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Dear Excellent People, 

Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020, tahun yang sangat berat bagi 

kita semua. Di tengah ketidakpastian situasi akibat pandemi seperti saat ini tentu 

kesehatan selalu menjadi prioritas nomor satu. Namun demikian, semangat untuk 

terus beradaptasi, berkreasi, dan berinovasi untuk menciptakan hal dan jalan baru 

agar kehidupan menjadi lebih mudah tidak boleh patah. 

Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 

kepada semua innovator hebat di negeri ini dan juga perusahaan-perusahaan yang 

terus mendukung budaya inovasi di organisasinya. Sebab dengan inovasi inilah 

Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan berdaya saing di tengah kondisi yang 

sulit seperti saat ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang hadir dan mendukung acara tahunan kami OPEXCON.

Kami ingin mengucapkan terimakasih secara khusus kepada DR. Dany Amrul Ichdan, 

SE, M.Sc., Staf Ahli Utama Kepresidenan, Kantor Staf Presiden (KSP) dan sebagai 

Komisaris MIND ID (Holding Industri Pertambangan Indonesia) yang berkenan 

membuka acara OPEXCON secara resmi. Kami juga mengucapkan terima kasih 

kepada main partner, para sponsor, dan media partner yang berperan besar dalam 

kesuksesan acara ini. Dan yang terpenting, kami ingin mengucapkan terimakasih 

kepada seluruh peserta yang berpartisipasi di OPEXCON Project Competition dan 

juga konferensi OPEXCON. Acara ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan penuh 

Anda semua.  

OPEXCON adalah platform utama yang bisa menjadi rumah bagi para pelaku bisnis 

di Indonesia untuk berbagi pengetahuan tentang tren bisnis dan isu keunggulan 

operasi terkini sehingga bisnis selalu relevan. Kami dengan bangga menghadirkan 

pembicara untuk memberikan studi kasus tentang keberhasilan mereka dan tentu saja 

kesempatan berdiskusi pun terbuka lebar. Kami juga menghadirkan webinar-webinar 

sebagai rangkaian acara OPEXCON dengan menghadirkan pembicara dan topik yang 

relevan dengan perkembangan bisnis saat ini. Kami ingin OPEXCON menjadi platform 

utama bagi Anda para pemimpin transformasi untuk membangun komunitas yang 

terkoneksi kuat karena aspek manfaat. Kami merasa sangat terhormat bisa berbagi 

momen yang menginspirasi pada tahun ini dan kami tidak sabar untuk bertemu 

dengan Anda di OPEXCON 2021 dengan lebih banyak pembaharuan menarik.

Sampai jumpa di 2021!

 

Riyantono Anwar 

Director OPEXCON

SALAM REDAKSI
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S A Y I N G S

  We are what we repeatedly do. 

Excellence, then, is not an act, but a habit.”

- Aristotle

  How wonderful it is that nobody need 

wait a single moment before starting to 

improve the world.”

- Anne Frank

  Unsuccessful people make their 

decisions based on their current situations. 

Successful people make their decisions 

based on where the want to be.”

- Benjamin Hardy

 If you never want to be criticized, for 

goodness’ sake don’t do anything new.”

- Jeff Bezos

  We all get the exact same 365 days. 

The only difference is what we do with 

them.”

- Hillary DePiano

   One of the tests of leadership is the 

ability to recognize a problem before it 

becomes an emergency.” 

- Arnold Glasow

  The things we fear most in 

organizations - fluctuations, distubances, 

imbalances – are the primary sources of 

creativity.”

- Margaret Wheatley

  Don’t be afraid to give up the good to 

go for the great.”

- John D. Rockefeller
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Dukung Daya Saing Industri Plantation, SSCX Selenggarakan Webinar Khusus

Perusahaan konsultan operational excellence terbaik di Indonesia, SSCX International, akan kembali 
mengadakan webinar bertemakan “Operational Excellence in Plantation” pada tanggal 19 Desember 
2020. Duo master operational excellence Rifki Rizal Derrian, COO SSCX International dan Fajar Dhirendra 
Gregory, CEO SSCX Technovation, terkonfirmasi akan hadir membagikan materi dan keberhasilan mereka 
dalam menerapkan operational excellence di industri plantation. 

Seperti industri lainnya, industri perkebunan juga menghadapi masalah biaya akibat defect (cacat) 
produksi dengan jumlah yang tidak sedikit. Banyak elemen yang terdampak mulai dari produktivitas, 
kepuasan pelanggan hingga masalah profitabilitas. Jika perusahaan terus berkompromi dengan 
menganggap defect sebagai biaya dalam bisnis, maka kerugian akan semakin besar. Melalui webinar kali 
ini, SCCX akan membagikan best practice bagaimana operational excellence bisa membantu perusahaan 
mentransformasikan bisnisnya khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Acara ini 
terbuka untuk umum dan gratis, bagi Anda yang tertarik bisa langsung melakukan pendaftaran melalui 
link https://bit.ly/SSCXSemai, registrasi sekarang karena kuota terbatas, ya!

Indonesia Menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2021 

Setelah sempat dibatalkan tahun ini akibat Covid-19, Hannover Messe sebuah eksibisi teknologi industri 
yang paling bergengsi dan terbesar di dunia akan kembali diselenggarakan pada April 2021. Kabar baiknya, 
Indonesia akan tetap menjadi official partner country di ajang ini. Moment ini tentu menjadi kesempatan 
penting untuk menampilkan wajah Indonesia di mata dunia dalam upaya transformasi ekonomi, khususnya 
melalui industri 4.0.

Indonesia akan tetap mengusung tema Making Indonesia 4.0 yang masih sangat relevan dengan tema 
Hannover Messe 2021, yaitu Industrial Transformation. Adapun kegiatan akbar ini akan mengalami perubahan 
secara konsep berupa penekanan isu economic recovery post pandemic dan display categories yang akan 
ditampilkan pada Paviliun Nasional Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga akan mempertahankan logo 
dan tagline “Connect to Accelerate” untuk mendukung sinergi yang ingin dibentuk dalam mendukung 
pertumbuhan industri 4.0 di Indonesia. Bahkan, Hannover Messe akan menjadi kesempatan besar bagi 
Indonesia untuk mendapatkan pengalaman dalam bersaing dengan para pemain utama manufaktur dunia 
dalam memberikan dan menjual kemampuan teknologi industrinya.

Paviliun Indonesia akan memberikan ilustrasi perjalanan Making Indonesia 4.0 sekaligus menunjukkan 
seberapa jauh lompatan perjalanan implementasi industri 4.0 sejak peluncuran Making Indonesia 4.0 
tahun 2018, peresmian Indonesia Industry 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0 (2019), dan kemudian disusul 
dengan program pengembangan ekosistem industri 4.0 atau SINDI 4.0 (2019). Paviliun Indonesia juga akan 
dilengkapi dengan pengenalan showcase pembangunan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI 4.0).Selain 
itu, akan ditampilkan juga Smart Industrial Park Facilities sebagai bagian penting dalam pengembangan 
industri Indonesia akan turut dipromosikan bersama dengan pengembangannya memanfaatkan industri 
4.0. Adapun kategori produk yang akan dipamerkan pada Paviliun Indonesia terdiri dari automotion, 
motion & drives, digital ecosystems, energy solutions, engineered part & solutions, future hub, global 
business & markets, serta compressed air & vacuum.

Gojek dan Tokopedia Diprediksi Berada di TOP 10 Jika Listing 

JP Morgan memproyeksi Indonesia akan mengalami booming ekonomi digital dan korporasi berbasis 
teknologi masa depan. Dalam risetnya, kapasitas ekonomi internet Indonesia dilaporkan mencapai USD 
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50 Miliar yang terdiri dari 5 persen dari PDB dan lebih dari 10 persen kapitalisasi pasar saham. Apalagi 
saat ini Indonesia merupakan rumah dari 5 unicorn - Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO - yang 
diyakini akan menjadi katalisator investasi sebagai the new economy. 

Menurutnya jika banyak perusahaan teknologi melakukan IPO, akan ada ekosistem win-win secara 
keseluruhan. JP Morgan juga memproyeksi penggalangan dana terbaru mereka akan menempati 
peringkat 10 besar saham terbesar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penilaiannya, jika Gojek 10 miliar 
dolar AS dan Tokopedia 7,5 miliar dolar AS melakukan listing di bursa.  Sementara itu JP Morgan juga 
memperkirakan perekonomian Indonesia 2021 akan tumbuh sebesar 4 persen didukung oleh konsumsi 
sebesar 2,2 persen, investasi 1,2 persen, dan net ekspor sebesar 0,7 persen. Mereka juga memproyeksi 
aliran dana asing akan kembali ke Indonesia didorong oleh sentimen positif yaitu perkembangan vaksin 
dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Tarif Cukai Rokok Resmi Ditetapkan Naik 12,5 Persen 

Kamis (10/12) Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani resmi mengumumkan kenaikan cukai rokok sebesar 
12,5 persen. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Februari 2021. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan 
lima aspek, yaitu pengendalian konsumsi, tenaga kerja pada sektor hasil tembakau, petani di sektor 
tembakau, rokok ilegal (agar tidak terjadi disinsentif bagi rokok ilegal), penerimaan untuk mendukung 
program pembangunan nasional. 

Kenaikan ini dibedakan berdasarkan jenis dan golongan. Industri yang memproduksi sigaret putih mesin 
(SPM) golongan I sebesar 18,4 persen, sigaret putih golongan II A sebesar 16,5 persen, sigaret putih mesin 
golongan II B sebesar 18,1 persen, sigaret kretek mesin (SKM) golongan I sebesar 16,9 persen, sigaret 
kretek mesin (SKM) golongan II A sebesar 13,8 persen, sigaret kretek mesin golongan II B sebesar 15,4 
persen. Satu-satunya yang tidak mengalami kenaikan cukai adalah industri sigaret kretek tangan. Menurut 
Sri Mulyani, industri sigaret kretek tangan memiliki tenaga kerja yang terbuka.

Adapun tujuan dari kebijakan ini dari sisi kesehatan adalah diharapkan dapat mengendalikan konsumsi 
rokok di dalam negeri. Yaitu menurunkan prevalensi merokok terutama pada anak-anak dan perempuan. 
Prevalensi merokok secara umum dapat diturunkan dari 33,8 persen menjadi 33,2 persen pada 2021. 
Sementara penurunan prevalensi merokok usia 10-18 tahun sesuai RPJMN ditargetkan turun dari 9,1 persen 
menjadi 8,7 persen di tahun 2024. 

