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Kami akan pantau konversi meteran listrik 
karena pasti tidak jalan jika tidak dipantau.
Purbaya Yudhi Sadewa, 
Deputi Kemenko Marves

■BISNIS

Mungkin Anda atau se-
seorang yang Anda 
kenal kena PHK aki-

bat pandemi atau baru lulus 
dari universitas. Mencari pe-
kerjaan bisa jadi merupakan 
sesuatu yang sangat sulit 
untuk sementara waktu ini. 
Sedangkan modal yang dimi-
liki terbatas.

Berikut ini adalah 10 ide 
bisnis yang dapat langsung 
diterapkan dengan kapital 
awal minimal. 

Pertama, membantu pro-
ses belajar-mengajar. Learn-
from-home cukup banyak 
membuat repot para orangtua 
dari anak-anak usia sekolah. 
Para guru privat independen 
semakin dibutuhkan agar be-
ban mengajar orang tua da-
pat terbantu. Dijalankan se-
cara profesional, tutorial 
privat akan dibutuhkan pasar 
dalam jangka panjang. 

Kedua, membantu bisnis-
bisnis online baru. Baik star-
tup ataupun solo entrepre-
neur, termasuk para online 
influencer dan wannabe sa-
ngat membutuhkan eksekusi 
rencana-rencana bisnis yang 
rapi dan dapat diandalkan. 
Dari aktivitas pemasaran 
hingga produksi, Anda seba-
gai eksekutor jelas sangat 
membantu derap bisnis. 

Ketiga, membantu para 
profesional dan artis inde-

penden mendapatkan bisnis 
baru. Era pandemi ini jelas 
membuat banyak pekerja in-
dependen alias freelancer ke-
hilangan bisnis. Padahal, ba-
nyak event hanya berubah 
skala dan penyajian dengan 
protokol-protokol new normal. 
Tawarkan jasa Anda kepada 
mereka untuk membantu 
menggolkan bisnis-bisnis 
baru. 

Keempat, membantu me-
reka yang terkena masalah 
finansial. Memulai bisnis 
baru, mencarikan pekerjaan 
baru yang remote, dan mem-
bantu manajemen kredit ma-
cet bisa dijalankan sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
sesama sambil mendapatkan 
bayaran. Di AS, konselor kre-
dit macet bagi para debitur 
telah menjadi bagian dari 
masyarakat yang cukup po-
puler.

Kelima, membantu bisnis 
yang berfokus pada keramai-
an. Industri pariwisata, per-
hotelan, restoran dan EO, 
misalnya, sangat membutuh-
kan keramaian sebagai lead 
generation. Di era pandemi 
ini, jelas omzet mereka me-
nurun drastis, bisa mencapai 
90%. Berbagai bentuk bantu-
an peningkatan omzet sangat 
dibutuhkan, termasuk marke-
ting dan cold calling. 

Keenam, membantu para 

pasien dan konsumen dalam 
berolah tubuh dan tetap sehat. 
Kesehatan sangat tinggi ni-
lainya, apalagi di era pande-
mi ini. 

Membantu mereka yang 
sedang mengalami sakit 
maupun yang sehat agar se-
makin sehat dapat dalam 
berbagai bentuk dan penyam-
paian. Anda bisa tawarkan 
dari produk-produk alami 
yang membantu imunitas 
tubuh sampai aktivitas bero-
lah raga mandiri di rumah. 

Ketujuh, memberi solusi 
bisnis untuk "go online" seca-
ra optimal. Tidak semua pe-
bisnis mampu menciptakan 
sendiri situs dan konten ber-

bentuk teks, gambar, audio 
dan video. Padahal semua ini 
sangat penting dan perlu di-
kerjakan secara profesional. 
Digitalisasi dan "going onli-
ne" membutuhkan sentuhan-
sentuhan profesional editing 
dan penulisan yang bisa 
menjadi bisnis laris.

Kedelapan, membangun 
komunitas online dan opti-
masi komunikasi bagi para 
individu yang membutuhkan 
support group.

Kerja dari rumah sering 
kali membawa masalah ter-
sendiri. Dari distraksi yang 
tidak henti-hentinya sampai 
rasa kesepian karena tidak 
berinteraksi dengan para ko-
lega. Komunitas online berda-
sarkan minat dan kebutuhan 
akan sangat membantu kese-
hatan mental para work from 
homers.

Kesembilan, memberi so-
lusi aktivitas-aktivitas stay-
at-home dan work-from-home. 
Berkebun, memelihara bina-
tang, menata interior dan 
berbagai aktivitas lainnya 
merupakan pilihan para 
work from homers agar tetap 
sehat psikis dan emosi. 

Anda dapat membantu 
dalam memberikan ide akti-
vitas-aktivitas tersebut. Mi-
salnya, para pecinta satwa 
pasti membutuhkan tip-tip 
pembasmian kutu hewan, 

menjaga kesehatan dan keber-
sihan mereka. 

