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02/02
Dapat Suntikan, Valuasi Gojek Bertambah 14 T
Gojek dikabarkan berhasil meraup USD 1 miliar atau senilai Rp 14 triliun setelah menyelesaikan
fase pertama putaran pendanaan seri F yang diikuti oleh Google, JD.com, Tencent, Mitsubishi
Corporation dan Provident Capital. Para pendiri Gojek memastikan akan tetap memiliki kontrol
terhadap pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan perusahaan, agar mereka dapat
merealisasikan visi jangka panjang perusahaan serta terus melakukan ekspansi dan pengembangan
bisnis yang pesat.
Mengutip laman Kompas, gross transaction value (GTV) dari Gojek telah lebih dari 9 miliar dollar
AS. Sementara, total volume transaksi setahun mencapai 2 miliar pada akhir 2018. Kinerja ini
mengukuhkan kepemimpinan Go-Jek di layanan pembayaran digital dan pesan-antar makanan.
Ekosistem Go-Pay memproses 6,3 miliar dollar AS GTV. Sementara Go-Food memproses 2 miliar
dollar AS GTV di tahun sepanjang tahun 2018 menjadikan Go-Food sebagai layanan pesan-antar
makanan terbesar di Asia Tenggara. Adapun dana investasi yang terkumpul akan digunakan Gojek
untuk mempertajam penetrasi pasar di Indonesia. Go-Jek juga akan memperkuat ekspansi di
kawasan Asia Tenggara, setelah peluncuran Go-Jek di Singapura, Go-Viet di Vietnam dan GET di
Thailand.*

05/02
1.000 Kontainer Kopi Torabika di Eksport ke Rusia
Mayora berhasil mengirim 1.000 kontainer Torabika Cappucino ke Rusia sepanjang tahun 2018.
Jumlah ini meningkat 30 persen dibanding tahun sebelumnya (senilai US$ 20 juta). Kopi instan aseli
buatan Indonesia ini juga menjadi raja untuk kategori kopi instan cappuccino di Rusia.
Rusia merupakan salah satu market yang sangat potensial untuk Mayora, karena memiliki populasi
penduduk yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Didukung tingkat konsumsi
kopi yang juga lebih tinggi dibanding negara lain. Mayora pun menargetkan pertumbuhan tahun ini
dua digit untuk pasar Rusia. Produk Mayora telah beredar di lebih dari 100 negara, termasuk Timur
Tengah dan Amerika Serikat. Perusahaan terus menjunjung tinggi komitmennya untuk membangun
bisnis di Indonesia maupun pasar eksport dan menjadikan Mayora sebagai Global Company dan
mampu bersaing secara global.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia He Lyudmila Vorobieva juga menyatakan dukungan terhadap bisnis
Mayora, dia mendorong Mayora untuk segera membangun pabrik di Rusia. Ia meyakini dengan
investasi tersebut, maka peluang Mayora untuk masuk ke pasar negara-negara di Eropa Asia
(Eurasia) akan semakin besar, jadi tidak hanya ke Rusia lagi.
Menanggapi ajakan tersebut, pihak Mayora menyatakan membuka peluang untuk membangun
pabrik di Rusia. Namun, perusahaan akan mempelajari tren konsumen terlebih dahulu untuk
kemudian mampu melakukan inovasi yang mengikuti tren konsumen.*
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07/02
Bayar Utang Pemerintah, Cadangan Devisa Akhir Januari Semakin Tipis
Bank Indonesia kembali merilis data cadangan devisa Indonesia periode Januari 2019. Dalam
rilis cadangan devisa RI di bulan Januari turun US$ 600 juta ke posisi US$ 120,1 miliar dibanding
periode bulan Desember 2018 sebesar US$ 120,7 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara
dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri
pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank
Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta
menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Penurunan cadangan devisa pada Januari 2019 tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran
utang luar negeri pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap
memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang
tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif. Mengacu data APBN, pembayaran bunga utang
pemerintah di 2018 mencapai Rp 258,09 triliun. Angka pembayaran bunga utang pemerintah
tercatat mengalami kenaikan 93,4% dari posisi di tahun 2014 lalu yang hanya sebesar Rp 133,44
triliun.*

07/02

Kebab Baba Rafi Melenggang di 10 Negara
Dengan menggandeng Abhishek Singh dan Suman Mandal untuk membuka franchise, bisnis
waralaba Baba Rafi akan masuk ke pasar India. Melansir Kompas.com, Abhishek mengatakan
bahwa outlet pertama Kebab Baba Rafi akan hadir pada Juni 2019 di Kolkata, India. Ia sangat yakin
Kebab Baba Rafi bisa diterima masyarakat di India.
India menjadi negara ke-10 yang dijangkau Baba Rafi, sembilan negara lain yang lebih dulu
mengenal brand Baba Rafi adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, China, Sri Lanka,
Bangladesh, dan Belanda.*

09/02

Tren Harga Minyak Mentah Dunia Menurun, Pertamina Sesuaikan Harga
PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga BBM mulai 10 Februari 2019 pukul
00.00 waktu setempat (WIT, WITA dan WIB). Kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul
tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar Amerika.
Selain itu, Pertamina juga senantiasa memperhatikan daya beli masyarakat. Besaran penyesuaian
harga BBM menjadi lebih murah, bervariasi sampai dengan Rp. 800 per liter
Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas’ud Khamid menjelaskan sesuai ketentuan
Pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan
harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar
rupiah. Oleh karena itu Pertamina pun terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM. Adapun

8

www.shiftindonesia.com

ISSUE 01 MMXIX

penyesuaian harga bervariasi untuk produk-produk BBM yang dijual Pertamina. Untuk wilayah
Jakarta, berikut komposisi harga BBM non subsidi :

1
2
3
4
5

Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.200 per liter
Pertamax disesuaikan dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.850 per liter
Dexlite disesuaikan dari Rp 10.300 menjadi Rp 10.200 per liter
Dex disesuaikan dari Rp 11.750 menjadi Rp 11.700 per liter
Pertalite tetap Rp 7.650 per liter

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyelerasan harga Premium (JBKP di wilayah Jawa, Madura,
dan Bali) menjadi Rp 6.450 per liter sehingga sama dengan harga di luar Jawa, Madura, Bali.
Sebagai informasi, harga BBM di beberapa wilayah berbeda karena adanya pemberlakuan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda untuk setiap wilayah. Untuk detail harga
BBM dapat dilihat di www.pertamina.com.*

09/02
Dewan Pers Sematkan Medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden Jokowi
Medali Kemerdekaan Pers diberikan kepada Presiden Jokowi di puncak Hari Pers Nasional
(HPN) di Surabaya, Jawa Timur (09/02). Penanggung Jawab HPN 2019, Margiono mengatakan,
penghargaan medali Kemerdekaan Pers itu diberikan kepada pejabat tertinggi di negara ini yang
dianggap tidak pernah menciderai kebebasan pers.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini masyarakat tidak lagi percaya
dengan informasi yang berkembang di media sosial dan sebaliknya media arus utama ternyata
tetap lebih dipercaya dibandingkan medsos. Pernyataan Presiden ini diambil berdasarkan hasil
temuan dari Trust Barometer 2018 yang menunjukkan bahwa pada 2016, tingkat kepercayaan
kepada media massa arus utama unggul 59% dibanding 45% untuk media sosial. Selanjutnya, pada
2017 angkanya 58% berbanding 42%, dan 2018 63% banding 40%.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa penghargaan kepada sejumlah
pejabat negara, di antaranya Digital Award kepada Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Gubernur
Jawa Timur Soekarwo. Anugerah Kepedulian Pers kepada Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Anugerah Perintis Pers kepada Gubernur Sumatera
Barat Irwan Prayitno dan Warta Bhakti Utama Kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman
Sapta Odang.*

11/02
Kemenperin Dorong Perusahaan Rintisan Agar Berkontribusi Ekspor
Kementerian Perindustri-an berkomitmen mendukung pembinaan perusahaan rintisan (startup)
dengan membuka kesempatan go internasional melalui program Asia Entrepreneurship Training
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Program (AETP). Seiring dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, program pelatihan tersebut
bertujuan mendorong perusahaan rintisan di Tanah Air untuk bisa bersaing di dunia bisnis global.
“Kegiatan ini salah satu upaya peningkatan ekspor produk industri digital dan kreatif. Kami
ingin startup Indonesia mendunia, serta memperkuat brand Indonesia sebagai negara industri
kreatif dan digital,” kata Direktur Jenderal Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA),
Gati Wibawaningsih, Senin (11/2).Gati mengatakan, startup yang terpilih mengikuti pelatihan
adalah mereka yang menjadi juara dan finalis pada acara Semarak Industri Kecil Menengah (IKM)
2018 yang digelar Kementerian Perindustrian. Startup yang ikut serta dalam pelatihan terdiri dari
berbagai bidang, antara lain fesyen, digital dan kosmetik. Seminar tersebut mendatangkan
pembicara dari AETP, SwissCham, dan Estubizi Network dan mengupas tentang program, peran,
dan pemberdayaan startup.
Dalam kesempatan ini, juga dilakukan soft launching Swiss – Indonesian Acceleration Startup
Program, yang merupakan kegiatan akselerasi startup yang memungkin-kan terbukanya akses
ekosistem startup antara Swiss dan Indonesia. Program tersebut dilaksana-kan secara paralel
di Swiss dan Indonesia dengan waktu yang bersamaan, sehingga peserta program di Swiss dan
Indonesia dapat saling berinteraksi dan merupakan peluang bagi para startup di Tanah Air untuk
memperluas jaringan.
Program pelatihan bagi startup tersebut dilakukan selama enam bulan dimulai April 2019. Bentuk
pelatihan berbasis simulasi, pembinaan tim individu, pencarian mitra, serta akses ke investor dan
inkubator yang serasi dengan bidang usaha yang dijalankan masing-masing startup.
“Indonesia akan memasuki masa bonus demografi yang akan diikuti dengan era digitalisasi. Hal
ini membuka peluang pasar baru yang menarik bagi para startup di bidang sains, teknologi, serta
industri kreatif,” tambah Gati.
Kemperin menargetkan ekspor produk IKM bisa tumbuh 10%. Sebelumnya, nilai ekspor kerajinan
tahun 2017 mencapai US$ 776 juta. Angka ini naik 3,8% dari tahun 2016 yang sebesar US$ 747
juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015 ada sekitar 695.000 industri
kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), barang anyaman dari rotan, bambu
dan sejenisnya. Setiap tahun, nilai tambah IKM ini terus melonjak naik, bila pada tahun 2014 nilai
tambah sekitar Rp 25,356 triliun, pada tahun 2015 naik menjadi Rp26,743 triliun.*

12/02
Larangan Rapat di Hotel Resmi Dicabut
Presiden Joko Widodo mencabut larangan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk rapat di hotel, kabar ini
disampaikan di acara hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ke – 50
di Jakarta. Pernyataan ini pun diapresi oleh banyak pihak, terutama para pengusaha. Pasalnya,
larangan rapat di hotel ini berdampak pada bahwa pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran.
Potensi dan pengembangan peluang pariwisata di Indonesia masih sangat besar dan tentunya ini
juga bisa dimaksimalkan oleh pengusaha hotel. “Saya lihat peluang pariwisata sangat besar sekali,
kita masuk 6 besar negara terindah di dunia. Kemudian kita juga masuk negara 10 besar yang
wajib dikunjungi, ini kan brand yang betul-betul bisa memberikan devisa yang paling banyak,”
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SAYINGS
If you can’t describe what you
are doing as a process, you don’t
know what you’re doing.

Improvement usually means
doing something that we have
never done before.”

- W. Edwards Deming

- Shigeo Shingo

There are three kinds of
leaders. Those that tell you what to
do. Those that allow you to do what
you want. And Lean leaders that
come down to the work and help
you figure it out.

When we are no longer
able to change a situation, we are
challenged to change ourselves.”

– John Shook

Talent wins games, but
teamwork and intelligence win
championships.”

If you define the problem
correctly, you almost have the
solution.”
– Steve Jobs

However beautiful the
strategy, you should occasionally
look at the results.”
– Winston Churchill

- Viktor Frankl

- Michael Jordan

Copying your competitor
won’t help you beat your
competitor. You need to think
beyond your competitor.”
- Gerhard Plenert
and Bill Kirchmier
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Membingkai Peluang
dan Hambatan Ekonomi Digital
di Indonesia
Ekonomi Digital adalah unicorn, transformasi,
dan internet of things – Deloitte

Dok. Istimewa
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Seperti kita ketahui bahwa dunia terus mengalami
perubahan, salah satu penyebab fundamentalnya
yaitu transformasi digital. Tranformasi digital bukan
hanya tentang internet, tetapi ini lebih ke bagaimana
teknologi termutakhir dapat mempermudah pekerjaan
manusia. Transformasi yang terjadi dengan cepat ini juga
mendorong aktivitas ekonomi baru yang dikenal dengan
ekonomi digital. Kini, setiap hari antara orang, bisnis, data,
proses bisa saling terkoneksi langsung, mengaburkan
gagasan konvensional terhadap bisnis.
Profesor Walter Brenner dari Universitas St. Gallen di
Swiss mengatakan bahwa penggunaan data secara agresif
mengubah model bisnis, memfasilitasi produk dan layanan
baru, menciptakan proses baru, menghasilkan utilitas yang
lebih besar, dan mengantarkan budaya manajemen baru
Sementara situs berita TechCrunch mencatat, “Uber,
perusahaan taksi terbesar di dunia, tidak memiliki
kendaraan. Facebook, pemilik media paling populer
di dunia, tidak membuat konten. Alibaba, ritel paling
berharga, tidak memiliki inventori. Dan Airbnb, penyedia
akomodasi terbesar di dunia, tidak memiliki real estate ...
Sesuatu yang menarik sedang terjadi. “

Indonesia diuntungkan oleh demografi wilayah dan
jumlah populasi yang besar, dua faktor ini berhasil
mendorong laju pertumbuhan ekonomi digital yang
tinggi. Setidaknya hingga hari ini sudah ada empat
perusahaan rintisan (start-up) “unicorn” di Indonesia.
Transaksi online pun terus bergerak naik seiring dengan
tingginya penetrasi internet dan gadget.
Potensi industri di Indonesia memang tidak bisa dipandang
sebelah mata, data analisis Ernst & Young menunjukkan
bahwa pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di
Indonesia setiap tahun meningkat hingga 40 persen. Ada
sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna
perangkat telepon pintar di Indonesia. Jumlah pengguna
ini juga akan terus meningkat seiring masih banyaknya
masyarakat dan daerah yang akan dipenuhi layanan
internetnya.
Perkembangan internet juga mempengaruhi pola
hidup masyarakat, gaya belanja, misalnya. Kemudahan
yang dihasilkan internet membuat perilaku konsumtif
masyarakat kelas menengah di Indonesia meningkat.

Ekonomi Digital di Indonesia

Berusaha tidak tertinggal, pemerintah Indonesia terus
mengambil langkah menuju ekosistem ekonomi digital.
Dengan pengguna internet yang diprediksi tumbuh 19
persen antara 2015-2025 mendatang dan pengguna
telepon pintar yang sudah menyentuh di angka 55 juta
atau tembus 22 persen dari jumlah populasi berdasarkan
Google dan Temasek, Indonesia optimis menjadi pusat
ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, menurut
data PWC pada Februari 2017, Indonesia diprediksi akan
menduduki peringkat 5 dalam ekonomi terbesar di dunia
pada 2030.