Toyota Siapkan Investasi 28 T untuk Indonesia

Pabrikan otomotif asal Jepang, Toyota menyatakan telah menyiapkan dana investasi sebesar USD 2 Miliar 
atau setara Rp 28,2 triliun (kurs Rp 14.100/US$). Investasi ini digunakan untuk mempersiapkan rencana 
pengembangan dan produksi kendaraan listrik hingga 2025 mendatang. Toyota berkomitmen penuh 
untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi, dan juga mengurangi impor 
minyak bagi kendaraan bermotor.  Setidaknya, dalam 5 tahun ke depan, Toyota sudah menyiapkan 10 jenis 
kendaraan listrik bagi konsumen Indonesia.  Teknologi kendaraan Toyota juga sudah siap untuk mendukung 
penerapan B30 di Indonesia,” papar Yoichi Miyazaki, Asia Region CEO Toyota Motor Corporation. Toyota 
juga memperkirakan konsumsi bahan bakar akan mengalami penurunan hingga 126 juta liter bahan bakar 
pada tahun 2025.
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Selamat! Inilah Pemenang 
Kompetisi Improvement 
OPEXCON 2020
Indonesia Operational Excellence Conference & Award 
(OPEXCON) 2020, konferensi operational excellence terbesar 
dan juga paling bergengsi di Indonesia sukses digelar 
pada hari Rabu (25/11) dan disiarkan secara live melalui 
aplikasi Zoom. Acara ini menjadi salah satu momentum 
yang sangat penting bagi pelaku bisnis Indonesia. 

Acara yang dibuka langsung oleh DR. Dany Amrul Ichdan, 
SE, M.Sc., selaku Staf Ahli Utama Kepresidenan, Kantor 
Staf Presiden (KSP) dan Komisaris MIND ID (Holding 
Industri Pertambangan Indonesia) ini merupakan 
puncak acara dari seluruh rangkaian OPEXCON Project 
Competition 2020, yaitu sebuah kompetisi improvement 
terbesar yang digagas oleh SHIFT Indonesia sejak tahun 
2012. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi platform untuk 
membangun awareness pelaku usaha tentang pentingnya 
aspek perbaikan proses dan inovasi bagi bisnis sekaligus 
menjadi wadah bagi perusahaan untuk terus bersemangat 
menjalankan improvement secara berkelanjutan 
khususnya di era pandemi Covid-19. Seluruh rangkaian 
acara OPEXCON tahun ini dilakukan secara virtual, meski 
demikian tidak sedikitpun mengurangi antusias dan juga 
semangat peserta. Tentunya ini menjadi sebuah sinyal 
positif yang membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia 
terus berinovasi meningkatkan daya saing bisnisnya. 

Daftar Pemenang OPEXCON Award 2020

Acara dimulai dengan sesi Awarding, yaitu pemberian 
penghargaan kepada perusahaan yang telah berhasil 
melakukan inovasi di dalam bisnisnya. Penghargaan ini 
dibagi dalam tiga kategori, yaitu Manufacture, Services, 
Mining & Energy.  Berikut adalah daftar pemenang untuk 
masing-masing kategori: 

Kategori Manufaktur 

Gold Achievement
- Abet Mardhani, PT Sarihusada Generasi Mahardhika 
- Ghilang Prasetya, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk
- Ribka Martina Simanjuntak, PT Bayer Indonesia 
- Fauzi Isriansah, PT Firmenich Aromatics Indonesia 

Silver Achievement
- Dhypo Hakim, PT Suntory Garuda Beverage
- Andre SP Sihombing, PT AstraZeneca Indonesia 
- Lupy Anggara, PT Boehringer Ingelheim Indonesia 
- Yulinda Solihin, PT Gema Grahasarana Tbk
- Pandu Dido Angga, PT Wahana Duta Jaya Rucika 
- Farida Cahya Kusuma, PT Ciba Vision 

Kategori Services

Gold Achievement
- Kabib Abdullah, RSUD Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
- Marisa Primayulies Tandungan, PT Parit Padang Global 
- Magdalena Refini Waty Siregar, PT Bank Mandiri 
 (Persero) Tbk

Silver Achievement
- Muhammad Syaiful, PT Makassar Metro Network
- Rasnathan Mahardika, PT Bintaro Serpong Damai 
- Yogo Wijayanto, PT PJB SERVICES
- Candra Ria Trihartoko, BNI 

Kategori Mining & Energy

Gold Achievement
- Didik Harjanto, PT Indonesia Power dan 
- Sugeng Prayogo, PT Chakra Jawara 

Silver Achievement
- Muh. Ihwan Setiawan, PT Chakra Jawara 
- Edo Angga R, PT Indonesia Power 

“Selamat kepada seluruh pemenang yang berhasil 
mendapatkan awards di ajang OPEXCON Project 
Competition 2020. Semoga ini bisa memotivasi kita 
semua untuk terus meningkatkan daya saing bisnis 
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sehingga industri Indonesia bisa memenangkan pasar 
global,” kata Teguh Sujatno, Founder SHIFT Indonesia.

Penuh dengan Inspirasi

Selain pemberian penghargaan, SHIFT Indonesia secara 
rutin mengadakan acara OPEXCON untuk memperluas 
wawasan para praktisi dan profesional bisnis. Pembicara 
hebat yang hadir diantaranya Adi Darmadi, President 
Director, PT. Rockwell Automation Indonesia; Willy 
Octavianus, Regional Solution Consultant, Rockwell 
Automation; Yanuar Kurniawan, Vice President, 
Organization & Talent Development, Lazada Indonesia; 
Pieter Gunawan Harianto, Regional Partner Manager, 
Uipath Indonesia/ Vietnam; Fajar Dhirendra Gregory, CEO, 
SSCX Technovation; Bhima Yudhistira, Economist, INDEF. 
Acara yang mengusung tema “Winning in the New 
Normal with Operational Excellence & Digital 
Transformation” ini menurut Teguh merupakan 
referensi penting bagi para praktisi bisnis khususnya di 
bidang operational excellence. Melalui sesi conference 
OPEXCON ini Pembicara membagikan pengalaman dan 
pengetahuan mereka dengan sangat menarik sehingga 
mampu memberikan perspektif yang berbeda bagi para 
peserta. Selain itu ide dan hasil inovasi yang dibagikan 
oleh OPEXCON Gold Winners 2020 juga menjadi salah 
satu sesi yang sangat dinantikan para peserta. Pasalnya, 
sharing project ini menjadi salah satu media transfer 
knowledge yang dianggap efektif oleh peserta khususnya 
pegiat continuous improvement di Indonesia.  

OPEXCON merupakan event tahunan yang 
diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia – media yang 
memberikan referensi dan panduan operational excellence 
di Indonesia yang mendapat dukungan penuh dari 

SSCX International, konsultan operational excellence 
terbaik di Indonesia dan Rockwell Automation 
Indonesia, pemimpin industri global dalam industri 
otomatisasi dan transformasi digital.

Sekali lagi SHIFT Indonesia mengucapkan selamat 
kepada seluruh Pemenang OPEXCON Award 2020 dan 
kepada seluruh peserta OPEXCON Project Competition 
2020. Semua adalah Pemenang Sejati, Change Agents, 
SUPERHERO di organisasi masing-masing. Kami sangat 
bangga dan mengapresiasi capaian yang telah berhasil 
diraih oleh semua tim, semoga OPEXCON selalu bisa 
menjadi platform, media utama yang terus memacu 
semangat improvement, sehingga industri di Indonesia 
bisa menjadi lebih baik, dan lebih berdaya saing. Maju 
terus industri Indonesia! 
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Project leader Marisa Primayulies Tandungan bersama 
team PT Parit Padang Global (kiri) dan Distribution 
Regional Operation & Excellence Senior Manager PT 
Parit Padang Global Vonny Simon (kanan) dalam virtual 
awarding OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – Istimewa

Project leader Magdalena Refini Waty Siregar (kiri) 
bersama Senior Vice President Customer Care Group, 
PT Bank Mandiri Asih Samihadi (kanan) dalam virtual 
awarding OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – Istimewa

Project leader Kabib Abdullah bersama team RSUD Dr. 
ISKAK TULUNGAGUNG dan Wakil Direktur Pelayanan 
RSUD Dr. ISKAK TULUNGAGUNG dr. Zuhrotul Aini SpA 
dalam virtual awarding OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – 
Istimewa

Pemenang OPEXCON Award 2020
Gold Achievement Kategori Services
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Project Leader Ribka Martina Simanjuntak bersama 
Head of Operational excellence, Technical support 
& Project Management PT Bayer Indonesia Yudhi 
Setiya Darmakusumah (kanan) dalam virtual awarding 
OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – Istimewa

Project leader Fauzi Isriansah (kiri) bersama dengan 
Operations Director PT Firmenich Aromatics Indonesia 
Heru Adi Siswanto (kanan) dalam virtual awarding 
OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – Istimewa

I Wayan Arimbawa (kiri) dan Direktur Utama PT Indonesia 
Power M. Ahsin Sidqi (kanan) dalam virtual awarding 
OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – Istimewa

Project leader Sugeng Prayogo (kiri) dan Director PT 
Chakra Jawara Teo Bambang (kanan) ) dalam virtual 
awarding OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – Istimewa

Project leader Ghilang Prasetya bersama dengan HR & 
Corporate Affairs Director PT Chandra Asri Petrochemical 
Suryandi dalam virtual awarding OPEXCON, Rabu 
(25/11/2020) – Istimewa

Project Leader Abet Mardani (kiri) bersama Factory 
Manager Jogja Factory SGM Arif Sosiawan (kanan) dalam 
virtual awarding OPEXCON, Rabu (25/11/2020) – Istimewa

Pemenang OPEXCON Award 2020 - Gold Achievement Kategori Mining & Energy

Pemenang OPEXCON Award 2020 - Gold Achievement  Kategori Manufaktur 
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Staf Ahli Utama Kepresidenan, 
Kantor Staf Presiden (KSP) dan 
Komisaris MIND ID (Holding Industri 
Pertambangan Indonesia) Dr. Dany 
Amrul Ichdan, SE, M.Sc., dalam 
sambutannya di acara OPEXCON 
(25/11) menyampaikan bahwa kita 
semua harus bisa mendukung 
tercapainya lima visi besar presiden 
yang meliputi pembangunan sumber 
daya manusia, pembangunan 
infrastruktur, penyederhanaan 
regulasi dan birokrasi, sampai 
dengan transformasi ekonomi. Dalam 
kaitan transformasi ekonomi, Dany 
mengajak semua pelaku industri di 

tanah air untuk bangkit dan keluar 
dari zona nyaman. 

Seperti yang kita ketahui, proses 
bisnis yang ada di Indonesia baik itu 
BUMN, korporasi maupun pemerintah 
sudah terlalu lama menikmati 
comfort zone atau zona nyaman yang 
ke depannya bisa membahayakan 
bisnis. “Comfort zone ini sangat 
berbahaya, karena akan membuat 
tercipta yang namanya big company 
syndrome yang susah keluar dari 
kenyamanan-kenyamanan yang ada,” 
jelasnya. Organisasi yang sudah 
terkena syndrome umumnya akan 

memiliki birokrasi panjang, struktur 
organisasi jadi melebar, semua 
berorientasi tidak pada result dan 
juga akan banyak yang namanya 
politicking office yang juga perlu 
diwaspadai sebagai dampak dari 
kenyamanan organisasi. 

Meskipun memberi banyak tantangan 
sulit, salah satu hikmah pandemi 
kali ini adalah mengajarkan kita 
untuk segera keluar dari comfort 
zone, untuk menjadi multiadaptive 
company. Kenapa disebut sebagai 
multiadaptive company karena era 
sekarang dalam adaptasi kebiasaan 

Saatnya Bangkit, Optimis,
dan Produktif Menuju
Masa Depan Indonesia
yang Cerah

Presiden Jokowi Widodo menyatakan 
momentum Covid menjadi momentum 
kebangkitan baru bagi Indonesia. 
Pertanyaannya, kebangkitan seperti 
apa yang diperlukan? 