Kesepuluh, membantu in-
stitusi-institusi pendidikan 
mengoptimasi kurikulum 
dalam konteks online. 

Era pandemi sangatlah 
ideal bagi para konten kreator 
dan desainer instruksi untuk 
mengadaptasi dan mengopti-
masi kurikulum tatap muka 
ke kurikulum daring. Institu-
si pendidikan sendiri terbagi 
atas institusi formal dan in-
formal. 

Prediksikan peningkatan 
omzet institusi terlepas dari 
biaya awal kreasi dan biaya-
biaya maintenance. Dengan 
daya jangkau seluruh Indone-
sia dan, bahkan, dunia omzet 
optimal dapat diperkirakan 
menjadi beberapa kali lipat 
program-program tatap 
muka. Kuncinya adalah in-
frastruktur platform online 
yang bekerja super optimal.

Akhir kata, bisnis-bisnis 
pasca pandemi tetap akan 
bertambah banyak setelah 
kita semua semakin beradap-
tasi akan berbagai kebiasaan 
baru. 

Kini masalahnya tinggal 
mindset kita sendiri yang 
membuka diri kepada berba-
gai kesempatan baru, tidak 
hanya mengenai masker, 
APD dan hand sanitizer bela-
ka.                  ■
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

KELISTRIKAN■

Catatan Meter PLN  
Rentan Manipulasi
JAKARTA. Kementerian Ko-
ordinator Bidang Kemaritim-
an dan Investasi (Kemenko 
Marves) menilai sistem pen-
catatan meter secara manual 
oleh PT PLN (Persero) selama 
ini memiliki risiko human er-
ror dan manipulasi. 

Oleh karena itu, Kemenko 
Marves serta Badan Siber dan 
Sandi Negara (BSSN) memin-
ta PLN segera mengalihkan 
pencatatan meter ke sistem 
Automatic Meter Reading 
(AMR). 

Deputi Bidang Koordinasi 
Kedaulatan Maritim dan Ener-
gi Kemenko Marves, Purbaya 
Yudhi Sadewa menyatakan, 
kelemahan pencatatan meter 
PLN berpotensi terjadi hu-
man error dan manipulasi. 
Dari sini, Kemenko Marves 
akan mengawal peralihan dari 
manual ke otomatis. 

"Inisiatif proses konversi ini 
telah dilakukan sejak bebera-
pa tahun belakangan. Pada 
pekan depan kami akan berte-
mu dan membahasnya dengan 
PLN. Kami akan pantau, kare-
na kalau tidak dipantau, pasti 
tidak akan jalan." ungkap Pur-
baya dalam konferensi pers 
virtual, Kamis (10/9).

Belum ada penetapan target 
khusus mengenai kapan dan 
jumlah meteran listrik yang 
akan dikonversi. Kendati de-
mikian, Kemenko Marves me-
minta PLN melaksanakan 
konversi secara bertahap.

"Soal target, kami akan 
push atau kita lihat (lagi) tar-
getnya wajar atau tidak. Kalau 
10 tahun kan terlalu lama," 
ujar Purbaya.

Kemenko Marves dan BSSN 
mencatat pemerintah menda-
patkan 410 aduan dari pelang-
gan PLN. Aduan itu umumnya 
terkait tagihan listrik yang 

melonjak signifi kan. Bahkan, 
ada aduan tagihan bulanan 
listrik pelanggan PLN melon-
jak hingga Rp 70 juta.

Oleh karena itu, pemerintah 
masih terus menginvestigasi 
kasus yang tidak wajar terse-
but. "Kami cek meteran di 
sana, bagaimana sebetulnya 
sampai tagihan gila-gilaan itu, 
di akhir bulan sampai Rp 70 
juta. Kasus-kasus aneh di luar 
kewajaran, kami masih inves-
tigasi," papar Purbaya. 

Sementara itu, PT PLN 
mengaku telah menyiapkan 
peta jalan implikasi penggu-
naan smart meter dalam tujuh 
tahun mendatang untuk 
menggantikan meteran meka-
nik yang masih digunakan 
mayoritas pelanggan. 

Senior Executive Vice Pre-
sident Bisnis & Pelayanan 
Pelanggan PT PLN, Yuddy 
Setyo menjelaskan, PLN telah 
menyiapkan roadmap ini dan 
menyasar 79 juta pelanggan. 
"Perlu waktu tujuh tahun un-
tuk 79 juta pelanggan. Kami 
sudah menyiapkan program-
nya, terutama untuk meteran 
listrik yang tua," ungkap dia.

Yuddy bilang, langkah ini 
bisa memudahkan konsumen 
dalam memahami pengguna-
an atau konsumsi listrik ma-
sing-masing rumah tangga.

