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Kepailitan bersifat terpisah, PZZA tidak 
terafiliasi dengan NPC International.
Kurnadi Sulistyomo, 
Sekretaris Perusahaan PZZA

■TAMBANG ■RITEL

Di era pandemi ini, di 
mana work from home 
(WFH) semakin men-

jadi normal, apa dan siapa 
yang "ideal" telah bergeser. 
Pra pandemi, siapa yang 
pandai memainkan "kartu" 
mereka di kantor, yang sa-
ngat ditentukan oleh kedekat-
an fi sik, biasanya ialah yang 
mendapatkan keuntungan le-
bih. Kini dan nanti, kualitas 
dan kuantitas hasil akhir 
akan jauh lebih berbicara.

Di masa lalu, mungkin 
ada eksekutif yang mengan-
dalkan kemampuan mereka 
dalam meyakinkan atasan 
alias "bermain politik kan-
tor." Kini, kerja remote ada-
lah the great equalizer dalam 
mengunggulkan hasil kerja. 
Bahkan untuk tugas-tugas 
yang di masa pra pandemi 
dipandang "tidak mungkin 
diselesaikan secara jarak 
jauh."

Para eksekutif senior ber-
usia di atas 50 tahun yang 
agak "gaptek" di masa pra 
pandemi, terpaksa mesti be-
lajar kilat menjalankan ber-
bagai aktivitas dan menyele-
saikan tugas secara remote 
dengan berbagai perangkat 
online working. 

Remote working telah me-
maksa setiap individu untuk 
melek teknologi secara instan 
dan langsung berlari dalam 
penggunaan. Misalnya, tera-
sa sekali siapa yang dapat 
dengan lancar berkomunika-
si dengan teks dan video con-
ferencing.

Di AS, menurut data 
NordVPN Teams, produktivi-
tas pekerja yang bekerja seca-

ra remote meningkat 40% 
atau ekstra tiga jam per hari. 
Padahal, berbagai aktivitas 
yang terpaksa harus dihada-
pi, seperti membimbing anak 
yang bersekolah secara jarak 
jauh dan tugas-tugas rumah 
tangga lainnya terkadang 
menyita waktu.

Dengan tidak perlu meng-
hadapi jam-jam macet be-
rangkat dan pulang kerja di 
jalan, tiga jam ekstra setiap 
hari dapat diisi untuk me-
nyelesaikan tugas-tugas. Pro-
duktivitas kerja meningkat, 
sehingga sebenarnya jumlah 
pekerja bisa saja dikurangi.

Riset di AS oleh The Con-
ference Board juga menun-
jukkan bahwa para eksekutif 
dan pekerja kantor lebih me-
milih untuk bekerja secara 
remote WFH pasca pandemi 
nanti. Bisa dibayangkan be-
tapa dunia kerja akan sangat 
berbeda di tahun 2021 dan 
tahun-tahun sesudahnya.

Perusahaan-perusahaan 
masif di Silicon Valley sendi-
ri merangkul tren remote 
working dengan semakin 
nyata. Google Meet dan Ama-
zon Fresh kini semakin ma-
suk ke dalam mainstream 
yang tidak tergantikan. 

Kesempatan besar untuk 
berperan aktif di era pande-
mi dan pasca pandemi ini 
semakin terasa di antara 
para big players Silicon Valley 
mengingat pemerintah fede-
ral tampaknya tidak begitu 
berperan dalam pandemic le-
adership. Contohnya peran 
public health federal AS ham-
pir tidak terasa oleh publik, 
apalagi kebijakan-kebijakan 
yang meringankan masalah 
di akar rumput.

CEO Microsoft Satya Na-
della pernah berkata, "Kami 
di Microsoft punya peran se-
bagai perespons digital perta-
ma." Bisa saja, kekuatan 
perusahaan-perusahaan tek-
nologi raksasa Silicon Valley 
sekarang telah melampaui 
kemampuan problem solving 
pemerintah.

Idealisme para raksasa 
teknologi pernah juga dira-
sakan ketika Apple menolak 
untuk memberikan password 
iPhone seorang teroris yang 
telah mati kepada pemerin-
tah federal AS. Jadi, sekali 
lagi, pemerintah (negara ma-
napun) semakin tidak berda-
ya di hadapan perusahaan-
perusahaan teknologi.

Pemerintahan federal 
sendiri mempunyai kelemah-
an-kelemahan nyata, seperti 
ketidakmampuan menda-
tangkan alat tes dalam jum-

lah masif dan tidak mampu 
melakukan contact tracing 
secara efektif. Dua hal ini 
terjadi antara lain karena 
ketidakmampuan untuk 
menggunakan teknologi seca-
ra efi sien. Apalagi soal vak-
sin, jelas hanya big tech com-
panies yang punya kemam-
puan bekerja super efi sien.

