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Pada awal pendiriannya, 
Google dikenal dengan 
slogan "Do no evil" alias 

"Jangan berbuat jahat." Ini 
tentu merupakan angin segar 
di dunia internet yang dike-
nal penuh dengan misteri dan 
segala taktik bisnis dagang 
terotomatisasi yang sarat de-
ngan berbagai kesempatan 
salip-menyalip.

Pada 20 Oktober 2020, US 
Department of Justice telah 
menggugat antitrust (anti-
monopoli) kepada Google. 
Dan ini adalah gugatan bis-
nis terbesar yang pernah di-
alami raksasa internet ini.

Gugatannya adalah trans-
aksi-transaksi bisnis eksklu-
sif yang mematikan kompeti-
tor-kompetitor kecil. Dalam 
prinsip Antitrust Law AS, 
Google telah melakukan mo-
nopoli sehingga menyebabkan 
unfair advantage dalam search 
dan online advertising. Sebelas 
negara bagian AS telah berga-
bung dalam gugatan federal 
tersebut.

Tampaknya Google akan 
meladeni pertarungan hukum 
tersebut yang diprediksi akan 
berlangsung selama beberapa 
tahun. Jika Pemerintah AS 
memenangkan gugatan, maka 
Google harus merestrukturi-
sasi bisnis mereka sehingga 
tidak merugikan kompetitor. 

Dari sudut Hukum Juris-
prudensi, kasus ini akan 
menjadi preseden penting 
bagi para raksasa IT. 

Pemerintah federal AS 

juga akan mempunyai basis 
hukum dalam meregulasi 
perusahaan-perusahaan tek-
nologi dengan lebih mendetail 
di masa depan.

Menurut Kent Walker, SVP 
Global Affairs Google, sebe-
narnya konsumen sendirilah 
yang memilih menggunakan 
Google Search. Gugatan hu-
kum ini bisa-bisa malah me-
micu tumbuhnya search engi-
ne abal-abal murahan yang 
tidak seberapa powerful, de-
mikian ujarnya.

Jaksa penuntut kasus ini 
berfokus kepada dugaan Goo-
gle mencekik habis para kom-
petitor. Dan ini berbasis pada 
preseden antitrust tahun 1998 
yang dialami oleh Microsoft 
atas dasar Hukum Antitrust 
Sherman Act tahun 1890.

Para analis hukum cukup 
banyak yang berargumentasi 
bahwa Sherman Act bukanlah 
dasar hukum yang sesuai 
karena menempatkan konsu-
men sebagai korban monopoli 
dengan peningkatan harga 
yang tidak fair. Google tidak 
meningkatkan harga atas 
konsumen. 

Yang lebih tepat gugatan 
terhadap Google adalah efek 
negatif atas kualitas search 
engine secara umum. Karena 
tidak adanya lagi kompetisi 
yang seimbang dengan kom-
petitor-kompetitor lain, jadi 
konsumen tidak punya pilih-
an lain yang memadai. Inilah 
yang dipercaya sesungguh-
nya terjadi.

Dalam dunia online 
search, Google menguasai 
88% pangsa pasar. Market 
share ini bahkan lebih besar 
di antara pengguna smart-
phone yaitu 94%.

Ini dimungkinkan karena 
banyak smartphone Android 
yang menempatkan aplikasi 
Google secara default dalam 
konfi gurasi pre-install. Jadi-
lah Google Search selalu hadir 
sebagai default bagi para 
pengguna smartphone tanpa 
kecuali, walaupun pilihan 
lain ada. 

Tampaknya, the big four 
perusahaan raksasa teknologi 
yaitu Google, Apple, Facebook 
dan Amazon akan terus dia-
mati oleh Pemerintah Federal 
dan Negara Bagian AS atas 
kekuatan mereka terhadap 
pasar yang semakin "memo-

nopoli." Bisa dipahami meng-
apa Apple, Facebook dan 
Amazon juga seringkali men-
jadi sasaran gugatan para 
jaksa federal dan negara ba-
gian AS. 

Masih adakah kesempatan 
bagi startup-startup teknologi 
untuk masuk dalam pasar 
search dan online advertising? 
Sebagai pemain kecil (belum 
seraksasa the big four), apa 
pilihan startup-startup yang 
ingin memasuki pasar yang 
sama?