Potensi besar yang dibawa oleh
ekonomi digital juga akan membawa
banyak tantangan lain, seperti mulai
bergesernya lapangan pekerjaan
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Potensi besar yang dibawa oleh
ekonomi digital juga akan membawa
banyak tantangan lain, seperti mulai
bergesernya lapangan pekerjaan.
Karakter disruptif (teknologi) berhasil
membawa perubahan besar bagi
bisnis, beberapa pekerjaan terutama di
sektor produksi mulai akan tergantikan
dengan robot. Yang sudah terjadi di
Indonesia hari ini adalah kewajiban
menggunakan e-toll atau transaksi non
tunai di gerbang masuk tol, program ini
berhasil membawa pergeseran besar di
industri tol yaitu bagaimana teknologi
bisa menggantikan pekerjaan manusia
dengan lebih baik.
Dok. Istimewa

Inilah yang menjadi faktor kuat e-commerce di Indonesia
akan terus berkembang. Pada tahun 2020, volume bisnis
e-commerce di Indonesia diprediksi akan mencapai
US$ 130 miliar atau sekitar 1.730 triliun dengan angka
pertumbuhan per tahun sekitar 50%.
Kemudian untuk pengumpulan dana investasi atau funding
di Indonesia sejak tahun 2016 terus meningkat hingga
semester pertama tahun 2018. Dalam riset yang dilakukan
Google bersama Temasek dengan tajuk ‘e-Conomy SEA
2018’ sebagaimana dikutip SHIFT Indonesia dari Kumparan,
disebutkan bahwa industri startup di Indonesia mengalami
pertumbuhan yang pesat. Hal ini didukung dengan data
pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, termasuk
Indonesia. Data tersebut menyebutkan pengumpulan
dana investasi atau funding sejak tahun 2016 terus
meningkat hingga semester pertama tahun 2018. Riset itu
mengungkap ada 500 kesepakatan yang terjalin antara
pemain startup dengan investor yang ditandatangani di
Indonesia sejak 2016, dengan rata-rata nilainya mencapai
5 juta dolar AS per kesepakatan. Tahun 2016 terjadi
166 kesepakatan, kemudian ada 183 kesepakatan pada
tahun 2017. Terbaru, ada 154 kesepakatan yang terjalin
di semester pertama 2018. Sementara itu, total jumlah
modal ventura yang terkumpul di Indonesia sejak 2016
adalah 6 miliar dolar AS. Dengan rincian 1,2 miliar dolar
AS pada 2016, 3 miliar dolar AS pada 2017, dan 1,8 miliar
dolar AS di semester pertama 2018. Saat ini, Indonesia
telah memiliki empat startup unicorn yang memiliki valuasi
lebih dari 1 miliar dolar AS, yaitu Go-Jek, Tokopedia,
Bukalapak, dan Traveloka. Riset ini juga menyebutkan
keempat perusahaan itu menjadi faktor kuat pendorong
meningkatnya ekonomi digital di Tanah Air.
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Studi dari McKinsey pada 2016,
menyebutkan bahwa dampak bergesernya teknologi
digital menuju revolusi industri 4.0 dalam lima tahun ke
depan bisa mengakibatkan 52,6 juta jenis pekerjaan akan
tergantikan oleh mesin. Hal tersebut terjadi mengikuti tren
global dimana 60 persen pekerjaan akan mengadopsi
sistem otomatisasi dan 30% akan menggunakan mesin
berteknologi digital. Selanjutnya, laporan untuk penelitian
yang sama dikeluarkan oleh McKinsey tahun 2017 lebih
mendramatisir, dalam laporan yang terbit bulan November
tersebut diprediksi bahwa akan ada 800 juta pekerjaan di
dunia akan hilang akibat revolusi industri 4.0 hingga 2030
nanti. Revolusi industri terbaru ini akan memberikan dampak
3 ribu kali lipat dibanding revolusi industri pertama di abad
19 silam.
Karena pergeseran ini, mau tidak mau dan siap tidak siap
Indonesia harus turut serta merespons segala perubahan
dan kemungkinan terjadinya disrupsi besar-besaran di
sektor ekonomi. Karena, pekerjaan yang akan tergantikan
oleh teknologi dan mulai masuknya ekonomi jasa layanan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
Thomas Trikasih Lembong tak menampik adanya
pergeseran model bisnis dari konvensional menuju digital.
Hal ini kemudian merugikan para pelaku usaha yang
belum beralih pijakan. “Memang ada industri lama seperti
Hypermart yang terdistribusi dengan bisnis model baru dari
offline ke online. Pasti ada pemain lama yang dirugikan,”
ungkapnya dikutip SHIFT Indonesia dari Merdeka.com
(18/02). Meski demikian, menurutnya kehadiran ekonomi
digital juga membawa keuntungan yang tidak kalah besar
seperti pembukaan lapangan kerja yang lebih luas, jadi tidak
hanya mengancam perusahaan offline tutup. Oleh karena itu
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dirinya menyambut positif suntikan modal yang masuk ke
Indonesia untuk membawa perusahaan-perusahaan digital
di Indonesia secepat mungkin beralih menjadi perusahaan
digital kelas dunia.
Beberapa saat lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sri Mulyani Indrawati dalam wawancaranya bersama Detik
mengatakan bahwa teknologi digital akan menciptakan
3,7 juta pekerjaan baru dalam 7 tahun mendatang dan
mayoritas berada pada sektor jasa. Pergerseran yang
cukup mencolok dari sektor manufaktur ke sektor jasa
ini memunculkan tantangan tersendiri bagi Indonesia.
Menurutnya, skills adalah tantangan terbesar yang harus
dihadapi dan dimitigasi dengan tepat.

dan pegawai juga ikut merasakannya. Karena di era ini Big
Data, Artificial Inteligent dan robot menyebabkan disrupsi
di dunia usaha. Namun meski demikian, pengusaha Erick
Thohir meyakinkan semua pelaku usaha untuk tetap optimis
dalam menghadapinya. Hal ini disampaikannya ketika
menjadi pembicara seminar di BEI pada hari Kamis, 31
januari 2019.
Menurutnya, industri 4.0 membawa peluang dan juga
tantangannya. Tantangan ini termasuk dihadapi oleh
pemerintah. Sebagai negara kepulauan, pemerintah di
Indonesia juga menghadapi banyak tantangan termasuk
di dalamnya konektivitas antara pemerintah pusat dengan
daerah. Selain itu juga masalah jaringan komputer dan
internet. Kemudian masalah lain yang tidak kalah
mendasar yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).
“Data kependudukan hari ini 58 persen
penduduk Indonesia berusia di bawah
35 tahun, mayoritas lulusan SMP.
Bagaimana bersaing kalau
keadaan seperti ini,” ujarnya.

Kemudian di sektor manufaktur padat
karya, pihaknya memahami bahwa
sebagian besar dari pekerjaannya
adalah low skilled labour,
sedangkan sektor jasa yang
tumbuh seiring dengan
perkembangan teknologi
digital ini membutuhkan
Erick menilai bahwa
pekerja middle higher
kebijakan pemerintah
skilled. Menurut Sri
membangun infrastruktur
Mulyani, dengan lebih
merupkan peluang
dari 85 juta jumlah
baginya sebagai
penduduk yang
pengusaha. Terlebih
telah terhubung
pembangunan
jaringan internet,
infrastruktur
banyaknya jumlah
telekomunikasi, karena
generasi milenial
di era digital ini akan
dan kelas menengah,
menjadi tools yang paling
Indonesia dapat
penting. Oleh karena itu,
menjadi pemimpin
pemerintah harus bisa
dalam e-commerce
menjawab masalah dalam hal
dan pengembangan
menangani kesenjangan digital
ekonomi digital. 85 juta
dan mendukung pemerataan
jumlah penduduk yang
akses internet.
terhubung Internet menjadikan
peluang dan potensi tinggi generasi
Erick juga menilai bahwa kita harus
Dok. Istimewa
millennial Indonesia menjadi pemimpin
bersaing dengan negara lain. Dia mengajak
dalam industri perdagangan daring dan ekonomi
semua orang untuk membangun Indonesia menjadi unggul,
digital. Indonesia dapat meraih potensi digitalnya dengan
berbudaya, menguasai IPTEK, pembangunan yang merata,
melakukan ekspansi triple access, yakni ke pasar dan orang,
perekonomian maju dan berkelanjutan tentu juga politik
akses modal dan akses talent. Hal itu pun akan mudah
dan demokrasi yang sehat, bersih, dan kuat.
dilakukan dengan pendekatan triple helix yakni sinergi
antara akademisi, pemerintah, dan swasta. Namun, ke
“Terakhir mau highlight, kok kita pesimis padahal
depannya akan berubah menjadi pendekatan N-helix karena
data optimis. Kita tidak mau Indonesia pesimis. Kalau
pemangku kepentingan akan semakin banyak.
pemerintah ada yang namanya midle trap income 2036…...
Sama kenapa kita punya mimpi olimpiade? Masa dengan
SDM Masih Menjadi Challenge Besar
pertumbuhan ini kita tidak bisa naikan turis daripada
Industri 4.0 merupakan industri yang dinilai cukup
Thailand?” pungkasnya. ***
menakutkan tidak hanya bagi pengusaha, perusahaan
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Keseriusan Pemerintah Masuk
Ke Pengembangan Ekonomi
Digital Agak Terlambat

Dok. Istimewa

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira dalam sebuah kesempatan wawancara dengan
SHIFT Indonesia mengatakan bahwa keseriusan pemerintah dalam memberikan
insentif untuk masuk ke pengembangan ekonomi digital agak terlambat.
“Dalam riset AT Kearney, posisi Indonesia dalam industri
4.0 masih berada ditahap planning disamakan dengan
Kamboja, dan Filipina. Jadi dari keseriusan Pemerintah
agak terlambat untuk memberikan insentif untuk masuk
ke pengembangan ekonomi digital. Munculnya startup
Unicorn tumbuh tanpa adanya insentif dari Pemerintah,
lebih ke pengusaha yang inovatif ditengah keterbatasan,”
kata Bhima.
Namun meski demikian, Bhima menilai bahwa regulasi
saat ini sudah mulai banyak berbenah dan beradaptasi
dengan perubahan platform digital meskipun terlambat.

18

Aturan terkait pajak e-commerce misalnya belum
menyasar sosial media, baru platform resmi. Kemudian, di
sektor industri 4.0, insentif untuk produksi robotik belum
jelas, regulasi KEK (kawasan ekonomi khusus) belum
mendukung industri 4.0, dan regulasi ketenagakerjaan
dalam UU tahun 2003 belum mengakomodir jenis
pekerjaan baru.
Berbicara lebih lanjut mengenai Industri 4.0, menurut
Bhima ada tiga komponen penting di dalamnya yakni
infrastruktur digital, skill tenaga kerja, dan inovasi. Saat ini
di Indonesia, ketiga kompenen ini masih belum terpenuhi
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Peluang terbaik, industri 4.0
diharapkan bisa mengembalikan
porsi industri terhadap PDB diatas
25%, mencegah deindustrialisasi
semakin dalam” – Bhima Yudhistira,
Ekonom INDEF
dengan baik. Adapun akses internet masih belum merata
khususnya di kawasan industri luar Jawa. Skill tenaga
kerja belum match dengan kebutuhan 4.0 dimana yang
lebih dibutuhkan adalah semi-high skilled dan high
skilled labour. Dalam Global Innovation Index, ranking
Indonesia berada diurutan ke 87 tertinggal dari negaranegara peers di kawasan Asia.
Revolusi industri 4.0 menjadi lompatan bagi industri
untuk melahirkan model bisnis baru yang lebih efektif
dan efisien, serta kualitas yang jauh lebih baik dengan
menggunakan basis digital. Melihat besarnya potensi
tersebut banyak negara masih terus mempelajari
implementasi sebelum kemudian membawanya ke
dalam agenda nasional. Indonesia sendiri memiliki
peluang besar untuk menjadi pemain kunci di Asia
dengan merevolusi strategi industri sehingga bisa
lebih berdaya saing. Oleh karena itu melalui peta jalan
Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan, pemerintah
memiliki agenda untuk mewujudkan pembukaan sepuluh
juta lapangan kerja baru di tahun 2030 di mana industri
Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu
mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan
negara-negara lainnya.
Peta jalan Making Indonesia 4.0 ini ditetapkan oleh
Presiden Joko Widodo secara langsung sebagai salah
satu agenda nasional. Koordinator program yang telah
ditunjuk adalah Kementerian Perindustrian. Dalam
peluncuran program tersebut, Presiden mengatakan,
revolusi industri 4.0 saat ini sedang mentransformasi
dunia. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, harus
bersiap dan mengantisipasi perubahan besar ini. Lalu,
benarkah roadmap ini sudah tepat guna?
Menurut Bhima, masih ada catatan yang masih perlu
diperhatikan oleh pemerintah. “Fokus sudah ada di
lima sektor industri khususnya otomotif dan kimia, tapi
catatannya making indonesia 4.0 lebih menitikberatkan
pada industri padat modal. Sementara misi untuk

akselerasi industri kecil menengah belum terakomodir.
Idealnya industri kecil menengah masuk dalam value chain
industri yang siap 4.0. Ini bisa menciptakan ketimpangan
yang makin jauh dalam hal transfer teknologi dan khowhow,” terangnya.

Peluang Terbaik Industri 4.0

Menurut Bhima, industri 4.0 membawa sejumlah peluang
besar bagi industri, namun dari semua peluang yang
ada peluang terbaiknya adalah diharapkan mampu
mengembalikan kedigdayaan industri tanah air.
“Peluang terbaik, industri 4.0 diharapkan bisa
mengembalikan porsi industri terhadap PDB diatas 25%,
mencegah deindustrialisasi semakin dalam. Ekonomi
digital juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih
berkualitas karena keterlibatan UMKM yang cukup besar,”
jelasnya.
UMKM merupakan sektor yang berkontribusi besar
terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ingin meningkatkan
UMKM di era digital seperti saat ini maka ada beberapa
hal yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah akses
internet dengan speed tinggi, pemberdayaan UMKM
untuk memasukan produk ke pasar e-commerce dan
linkage antara UMKM dengan industri skala menengah
besar. “Bantuan Pemerintah dalam hal pengembangan
pusat-pusat inkubasi UMKM di daerah perlu di percepat
dan revitalisasi. Anggaran sudah ada termasuk sciences
park, namun masalahnya ada pada optimalisasi untuk
dimanfaatkan UMKM,” terang Bhima.
Lebih lanjut Bhima mengatakan jika ingin berhasil
membangun ekosistem dan ekonomi digital maka
Sciences park perlu bekerjasama dengan kampus dan
secara inklusif terbuka untuk UMKM. Selain itu pemerintah
juga harus menyediakan infrastruktur digital sampai level
pedesaan, menyiapkan regulasi yaitu berupa insentif
fiskal-non fiskal yang mendukung, dan menambah
anggaran RnD dalam APBN. Tahun 2017, Belanja RnD
Indonesia masih 0,3% dari PDB, sementara Thailand 0,6%,
dan China 2% dari PDB.
Menyoal kesiapan SDM, Bhima mengatakan bahwa kunci
menghadapi industri 4.0 adalah melakukan re-skilling
dengan mengirimkan karyawan untuk mempelajari
teknologi terbaru.
“Dibeberapa sektor misalnya otomotif, perusahaan
skala besar sudah menyiapkan operator pabrik untuk
mempelajari otomatisasi berbasis IOT (internet of
Things). Misalnya training mobil listrik di Jerman dan
Jepang dengan biaya perusahaan. Staff exchange juga
menjadi opsi agar operator bisa menguasai lebih dari satu
keahlian,” pungkasnya.
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Implementasi Industri 4.0 Tidak
Menghilangkan Sektor Generasi
Sebelumnya
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan era digitalisasi atau industri
4.0 merupakan transformasi yang harus dijalani dan tidak bisa dihindari. Dalam
penerapan revolusi industri keempat ini, Indonesia tidak akan meninggalkan atau
menggantikan sektor industri yang saat ini masih menggunakan teknologi di era
industri generasi pertama hingga ketiga.
“Meski saat ini pemerintah mendorong revolusi industri
keempat, tetapi saya tegaskan bahwa sektor yang masih di
industri pertama juga masih berjalan, termasuk pula yang
di generasi kedua dan ketiga. Semuanya saling melengkapi
dan berjalan seiringan,” ucapnya melalui siaran pers yang
diterima SHIFT Indonesia, Minggu (10/2).