D
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baru memang bisnis dituntut untuk 
adaptif, multiadaptive terhadap 
semua tantangan yang ada. Di 
samping itu yang kedua kita melihat 
perkembangan yang disebut 
dengan omnichannel. “Omnichannel 
membuat bisnis itu lebih digerakkan 
oleh faktor supply and demand 
dan bersaing dalam koridor virtual. 
Nah, oleh karenanya, kita perlu 
merumuskan sebuah breakthrough 
business yang terbaharukan,” 
jelasnya. 

Breakthrough business harus dibuat 
berdasarkan demand dan tantangan 
yang ada dalam sebuah tatanan 
bisnis global saat ini. Salah satunya 
dengan melakukan improvement 
terhadap proses bisnis yang ada 
sekarang lalu kemudian bagaimana 
kita bisa mengambil peluang-
peluang dari berbagai sektor yang 
ada termasuk dalam terobosan 
transformasi ekonomi pemerintah. 
Sebelumnya, kita juga harus melihat 
perubahan karakter bisnis saat ini. 

Pasalnya, lifestyle di masa sebelum 
sekarang tidak lagi relevan karena 
orang kembali ke basic need, 
kembali kepada simplikasi untuk 
mendapatkan sebuah proses di 
dalam ekosistem perekonomian. 

Operational Excellence sebagai 
Momentum Penting 

Operational excellence merupakan 
momentum penting untuk melakukan 
turn around di dalam proses bisnis di 
era Covid. Dany mengatakan bahwa 
Kantor Staf Presiden berharap agar 
kita semua bisa merefleksikan dan 
sekaligus melihat peluang-peluang 
kita ke depan untuk mempersiapkan 
diri menjadi champion pertumbuhan 
ekonomi negara. “Kalau sekarang 
pertumbuhan ekonomi kita masih 
minus dan di tahun 2021 diharapkan 
kita sudah positif. Berbagai upaya 
yang dilakukan pemerintah untuk 
mengejar pertumbuhan ekonomi 
yang positif juga kita lakukan yang 
paling penting adalah perubahan 

mindset bisnis, perubahan mindset 
korporasi dan juga mindset para 
regulatornya,” terangnya. 

Berbicara value of mindset, kita tidak 
bisa bicara kepada orang lain untuk 
berubah kalau kita sendiri tidak 
menjadi role model dalam perubahan 
value of mindset. Selain diri sendiri, 
kita juga harus mendorong semua 
pihak agar mentransform value of 
mindset di era adaptasi kebiasaan 
baru.  “Kami senantiasa siap 
mensupport dan berkontribusi 
untuk menggerakkan sektor-sektor 
yang produktif mengoptimalkan 
peran para pengusaha-pengusaha 
muda para aktivis-aktivis IT untuk 
membuat suatu terobosan sebuah 
breakthrough project sebuah 
breakthrough business yang 
memberikan kemaslahatan bagi 
seluruh masyarakat Indonesia. 
Saatnya untuk bangkit, tetap optimis, 
tetap produktif menuju masa depan 
Indonesia yang cerah,” ungkap Dany.

Operational excellence merupakan momentum penting untuk melakukan turn around di 

dalam proses bisnis di era Covid

Comfort zone ini sangat berbahaya, karena akan membuat 

tercipta yang namanya big company syndrome yang susah 

keluar dari kenyamanan-kenyamanan yang ada.”

DR. Dany Amrul Ichdan SE, M.Sc. 

Staf Ahli Utama Kepresidenan - KSP 

Komisaris MIND ID (Holding Industri Pertambangan Indonesia)
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Perusahaan pemimpin industri 
global dalam industri otomatisasi 
dan transformasi digital Rockwell 
Automation membagikan 
pengalaman transformasi digitalnya 
di annual event OPEXCON 2020 
(25/11). Rockwell terus berupaya 
menghubungkan imajinasi manusia 
dengan potensi teknologi demi 
menghadirkan terobosan yang 
dapat diwujudkan oleh manusia. 
Saat ini Rockwell berkantor pusat 
di Milwaukee, Wisconsin, memiliki 
sekitar 23.000 pegawai yang 
tersebar di lebih dari 100 negara 
untuk memecahkan masalah dan 
berdedikasi terhadap klien. 

Jadi, seperti apa strategi transformasi 
digital yang dibagikan oleh Rockwell? 

Seperti kita tahu, dampak Covid-19 
mempengaruhi semua sektor. Namun 
meskipun dampaknya besar bukan 
berarti semuanya berakhir disini. 
“Kita harus terus mencari cara untuk 

beradaptasi dan agile atau lincah 
menghadapi perubahan agar kita 
bisa adaptasi. Dan ini membutuhkan 
fondasi yang kuat seperti mentalitas 
dari tim organisasi perusahaan,” 
kata President Director Rockwell 
Automation Indonesia, Adi Darmadi. 

Dalam kesempatan ini Adi 
menegaskan bahwa transformasi 
digital menjadi keharusan bagi bisnis 
untuk bisa beradaptasi dan agile 
di era kehidupan baru. Pasalnya, di 
tahun 2020 ini gap atau kesenjangan 
antara organisasi yang menggunakan 
teknologi dan tidak menggunakan 
teknologi sangat besar. Dan di luar 
prediksi siapapun, pandemi Covid-19 
terjadi dan menambah perbedaan 
tersebut menjadi semakin kentara. 
“Perbedaannya semakin besar jadi 
antara yang menggunakan teknologi 
dan yang tidak menggunakan 
teknologi sangat kelihatan baik 
dari sisi efisiensi maupun dari sisi 
produktivitas,” papar Adi. 

Akibat Covid-19, untuk pertama 
kalinya organisasi secara global 
menghadapi tantangan yang 
sama. Selain tantangan kesehatan 
karyawan, setiap organisasi juga 
menghadapi tantangan operasi 
seperti bagaimana membuat tim 
tetap tetap bisa berkarya meski 
pandemi terjadi, bagaimana dengan 
sumber daya yang mereka butuhkan, 
kemudian bagaimana koordinasi 
dilakukan. Namun kembali lagi 
sebesar apapun tantangan tersebut, 
yang pasti bisnis harus tetap berjalan. 
Untuk itu bisnis harus segera memiliki 
kemampuan untuk bereaksi lebih 
cepat di masa yang unpredictable 
seperti saat ini. 

“Customer - customer kami sudah 
paham seberapa besar benefit dari 
fleksibel dan smart manufacturing. 
Bersama kami mereka merapikan 
kembali roadmap industri 4.0 lalu 
mengimplementasikan digital 
transformation sekarang mereka 

‘Best Practice’
Persiapan dan

Penerapan
Transformasi Digital

yang Menguntungkan
Perusahaan

Adi Darmadi - President Director
Rockwell Automation Indonesia

Willy Octavianus
Regional Solution Consultant

Rockwell Automation
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memiliki kemampuan untuk bereaksi 
lebih cepat pada masa yang tidak 
menentu seperti saat ini,” jelas Adi. 

Return nyata dari investasi ini 
pun juga telah dirasakan oleh 
customer Rockwell, baik itu dari sisi 
operasional, people, maupun produk. 
“Hasil dari transformasi digital 
ini sudah nyata sehingga penting 
bagi kita untuk mengumpulkan tim 
internal agar dapat memutuskan 
mana prioritas di perusahaan kita,” 
tambahnya. 

Mempersiapkan Transformasi 
Digital di Organisasi

Regional Solution Consultant 
Rockwell Automation, Willy 
Octavianus yang juga hadir menjadi 
pembicara di sesi conference 
OPEXCON turut membagikan 
pengalaman dan tips sukses 
mengawal transformasi digital di 
organisasi. 

Berdasarkan pengalaman yang 
dialaminya tidak semua transformasi 
berjalan lancar seperti yang 
dirancang di awal. “Ada yang 
digital transformation berjalan 
sangat lambat menunggu terlalu 
lama untuk merasakan benefitnya, 
ada yang berhenti tengah-tengah, 
ada yang bahkan tidak kunjung 
memulai langkah pertama walaupun 
sudah brainstorm berapa kali, ada 
juga perusahaan yang mengganti 
keputusan tetapi return-nya terasa 
jauh,” ungkap Willy. 

Menurutnya hal tersebut biasanya 
terjadi karena kesalahan-kesalahan 
berikut. Pertama adanya kesalahan 
pemahaman tentang industri 4.0 dan 
Industrial Internet of Things (IIoT). 
Kedua perbedaan pemahaman terkait 
bisnis layer atau dikenal dengan 
istilah IT dan OT, menurut Willy 
akar dari perbedaan ini sebenarnya 
datang dari urusan teknikal saja 
tetapi kemudian menjadi beda 
concern dan policy seharusnya semua 
layer perlu bekerja secara kohesif. 
Ketiga banyak yang tidak ingin 
memulai dari kecil. “Ada yang berpikir 
kalau memulai dari kecil merasa 
persiapan tidak komprehensif. Ada 
yang berpikir kalau mulainya terlalu 
kecil returnnya tidak akan terasa. 
Perlu diketahui bahwa return atau 
benefit yang meskipun kecil nantinya 
akan terkompensasi karena return 
tersebut terjadi sangat dini nantinya 
akan menjadi efek bola salju,” 
jelasnya. Dan kesalahan berikutnya 
adalah tidak berpikir besar. “Kenapa 
mereka perlu think big karena return 
yang sangat early tersebut perlu 
diamplify perlu dipersiapkan mata 
rantai improvement yang berikutnya. 
Jadi saran saya yang berikut adalah 
think big, start small, scale fast. Be 
agile!” lanjut Willy.  

Pertanyaan selanjutnya adalah 
bagaimana memulai transformasi 
digital di organisasi?  

Dalam memulai transformasi menurut 
Willy kita harus mempersiapkan lebih 

dulu daftar area yang akan dilakukan 
improvement. “List pertama di-sort 
by dollar impact/ IDR impact, berapa 
impactnya secara komersial bisnis. 
List kedua di-sort berdasarkan digital 
maturity level atau mana yang paling 
4.0 ready, mana yang paling 3.0 
completed,” paparnya. Setelah list 
pertama dan kedua selesai dibuat, 
jika prioritas pertamanya sama maka 
kita bisa langsung mulai dengan area 
tersebut tetapi jika belum maka perlu 
dilakukan internal meeting untuk 
menentukan area mana yang paling 
optimal, yang paling minimum effort 
maximum impact. 

Berdasarkan penjelasan Willy, 
jika perusahaan mengutamakan 
transformasi digital di area yang 
impact secara rupiah terbesar namun 
area tersebut maturity-nya belum 
ready maka perlu waktu yang lama 
untuk bisa mendapatkan hasil dari 
investasi tersebut. Dan sebaliknya 
kalau perusahaan memprioritaskan 
area yang paling digital mature 
namun dampak secara finansialnya 
tidak terlalu besar manajemen 
perlu menyadari dari awal bahwa 
ada kemungkinan area tersebut 
memberikan impact cepat namun 
tidak secara finansial. 

