
12 INDUSTRI
Kontan Jumat, 9 Oktober 2020

Sampai dengan akhir tahun 2020, resor 
belum bisa beroperasi.
Jansen Surbakti, Direktur Utama 
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)

■BISNIS

Era pandemi dan sete-
lahnya merupakan 
masa baru peradaban 

manusia. Berbagai teknologi 
yang dianggap terlalu maju 
untuk zamannya akan segera 
menjadi bagian dari arus te-
ngah.

Tahukah Anda bahwa mo-
bil listrik ala mobil Tesla telah 
diciptakan oleh almarhum 
Nikola Tesla pada tahun 
1886? Masih banyak lagi pe-
nemuan-penemuan insan je-
nius ini yang dicatat dengan 
rapi di situs MIT (http://web.
mit.edu/most/Public/Tesla1/
etradict2.htm). 

Seandainya saja JP Mor-
gan saat itu memberikan 
kredit bagi Tesla untuk me-
ngembangkan pembangkit 
listrik tenaga frekuensi ting-
gi, bisa saja kita telah lama 
menikmati peradaban manu-
sia tanpa minyak bumi. 

Lobi-lobi kapitalis pro-
bensin inilah yang menye-
babkan energi minyak bumi 
masih digunakan hingga 
kini. Berbagai sengketa dan 
perang telah banyak disebab-
kan oleh perebutan sumber 
minyak.

Nah, pandemi Covid-19 
ini merupakan lonceng pem-
bangun kita dari tidur pulas. 
Jangan menunggu 140 tahun 
lagi untuk mengoptimalkan 
penggunaan teknologi-tekno-
logi yang telah ada demi ke-
maslahatan semua insan.

Peradaban berbasis mi-
nyak bumi sudah lama mesti-
nya kita tinggalkan karena 
kekuatan cahaya, udara dan 
frekuensi suara sendiri me-

rupakan sumber daya terba-
rukan yang tidak akan per-
nah habis. Nikola Tesla per-
nah berkata bahwa segala 
sesuatu mempunyai vibrasi 
dan frekuensi. Berpikirlah 
dengan dasar tersebut.

Tentu saja yang mampu 
menerapkan teknologi ala 
Tesla hanyalah mereka yang 
memiliki akses teknologi dan 
SDM yang dibutuhkan kepa-
karannya, namun semangat 
berinovasi dengan memper-
hatikan unsur-unsur alam 
dan kebutuhan manusia sa-
ngat bisa kita terapkan bersa-
ma. Sebagai contoh, beberapa 
startup di bawah memberi 
solusi bagi bumi dan penghu-
ninya pasca pandemi. Tidak-
lah kita perlu terikat oleh be-
lenggu-belenggu mindset ber-
basis "minyak bumi" lagi.

Kekuatan internet dan 
bioteknologi merupakan pa-
radigma "ala Tesla" yang ti-
dak terbelenggu oleh kabel, 
minyak bumi dan tanah tem-
pat bertumbuh. Berpikirlah 
dalam lingkup tersebut kare-
na jauh lebih relevan diban-
dingkan satu abad lampau.

Perubahan perilaku kon-
sumen yang kini lebih banyak 
berdiam di rumah untuk be-
kerja, belajar, bermain dan 
berbelanja merupakan sum-
ber ide bisnis yang tiada ha-
bis-habisnya. Dan ini jelas 
akan semakin meningkatkan 
teknologi non-bensin yang 
menyelamatkan ekologi bumi 
di masa depan. 

Era pasca pandemi ada-
lah era bisnis-bisnis impakful 
yang menyelamatkan per-

adaban manusia dari kebo-
rosan energi minyak dan ke-
pulasan akan berbagai bentuk 
keborosan. 

Byju berbasis di India, 
misalnya, adalah aplikasi 
pembelajaran online yang 
memberikan solusi bagi seko-
lah-sekolah dari tingkat SD 
hingga SMA dengan platform 
LMS (learning management 
system). Di bulan Maret dan 
April 2020, ketika pandemi 
Covid-19 masih masa awal 
lockdown nan panik, Byju 
menawarkan registrasi gratis 
yang ternyata melejitkan 
jumlah pengguna hingga 50 
juta orang. 