Menperin menuturkan, industri generasi pertama yang
masih ada di Indonesia, di antaranya
berada di sektor agrikultur atau
pertanian. Kemudian, industri generasi kedua
seperti sektor pembuatan rokok kretek tangan dan industri
batik yang menggunakan canting, hingga saat ini

INDUST
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masih beroperasi. “Terhadap sektor tersebut, pemerintah
berkomitmen untuk terus mengembangkannya dengan
lebih produktif dan inovatif,” tuturnya.
Sementara itu, industri generasi ketiga, yang
telah menggunakan mesin otomatis dengan melibatkan
hubungan antara manusia dan mesin pun tidak akan
ditinggalkan. Saat ini, Indonesia sedang siap memasuki
revolusi industri keempat, dengan pemanfaatan teknologi
digital, yang diproyeksikan akan menjadi lompatan besar
bagi semua sector manufaktur.
“Di industri keempat ini, mesin beroperasi sendiri,
bukan human to machine lagi, tetapi machine to
machine learning karena faktor intelektual yang diinput
dalam program System Application and Product
in data processing (SAP). Ini sudah masuk ke yang
namanya artificial intelligence,” jelasnya.
Airlangga menilai, implementasi industri 4.0 memiliki
potensi luar biasa dalam merombak aspek rantai nilai di
sektor industri, serta mampu mengubah berbagai aspek
dalam kehidupan manusia. “Tidak hanya dalam proses
produksi manufaktur, industri 4.0 melahirkan model bisnis
yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi
dan produksi yang tinggi dengan kualitas yang lebih
baik,” terangnya.

Lebih lanjut, terkait dengan kekhawatiran tergantikannya
tenaga manusia dengan tenaga mesin, sebenarnya terjadi
pada saat revolusi industri ketiga, bukan pada revolusi
industri keempat. Justru pada revolusi industri keempat
atau era digitalisasi, akan butuh banyak pekerjaan di
bidang analisa data atau artificial intelligence. “Biasanya
pekerjaan ini berhubungan dengan statistik,” tandasnya.
Oleh karena itu, memasuki revolusi industri 4.0, pemerintah
mendorong sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni
melalui reskilling. “Untuk memantapkan industri 4.0, vokasi
dan retraining sangat diperlukan. Industri 4.0 adalah
tantangan yang sangat baik bagi Indonesia karena
dengan industri 4.0 akan menjadi lebih efektif dan
produktif,” imbuhnya.
Guna memacu peningkatan pendidikan vokasi
industri untuk menunjang SDM kompeten dalam
menghadapi era industri 4.0, Kemenperin telah
menjalankan program link and match,
dengan menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745
perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan
Sulawesi.
Selain itu dilakukan pelatihan industri berbasis kompetensi
dengan sistem 3 in 1, pembangunan infrastruktur
kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta
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pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM
industri 4.0.

Kemampuan industri nasional

Airlangga menegaskan, negara-negara di ASEAN sudah
bergerak mengadopsi ASEAN 4.0 yang dipimpin Thailand.
Sehingga sudah seharusnya Indonesia ikut mengambil
bagian. “Dalam pembahasan World Economic Forum
(WEF) 2019, memang kuncinya adalah bagaimana kita
membuat industri itu siap,” tegasnya.
Bagaimana potensi Indonesia? Menperin menegaskan,
sejumlah industri nasional telah mampu berdaya saing
global di era digital. Perusahaan yang sudah menjadi
percontohan dalam penerapan industri 4.0, di antaranya
PT SchneiderElectric Manufacturing Batam di sektor
industri elektronika dan PT Chandra Asri Petrochemical di
industri kimia.
Selanjutnya, PT Mayora Indah Tbk di industri makanan dan
minuman, Sritex di industri tekstil dan pakaian, serta PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia di industri otomotif.
Di industri-industri tersebut sudah diaplikasikan teknologi
digital, seperti artificial intelligent dan internet of things.
“Beberapa industri itu tidak hanya menjadi percontohan di
Indonesia, tetapi juga bagi Singapura. Bahkan, mereka akan
dijadikan sebagai lighthouse di negara-negara Asean lain,”
imbuhnya. Merujuk data WEF tahun 2017, Indonesia berada
di peringkat kelima dunia, melalui peranan kontribusi sektor
industri pengolahan kepada produk domestik bruto (PDB)
nasional.
Negara-negara industri di dunia, kontribusi sektor
manufakturnya terhadap perekonomian rata-rata sekitar 17
persen. Lima negara yang sektor industri pengolahannya
mampu menyumbang di atas rata-rata tersebut, yakni
China (28,8%), Korea Selatan (27%), Jepang (21%), Jerman
(20,6%), dan Indonesia (20,5%). Artinya, PDB manufaktur
Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asean.
“Selain itu, apabila melihat indeks daya saing global, yang
saat ini diperkenalkan metode baru dengan indikator
penerapan revolusi industri 4.0, peringkat Indonesia naik
dari posisi ke-47 pada tahun 2017 menjadi level ke-45 di
2018,” ungkap Airlangga.
Lebih lanjut, menurutnya, industri 4.0 sangat penting karena
mengingatkan dunia industri untuk melakukan capital
expenditure (capex) atau alokasi anggaran untuk
perbaikan, misalnya melakukan perbaikan alat
produksi serta modernsisasi agar bisa berdaya saing. “Dari
tahun 2000-an, China investasinya sudah besar-besaran,
sehingga menjadi power house,” ungkapnya.
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Bahkan, negara-negara di dunia yang berbasis manufaktur
menilai bergulirnya era industri 4.0 sebagai hal penting
karena akan menjadi peluang dalam mendorong
pertumbuhan ekonominya. Hal ini tercermin dari penyiapan
berbagai program dan kebijakan yang disusun dalam peta
jalan mereka.
“Awalnya Jerman yang mulai memperkenalkan industri 4.0
pada 4-5 tahun lalu. Kemudian negara-negara lain, termasuk
di Asia ikut mengadopsi. Misalnya, India mempunyai Make in
India dan Thailand punya Thailand 4.0,” sebutnya.
Melihat perkembangan tersebut, Indonesia turut
menyatakan kesiapannya untuk memasuki era industri
4.0. Langkah ini diwujudkan melalui peluncuran peta jalan
Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo pada 4
April 2018.
“Di dalam roadmap, terdapat 10 program prioritas nasional
yang akan dijalankan, dengan aspirasi besarnya adalah
menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang
memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030,”
ungkap Menperin.
Guna mendorong industri nasional berdaya saing global
di era digital, pemerintah mendorong lima sektor
industri untuk menjadi kunci, yakni eletronik,
otomotif, kimia, makanan dan minuman, serta tekstil
dan pakaian. Alasan Kemenperin memilih lima sektor
itu, karena 60 persen pertumbuhan ada di sektor-sektor
tersebut, kemudian ekspor paling tinggi ada di lima sektor
tersebut, dan tenaga kerja di lima sektor itu pun sudah siap.
Airlangga menambahkan, meski pemerintah telah memilih
lima sektor pionir, bukan berarti sektor lain tidak menjadi
prioritas. “Misalnya, industri semen kapasitasnya sudah
100 juta ton per tahun, industri baja pun sudah terhubung
dengan industri yang terkait,” jelasnya.

Industri 4.0 adalah tantangan yang
sangat baik bagi Indonesia karena
dengan industri 4.0 akan menjadi
lebih efektif dan produktif,” –
Menteri Perindustrian RI
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Presiden KSPI: Regulasi
dan Proteksi Adalah Kunci
Menghadapi Industri 4.0
Revolusi industri 4.0 adalah keniscayaan, industri akan membutuhkan teknologi
yang tepat guna, cepat, dan menghasilkan produk yang lebih murah. Apakah
pemerintah sudah siap melindungi buruh-buruh yang terancam PHK akibat
revolusi industri keempat ini?
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KSPI menilai bahwa pemerintah
Indonesia belum memiliki regulasi
dan arah proteksi yang jelas untuk
menghadapi industri 4.0.

Namun, hingga saat ini KSPI menilai bahwa pemerintah
Indonesia belum memiliki regulasi dan arah proteksi
yang jelas untuk menghadapi industri 4.0. Menurutnya,
masih banyak pengusaha yang masih bingung dengan
apa itu industri 4.0 padahal pemerintah sudah berupaya
melakukan sosialisasi. “Oleh karena itu negara seharusnya
hadir, pemerintah hadir, selain sosialisasi memastikan
kampanye masif, tentang revolusi industri 4.0,” jelas Said.
“Saya ambil contoh misalnya bagaimana memastikan
yang disebut digital ekonomi dan future work. Digital
ekonomi dari offline menuju online. Bagaimana tutupnya
26 gerai HERO, Centro, menjelaskan bahwa industri kita
terpukul. Bagaimana UMKM sudah siap tidak dengan
sistem wifi gratis sehingga mereka bisa memasarkan
produk-produknya melalui sisi online?” lanjutnya.
Sebagai salah satu pengurus organisasi buruh
internasional (ILO), Said terlibat aktif dalam diskusi
menanggapi perkembangan dan dampak dari industri
4.0 bagi perekonomian global, termasuk bagi negara
yang sedang berkembang seperti Indonesia. Said menilai
bahwa revolusi industri adalah sesuatu hal yang tidak bisa
dihindari, sehingga diperlukan program-program yang
tepat guna untuk menyelesaikan segala permasalahan
yang muncul.

Dok. Istimewa

Revolusi industri terus berlanjut, tanpa terasa kini kita
telah memasuki revolusi industri 4.0. Uniknya, perubahan
ini mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan
untuk merespons secara komprehensif, utamanya
dalam menghadapi dua pergeseran utama di era ini,
yaitu ekonomi digital dan robotisasi. Dua hal ini menjadi
pekerjaan besar bagi pemerintah selaku regulator,
karena jika tidak diupayakan dengan benar maka sektor
industri yang berkontribusi besar bagi perekonomian
akan terpukul. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu
membuat regulasi dan proteksi dalam menghadapi
gempuran revolusi industri 4.0 akibat teknologi.
“Revolusi industri 4.0 atau future work atau robotisasi,
robot-robot akan menggantikan manusia, pabrik-pabrik
akan banyak yang tutup. Dunia otomotif, elektronik,
pertambangan, baja dan turunan semuanya akan
menghadapi risiko besar, jutaan orang akan ter-PHK.
Yang terpenting dalam menghadapi pergeseran ini adalah
regulasi, negara harus hadir. Dengan regulasi, pemerintah
bisa melindungi rakyatnya agar tidak kehilangan pekerjaan
dan tidak menjadi jatuh miskin. Kedua adalah proteksi atau
perlindungan. Misal, perpindahan transformasi teknologi,”
jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal kepada SHIFT Indonesia (30/01).
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Program Belum Sinkron

Revolusi industri 4.0 adalah keniscayaan, setiap revolusi
dunia industri termasuk di dalamnya buruh harus
dipersiapkan untuk menghadapi tantangannya. Misal
dalam industri perdagangan, perkembangan internet
dan gadget berhasil mempengaruhi pola konsumsi
masyarakat, yang tadinya offline kini masyarakat beralih
ke online, akibatnya industri perdagangan tradisional
terguncang. “Perdagangan tradisional offline ini yang
tadinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak akan
hilang. Karena (dengan online) hanya membutuhkan
teknologi digital ketika orang memesan barang tanpa
membutuhkan sales,” jelas Said.
Oleh karena itu, menurutnya sudah seharusnya
pemerintah mempersiapkan sebuah regulasi, untuk
mendukung pemain-pemain perdagangan offline bisa
bersaing di pasar online. “Jangan pemain asing seperti
Alibaba, Amazon, atau Tencent yang karena teknologinya
sudah canggih, modalnya kuat mengakuisisi perusahaanperusahaan online atau digital yang ada di Indonesia, itu
berbahaya!” lanjutnya.
Lebih lanjut Said menyinggung soal pentingnya proteksi
ketika perpindahan dunia usaha terjadi, menurutnya ada
banyak perlindungan yang harus diupayakan bersama
untuk melindungi para pekerja. “Bagaimana buruh-buruh
yang ter-PHK, penyalurannya kemana, dan jika di PHK

www.shiftindonesia.com
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Dok. Istimewa

bagaimana hak-haknya, bagaimana menghindari untuk
tidak terjadi PHK.”
Di era industri 4.0 ini, pabrikan akan mengganti tenaga
manusia dengan tenaga robot, mengingat segi cost
yang lebih efisien. “Memang investasinya akan mahal
tetapi untuk jangka panjang akan menjadi murah,
hitung-hitungan costnya,” terangnya. Menanggapi hal
tersebut, menurut Said, pemerintah harus segera memiliki
regulasi dan roadmap yang jelas untuk menanggapi isu
ini. “Apakah boleh satu pabrik diperbolehkan semuanya
menggunakan robot? Tidak boleh dong, buat apa ada
investasi kalau menghilangkan banyak lapangan kerja. Itu
sebagai contoh,” lanjutnya.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Perindustrian telah merancang Making
Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan)
yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah
strategi dalam memasuki era Industri 4.0. Salah satu
strateginya adalah menyiapkan lima sektor manufaktur
yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat
fundamental struktur industri Tanah Air. Adapun kelima
sektor tersebut, yaitu Industri Makanan dan Minuman,
Industri Otomotif, Industri Elektronik, Industri Kimia, serta
Industri Tekstil.
Ketika diminta berkomentar tentang roadmap Making
Indonesia 4.0, Said menekankan bahwa yang terpenting
adalah bagaimana roadmap tersebut mampu menjawab
kebutuhan dunia usaha terhadap revolusi industri 4.0,
“Kesiapan itu tadi seperti saya bilang regulasinya apa,

pelatihannya apa, teknologi apa yang dibutuhkan,
keempat bagaimana peran negara. McKinsey Global
Institute mengatakan 52,6 juta orang akan berpindah
kerja. Nah, proteksinya apa? Roadmap-nya apa terhadap
proteksi ini, misal roadmap pertama tidak boleh terjadi
PHK sebelum dunia usaha mempersiapkan pelatihan
untuk jenis pekerjaan yang berubah itu.” Roadmap yang
tidak kalah penting selanjutnya adalah mempersiapkan
tenaga kerja termasuk tingkat pendidikan sehingga
mampu terserap oleh pasar.
Masih menurut Said, 70 persen tenaga kerja lulusan SD
dan SMP yang mengisi piramida ketenagakerjaan saat
ini tidak akan mampu terserap pasar di era teknologi ini.
“Itu (perlu) ditingkat sebagai contoh wajib belajar tidak
lagi wajib 9 tahun, tetapi 12 tahun. Anggaran APBN yang
20 persen dari APBN untuk pendidikan, itu harus benarbenar diimplementasikan bukan hanya untuk infrastruktur
pendidikan, tetapi untuk SDM pendidikan”, tambahnya.
Peningkatan SDM juga tidak harus dilakukan melalui jalur
pendidikan formal, pendidikan informal melalui ragam
pelatihan juga sangat diperlukan. Pelatihan ini harus
diberikan sebagai bekal bagi para pencari kerja (orangorang yang akan masuk ke dunia kerja) dan juga orang
yang pernah bekerja dan mencari pekerjaan baru. Adapun
pelatihan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan Balai
Latihan Kerja (BLK). “Hidupkan BLK-BLK lagi, link and
match antara ketenagakerjaan dengan pendidikan yang
nilai anggarannya 20 persen dari APBN, ambil sebagian
untuk BLK-BLK ini untuk menghadapi revolusi 4.0,”
tutupnya.
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BUMA :
Fokus Kami Memberikan
Layanan Berkualitas Tinggi
Dok. Istimewa
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Sebagai salah satu kontraktor
pertambangan terbesar dan
paling andal di Indonesia,
BUMA tidak pernah berhenti
membangun keunggulan
operasinya, yang mungkin
tidak dimiliki perusahaan lain.
Di sini, SHIFT Indonesia akan
membeberkannya untuk Anda!

