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Tren bisnis frozen food sampai pelosok, 
butuh third party untuk jadi hub 
Hasanudin Yasni, Ketua Umum Asosiasi 
Rantai Pendingin Indonesia

■MANUFAKTUR ■ENERGI

Kantor-kantor perusa-
haan berbasis teknolo-
gi ternama seperti 

Buzzfeed, Zoom, Dropbox, 
Mailchimp, Pandora, Aruba, 
Asana, Yelp dan Box menggu-
nakan Envoy sebagai office 
manager virtual mereka. 

Envoy adalah startup apli-
kasi yang memodernisasi 
front desk alias resepsionis/
manajer kantor yang bersen-
tuhan langsung dengan akti-
vitas-aktivitas tamu kantor 
secara face-to-face.

Di era kerja hybrid ini, 
aplikasi B2B Envoy mena-
warkan fi tur-fi tur baru yang 
berhubungan erat dengan 
prokes ketat, seperti touchless 
registration, desk booking de-
ngan kapasitas terbatas, mail 
and offi ce delivery dan kontak 
cepat atas info positif Covid-
19. Selain itu, aplikasi terse-
but juga mempermudah video 
conference dan online mee-
ting.

Envoy sendiri telah berha-
sil mendapatkan funding Seri-
es B sebesar US$ 59,2 juta 
dari Andreessen Horowitz 
dan Menlo Ventures. 

Omzet mereka mencapai 
US$ 7,5 juta per tahun. Kini 

mereka memiliki 47 pegawai 
dan berkantor pusat di San 
Francisco.

Pengeluaran global untuk 
teknologi mencapai US$ 4,1 
miliar tahun ini dan tumbuh 
sekitar 6,2% setiap tahun. 
Dan office management 
software merupakan salah 
satu yang pasarnya jelas 
mengingat hampir semua 
kantor membutuhkannya.

Sekitar 1,3 juta kantor te-
lah menggunakan Envoy sela-
ma pandemi dan pasca pan-
demi di AS. Operasi interna-
sional mereka telah merambah 
Inggris dan India. Operasi di 
AS bertambah dengan kantor 
cabang di Denver (Colorado) 
dan Kansas City (Missouri).

Berikut ini adalah tan-
tangan dan kesempatan bagi 
aplikasi Envoy dan yang se-
rupa di era remote dan hybrid 
workplace.

Pertama, remote dan hy-
brid workplace memasuki 
arus tengah. Survei oleh apli-
kasi Kona menunjukkan se-
pertiga startup di AS menggu-
nakan model kerja 100% re-
mote dan 50% hybrid dengan 
syarat pandemi telah selesai. 
Jadi, kerja dari kantor tetap 

merupakan pilihan dari se-
paruh perusahaan yang ada. 

Untuk Indonesia, belum 
ada data serupa namun bisa 
diprediksi hampir mirip atau 
tetap mengutamakan kerja 
dari kantor ketika pandemi 
selesai. Namun startup berba-
sis teknologi semakin mema-
suki arus tengah co-working.

Kedua, kondisi remote 
work memperkecil jumlah 
pegawai di kantor.

Dari 100-an pegawai di 
kantor, misalnya, kini hanya 

belasan pegawai. Mayoritas 
lebih suka bekerja dari ru-
mah, sepanjang memungkin-
kan.

Ini berarti kesempatan 
bagi startup untuk memiliki 
kantor on-site juga semakin 
besar. Envoy sendiri dapat 
digunakan oleh pengelola per-
usahaan dengan pegawai be-
berapa orang hingga jumlah 
besar.

Ketiga, manajemen deli-
veri. Deliveri paket-paket ke 
kantor dapat dikelola dengan 
semakin baik. Semakin con-
tactless di masa pandemi, 
semakin dibutuhkan pengelo-
laan paket-paket yang tidak 
ribet, efi sien dan hanya mem-
butuhkan satu kali handling.

Keempat, kultur perusa-
haan baru bernuansa hybrid 
dan remote merupakan kebu-
tuhan. Kultur ini merupakan 
kultur baru yang banyak di-
pengaruhi oleh penggunaan 
Zoom dan Slack yang sema-
kin intens. 

Namun bagaimana per-
usahaan dan berbagai fungsi-
nya dapat berjalan dengan 
baik kini sangat membutuh-
kan lem perekat soft skills 
dari para manajer dan team 

leader.
Envoy memberikan ke-

sempatan bagi remote teams 
untuk berjumpa secara virtu-
al dengan pengelolaan kantor 
yang jelas, misalnya booking 
ruangan dan meja dengan 
kapasitas 25% hingga maksi-
mal 50%. Jadi, kultur remote 
dan hybrid dapat dibangun 
dengan lebih baik.

