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FREN terbuka untuk konsolidasi maupun 
kolaborasi dengan investor global.
Merza Fachys, 
Presiden Direktur FREN 
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Pandemi Covid-19 mem-
percepat maturitas gig 
economy yang berarti 

pemakaian para top freelan-
cer semakin umum. Bukan 
hanya para household cleaner 
dan handyman saja yang da-
pat dengan mudah dipekerja-
kan untuk beberapa jam, hari, 
minggu, atau bulan saja.

Konsultan-konsultan bis-
nis top, termasuk para saintis 
data dan CEO dan CFO inte-
rim juga bisa dipekerjakan 
secara "ala carte" tanpa perlu 
di-hire secara penuh waktu 
lengkap dengan berbagai fasi-
litas. Bagi perusahaan, ini 
berarti fl eksibiltas dalam ex-
penses.

Bagaimana lanskap gig 
economy terkini yang erat 
hubungannya dengan market-
place?

Pertama, platform market-
place bagi para freelance ta-
lents leveling the playing fi eld. 
Kesetaraan antara para ta-
lenta penuh, paruh dan fl eksi-
bel waktu kini menjadi ke-
nyataan. 

Dengan manajemen wak-
tu yang mumpuni, tidak 
mustahil seorang talenta da-
pat menikmati penghasilan 
yang melebihi seorang full-
time employee sepanjang me-
mungkinkan.

Kedua, ide-ide inovatif 

dapat di-crowdsource dengan 
simpel. Platform berbasis ko-
munitas online InnoCentive 
dan Kaggle memungkinkan 
perusahaan-perusahaan un-
tuk memposting masalah 
yang membutuhkan solusi. 

Salah satu yang paling le-
gendaris adalah yang dipos-
ting oleh U.S. Transportation 
Security Administration di 
Kaggle yang merupakan kom-
petisi untuk memperbaiki al-
goritme yang dapat mempre-
diksi ancaman di pelabuhan 
udara. 

Ketiga, para freelance ta-
lents dapat memilih gaya 
kerja yang paling sesuai. Bisa 
saja mereka dibutuhkan di 
rumah, misalnya untuk me-
rawat orang tua yang sedang 
sakit atau menemani anak 
berkebutuhan khusus. Atau, 
mereka dapat bekerja dari co-
working space atau bahkan 
tempat belajar mereka. 

Fleksibilitas gig economy 
memungkinkan ini, yang 
memacu kompetisi sehat an-
tar para talenta. Bagi yang 
memiliki kebutuhan tertentu, 
seperti mempunyai masalah 
kesehatan pun dapat bekerja 
dari lokasi yang dibutuhkan. 

Tentu saja tidak semua 
proyek dapat dikerjakan seca-
ra fl eksibel dan adaptif secara 
remote, seperti yang membu-

tuhkan penanganan di la-
pangan dan manajemen tim 
yang ketat. Namun berbagai 
aplikasi kini sangat memung-
kin gaya kerja variatif.

Keempat, kebutuhan akan 
freelance talents yang mema-
hami gaya kerja hybrid sema-
kin tinggi. Gaya kerja di era 
pandemi dan pascanya nanti 
dapat dipastikan berubah 
drastis, dari yang in-person 
menjadi remote seluruhnya 
maupun sebagian. 

Jadilah gaya kerja hybrid 
sebagai suatu tren yang akan 
bertahan lama. Di negara-
negara maju seperti Amerika 
Serikat dan Eropa Barat, mi-

salnya, gaya kerja hybrid te-
lah memasuki arus tengah. 

Diprediksikan, Indonesia 
akan mengikuti gaya ini, 
mengingat orientasi hasil le-
bih menjanjikan daripada 
orientasi kehadiran belaka. 

Kelima, para talents dapat 
mulai memasuki dunia kerja 
berdasarkan kualitas skill.

Ini berarti playing field 
semakin setara karena dalam 
gig economy, skill merupakan 
currency paling berharga. 
Bukan usia, bukan senioritas, 
bukan koneksi. 

Jadi, mereka yang masih 
berusia belia seperti Generasi 
Z, maupun mungkin yang te-
lah agak berumur seperti Ge-
nerasi X atau Baby Boomer, 
masih dapat berkarya secara 
optimal tanpa perlu merasa 
terdiskriminasi karena orien-
tasi hasil.

Bahkan mereka yang ber-
kebutuhan khusus, seperti 
mempunyai kondisi Asper-
ger's Syndrome atau autisme 
bisa saja memegang posisi 
penting seperti sebagai pakar 
matematika, mengingat ka-
pasitas savant mereka sering 
kali melampaui mereka yang 
"normal."