& Peledakan, Pemindahan Lapisan Tanah Penutup,
Penambangan & Pengangkutan Batubara, Konstruksi
& Pemeliharaan Jalan, dan Reklamasi. BUMA juga telah
menghasilkan berbagai macam Infrastruktur Konstruksi
untuk pelanggan. Pada mulanya sebagai bagian dari jasa
kontrak tambang terpadu yang mencakup mes, workshop,
penyimpanan dan distribusi bahan bakar dan berbagai
fasilitas konstruksi untuk jalan angkut dan jembatan
& struktur gorong-gorong dan sekarang berkembang
menjadi pekerjaan Konstruksi & Infrastruktur Kompleks di
bidang Infrastruktur Pertambangan, Jasa Penanganan/
Pengangkutan Material, Energi dan Listrik, Kelautan, dan
Bangunan Industri.

Siapa yang tidak mengenal PT Bukit Makmur Mandiri
Utama? Perusahaan yang lebih akrab disebut BUMA ini
telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu
kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Lahir di
tahun reformasi, BUMA di bawah induk perusahaan PT
Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) terus tumbuh semakin
kuat melewati turbulensi pasar batubara.

Manusia dan Teknologi Sebagai
Fokus Utama

Keuletan Manusia BUMA telah teruji dan menjadi bagian
dari reputasi BUMA. Dengan dukungan lebih dari
14.000 karyawan dan tak kurang dari 5.000 alat berat,
BUMA memposisikan diri menjadi salah satu kontraktor
pertambangan terbesar dan paling handal di Indonesia
dalam menyediakan jasa penambangan dan konstruksi
yang terintegrasi, aman, efisien.
BUMA memiliki berbagai keahlian dan pengalaman
profesional untuk memungkinkannya melakukan berbagai
skala proyek dalam Kontrak Pertambangan, yang terdiri
dari Perencanaan Tambang Jangka Panjang, Pengeboran

Sejalan dengan slogan “Your Preferred Partner in Mining
& Construction Services”, BUMA selalu menjadi pilihan
pertama sebagai penyedia jasa penambangan batubara.
Terbukti sejauh ini BUMA telah berhasil mengantongi
sejumlah proyek penambangan jangka panjang.

Dalam menjalankan bisnis, BUMA selalu fokus
dan konsisten untuk memberikan kualitas layanan
pertambangan terbaik dengan biaya yang kompetitif.
Untuk itu perusahaan terus berupaya menjaga nilai-nilai
inti perusahaan. Nilai tersebut terdiri dari :
1
2
3
4

Excellence (Keunggulan)
Caring (Kepedulian)
Integrity (Integritas)
Teamwork (Kerja sama tim)

Selain menjunjung tinggi empat nilai di atas, perusahaan
juga terus menjaga semangat karyawan di seluruh level
untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan atau
continuous improvement. Upaya perbaikan dilakukan
secara bottom up. BUMA memiliki program Sumbang
Saran (SS) yang memungkinkan karyawan

Keuletan Manusia BUMA
telah teruji dan menjadi
bagian dari reputasi BUMA
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business profile
memberikan saran-saran perbaikan. Saran perbaikan
ini kemudian disaring ke dalam tahapan-tahapan
sebelum diimplementasikan. Dari sinilah perusahaan
selalu mendapatkan proyek-proyek inovatif dan mampu
berkontribusi besar untuk perbaikan sistem kerja
perusahaan. Terbukti, BUMA berhasil mendapat peringkat
Gold Achievement empat tahun berturut dalam ajang
OPEXCON Award, penghargaan tertinggi di bidang
improvement yang diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia.
Keunggulan operasional BUMA juga terletak pada asetnya,
yaitu manusia dan alat/ teknologi. Manusia BUMA dikenal
karena militansi, ketangguhan, dan semangatnya yang
pantang menyerah. Misalnya saja, kondisi lapangan
yang sulit membuat kebanyakan kontraktor menolak

mengerjakan tambang. Namun, karyawan BUMA justru
melihat hal ini sebagai tantangan dan menyanggupi
pengerjaan penambangan tanpa ragu. Di bidang alat/
teknologi, BUMA bisa dikatakan memiliki visi ke depan
mengenai teknologi dan telah menggunakan teknologi
yang lebih maju dibandingkan pesaing-pesaingnya.
Manusia sebagai salah satu asset terbaik BUMA
dikembangkan melalui program people development.
Program pengembangan keahlian ini dilakukan melalui
training, workshop & sertifikasi. Keahlian atau skill yang
dikembangkan meliputi technical competency & soft
competency. Untuk level manajer ke atas, manajemen
melakukan pengembangan kapabilitas melalui
management camp.*** (DS)

BUMA selalu fokus dan konsisten
untuk memberikan kualitas layanan
pertambangan terbaik dengan biaya
yang kompetitif
Dok. BUMA

PT Bukit Makmur Mandiri Utama (PT BUMA)
Your Preferred Partner in Mining & Construction Services

Alamat

: The Honey Lady Building, 9th Floor,
Jl. Pluit Selatan Raya No.1, Jakarta 14440
Telepon
: +6221 - 661 3636
Fax
: +6221 - 2926 1527
Homepage : www.deltadunia.com
Email
: enquiries@bukitmakmur.com

7
8
9
10
11
12
13

Project Highlight Mining Project

14

Completed Projects:
1 PT Perkasa Inakakerta
2 PT Lanna Harita Indonesia
3 PT Trubaindo Coal Mining
4 PT Citra Harita Mineral
5 PT Fajar Bumi Sakti
6 PT Bukit Baiduri Energi
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PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

Marunda Graha Mineral
Indo Muro Kencana
Sebuku Iron Lateritic Ores
Bahari Cakrawala Sebuku
Gunung Bayan Pratama Coal
Arutmin Indonesia
Multi Tambangjaya Utama
Kaltim Prima Coal
Darma Henwa
Berau Coal (Block 8)

Current Projects:
1 PT Berau Coal (Lati)
2 PT Berau Coal (Binungan)
3 PT Berau Coal (Coal Hauling – Suaran)
4 PT Adaro Indonesia
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OFIL BUMA

PROFIL BUMA

PROFIL BUMA

Area of Operations

Area of Operations

Area of Operations
Berdiri pada tahun
1998 sebagai Perusahaan
yang bergerak di bidang
jasa penambangan
1

BUMA memberikan jasa
penambangan dan konstruksi
kepada beberapa perusahaan
besar yang bergerak di bidang
batubara dan non batubara

Kalimantan

Kalimantan

Pelanggan BUMA saat ini : Berau Coal,
Adaro Indonesia, Kideco Jaya Agung, Insan
Bani Perkasa, Indonesia Pratama, Sungai
Danau Jaya, Pada Idi dan Tadjahan Antang
Mineral

Binsua

Binsua

Kalimantan

LATI
IBP

Binsua

PAD

2

3

LATI

LATI

IPR

Samarinda

TAM
Kideco

Palangkaraya

PAD

IBP

IPR

TAM PAD

IPR

IBP
Samarinda
Banjarmasin
Samarinda

Kideco

Palangkaraya

TAM

Palangkaraya

Adaro

Adaro
SDJ

Balikpapan
Kideco
Balikpapan
Adaro

Banjarmasin

Banjarmasin

SDJ

SDJ

Dok. BUMA
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6
7
8
9
10
11
12

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

Kideco Jaya Agung
Sungai Danau Jaya
Tadjahan Antang Mineral
Angsana Jaya Energi
Pada Idi
Tanah Bumbu Resources
Insani Baraperkasa
Indonesia Pratama

Construction Project:
Current Project:
1 Coal Crushing Plant and Conveyor Distribution Line
- PT ADARO Indonesia and PT Jasapower Indonesia
Completed Project:
1 Balance of Plant Work for 75 MW Wind Turbine Power Generation - PT UPC Sidrap Bayu Energi /
PT Indokomas Buana Perkasa
2 MGM 60 km Haul Road Construction and Associated Crossing Structures - PT Marunda Graha Mineral
3 TAM 4 km Haul Road Construction and Associated Crossing Structures - PT Tadjahan Antang Mineral
4 Underpass/Tunnel Road Construction - PT Adaro Indonesia
Dok. BUMA
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“Taksi Udara Otonom”
Boeing Sukses Diujicoba

Aurora Flight Sciences, anak
perusahaan salah satu perusahaan
penerbangan terbesar di dunia ,
Boeing, mengumumkan pada hari
Rabu (23/01) bahwa baru-baru ini
mereka sukses melakukan uji terbang
perdana taksi udara di Manassas,
Virginia. Kendaraan tersebut lepas
landas secara vertikal, melayang
beberapa detik, dan kemudian
mendarat kembali dengan total
durasi kurang lebih satu menit.
Langkah selanjutnya, Boeing akan
menguji kendaraan yang dilengkapi
sistem propulsi elektronik ini untuk
penerbangan bergerak maju, dan fase
transisi antara penerbangan vertikal
dan maju. Uji coba ini direncanakan
untuk menilai kesiapan jika digunakan
untuk kebutuhan yang lebih luas.
Tahun lalu, kendaraan otonom
Uber yang bisa mengemudi sendiri
menabrak dan menewaskan satu orang
pejalan kaki di Arizona. Akibatnya,
Uber harus menghentikan operasi
pengujian di sana dan menangguhkan
pengujian kendaraan otonom di
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Dok. www.aurora.aero

Sukses Boeing mengujicoba “mobil
terbang otonom” akan
memanaskan persaingan
industri penerbangan
utamanya persaingan
untuk menghadirkan
sarana mobilitas udara
di perkotaan.
tempat lain. Meski demikian, para
pemimpin industri memprediksi mobil
dan taksi terbang tetap akan menjadi
bagian dari layanan angkutan di
perkotaan.
Upaya pengembangan mobil terbang
otonom ini tetap diambil Boeing
karena menurutnya saat ini masih
belum ada pesawat bertenaga listrik
yang dioperasikan untuk komersial.
Boeing mengatakan prototype yang
tengah dirancangnya ini sepenuhnya
bergerak secara otonom, mulai dari
lepas landas hingga mendarat, dengan
jangkauan hingga 80,47 km.
Ini merupakan sebuah langkah
signifikan menuju masa depan
dimana kita bisa melihat taksi
listrik otonom terbang dari gedung
pencakar langit satu ke gedung lain,
membawa penumpang dan kargo
sebagai bentuk layanan mobilitas
baru di perkotaan. Namun, Boeing,
bukanlah satu-satunya perusahaan
yang bisa mewujudkan layanan
udara terbaru ini. Karena Airbus dan

Volocopter juga tengah mengerjakan
prototipe taksi udara lainnya. Bahkan
raksasa teknologi seperti Intel Corp
dan perusahaan spesialis berbagi
tumpangan Uber Technologies Inc.
berinvestasi dalam berbagai proyek
untuk membuat angkutan udara di
perkotaan.
Ujicoba ini dilakukan oleh Boeing
NeXt, divisi yang juga mengawasi
prototype drone yang mampu
mengangkat muatan hingga 250 kg.
“Kendaraan kargo udara” ini diklaim
sudah melakukan uji penerbangan
perdana dalam ruangan tahun lalu
dan akan di test di luar ruangan tahun
2019 ini.
Aurora Flight Sciences adalah sebuah
perusahaan riset penerbangan dan
aeronautika yang diakuisisi oleh
Boeing pada tahun 2017. Perusahaan
ini juga bermitra dengan Uber
untuk mengembangkan jaringan
“taksi terbang” yang rencananya
akan dinamai “Uber Air” dan akan
beroperasi pada 2023.

The 4 th Edition of Indonesia’s Largest Pulp and Paper Event
at The Heart of The Industry!
“Indonesia, South East Asia’s Largest Pulp & Paper Industry!”
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Perluas Layanan,
Grab Bangun Platform
Asuransi Digital
Penyedia layanan ride hailing yang berbasis di Singapura, Grab, bermitra
dengan perusahaan asuransi berbasis internet pertama di China, ZhongAn
untuk membangun platform “asuransi digital”. Platform asuransi online ini akan
ditawarkan di Singapura sebelum kemudian diperluas ke wilayah Asia Tenggara.
Marketplace asuransi digital ini
akan menawarkan produk-produk
asuransi yang inovatif dalam berbagai
kategori, juga premi yang difraksinasi,
ditawarkan langsung untuk user
melalui aplikasi ride hailing Grab.
Perusahaan juga akan berkolaborasi
dengan mitra asuransi global guna
mengembangkan produk yang
dirancang khusus untuk menjawab
kebutuhan gaya hidup orang Asia
Tenggara.

Perluas Layanan

“Peluncuran platform asuransi
kami adalah bagian dari komitmen
kami menjadi super-app terkemuka
di wilayah ini. Dengan lebih dari
130 juta jumlah unduhan di Asia
Tenggara dan hadir di 336 kota,
pemahaman mendalam kami tentang
perilaku dan kebutuhan konsumen
secara unik memungkinkan kami
untuk memberikan produk asuransi
inovatif yang menciptakan nilai bagi
pelanggan kami,” kata Ming Maa,
presiden Grab seperti dikutip SHIFT
Indonesia dari Entrepreneur.
Aplikasi yang berbasis di Singapura
terus mengembangkan bisnis ke
berbagai sektor melalui aplikasi
pengirimannya. Tahun lalu, mereka

berhasil memperluas operasi
pengiriman makanan, melampaui
layanan transportasi yang menjadi
inti bisnisnya. Seiring perkembangan,
aplikasi ini juga memulai pengiriman
paket, layanan keuangan, penyedia
konten, dan banyak lagi. Tahun ini,
mereka fokus untuk memperluas
operasi pengiriman lintas batas dan
online healthcare.

