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Kemungkinan butuh waktu satu hingga tiga 
bulan lagi bagi industri kimia untuk recovery.
Michael Susanto Pardi, Ketua Asosiasi 
Kimia Dasar Anorganik Indonesia

■MANUFAKTUR ■AGRIBISNIS

Era pandemi ini ditan-
dai oleh merajalelanya 
penggunaan dan para 

pengguna Zoom. Rapat-rapat 
kantor dan proses belajar-
mengajar banyak dilakukan 
dengan platform populer ini. 
Anda pasti pernah menggu-
nakan, atau minimal, men-
dengar frasa "Zoom meeting." 

Padahal, beberapa bulan 
sebelum pandemi, Zoom ha-
nyalah startup aplikasi video 
conferencing biasa yang sese-
kali digunakan oleh para ma-
najer HR untuk mewawanca-
rai kandidat pelamar dan be-
berapa fungsi rapat jarak 
jauh yang tipikal. Di kala 
lockdown alias PSBB, aplika-
si Zoom sangat membantu 
aktivitas-aktivitas WFH 
(work from home) dan SFH 
(schooling from home).

Pengguna hariannya me-
lonjak 20 kali lipat dari 10 
juta di bulan Desember 2019 
hingga lebih dari 200 juta di 
April 2020. Harga sahamnya 
pun telah meroket tajam dari 
US$ 60-an di akhir tahun lalu 
hingga mencapai US$ 275 
pada bulan Juli 2020.

Zoom didirikan pada ta-
hun 2011 oleh Eric Yuan, in-
sinyur veteran dalam teknolo-
gi video conferencing. Ia dila-
hirkan di Shandong, China 
pada tahun 1970. Pada akhir 
1990-an, ia hijrah ke Silicon 

Valley di California setelah 
mengalami penolakan aplika-
si visa sebanyak delapan 
kali. 

Di sana, ia bekerja di We-
bex, salah satu perusahaan 
pelopor teknologi video confe-
rencing. Pada tahun 2007, 
Webex diakuisisi oleh Cisco.

Yuan paham betul akan 
visi dan tren smartphone be-
serta aplikasi-aplikasi video 
conferencing yang kompatibel 
dengan gadget mobile seperti 
smartphone dan tablet. Na-
mun Cisco tidak begitu terta-
rik dengan ide ini, sehingga 
ia pun mengundurkan diri.

Jadilah Yuan dan mantan 
kolega-koleganya di Cisco/We-
bex mendirikan Zoom. Di 
bulan April 2019, Zoom (ti-
cker: ZM) go public di Nasdaq 
AS. Pada hari pertama tra-
ding, harga sahamnya berha-
sil naik 72% dengan valuasi 
US$ 16 miliar.

Saat ini, konsumen dapat 
menggunakan aplikasi Zoom 
ini secara gratis untuk mak-
simal 100 peserta online mee-
ting. Yang berbayar mencakup 
1.000 peserta. Bayaran per 
bulan juga bertingkat tanpa 
memberatkan budget.

Di era pandemi, jumlah 
pengguna Zoom yang 20 kali 
lipat dibandingkan dengan 
masa-masa normal ternyata 
membuka beberapa isu ke-

amanan dan privasi. Salah 
satu masalahnya adalah kon-
ten video chat yang di-share 
kepada perusahaan-perusa-
haan ad-tracking. 

Fitur video recording dan 
video transcribing berjalan 
secara otomatis. Namun end-
to-end encryption Zoom juga 
ternyata tidak berjalan sem-
purna, sehingga rawan pe-
nyadapan.

Fitur attendee attention 
tracking tool memberi alert 
kepada organizer meeting me-
ngenai perilaku peserta yang 
membuka browser lain ketika 
meeting berlangsung. Ini 
membuat privasi pengguna 

agak terusik. Internet trolls 
juga dikenal menargetkan 
Zoom calls, kelas-kelas daring, 
dan ibadat-ibadat gereja de-
ngan cara melakukan "zoom-
bombering." 

Didirikan oleh para insi-
nyur teknologi asal negara 
China ternyata memperkeruh 
suasana selama era pandemi 
ini, mengingat Presiden 
Trump mempermasalahkan 
"virus asal China." Sering 
kali, meeting-meeting daring 
juga ditransmisikan ke server 
yang berlokasi di China.