Keenam, inovasi business 
model dan revenue model da-
pat di-test drive dengan talen-
ta freelance. Ini berarti berba-

gai ide dan proyek baru dapat 
diujicobakan tanpa membu-
ang banyak pengeluaran. 

Di masa lalu, ini hampir 
mustahil mengingat tim un-
tuk pilot project perlu telah 
dibentuk sebelumnya.

Platform-platform komu-
nitas para freelancer dengan 
skill mumpuni alias top tiga 
persen teratas merupakan 
berkat dan kutukan sekali-
gus. 

Mereka adalah "berkat" 
bagi yang sungguh-sungguh 
mempunyai kapasitas dan 
kualitas kerja teruji dan ter-
bukti sangat adaptif. Namun 
mereka adalah "kutukan" bagi 
yang skill-nya biasa-biasa 
saja dan tidak dapat diandal-
kan dari segi profesionalisme 
dan adaptabilitas.

Akhir kata, gig economy 
yang kini telah "dewasa" di 
dunia internasional, semesti-
nya dapat memicu Indonesia 
untuk semakin tertantang 
dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia se-
hingga mereka pantas me-
nyandang sebutan "top ta-
lents." 

Jadilah talenta teratas 3% 
di dalam populasi. Karena 
merekalah yang dapat me-
nguasai dunia kerja dan du-
nia bisnis. 

Salam sukses.   ■

Maturitas Gig Economy dan Menjadi Top 3%Maturitas Gig Economy dan Menjadi Top 3%

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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RANC Berjualan
di Jaringan Blibli

JAKARTA. Setelah resmi 
mengakuisisi PT Supra Boga 
Lestari Tbk (RANC), Blibli.
com mengumumkan kehadir-
an grup supermarket high-
end Ranch Market, termasuk 
Farmers Market dan Farmers 
Family, di Bliblimart, super-
market online dari Blibli. 

Pelanggan sudah bisa meng-
akses Official Store Ranch 
Market, Farmers Market dan 
Farmers Family di Bliblimart 
untuk menikmati penawaran 
harga terbaik dan gratis ong-
kos kirim (ongkir) dalam me-
menuhi kebutuhan sehari-hari 
mulai dari produk bahan ma-
kanan segar, sayur dan buah 
organik.

CEO & CO-Founder Blibli, 
Kusumo Martanto menyam-
paikan, pihaknya menyedia-
kan pilihan produk seperti 
produk segar, organik, gluten 
free, dan dietary product 
yang selama ini telah dihadir-
kan grup supermarket Ranch 
Market. “Pelanggan bisa me-
rasakan pengalaman ritel yang 
lengkap, baik secara online 
maupun offl ine,” ujar dia da-
lam pernyataan resmi yang 
diterima KONTAN, kemarin.

Kusumo menegaskan, keha-
diran jaringan Ranch Market, 

Farmers Market dan Farmers 
Family melengkapi lini trus-
ted and specialized merchant 
partner Blibli yang saat ini 
berjumlah 5.500 dan secara 
konsisten memberikan pro-
duk berkualitas. Hal tersebut 
turut memperkuat posisi Blib-
limart sebagai pionir belanja 
grosir online dengan pilihan 
produk yang lengkap.

Fransisca Krisantia Nugra-
ha, Executive Vice President 
Blibli Consumer Goods Blibli 
menambahkan, dalam meng-
hadirkan Offi cial Store Ranch 
Market, Farmers Market dan 
Farmers Family, Bliblimart 
menyiapkan tim picker yang 
ditugaskan di lokasi-lokasi 
supermarket terkait. 

Berbekal pengetahuan pro-
duk, tim picker Bliblimart 
memastikan kondisi dan kua-
litas produk tetap terjaga de-
ngan baik. 

"Offi cial grup supermarket 
Ranch Market di Bliblimart 
juga memungkinkan pelang-
gan untuk mendapatkan harga 
khusus," kata dia.

Harga saham RANC kema-
rin ditutup naik 0,41% menjadi 
Rp 2.420 per saham.

Dimas Andi Shadewo

JAKARTA. Ekspansi di bisnis 
telekomunikasi masih ramai. 
Kali ini, anak usaha PT Smart-
fren Telecom Tbk (FREN), 
yakni PT Mora Telematika In-
donesia (Moratelindo) meng-
akuisisi 65% saham PT Indo 
Pratama Teleglobal (PT IPT), 
yang merupakan perusahaan 
transponder internet.