Akan Diluncurkan
di Singapura
Rencananya platform asuransi digital
ini akan diluncurkan perdana di
Singapura pada paruh pertama tahun
ini, sebelum diluncurkan di pasar Asia
Tenggara. Platform ini memungkinkan
para pengguna untuk bisa mengakses

Dok. Istimewa

34

produk asuransi cukup dari ponsel
mereka, mereka juga bisa menelusuri
dan membayar produk asuransi yang
terjangkau secara langsung, tanpa
melalui agen atau broker.
Wayne Xu, wakil manajer umum
ZhongAn, mengatakan bahwa dalam
lima tahun terakhir, ZA Insurance telah
mengumpulkan pengalaman dalam
menyediakan generasi baru untuk
perlindungan pelanggan terhadap
risiko dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka telah bekerjasama dengan
lebih dari 300 mitra (ekosistem
internet) dan menghasilkan solusi
teknologi, dengan tujuan sama untuk
membangun ekosistem asuransi yang
berpusat di ZhongAn. “Kami yakin
kami dapat memenuhi kebutuhan
asuransi pelanggan di Asia Tenggara
dengan lebih baik, dengan Grab
dan perusahaan asuransi terkemuka
lainnya,” kata Wayne.
Kolaborasi ini akan menjawab
permasalahan umum dalam
pembelian asuransi: premi yang
tidak terjangkau. Sebagai permulaan,
bersama dengan Chubb, Grab
akan menawarkan produk asuransi
pengemudi kepada mitra pengemudi
di Singapura untuk melindungi mereka
kehilangan pendapatan karena sakit
atau kecelakaan.

insight
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Dok. Istimewa

Benarkah Millenial Krisis
Loyalitas?
Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan, tidak terkecuali perilaku
dan gaya hidup generasi milenial. Milenial adalah anak muda yang lahir di tahun
1980-an hingga awal 2000-an. Generasi yang tumbuh di lingkungan serba digital
ini memiliki cara tersendiri untuk terkoneksi satu sama lain dengan memanfaatkan
berbagai platform sosial media. Berkat perkembangan internet, mereka mampu
mengubah tatanan nilai dan gaya hidup menjadi serba digital.
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Generasi yang juga dikenal sebagai generasi digital native
ini tumbuh di era informasi tersedia secara instan. Melalui
mesin pencarian Google atau Wikipedia, mereka bisa
mendapatkan jawaban untuk pertanyaan yang cukup
rumit sekalipun. Dengan demikian mereka berkembang
menjadi kelompok yang ingin mengerjakan masalah baru
dan sulit, dan yang membutuhkan solusi kreatif. Dalam
sebuah artikel yang ditulis oleh Tamara Erickson, milenial
berpikiran, “Saya kira saya hanya berharap bisa melakukan
lebih banyak hal dari ide saya, dan para petinggi disini
sudah memahami bahwa sekarang modelnya telah
berubah.” (Gen Y in the Workforce, Tamara Erickson,
Harvard Business Review)

Memiliki PandanganBerbeda

Generasi millenial memiliki pandangan dan ekspektasi
tersendiri terhadap pengalaman kerja mereka. Milenial
berpendidikan tinggi, cakap dalam teknologi akan sangat
percaya bahwa dirinya mampu melakukan banyak tugas
dan memiliki banyak energi. Mereka memiliki harapan
tinggi terhadap diri mereka sendiri dan lebih suka
bekerja dalam tim daripada individu. Generasi ini dikenal
sangat menyukai tantangan, namun mereka juga menilai
keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan
sebagai hal yang sangat penting. Namun, di sisi lain
mereka juga menyadari bahwa keinginan mereka untuk
berinteraksi sosial, mendapatkan umpan balik langsung,
dan keinginan bergerak lebih cepat tidak selaras dengan
budaya perusahaan dan juga rekan kerja senior (yang
notabene berumur lebih tua).

Dok. Istimewa

Survei yang dilakukan
Gallup secara konsisten
menemukan bahwa jadwal
yang fleksibel dan peluang
‘kerja-dari-rumah’ menjadi
pertimbangan utama
karyawan untuk memutuskan
menerima atau meninggalkan
suatu pekerjaan.

Millenial adalah generasi yang akan mendominasi dunia
kerja dalam 2 dekade ke depan. Para pengusaha perlu
membuat penyesuaian model yang tepat untuk perusahaan
termasuk perihal engagement karyawan. Misalnya, tentang
evaluasi kinerja, apakah sistem evaluasi tahunan atau
kuartal masih sesuai jika diaplikasikan untuk kelompok
millenial? Sementara, kondisi di lapangan menemukan
bahwa millenial selalu tertarik untuk mendapatkan umpan
balik kinerja dengan cepat, bahkan kalau bisa tepat setelah
mereka menyelesaikan pekerjaan. Dan satu hal lagi yang
harus diperhatikan dalam memberikan umpan balik adalah
selain kecepatan waktu, millenial juga berharap adanya
masukan (yang berharga) untuk pekerjaan mereka secara
jelas dan spesifik sehingga tidak ada kesalahpahaman.

Menuntut Fleksibilitas

Lalu seperti apa sistem evaluasi yang tepat untuk milenial?
Ada begitu banyak metode yang bisa gunakan untuk
membangun sistem evaluasi karyawan, khususnya untuk
para millenial. Salah satunya yaitu dengan menggunakan
“Reward Management System”, yaitu sebuah sistem yang
sudah terintegrasi dengan Key Performance Indicator (KPI)
dan mengacu pada reward base yang sudah ditentukan
pada saat awal mereka bergabung dengan perusahaan.

Studi menunjukkan bahwa fleksibilitas menjadi salah satu
faktor terpenting bagi kaum millenial ketika mengevaluasi
peluang kerja. Sementara fleksibilitas bagi perusahaan
(baik itu ruang kerja yang fleksible, kerja jarak jauh, atau
jam kerja yang fleksibel) tampak seperti ancaman bagi
produktivitas. Padahal dari beberapa kasus menunjukkan
bahwa fleksibilitas mampu memberikan manfaat besar
bagi perusahaan. Persentasenya adalah sebagai berikut:
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Mengapa generasi millenial menginginkan fleksibilitas?
Millenial adalah generasi yang akan mendominasi dunia
kerja hari ini dan di masa depan. Praktis, para pemimpin
bisnis terus mencari cara untuk mempertahankan para
profesional yang dimilikinya. Dan fleksibilitas menjadi salah
satu faktor yang harus dipertimbangkan.
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22 persen kaum millenial mengatakan akan bersedia
bekerja lebih lama, dan 82 persen akan lebih loyal jika
mereka memiliki pilihan kerja yang fleksibel. Jelasnya,
fleksibilitas di tempat kerja sangat penting bagi cara hidup
millenial. Apa alasannya?
Pertama, keinginan untuk hidup seimbang. Survei Deloitte
pada tahun 2016 menemukan bahwa 88 persen milenial di
AS berharap memiliki kemampuan untuk memilih kapan
mereka memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Fleksibilitas
diperlukan untuk keseimbangan kehidupan yang lebih
baik sehingga dapat membuat jadwal yang sesuai dengan
kehidupan mereka. Kedua, teknologi. Millenial tidak tertarik
dengan pola kerja 9 to 5, mereka lebih suka mengatur jam
kerja sendiri dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara
terbaik mereka. Ini berarti perusahaan perlu menawarkan
fleksibilitas dengan memberi mereka pilihan untuk bekerja
dari jarak jauh, melakukan rapat secara virtual, dan
berkolaborasi secara daring alih-alih melakukan pertemuan
tatap muka. Ketiga, bekerja berdasar permintaan. Ini
menarik bagi kaum millenial karena mereka dapat
menawarkan fleksibilitas yang mereka inginkan, teknologi
tanpa batas untuk menemukan dan menyelesaikan
pekerjaan, dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan.
Tetapi, perlukah perusahaan bertransisi dan memenuhi
fleksibilitas seperti yang diharapkan karyawan?
Sebagai pemimpin bisnis, Anda dapat menggunakan tiga
alasan di atas untuk membangun fleksibilitas ke dalam
budaya perusahaan Anda. Bagaimanapun, perusahaan
perlu menemukan cara terbaik untuk mendapatkan solusi
terbaik atas pergeseran ini. Sebuah studi dari Bentley
University, 77% dari Millennial mengatakan bahwa jam kerja
yang fleksibel akan membuat tempat kerja lebih produktif
bagi orang seusia mereka. Mengingat kenyamanan mereka
dengan teknologi digital yang memungkinkan mereka
bekerja kapan saja dan di mana saja.

menyediakan tempat kerja yang fleksibel. Pengaturan
pekerjaan yang lebih fleksibel akan selalu lebih mudah
diimplementasi. Sebagian besar perusahaan Fortune 500
saat ini pun tengah berjuang memfasilitasi karyawannya,
diantaranya yaitu dengan memungkinkan para karyawan
melakukan pekerjaan dari rumah satu hari (dalam)
seminggu. Ini adalah langkah yang fundamental untuk
bertransisi ke lingkungan kerja global yang lebih fleksibel.
Tetapi, upaya ini juga tidak akan menjawab tuntutan
fleksibilitas secara tuntas, perusahaan berisiko kehilangan
bakat terbaik jika perusahaan tidak mampu mengubah
kebijakan dan mengakomodir kebutuhan karyawan
terbaiknya(termasuk fleksibilitas). Survei yang dilakukan
Gallup secara konsisten menemukan bahwa jadwal
yang fleksibel dan peluang ‘kerja-dari-rumah’ menjadi
pertimbangan utama karyawan untuk memutuskan
menerima atau meninggalkan suatu pekerjaan.

Loyalitas Rendah

Survei Deloitte pada tahun 2018 menemukan bahwa
millenial dan Gen Z memiliki loyalitas yang rendah dan
juga kepercayaan diri yang rendah di dalam bisnis. Mereka
tidak percaya pada motivasi atau etika yang dimiliki
perusahaan dan lebih tertarik dengan dampak positif yang
mampu diberikan para pemimpin bisnis kepada dunia
yang lebih luas. Millennial dan Gen Z juga merasa tidak
siap menghadapi perubahan Industri 4.0, mereka berharap
perusahaan akan membantu mereka mengembangkan
keterampilan untuk berhasil.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh profesor Stanford
Nicholas Bloom. Ia menemukan bahwa bekerja dari jarak
jauh mampu meningkatkan produktivitas dan kepuasan
karyawan. Selama sembilan bulan, Bloom mengamati
kinerja 250 karyawan di Ctrip, situs web perjalanan Cina.
Setengah dari karyawan bekerja dari rumah, dan setengah
lagi bekerja di kantor. Ternyata, waktu yang diperlukan
untuk perjalanan fisik menuju tempat kerja dan gangguan
lingkungan di kantor mendorong perbedaan besar.
Karyawan yang bekerja di rumah menyelesaikan panggilan
13,5 persen lebih banyak dan melakukan pekerjaan secara
keseluruhan 10 persen lebih banyak dibanding karyawan
yang bekerja di kantor.

Dalam survei ini, 43 persen millennium berencana
meninggalkan pekerjaan mereka dalam waktu dua tahun
ke depan, hanya 28 persen yang ingin bertahan lebih
dari lima tahun. Terjadi penurunan hingga 15 angka dari
survei tahun sebelumnya. Sementara responden yang
mewakili Gen Z menyatakan loyalitas yang lebih rendah,
61 persen dari mereka mengatakan akan meninggalkan
perusahaan dalam dua tahun jika memiliki pilihan. Jadi,
bagaimana perusahaan bisa mempertahankan mereka?
Millenial dan Gen Z merupakan generasi yang menjunjung
tinggi nilai inklusivitas dan toleransi, mereka juga memiliki
cara berpikir yang berbeda. Masalah gaji dan budaya
perusahaan juga menjadi pertimbangan penting bagi
generasi ini. Sementara, keragaman dan fleksibilitas
menjadi kunci mereka untuk tetap bahagia. Generasi
ini telah meninggalkan slogan lama yang mengatakan
bahwa hidup untuk bekerja “live to work” dan berhasil
menciptakan slogan baru “work to live”. Mereka lebih
suka berbicara tentang integrasi kehidupan dibanding
keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan
personal.

Tentu tidak mudah membawa perubahan besar (termasuk
fleksibilitas) ke dalam perusahaan. Kabar baiknya adalah
Anda bisa memulainya secara perlahan, pertama dengan

Meningkatnya “gig” atau pertunjukan ekonomi barubaru ini juga mendorong banyak orang meninggalkan
pekerjaan penuh waktu atau mencari penghasilan
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tambahan dengan mengambil kontrak jangka pendek
atau menjadi freelance. Kenapa pilihan ini terlihat begitu
menarik? Jawaban singkatnya adalah penghasilan yang
lebih menjanjikan, Oleh karena itu perusahaan perlu secara
aktif merespons pergeseran ini, yaitu dengan lebih fokus
dalam pengembangan karyawan, berinovasi, menjadi lebih
inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagaimana telah menjadi sorotan dalam enam tahun
terakhir, millenial dan Gen Z kompak dalam menilai
peran bisnis secara lebih luas. Menurut keduanya, bisnis
harus memberikan dampak kepada masyarakat luas.
Kedua generasi ini juga sangat tegas mengatakan bahwa
keberhasilan bisnis tidak hanya diukur berdasarkan kinerja
keuangan, ada banyak aspek lain yang juga harus diukur.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan
teknologi terjadi dengan sangat cepat dalam satu tahun
terakhir dan telah berhasil mempengaruhi cara pandang
millenial dan Gen Z terhadap bisnis. Jika perusahaan ingin
mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari millenial dan
Gen Z, selain fokus pada agenda perusahaan mereka juga
harus mengidentifikasi cara untuk memberikan dampak
positif bagi komunitas mereka bekerja dan juga fokus pada
isu-isu keragaman, inklusi, dan fleksibilitas.
Saat ini banyak perusahaan baik itu perusahaan swasta
ataupun BUMN berupaya melakukan perubahan
environment tempat mereka bekerja, termasuk pengaturan
jam kerja (menggunakan SMART Time). Semua metode
dibuat dan dijajal untuk mendukung kinerja seluruh
karyawan (millenial yang mendominasi). Namun,
untuk lebih optimal, perusahaan juga harus melakukan
pengukuran produktivitas dalam waktu bersamaan.
Sehingga, perusahaan bisa sukses mentransformasikan
Human Resources menjadi Human Capital.
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Millenial tidak tertarik dengan
pola kerja 9 to 5, mereka lebih
suka mengatur jam kerja
sendiri dan menyelesaikan
pekerjaan dengan cara
terbaik mereka.
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Banyak perusahaan yang menilai karyawan sebagai FIXED
COST atau dengan kata lain menjadi beban pengeluaran.
Sehingga tidak jarang ketika perusahaan akan menjalankan
efisiensi maka aspek pertama yang akan dikurangi adalah
karyawan. Karena opini yang ada saat ini menyatakan
bahwa banyak karyawan sama dengan tidak efisien. Opini
ini sah-sah saja, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa
bisnis hari ini tidak lagi melihat sesuatu yang mudah
dilakukan tetapi juga harus dilakukan secara kreatif dan
menghasilkan nilai bagi perusahaan.
Era millenial sudah berlangsung, zaman sudah berubah,
kita harus mengetahui dan segera menentukan mau
menjadi perusahaan seperti apa. Apakah survivals
– berusaha untuk terus bertahan tanpa melakukan
perubahan proses (ini masih mendominasi)? Functionals?
atau team building? Kalau kami bisa menyarankan maka
Anda harus menjadi tipe team building, yaitu perusahaan
yang membangun value menggunakan resources yang ada
untuk membangun bisnis, memiliki visi dan misi jangka
panjang sehingga tahu pasti arah perusahaan. ***
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Good Thinking,
Good Products
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Adalah sebuah pemikiran dasar yang mendorong Toyota sukses dengan
konsep Just-in-Time dan Jidoka.
Good Thinking, Good Products telah
menjadi semboyan Toyota Motor Co.
sejak 1953. Kemudian, sekitar 65 tahun
berlalu banyak perusahaan besar
yang mulai membawa perjalanan
lean ke industrinya. Namun alih-alih
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memahami pemikiran dasarnya,
mereka lebih cenderung untuk
mencoba dan meniru tools serta
teknik yang dikembangkan oleh Eiji
Toyoda dan Taiichi Ohno ini. Oleh
karena itu, dalam artikel ini kami

berusaha menyuguhkan, merefleksikan
kembali apa kunci utama dari Toyota
Production System atau yang lebih
dikenal TPS dalam metode lean
manufacturing yang diterapkan oleh
Toyota pada proses produksinya. TPS
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bagi Toyota merupakan cara berpikir
perusahaan dalam membuat suatu
produk – dalam hal ini adalah mobil
– dengan kualitas yang paling baik,
harga yang reasonable dan dapat
diterima oleh masyarakat luas dengan
ketersediaan yang sesuai dengan
permintaan.