Sebelum mengakhiri sesinya Willy 
kembali mengingatkan bahwa bisnis 
harus agile. “Business plan dari Bapak 
Ibu tentunya akan berubah-ubah dan 
tentunya kita harus agile terhadap 
perubahan yang ada,” pungkasnya.
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Memahami bahwa kinerja 
karyawan akan menentukan kinerja 
perusahaan, Lazada Indonesia 
terus melakukan perbaikan dalam 
hal talent management. Selain 
menemukan orang yang tepat untuk 
mengisi suatu posisi, perusahaan 
juga memberikan dukungan dan 
kesempatan penuh kepada semua 
orang yang bekerja di Lazada atau 
Lazadian untuk mengembangkan 
kariernya berdasarkan preferensi 
masing-masing. Hal ini disampaikan 
oleh Yanuar Kurniawan, Vice 
President, Organization & Talent 
Development, Lazada Indonesia di 
acara OPEXCON (25/11). “Career 
progression kita itu lattice pathways, 
karena mereka tidak hanya promosi 
ke atas tetapi juga bisa horizontal 
jadi employee kita bisa pindah ke tim 

lain,” kata Yanuar. 

Seperti kita ketahui bersama, 
organisasi konvensional secara umum 
memiliki level progression yang 
hanya satu jalur ke atas atau dengan 
kata lain karyawan akan tetap berada 
dalam satu fungsi/departemen yang 
sama sampai waktu pensiun. Inilah 
salah satu poin yang membedakan 
Lazada dengan perusahaan 
konvensional. Lazada membuat 
kebijakan internal transfer untuk 
memberi kesempatan karyawan 
untuk mengembangkan kariernya 
sendiri sehingga bisa terus membuat 
kemajuan yang berarti. 

“Jadi kita harus mendukung 
mengenai career tersebut dengan 
policy atau governance yang kita 

miliki dan ini yang selalu ingin 
kita emphasize bahwa career 
development itu tanggung jawab di 
employeenya sendiri. Karena sekali 
lagi company hanya bisa memberikan 
jalannya, akan tetapi setiap orang 
akan terus responsible terhadap 
their own career,” jelas Yanuar. Tentu 
kesempatan terbuka ini juga harus 
diimbangi dengan kemampuan yang 
dibutuhkan, sebab itu perusahaan 
juga melakukan berbagai macam 
aktivitas untuk mendukung 
perkembangan setiap karyawan. 

Lebih lanjut Yanuar menjelaskan 
bahwa perusahaan juga terus 
meningkatkan program untuk 
mendukung produktivitas 
karyawan dan mengapresiasi kerja 
keras mereka di masa pandemi 

Lazada terus melakukan inovasi untuk bisa 
tumbuh berkelanjutan dan memenangkan 
persaingan di Asia Tenggara. Inovasi ini dilakukan 
di semua lini, tidak terkecuali talent management.

Talent Strategy 
dari Market Leader 
E-Commerce
yang Terus Berinovasi 

Yanuar Kurniawan,
Vice President, Organization & Talent 

Development, Lazada Indonesia
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ini. Kemudian untuk menjaga 
engagement karyawan perusahaan 
mengadakan banyak kegiatan secara 
virtual. Lazada juga mendukung 
pemberdayaan perempuan dengan 
menghadirkan Lazada women’s club.

Performance management =
day to day job

Talent strategy yang dimiliki 
Lazada selalu dibuat berdasarkan 
tujuan bisnis yaitu bagaimana 
bisa membantu bisnis dari sisi ini. 
Perusahaan secara rutin mengadakan 
evaluasi kinerja secara tahunan 
dan semester. “Tujuannya adalah 
melakukan check in terhadap 
business achievement. Termasuk 
juga melakukan check in terhadap 
personal development,” jelas 
Yanuar. Adapun salah satu prinsip 
yang dipegang oleh perusahaan 
adalah no surprise. Artinya jika hasil 
performance management shocking 
terhadap kinerja tim leader atau tim 
member bisa dipastikan ada yang 
salah dengan day to day performance 
management.

Menurut Yanuar ada tiga hal penting 
yang ada dalam performance 
management, yaitu periode planning 
dimana harus ada alignment 
antara goals yang ingin dicapai 
antara atasan dengan bawahan 
sehingga ada kesepakatan. Goals 
inilah yang akan dievaluasi di akhir 
tahun sehingga tercipta evaluasi 
secara obyektif. Kemudian pada 
saat implementation, manajer harus 
melakukan continuous tracking of 
performance bagaimana melakukan 
feedback secara regular dan efektif 
serta melakukan coaching terhadap 
karyawan. Selanjutnya evaluation, 
evaluasi itu tidak cukup berhenti 
pada hasil atau rating. “Dan kita 
percaya juga ketika berbicara tentang 
talent, performance rating itu tidak 
cukup tanpa dilengkapi dengan 
potential assessment karena kita 
juga ketika berbicara performance 
itu juga akan terkait dengan implikasi 
kompensasi,” tambahnya. 

Penerapan strategi talent 
management memang tidak lagi 
hanya berfokus pada talenta 
karyawan. Perusahaan juga 
harus mampu menghadirkan 
lingkungan yang nyaman untuk bisa 
menyuarakan ide atau pendapat 
mereka dan memberikan kesempatan 
yang sama kepada seluruh karyawan 
sehingga semua termotivasi untuk 
berinovasi, mengembangkan dirinya 
dan juga perusahaan. Sebab itu 
perusahaan harus mengembangkan 
budaya kerja yang tepat dan relevan 
dengan zaman. 

Mengoptimalkan Teknologi 
Advance

Sebagai bagian dari Alibaba Grup, 
Lazada dapat turut memanfaatkan 
kapabilitas luas yang dimiliki oleh 
salah satu pemain e-commerce 
terbaik dunia tersebut tidak 
terkecuali teknologi canggih untuk 
meningkatkan bisnis utamanya dalam 
hal people dan process. Yanuar 
mengatakan bahwa pemanfaatan 
teknologi akan memungkinkan 
Lazada untuk mengelola semakin 
banyak penjual sejalan dengan misi 

perusahaan untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan dan empower 
SME. 

Kemudian teknologi juga digunakan 
untuk menaikkan produktivitas 
karyawan sehingga mampu meng-
handle semakin banyak seller. 
“Jadi memang harapannya dengan 
semakin berkembangnya sistem 
yang kita miliki seller-seller kita 
juga terbantu bagaimana mereka 
bisa memanfaatkan fungsionitas 
dari apa yang kita tawarkan dalam 
seller center kita untuk semakin 
mengembangkan bisnis mereka jadi 
lebih besar sehingga bisa menarik 
seller-seller yang baru untuk join di 
platform Lazada,” ungkap Yanuar. 

Teknologi juga dimanfaatkan 
perusahaan dalam proses rekruitmen 
karyawan. Karena saat ini pandemi 
seluruh proses rekruitmen karyawan 
di Lazada dilakukan secara online. 
Adapun teknologi ini digunakan 
di tahap awal untuk melakukan 
filter secara sistem sehingga bisa 
membantu perusahaan untuk 
memfilter berbagai macam kandidat.
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INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan berada di kisaran 2,5 persen dengan 
asumsi distribusi dan produksi vaksin sudah mulai berjalan yang diikuti dengan adanya pemulihan konsumsi rumah 
tangga dan dan daya beli dengan catatan kasus Covid-19 mengalami penurunan sejak awal tahun 2021. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira dalam sesi Economic Outlook 
OPEXCON (25/11) berbicara detail tentang peluang dan tantangan apa saja yang di hadapi pelaku industri di tahun 
2021. Menurutnya, sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 masih mengalami kontraksi 1,5 persen negatif 
namun tidak lebih dalam dari Malaysia dan Thailand. Sementara itu, beberapa negara seperti Vietnam kemudian China 
pertumbuhannya sudah mulai positif. “Nah, untuk tahun 2021 ini kita proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada 
di kisaran 2,5 persen. Kenapa, karena melihat bahwa distribusi dan produksi vaksin itu sudah mulai berjalan kemudian 
asumsi lainnya adalah adanya pemulihan konsumsi rumah tangga dan daya beli dengan harapan covid-19 ini mengalami 
penurunan sejak awal tahun 2021,” jelas Bhima. 

Berat bagi Indonesia untuk kembali ke level 5 persen mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh. Misal dari kinerja 
eksport yang sangat tergantung dengan permintaan di negara-negara maju. Ditambah lagi dalam situasi covid dan 
resesi ekonomi tidak hanya Indonesia yang sedang memperbaiki diri tapi juga negara-negara tetangga juga sedang 
berbenah untuk memenangkan peluang relokasi industri khususnya dari China. Tentu negara yang lebih siap dalam hal 
infrastruktur, SDM, teknologi, kemudian regulasi atau birokrasi terkait perkembangan vaksin covid-19 akan memimpin. 

Diantara negara-negara di Asia Tenggara, pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia 

kenaikannya relatif paling tinggi.

Berbicara Peluang 
dan Tantangan
Tahun 2021

Bhima Yudhsitira
Economist

INDEF
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Perilaku Konsumen Menjadi Kunci 

Terjadi perbedaan perilaku konsumsi selama masa pandemi. Oleh karena itu sebagai pelaku usaha kita semua harus 
bisa membaca ulang bagaimana perilaku konsumen atau consumer behavior.

Masyarakat kelas paling atas merupakan kelompok paling serius menanggapi Covid-19.  Saat ini mereka menguasai 
lebih dari 45% total pengeluaran nasional. Untuk masyarakat kelas paling atas mereka bukan turun daya belinya tapi 
mereka mengalihkan uang pendapatannya kepada aset yang lebih aman. Jadi ada kecenderungan bahwa mereka 
sedang menunggu waktu kapan mulai berbelanja kembali. Sementara kelas menengah yang menguasai 36% dari total 
pengeluaran secara nasional ini lebih banyak menabung karena keterpaksaan untuk berjaga-jaga jika mereka di-phk 
atau kehilangan pendapatan. Kelompok ini juga cenderung menurunkan gaya hidup. Selanjutnya untuk kelompok 
bawah yang jumlahnya mencapai 40% ini penguasaannya hanya 17,7% terhadap total konsumsi. Ada tidak adanya 
pandemi, ada tidak adanya resesi ekonomi sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. 

Jika kita membedakan kelas konsumsi masyarakat berdasarkan jumlah simpanan atau tabungan maka akan terlihat 
bahwa tidak semua golongan masyarakat itu mengalami tekanan daya beli. “Kalau disebut daya beli kita melemah 
itu konsumen yang mana dulu. Karena konsumen yang kelas menengah bawah secara year to date dari mulai Januari 
sampai bulan Juni nilai simpanan dibawah 100 juta naik kecil sekali hanya naik 0,6% sementara kalau kita bandingkan 
dengan yang paling atas simpanan di Bank di atas 5 miliar rupiah itu tumbuhnya 7,3% dari mulai awal tahun,” jelas 
Bhima.