Ketua Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional (BPKN) 
Ardiansyah Parman bilang, 
upaya penerapan smart meter 
dalam tujuh tahun tergolong 
berat.  Hal ini mengingat PLN 
masih dibayangi pekerjaan 
rumah lain, yakni soal tera 
ulang meteran pelanggan, di-
mana per 2019 jumlahnya 
mencapai 14,3 juta kwh meter 
listrik.

Filemon Agung Hadiwardoyo

JAKARTA. PT Mahkota Group 
Tbk terus memperkuat bisnis 
produk turunan minyak sawit 
mentah (CPO). Hingga akhir 
tahun nanti, emiten berkode 
saham MGRO di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tersebut me-
nargetkan bisa memproduksi 
110.000 ton refi ned, bleached 
and deodorized palm oil 
(RBDPO). 

Bukan tanpa alasan MGRO 
membidik target tersebut. 
Sekretaris Perusahaan PT 
Mahkota Group Tbk, Elvi 
menjelaskan, potensi pasar 
RBDPO sangat besar. 

Sebab, produk turunan sa-
wit ini dibutuhkan sebagai 
bahan baku dasar dalam pem-
buatan produk akhir seperti 
margarin, minyak goreng, ser-
ta kebutuhan dasar lainnya.

“Akhir-akhir ini, anak bang-
sa Indonesia dapat mengolah 
RBDPO menjadi bahan baku 
bakar biodiesel B100,” tambah 
Elvi kepada KONTAN, Kamis 
(10/9).

Mahkota Group mempro-
duksi RBDPO di pabrik refi -
nery anyar mereka yang ber-
lokasi di Bengkalis, Riau. Fa-
silitas pabrik itu dibangun 
pada akhir tahun 2018 dan 
mulai beroperasi di paruh 
pertama tahun ini.

Secara bertahap, manaje-
men Mahkota Group akan 
meningkatkan kapasitas pro-
duksinya hingga 1.500 ton 
RBDPO per hari. 

Hingga Juli 2020, total volu-
me produksi RBDPO MGRO 
mencapai 6.143 ton. Dari jum-
lah itu, mayoritas atau 6.104 
ton di antaranya telah terjual, 
dengan komposisi 60% ekspor 
dan 40% lokal. 

Pembeli lokal meliputi per-
usahaan oleochemical yang 
menjadikan RBDPO sebagai 

bahan baku dan diolah menja-
di produk akhir seperti mar-
garin, minyak goreng dan lain-
lain. 

Sementara mayoritas pem-
beli di pasar ekspor merupa-
kan perusahaan perdagangan 
atau trader.

Namun Elvi belum mau me-
nyebutkan proyeksi kontribu-
si lini penjualan RBDPO ter-
hadap total penjualan hingga 
akhir tahun nanti. Dia hanya 
bilang, MGRO belum berenca-
na menggarap produk turunan 
sawit selain RBDPO.

“Sampai akhir tahun ini, 
kami masih fokus pada 
RBDPO, untuk turunan lain-
nya seperti minyak goreng 
masih proses pengurusan le-
galisasi,” ujar Elvi. 

Sementara itu, manajemen 
MGRO masih tetap mengincar 
pasar ekspor CPO. Mereka 
mengharapkan pasar ekspor 
CPO akan lebih bergairah lagi 
jika nantinya Indonesia bisa 
menang dalam gugatan di Or-
ganisasi Perdagangan Dunia 
(WTO).

Harga sawit berpotensi ter-
dongkrak oleh kebijakan pe-
mangkasan biaya ekspor CPO 
oleh Malaysia yang merupa-
kan salah satu negara penentu 
harga acuan CPO. Hal ini da-
pat menguntungkan ekspor 
produk CPO Indonesia.

M Krishna Prana Julian

KONTAN/Baihaki

Sampai tutup tahun nanti, MGRO menargetkan bisa 
memproduksi sekitar 110.000 ton RBDPO.

MGRO Pacu Produk 
Turunan CPO

Hingga Juli 
tahun ini, 

Mahkota Group 
memproduksi 

6.143 ton RBDPO. 

MINYAK SAWIT■

JAKARTA. Prospek segmen 
sepeda motor premium atau 
big scooter tetap molek. Maka 
tak heran apabila sejumlah 
agen pemegang merek (APM) 
motor terus memperkuat 
pangsa pasar di segmen matik 
bongsor tersebut.

General Manager Corpora-
te Communication PT Astra 
Honda Motor (AHM), Ahmad 
Muhibbuddin mengemuka-
kan, konsumen roda dua di 
tanah air masih meminati seg-
men pasar. Tapi karena pan-
demi Covid-19, terjadi pele-
mahan permintaan di semua 
lini produk motor, termasuk 
segmen matik bongsor.