Team building dan team 
bonding baik secara virtual 
maupun face-to-face dengan 
prokes ketat dapat dibangun 
dengan okupansi rendah. 
Otomatisasi tracking me-
mungkinkan penghindaran 
penyakit seperti Covid-19. 

Jika bisnis Anda masih 
mempunyai kantor fi sik dan 
sering kali didatangi oleh cu-
kup banyak orang, aplikasi 
Envoy dan yang serupa dapat 
sangat membantu tracking 
dan pengelolaan pegawai dan 
pengunjung dalam penggu-
naan berbagai fasilitas kan-
tor. 

Envoy memang belum po-
puler di Indonesia, namun 
menggunakan aplikasi ma-
najemen kantor/resepsionis 
sudah merupakan kebutuhan 
zaman. Salam sehat.           ■

Kerja Remote dan Hybrid dengan EnvoyKerja Remote dan Hybrid dengan Envoy

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

MIGAS■

Pemasok Lokal 
Ambil Peran Migas

JAKARTA. Satuan Kerja Khu-
sus (SKK) Migas menyebut 
sampai kuartal III 2021, ko-
mitmen Tingkat Kandungan 
Dalam Negeri (TKDN) Hulu 
Migas sudah mencapai 58% 
atau Rp 23 triliun dari total 
pengadaan barang dan jasa 
US$ 2,6 miliar. Harapannya, 
komitmen TKDN ini akan te-
rus didorong bahkan menca-
pai lebih dari 60%. 

Kepala Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Hulu Mi-
nyak dan Gas Bumi (SKK Mi-
gas) Dwi Soetjipto  mengata-
kan, sektor migas tidak hanya 
sebagai sumber energi dan 
bahan baku industri maupun 
sumber penerimaan negara 
saja. Tetapi juga harus bisa 
menjadi lokomotif penggerak 
ekonomi nasional dengan 
menciptakan efek berganda 
(multiplier effect). 

Industri hulu migas berpe-
ran pula dalam menciptakan 
dampak berganda dengan 
menggerakkan sektor indus-
tri/jasa lainnya, penyerapan 
tenaga kerja dan pengem-
bangan ekonomi lokal. 

Dwi menjelaskan sampai 
dengan kuartal III 2021 nilai 
kontrak barang dan jasa di-
perkirakan mencapai Rp 39 

triliun. Adapun komitmen 
Tingkat Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN) Hulu Migas 
sudah mencapai 58% atau Rp 
23 triliun. 

"Capaian TKDN ini di atas 
target yang dicanangkan pe-
merintah yakni 50% ," jelasnya 
dalam acara Forum Kapasitas 
Nasional (KAPNAS) 2021 di 
Jakarta Convention Center, 
Senayan, Kamis (21/10). 

Dwi mengungkapkan, reali-
sasi TKDN ini merupakan ko-
mitmen dari SKK Migas kare-
na jika tidak tercapai akan 
mendapatkan pinalti. Di sisi 
lain, Dwi juga mengharapkan, 
pihaknya dapat meningkatkan 
komitmen TKDN di hulu mi-
gas di atas 60%. 

Dia menambahkan, nilai 
kontribusi industri migas bagi 
sejumlah industri lain pada 
tahun 2020 sampai kuartal III 
2021 mencapai US$ 7,12 mili-
ar. Industri-industri ini men-
dapatkan efek berganda kare-
na tetap beroperasinya sektor 
hulu migas di saat pandemi 
Covid-19. Salah satunya in-
dustri transportasi yang men-
catat nilai US$ 470 juta dengan 
TKDN sebesar 78%. 

Arfyana Citra Rahayu

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) memastikan tarif lis-
trik tidak akan mengalami 
kenaikan sampai akhir tahun 
2021 ini. Meski begitu, peme-
rintah masih akan terus me-
mantau harga batubara.

Direktur Jenderal Ketena-
galistrikan Kementerian 
ESDM, Rida Mulyana menga-
takan, pasokan listrik maupun 
kapasitas terpasang pembang-
kit listrik  lebih dari cukup 
untuk memenuhi kebutuhan 
sampai akhir tahun. 