Proyeksi Industri di Tahun 2021

Sektor manufaktur baik secara nasional maupun global sudah mulai ada perbaikan dilihat dari PMI manufaktur yang 
harapannya bisa di atas level 50. “Masa terberat di industri manufaktur itu adalah bulan April 2020 kemudian setelah 
itu fluktuatif tapi cenderung mengalami kenaikan,” kata Bhima. 

Sementara itu laporan yang baru dirilis oleh Google dan Temasek memperlihatkan bahwa diantara negara-negara di 
Asia Tenggara, pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia kenaikannya relatif paling tinggi, padahal di Singapura dari 
2019 ke 2020 terjadi penurunan 24% dihitung dari gross merchandise value sementara. “Indonesia ada USD 44 milyar 
nilai dari ekonomi digital sepanjang tahun 2020 dan 2025. Kita akan meningkat sampai tiga kali lipat menjadi USD 124 
milyar,” lanjutnya.  
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Tidak hanya di Indonesia, selama masa pandemi ini orang terpaksa menggunakan e-commerce. Ada yang memang 
terbiasa juga ada yang terpaksa karena pilihannya adalah menggunakan e-commerce atau belanja keluar rumah 
dengan penularan covid yang masih tinggi. Inilah yang juga mendorong Indonesia menjadi negara 10 yang paling tinggi 
transaksi e-commerce-nya sampai 31%. Padahal pertumbuhan rata-rata dunia naiknya hanya di angka 18%.  

Lalu bagaimana dengan industri travel dan pariwisata?  Kedua sektor ini diprediksi yang paling belakang untuk pulih 
atau recovery karena penerbangan internasional, transportasi, dan mobilitas masyarakat masih sangat dibatasi. 
Berbanding terbalik dengan produk kecantikan yang penjualannya tetap naik 12% selama masa pandemi. Beberapa 
bisnis lain yang juga naik adalah layanan streaming video seperti Netflix, diikuti sektor Pendidikan dan grocery. 
Kemudian yang nomor satu paling baik adalah layanan pesan-antar makanan secara online atau food delivery. 

Pemerintah juga telah menetapkan tiga fokus APBN tahun 2021. Jika bandingkan dengan tahun 2020, tiga pos yang 
mengalami kenaikan yang cukup signifikan adalah terkait dengan proyek infrastruktur itu ada di bagian Kementerian 
PUPR yang anggarannya akan dinaikkan hampir dua kali lipat dari 75,6 triliun menjadi hampir 150 triliun pada 2021. 
Kedua adalah Kementerian Pertahanan dan disusul oleh Polri.

Vaksin Outlook 

Saat ini sudah ada 6 vaksin yang diproduksi secara terbatas. Diantaranya adalah Pfizer, Moderna, dan menunggu 
Astrazeneca karena seperti diberitakan Astrazeneca dan Johnson sempat tertunda karena adanya efek samping 
dari penggunaan vaksin. “Kita berharap yang sudah uji klinik tahap akhir kemudian sudah bisa didistribusikan ini 
harapannya pada Desember atau Januari sudah ada satu atau dua vaksin tinggal kemudian pemerintah melakukan 
kerjasama secara bilateral baik melalui BUMN kepada perusahaan pembuat vaksin ataupun kerjasama negara dengan 
negara,” ungkap Bhima. 

Lebih lanjut permasalahan terkait vaksin bukan hanya sekadar produksinya tetapi masalah distribusi juga tidak kalah 
penting. Beberapa pengalaman vaksin itu harus didistribusikan dengan kondisi misalnya minus suhu yang sangat 
dingin bisa sampai minus 5 sampai 70 derajat kemudian juga dilihat dari letak geografis Indonesia tentunya ini butuh 
biaya yang tidak sedikit apalagi kalau vaksin ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. “Hitungan sederhana kira-
kira dibutuhkan biaya 75 Triliun rupiah asumsi menggunakan kerjasama Biofarma dan Sinovac. Ini tinggal apakah 
pemerintah siap dan ready dengan anggaran 75 triliun pada APBN 2021,” pungkas Bhima.
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Dalam lingkungan ekonomi yang 
tidak pasti, bisnis terus mencari cara 
untuk menjadi lebih kompetitif dan 
berkelanjutan. Salah satu strategi 
yang paling banyak diminati bisnis 
saat ini adalah dengan menggunakan 
teknologi pintar. Harapannya biaya 
yang dikeluarkan menjadi lebih 
rendah sementara produktivitas bisa 
meroket menjadikan bisnis sukses 
secara keseluruhan. 

Robotic Process Automation 
(RPA) telah muncul sebagai 
teknologi penting yang membantu 
bisnis mendigitalisasi pekerjaan, 
memungkinkan karyawan untuk 

bisa lebih fokus pada pekerjaan 
yang lebih bervariasi dan kreatif. 
Teknologi otomasi ini pada prinsipnya 
menciptakan tenaga kerja digital 
untuk bekerja bersama manusia 
menyelesaikan tugas-tugas yang 
sifatnya administratif sehingga 
karyawan bisa berkonsentrasi penuh 
pada aktivitas yang bernilai tambah.  

Masa Depan Bisnis di era 
Industri 4.0 

Seperti yang kita alami selama 
pandemi ini, teknologi memainkan 
peranan penting dalam kehidupan 
kita sehari-hari. Banyak teknologi 

yang bisa membantu kehidupan kita 
bahkan mengakselerasi kemajuan 
demi kemajuan.

Klaus Schwab, Founder and 
Executive Chairman World Economic 
Forum melalui bukunya memaparkan 
bahwa ada banyak prediksi dan 
banyak hal terjadi di era industri 4.0. 
Prediksi tersebut tiga diantaranya 
adalah pertama akan ada first robotic 
pharmacist di Amerika Serikat. Kedua 
aka nada robot auditor yang mana 
proses audit perusahaan 30 persen 
akan dilakukan oleh robot. Dan yang 
ketiga akan ada posisi C-level yang 
akan diisi oleh artificial intelligence. 

Membangun Digital Workforce 
dengan RPA Uipath

Mungkin masih banyak orang yang belum mengenal tentang teknologi 
RPA.  Selain tergolong masih baru, juga dibutuhkan investasi untuk 

implementasinya. Tetapi kondisi ini akan segera berubah, setiap industri 
akan menyukai RPA dan segala potensi yang dimilikinya. Tahu kenapa? 
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“Nah apa yang terjadi ini yang kita 
sebut dengan digital workforce jadi 
kita sedang melakukan onboarding,” 
jelas CEO SSCX Technovation 
Fajar Dhirendra Gregory di acara 
OPEXCON (25/11).

Menurut Fajar, digital workforce 
adalah suatu software team scalable 
bukan software tim pengembang tapi 
software-software robot yang bekerja 
alongside human supaya manusia 
bisa lebih fokus pada pekerjaan-
pekerjaan yang lebih value added 
dan kemudian tentunya bisa meng-
advance kapasitas manusia. Seperti 
kita tahu dalam satu proses terdapat 
tiga fase, ada pre-proses, prosesnya 
itu sendiri dan paska proses, semua 
ini bisa dilakukan oleh teknologi atau 
digital workforce. Misalnya dalam 
paska proses, teknologi tadi secara 
otomatis bisa mencatat apa saja 
pekerjaan yang telah diselesaikan, 
berapa waktu pengerjaannya dan 
apa saja kendalanya tanpa ada yang 
terlewat. 

Ini tentu sangat menarik, pertanyaan 
berikutnya adalah jika pekerjaan 
manusia bisa digantikan robot lalu 
apa peran manusia di masa depan? 

“Manusia akan lebih fokus pada 
pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya 
value added, substansial dan tidak 
repetitif. Manusia beserta digital 
workforce, kombinasi itu akan 
memberikan satu terobosan yang luar 
biasa,” kata Fajar Dhirendra Gregory . 

Dalam proses seringkali terjadi saling 
tarik-menarik, misal ketika kecepatan 
ditingkatkan maka impactnya cost 
juga bertambah. Kemudian ketika 
kualitas ditingkatkan maka cost juga 
akan ikut bertambah. Sementara 
seperti kita tahu, bisnis inginnya 
kualitas naik cost turun kemudian 
kecepatan naik tetapi risiko aman. 
“Gimana caranya hal-hal ini bisa 
didapatkan sekaligus? yaitu dengan 
inovasi dan dalam hal ini inovasinya 
adalah digital workforce,” jelasnya. 

Membangun Digital Workforce 

Sekarang lebih dari sebelumnya, 
bisnis perlu merangkul digital 
workforce agar tetap kompetitif. 
Peluang besar ada dalam teknologi 
otomasi, seperti RPA, untuk 
membangun digital workforce 
yang dapat membantu bisnis 
meningkatkan produktivitas sekaligus 

memberikan manfaat dalam biaya, 
hal yang sangat penting di era 
recovery ini. 

Robotic Process Automation 
(RPA) merupakan istilah untuk 
perangkat lunak “robot” yang 
dapat mengotomatisasi proses atau 
pekerjaan yang biasa dilakukan 
manusia secara manual dan bersifat 
rutin. Melalui sebuah video, Pieter 
Gunawan Harianto, Regional 
Partner Manager, Uipath Indonesia/ 
Vietnam di OPEXCON (25/11) 
menjelaskan bagaimana cara kerja 
RPA di berbagai departemen mulai 
dari marketing, sales, hingga legal 
perusahaan. Dalam penjelasannya 
Pieter menyebut bahwa akan banyak 
sekali interaksi antara human dan 
RPA sehingga kita bisa melakukan 
pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih 
baik.  

Namun, terlepas dari manfaatnya 
tersebut adopsi RPA tentu akan 
memunculkan perdebatan, utamanya 
tentang isu perampingan karyawan 
dan pergeseran peran dan tanggung 
jawab jika RPA diterapkan. Untuk 
itu perlu diketahui di awal bahwa 
tujuan dari RPA tidak lain adalah 

Manusia beserta digital workforce, 

kombinasi itu akan memberikan

satu terobosan yang luar biasa.

Pieter Gunawan Harianto
Regional Partner Manager

Uipath Indonesia/ Vietnam

Fajar Dhirendra Gregory
CEO

SSCX Technovation
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untuk mengurangi biaya pekerjaan 
yang dapat diotomatisasi sehingga 
pekerja terbebas dari tugas rutin 
bernilai rendah dan fokus melakukan 
pekerjaan yang lebih bernilai. 
Untuk menikmati manfaat ini maka 
organisasi perlu membentuk dan 
mengembangkan RPA dengan cara 
yang benar serta didukung oleh 
partner yang tepat.

RPA Uipath 

Perusahaan analis Gartner 
selama dua tahun berturut-turut 
menempatkan Uipath sebagai 
leader solution RPA. Uipath adalah 
perusahaan teknologi asal Rumania, 
saat ini perusahaan telah memiliki 
7.000 enterprise customer di seluruh 
dunia dan di Indonesia sendiri 
sudah ada 90 customer yang sudah 
menikmati manfaat solusinya. 

