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Jika proyek PLTS di jalan tol Bali ini berhasil 
pasti berlanjut di ruas jalan tol lainnya.
Subakti Syukur, 
Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk
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Trust is everything. Ke-
percayaan adalah sega-
lanya dalam suatu hu-

bungan, baik hubungan kelu-
arga, percintaan, pekerjaan, 
kemitraan, maupun antara 
konsumen dan suatu produk 
atau bisnis. Terlepas dari 
manusia mempunyai aspek 
kognitif dan afektif, faktor 
emosi sangat menentukan 
sukses atau gagalnya suatu 
bisnis atau produk.

Dalam bisnis multikanal 
(multichannel) seperti seka-
rang ini, konsumen bisa saja 
memulai buyer's journey dari 
informasi online atau sos-
med, namun berakhir di gerai 
offl ine atau sebaliknya. 

Pebisnis sudah tidak bisa 
lagi mengabaikan fakta bah-
wa suatu perjumpaan perta-
ma belum tentu berakhir de-
ngan closing dan suatu keper-
gian belum tentu merupakan 
pertemuan terakhir. 

Manusia adalah makhluk 
yang bernarasi. We're story-
telling creatures. Dan ini me-
rupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi psikis 
dan emosi seseorang. Bahkan 
sangat mempengaruhi.

Coba perhatikan. Apa sih 
yang membuat Anda merasa 

marah atau menangis? Salah 
satunya karena mendengar-
kan narasi orang lain yang 
menggeramkan atau menye-
dihkan. 

Atau Anda sendiri mem-
punyai narasi tertentu di 
dalam pikiran yang mempu-
nyai makna-makna tertentu, 
sehingga emosi terpancing 
untuk berbicara.

Dalam konteks shopping, 
perjalanan konsumen (bu-
yer's journey) dapat dibuat-
kan suatu "narasi" dengan 
titik-titik aksi dari penjual 
dan pembeli. 

Tugas penjual adalah me-
mastikan ketika pembeli se-
dang berinteraksi, misalnya 
di titik masuk, titik browsing, 
titik masuk ke keranjang, ti-
tik bayar, dan sebagainya, 
mereka mendapatkan kejelas-
an secara praktik dan menda-
patkan kepuasan emosional.

Kepuasan emosional yang 
dialami dalam jangka pan-
jang atau berkali-kali dalam 
durasi pendek akan menum-
buhkan kepercayaan emosio-
nal. Menurut Scott Magids, 
Alan Zorfas, dan Daniel Lee-
mon yang merupakan advisor 
firma consumer intelligence 
Motista, tingkat emosi, ke-

puasan konsumen dapat di-
kategorikan dalam 10 moti-
vator emosi.

Satu, unik dan spesial se-
hingga membuat konsumen 
menonjol. Dua, membuat kon-
sumen percaya akan masa 
depan dan bermental positif.

Tiga, membuat konsumen 
menikmati hidup yang lebih 
baik (well-being) tanpa kon-
fl ik. Empat, membuat konsu-
men merasa lebih mandiri 
tanpa restriksi.

Lima, membuat konsumen 
merasa lebih nikmat dan ex-

citing, seperti berpartisipasi 
dalam suatu aktivitas terten-
tu. Enam, membuat konsu-
men merasa memiliki dan 
berafiliasi dalam suatu ko-
munitas. Tujuh, membuat 
konsumen merasa turut men-
jaga lingkungan. 

Delapan, membuat konsu-
men merasa telah mencapai 
image tertentu. Sembilan, 
membuat konsumen yakin 
akan hari ini dan yang akan 
datang, sehingga mereka 
mampu mencapai harapan 
dengan tenang. Sepuluh, 
membuat konsumen sukses 
dalam hidup, melampaui ba-
tas-batas fi nansial dan sosio-
ekonomi.

Sepuluh motivator emosi 
ini tampak sering digunakan 
dalam iklan-iklan yang me-
mancing perasaan suka, 
gembira, aman, dan lainnya. 
Dengan mengidentikkan pro-
duk dengan emosi tertentu, 
sensitivitas harga semakin 
menurun sehingga komuni-
kasi lebih mudah dipercaya. 

Strategi berbasis emosi 
ini memang tidak mudah, 
mengingat trigger alias pen-
cetus emosi di dalam setiap 
individu bisa berbeda-beda 
dan tidak semua orang punya 

kepekaan yang sama. 
Menurut riest, konsumen 

yang mempunyai keterikatan 
emosi dengan produk mem-
punyai kesetiaan pengguna-
an hingga dua kali lipat. 