Masalah keamanan data 
pengguna menjadi isu pen-
ting, mengingat espionage 
yang bisa saja dilancarkan 
oleh pihak-pihak tertentu. 
Jadilah Pemerintah AS, 
Google, SpaceX dan perusa-
haan-perusahaan AS lain-
nya menghentikan penggu-
naan Zoom. Pemerintah In-
dia juga dikenal sebagai 
anti Zoom.

Sekolah-sekolah di Si-
ngapura dan NYC telah me-
larang penggunaan Zoom 
dalam kegiatan belajar dan 
hiring pegawai. Mengingat 
berbagai komplain dan la-
rangan penggunaan di ber-
bagai negara, Zoom akhir-
nya meningkatkan fi tur-fi -
tur privasi dan keamanan.

Ini diawali dengan 
menghapuskan attendee at-

tention tracking tool. Selain 
itu, mereka memberikan ak-
ses bagi pengguna berbayar 
untuk memilih data meeting 
ditransfer ke negara mana 
saja tempat lokasi server me-
reka. Para pengguna kini 
juga dapat melaporkan keja-
dian-kejadian Zoombomber 
oleh hacker ke customer servi-
ce.

Apakah Zoom masih akan 
terus digunakan oleh lebih 
dari 200 juta konsumen pas-
ca pandemi? Mari kita amati 
popularitas Zoom di masa 
depan.                  ■

Zoom Merajalela

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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BEEF Kurangi Impor
JAKARTA. PT Estika Tata 
Tiara Tbk memilih memeliha-
ra sapi sendiri untuk dipotong 
dan memenuhi  pesanan dari 
pelanggan. Selama ini, emiten 
dengan kode saham BEEF di 
Bursa Efek Indonesia itu nya-
ris memenuhi 100% kebutuh-
an sapi  hidup dari Australia. 

Direktur Utama PT Estika 
Tata Tiara Tbk, Yustinus Sad-
moko mengungkapkan, sesuai 
analisis, tingkat profi tabilitas 
pemeliharaan sapi impor da-
lam beberapa waktu terakhir 
kurang menguntungkan. "Jadi 
lebih baik kami memelihara 
sapi sendiri," jelas dia kepada 
KONTAN, Senin (20/7). 

Yustinus menjelaskan, mar-
gin memelihara sapi impor 
tak sesuai ekspektasi karena 
ada risiko selisih kurs. Me-
mang ada prospek dari kebi-
jakan penghapusan bea impor 
sapi dari Australia. Tapi, para 
pebisnis di Australia meman-
faatkan kebijakan itu untuk 
menaikkan 20% harga sapi. 
"Jadi, kami tunggu sampai 
sampai tingkat profitabilitas 
bisnis sapi normal," ujar dia. 

Dalam laporan keuangan 
kuartal I-2020, tercatat aset 
biologis BEEF turun hingga 
70,25% year on year (yoy) 
menjadi Rp 32,87 miliar dari 
sebelumnya Rp 110,46 miliar 
di kuartal I-2019. 

Manajemen BEEF meng-
klaim, menciutnya aset biolo-
gis ini lantaran pelemahan 
ekonomi akibat korona (Co-
vid-19). Kini Estika Tata Tiara 
hanya membeli sapi sesuai 
pesanan pelanggan saja. 

Tahun ini, kata Yustinus, 
ada sejumlah investasi yang 
ditunda. Namun peremajaan 
mesin demi mempertahankan 
kapasitas pabrik dilanjutkan 
dan fokus mengoptimalkan 
lini processing dan logistik.

BEEF meraih penjualan 
Rp 374,19 miliar pada kuartal 
I 2020, naik 34,47% dibanding-
kan periode sama tahun sebe-
lumnya senilai Rp 278,27 mili-
ar. Namun mereka menderita 
rugi bersih tahun berjalan 
Rp 31,84 miliar dibandingkan 
kuartal I 2019 yang meraup 
laba Rp 15,49 miliar. 

Estika Tata Tiara mengung-
kapkan, peningkatan penjual-
an pada kuartal pertama dipe-
roleh dari aset biologis yang 
naik menjadi Rp 196,75 miliar 
dari semula Rp 108,93 miliar. 

Penjualan daging jeroan 
dan produk sapi lokal mem-
bukukan Rp 29,87 miliar. Pe-
ningkatan beban pokok pen-
jualan sebesar 60% menjadi 
Rp 371,14 miliar, penyebab 
bottom line tertekan.  

