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Jika tak berjalan sesuai harapan, Menteri 
BUMN harus mengevaluasi.
Herman Khaeron, 
Anggota Komisi VI DPR RI

Gerai

Badan Siber Investigasi 
Lonjakan Tagihan Listrik

JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi memastikan menggandeng Badan Siber dan 
Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi lonjakan ta-
gihan listrik pelanggan PT PLN (Persero) yang terjadi da-
lam beberapa bulan terakhir. 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Ener-
gi, Purbaya Yudhi Sadewa bilang, BSSN akan langsung 
mengecek sistem komputasi milik PLN. "Kami akan cross-
check langsung, nanti biar BSSN yang cek," ungkap dia ke-
pada KONTAN, Kamis (18/6).

Kemenko Kemaritiman dan Investasi kemarin dijadwal-
kan menerima data dari PLN dan akan dianalisis terlebih 
dahulu. Selain investigasi ke PLN, BSSN kemungkinan 
akan melakukan investigasi kepada pihak ketiga atau per-
usahaan outsourcing yang mencatat stan meter pelanggan. 
"Kalau ada yang salah dari pencatat, tentu akan terlihat 
nanti dalam pengecekan," tutur Purbaya.

Kemenko Kemaritiman dan Investasi menargetkan in-
vestigasi dimulai pada awal pekan depan dengan langsung 
mengecek lapangan dan berkunjung ke fasilitas milik 
PLN. 

Filemon Agung Hadiwardoyo

■MANUFAKTUR

Henry Mintzberg mem-
perkenalkan strategi 
5P yaitu plan, ploy, 

pattern, position dan perspec-
tive. Diadaptasikan dalam 
era pandemi oleh Carsten 
Lund Pedersen dan Thomas 
Ritter yang dua-duanya 
mengajar di Copenhagen 
School of Business di Den-
mark, 5 P termasuk position, 
plan, perspective, projects, 
dan preparedness.

Mari kita kupas satu per 
satu.

■ Position

Kenali posisi unik orga-
nisasi dan bisnis Anda sebe-
lum, sepanjang dan pasca era 
pandemi. Yang terpenting 
adalah posisi terkini yaitu 
selama masa pandemi.

Peran apa yang bisnis 
Anda tawarkan di dalam eko-
sistem ceruk bisnis? Bagai-
mana posisi para kompetitor? 
Kenali juga arah tujuan di 
masa depan, selain bagaima-
na bisa bertahan di era pan-
demi, terutama ketika para 
konsumen berdiam di rumah 
dengan self-quarantine dan 
semi lockdown. 

■ Plan

Bagaimana rencana kem-
balinya bisnis seperti era se-
belum pandemi? Posisi apa 
yang hendak dicapai? Orien-
tasi sangat penting dengan 
memperhitungkan dan mem-

pertimbangkan sumber daya 
yang ada dan kembali ke po-
sisi pertumbuhan positif. 

■ Perspective

Bagaimana kultur dan 
"normal baru" mempengaruhi 
aktivitas-aktivitas bisnis? 
Krisis tentu mempertemukan 
kepentingan dan menggalang 
persatuan antar manusia, 
namun pandemi juga mem-
perkenalkan "jaga jarak 
aman" yang dulu belum per-
nah dilakukan.

Perusahaan Anda sendiri 
apakah siap dengan kondisi 
"normal baru"? Bagaimana 
SOP berbagai aktivitas di da-
lam perspektif ini? Apakah 
kultur organisasi saat ini 
memungkinkan adaptabilitas 
dalam kondisi urgen pande-
mi? Bagaimana dengan sikap 
mental para pekerja dan tim 
manajemen? Bagaimana ker-
ja sama yang terjalin? Dapat-
kah ditingkatkan lagi? 

■ Projects

Add-on projects alias pro-
yek-proyek tambahan yang 
disebabkan oleh pandemi ko-
rona sering kali menjadi fo-
kus baru. Fokus ini bisa men-
jadi pilihan jangka pendek 
maupun jangka panjang. 