Ide online learning me-
mang telah lama hadir, na-
mun pergeseran paradigma 
belum pernah sederas seka-
rang di mana dalam waktu 
sangat singkat, pembelajaran 
daring menjadi arus tengah. 

Sedangkan pembelajaran 

luring alias tatap muka akan 
menjadi suatu kemewahan 
belaka. 

Bayangkan impaknya 
bagi pemerataan informasi 
dan pengetahuan ke seluruh 
pelosok dunia. Luar biasa, 
bukan? Kuliah di sekolah-se-
kolah papan atas tidak lagi 
perlu memeras biaya hidup 
super tinggi di luar negeri. 
Cukup dengan berinteraksi 
secara online berkualitas de-
ngan pengajar dan sesama 
siswa secara daring.

Sustenir Agriculture de-
ngan CEO Benjamin Swan 
merupakan startup Singapu-
ra swadaya pangan organik 
dengan penanaman tanpa 
tanah dan vertikal. 

Saat ini, Singapura 10% 
swadaya pangan, dengan 90% 
sisa kebutuhan diimpor dari 
negara-negara tetangga.

Angka ini diharapkan 
tumbuh menjadi 30% pada 
tahun 2030. Bahkan mereka 
berharap dapat mengekspor 
sayur-mayur organik segar 
mereka ke negara-negara te-
tangga suatu hari ini. 

Shopback adalah cashback 
platform yaitu semacam 
shopping assistant yang mem-
bantu konsumen menghemat 
biaya dan waktu. Dengan 
berbelanja via aplikasi mere-
ka, pengguna mendapatkan 
cashback yang dapat ditrans-
fer ke akun bank mereka. 

Saat ini pengguna menca-
pai 20 juta orang dengan 
proses cashback mencapai 
US$ 115 juta di Singapura, 
Filipina, Australia, Taiwan, 
Korea, Vietnam, Malaysia, 

dan Indonesia. 
Pada masa pandemi, 

Shopback menawarkan gaya 
belanja lebih ekonomis bagi 
konsumen. Uniknya, pande-
mi malah menyebabkan se-
makin banyak retailer yang 
bergabung. 

Data di Asia menunjuk-
kan 94% UKM melakukan 
proses digitalisasi agar dapat 
bertahan. Shopback kini telah 
digunakan oleh lebih dari 
4,000 merek dan e-commerce 
retailer UKM maupun raksa-
sa, termasuk Taobao, Amazon 
dan Expedia. Total omzet 
merchant mencapai US$ 1 
miliar via kemitraan dengan 
Shopback.

Selamat memikirkan stra-
tegi untuk lebih impakful be-
rinovasi di era pasca pande-
mi.                  ■

Ayo Lebih Impakful Pasca PandemiAyo Lebih Impakful Pasca Pandemi

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

MANUFAKTUR■

Industri Beralih 
ke Plastik Modern
JAKARTA. Pelaku usaha per-
lahan meninggalkan penggu-
naan plastik kresek, salah sa-
tunya industri makanan dan 
minuman. Saat ini pelaku in-
dustri lebih memilih produk 
kemasan plastik modern pa-
ckaging. 

Penggunaan plastik kresek 
mulai ditinggalkan seiring 
adanya Peraturan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 
142 Tahun 2019 tentang Ke-
wajiban Penggunaan Kantong 
Belanja Ramah Lingkungan. 
Aturan yang mulai berlaku 
pada Juli 2020 itu melarang 
penggunaan kantong plastik 
kresek di toko swalayan.

Asosiasi Industri Olefin, 
Aromatik dan Plastik Indone-
sia (Inaplas) mencatat utilitas 
produksi kantong kresek plas-
tik terus menurun dan saat ini 
berada di bawah 40%.  Adapun 
kantong plastik modern pa-
ckaging, utilitasnya terus me-
ningkat atau mencapai 70%. 
"Pada kondisi normal atau se-
belum pandemi Covid-19, uti-
litas plastik modern packa-
ging ini mampu mencapai 
90%-95%," terang Sekjen Ina-
plas, Fajar Budiono kepada 
KONTAN, Selasa (6/10). 

Dia bilang, 40% penjualan 

plastik modern packaging itu 
terserap industri makanan 
minuman. Selebihnya, farma-
si, pertanian dan lain-lain de-
ngan bentuk kemasan yang 
beragam, baik kemasan fl eksi-
bel (fl exible packaging) mau-
pun kemasan kaku (rigid pa-
ckaging) seperti misalnya bo-
tol obat yang terbuat dari 
plastik dan sebagainya. 