Mereka lebih proaktif 
mencari kabar akan produk 
dan merekomendasikannya 
kepada orang lain. Dengan 
kata lain, strategi berbasis 
emosi ini mempunyai daya 
tarik luar biasa hingga repeat 
order bisa dipastikan.

Bangunlah narasi produk 
atau bisnis, seperti produk-
produk Apple dengan narasi-
narasi yang dibangun secara 
jenial oleh mendiang Steve 
Jobs, yang diawali dengan 
iklan "the crazy ones." 

Kini, setiap kali laun-
ching produk Apple baru, mi-
salnya, narasi branding sim-
pel dan berkualitas diulang 
kembali secara cerdas dan 
imersif oleh Tim Cook.  

Konklusinya, manusia 
adalah makhluk terbentuk 
oleh berbagai narasi. Guna-
kan kekuatan narasi dalam 
menjual produk. 

Bangun emosi positif, 
ulangi hingga terbangun ke-
percayaan. Siklus terulang, 
jadilah repeat order               ■

Kepercayaan Emosional dan Repeat OrderKepercayaan Emosional dan Repeat Order

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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PLTP Skala Kecil Geo 
Dipa Segera Berjalan

WONOSOBO. PT Geo Dipa 
Energi resmi mengebor untuk 
pertama kali Pembangkit Lis-
trik Tenaga Panas Bumi 
(PLTP) Small Scale Dieng  
berkapasitas 10 megawatt  
(MW), Kamis (22/4). Ini adalah 
tipe PLTP berkapasitas kecil.

Direktur Utama Geo Dipa 
Riki F. Ibrahim mengungkap-
kan, pembangkit panas bumi 
berkapasitas kecil berpotensi 
dikembangkan pada daerah 
yang memiliki permintaan lis-
trik yang rendah. "Geo Dipa,  
sebagai pioner PLTP small 
scale ini, akan mengupayakan 
agar proses pengeboran panas 
bumi skala kecil bisa lebih 
efi sien, dan bisa terintegrasi  
dengan sistem kelistrikan 
PLN supaya ada perputaran 
ekonomi di daerah-daerah,"  
kata Riki, Kamis (22/4).

Direktur Operasi dan Pe-
ngembangan Niaga Geo Dipa 
Dodi Herman mengungkap-
kan, proyek PLTP skala kecil 
di Dieng itu menelan investasi 
US$ 21 juta. Dia berharap,  
listrik dari PLTP ini mulai ter-
koneksi dengan sistem kelis-
trikan PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) pada pekan de-
pan atau akhir bulan ini.

"Nantinya setelah terhu-

bung untuk pertama kali, ma-
sih ada rangkaian ujicoba 
yang harus dilakukan untuk  
menguji performa dan mem-
buktikan bahwa PLTP yang 
dibangun sesuai dengan kon-
trak," kata Dodi.

Dodi melanjutkan, kehadir-
an PLTP Small Scale ini akan 
menambah pasokan listrik 
Geo Dipa ke PLN. Listrik dari 
PLTP berkapasitas 10 MW ini 
bakal menambah pasokan lis-
trik di sistem kelistrikan Jawa, 
Madura dan Bali (Jamali). 
Listrik dari PLTP ini juga  ma-
suk dalam Perjanjian Jual Beli 
Tenaga Listrik (PJBTL) PLTP 
Dieng Unit 1 berkapasitas 
bersih 55 MW antara Geo Dipa 
dengan PLN.

Presiden Direktur dan  CEO 
PT Inti Karya Persada Tehnik 
(IKPT) Yasuhiro Hime menya-
takan, sebagai kontraktor  
proyek ini, pengerjaan proyek 
PLTP Small Scale Dieng diga-
rap dalam waktu  sekitar 18 
bulan. "Dengan terobosan 
awal ini, pengembangan pa-
nas bumi dengan skema seru-
pa dapat dilakukan untuk pe-
ngembangan PLTP di daerah 
lainnya," kata dia.

Filemon Agung Hadiwardoyo

JAKARTA. PT Bukit Asam 
Tbk (PTBA) terus ekspansi 
untuk pembangunan Pem-
bangkit Listrik Tenaga  Surya 
(PLTS). Terbaru dengan 
menggandeng PT Jasa Marga 
Tbk (JSMR).

Sekretaris Perusahaan PT 
Bukit Asam Tbk Apollonius 
Andwie mengatakan,  PTBA 
tengah melakukan penjajakan 
dengan Jasa Marga untuk me-
manfaatkan pemanfaatan pa-
nel surya di sepanjang jalan 
tol milik perusahaan negara 
pengelola jalan tol tersebut. 
"Kami tengah menjajaki pe-
masangan panel surya beker-
jasama dengan Jasa Marga 
untuk penerangan di jalan 
tol," kata Apollonius kepada 
KONTAN, Rabu (21/4).