Pertama, online advertising 
di luar The Big Four masih 
dimungkinkan, terutama di 
dalam network publikasi onli-
ne atau blog yang ber-DA (do-
main authority) tinggi. Jadi, 
kuncinya adalah memba-
ngun dulu otoritas situs 
Anda, sebelum meraup un-
tung dari para pemasang 
iklan. 

Kedua, apabila gugatan 
dimenangkan oleh DOJ (De-
partment of Justice) AS, ke-
sempatan untuk memba-
ngun search engine kompeti-
tor serupa Google akan 
semakin tinggi. Intinya 
adalah algoritme yang mam-
pu menyaingi atau lebih 
baik daripada Google. Nah, 
ini yang menantang para 
saintis data dan program-
mer.

Slogan Google "Do no evil" 
semestinya dijadikan pedo-
man berinteraksi di dalam 
dunia maya. Di ranah hu-
kum anti-monopoli atau an-

titrust, jelas "do no evil" ini 
merupakan fi losofi  yang ter-
dalam. 

Ketika ada perusahaan IT 
yang mempunyai kekuatan 
besar untuk mengubah perila-
ku konsumen, bisa dipastikan 
para penegak hukum siber 
dan hukum bisnis akan 
menoleh ke sana.

Para pendiri startup yang 
ingin mengikuti jejak Google, 
silakan saja. Menjadi media 
pemasangan iklan siber jelas 
masih besar pangsa pasar-
nya. Kuncinya adalah algo-
ritme yang powerful dan ke-
mampuan meningkatkan DA 
alias otoritas domain sehing-
ga mencapai titik massa kri-
tikal (critical mass).           ■

Peningkatan okupansi belum tentu terjadi 
di semua perhotelan.
Maulana Yusran, 
Sekretaris Jenderal PHRI

■BISNIS

Masihkah Google "Do No Evil"?Masihkah Google "Do No Evil"?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. Freeport McMoR-
an, pemegang 49% saham PT 
Freeport Indonesia mengusul-
kan untuk memperluas kapa-
sitas pabrik pemurnian dan 
pengolahan mineral (smelter) 
existing yang ada di Gresik, 
Jawa Timur. Usulan tersebut 
sebagai bentuk penolakan 
Freeport McMoRan memba-
ngun smelter baru dengan in-
vestasi US$ 3 miliar. 

Chief Executive Offi cer Fre-
eport McMoRan, Richard Ad-
kerson menyampaikan, seba-
gai alternatif ketimbang mem-
bangun smelter baru, lebih 
baik memperluas smelter 
existing dan menambah pab-
rik logam mulia. 

Adkerson mengklaim, smel-
ter baru maupun perluasan 
smelter existing juga tidak 
mampu menampung seluruh 
produksi konsentrat di masa 
mendatang. Sebagai solusi-
nya, dia meminta pemerintah 
memberikan izin ekspor kon-
sentrat yang tidak mampu di-
tampung smelter existing 
yang akan diperluas.

Hal itu sudah dibahas de-
ngan Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). 
Jika tawaran ini diterima, 
maka Freeport siap memba-
yar bea untuk ekspor konsen-

trat yang tak terserap. Menu-
rut dia, penawaran ini akan 
menguntungkan kedua pihak. 
"Kami bisa terhindar dari 
mega proyek konstruksi ini 
dan keuntungan fi nansial yang 
sangat positif bagi pemerin-
tah," ujar Adkerson.

Di sisi lain, Executive Vice 
President and Chief Financi-
al Offi cer Freeport McMoRan 
Kathleen Quirk mengungkap-
kan, investasi smelter baru 
menelan biaya lebih besar ke-
timbang usulan perluasan 
smelter existing. "Estimasi 
sebelumnya untuk smelter 
baru US$ 3 miliar dan estimasi 
untuk perluasan smelter Gre-
sik untuk 30% perluasan seki-
tar US$ 250 juta dan jumlah 
yang sama untuk pemurnian 
logam mulia," ujar Quirk.

Pemerintah bergeming. Di-
rektur Jenderal Mineral dan 
Batubara (Dirjen Minerba) 
Kementerian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) 
Ridwan Jamaluddin meminta 
Freeport tetap membangun 
smelter. "Karena UU dan per-
janjian tersebut memerintah-
kan Freeport membangun 
smelter," pungkas dia kepada 
KONTAN, Kamis (29/10).