Sekretaris Perusahaan dan 
Direktur PT Panca Budi Idam-
an Tbk (PBID), Lukman Ha-
kim mengatakan, bisnis per-
usahaan tidak terlalu terdam-
pak penerapan pelarangan 
penggunaan kantong plastik 
kresek di toko swalayan, se-
bab perusahaan saat ini mem-
fokuskan penjualan pada ke-
masan plastik food grade.

Presiden Direktur PT Cham-
pion Pacific Indonesia Tbk 
(IGAR), Antonius Muhartoyo 
bilang, permintaan kemasan 
dari sektor farmasi sejauh ini 
masih baik. Meski begitu, ia 
memproyeksikan permintaan 
tersebut berpotensi meng-
alami penurunan pada Okto-
ber - Desember 2020 lantaran 
adanya penundaan tender 
obat BPJS Kesehatan.

M. Julian, Arfyana Citra

JAKARTA. Pengembang pro-
perti PT Capri Nusa Satu Pro-
perti Tbk (CPRI) menghenti-
kan sementara proyek pem-
bangunan The Atuh Beach 
Resort di Nusa Penida, Bali. 
Hal ini mengingat wilayah 
tersebut menerapkan kebijak-
an pembatasan sosial berska-
la besar (PSBB). 

Direktur Utama PT Capri 
Nusa Satu Properti Tbk, Jan-
sen Surbakti menyampaikan, 
progres pembangunan The 
Atuh Beach Resort sudah 
mencapai 30%. Lantaran ada 
pencegahan Covid-19 melalui 
PSBB, proyek terhenti. "Teta-
pi kami terus mengeluarkan 
inovasi baru untuk pemba-
ngunan jika nanti berjalan 
lagi. Sampai akhir tahun 2020, 
resor belum bisa beroperasi," 
kata dia kepada KONTAN, 
Kamis (8/10).

Proyek pariwisata di Nusa 
Penida itu berdiri di atas land 
bank seluas 4,2 hektare (ha). 
CPRI akan membangun total 
30 unit resor di sana. Pada 
awal tahun ini, CPRI menar-
getkan bisa merampungkan 
proyek, namun hal itu terham-
bat wabah korona.

Jensen memastikan proyek 
resor tetap diselesaikan jika 
situasi sudah kondusif. Seiring 
hal itu, CPRI juga terus ber-
upaya melakukan diversifi kasi 
usaha. "Kami tidak akan ber-
henti dan terus mencari pelu-
ang berbisnis di luar sektor 

properti offi ce dan perhotelan. 
Namun tentu kepastian ini 
terbuka setelah Desember," 
ucap Jansen.

CPRI sudah menyerap dana 
belanja modal (capex) yang 
berasal dari initial public of-
fering (IPO) senilai Rp 85,4 
miliar. Separuh dana belanja 
modal mengucur ke proyek 
resor The Atuh Beach Nusa 
Penida.

Selanjutnya 40% capex un-
tuk penyelesaian gedung JW 
Smart Offi ce and Convention 
Hall dan sisanya 10% sebagai 

modal kerja.
Pada semester I-2020, CPRI 

meraup pendapatan Rp 1,60 
miliar atau meningkat 27% 
dari Rp 1,26 miliar pada perio-
de yang sama tahun lalu. Na-
mun Capri Nusa masih men-
derita rugi bersih yang bisa 
diatribusikan kepada entitas 
induk Rp 1,55 miliar di semes-
ter I-2020. Nilai kerugian ini 
menyusut dari rugi setahun 
lalu senilai Rp 12,74 miliar.

Amalia Nur Fitri

CPRI Setop Sementara 
Proyek Resor di Bali

Manajemen 
CPRI mencari 

cara untuk 
diversifi kasi 

usaha.

PROPERTI■

JAKARTA. Undang-Undang 
Cipta Kerja masih memicu 
polemik. UU Sapu Jagad yang 
diharapkan mengundang in-
vestor, justru berpotensi kon-
tra produktif. Polemik itu 
khususnya di sektor kelistri-
kan terkait dengan pengatur-
an penjualan kelebihan tenaga 
listrik (excess power).