Jadi, bisa dirasakan sen-
diri bagaimana remote wor-
king mengubah kebiasaan 
kerja dan output tugas setiap 
pekerja, termasuk untuk akti-
vitas-aktivitas yang sebelum-
nya "mustahil" dikerjakan 
secara remote. Selain itu, 
perusahaan berbasis teknolo-
gi yang punya kompetensi 
tinggi dalam beradaptasi de-
ngan inovasi dapat dipasti-
kan akan memiliki kekuasa-
an lebih besar di masa pasca 
pandemi nanti.

Apa yang "ideal" di masa 
pra pandemi, bisa jadi men-
jadi kurang atau bahkan ti-
dak ideal lagi. Kriteria kon-
disi kerja ideal, produk ideal 
dan produktivitas ideal me-
mang masih belum bisa di-
pastikan dari sekarang kare-
na kita semua masih meraba-
raba dalam berinovasi di era 
pandemi dan pasca pande-
mi.

Namun, bisa dipastikan 
kesadaran kolektif manusia 
telah bergeser dengan sema-
kin menyadari "bahaya tidak 
kasat mata" bernama "virus" 
yang dapat secara instan 
memutarbalikkan kondisi 
dunia. Mari ber-new normal-
ria sambil membuka mata 
dan telinga dalam mencari 
kriteria "ideal" yang baru.  ■

Adakah yang Ideal di Era Pandemi?Adakah yang Ideal di Era Pandemi?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

ROKOK■

Nojorono Membidik 
Omzet Rp 10 Triliun
JAKARTA. PT Nojorono To-
bacco International mengha-
dapi sejumlah tantangan bis-
nis pada tahun ini. Selain ke-
naikan tarif cukai hasil 
tembakau, produsen rokok 
yang berbasis di Kudus Jawa 
Tengah itu berjibaku mengan-
tisipasi dampak pandemi ko-
rona (Covid-19).

Managing Director PT No-
jorono Tabcco International, 
Arief Goenadibrata menge-
mukakan, industri rokok na-
sional menyadari tantangan 
bisnis semakin berat dari ta-
hun ke tahun. "Secara indus-
tri, volume penjualan rokok 
kemungkinan besar turun 28% 
pada tahun ini," ungkap dia 
kepada KONTAN, kemarin.

Adapun Nojorono Tobacco 
membidik penjualan tahun ini 
mencapai Rp 10 triliun. "Bis-
nis rokok tidak tumbuh," kata 
Arief, tanpa menyebut detail 
realisasi penjualan tahun lalu.

Di awal tahun ini, tarif cukai 
rokok naik hingga 23%. Kemu-
dian di akhir kuartal pertama 
hingga kuartal kedua, datang 
wabah korona sehingga me-
ngempaskan daya beli masya-
rakat. Alhasil, sektor yang te-
rimbas adalah rokok. Konsu-
men tentu memprioritaskan 
kebutuhan primer terlebih 
dahulu dan otomatis mengu-
rangi konsumsi rokok.

Meski demikian, produsen 
rokok yang mengusung brand 
Minak Djinggo dan Clas Mild 
ini tak patah semangat.

Perusahaan yang berdiri 
sejak tahun 1932 ini terus me-
ngembangkan riset dan mem-
perkuat produk. Dalam waktu 
dekat, Nojorono Tabacco siap 
merilis produk baru, dengan 
mengusung nama Minak 
Djinggo Rempah. Nojorono 
mengklaim produk ini meru-
pakan yang pertama di Indo-
nesia, karena mengusung cita-
rasa rempah Nusantara. 

Cerita di balik kelahiran 
Minak Djinggo Rempah ini 
cukup menarik. Pemilik yang 
juga Presiden Direktur Nojo-
rono Tobacco International, 
Stefanus JJ Batihalim, menan-
tang timnya untuk mencipta-
kan sebuah produk yang ber-
nilai di tengah pandemi.

Daniel S Halim, Project Ma-
nager Minak Jinggo Rempah 
menerima tantangan itu. 
"Kami membuat produk ini 
cukup singkat, yakni dalam 
waktu 2,5 bulan," ungkap dia, 
yang merupakan generasi ke-
empat dari keluarga pendiri.

Menyasar kaum milenial, 
harga Minak Djinggo Rempah 
cukup miring, yakni Rp 10.000 
per bungkus isi 10 batang.

Sandy Baskoro

JAKARTA. Manajemen PT 
Sarimelati Kencana Tbk 
(PZZA) mengklaim kinerjanya 
tidak terpengaruh oleh perka-
ra kepailitan NPC Internatio-
nal Inc, pemilik waralaba res-
toran Pizza Hut dan Wendy's 
terbesar di Amerika Serikat. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Sarimelati Kencana Tbk, Kur-
niadi Sulistyomo mengemu-
kakan, perkara kepailitan di 
AS bersifat terpisah. Sebab, 
Sarimelati Kencana merupa-
kan pemegang hak lisensi 
waralaba (franchisee) tung-
gal di Indonesia. "Kami tidak 
mengetahui bagaimana proses 
kepailitan yang terjadi di 
sana," papar dia kepada KON-
TAN, Kamis (2/7).