Kenapa RPA Uipath nomor satu? 
Menurut Pieter posisi ini didapat 
karena tiga hal. “Satu karena 
memang ini mempunyai global 
partner ekosistem yang sangat kuat 
kemudian secara produk kita juga 
sangat mature sudah proven di 
market banyak sekali customer yang 
happy dengan solusi kita. Kedua 
adalah kita bisa membantu customer 
untuk men-scale journey RPA. Jadi 

salah satu kunci keberhasilan RPA 
adalah harus menggunakan teknologi 
partner yang bisa berkolaborasi 
dengan customer. Dan terakhir 
adalah yang paling penting ini adalah 
excellent operation and product 
experience,” jelasnya. 

Selain Gartner dari Forester juga 
memberi Uipath posisi leader 
di tahun 2019. Forrester juga 
mengatakan Uipath sebagai the low 
cost of getting started. “Artinya apa 
investasi yang dikeluarkan itu minim, 
itu bisa dijangkau oleh perusahaan. 
Kemudian kita punya well organize 
partner channel, SSCX Technovation 
yang bisa membantu ke RPA Journey. 
Kemudian kita ada product stability 
dan strong security, itu yang juga 
menjadi satu poin yang harus 
diperhatikan untuk memilih vendor 
RPA,” lanjutnya. 

Memulai RPA Journey 

Salah satu perusahaan yang telah 
merasakan manfaat besar dari 
penerapan RPA ini adalah Bank 
Mega. “Bank Mega menggunakan 
Uipath RPA ini untuk meng-increase 
call center dan credit card. Mereka 
udah deploy kurang lebih 10 robot 
dan mereka bisa meng-save hampir 
98 persen. Jadi increase speed of 
customer regulation check dengan 
RPA,” kata Pieter.

Ada berbagai macam tantangan 
yang dihadapi organisasi ketika 
mulai menerapkan RPA. Tantangan 
ini akan semakin meningkat ketika 
perusahaan membawa RPA ke 
seluruh bisnis yang ada. Untuk itu, 
adalah penting bagi organisasi 
mengidentifikasi lebih dulu aspek 
bisnis yang benar-benar penting, 
termasuk membuat skala proses 
yang akan diotomatisasi. Karena 
ini sifatnya investasi, maka Anda 
juga harus jeli dalam menentukan 
proses yang akan diotomatisasi. 
Anda harus meluangkan waktu untuk 
melakukan penilaian terhadap area 
bisnis dan operasi sejak awal. Itu 

berarti Anda harus mengevaluasi 
apa yang berfungsi dan apa yang 
tidak berfungsi secara end to end 
atau melakukan assessment secara 
menyeluruh. Kalau tidak, Anda akan 
menerima banyak permintaan atau 
perubahan konstan di masa depan. 
Namun ini juga bukan berarti Anda 
harus memulai RPA dari area yang 
paling kompleks, Anda bisa lebih dulu 
menjalankan di proses yang kecil dan 
manual. Ini akan membantu Anda 
membuktikan hasil cepat sehingga 
bisa menjadi momentum Anda untuk 
meyakinkan pemangku kepentingan 
dan karyawan terkait pemanfaatan 
RPA.

Jadi, jika ada pertanyaan bagaimana 
proses memulai RPA pertama 
kali dilakukan, maka jawabannya 
sederhana, “Kita harus mencari bisnis 
proses yang yang layak untuk di 
otomasi, syaratnya itu simple yaitu 
proses yang manual, repetitif, yang 
berulang-ulang prosesnya, punya rule 
based, kemudian yang high volume 
itu yang paling penting. Jadi yang 
kita harus cari itu proses-proses tadi,” 
jelas Pieter. 

Uipath memiliki ekosistem yang 
kuat, mereka memiliki global 
dan local partner yang siap 
membantu perusahaan Anda 
mengimplementasi solusi RPA seperti 
SSCX Technovation. Jika dalam Six 
Sigma kita mengenal Yellow Belt, 
Green Belt, dan Black Belt dari 
SSCX Technovation memfasilitasi 
belt baru yang bernama Silver Belt. 
“Silver Belt ini layaknya belt yang 
lain. Kualifikasi idealnya seorang 
Silver Belt itu memiliki kualifikasi 
mengerti memahami CI, memiliki 
digital mindset, harus menjadi leader 
panutan. Dia adalah agile practitioner 
juga punya proven track record 
dalam digitalisasi. Dia hands on juga 
robot makers dan itu sangat mudah 
sekali sekarang ini,” jelas Fajar. 
Setuju! Ini merupakan sesuatu yang 
bisa dibilang cukup baru dan akan 
memberikan terobosan-terobosan 
inovasi ya, excellent people! 

Tujuan dari RPA tidak lain 

adalah untuk mengurangi 

biaya pekerjaan yang dapat 

diotomatisasi sehingga 

pekerja terbebas dari tugas 

rutin bernilai rendah dan 

fokus melakukan pekerjaan 

yang lebih bernilai.
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Kelapa sawit merupakan komoditas 
penting bagi Indonesia. Sebagai 
komoditas andalan di sektor ekspor 
non migas, kelapa sawit secara 
konsisten menjadi penyumbang 
devisa tertinggi. Dilihat dari Data 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS) ekspor 
kelapa sawit berkontribusi 
hingga 22,4 persen dari PDB atau 
menyumbang sebesar USD 154,9 juta.

Mengutip laman ipb.ac.id, Wakil 
Menteri Perdagangan RI Dr Jerry 
Sambuaga mengatakan bahwa 
keuntungan ekspor kelapa sawit 
Indonesia pada bulan November 
2020 menunjukkan angka sebesar 
117 milyar dolar AS. Ini menunjukkan 
betapa besarnya keuntungan ekspor 
kelapa sawit bagi perekonomian 
Indonesia. Rektor IPB University, Prof 

Dr Arif Satria menyampaikan bahwa 
kelapa sawit bagi perkembangan 
industri di Indonesia dari tahun ke 
tahun terus meningkat. Sebagai 
contoh industri aviasi dan industri 
perlengkapan militer. “Dalam industri 
aviasi, kita sedang mengembangkan 
lapisan body untuk pesawat siluman. 
Jadi kita tidak perlu impor dan 
mengeluarkan biaya besar untuk 
industri dalam negeri sendiri. Untuk 
industri perlengkapan militer, IPB 
University mengembangkan rompi 
anti peluru dari sabut kelapa sawit. Ini 
menandakan bahwa kelapa sawit ini 
dapat kita gunakan seutuhnya untuk 
memajukan Indonesia,” ungkapnya.

Seperti kita tahu, Indonesia adalah 
negara penghasil minyak kelapa 
sawit atau Crude Palm Oil (CPO) 
terbesar di dunia. Berdasarkan data 

Kementerian Pertanian, produksi 
kelapa sawit mengalami peningkatan 
setiap tahunnya mulai dari tahun 
2016 sebesar 31,7 juta ton, menjadi 
37,9 juta ton pada 2017, dan menjadi 
40,57 juta ton pada tahun 2018. 
Sampai saat ini, minyak sawit masih 
merupakan pilihan paling ekonomis 
sumber minyak nabati sehingga 
minyak sawit menjadi pilihan 
utama substitusi minyak nabati 
lainnya. Namun di tengah manisnya 
bisnis Sawit, ada berbagai macam 
tantangan dalam pengembangannya. 
Tantangan-tantangan yang patut 
menjadi perhatian diantaranya:

1 Ditolak Uni Eropa 

Mengutip CNBC Indonesia, Parlemen 
Eropa mengeluarkan resolusi untuk 
menghapuskan dan melarang 
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penggunaan bahan bakar hayati 
(biofuel) yang terbuat dari minyak 
sawit. Kemudian pada awal tahun 
2019, Eropa menerbitkan Delegated 
Regulation yang merupakan turunan 
dari Renewable Energy Directive 
II (RED II). RED II dinilai sebagai 
upaya terbaik untuk menyelamatkan 
lingkungan dan antisipasi pemanasan 
global. RED II menargetkan 
pengurangan emisi karbon 40% di 
tahun 2030. Untuk mencapai target 
tersebut, Eropa akan menetapkan 
pengurangan konsumsi bio diesel 
sawit di Eropa dan menghentikannya 
secara total di tahun 2030. Uni Eropa 
juga menyebut impor biodiesel 
bersubsidi dari Indonesia telah 
mengancam kerugian materil pada 
industri Uni Eropa. Kebijakan ini jelas 
merugikan Indonesia. 

2 Tuntutan 3P: People, Planet, 
 Profit

Ketua Umum Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) 
Joko Supriyono beberapa waktu 
lalu mengatakan bahwa tata kelola 
industri yang berkelanjutan harus 
mencakup tiga aspek, yaitu profit, 
people, dan planet atau lebih dikenal 
dengan konsep triple bottom line. 
Isu keberlanjutan tentu saja menjadi 
tantangan yang harus dihadapi. 
Pasalnya untuk membangun bisnis 
yang berumur panjang, selain 
profit yang meningkat perusahaan 
juga harus peduli dengan masalah 
people dan planet. Sementara di 
sisi lain, industri kelapa sawit sering 
mendapat kampanye hitam, tidak 
hanya terkait deforestasi tetapi juga 
banyak isu lainnya, termasuk HAM. 

3 Isu Produktivitas

Salah satu tantangan besar yang 
dihadapi oleh industri kelapa sawit 
adalah isu produktivitas dan efisiensi 
yang masih rendah. Sebab itu, perlu 
adanya riset, inovasi dan penggunaan 
teknologi yang mendorong perbaikan 
tata kelola perkebunan sehingga 

mampu mendongkrak produktivitas 
dan efisiensi perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia. Sebagai informasi, 
kurun 2008 hingga 2017 rata-rata 
pembukaan lahan untuk perkebunan 
kelapa sawit bertambah 6% setiap 
tahun, namun tidak disertai dengan 
kenaikan produktivitas yang optimal. 
Dalam kurun waktu tersebut rata-rata 
produktivitas kelapa sawit hanya naik 
3% setiap tahunnya dengan rata-
rata yield 11 ton TBS (tandan buah 
segar) setiap tahunnya. Menurut Joko 
angka ini masih jauh lebih rendah dari 
potensi produktivitas kelapa sawit 
yang seharusnya bisa mencapai lebih 
25 ton per hektare per tahun. 

Sebuah Jalan Mencapai 
Produktivitas 

Walaupun tantangan banyak 
menghadang, perusahaan di sektor 
perkebunan kelapa sawit tetap 
dapat meningkatkan produktivitas 
dan meningkatkan kualitas. Salah 
satu cara yang terbukti efektif yaitu 
melalui implementasi Lean Six Sigma 
(LSS). Seperti yang telah kita ketahui, 
Lean Six Sigma adalah senjata utama 
bagi perusahaan kelas dunia untuk 
melakukan turnaround. Beberapa 
perusahaan yang dinilai sukses dalam 
kancah bisnis dunia, seperti Amazon 
telah memperkenalkan diri mereka 
sebagai perusahaan yang Lean. 
Sangat disayangkan, dari besarnya 
potensi yang ditawarkan, masih 
sedikit perusahaan yang mengenal 
dan menerapkan prinsip Lean Six 
Sigma.