antara kinerja yang diinginkan dan
kinerja aktual. Tetapi jika menghadapi
situasi sebagai masalah sebabakibat, seseorang juga mengira
hutan sebagai pohon, seperti ketika
mereka salah memahami lean dan
menerapkan tool manajemen ini di lini
depan.

Menitikberatkan Kondisi,
Bukan Penyebab

Para eksekutif Toyota sering berbicara
tentang memahami sebab dan kondisi
(aktual). Misalnya, jalan-jalan di kota
Jepang terlihat berbeda dengan kota
lain karena meskipun ada beberapa
trotoar tidak ada mobil yang diparkir
di sepanjang jalan. Sebelum membeli
mobil, mereka harus membuktikan
bahwa mereka mempunyai tempat
untuk memakirnya. Meskipun secara
individu banyak yang menolak karena
sebab, tetapi kenyataannya adalah
kondisi ini benar diberlakukan dan
akibatnya tidak ada mobil yang
diparkir di jalan. Dengan cara yang
sama, fokus pelanggan, just-in-time,
jidoka, dan pekerjaan terstandarisasi
adalah kondisi untuk menyoroti
masalah dan kemudian membiarkan
orang mencari penyebab tertentu.

Baik Just-in-time (JIT) dan Jidoka
dirancang untuk mendorong
manajemen dan karyawan untuk fokus
pada “kondisi”. Misalnya, JIT secara
khusus berperan mendefinisikan
kondisi produksi tepat waktu, dimana
setiap proses hanya menghasilkan
sejumlah komponen yang diperlukan
pada tahapan selanjutnya dalam
lini produksi. Konsep ini bertujuan
untuk menghasilkan bagian yang
tepat, dalam jumlah yang tepat,
pada waktu yang tepat dengan
menggunakan sumber daya minimum.
Sedangkan Jidoka, atau otomatisasi
berperan khusus untuk membangun
kualitas yang terbagi menjadi dua
bagian, yaitu membangun kualitas
pada proses dan memaksimalkan
kinerja karyawan dan mesin.
Jidoka mendefinisikan kondisi
manajemen proses yang efektif,
berfokus menciptakan proses untuk
menghasilkan keputusan yang tepat
dan menghentikan secara otomatis
ketika terjadi kendala. Maksudnya
adalah lebih baik menghentikan
proses produksi saat pertama
kali ditemukan masalah daripada
terus memproduksi yang akan
menghasilkan lebih banyak masalah.
Dua kondisi (JIT dan Jidoka) inilah
yang kemudian mendorong Toyota
untuk menerapkan sistem Kanban
dan Andon. Hanya ketika kondisi
tidak tercapai, seseorang harus mulai
mempertimbangkan penyebab pada
tingkat operasi.
Fokus yang melekat dalam Lean
Learning adalah terus mempelajari
masalah dan menemukan akar
penyebab “gap” atau kesenjangan

Keberhasilan
perusahaan
merupakan hasil
dari sejumlah
karakteristik
individu

Berpikir dan Memotivasi,
Bukan Sekedar
Penyesuaian Proses
Banyak organisasi memilih untuk
proses-sentris terhadap transformasi
lean mereka, yaitu melakukan
penyesuaian proses dan peningkatan
proses. Namun, jika kita mengamati
proses produksi di Toyota, maka kita
akan menemukan bahwa pemikiran
dan motivasi untuk meningkatkan
aktivitas yang bernilai tambah
juga harus dibarengi dengan
pemahaman yang menyeluruh terkait
teknis produk. Ada begitu banyak
perbaikan yang bisa dilakukan untuk
menghasilkan nilai tambah dalam
proses, namun untuk mendapatkan
nilai tambah yang maksimal
dibutuhkan pemahaman lebih
terhadap desain.
Pekerjaan yang terstandarisasi
akan bergerak lebih mulus, memiliki
kemampuan untuk direplika bahkan
tanpa cacat sekalipun. Dan Toyota
telah memilikinya. Disini kita bisa
melihat semua pemikiran dan
pengalaman yang cermat baik itu
dalam mendesain ataupun dalam
produksi, akan mendorong semua
proses operasi menjadi lebih mudah.
Ketika “ahli lean” berfokus pada
operasi perakitan, tanpa memperluas
ruang lingkup desain produk, maka
mereka tidak dapat benar-benar
memahami apa yang membuat
proses berjalan. Singkatnya, ada jauh
lebih banyak hal daripada pekerjaan
standar, kegiatan kaizen, dan ritual
harian tim manajemen.

Semua Berkontribusi
Terhadap Kaizen
Secara umum, kaizen diyakini
menjadi tugas atau pekerjaan
manajemen, dalam kepemimpinan
top-down, untuk melakukan
otorisasi dan memberikan
intruksi banyak perbaikan
dalam organisasi lean. Namun,
Toyota tetap mempertahankan
pendekatan bottom-up untuk kaizen,
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mengidentifikasi peluang perbaikan
dan mengkomunikasikannya melalui
manajemen lini, dimana semua pihak
yang berkepentingan dalam proses
saling terlibat (antar departemen)
dalam kegiatan perbaikan.
Mengutip dari Planet-lean.com,
Harada-san, ahli Toyota yang pernah
bekerja dengan Taiichi Ohno dan
Takao Sakai yang terbiasa dengan
praktek Toyota bersikeras bahwa ada
sedikit exchange antara produksi
dan rekayasa. Namun, seperti yang
kami sampaikan sebelumnya, banyak
ide kaizen telah masuk ke dalam
desain produk untuk membuat mobil
lebih mudah untuk dirakit. Guna
menjembatani hal ini, maka kita bisa
menggunakan staf penghubung. Yaitu
dengan menempatkan karyawan
berpotensi dari bidang teknik untuk
bekerja di jalur produksi sebagai
engineering tetap dan sebaliknya
mengambil manajer produksi yang
berpengalaman untuk menjadi bagian
dari tim inti kepala engineer.
Takao Sakai menjelaskan bahwa untuk
memahami kesuksesan Toyota, kita
harus melihat sistem manajemen
bakat. Komunikasi lintas departemen

tidak terjadi melalui sistem atau
pertemuan tetapi dengan kebijakan
yang ketat untuk merotasi orang
dalam pekerjaan utama sehingga
mereka belajar dari satu sama lain.
Sekali lagi, kita melihat bahwa
pembelajaran kolektif di Toyota
direkayasa dari pembelajaran
individu, pengetahuan tidak memiliki
makna di luar konteks.
“Good Thinking, Good Products”
selalu dikampanyekan oleh Toyota.
Keberhasilan perusahaan merupakan
hasil dari sejumlah karakteristik
individu seperti bakat, hasrat,
kerja tim (keterampilan individu),
kreativitas, juga keberanian.

PERHATIAN MEMBAYAR
KURSUS PEMBELAJARAN
Ada begitu banyak hal yang bisa
kita pelajari dari Nagoya’s Toyota
Commemorative Museum of Industry
and Technology tentang bagaimana
perusahaan mengeksploitasi kurva
pembelajaran untuk perbaikan
berkelanjutan dari berbagai
komponen kendaraan selama
bertahun-tahun, termasuk radiator,
baterai, dan motor starter.

Organisasi saat ini terlalu sering
berusaha untuk melompat ke disrupsi
inovasi (sesuatu yang terlihat besar),
tidak memperhatikan peluang
perbaikan yang dapat dihasilkan
dari produk generasi sebelumnya.
Inovasi yang berkelanjutan tentu saja
merupakan persyaratan mendasar bagi
banyak organisasi untuk bertahan di
pasar yang kompetitif abad ke-21 ini,
tetapi yang tidak kalah penting adalah
inovasi ini juga harus dikombinasikan
dengan perbaikan berkelanjutan untuk
mendorong pertumbuhan lean yang
berkelanjutan.
Kita bisa melihat Just-in-Time sebagai
cara menggunakan logistik untuk
mendorong produktivitas melalui
jaringan supplier. Dalam kasus Toyota,
kondisi yang mereka perlukan untuk
menjaga hubungan dengan para
pemasok utama adalah kemungkinan
kerjasama yeng lebih besar dalam
desain dan pengembangan.
Salah satu pertanyaan yang sering
muncul dalam implementasi lean
adalah bagaimana sejumlah perbaikan
lokal dapat berkontribusi terhadap
kualitas kompetitif, fleksibilitas, dan
keunggulan biaya secara keseluruhan.

Prinsip Toyota Way

Dalam menerapkan sistem TPS, Toyota memegang
14 prinsip dasar, dengan fokus utama mendasarkan
keputusan manajemen pada pikiran jangka panjang,
proses pemecahan masalah, dan penambahan
nilai perusahaan dengan pengembangan kinerja
karyawan. Ke-14 prinsip yang dimaksud adalah
sebagai berikut:

3 Penggunaan pull system untuk menghindari
terjadinya kelebihan produksi.
4 Meratakan beban kerja (Heijunka).

1 Pengambilan keputusan manajemen berdasarkan
pada filosofi jangka panjang

5 Menciptakan budaya untuk segera berhenti
apabila terjadi masalah dan segera memperbaikinya
demi mendapatkan kualitas terbaik sejak tahap
awal (poka yoke).

2 Menciptakan alur sebuah proses yang mengalir
secara terus-menerus untuk mengidentifikasi
masalah dan penemuan solusinya.

6 Menetapkan standar kerja sebagai pondasi
untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan
pemberdayaan karyawan.
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Ada begitu banyak perbaikan yang bisa dilakukan untuk
menghasilkan nilai tambah dalam proses, namun untuk
mendapatkan nilai tambah yang maksimal dibutuhkan
pemahaman lebih terhadap desain.
Kita bisa mendapatkan jawabannya
dengan pergi ke museum Toyota,
disana dengan jelas menunjukkan
bahwa pendekatan progresif rekayasa
mobil dan perbaikan setiap siklus
desain dengan studi antarmuka dapat
terintegrasi secara cermat. Evolusi
beberapa fungsi utama mobil, seperti

mesin atau kemudi disajikan dalam
tampilan yang disertai penjelasan
tentang evolusi proses produksi yang
sesuai.
Pendekatan evolusioner produkproduk ini, yang dilakukan melalui
kurva pembelajaran oleh masing-

masing departemen fungsional,
menunjukkan bahwa Toyota adalah
organisasi pembelajaran yang
disengaja. Dimana sistem lean,
perbaikan berkelanjutan yang
dilakukan mampu memberikan
aliran perbaikan berkelanjutan dan
perubahan yang menjaga mobil tetap
inovatif, berbanding terbalik dengan
apa yang dilakukan oleh Tesla yang
mengendarai inovasi radikal dan
kualitas produk.
“Good Thinking, Good Products”
bukan sekedar semboyan, ini seperti
halnya “untuk membuat produk,
pertama-tama kita harus membangun
orang”. Kesimpulannya disini adalah
bahwa lean bukanlah seperangkat
teknik organisasi untuk mendapatkan
lebih banyak nilai dari proses operasi,
seperti yang ditafsirkan oleh banyak
perusahaan, melainkan seperangkat
prinsip untuk menciptakan kondisi
untuk mampu berpikir lebih dalam
dan belajar untuk terus berusaha
meningkatkan hal-hal dan mencari
cara yang lebih baik, langkah kecil
demi langkah kecil. Jika kita bertanya
tentang seperti apa Kaizen di
Toyota, maka jawabannya adalah
memunculkan saran individu dari
setiap karyawan. ***

7 Menggunakan pengendalian secara visual sehingga
tidak ada masalah tersembunyi.

11 Menjaga hubungan baik dengan mitra kerja dan supplier
dengan membantu mereka mengimprovisasi diri.

8 Menggunakan teknologi yang benar-benar sudah teruji
kualitasnya untuk membantu karyawan dan kelangsungan
proses.

12 Turun langsung untuk lebih memahami kondisi (Genchi
Genbutsu).

9 Mengembangkan jiwa seorang pemimpin yang
memahami pekerjaannya dengan sangat baik, menjiwai
filosofi perusahaan dan mampu menurunkannya kepada
orang lain.

mempertimbangkan semua pilihan dengan teliti untuk
kemudian melaksanakan keputusan dengan cepat dan
tepat.

10 Mengembangkan kemampuan karyawan dengan

keahlian yang sesuai dengan filosofi perusahaan.

13 Membuat keputusan secara perlahan dengan konsensus,

14 Menerapkan metode Hanzei (menjadi perusahaan
pembelajar dengan terus merefleksi diri tanpa kompromi)
dan Kaizen (meningkatkan kualitas secara terus-menerus).