Arfyana Citra Rahayu

JAKARTA. Penjualan emiten 
komponen otomotif  PT Sela-
mat Sempurna Tbk (SMSM) 
masin seret di kuartal II 2020. 
Meski belum merinci detail 
data penjualan, SMSM menye-
but penjualan komponen 
kuartal II turun lebih dalam 
dibanding kuartal I 2020.  

Lidiana Widjojo, Corporate 
Secretary PT Selamat Sem-
purna Tbk (SMSM) menyebut, 
penjualan komponen otomotif 
mengalami penurunan selama 
masa pandemi.  Penjualan 
komponen  perusahaan  ini 
lebih banyak ke aftermarket 
atau replacement dibanding-
kan  dengan mobil baru. 

"Gambarannya,  kuartal ke-
dua, penurunan penjualan 
(komponen) lebih besar dari 
kuartal I 2020," jelasnya kepa-
da KONTAN, Kamis (23/7). 

Hingga akhir Maret 2020, 
kata Lidiana,  penjualan kom-
ponen perusahaan ini sudah 
turun 25% year on year (yoy). 
Kata dia, hampir sebagian be-
sar produk Selamat Sempurna 
mengalami penurunan penju-
alan, utamanya penjualan di 
anak usaha PT Hydraxle Per-
kasa yang memproduksi hid-
raulik serta perakitan dump 
body ini.  

Melansir laporan keuangan-
nya kuartal I 2020, SMSM 
mencatatkan penjualan neto 
sebesar Rp 803,05 miliar. Ang-
ka ini turun 9,85% secara ta-
hunan atau year on year. Pe-

riode sama tahun lalu, SMSM  
berhasil membukukan penju-
alan sebesar Rp 890,85 miliar. 
Adapun beban pokok penjual-
an SMSM juga turun 10,58% 
yoy menjadi Rp 559,03 miliar 
di kuartal I 2020.

Adapun, penjualan SMSM 
luar negeri turun 12,48% yoy 
menjadi Rp 510,10 miliar,  se-
mentara itu penjualan di pasar 
lokal juga turun 4,88% yoy 
menjadi Rp 292,95 miliar. 

Sebelumnya, Lidiana me-
maparkan turunnya top line 
di kuartal I 2020 disebabkan 
turunnya penjualan ekspor 
produk fi lter ke Malaysia, Je-
pang dan Singapura. Lebih je-
lasnya, Lidiana menduga dis-
tributor wait and see kondisi 
karena produk SMSM yang 
telah dibeli akan dijual lagi ke 
pelanggan mereka. 

Meski penjualan SMSM ter-
tekan, Lidiana menjelaskan 
Selamat Sempurna telah me-
nyiapkan strategi untuk men-
siasati dampak pandemi Co-
rona. "Kami melakukan efi si-
ensi banyak hal,  termasuk 
perampingan karyawan, mem-
perbaiki fasilitas produksi, le-
bih fokus ke cost reduction 
program serta  memperkuat 
cash fl ow," kata  dia. 

SMSM juga menyiapan stock 
sebagai antisipasi peningkat-
an permintaan saat lockdown 
di berbagai negara dibuka. 

Arfyana Rahayu

Kuartal II, Penjualan 
SMSM Masih Seret

KOMPONEN OTOMOTIF■

JAKARTA. Kebijakan penuru-
nan harga gas industri menja-
di US$ 6 per mmbtu dinilai 
belum berjalan maksimal. 
Saat ini masih terdapat konsu-
men yang membayar tarif gas 
dengan harga yang dipatok 
sebelumnya atau di atas US$ 6 
per mmbtu. 

Asosiasi Aneka Industri Ke-
ramik Indonesia (Asaki) men-
catat, implementasi harga gas 
industri sebesar US$ 6 per 
mmbtu yang berlaku sejak 
April tahun ini belum berjalan 
sesuai harapan para pelaku 
industri keramik nasional.

Ketua Umum Asaki, Edy 
Suyanto mengatakan, untuk 
pemakaian gas selama bulan 
Juli, baru sebanyak 44% pela-
ku industri keramik yang ber-
basis di Jawa bagian barat 
yang bisa menikmati harga 
US$ 6 per mmbtu sesuai Ke-
putusan Menteri ESDM No. 89 
K/10/MEM/2020. 

Adapun 56% pelaku industri 
keramik di sana masih mem-
bayar gas dengan harga sebe-
sar US$ 9,16 per mmbtu. Di 
saat yang sama, industri kera-
mik di Jawa Timur masih te-
tap membayar pemakaian gas 
dengan harga US$ 7,98 per 
mmbtu.