Hanya saja, hingga kini 
AHM belum dapat membeber-
kan lebih lanjut besaran volu-
me penjualan di segmen terse-
but. Menurut Ahmad, konsu-
men di segmen ini biasanya 
senang tampil beda dan men-
jadi pusat perhatian.

"Mereka ingin experience 
yang berbeda melalui sepeda 
motor yang nyaman, performa 
tinggi, serta diperkaya fitur 
dan teknologi yang canggih 
dibandingkan produk lain-
nya," ungkap dia kepada KON-
TAN, Kamis (10/9). Dengan 
demikian, kendaraan roda 
dua big scooter cocok untuk 
mendukung profi l gaya hidup 
tersebut.

Untuk bersaing di lini sku-
ter besar ini, Astra Honda 
Motor terus berupaya mela-
kukan pembaruan terhadap 
produk yang mereka pasarkan 
secara berkala. Langkah ini 
semata-mata untuk menye-
suaikan keinginan konsumen. 

"Namun sejauh ini, kami 
belum punya rencana untuk 
segmen big scooter. Di seg-

men ini, kami sudah memiliki 
Forza, ADV150 dan PCX," im-
buh Ahmad.

Adapun untuk saat ini sku-
ter besar premium milik AHM 
yang termahal adalah Honda 
Forza. AHM memasang harga 
Honda Forza senilai Rp 83,8 
juta per unit. Mesin motor itu 
mempunyai kapasitas 250 cc. 
Kemudian di bawah Forza 
bertengger model PCX dan 
ADV150 yang masuk ke Indo-
nesia dengan kapasitas mesin 
150 cc.

Selain AHM, kabar terbaru 
terkait kepemilikan skuter 
besar ini datang dari Piaggio. 
Pabrikan asal Italia ini beren-
cana merilis Aprilia SXR 160. 
Piaggio merancang seri itu 

menjadi kelas motor maxi-
scooter yang memiliki kemi-
ripan dengan Yamaha NMAX.

Gaya hidup
Mengutip Indiantoday.in, 

Piaggio menawarkan Aprilia 
SXR 160 dengan mesin 160 cc. 
Rencananya, skuter ini me-
luncur di India pada Septem-
ber 2020. Namun, pandemi 
Covid-19 memaksa peluncur-
an mundur hingga November. 
Hingga berita ini naik cetak, 
manajemen Piaggio belum 
merespons pertanyaan KON-
TAN.

Sedangkan Yamaha memi-
liki segmen big scooter yang 
bermain di kelas adventure. 

Basisnya adalah Yamaha 
Tmax, tapi dengan mesin yang 
lebih besar. Tmax memiliki 
kubikasi 530 cc.  

Sebelumnya, Paolo Pavesio, 
Manager Marketing dan Mo-
torsport Yamaha mengatakan, 
saat ini pihaknya belum terpi-
kir untuk melahirkan produk 
sejenis. Yamaha masih fokus 
pada Tmax yang baru meng-
alami penyegaran.

Adapun konsumen Yamaha 
tidak mengarah kepada skutik 
adventure. Oleh karena itu, 
Yamaha lebih baik terus me-
ngembangkan Tmax agar le-
bih sesuai dengan kebutuhan 
zaman. Apalagi umur Tmax 
sudah nyaris 20 tahun. 

Meski demikian Paolo tidak 

serta merta menolak bahwa 
Yamaha tidak akan memiliki 
model serupa X-ADV di masa 
depan.

Ketua Bidang Komersial 
Asosiasi Industri Sepeda Mo-
tor Indonesia (AISI), Sigit Ku-
mala menyampaikan, pening-
katan pasar big scooter seiring 
dengan tumbuhnya gaya hi-
dup konsumen roda dua.

Namun karena daya beli di 
masa pandemi korona ini ter-
tekan, maka permintaan mo-
tor premium tersebut ikut 
menurun. "Hal tersebut terjadi 
bukan hanya di segmen pasar 
ini. Pandemi korona memang 
mempengaruhi penurunan 
segmen motor lainnya," ung-
kap dia.       ■

Motor Bongsor Kian Elok
Agen pemegang merek (APM) masih rajin memperkuat produk motor big scooter

Agung Hidayat

Alat Otomatis Penuh Cobas 6800

Dok.Prodia

Petugas memeriksa alat otomatis penuh untuk RT PCR Covid-19 di Lab Prodia Pusat Rujukan Nasional, Jakarta, Kamis 
(10/9). Prodia memperbesar kapasitas pemeriksaan PCR Covid-19 hingga hampir 2.000 per hari dengan menggunakan 
tambahan alat otomatis penuh Cobas 6800 system dari Roche. Prodia merupakan laboratorium kesehatan swasta pertama  
di Indonesia yang menggunakan Cobas 6800 setelah sebelumnya Eijkman dan RS Pertamina Jaya.