Sumber : Planet-lean.org, The Toyota Way (Liker).
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Mengapa Konferensi Masih
Tetap Dibutuhkan di Era Digital?
Jika Anda ingin bisnis Anda berkembang,
maka yang Anda butuhkan adalah jalur yang cepat dan tepat.
Saat ini kita hidup di dunia yang
terkoneksi, orang-orang dapat
berinteraksi satu sama lain dengan
mudah secara online. Tetapi mengapa
kita masih harus meluangkan waktu
dan biaya perjalanan untuk bertemu
dengan banyak orang baru di sebuah
konferensi?
Alasannya adalah karena tidak pernah
ada, dan tidak akan pernah ada media
pengganti yang memungkinkan
orang-orang dapat bertemu langsung,
baik itu pertemuan dengan bisnis

secara luas ataupun pertemuan
yang terfokus di industri Anda. Anda
pun berkesempatan besar untuk
menumbuhkan merek Anda sendiri
dan memperkuat jejak bisnis Anda
dengan berbicara di sebuah konferensi.
Dan faktanya, kesehatan dan
kegembiraan akan meningkat ketika
kita bertemu dan mengenal orangorang baru yang berpikiran sama.
Oleh karena itu, setiap orang yang
sukses (ambisius) umumnya memiliki
jadwal konferensi bisnis “yang

tidak pernah dilewatkan” untuk
dihadiri sepanjang tahun. Salah
satunya adalah gelaran Indonesia
Operational Excellence Conference
And Award atau OPEXCON, yang
diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia.
Karena konferensi tahunan ini selalu
menghadirkan kombinasi berharga
antara konten dan orang-orang
hebat yang membawakannya, baik
itu peserta maupun pembicara. Nah,
untuk lebih jelasnya, berikut daftar
keuntungan yang akan Anda dapatkan
di konferensi ini:

1

Sesuai namanya, OPEXCON adalah konferensi terbesar yang menyatukan para ahli dan pegiat di bidang operational
excellence untuk saling bertemu, berdiskusi, dan membangun jaringan bisnis.

2

Di acara ini, akan ada banyak pelaku bisnis yang akan membagikan pengalamannya “mengakselerasi bisnis”, juga
para pelaku improvement yang berhasil menjalankan perbaikan berkelanjutan dengan dampak yang signifikan bagi
perusahaan.

3

Tidak kalah penting, acara ini juga memberikan apresiasi tertinggi untuk para pelaku continuous improvement terbaik
di industrinya. SHIFT Indonesia sangat serius dalam program ini sebagai bentuk komitmen untuk terus mendukung
daya saing dan kemajuan industri tanah air.

4

OPEXCON mengusung beberapa gaya konferensi, termasuk menghadirkan ekonom senior untuk membahas
perekonomian nasional dan internasional (Economic Outlook). Akurasi informasi yang disampaikan akan memberi
semangat dan pembelajaran praktis dan mendalam bagi para pelaku bisnis.

Ini hanya beberapa keuntungan yang bisa Anda dapat ketika menghadiri konferensi Indonesia Operational Excellence
Conference And Award atau OPEXCON secara langsung. Ada masih banyak peluang lain yang menunggu Anda. Jangan
sampai terlewat! Pantau terus informasi tentang penyelenggaraan konferensi ini hanya di shiftindonesia.com. ***
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SHIFT Indonesia Konsisten
Kampanyekan Budaya
Operational Excellence
Dok. Shift Indonesia

Menurut Chairman SHIFT Indonesia, Ferdinan Hasiholan, perusahaan yang akan
survive adalah perusahaan yang menjalankan operational excellence (opex).
“Opex dibutuhkan perusahaan untuk
menghadapi perubahan ekponensial
yang terjadi secara global ketika
memasuki era VUCA (Volatile,
Uncertain, Complex, Ambiguous
)”, kata Ferdinan ketika menjadi
keynote speaker di acara Minamas
Operational Excellence Appreciation
& Sharing Day beberapa waktu lalu.
“Jadi kenapa kita harus operational
excellence? Saat ini secara global kita
sudah masuk ke era VUCA. Dan kita

46

nggak bisa lagi tahu mampu bertahan
sampai kapan. Everything is changing.
Artinya tidak ada lagi yang namanya
butuh proses dulu, kita harus training,
harus orientasi. Tidak ada waktu untuk
berdebat, kita harus lakukan efisiensi.
Pilihannya, transform or die! ” jelas
Ferdinan.
Selanjutnya, Ferdinan mengajak
kita untuk berkaca dari kasus Seven
Eleven, salah satu raja ritel yang

tersingkir dari pasar Indonesia.
“Sebesar apa Seven Eleven tetapi
dia bisa close. Kemudian ada
Alfacart, salah satu bisnis streamnya
Alfamart juga tutup (untuk layanan
marketplace). Artinya kita sekarang
tidak boleh lagi punya behavior
(atau) perilaku korporasi yang merasa
sudah climate. Jadi kita harus punya
smash driven. Karena, perubahan di
eksponensial era ini tidak lagi linear,”
lanjutnya.
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events II
Oleh karena itu, menurut Ferdinan
isu operational excellence menjadi
sangat penting. Semua orang (di
perusahaan) harus mengetahui apa
itu operational excellence. “Ekspektasi
ke depan di operation management
dan business support itu ada tiga,
jadi yang pertama adalah predictive
outcomes, kedua diagnosing
problems, lalu yang ketiga prescribing
solution,” jelasnya. Lalu agar supaya
perusahaan dapat sukses dalam
menerapkan operational excellence,
perusahaan harus memenuhi tiga
fundamental aspek. “ Yang pertama
adalah bagaimana proses, lalu kedua
bagaimana kita punya infrastruktur,
dan terakhir bagaimana people
behavior kita. Karena mau sebagus
apapun proses, mau sebagus apapun
sistem kita design, tapi kalau people
kita nggak kompeten (capable),
behavior dan kompetensi mereka juga
akan bermasalah,” terangnya.
Minamas Operational Excellence
Appreciation & Sharing Day
adalah acara internal PT Minamas
Gemilang, anak usaha SIME
DARBY yang bergerak di bidang
perkebunan kelapa sawit. Acara ini
diselenggarakan untuk memberikan
apresiasi kepada karyawan yang
mampu berkontribusi kepada
perusahaan melalui program
continuous improvement. SHIFT
Indonesia turut mendukung acara
ini karena sejalan dengan salah satu

5

misinya dalam mengkampanyekan
semangat continuous improvement
dan operational excellence di
Indonesia.

Lima Mindset dalam
Operational Excellence
Ferdinan terus menekankan
pentingnya budaya operational
excellence bagi bisnis untuk
menghadapi segala konsekuensi yang
muncul akibat era disrupsi. Namun
sebelum berbicara lebih jauh tentang
budaya tersebut, Ferdinan mengajak
seluruh peserta untuk memahami
mindset yang dimiliki oleh perusahaan
sehingga mampu menciptakan
keunggulan. Pertama, setiap karyawan
harus mampu berfikir secara “end to
end process”. “Ketika karyawan hanya
memikirkan KPI masing-masing,
misalnya orang human resources
(HR) berfikir kalau tugasnya adalah
melakukan rekruitmen dan absensi,
sementara orang finance berfikir kalau
tugasnya hanya mengurus masalah
keuangan saja, maka akan terbentuk
silo,” jelas Ferdinan.
Silo merupakan kecenderungan
mental tertutup atau tidak
mau berbagi informasi dengan
departemen lain di perusahaan
yang sama. Padahal kecenderungan
ini akan mengurangi efisiensi
dalam proses bisnis keseluruhan,
mengurangi nilai-nilai moral, dan

berpotensi mematikan produktivitas
karyawan dan bisnis secara umum.
“Lalu yang kedua adalah blame
the process not blame the people.
Jadi kalau ada satu bottleneck itu
kita harus punya mindset blame
the process. Kita tidak bisa bilang
orangnya ini harus diganti karena
dinilai tidak capable atau tidak
kompeten. Lalu yang ketiga adalah
there is no best process but always
better process. Kita harus lihat dari
before and after. Jadi dulu kalau
Ferrari dan Lamborgini, bilang we
are the best tapi sekarang ada Tesla,”
lanjut Ferdinan.
Sedangkan mindset keempat
dalam operational excellence
yaitu pentingnya untuk tidak
menyembunyikan masalah karena
di dalam masalah akan selalu ada
peluang. “Do not hide problems,
problems are opportunity. Kalau Taichi
Ohno bilang if there are no problem,
you are the problems,” tambahnya.
Jadi, singkatnya kalau dalam satu
proses tidak ada permasalahan, maka
bisa dikatakan ada sesuatu yang salah
di dalam proses tersebut.
Lalu yang kelima adalah no need
to be perfect at the first time. “Jadi
tidak harus sesuatu yang besar untuk
kita improve, the most important
thing is better than before,” ungkap
Ferdinan. ***

MINDSET OPERATIONAL EXCELLENCE
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Kue Keranjang,
Kue Dodolnya
Orang Tionghoa
Makan bersama keluarga besar adalah tradisi
yang tidak bisa dilewatkan dalam perayaan Imlek.
Demikian pula dengan kue keranjang yang selalu
menjadi makanan pembuka untuk mendapatkan
berkah tahun baru.

K

etika Hari Raya Imlek tiba,
semua keluarga besar
(Tionghoa) akan berkumpul di
rumah keluarga yang dituakan
untuk menikmati jamuan khusus dan
juga melakukan sembahyang. Ada
banyak makanan yang dihidangkan
tidak terkecuali kue keranjang,
makanan yang tidak pernah absen
ketika perayaan Imlek tiba. Kue ini
selalu menjadi makanan pembuka

Dok. kinibaru.com
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sebelum menyantap hidangan utama.
Kue yang dalam dialek Hokkian
disebut Ti Kwe ini memiliki arti “kue
manis”. Bagi masyarakat Tiongkok,
kebiasaan menyantap kue keranjang
sebelum menyantap makanan
lain adalah supaya mendapatkan
keberuntungan dalam pekerjaan.
Kue ini mempunyai tekstur kenyal
dan lengket dengan bentuk bulat.

Sebagian orang akan menyusun
kue ini secara bertingkat dengan
menempatkan ukuran paling
kecil di bagian paling atas untuk
melambangkan rejeki dan kemakmuran
yang meningkat. Selain diyakini
sebagai doa untuk tahun baru yang
lebih baik, kue ini juga memiliki banyak
makna, diantaranya: persaudaraan
yang semakin kuat (filosofi dari
tekstur kue yang lengket), keberkatan
(rasa manis yang menjadi simbol
kebahagian), dan simbol pentingnya
keluarga (dari bentuknya yang bulat
dan tidak bersudut).
Menjelang hari perayaan Imlek, kita
bisa mendapatkan kue berbahan
dasar ketan ini dengan mudah di
supermarket atau toko-toko di
daerah pecinan. Selain kue keranjang,
kudapan yang juga dipercaya bisa
mendatangkan keberuntungan adalah
kue mangkok, manisan, dan lapis legit.
Kue mangkok disajikan dengan
warna-warna yang cerah, kue
yang dikenal dengan nama fa gao
ini dipercaya dapat membawa
keberuntungan bagi siapa pun yang
menyantapnya. Bentuknya yang
merekah sebagai simbol rezeki
yang akan mekan sepanjang tahun.
Kemudian untuk manisan disini
bukanlah sembarang manisan. Manisan
ini akan disajikan dalam tempat
berbentuk persegi delapan. Bagi
masyarakat Tionghoa, angka delapan
melambangkan keberuntungan yang
tak hentinya mengalir. Sedangkan
setiap makanan memiliki makna
masing-masing, misalnya biji teratai
yang melambangkan kesuburan atau
kacang tanah yang melambangkan
panjang umur. Tidak ada aturan
untuk jenis atau varian yang wajib
dimasukkan ke dalam toples, tetapi
manisan yang umum digunakan antara
lain manisan melon, jeruk, kelengkeng,
biji teratai, kelapa kering, buah leci,
kacang tanah, dan semangka merah.

BUKAN KORAN BIASA
SETIAP HARI MENGULAS DAN MENGUPAS LEBIH DALAM

KORAN TEMPO kini tampil layaknya sebuah majalah, membahas
satu topik secara mendalam. Berita menarik terpilih, setiap halaman
tampil lebih segar dengan desain yang dinamis.

tempodotco

tempodotco

Tempo Media

TEMPO.CO
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Jam Pintar
Terbaru
dari
Samsung
Dok. Istimewa

Samsung akan merilis jam tangan
terbarunya. Perangkat yang diberi
nama Galaxy Watch ini menawarkan
fungsi kombinasi antara jam tangan
pintar dan pelacak kebugaran.

G

alaxy Watch adalah perangkat terbaru dari
Samsung di lini jam tangan cerdas. Fitur
yang dibawa tidak terlalu berbeda dengan
pendahulunya, seperti GPS, layar sentuh, masa
baterai yang mampu bertahan berhari-hari, kontrol suara,
dan bisa digunakan memantau detak jantung. Dengan
tampilan berbentuk bulat dan menggunakan mode selalu
aktif mampu memudahkan pengguna untuk melihat waktu
secara sekilas, baik di dalam ruangan maupun di luar
ruangan.
Bagian terbaik dari Galaxy Watch adalah bezelnya yang
berputar, ini merupakan cara sederhana bagaimana
perangkat lunak antarmuka berfungsi. Selain itu juga
terdapat dua tombol fisik yang dapat digunakan untuk
menampilkan menu perangkat. Anda juga dapat memilih
menu dengan menyentuh layar pada bagian aplikasi yang
diinginkan. Sebagai pelacak kebugaran, Galaxy Watch
berbekal sejumlah fitur kesehatan, seperti penghitung
jumlah langkah, waktu tidur, serta detak jantung.

50

Selain mengukur lama waktu tidur, Fitur pelacak tidur
ini juga mampu menampilkan informasi terkait dengan
jangka waktu berkualitas saat tertidur. Selain itu, Galaxy
Watch juga dibekali dengan fitur pengukur level stress
yang akan meminta Anda untuk menarik napas dan
menghembuskannya jika terdeteksi memiliki tingkat stress
tinggi.
Mengutip laman The Verge, Galaxy Watch ini masih
memiliki kelemahan dalam hal dukungan aplikasi pihak
ketiga dan memiliki ketergantungan pada perangkat lunak
dari Samsung. Jadi jika Anda menggunakan Galaxy Watch
dengan ponsel yang bukan pabrikan Samsung, maka Anda
juga harus menginstal banyak aplikasi di ponsel Anda
untuk mengaktifkan semua fitur-fiturnya.
Jam pintar ini dikabarkan akan memiliki model LTE,
yang dilengkapi dengan dukungan model e-SIM ganda.
Kapasitas baterainya sendiri akan ditanamkan baterai
sebesar 230 mAh. Berbekal fitur tahan air dengan
sertifikasi 5 ATM, Samsung Galaxy Watch dapat digunakan
saat melakukan olahraga air, baik di air tawar maupun
air laut. Samsung mengklaimnya mampu bertahan di
air sedalam 50 meter selama 1,5 jam. Untuk aktivitas
berenang, Anda hanya perlu mengaktifkan mode Water
Lock di menu Setting Advanced, untuk mencegah
air masuk ke dalam bodi jam tangan. Samsung akan
menawarkan Galaxy Watch ke pasar mulai dari harga
Rp4.299.000 untuk ukuran 42mm. Perangkat ini
diprediksi akan diperkenalkan bersamaan dengan
Samsung Galaxy S10 di akhir bulan Februari ini.
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Menjadi
Great Company
Setiap Hari
Customer Culture merupakan hasil temuan
dari beberapa penelitian yang dilakukan
penulis di perusahaan legendaris, FedEx.
Buku ini untuk membantu para pemimpin
dalam mengembangkan struktur budaya
organisasi yang secara sistematis
diharapkan dapat berperan memotivasi
karyawan sehingga fokus dalam melayani
pelanggan (internal dan eksternal)
secara berkelanjutan sehingga bisnis
diuntungkan.