Oleh karena itu, Asaki terus 
mendesak PT Perusahaan Gas 
Negara Tbk (PGAS) memper-
cepat proses letter of agree-
ment (LoA) dengan pelaku 
industri gas di sektor hulu. 
"Sebanyak 20% dari total alo-
kasi sesuai Kepmen, sedang-
kan 80% masih dengan harga 
lama," ungkap Edy kepada 
KONTAN, Rabu (22/7). 

Ketua Asosiasi Kaca Lem-
baran dan Pengaman (AKLP), 
Yustinus Gunawan juga bi-
lang, kebijakan harga gas US$ 
6 per mmbtu belum dirasakan 
pelaku industri kaca secara 
keseluruhan.

Hingga Juni lalu, volume 
gas yang harganya US$ 6 per 

mmbtu untuk anggota AKLP 
di Jawa bagian barat baru te-
realisasi sebanyak 44%. Hal 
yang dia ketahui, belum mak-
simalnya pemberlakukan har-
ga gas US$ 6 per mmbtu lan-
taran pembahasan LoA antara 
PGAS dan ConocoPhillips be-
lum selesai.

Daya beli lemah
Implementasi harga gas di 

Jawa Timur juga belum terea-
lisasi secara proporsional. 
Alasannya, salah satu produ-
sen gas hulu di Jawa bagian 
timur yaitu PT Minarak Bran-
tas Gas belum selesai menan-
datangani perjanjian penye-
suaian harga gas. "Mudah-mu-
dahan ada solusi pada bulan 
Juli ini," kata Yustinus.

Sementara Ketua Asosiasi 

Kimia Dasar Anorganik Indo-
nesia (Akida) Michael Susan-
to Pardi menilai kondisi in-
dustri kimia nasional belum 
membaik meskipun harga gas 
industri sudah turun di kisar-
an US$ 6 per mmbtu. 

Pabrik-pabrik kimia dalam 
negeri sebenarnya sudah 
kembali beroperasi setelah 
Lebaran lalu. Namun daya beli 
konsumen hingga kini masih 
terbilang rendah, yang salah 
satu pemicunya adalah wabah 
korona (Covid-19).

Alhasil, saat ini hasil pro-
duksi pabrik kimia lebih ditu-
jukan untuk memenuhi stok 
di gudang, bukan benar-benar 
terserap di masyarakat. 

"Sejauh ini kondisi industri 
kimia belum membaik. Ke-
mungkinan butuh waktu satu 
hingga tiga bulan lagi untuk 

recovery," ungkap Michael, 
Kamis (23/7). 

Dia menjelaskan, pada bu-
lan Mei dan Juni lalu, kapasi-
tas industri kimia nasional 

secara rata-rata berada di le-
vel 30%-40%. Michael mengha-
rapkan kapasitas itu dapat 
meningkat ke level 40%-50% 
pada kuartal III 2020.    ■

Gas Industri Tak Maksimal
Hingga kini masih banyak industri yang belum mendapatkan harga gas US$ 6 per mmbtu

Dimas Andi Shadewo

Bantuan Mobil Laboratorium

Dok. Barito

Direksi PT Mastindo Mulia Yazirwan Uyun (kanan) dan Kepala BNPB Doni Manardo menandatangani dokumen 
penyerahan bantuan Mobil Lab PCR kepada BNPB di Jakarta, Rabu (22/7). Bantuan mobil laboratorium yang berasal dari 
pimpinan Barito Pacifi c Group Prajogo Pangestu ini bertujuan untuk mempercepat jumlah warga yang di tes PCR swab 
dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

DI antara sektor industri, ada yang telah mendapatkan 
harga gas industri ideal.  Salah satunya, PT Pupuk Indone-
sia (Persero). Pupuk Indonesia menilai kebijakan penuru-
nan harga gas industri menjadi US$ 6 per mmbtu membawa 
angin segar bagi bisnis mereka pada tahun ini. 

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, Wija-
ya Laksana mengatakan, gas menjadi komponen terbesar 
dalam produksi pupuk urea, yakni 70%. Alhasil, implemen-
tasi harga gas US$ 6 per mmbtu berdampak positif bagi 
bisnis Pupuk Indonesia. "Daya saing produk kami naik 
karena biaya produksi lebih efi sien," imbuh dia. Berkat 
harga gas yang turun, utilitas pabrik Pupuk Indonesia 
mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020.                ■

Mengerek Daya Saing