Yang jelas, proyek-proyek 
yang mengutamakan kesehat-
an, kebersihan dan social dis-
tancing, termasuk digitalisasi 
dan web-based dapat dipasti-

kan akan selalu dibutuhkan. 
Apalagi di era pandemi 

dan serba ketidakpastian. 
Pertemuan-pertemuan fisik 
yang dapat diwakilkan de-
ngan video call, WA chat dan 
email jelas akan menjadi pi-
lihan utama. 

Persiapkan teknologi, ter-
masuk kecepatan broadband 
internet sehingga tidak terja-
di overload. 

■ Preparedness

Seperti apa tingkat kesi-
apan alias "preparedness" se-
tiap individu, unit dan tim 
yang terlibat dalam proyek-
proyek selama dan pasca pan-
demi? Apakah mereka mem-
punyai kemampuan mendup-
likasi kembali apa yang telah 
mereka jalankan di masa 

lampau?
Selain itu, mampukah 

tim-tim Anda memodifi kasi 
setiap proyek berdasarkan 
kebutuhan di masa menda-
tang? Ada unsur immediacy 
dan urgensi. 

Selain itu, di era tidak 
menentu, pasti dibutuhkan 
daya adaptasi fl eksibel yang 
dapat diandalkan. Bagaima-
na dengan team leader? Apa-
kah mempunyai kapasitas 
bergerak dalam kondisi krisis 
dan urgen? 

Resesi bisa saja terjadi 
untuk jangka panjang, ter-
gantung dari kondisi pande-
mi di suatu wilayah. Kepeka-
an akan kesempatan dalam 
mencari peluang alias entre-
preneurship sangat menen-
tukan kemampuan berta-
han. 

Idealisme awal berdiri-
nya bisnis tetap dapat diper-
tahankan, namun kemanu-
siaan sudah seyogyanya 
berada di atas kepentingan 
mencari profi t semata. 

Sebagai contoh, biaya 
tambahan seperti penyedia-
an disinfektan, hand saniti-
zer, masker dan alat pelin-
dung diri (APD) sebaiknya 
tidak dimasukkan dalam pe-
ngeluaran yang dioffset oleh 
profi t. Karena akan mening-
katkan harga jual dan bisa 
saja membuat konsumen 
turn off untuk membeli. 

Virus Covid-19 telah me-
nyebabkan setiap pebisnis 
berpikir tentang Manajemen 

Krisis, Manajemen Pasca 
Krisis, dan Kemanusiaan. 

Yang terakhir ini meru-
pakan kesempatan untuk ber-
buat baik bukan semata-mata 
demi publisitas dan CSR, na-
mun karena memang ini me-
rupakan bagian dari hidup 
sebagai manusia.

Bisnis pasca pandemi 
mempunyai satu elemen pen-
ting: kesigapan beradaptasi se-
bagai manusia, tidak semata-
mata sebagai bisnis. Apa yang 
kira-kira akan bisnis Anda la-
kukan pasca pandemi nanti? 
Apa yang berbeda dengan masa-
masa pra-pandemi?

Mari siapkan tim Anda 
untuk menyongsong hari 
baru pasca krisis Covid-19.■

Mengintip Bisnis Pasca Pandemi dengan 5PMengintip Bisnis Pasca Pandemi dengan 5P

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. Penjualan alat be-
rat lesu darah. Kondisi ini di-
picu oleh kebijakan karantina 
wilayah atau lockdown di se-
jumlah negara, sehingga me-
nekan volume ekspor pertam-
bangan dan mempengaruhi 
penggunaan alat berat.

Oleh karena itu, Himpunan 
Industri Alat Berat Indonesia 
(Hinabi) memperkirakan vo-
lume produksi alat berat hing-
ga tutup tahun ini menurun 
sekitar 52% dibandingkan rea-
lisasi produksi tahun lalu yang 
mencapai 6.060 unit.