Lean Six Sigma, yaitu suatu 
metode yang terstruktur untuk 
membantu proses optimalisasi 
produksi dan efisiensi, memastikan 
perusahaan mencapai keunggulan 
operasional. Metode ini digunakan 
untuk membentuk sistem yang 
dapat menciptakan solusi untuk 
menghilangkan segala macam 
pemborosan. Harapannya, bisnis 
bisa meningkatkan produksi selagi 
merampingkan proses mereka. 
Metode ini terdiri dari lima fase yang 
disebut DMAIC (Design-Measure-
Analyze-Improve-Control). Meskipun 
berakar dari industri manufaktur, 
saat ini Lean Six Sigma menjadi salah 
satu pendekatan untuk peningkatan 
produktivitas paling diminati oleh 
berbagai organisasi di banyak 
industri karena dapat memberi 
keuntungan dalam banyak hal seperti 
profitabilitas, kepuasan pelanggan, 
dan budaya organisasi. 

Dalam menerapkan Lean Six Sigma, 
semua elemen manajemen dari atas 
hingga bawah harus satu komitmen 
yaitu menginvestasikan sumber daya 
untuk memulai, mempromosikan, 
menjalankan, dan mendukung 
program Lean Six Sigma. Oleh sebab 
itu, perusahaan perlu memberikan 
dukungan berupa pelatihan, 
kepercayaan, dan wewenang untuk 
melakukan perubahan melalui proyek 
perbaikan. 
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Lean Six Sigma for Plantation 

LSS Plantation merupakan salah 
satu metode yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi di industri perkebunan. 
Prinsipnya adalah sebagai berikut:
 
1. Identifikasi setiap proses, 
 tingkatkan kualitas dan kurangi 
 biayanya. Di perkebunan apa pun 
 dan dimana pun, biaya yang 
 muncul akibat cacat produksi 
 tidaklah sedikit, ada banyak 
 elemen yang terdampak mulai 
 dari produktivitas, kepuasan 
 pelanggan hingga masalah 
 profitabilitas. Jika kita terus 
 berkompromi dengan 
 menganggap defect sebagai 
 biaya dalam bisnis, kita harus 
 segera sadar jika cara pikir ini 
 adalah SALAH. LSS dapat 
 membantu Anda mengidentifikasi 
 masalah di setiap proses dan 
 mengurangi segala bentuk defect 
 yang menghabiskan waktu, 
 biaya, dan peluang. Misal dari 
 perkebunan Anda memiliki kinerja 
 3 sigma, sementara pemborosan 
 mengakibatkan kerugian 30 – 40 
 persen. Bukankah ini kerugian 
 besar? 

 Mari kita coba jawab pertanyaan 
 berikut; Berapa kerugian yang 
 Anda alami? Berapa biaya bisnis 
 yang hilang karena pelanggan 
 tidak puas? Berapa biaya 
 dari peluang yang hilang karena 
 Anda tidak punya waktu atau 
 sumber daya? Berapa total biaya 
 kualitas buruk Anda? Bisakah 
 Anda menjawab pertanyaan 
 di atas? Jika IYA, maka Anda tahu 
 pentingnya menghilangkan 
 defect. Jika TIDAK, maka Anda 
 perlu segera belajar LSS. 

2. Berpikir proses dan menggunakan 
 metriks. Semua kejadian berasal 
 dari rantai proses tempat kejadian 
 itu berada. Jadi semua masalah 
 dapat dipahami penyebabnya 
 bila kita melihat rantai 

 proses yang melewati masalah 
 itu. Singkatnya, jika Anda dapat 
 mengukur proses Anda maka 
 Anda dapat memperbaikinya. 
 Lalu bagaimana cara menetapkan 
 metrik yang sesuai? Mari kita 
 mulai dengan pelanggan kita, 
 pelanggan eksternal atau internal 
 tergantung proses yang 
 dikerjakan. Metrik ini tentunya 
 juga harus sejalan dengan strategi 
 perusahaan dan berhubungan 
 dengan bottom line. Kemudian 
 karena LSS fokus pada kinerja 
 keuangan maka metrik juga harus 
 selalu berkaitan dengan 
 proses dan aktivitas yang bersifat 
 rutin. Selain itu, metrik Anda juga 
 harus bersifat sederhana, mudah 
 dikomunikasikan, dan memakai 
 istilah yang dipahami semua 
 orang. 

3. Proses yang ada harus dibuat 
 streamline. Efisiensi akan terjadi 
 bila rantai proses yang ada 
 bersifat streamline. Artinya tidak 
 ada terjadi penumpukan 
 pekerjaan atau proses yang 
 berhenti di satu titik atau lebih 
 dalam rantai proses yang ada, 
 dan tidak ada aktivitas menunggu 
 di sepanjang rantai proses. 
 Efisiensi juga akan terjadi bila 
 pekerjaan yang kita lakukan 
 sesuai dengan apa yang 
 dibutuhkan pelanggan (on 
 demand). Sebab itu pemilihan 
 tema proyek dalam LSS selalu 
 mengutamakan output yang 
 sesuai dengan nilai pelanggan. 
 Adapun dalam pemilihan proyek 
 selalu mempertimbangkan 
 sumber daya, waktu, dan 
 kemungkinan untuk berhasil.  
 Tidak setiap masalah adalah 
 proyek dan tidak setiap ide akan 
 memberikan hasil. Oleh karena 
 itu, menggunakan konsultan 
 eksternal menjadi salah satu 
 pilihan untuk menentukan proyek 
 untuk dieksekusi. 

4. Continuous improvement. Untuk 
 mencapai kondisi ideal, kita tidak 

 cukup hanya melakukan satu dua 
 kali aktivitas perbaikan di 
 lingkungan kerja kita. Aktivitas 
 yang memberikan nilai tambah 
 harus berkelanjutan selama 
 bisnis masih berlangsung. Salah 
 satu cara sistematis yang bisa 
 digunakan adalah kerangka 
 DMAIC. DMAIC adalah 
 pendekatan lima langkah yang 
 sangat efektif dan berorientasi 
 data. DMAIC merupakan 
 singkatan dari Define, Measure,  
 Analyze, Improve, dan Control. 
 Jika setiap tahapan dilakukan 
 dengan benar, maka DMAIC 
 dapat mengubah bisnis Anda. 
 Bagaimana mengaplikasikan 
 tools DMAIC? Jika Anda belum 
 pernah bermain sepakbola, 
 akankah Anda membeli bola, 
 membeli semua perlengkapan, 
 kemudian berharap bisa 
 sehebat Lionel Messi? Tentu  
 Anda harus memiliki ekspektasi 
 yang realistis. Apakah perusahaan 
 Anda telah cukup “siap” untuk 
 memulai perubahan tersebut? 
 Apakah semua orang bisa 
 menerima dan menjalankan 
 perubahan tersebut? Sekali 
 Anda berkomitmen untuk 
 memulai perjalanan LSS, Anda 
 akan mendapatkan hasil yang 
 terukur.

Ingin tahu lebih banyak 
tentang Lean Six Sigma for 
Plantation? Ingin melakukan 
transformasi People dan 
Behavior Improvement di 
perusahaan Anda? Ingin 
mengimplementasikan 
teknologi termutakhir 
di perkebunan kelapa 
sawit? Jangan ragu untuk 
menghubungi SSCX di 
Wa.me/628175763021.
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Banyak bisnis jatuh karena pandemi, 
tetapi tidak sedikit yang berhasil 
bahkan mencapai kesuksesan 
luar biasa. Hasil keuangan kuartal 
tiga (Q3) membuktikan bahwa 
perusahaan yang kuat menjadi 
lebih kuat semakin melesat, 
memperpanjang jarak dengan mereka 
yang mengalami kesulitan. 

Para analis di Wall Street 
memperkirakan pendapatan akan 
pulih ke rekor tertinggi di tahun 
depan. Secara keseluruhan, 80 
persen perusahaan di indeks saham 
S&P 500 yang telah melaporkan 
pendapatan kuartal ketiga sejauh 
ini telah melebihi ekspektasi analis, 
kata Howard Silverblatt senior index 

analyst untuk S&P Dow Jones dikutip 
SHIFT Indonesia dari nytimes.com. 

Mendapat Bonus Pandemi

Pandemi berhasil memaksa orang-
orang untuk tinggal di rumah dan 
melakukan lebih banyak hal secara 
daring, beberapa perusahaan yang 
sukses adalah mereka yang memiliki 
posisi tepat untuk memanfaatkan 
booming digital karena perubahan 
tersebut. Amazon, misalnya. 
Keuntungan perusahaan dalam 
sembilan bulan ini naik sekitar US$ 
5,8 miliar. 

Mengutip Forbes, pada bulan 
Oktober lalu harga saham Amazon 

melonjak saat Prime Day, hari belanja 
Amazon berhasil mengerek saham 
hingga 4,75 persen. Kapitalisasi 
Amazon saat ini pun telah mencapai 
US$1,7 triliun. Dengan kondisi ini, 
perusahaan membelanjakan US$ 
25,3 miliar lebih untuk pembangunan 
gudang, teknologi, dan investasi 
modal lainnya. Tentu saja ini akan 
mempersulit para pesaing untuk 
mengimbanginya. 

Ketika pandemi berlangsung, 
banyak pelaku bisnis tertekan dan 
khawatir karena berhadapan dengan 
resesi yang sulit. Tetapi banyak 
perusahaan yang mampu berkinerja 
baik melebihi harapan. Produsen 
produk herbal terbesar di Indonesia, 

Mereka yang Bersinar
di Tengah Pandemi 

Dok. Istimewa
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Sido Muncul, menjadi salah satunya. 
Meningkatnya kesadaran akan 
kesehatan mendorong masyarakat 
untuk mengambil produknya selama 
pandemi. Laba bersih Industri Jamu 
dan Farmasi ini pun naik 11 persen 
menjadi Rp 641 miliar (US$ 41 juta) 
pada kuartal ketiga dibanding tahun 
lalu dengan kenaikan penjualan 6 
persen menjadi Rp 2,3 triliun. “Kami 
hanya berusaha keras agar stok 
bagus tetap tersedia,” kata Irwan 
Hidayat, Ketua Sido Muncul dikutip 
dari Forbes. 

Penghasilan Sido Muncul diperkirakan 
akan meningkat 9 persen secara 
year on year, menurut analis Natalia 
Sutanto dari Danareksa Sekuritas. 
Saham telah naik sepertiga pada 
tahun lalu dan pada bulan September 
perusahaan membagi sahamnya 
menjadi dua-untuk-satu untuk 
meningkatkan likuiditas. Untuk 
mendongkrak e-commerce, Sido 
Muncul telah memperkenalkan 14 
produk baru sejak Januari lalu dan 
mendirikan toko online di situs 
seperti Tokopedia dan Shopee 
serta menjual produk langsung 
di media sosial. Pada Agustus, 
perseroan secara resmi membuka 
kompleks Tentrem senilai 2 triliun 
rupiah di Semarang, Jawa Tengah, 
yang meliputi 211 kamar hotel, 
apartemen, dan mal. Keberhasilan 
ini membuat Irwan Hidayat, generasi 
ketiga pemiliki Sido Muncul berada 
di peringkat 17 orang terkaya di 
Indonesia dengan jumlah harta 
kekayaan mencapai USD 1,55 miliar 
atau setara Rp21 T. 