Dalam Omnibus Law ini, 
pemerintah membatasi penju-
alan kelebihan tenaga listrik 
oleh pengembang pembangkit 
listrik. Hal itu tercantum da-
lam pasal 23 ayat (2) UU Cipta 
Kerja sektor kelistrikan. Ke-
tentuan itu berbunyi, Penjual-
an kelebihan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 dapat dilakukan da-
lam hal wilayah tersebut be-
lum terjangkau oleh peme-
gang Perizinan Berusaha 
untuk kegiatan penyediaan 
tenaga listrik.

Pengamat Energi dan Direk-
tur Eksekutif Eksekutif Institu-
te for Essential Services Reform 
(IESR), Fabby Tumiwa menye-
butkan, frasa "dapat dilakukan 
dalam hal wilayah tersebut 
belum terjangkau oleh peme-
gang Perizinan Berusaha" 
memberikan pembatasan bagi 
penjualan excess power yang 
selama ini terbuka.

Artinya, dengan aturan itu, 
pemilik pembangkit yang me-
miliki excess power tak lagi 
berkesempatan menjual kele-
bihan listriknya jika di wilayah 

Pengembang Tak Leluasa 
Menjual Kelebihan Listrik
Aturan kelebihan tenaga listrik di UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi minat investasi

Ridwan Nanda Mulyana

Robot Raisa

 ANTARA/Moch Asim

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Mochamad Ashari (kanan) 
menjelaskan robot Raisa kepada GM PT Pertamina MOR V Jatimbalinus, Sasongko (kiri) dan 
Direktur RS Islam Surabaya Samsul Arifi n (tengah) saat serah terima robot tersebut di Gedung 
Pusat Robotika ITS, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/10). Robot Raisa yang dapat membawa 
makanan, peralatan medis dan obat-obatan pesanan PT Pertamina MOR V Jatimbalinus 
tersebut disumbangkan kepada RS Islam Surabaya untuk membantu tenaga kesehatan.

UU No 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan
Pasal 23
(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh 

pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah 

memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
(3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk di-

manfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari 
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

UU Cipta Kerja Sektor Ketenagalistrikan
Pasal 23
(1) Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentin-

gan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan 
bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur 
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaim-
ana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut 
belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan 
penyediaan tenaga listrik.

Sumber: UU Cipta Kerja dan UU Ketenagalistrikan

tersebut, jaringan dan sistem 
listriknya sudah tersedia oleh 
PT PLN (Persero). "Sebelum-
nya tidak dibatasi. Hanya dibi-
carakan sepanjang dapat per-
setujuan, boleh," ungkap dia 
kepada KONTAN, kemarin.

Oleh karena itu, ketentuan 
Pasal 23 ayat (2) itu dinilai 
kontra produktif dan dapat 
berdampak negatif, terutama 
bagi pemilik pembangkit lis-
trik dan wilayah usaha listrik 
seperti di kawasan industri. 

Fabby memberikan gam-
baran: semisal ada pemegang 
wilayah usaha yang memiliki 

pembangkit 500 MW, lalu ha-
nya terpakai 300 MW. Seha-
rusnya kelebihan 200 MW bisa 
dijual untuk kepentingan 
umum. "Namun karena di 
sana sudah ada pemegang izin 
berusaha (PLN misalnya), 
mereka tak bisa menjual kele-
bihan listriknya," ungkap dia.

Padahal, excess power dari 
suatu wilayah usaha bisa saja 
dimanfaatkan oleh PLN di 
waktu tertentu untuk meng-
efi sienkan sistem jaringan lis-
triknya. "Secara umum, menu-
rut saya kontra produktif, 
membuat sistem penyediaan 

listrik tidak efi sien dan justru 
bisa men-discourage untuk 
berinvestasi," kata Fabby.

Executive Vice President 
Corporate Communication 
and CSR PT PLN, Agung Mur-
difi menyatakan, sebagai 
BUMN dan mendapatkan 
mandat dalam pelayanan ke-
listrikan, PLN patuh dan men-
jalankan apa yang ditetapkan 
pemerintah menyangkut kete-
nagalistrikan.

Adapun pejabat Ditjen Ke-
tenagalistrikan Kementerian 
ESDM belum menjawab kon-
fi rmasi KONTAN, kemarin.  ■