Ketua Hinabi, Jamaluddin 
mengemukakan, semula pro-
dusen alat berat menargetkan 
volume produksi tahun 2020 
hanya turun sekitar 7% year-
on-year (yoy). Belakangan, 
rencana produksi ini direvisi 
menjadi turun 52% (yoy). Pro-
yeksi ini mempertimbangkan 
permintaan yang lesu di te-
ngah wabah pandemi korona 
(Covid-19). "Jadi pada tahun 
2020 rencana produksi alat 
berat Indonesia hanya di level 
3.000 unit," kata dia kepada 
KONTAN, Rabu (17/6).

Pelaku industri alat berat 
merasakan imbas Covid-19 
sejak Februari 2020. Kala itu 

terdapat penurunan perminta-
an dari beberapa sektor, ter-
utama pertambangan. 

Tak pelak, realisasi produk-
si alat berat pada kuartal per-
tama tahun ini hanya menca-
pai 1.016 unit atau merosot 
41,37% dari realisasi produksi 
di periode yang sama tahun 
lalu sebanyak 1.733 unit. 
"Ujung-ujungnya negara tuju-
an ekspor batubara menerap-
kan kebijakan lockdown, se-
hingga kita tidak bisa ekspor," 
jelas Jamaluddin.

Presiden Direktur PT He-
xindo Adiperkasa Tbk 
(HEXA), Djonggi Gultom me-
nyebutkan, penurunan per-
mintaan alat berat terutama 
berasal dari sektor pertam-
bangan. Padahal, kontribusi 
sektor ini  setara 50% total 
penjualan alat berat HEXA. 
Alhasil, penjualan alat berat 
mereka merosot 30% diban-
dingkan kondisi normal. 

Investor Relations PT Uni-
ted Tractors Tbk (UNTR) Ari 
Setiawan menyebutkan pen-
jualan alat berat Komatsu se-
lama Januari-April 2020 turun 
50% (yoy) menjadi 717 unit.

M Krishna Prana Julian

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Permintaan melesu saat pandemi korona. 

Lockdown, Bisnis 
Alat Berat Merosot

ALAT BERAT■

JAKARTA. Kementerian Ba-
dan Usaha Milik Negara 
(BUMN) mulai menyesuaikan 
struktur kluster industri per-
tambangan. Kali ini, PT Kra-
katau Steel Tbk (KRAS) ma-
suk klusterisasi bersama hol-
ding industri pertambangan 
PT Indonesia Asahan Alumi-
nium atau Mind Id beserta 
anak usahanya.

Namun kehadiran KRAS di 
dalam klusterisasi tersebut ti-
dak serta merta membuat 
produsen baja itu menjadi ba-
gian dari holding industri per-
tambangan. Satu hal yang pa-
ling penting, klusterisasi bisa 
menjalin koordinasi dalam si-
nergi core bussines. 

Staf Khusus Menteri BUMN, 
Arya Sinulingga menyatakan, 
pada dasarnya konsep kluste-
risasi BUMN merupakan eko-
sistem yang dibentuk berda-
sarkan value chain, supply 
chain serta upaya sinergi core 
business.

Tujuannya agar BUMN yang 
tergabung dalam suatu kluster 
dapat menjalin koordinasi 
yang lebih kuat dan berkesi-
nambungan.

Kementerian BUMN mene-
kankan, perusahaan yang ada 
dalam suatu kluster juga tidak 
selamanya menjadi bagian 
dalam satu perusahaan hol-
ding. Hal tersebut berlaku 
untuk semua kluster, tidak 
hanya pada kluster BUMN in-
dustri minerba. "Tidak sela-
manya harus menjadi anak 
usaha atau bagian dari holding 
perusahaan. Tergantung kon-
disi dan analisis bisnisnya," 
ungkap Arya kepada KON-
TAN, Kamis (18/6).

Arya pun memastikan kon-
sep klusterisasi BUMN ini su-
dah mulai berjalan. Restruk-
turisasi yang dilakukan Ke-
menterian BUMN membuat 

jumlah kluster BUMN ter-
pangkas dari 27 kluster men-
jadi 12 kluster. Dua Wakil 
Menteri BUMN akan memba-
wahi masing-masing enam 
kluster.