Meski begitu, Kementerian 
ESDM mengaku terus-mene-
rus memantau rantai pasok 
energi batubara serta gasm, 
mengingat harga komoditas 
ini masih dalam tren naik.  
“Yang sekarang kami peloto-
tin day by day adalah jaminan 
supply chain-nya, terutama 
batubara karena komoditas 
batubara dan LNG naik, bebe-
rapa negara bahkan meng-
alami krisis energi,” kat Rida 
Mulyana dalam konferensi 
pers yang digelar virtual, Ka-
mis (21/10).

Indonesia, kata dia,  patut 
bersyukur lantaran memiliki 
batubara dan gas yang melim-
pah. Di samping itu, pemanfa-
atannya juga diregulasi de-
ngan ketentuan kewajiban 
pemenuhan domestik alias 
domestic market obligation 
(DMO), baik dari segi volume 
maupun harga.

“Sekarang kan harga batu-

bara sudah di atas US$ 200 
(per ton) , sementara PLN  aja 
beli dengan harga tetap US$ 
70 (per ton). Itu artinya nega-
ra hadir,” terang Rida.

Rida menyebut, faktor cua-
ca, yakni angin muson barat 
yang membawa musim hujan 
dan menjadi tantangan tersen-
diri bagi ketersediaan energi 
lantaran bisa memengaruhi 
kegiatan produksi batubara di 
tambang. Meski begitu, kata 
Rida, Menteri ESDM Arifin 
Tasrif,  telah meminta direkto-
rat-direktorat jenderal yang 
ada di dalam Kementerian 
ESDM, termasuk ketenagalis-
trikan untuk membentuk tim 
khusu untuk mengawal kean-
dalan rantai pasok energi.

Selain itu, Rida juga menga-
takan bahwa pihaknya telah 
berkoordinasi dengan Kemen-
terian Perhubungan untuk 
memantau kelangsungan 
pengangkutan batubara oleh 
kapal tongkang  ke pembang-
kit. “Ini perlu ada kolaborasi 
antara berbagai pihak,” kata 
Rida.

Catatan Kementerian ESDM 
batubara berkontribusi seba-
nyak 65,64% dalam bauran 
energi nasional per Septem-
ber 2021 ini. Porsi bauran si-
sanya terdiri dari gas seba-
nyak 17,90%, BBM (termasuk 
BBN) 3,76%, panas bumi 
5,61%, air 6,67%, biomassa 
0,20%, dan EBT lain 0,22%. 

M. Krishna Prana Julian

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Indonesia patut bersyukur lantaran memiliki batubara dan gas 
yang melimpah. 

Tarif Listrik Tak Naik 
sampai Akhir Tahun 

TARIF LISTRIK■

JAKARTA. Penjual makanan 
beku atau frozen food via on-
line wajib memiliki izin edar 
dari Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) mem-
buat pelaku usaha UMKM 
protes.  Apalagi, ini merembet 
adanya pemanggilan pengusa-
ha makanan beku oleh polisi. 

Ketua Umum Asosiasi 
UMKM Indonesia (Akumindo) 
Ikhsan Ingratubun menyebut, 
pemerintah mestinya melaku-
kan sosialisasi kepada pelaku 
UMKM terkait pentingnya izin 
edar dari BPOM serta adanya 
izin edar Pangan Industri Ru-
mah Tangga (PIRT). 

"Jika memang sudah ada 
sosialisasi izin edar  dilakukan 
kepada para pelaku UMKM 
yang itu-itu saja. Padahal 
UMKM banyak," ujarnya. Ia 
berharap sosialisasi bukan 
semata formalitas, tapi benar-
benar ke semua pengusaha 
UMKM, apalagi saat ini salur-
an sosialisasi juga beragam. 

Kata dia, gara-gara sosiali-
sasi belum jelas atas aturan 
izin edar makanan beku, Aku-
mindo juga belum melakukan 
edukasi ke anggotanya.  Ia 
juga menyebut BPOM harus 
juga menjelaskan jenis ma-
kanan yang membutuhkan 
PIRT. Menurutnya,  dalam je-
nis tertentu, makanan masih 
aman dan sehat dikonsumsi 
bahkan di atas enam bulan 
dan 1 tahun. 

Tak memiliki data pasti, ia 
menyebut, pertumbuhan pa-
sar makanan beku masa pan-
demi mengalami kenaikan"Ka-
mi tidak memiliki datanya, 
namun kenaikannya mungkin 
ada di atas 50%," ujarnya. Saat 
pandemi, banyak rumahtang-
ga memilih jualan online, dan 
umumnya adalah makanan 
beku atau frozen food. 

