara
lain:
Pertama, beli iklan berbayar online seperti di Google,
Facebook dan Instagram.
Tiga besar ini semestinya
cukup mewakili dunia online
saat ini. Sponsored posts di
Instagram, misalnya, dikenal rendah biaya dan cukup
baik ROI (return on investment)-nya.
Kedua, lakukan tes optimatisasi. Gunakan berbagai
perbandingan untuk mendapatkan hasil paling optimal.
Misalnya, dengan membedakan foto, teks, maupun konten dari iklan-iklan tersebut.
Di Instagram, juga dapat

menggunakan fasilitas para
influencer yang punya follower ribuan bahkan jutaan.
Ketiga, pilih instrumen
tercocok. Dari perbandingan
berbagai optimatisasi, bisa
diperoleh satu atau dua instrumen yang terbaik. Catat
terus performance-nya dan
pastikan data analitik bekerja dengan baik. Misalnya,
Anda punya target 100 konsumen dalam satu minggu,
kenali target per hari dan per
jam. Taktik perlu diaplikasikan dari jam ke jam.
Keempat, gabungkan dengan kanal tidak berbayar.
Pemasaran dengan kata
kunci SEO (search engine
optimization), viral marketing,
content marketing, dan email
marketing harus digunakan
dengan sebaik mungkin. Karena semua ini sangat membutuhkan kapital minimal.
Traksi memang merupakan pekerjaan rumah suatu
bisnis yang gampang-gampang susah. Sepanjang berbagai pendekatan dilakukan
secara kontinyu dalam kondisi ekonomi seperti apapun,
maka bisa diharapkan traksi
terus-menerus dapat dipertahankan. Salam sukses.
■

arga minyak
mentah di pasar
global diprediksi
masih melemah, kendati
negara anggota OPEC
akan memangkas produksi 9,7 juta barel per
hari. Alhasil, tak ada
alasan bagi pemerintah
untuk menahan penurunan harga bensin.

SEJUMLAH pihak meminta
pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar
minyak (BBM) menyusul
anjloknya harga minyak
mentah dunia. Sayang,
pemerintah tidak melihat ada
alasan kuat untuk menyesuaikan harga BBM, meski
delapan negara tetangga
sudah menurunkan harga
bensin berkali-kali.
Berdasarkan data globalpetrolprices.com, Malaysia,
Myanmar, Vietnam, Kamboja,
Filipina, Thailand, Laos dan
Singapura sudah menurunkan harga BBM. Sementara
Indonesia belum juga
memotong harga BBM sejak
Februari silam.
Mengutip data Kementerian ESDM yang merujuk data
Global Petrol Price per 1 Mei
2020, harga bensin Ron 92 di
Indonesia berada di kisaran
Rp 9.000-Rp 9.125 per liter.
Alhasil, harga bensin Ron 92
di Indonesia masih lebih
mahal ketimbang sejumlah
negara.
Misalnya, Vietnam yang
menjual seharga Rp 7.146 per
liter, Myanmar seharga
Rp 3.143 per liter, dan
Kamboja sebesar Rp 8.203
per liter. "Masih sama, belum
ada perubahan," kata Agung
Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi
Publik, dan Kerja Sama
Kementerian ESDM, kepada
KONTAN, pekan lalu.
Sebelumnya, Menteri
ESDM Arifin Tasrif bukabukaan soal kondisi harga
BBM yang tak kunjung
mengalami penyesuaian
hingga saat ini. Padahal harga
minyak mentah terus turun di
bawah level US$ 30 per barel.
"Pemerintah saat ini

bersikap untuk tetap mempertahankan kebijakan harga.
Harga jual eceran Mei masih
akan tetap sama dengan
harga April, " kata dia.
Pengamat Ekonomi Energi
Universitas Gadjah Mada
Fahmy Radhi menilai bahwa
keputusan pemerintah
kurang tepat dan cenderung
tidak adil terhadap konsumen. Sebab, ketika harga
minyak mentah dunia naik,
pemerintah dengan segera
mengerek naik harga BBM.
"Pada saat harga terpuruk
turun, mereka (pemerintah)
belum juga menurunkan
harga BBM, terutama harga
bahan bakar minyak nonsubsidi," ungkap dia.
Kepala BPH Migas M
Fanshurullah Asa menilai, di
tengah anjloknya harga
minyak mentah, ada ruang
penyesuaian harga BBM. "Ini
agar penurunan harga bisa
dirasakan masyarakat,
sebagai keadilan bagi

Di tengah
anjloknya harga
minyak dunia,
ada ruang
penurunan BBM.
masyarakat," tegas dia.
Di sisi lain, Fanshurullah
melihat, bisnis penyaluran
BBM juga tertekan. Sebagai
gambaran PT Pertamina
menyalurkan 75% BBM di
Indonesia. Namun selama
masa pandemi Covid-19,
penyaluran BBM merosot
sekitar 34%, bahkan anjlok
hingga 50% untuk Jakarta dan
sekitarnya. Itu sebabnya,
harga BBM masih di tahan.
Vice President External
Relations Shell Indonesia
Rhea Sianipar mengakui
kondisi saat ini menjadi
tekanan bagi operasional
perusahaan. "Tapi kami tetap
berkomitmen untuk menyediakan harga BBM berkualitas tinggi bagi konsumen,"
jelas dia.
Marketing Manager PT
Total Oil Indonesia, Magda
Naibaho berujar, pihaknya
tetap mengikuti formula yang
ditetapkan pemerintah
terkait harga BBM. "Kami
belum memberikan promo
khusus di tengah kondisi
penurunan harga minyak
dunia," kata dia.
■