Adapun pemilik/pemberi 
hak waralaba (franchisor) 
Pizza Hut saat ini adalah Yum 
Brand Inc, yang juga memiliki 
hak waralaba restoran seperti 
Taco Bell dan KTC. 

Selain berbeda yurisdiksi, 
PZZA tak terafiliasi dengan 
NPC International, yang 
mengajukan proteksi kepaili-
tan di Pengadilan Distrik Te-
xas. "Maka hal tersebut tidak 
akan mempengaruhi kinerja 
dan kegiatan usaha kami, Piz-
za Hut di Indonesia, dan kami 
tetap menjalankan kewajiban 
fee waralaba," jelas dia.

Bersamaan dengan pembe-

ritaan perkara kebangkrutan 
di AS, harga saham PZZA pada 
transaksi Kamis (2/7) di Bursa 
Efek Indonesia ditutup me-
nyentuh batas bawah penuru-
nan dengan koreksi 6,88% 
menjadi Rp 745 per saham.

Sebelum penutupan kema-
rin, harga PZZA sempat terko-
reksi 2,50% menjadi Rp 780 
per saham. Namun di menit-
menit akhir perdagangan, Ko-
rea Investasi dan Sekuritas 
Indonesia (Danpac Sekuritas) 
menggelar aksi jual besar-be-
saran sehingga harga PZZA 

tertekan hingga menyentuh 
level auto reject bawa (ARB).

Mengacu kinerja kuartal I 
2020 yang dirilis Selasa (30/6) 
lalu, PZZA meraih penurunan 
laba bersih sebesar 85% year-
on-year (yoy) menjadi Rp 6,04 
miliar. Adapun penjualan ber-
sihnya naik 5,91% (yoy) men-
jadi Rp 955,64 miliar.

Selvi Mayasari

Kepailitan di AS Tak 
Berefek ke PZZA

Harga saham 
PZZA kemarin 
merosot 6,88% 
menjadi Rp 745 

per saham.

PIZZA HUT■

JAKARTA. Setoran penerima-
an negara bukan pajak (PNBP) 
sektor mineral dan batubara 
(minerba) terancam meleset 
dari target. Hal itu terjadi jika 
pemerintah menyetujui renca-
na produsen memangkas pro-
duksi batubara di kisaran 15% 
hingga 20% pada tahun ini.

Direktur Penerimaan Mi-
nerba Kementerian ESDM, 
Johnson Pakpahan menyam-
paikan, tingkat produksi sa-
ngat berpengaruh terhadap 
setoran PNBP sektor minerba. 
Maklumlah, sekitar 80% PNBP 
tambang disumbangkan sub-
sektor batubara.

Maka dari itu, dengan mem-
pertimbangkan kondisi pasar 
akibat pandemi korona (Co-
vid-19), pemerintah pun telah 
menurunkan target PNBP 
sektor tambang hingga 20% 
dari rencana awal. Sebelum 
ada korona, PNBP minerba 
dipatok Rp 44,34 triliun, ke-
mudian diturunkan menjadi 
Rp 35,93 triliun.

Namun Johnson berharap, 
produksi batubara bisa tetap 
terjaga sesuai target di level 
550 juta ton pada tahun ini 
agar revisi target PNBP tahun 
ini bisa tercapai. "Berat jika 
ada pengurangan produksi, 

padahal persoalan yang diha-
dapi juga harga yang turun," 
terang dia kepada KONTAN, 
Kamis (2/7).

Terkait dengan usulan pe-
mangkasan produksi batuba-
ra, Kementerian ESDM belum 
ada rencana untuk merestui 
permintaan itu. "Kami belum 
dapat usulan penurunan pro-
duksi dari direktorat pengusa-
haan, sehingga kami tidak 
mengajukan perubahan," kata 
Johnson.

Di masih optimistis target 
PNBP tahun ini bisa tercapai. 
Hingga semester I 2020, reali-
sasi PNBP sektor tambang 
masih terjaga di posisi Rp 
16,92 triliun atau 47,09% dari 
target 2020.

Ketua Umum Asosiasi Per-
usahaan Batubara Indonesia 

(APBI), Pandu Sjahrir menilai, 
untuk menjaga profi tabilitas 
produsen tambang batubara 
di tengah permintaan yang 
belum membaik, pihaknya 
berencana memangkas pro-
duksi tahun ini sebesar 15%-
20% dari rencana awal.