Filemon Agung, Pratama G

Freeport Usul Perluas 
Smelter Existing

POLEMIK SMELTER■

JAKARTA. Libur panjang pe-
kan ini berpotensi menggai-
rahkan sektor ritel, pariwisata 
hingga perhotelan. Meski be-
lum bisa menutupi kerugian 
bisnis pada masa pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB), 
setidaknya masa liburan pe-
kan ini sedikit mengungkit 
sejumlah sektor bisnis.

Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia (PHRI) 
mencatat, saat libur panjang 
di akhir pekan ini, okupansi 
hotel yang berlokasi dekat 
dengan destinasi wisata mulai 
tumbuh. Dalam dua hari ter-
akhir, rata-rata okupansi hotel 
bisa mencapai 40%. 

Namun, Sekretaris Jenderal 
PHRI Maulana Yusran menge-
mukakan, peningkatan oku-
pansi belum tentu terjadi di 
semua perhotelan, terlebih di 
hotel yang lokasinya tak dekat 
dengan destinasi wisata. 

Secara umum, okupansi 
perhotelan di kuartal III-2020 
masih stagnan dan belum 
mengalami pertumbuhan sig-
nifi kan ketimbang  masa-masa 
awal pandemi lalu.

Marketing Communication 
Executive Aston Inn Gresik, 
Karina Zalfa mengungkapkan, 
belum terlihat lonjakan oku-
pansi yang signifikan pada 
akhir pekan ini. "Sampai saat 
ini reservasi on hand kami 
dalam kurun empat hari ke 
depan rata-rata sekitar 60%," 
ungkap dia, Kamis (29/10).

Adapun tingkat okupansi 
Month to Date sampai saat ini 
sudah 70%. Kendati belum ada 
peningkatan signifi kan, masih 
ada kemungkinan peningkat-
an okupansi khususnya meng-
ingat tren pemesanan hotel di 
menit-menit terakhir.

CEO Dafam Hotel Manage-
ment Andhy Irawan menyam-
paikan, libur panjang pekan 

ini membantu peningkatan 
okupansi jaringan hotel Da-
fam di berbagai kota. Namun 
kenaikan itu belum bisa me-
nyamai kondisi normal atau 
sebelum pandemi Covid-19. 
“Rata-rata kenaikan tingkat 
hunian 25%-30%. Jika kondisi 
normal, kebanyakan hotel 
kami akan penuh,” ungkap 
dia, Kamis (29/10).

Sebenarnya peningkatan 
okupansi saat ini belum bisa 
menambal kerugian Dafam 
Hotel Management selama 
pemberlakuan PSBB.

Setali tiga uang, Santika In-
donesia Hotel and Resorts 
juga kecipratan dampak posi-
tif hari libur dan cuti bersama 
sepanjang pekan ini.

General Manager Business 
Development and Marcomm 
Department Santika Indone-

sia, L Sudarsana menyebut-
kan, peningkatan okupansi 
hotel Santika marak di daerah 
luar Jakarta, seperti Sema-
rang, Yogyakarta dan Malang.
Misalnya Hotel Santika di Se-

marang selama masa pandemi 
memiliki tingkat okupansi 
30%-40%. “Lumayan efek li-
buran ini, terutama bagi hotel-
hotel kami di daerah,” kata 
dia, Kamis (29/10).

Titik S. Ariyanto, Manager 

Marketing and Public Rela-
tion Jatim Park Group meng-
ungkapkan liburan kali ini 
menjadi momentum penting 
untuk bangkit kembali pasca 
penutupan destinasi beberapa 
waktu lalu akibat kebijakan 
pencegahan Covid-19.

Titik bilang, jumlah pengun-
jung dipastikan meningkat 
ketimbang akhir pekan secara 
umum maupun pada weekday 
atau tengah pekan. "Perkiraan 
peningkatan pengunjung dua 
kali lipat dari weekday. Untuk 
pengunjung Jatim Park 2 dan 
3 bisa mencapai 2.000 peng-
unjung di long weekend ini," 
kata dia, Kamis (29/10).

Untuk libur panjang pekan 
ini, menurut Titik, animo 
pengunjung cukup tinggi. Pi-
hak pengelola memberikan 
promo diskon 30% harga tiket 

wisata Jatim Park sejak perta-
ma kali dibuka kembali bebe-
rapa waktu lalu.