Selain dengan Jasa Marga, 
PTBA kini juga tengah bersiap 
menggarap dua proyek skala 
besar PLTS di lahan eks tam-
bang milik perusahaan. Yakni 
di Ombilin, Sumatera Utata 
dan Tanjung Enim, Sumatera 
Selatan.

Rencananya, pembangunan 
PLTS di Ombilin  di atas lahan 
eks tambang seluas 224 hekta-
re, sementara di Tanjung 
Enim seluas 201 Ha. Nantinya, 
kapasitas yang ditargetkan 
terpasang untuk masing-ma-
sing proyek tersebut 200 Me-
gawatt (MW).

PTBA juga memiliki proyek 
PLTS Bandara Soekarno Hat-
ta. PLTS ini terdiri dari 720 
solar panel dengan kapasitas 

241 kilowatt peak (kWp) dan 
beroperasi pada Oktober ta-
hun 2020 lalu. "Ke depan, kami 
berharap pemanfaatan PLTS 
di Indonesia bisa terus ber-
kembang untuk peningkatan 
bauran energi baru,"  ujar 
Apollonious.

Direktur Utama PT Jasa 
Marga Tbk Subakti Syukur 
dalam kesempatan brbe4da 
mengungkapkan, Jasa Marga 
dan PTBA memiliki Head Of 
Agreement dengan Bali Toll 
untuk pengembangan PLTS. 
"Masih dalam proses pemba-
hasan dan  study masing-ma-
sing pihak, belum ada nilai 

investasi-nya," kata dia ke 
KONTAN, Kamis (22/4).

Menurut Subakti, latar bela-
kang kerjasama antara Jasa 
Marga dan PT BA adalah un-
tuk efi siensi operasional seka-
ligus mendukung energi ter-
barukan serta menambah 
pendapatan usaha perusaha-
an. "Jika proyek ini berhasil 
pasti berlanjut di ruas tol lain-
nya," kata Subakti.

Intan Nirmala, Azis Husaini

 
KONTAN/Fransiskus Simbolon 

Kerjasama PT Jasa Marga Tbk dan PT Bukit Asam Tbk adalah 
untuk efi siensi operasional dan mendukung energi terbarukan. 

PTBA dan JSMR 
Jajaki PLTS Jalan Tol

Jika berhasil 
memasang PLTS 
di Tol Bali akan 
diteruskan ke 
ruas tol lain.

ENERGI TERBARUKAN■

JAKARTA. Vaksinasi Covid-19 
turut memanaskan bisnis jasa 
rantai pendingin (cold chain). 
Meski menyetor porsi yang 
masih mini, melonjaknya per-
mintaan rantai pendingin dari 
industri farmasi di masa pan-
demi ini membuat hot industri 
yang bergerak di bidang ini.

Hingga Maret 2021, Indone-
sia sudah mendatangkan 38 
juta dosis vaksin. Jutaan dosis 
vaksin sudah disebar ke bebe-
rapa daerah. 

Ketua Asosiasi Rantai Pen-
dingin Indonesia (ARPI) Ha-
sanuddin Yasni mengungkap-
kan, permintaan dari sektor 
farmasi pada tahun lalu mele-
sat 45%. Walau begitu, secara 
keseluruhan, permintaan dari 
industri farmasi tidak begitu 
signifi kan terhadap total pen-
dapatan industri.

Dia memberikan gambaran, 
di periode sebelum pandemi,  
pemakaian cold storage untuk 
farmasi hanya berkisar 3%-4% 
dari total kapasitas cold stora-
ge. Tahun lalu, porsinya naik  
menjadi 5%-6%. "Pembuatan 
mini storage dan cold chain 
logistics untuk distribusi vak-
sin dan produk farmasi lain-
nya yang pertumbuhannya 
meningkat mencapai 45%," 
ungkap Hasanuddin kepada 
KONTAN, Kamis (22/4).

Meningkatnya permintaan  
jasa cold chain  ini didorong 
oleh keperluan distribusi dan 
penyimpanan vaksin Covid-
19, yang menaikkan 30% per-
mintaan rantai dingin untuk 
industri farmasi. Hasanuddin 
bilang, infrastruktur dan per-
lengkapan rantai pendingin 
untuk distribusi dan penyim-
panan vaksin  di Jawa, Bali 
dan Sumatera relatif lebih 
siap dari kawasan lain. 