Akumindo juga memprotes  
adanya pemanggilan pelaku 
usaha UMKM ke polisi lantar-
an tak memiliki PIRT. "Bisa 
jadi karena tak tahu, ini kan 

bisa menjadi sangat berlebih-
an," ujar Iksan kepada KON-
TAN, Kamis (21/10). 

Ketua Umum Asosiasi Ran-
tai Pendingin Indonesia 
(ARPI) Hasanuddin Yasni  
menyebut, saat ini, memang  
banyak pelaku UMKM yang 
terjun ke bisnis frozen food.  

Pasar bisnis ini juga dipre-
diksi membesar, seiring per-
ubahan gaya hidup.  Prediksi-
nya, pada tahun 2025, nilai 
pasar frozen food bisa menca-
pai Rp 200 triliun. Sebagai 
gambaran, tahun 2020, nilai 
pasar frozen food mencapai 
Rp 80 triliun. 

Adapun tahun  ini bisa sam-
pai menjadi Rp 95 triliun. Ini 
sejalan dengan pertambahan 
penduduk dan ditambah lagi 
dengan situasi pandemi. 

Menurutnya, makanan beku 

atau frozen food mencakup 
tiga jenis produk, yaitu ready 
to cook, ready to heat dan re-
ady to eat.  "Karakter makan-
an ini memerlukan distribusi 
dengan sistem kontrol tempe-
ratur seperti freezer, chilled, 
dan air-conditioning sendiri," 
ujarnya.

Pangsa pasar frozen food 
hingga pelosok. Alhasil, agar 
makanan memiliki kualitas 
bagus dibutuhkan mini-mini 
temperature-storage. "Ini  se-
bagai hub pasar ritel, third 
party logistics dan distribu-
tion center," jelas Hasanudin 
ke KONTAN, Kamis (21/10).

Produk penunjang makanan 
beku berupa mini tempera-
ture-storage berkapasitas 10-
100 ton secara bertahap juga 
akan tumbuh pesat. 

Belum lagi, chest freezer 

yang disediakan UMKM dan 
pebisnis rumahan. 

Hasanudin mencatat, saat 
ini secara statistik banyaknya 
jenis chest freezer adalah 1 
dari 40 jumlah penduduk atau 
1 : 40. Ia mengatakan, manis-
nya bisnis ini mempengaruhi 
bisnis cold chain. 

ARPI mencatat, bisnis cold 
chain sebelum pandemi tum-
buh rerata 6-%7%, lalu terko-
reksi 3,1% tahun 2020. Tahun 
ini, pertumbuhan diprediksi 
kembali mencapai 6% terban-
tu dengan distribusi dan pe-
nyimpanan vaksin, serta fro-
zen food. 

"Adapun tahun 2022, bisnis 
cold chain diprediksi dapat 
mencapai 9%," ujarnya.

Untuk menyiasati pertum-
buhan bisnis frozen food ter-
sebut, ARPI menyediakan la-

yanan di pelabuhan peti ke-
mas reefer container, third 
party logistics dan industri 
peranan jasa pelayanan frozen 
food untuk bisnis B to C yang 
disediakan dari industri mar-
ket place, e-commerce dan 
service provider.

Tak hanya itu, titik cold 
chain di last mile juga akan 
menggiring efisiensi biaya 
cold chain logistics secara 
keseluruhan (dari first mile 
ke middle mile dan last mile), 
dan ini sudah bertahap ada 
semenjak situasi pandemi ta-
hun lalu. 

"Sementara untuk standar 
SNI untuk cold chain logistics 
sedang digarap. Nantinya se-
tiap industri jasa pengiriman 
frozen food juga selayaknya 
tersertifi kasi sesuai hasil SNI-
nya," ujar dia.    ■

Pasar Frozen Food Gurih 
Pertumbuhan frozen food menyundut bisnis rantai pasok dari cold chain hingga distribusi 

Amalia Nur Fitri

Progres Pembangunan LRT

ANTARA/ Fakhri Hermansyah

Suasana pembangunan lintasan LRT (Light Rail Transit) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/10). Progres keseluruhan 
pembangunan prasarana LRT Jabodebek telah mencapai 87,54%, dengan rincian lintasan pelayanan I Cawang-Cibubur 
93,94%, lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas 87,99%, lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur 92,25% dan 
pembangunan fi sik 18 stasiun telah mencapai 90%.

ANTARA/Yudhi Mahatma

Diharapkan komitmen TKDN akan terus didorong bahkan 
mencapai lebih dari 60%. 