Elang Semakin Terbang Tinggi

Meningkatnya konsumsi 
digital selama pandemi turut 
menguntungkan perusahaan media 
Elang Mahkota Teknologi (Emtek), 
mengangkat kekayaan pendirinya 
Eddy Sariaatmadja sekitar 80 persen 
menjadi US$ 1,4 miliar. Saham Emtek 
pun melonjak hampir 70% sejak 
Januari karena perusahaan kembali 

profit setelah satu tahun di posisi 
merah. Lonjakan ini disumbang oleh 
meningkatnya penggunaan layanan 
e-commerce dan streaming. Untuk 
tiga kuartal pertama, perusahaan 
membukukan keuntungan 477 miliar 
rupiah berkat layanan streaming 
Vidio. Emtek juga mendapat 
keuntungan dari hak siar eksklusif 
Indonesia untuk pertandingan sepak 
bola Liga 1 dan Liga Champions 
UEFA. Pada bulan November, anak 
perusahaan e-commerce Emtek, 
Bukalapak, mengumpulkan US$ 100 
juta dari Microsoft dan pemegang 
saham yang ada untuk mendukung 
layanan online-nya. 

Optimis 2021 

Pemerintah optimistis seluruh 
subsektor industri pengolahan 
nonmigas sudah membaik pada 
tahun 2021 sehingga mampu 
mendorong pertumbuhan secara 
keseluruhan yang lebih tinggi. 
 
Ekonom Senior Institute for 
Development of Economics and 
Finance (Indef) Faisal Basri turut 
memprediksi hampir semua sektor 
industri pengolahan nonmigas akan 
mengalami pemulihan pada 2021. 
“Hampir semua bisa tumbuh lebih 
tinggi, tapi yang penting adalah 
industri farmasi, baik untuk manusia 
dan hewan. Sehingga kita nanti 
ongkosnya turun, peternakan kita 
bagus, unggas kita juga bagus, 
karena ketergantungannya
makin turun,” ungkapnya.

Lanjut Faisal, industri makanan dan 
minuman juga termasuk sektor 
yang tetap tumbuh positif di tengah 
pandemi COVID-19 karena produk 
dari industri tersebut merupakan 
barang konsumsi yang tetap 
dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, 
yakni industri otomotif, yang 
memang pada dasarnya sudah kuat 
dan tinggal menunggu waktu untuk 
pulih. 
 
Sementara itu Kepala Badan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Industri (BPSDMI) 
Kemenperin Eko S.A. Cahyanto 
menambahkan bahwa investasi 
industri manufaktur bisa menjadi 
penopang pemulihan ekonomi 
nasional pada 2021. Investasi industri 
manufaktur pada tahun depan 
diproyeksi tumbuh sebesar 22 persen 
atau mencapai Rp323,56 triliun.
 
Kemenperin mencatat, investasi 
sektor manufaktur pada Januari-
September 2020 tumbuh 37,1 persen 
dibanding pada periode yang 
sama tahun lalu. Investasi terbesar 
disumbangkan oleh industri logam 
dasar, barang logam, dan bukan 
mesin sebesar Rp69,79 triliun, 
kemudian disusul industri makanan 
Rp40,53 triliun, serta industri kimia 
farmasi Rp35,63 triliun. 
 
Sumber: nytimes.com, forbes, 
kemenperin.
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Sementara dunia bersiap 
mendistribusikan vaksin virus 
corona, Starbucks memproyeksikan 
peningkatan permintaan kopi yang 
kuat pada tahun 2022. Mengutip 
CNBC, CFO Starbucks Pat Grismer 
menegaskan kembali bahwa pada 
tahun fiskal 2021, perusahaan akan 
meningkatkan laba per saham dari 
$ 2,70 hingga $ 2,90. Kemudian 
dada tahun fiskal 2022, yang akan 
dimulai pada Oktober, pertumbuhan 
rantai kopi diperkirakan lebih dari 
20% seiring dengan pertumbuhan 
pendapatan yang lebih rendah. 

Pada tahun 2023 dan 2024, 
Starbucks berharap dapat mencapai 
target pertumbuhan jangka panjang, 
dengan pertumbuhan laba per 
saham yang disesuaikan dari 10% 
hingga 12%. Saham Starbucks 
memiliki nilai pasar $ 122 miliar, 
meningkat 18% sepanjang tahun ini. 
Grismer juga memberi tahu investor 
bahwa Starbucks sedikit menaikkan 
perkiraannya untuk pertumbuhan 
pendapatan jangka panjang yang 
berkelanjutan ke kisaran 8% hingga 
10%. Pada pertemuan investor 
terakhir pada tahun 2018, perusahaan 
mengatakan pihaknya menargetkan 
laba per saham naik setidaknya 
10% per tahun dan pertumbuhan 
pendapatan konsolidasi dari 7% 
hingga 9% dalam jangka panjang.

Para eksekutif perusahaan juga 
membagikan lebih banyak detail 
tentang strategi perusahaan untuk 
pertumbuhan jangka panjang, 
termasuk menggunakan kecerdasan 
buatan dalam jalur drive-thru-
nya dan menambah variasi baru 
minuman dingin. Sementara di 
negara kelahirannya, Starbucks 
telah menutup sekitar 800 lokasi 
berkinerja buruk dan membangun 
format toko baru, seperti kafe tanpa 
tempat duduk di kawasan kota 
dan lebih banyak jalur drive-thru 
di pinggiran kota. Format baru ini 
diambil perusahaan untuk melakukan 
penyesuaian atas kebiasaan baru 
yang telah berubah. 

Di Amerika Serikat, toko tersebut 
disebut Starbucks Pickup. 
Semantara di China daratan, pasar 
yang paling cepat berkembang 
dikenal sebagai Starbucks Now dan 
akan menjadi 10% dari 600 toko 
yang direncanakan buka disana 
pada tahun depan. Starbucks 
mengatakan akan meluncurkan 
oatmilk di semua toko AS pada 
musim semi 2021 dan meluncurkan 
item menu baru, termasuk espresso 
dengan gula merah dan oatmilk. 
Untuk pertumbuhan di masa 
depan, CEO Starbucks Corp Kevin 
Johnson mengatakan kepada 
Reuters bahwa mereka akan 

mengandalkan kecerdasan buatan 
- rangkaian produk yang disebut 
Starbucks Deep Brew, bukan untuk 
menggantikan karyawan tetapi 
untuk membuat mereka fokus pada 
layanan pelanggan. Teknologi ini 
dapat membuat jadwal staf dan 
mengotomatiskan manajemen 
inventaris. Ini sudah digunakan 
untuk menghasilkan penawaran 
yang dipersonalisasi untuk anggota 
Starbucks Rewards.

Dalam jangka panjang, Starbucks 
memproyeksikan pertumbuhan unit 
baru sebesar 6% di seluruh dunia 
dan memiliki 55.000 units kafe 
secara global di tahun 2030. Dengan 
bertambah banyaknya lokasi baru 
akan membantu raksasa kopi global 
ini menjangkau pelanggan baru. Saat 
ini, mereka memiliki toko hampir 
33.000 unit. Proyeksi ini dibuat 
dengan asumsi bahwa Starbucks 
tidak akan mengalami gangguan 
bisnis tambahan dan nilai tukar mata 
uang asing yang stabil. Perusahaan 
juga mengumumkan Mellody Hobson, 
co-CEO Ariel Investments sebagai 
ketua dewan direksi perusahaan 
mulai tahun ini menggantikan Myron 
E. Ullman yang memasuki masa 
pensiun setelah menduduki jabatan 
itu sejak 2018. Rencananya, Hobson 
akan mulai menjabat pada Maret 
2021. Pengangkatan itu menjadikan 
Hobson sebagai wanita kulit hitam 
pertama di Starbucks yang menjabat 
posisi tersebut.

Starbucks Targetkan
EPS 12 Persen
di tahun 2023

Starbucks menargetkan pertumbuhan laba 
per saham atau earnings per share (EPS) dari 
10% menjadi 12% pada tahun 2023 dan 2024. 
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Perusahaan aplikasi pemesanan 
makanan online yang berbasis di 
San Francisco, DoorDash, sukses 
besar melantai di bursa Amerika. 
IPO perusahaan yang mengandalkan 
inovasi sistem pengiriman yang 
efisien ini merupakan IPO terbesar 
ketiga tahun ini. Nilai perusahaan 
yang berusia tujuh tahun ini 
meningkat lebih dari dua kali lipat 
sejak bulan Juni lalu ketika mereka 
berhasil mengumpulkan $400 juta 
dengan penilaian $16 miliar. Harga 
awal IPO ditetapkan antara $75 dan 
$85 per saham sebelum naik menjadi 
$95 beberapa hari kemudian dan 
ditutup pada US$102 miliar pada 
Selasa (8/12). 

DoorDash saat ini telah 
menghubungkan 18 juta pelanggan 
dengan 390.000 restoran lokal 
dan pedagang lain seperti CVS 
dan 7-Eleven dan memiliki 
pangsa 51% dari pasar pengiriman 
makanan, mengalahkan Uber, yang 

mengakuisisi Postmates pada 
bulan Juni sebesar $ 2,65 miliar 
dan memiliki 23% saham, dan 
GrubHub, yang diakuisisi oleh Just 
Eat Takeaway yang berbasis di 
Amsterdam seharga $7,3 miliar pada 
bulan yang sama dan memiliki 18% 
pangsa pasar AS.

DoorDash didukung oleh SoftBank, 
Sequoia Capital dan ekuitas swasta 
dari pemerintah Singapura, tetapi 
masih didominasi oleh Tony Xu selaku 
CEO yang mengontrol penuh atas 
dewan direktur, penjualan aset, dan 
merger perusahaan. Pada penawaran 
terbuka kali ini bergabung Goldman 
Sachs Group Inc. dan JPMorgan 
Chase & Co., dengan Barclays Plc, 
Deutsche Bank AG, RBC Capital 
Markets dan UBS Group AG. 

Mengutip Forbes, DoorDash 
mengumpulkan lebih dari US$ 3 
miliar, mengamankan tempatnya 
sebagai salah satu IPO AS terbesar 

tahun ini. Penawaran tersebut hanya 
diungguli oleh perusahaan cek 
kosong yang didukung miliarder 
Bill Ackman sebesar $ 4 miliar pada 
bulan Juli dan penawaran perusahaan 
pembuat perangkat lunak Snowflake 
Inc. senilai $ 3,86 miliar pada bulan 
September. Untuk pertumbuhan 
bisnisnya sendiri, DoorDash belum 
menghasilkan keuntungan. DoorDash 
kehilangan US$ 149 juta untuk 
sembilan bulan pertama tahun 2020, 
turun dari US$667 juta pada tahun 
2019, dan Xu telah memperingatkan 
investor agar tidak mengharapkan 
DoorDash menghasilkan keuntungan 
penuh. Pertumbuhan DoorDash 
turut dipengaruhi oleh kondisi 
pandemi yang berhasil meningkatkan 
permintaan makanan melalui 
aplikasi pesan antar dan tingginya 
antusiasme investor atas daftar 
saham baru saat IPO. Salah satu IPO 
yang juga sangat dinantikan para 
investor di bulan ini adalah Airbnb. 

DoorDash Sukses IPO
di Bursa AS
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