Dalam surat tertanggal 28 
September 2021 yang ditanda-
tangani Sekretaris Perusaha-
an Moratelindo, Henry Rizard 
Rumopa, dijelaskan pembeli-
an 145.730 saham milik PT 
TNS di PT IPT yang merupa-
kan 65% dari seluruh saham 
yang telah dikeluarkan dan 
disetor penuh oleh PT IPT 
dengan harga pembelian seni-
lai Rp 18,21 miliar. Transaksi 
ini diharapkan bisa mening-
katkan ekspansi bisnis dan 
berdampak positif pada kiner-
ja keuangan perusahaan. 

Direktur Utama Moratelin-
do Galumbang Menak menga-
takan, proses akuisisi tersebut 
sudah rampung. Nilai transak-
sinya mencapai Rp 18,21 mili-
ar dan telah disetujui kreditur 
dari PT IPT maupun PT Mora 
Telematika Indonesia (MTI). 
"Sudah selesai (proses akuisi-
si), dana internal dan sudah 
mendapat persetujuan dari 
kreditur baik IPT dan MTI," 
kata dia kepada KONTAN, 
Kamis (7/10).

Dia menjelaskan, akuisisi 
IPT bertujuan memperkuat 
layanan telekomunikasi dari 

MTI dan Smartfren Group, 
khususnya untuk di kawasan 
Indonesia bagian Timur. Se-
bagai penyelenggara satelite, 
peran IPT dibutuhkan dalam 
pengembangan coverage yang 
tidak terjangkau fi ber optik.

"Sekaligus sebagai back up 
untuk fi ber optic yang masih 
satu route bila terjadi ganggu-
an. Intinya meningkatkan 
kualitas layanan sehingga ti-
dak terjadi black out bila fi ber 
optic main route mengalami 
gangguan," terang dia.

Sekretaris Perusahaan PT 
Smartfren Telecom Tbk, Ja-
mes Wewengkang dalam ke-
terbukaan informasi di BEI 
pada 29 September 2021 me-
nerangkan bahwa FREN me-
miliki 20,5% penyertaan sa-
ham di Moratelindo. Namun, 
FREN tidak mengendalikan 
Moratelindo dan laporan ke-
uangan Moratelindo tidak 
terkonsolidasi dengan laporan 
keuangan FREN.

 Di sisi lain, belakangan be-
redar kabar perusahaan Jack 
Ma, Alibaba, akan membeli 
saham FREN. Saat dikonfir-
masi, Presiden Direktur 
FREN, Merza Fachys bilang, 
FREN terbuka untuk konsoli-
dasi maupun berkolaborasi 
dengan investor global. Se-
mua pihak perlu mendapatkan 
benefit yang sama. "Mudah-
mudahan akan terjadi solusi 
terbaik," kata dia, kemarin.

Ridwan Nanda, Tedy Gumilar

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Anak usaha FREN, yakni Moratelindo mengakuisisi 65% saham 
PT Indo Pratama Teleglobal (PT IPT).

FREN Akuisisi 
Perusahaan Satelit
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JAKARTA. Ambisi pemerintah 
untuk mengejar bauran energi 
dalam Rencana Usaha Penye-
diaan Tenaga Listri (RUPTL) 
2021-2030 hingga 51,6% untuk 
proyek Energi Baru Terbaru-
kan (EBT) tampaknya masih 
menghadapi tantangan. 

Ini lantaran sejumlah aturan 
belum menyokong target 
RUPTL, antara lain  Peraturan 
Kementerian  Energi Sumber 
Daya Mineral (ESDM terkait  
PLTS Atap belum kelar.  

Lalu,  Peraturan Presiden 
tentang  harga listrik energi 
terbarukan  serta Rancangan 
Undang-Undang Energi Baru 
dan Terbarukan juga  belum 
juga rampung. Perusahaan 
Listri Negara  (PLN) kini juga 
selektif dalam meneken Po-
wer Purchase Agreement 
(PPA) untuk proyek EBT. 

Namun, Direktur Jenderal 
Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi Kementeri-
an Energi dan Sumber Daya 
Mineral Dadan Kusdiana 
mengungkapkan,  ada dua re-
gulasi yang kini masih berpro-
ses yakni Peraturan Presiden 
tentang Harga EBT serta Revi-
si Peraturan Menteri ESDM 
tentang PLTS Atap.

"Ini sedang diproses di Sek-
retariat Negara dan Sekreta-
riat Kabinet. Untuk (Revisi) 
Permen PLTS Atap secara 
formal sudah terbit tapi masih 
perlu klarifi kasi di Setkab un-
tuk melihat dampak ke 
APBN," terang Dadan kepada 
KONTAN, Kamis (7/10).Dadan 
belum bisa memastikan regu-
lasi ini bakal segera hadir. 