Namun untuk wilayah Indo-
nesia Tengah dan Indonesia 
Timur, masih diperlukan tam-
bahan drop reefer container, 
reefer truck, reefer vehicle 

serta cool box yang sesuai ka-
pasitas infrastruktur di ma-
sing-masing daerah.

Kalkulasi ARPI, paling tidak 
dibutuhkan berbagai peralat-
an itu dengan total 1.000 unit 
untuk pendistribusian dan 
penyimpanan di Indonesia 
Tengah dan Timur. "Saat ini 
masih terus dipasang storage 
room vaksin yang rerata ber-
ukuran 150-200 m3 di bebera-
pa daerah, seperti Ternate, 
Sorong, Manokwari, Bitung, 
Makassar, dan beberapa ka-
bupaten di Sumatera," kata 
Hasanuddin.

Sebagai gambaran, dalam 
cold chain vaksinasi, diperlu-
kan cool box yang dilengkapi 
ice gel atau ice pack, dengan 
pemakaian reefer vehicle se-
perti mini van dan reefer 

motorcycle. Setiap unit itu 
juga disertai dengan GPS dan 
alat pemantau suhu secara 
real time 5 menit sekali.

Hasanuddin melanjutkan, 
saat ini ARPI beranggotakan 
108 perusahaan, plus 75 usaha 
kecil binaan. Dari jumlah ter-
sebut, 14 anggota ARPI terli-
bat dalam penyediaan cold 
chain vaksin.

"Eksekutor BUMN langsung 
business to business (b to b)  
dengan para anggota ARPI. 
Asosiasi sebatas memberi 
tuntunan standar prosedur 
operasional distribusi dan pe-
nyimpanan. Mereka yang ter-
libat sudah berpengalaman," 
tandas dia.

Vidjongtius, Presiden Direk-
tur PT Kalbe Farma Tbk 
(KLBF) menyebutkan, saat 

ini, distribusi  vaksin dalam 
jejaring rantai pendingin di 
Grup Kalbe sudah berjalan. 
Namun volume belum full se-
hingga KLBF mendistribusi-
kannya secara bertahap.  "Dis-
tribusinya sudah mulai berja-
lan ke area-area di Pulau 
Jawa," katanya ke KONTAN, 
Kamis (22/4). 

Ia memastikan, anak usaha 
KLBF, PT Enseval Putera Me-
gatrading Tbk (EPMT), memi-
liki kesiapan untuk mendistri-
busikan vaksin Covid-19. 
Apalagi EPMT telah memiliki 
sarana distribusi rantai dingin 
yang tersebar di seluruh pro-
vinsi Indonesia.

Vidjongtius menambahkan, 
infrastruktur distribusi rantai 
dingin juga telah tersedia. Mu-
lai dari  kemasan, pergudang-

an, dan pengiriman berdasar-
kan Cara Distribusi Obat yang 
Baik (CCODB). Dus, dia me-
nandaskan, EPMT mampu 
mendistribusikan vaksin da-
lam suhu 2 derajat-8 derajat 
celsius. "Infrastruktur cold 
chain sudah ada karena la-
yanan distribusi produk obat 
yang selama ini dilakukan su-
dah beroperasi melalui cold 
chain ini," ujarnya.

Corporate Secretary PT 
Campina Ice Cream Industry 
Tbk (CAMP) Sagita Melati 
mengatakan, CAMP siap men-
distribusikan vaksi. "Seandai-
nya diperlukan pemerintah, 
kami siap. Keikutsertaan kami 
juga  didukung aspek keaman-
an produk dan aspek teknis 
lainnya," kata Sagita kepada 
KONTAN, Rabu (21/4).    ■

Bisnis Hot Rantai Dingin
Penyedia jasa distribusi rantai dingin (cold chain) mulai terlibat mendistribusikan vaksin Covid-19

Venny Suryanto, Ridwan 
Nanda Mulyana

Peci Pandan

ANTARA/Yusuf Nugroho

Perajin mencoba peci pandan hasil karyanya di Margorejo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (22/4). Kerajinan peci 
berbahan daun pandan yang dijual dengan harga Rp 50.000-Rp 85.000 per unit itu dipasarkan ke sejumlah kota di 
Indonesia bahkan juga diekspor ke Malaysia, Italia dan Jerman.

KONTAN/Filemon Agung Hadiwardoyo 

Proyek ini diharapkan dapat mulai terkoneksi dengan sistem 
kelistrikan PLN pada pekan depan atau diakhir bulan ini. 