Sebagai contoh kluster in-
dustri pertambangan dan in-
dustri migas. Kluster ini  ber-
ada di bawah koordinasi Wa-
kil Menteri BUMN I Budi 
Gunadi Sadikin.

Menanggapi hal tersebut, 
Direktur Utama Mind Id, Orias 
Petrus Moedak mengatakan, 
perlu tidaknya Mind Id meng-
akuisisi KRAS bergantung 
pada kebijakan pemegang sa-
ham, yakni pemerintah.

Yang terang, menurut Orias, 
keberadaan kluster industri 
minerba yang mencakup 
KRAS merupakan sesuatu 
yang positif. Semua pertemu-

an penting untuk membahas 
klusterisasi tersebut juga su-
dah terlaksana dan berjalan 
dengan baik. "Ini semua awal 
dari sinergi untuk kebaikan 
bersama," kata dia.

Jangan ganggu rencana
Direktur Utama PT Kraka-

tau Steel Tbk, Silmy Karim 
mengatakan, KRAS bergerak 
di industri baja yang masih 
erat hubungannya dengan in-
dustri minerba. Pasalnya, ba-
han baku produk KRAS ada-
lah komoditas pertambangan. 

Alhasil, dia menilai berga-
bungnya KRAS ke kluster in-
dustri minerba sudah tepat. 
"Jadi pendekatan Kementeri-
an BUMN sudah benar dengan 
mengikutsertakan KRAS di 
kluster industri minerba," kata 

dia, Kamis (18/6). 
Pengalaman KRAS dalam 

mengolah hasil tambang di 
sektor hilir bisa menjadi refe-
rensi bagi perusahaan tam-
bang di kluster minerba. Se-
baliknya, KRAS bisa menda-
patkan dukungan dari anggota 
kluster minerba lainnya me-
ngenai bahan baku baja yang 
berasal dari hasil tambang.

Harapannya, klusterisasi ini 
bisa menciptakan sinergi yang 
semakin baik di antara sesa-
ma anggota. Bahkan sinergi 
ini dapat diberdayakan de-
ngan perusahaan swasta di 
industri minerba.

Sementara terkait akuisisi 
oleh holding pertambangan, 
Silmy mengaku belum menda-
patkan arahan dari Kemente-
rian BUMN. "Yang penting, 
kami sehatkan dulu perusaha-

an ini dan terus bersinergi sa-
ling menguatkan," terang dia. 

Anggota Komisi VI DPR RI 
Herman Khaeron mengemu-
kakan, dengan adanya kluste-
risasi industri pertambangan,  
maka para angota bisa mem-
perkuat efi siensi dan sinergi 
dalam bisnis model. 

Sehingga BUMN bisa tum-
buh sehat dan menghasilkan 
dividen yang optimal bagi ne-
gara. Oleh karena itu, strategi 
BUMN perlu dijalankan sem-
bari melakukan evaluasi.

"Paling tidak selama satu 
tahun ke depan. Jika tak ber-
jalan sesuai harapan, Menteri 
BUMN harus mengevaluasi, 
bahkan mencari strategi 
baru," kata dia, yang meminta 
klusterisasi ini jangan meng-
ganggu bisnis model dan ren-
cana strategis korporasi.    ■

KRAS di Kluster Tambang
Meski masuk klusterisasi BUMN pertambangan, tidak lantas Mind Id mengakuisisi KRAS

Dimas Andi Shadewo

Penjualan Sepeda Berlipat

KONTAN/Jane Aprilyani 

Suasana penjualan sepeda di toko sepeda Maju Royal, Tangerang, Banten (16/6). Volume penjualan sepeda di toko ini 
meningkat di atas 50% saat pandemi korona (Covid-19). Saat ini mereka mampu menjual 10 unit hingga 20 unit sepeda 
per hari dengan dominasi penjualan sepeda lipat. 