Ketua Komisi VII DPR RI 
Sugeng Suparwoto menyebut, 
aturan RUU EBT yang meru-
pakan inisiasi parlemen juga 
dalam proses harmonisasi di 
Badan Legislatif (Baleg). 

Proses harmonisasi bakal 

rampung pasca masa reses 
DPR yang tengah berlangsung 
saat ini. "Ini akan selesai saat 
reses. Setelah itu kembali ke 
Komisi 7 untuk dimintai pan-
dangan fraksi," kata dia.

Tentu saja laiknya  beleid, 
proses pembuatan UU  juga 
harus diagendakan di Badan 
Musyawarah (Bamus) untuk 
kemudian diparipurnakan. 
Proses itu berlanjut karena , 
draft RUU EBT DPR RI akan 
diserahkan ke pemerintah 
untuk dimintai tanggapan be-
rupa penerbitan Surat Presi-
den (Surpres) yang disertai 
dengan Daftar Isian Masalah 
(DIM). 

Namun, Sugeng memasti-
kan RUU EBT dapat segera 

diterbitkan. "InsyAllah,  ha-
rapannya dalah tahun ini sele-
sai UU EBT," kata Sugeng.

Kehadiran regulasi ini diha-
rapkan dapat menjadi payung 
hukum dalam pengembangan 
EBT. Selain itu,  adanya UU 
EBT pun diharapkan dapat 
mendorong terciptanya eko-
sistem pengembangan EBT.

Ketua Umum Masyarakat 
Energi Terbarukan Indonesia 
(METI) Surya Darma meng-
ungkapkan, upaya pemerintah 
menggenjot EBT dalam 
RUPTL 2021-2030 tentu jadi 
kabar baik yakni menambah 
porsi EBT 51,6% dan fosil 
48% 

Hanya, Surya mengingat-
kan,  porsi target bauran EBT 

sebesar 23% pada 2025 men-
datang berat.  

Dalam Paris Agreement. In-
donesia berkomitmen untuk 
mencapai penurunan emisi 
gas rumah kaca sebesar 29% 
dan 41% dengan bantuan in-
ternasional.

"Tentu saja target ini masih 
belum cukup untuk mencapai 
target ET dalam bauran energi 
nasional karena jika digabung 
dengan sektor lainnya maka 
porsi ET akan lebih kecil dari 
23% energi," terang Surya.

Surya menyebut, sektor in-
dustri dan transportasi saat 
ini  masih akan mengandalkan 
migas dan batubara. Kondisi 
ini bakal mengurangi bauran 
energi nasional. Untuk itu, 

perlu ada upaya untuk mengu-
rangi penggunaan batubara 
secara signifi kan. "Perlu ada 
komitmen untuk menjamin 
pertumbuhan Energi Terbaru-
kan lebih besar dari pertum-
buhan energi fosil," ujarnya. 

Menurut Surya, dengan se-
jumlah target pemerintah per-
lu dukungan regulasi sektor 
EBT. "Sebaiknya (segera). Di-
perlukan kepastian hukum 
dengan diterbitkannya Per-
pres Harga ET dan RUU ET," 
ujar Surya.

Apalagi, pengembangan 
EBT akan bertumpu pada pe-
ngembang swasta atau inde-
pendeni power producer alias 
IPP yang membutuhkan ke-
pastian hukum.       ■

Energi Hijau Tunggu Beleid
Pemerintah dan parlemen harus segera menyelesaikan beleid untuk proyek energi hijau

Filemon Agung Hadiwar-
doyo

Diler Terbaru MINI

KONTAN/Muradi

Dari kanan: Chairman PT Plaza Auto Raya Robert Wardhana, Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie 
O’tania, Vice President Aftersales BMW Group Indonesia Ariefi n Makaminan dan Director Plaza MINI Ferdy Purnama 
saat resmikan diler Plaza MINI Senopati (10/7). MINI Indonesia bersama PT Plaza Auto Raya meresmikan diler terbaru 
MINI. Plaza MINI Senopati berkonsep city sales outlet dengan communal space dan lini produk terbaru dari MINI dan 
MINI Lifestyle Collection. Pada periode pembukaan, rangkaian kendaraan dari model MINI John Cooper Works 
ditampilkan secara lengkap.

KONTAN/KONTAN/ Amalia Nur Fitri

Pelanggan sudah bisa mengakses Offi cial Store Ranch Market, 
Farmers Market, dan Farmers Family di Bliblimart.