Dari sektor ritel, PT Mega 
Perintis Tbk (ZONE) memas-
tikan liburan panjang ini ber-
dampak positif bagi penjualan 
ritel. Namun Chief Executive 
offi cer (CEO) ZONE  FX Afat 
Adinata bilang kenaikan ini 
belum bisa menggantikan 
efek penurunan penjualan 
saat PSBB di DKI Jakarta. 
"Libur panjang hanya bebera-
pa hari dan daya beli masyara-
kat belum pulih," kata dia, 
Kamis (29/10).

Kondisi ini dapat terjaga 
selama tidak ada lonjakan ka-
sus Covid-19. Afat menilai li-
buran ini bisa mendongkrak 
permintaan sebesar 60%, naik 
dari permintaan di hari nor-
mal sebesar 50%.       ■

Mengalap Berkah Liburan
Sektor pariwisata, hotel dan ritel mencatatkan kenaikan permintaan di saat libur panjang

Filemon A Hadiwardoyo, 
Dimas Andi Shadewo

Peluncuran Aplikasi Logistik

KONTAN/Baihaki

Founder dan CEO Trawlbens, Beni Syarifudin (kiri) bersama Business Development Manager Trawlbens, Afristi Ramadhani 
menunjukkan aplikasi Trawlbens saat peluncuran di Jakarta, Rabu (28/10). Mengantisipasi perkembangan sektor logistik 
di saat pandemi Covid-19, Trawlbens sebagai start-up kargo dan logistik di Indonesia menawarkan aplikasi dengan 
delapan layanan pengiriman atau perpindahan barang dari dan ke seluruh pelosok Indonesia.

KELISTRIKAN■

Penjualan Listrik 
PLN Tumbuh Tipis
JAKARTA. PT Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) menca-
tatkan penjualan listrik sebe-
sar 181.638 Gigawatt Hour 
(GWh) per akhir kuartal III-
2020. Pencapaian itu tumbuh 
tipis 0,6% dibandingkan perio-
de yang sama tahun lalu. 

Executive Vice President 
Corporate Communication 
PT PLN, Agung Murdifi me-
nyampaikan, peningkatan 
penjualan listrik didorong 
jumlah pelanggan PLN yang 
meningkat sebanyak 3,4 juta 
pelanggan hingga September 
2020 menjadi 77,9 juta pelang-
gan. Pada September tahun 
lalu, jumlah pelanggan PLN 
mencapai 74,5 juta.

Hal ini menjadikan nilai 
penjualan tenaga listrik PLN 
sampai September 2020 men-
capai Rp 205,1 triliun, tumbuh 
1,2% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu sebesar 
Rp 202,7 triliun. "Semua ini 
diperoleh dengan tarif tenaga 
listrik yang tidak mengalami 
perubahan sejak tahun 2017," 
ujar dia, Selasa (27/10). 

Menurut Agung, peningkat-
an penjualan listrik pada sek-
tor rumah tangga dan industri 
pertanian serta industri 
UMKM turut mendorong per-
tumbuhan penjualan.

Dengan peningkatan penju-
alan listrik pada kuartal III-
2020, PLN mencatatkan pen-

dapatan sebesar Rp 212,23 
triliun atau tumbuh 1,04% di-
bandingkan realisasi di kuar-
tal III-2019 senilai Rp 209,29 
triliun. 

Meski penjualan dan penda-
patan naik, selama sembilan 
bulan tahun ini PLN belum 
mampu membukukan laba 
bersih. Perusahaan setrum 
pelat merah tersebut menderi-
ta kerugian bersih mencapai 
Rp 12,14 triliun. 

Di periode yang sama tahun 
sebelumnya, PLN mampu me-

norehkan laba bersih sebesar 
Rp 10,84 triliun. 

Salah satu pemicu kerugian 
bersih pada kuartal ketiga ta-
hun ini, PLN menderita rugi 
kurs Rp 22,87 triliun. Kondisi 
ini berbanding terbalik de-
ngan periode yang sama tahun 
sebelumnya, ketika PLN ma-
sih untung selisih kurs sebe-
sar Rp 4,37 triliun.

Filemon Agung Hadiwardoyo

Sektor rumah 
tangga, pertanian 
dan UMKM ikut 

mendorong 
pertumbuhan.

Jumlah 
pengunjung 
meningkat 

dibandingkan 
hari biasa.