"Diharapkan dapat men-
dongkrak harga batubara glo-
bal dengan tercapai keseim-
bangan supply dan demand,” 
kata dia. Namun Pandu me-
nyadari, rencana ini berdam-
pak terhadap target peneri-
maan pemerintah.

Namun yang pasti, rencana 
pemangkasan produksi meru-
pakan upaya terbaik para 
produsen dan tentu dengan 
dukungan pemerintah agar 
industri pertambangan batu-
bara nasional bisa bertahan di 

tengah pandemi Covid-19. 
Dari kajian APBI, diperkira-

kan seaborne demand telah 
terkoreksi 85 juta ton dari se-
kitar 980 juta ton pada Januari 
menjadi sekitar 895 juta ton di 
Juni 2020. Angka ini diperkira-
kan masih terus terkoreksi 
sampai akhir tahun jika pan-
demi korona tak mereda.

Dampak pandemi Covid-19 
yang menyebabkan semakin 
melebarnya kondisi oversup-
ply di pasar batubara termal 
global mendorong harga terus 
menurun. 

Kondisi ini semakin mence-
maskan karena tren harga 
rendah masih berlanjut akibat 
kecemasan akan kemungkin-
an gelombang kedua serangan 
Covid-19 yang dapat kembali 
menekan pemulihan ekonomi 

di negara tujuan ekspor batu-
bara seperti China, India, Je-
pang, serta Korea Selatan. 

Head of Corporate Com-
munication PT Adaro Energy 
Tbk (ADRO), Febriati Nadira 
bilang, pihaknya yakin bisa 
mencapai target tahun ini ber-
kisar 54 juta - 58 juta ton.

Direktur dan Sekretaris 
Perusahaan PT Bumi Resour-
ces Tbk (BUMI) Dileep Sri-
vastava juga bilang, pihaknya 
belum berniat menurunkan 
target produksi, atau masih 
mengejar target produksi di 
level 85 juta-90 juta ton pada 
tahun ini. "Pedoman tahun 
2020 kami saat ini untuk pro-
duksi batubara tak berubah," 
kata dia. 

BUMI membawahi PT Arut-
min Indonesia dan PT Kaltim 
Prima Coal. Tahun ini, kapasi-
tas produksi KPC di level 60 
juta - 65 juta ton, sementara 
Arutmin Indonesia sebanyak 
28 juta - 30 juta ton.           ■

PNBP Minerba Terancam
Produsen batubara berencana memangkas produksi di rentang 15% - 20% pada tahun ini

Ridwan Nanda Mulyana

Permintaan Telur dan Daging Burung Puyuh

KONTAN/Baihaki

Peternak memeriksa telur burung puyuh yang akan ditetaskan di SQF Parung, Bogor, Kamis (2/7). Dalam sehari terjual 
sekitar 10.000 butir telur seharga Rp 350 per butir dan 500 ekor daging puyuh seharga Rp 6.000 per ekor. Selepas masa 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB), permintaan telur dan daging burung puyuh terus meningkat hingga 60%.

INDONESIAN Corruption 
Watch (ICW) mencermati 
pengadaan batubara un-
tuk pembangkit listrik 
PLN dalam 10 tahun ter-
akhir (2009-2019). 

Di rentang itu, ICW 
menduga ada potensi ke-
rugian negara karena bia-
ya pembelian batubara 
untuk PLN rata-rata lebih 
mahal Rp 225.000 per ton 
dibandingkan harga batu-
bara Indonesia yang dibe-
li oleh China dan India. 

Menurut hasil kajian 
ICW yang rilis Senin 
(29/6), realisasi volume 
pemakaian batubara un-
tuk pembangkit listrik 
PLN selama 2009-2019 
mencapai 473.602.354 
ton. Secara agregat, seli-
sih harga pengadaan ba-
tubara mencapai lebih 
dari Rp 100 triliun selama 
periode tersebut.

Direktur Energi Primer 
PLN Rudy Hendra Prasto-
wo menampik hasil kaji-
an ICW. Dia mengklaim, 
PLN melakukan inefi sien-
si semacam itu dalam 
pengadaan energi primer, 
termasuk batubara. 

Dia berdalih, semua 
pembelian mengacu pada 
ketentuan yang berlaku 
dan diaudit secara rutin. 
"Jadi proses pengadaan 
batubara PLN mengacu 
pada ketentuan Ditjen 
Minerba dan setiap bulan 
selalu melaporkan. Se-
hingga kemahalan tidak 
terjadi," kata Rudy saat 
dihubungi KONTAN, Ka-
mis (2/7).             ■

Pengadaan 
Batubara 
PLN Diduga 
Kemahalan

PNBP Minerba
(dalam triliun rupiah)

Investasi Minerba
 (dalam miliar dollar AS)

Produksi Batubara
(dalam juta ton)
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