M

enurut Basch, FedEx besar karena budaya
yang mereka bangun. Budaya mereka berhasil
menjadi sistem yang menggerakkan kinerja
organisasi. Sistem ini dapat menghasilkan
berbagai kegiatan yang bersifat desruktif atau
dapat menjadi motivasi setiap orang dalam bekerja.
Memungkinkan setiap karyawan melakukan pekerjaan
dengan cara yang menguntungkan mereka, terutama
dalam hal mendorong loyalitas pelanggan. Mereka
percaya pada sistem atau budaya, bukan manusia dan
hal ini dapat mendorong organisasi berjalan dengan baik
hingga 95 persen.
Dia mengidentifikasi enam atribut utama yang berada
dalam sistem budaya yang dirancang baik: (1) gambaran
yang jelas tentang visi pengalaman pelanggan yang
diinginkan, (2) kode etik (yaitu, aturan) dari permainan
yang nilai-nilainya tidak bisa dikompromikan, (3) tenggat
waktu yang jelas, kapan organisasi mencapai tujuan, (4)
keinginan orang untuk mencapai tujuan yang relevan, (5)
visual hasil (misal, papan skor) yang menginformasikan
umpan balik dan keberhasilan mereka, dan (6) prosedur
tindakan secara spesifik untuk mencapai tujuan.

Dok. Istimewa

Title

: Customer Culture
How FedEx and Other
Great Companies Put the
Customer first Every Day

Publication Date : 2018
Penulis

: Mark W. Johnson

Pada dasarnya, Customer Culture adalah hal primer
namun cukup kuat untuk menghasilkan layanan
pelanggan yang memuaskan. Karena ini berhasil
menghubungkan setiap aspek bisnis yang meliputi:
manajemen, kepemimpinan, SDM, kerja tim, keuangan,
penjualan, pemasaran, produksi, pengembangan,
teknologi informasi, dan pemikiran strategis. Hasilnya
adalah gambaran budaya pelanggan yang terintegrasi
dan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja dan laba
dalam jangka panjang.
Buku ini juga tentang perubahan yang konstan dan
tidak pernah berakhir, sebuah prinsip fundamental
untuk menciptakan organisasi yang baik. Secara
khusus, perubahan proses merupakan hal dasar yang
membentuk Customer Culture FedEx, sehingga berhasil
mendominasi di industrinya. Menurut penulis, ini
adalah hal fundamental yang dapat digunakan untuk
melakukan banyak hal, mulai dari penerapan teknologi
baru, ataupun mendesain ulang perusahaan dengan
menempatkan perubahan sebagai peluang untuk
pertumbuhan dan kemajuan.
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Benarkah Obesitas Membahayakan
Kesehatan Otak?
Beberapa waktu lalu kisah perempuan bernama Titi Wati sempat ramai dibicarakan.
Bukan karena sensasi ataupun proses hukum yang menjeratnya, tetapi lantaran berat
badannya yang mencapai 220 kg. Berat badan Titi naik drastis dalam lima tahun terakhir,
pola makan menjadi salah satu penyebab utamanya. Sejauh kegemukan atau obesitas
berbahaya bagi tubuh? Selain makanan, adakah faktor penyebab lain?

O

besitas adalah penyakit
akibat adanya penumpukan
lemak (sangat tinggi)
dalam tubuh. Hal ini karena
kalori yang masuk dalam tubuh dan
aktivitas membakar kalori tidak
seimbang. Jika tidak segera ditangani
dengan benar, penderita obesitas
lebih rentan terdampak penyakit
mematikan lainnya, gangguan otak,
misalnya. Benarkah? Bagaimana bisa
kasus obesitas bisa membahayakan
otak? Berikut penjelasan dari My
Health News Daily sebagaimana
dikutip SHIFT Indonesia dari
Halosehat:
1 Kecanduan makan, sebab menurut
penelitian obesitas dapat mengubah
pola makan secara otomatis. Jika
terjadi maka asupan makanan yang
manis dan lemak tidak lagi bisa
dihindari.
2 Mengubah kinerja sistem

imun, resiko inflamasi menjadi
meningkat. Kemudian inflamasi
ini akan mempengaruhi otak dan
menghancurkan beberapa bagiannya
sehingga suasana hati mudah berubah

hingga sulit untuk menghentikan
kebiasaan makan yang berlebih.
3 Diet yoyo, yakni diet berputar
yang mengakibatkan penurunan
dan peningkatan berat badan secara
berkelanjutan. Diet ini bisa membuat
berat badan menjadi bertambah
lebih cepat, dan perputarannya
bisa mempengaruhi otak sehingga
gampang stres.

•

Junk food, adalah jenis
makanan yang tinggi
kandungan gula, lemak,
garam, dan minyak. Tanpa
sadar, kita sering menumpuk
banyak kalori dan lemak di
tubuh karena sering makan
junk food.

•

Stress, ya, stres sangat
mungkin menyebabkan
obesitas. Pasalnya, ketika
Anda mengalami stres,
Anda akan lebih mudah
untuk lebih banyak makan,
terutama makanan manis,
guna sekadar meredakan
stres dan memperbaiki
suasana hati.

•

Tidak cukup tidur, penelitian
oleh Warwick Medical School
di University of Warwick
menemukan bahwa jika
Anda tidak cukup tidur,
Anda berisiko dua kali lipat
untuk mengalami obesitas.
Risiko ini berlaku untuk orang
dewasa dan anak-anak. Hal
ini berdasarkan penelitian
dilakukan di Warwick Medical
School di University of
Warwick.

4 Merusak memori, Menurut studi

Journal of the American Geriatric
Society, hormon yang diproduksi oleh
lemak bisa menyebabkan inflamasi
sehingga mempengaruhi bagian
kognitif yang akibatnya membuat
seseorang akan kehilangan ingatan.
Data WHO tahun 2016, menunjukkan
sekitar 650 juta penduduk berusia
dewasa mengalami obesitas,
sedangkan 340 juta anak-anak
dan remaja usia 5 hingga 19 tahun
mengalami berat badan berlebih.
Jadi tidak mengherankan jika penyakit
ini masuk dalam daftar teratas
penyebab kematian di seluruh dunia.
Oleh karena itu penting untuk kita

YAY
or
NAY ?
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menjalani pola hidup sehat, dan
menjauhi segala hal yang berpotensi
meningkatkan resiko obesitas seperti
berikut ini :
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empat wisata yang berlokasi
di Kampung Babakan
Gentong Cibodas-Maribaya
Lembang ini menjadi
destinasi favorit para wisatawan
yang berlibur ke Lembang, Bandung.
Maribaya dikenal karena keindahan
alamnya dengan latar belakang pohon
pinus dan juga udara sejuk khas
pegunungan. Selain itu, mereka juga
memiliki wahana-wahana foto yang
sangat unik dan tidak bisa dijumpai di
lokasi lain. Singkatnya, wahana inilah
yang menjadi daya tarik utama para
pengunjung untuk datang ke The
Lodge Maribaya.
The Lodge Maribaya mulai dibuka
pada tahun 2006, dengan mengusung
konsep perkemahaan private yang
tidak bisa dimasuki pengunjung
reguler. Kemudian pada tahun 2016
kawasan yang terletak di ketinggian
1000 meter di atas permukaan laut
ini mulai dibuka untuk umum dengan
dengan harga tiket masuk Rp 20
ribu hari di hari kerja, Rp 25 ribu di
akhir pekan, dan Rp 35 ribu saat libur
nasional. Satu tiket masuk sudah
termasuk free minuman coklat dalam
cup dan kupon senilai Rp 10 ribu yang
bisa Anda gunakan untuk membeli
minuman atau makanan di kios-kios

The Lodge Maribaya,
Tempat Wisata Unik
yang Dipenuhi
Spot Instagenic
Berkat media sosial, kawasan wisata
The Lodge Maribaya yang menawarkan
berbagai macam wahana hits dan juga
instagenic ini menjadi sangat populer
dan diminati wisatawan.
yang berada di area kuliner. Jika Anda
tertarik untuk mencoba wahana foto
disana, maka Anda harus membeli
tiket lagi seharga Rp 30 ribu untuk
satu wahana.

aplikasi SHAREit. Selanjutnya
mengenai kenyamanan, disarankan
untuk menggunakan pakaian outdoor
dan sepatu yang nyaman karena disini
banyak anak tangga naik turun.

Wahana di The Lodge Maribaya
lebih banyak ditujukan untuk objek
berfoto, jadi tidak semuanya untuk
dinikmati seperti wahana bermain
biasa. Wisata ini buka setiap hari ini
dan mulai beroperasi pukul sembilan
pagi kemudian ditutup pada pukul lima
sore. Jika Anda berkunjung di akhir
pekan, maka disarankan untuk datang
lebih pagi karena akan terjadi antrian
yang mengular di setiap wahana foto.
Kalau tidak beruntung, tiket yang
sudah dibeli bisa jadi sia-sia karena
tidak kebagian waktu.

Sejauh mata memandang kita bisa
akan dimanjakan oleh hijaunya hutan
lindung di kawasan wisata Maribaya.
Nah, untuk mendapatkan menciptakan
moment yang berkesan kita harus
berfoto di wahana yang tersedia
disana. Apa saja?
1 Gantole, kita seperti terbang
dengan paralayang
2 Zip Bike, ini seperti pemain sirkus
mengayuh sepeda di atas tali
3 Mountain Swing, naik ayunan di
ketinggian untuk mendapatkan
foto terbaik
4 Hot Air Balloon Hydraulic,
seolah kita sedang terbang dengan
balon udara
5 Bamboo Sky, ini berupa menara
pandang yang terbuat dari bambu
6 Sky Tree, kita bisa berfoto di
platform yang terpasang pada
pohon besar

Untuk mendapatkan foto yang
berkualitas, Anda tidak harus
membawa kamera sendiri, karena
di setiap wahana ada fotografer
profesional yang siap menjepret
Anda. Mereka juga akan bertugas
menjadi pengarah gaya Anda selama
sesi pemotretan berlangsung. Untuk
membawa pulang satu foto mentah
(tidak dicetak), Anda cukup membayar
Rp 10 ribu. Foto yang telah dipilih dan
dibayar akan dikirimkan menggunakan

Wahana-wahana di atas sangat
menarik, bukan? Tidak perlu ragu lagi,
segera masukkan The Lodge Maribaya
dalam daftar liburan terdekatmu!
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Kesederhanaan Dibutuhkan.
untuk Menghadapi.
Kompleksitas.

Leonardo Da Vinci pernah berkata “Kesederhanaan adalah Kecanggihan
Tertinggi”. Sebagian besar proses dan struktur organisasi yang terlalu
rumit dan iming-iming efisiensi melalui pemanfaatan teknologi
terkadang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, yang diperlukan
pemimpin hari ini adalah memiliki mantra “kesederhanaan” dan
kemampuan menghilangkan upaya yang sia-sia.

54

www.shiftindonesia.com

ISSUE 01 MMXIX

Pertumbuhan bisnis selalu dibarengi
dengan meningkatnya kebutuhan
tim. Bahkan perusahaan Fortune 500
yang beroperasi global sekalipun
juga masih berjuang untuk menjawab
serangkaian masalah ini. Pasalnya,
para milenial dan upaya pemulihan
ekonomi telah mengubah kondisi
secara dramatis. Kini perusahaan
menghadapi pergeseran, selain fokus
pada pengurangan biaya mereka juga
harus mampu menjalankan peran
sebagai pebisnis dan talent advisor,
yaitu dengan terus meningkatkan
keterlibatan karyawan dan mendesain
ulang lingkungan kerja terutama
dalam proses manajemen kinerja,
pengurangan beban kerja dan stress
karyawan, program kepemimpinan
milenial, dan juga membangun
budaya yang lebih kuat dan
terintegrasi.
Josh Bersin, founder dan principal
Bersin by Deloitte dalam artikelnya
(yang dirilis oleh Forbes) mengatakan
bahwa salah satu masalah terbesar
yang dihadapi perusahaan ketika
merestrukturisasi atau setelah
akuisisi adalah mendorong budaya
yang selaras dan mengintegrasikan
praktek kepemimpinan dengan
talent. Bahkan, dalam artikel tersebut
disebutkan bahwa salah satu pabrikan
terbesar yang berbasis di Perancis
tidak memiliki HR (Dept. Human
Resources) terpusat dan sekarang
menerapkan struktur HR sentral yang
sama sekali baru untuk dibawa ke
praktek manajemen dan manajemen
bakat. Dari penelitiannya, Josh
menemukan fakta bahwa perusahaanperusahaan yang merestrukturisasi
organisasi HR melatih tim untuk
bisa lebih berani dengan bisnis,
jadi “keterampilan” SDM bukan lagi
menjadi masalah terbesar.

Jawaban Teratas:
Kesederhanaan
Menurut Josh, ketika dia berbicara
tentang manajemen kinerja,
kepemimpinan, restrukturisasi HR,
hingga penggunaan teknologi

dengan ratusan pemimpin HR di
seluruh dunia, semua mengatakan,
“Bagaimana kita membuat
segala sesuatunya menjadi lebih
sederhana?”. Ya, kesederhanaan akan
menjadi hal besar dalam dunia bisnis,
baik itu dalam bidang HR ataupun
leadership.
Banyak dari kita yang terlalu ingin
menggunakan model baru di banyak
bidang sekaligus, terutama yang
berkaitan dengan teknologi, kerangka

Hal utama yang
harus kita lakukan
adalah mengenali
apa yang “tidak
kita butuhkan”
dan fokus pada
hal-hal yang “kita
butuhkan”.

kerja, diagram proses, dan alur kerja.
Tetapi tahukah Anda bahwa dalam
kebanyakan kasus, jawabannya adalah
bagaimana melakukan semua menjadi
jauh lebih gampang, pekerjaan
menjadi lebih sedikit, jika mungkin
dilakukan tanpa masalah.
Ketika perusahaan ingin bertransisi
(dalam hal teknologi), umumnya
perusahaan akan mengidentifikasi
semua kompetensi yang dibutuhkan
dan mencari cara untuk menilai dan
mengembangkan karyawan kea
rah kompetensi ini. Jika ini adalah
perusahaan manufaktur maka mereka
akan membangun kurikulum baru
untuk tim teknik dan operasi mereka.
Upaya ini mungkin berhasil, atau
mungkin tidak berhasil, tetapi ini pasti

akan memakan waktu dan cenderung
menjadi ketinggalan jaman ketika
selesai.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah
pemikiran yang lebih holistik untuk
bisa menemukan cara yang lebih
sistemik. Dengan demikian maka
tim akan terbantu dari semula
membangun “desain proses”
menjadi “solusi untuk masalah”.
Kembali ke mantra “sederhana”,
sebelumnya coba berikan jawaban
Anda atas pertanyaan berikut ini
: Apakah kita masih memerlukan
survei yang menghabiskan waktu
dan biaya yang tidak cukup sedikit
untuk diselesaikan? – Mungkin tidak,
yang kita butuhkan adalah proses
pendek, lincah, untuk mendapatkan
umpan balik secara online. Apakah
kita membutuhkan katalog pelatihan
dengan 1000 program di dalamnya?
Mungkin tidak - sebagian besar
perusahaan hanya membutuhkan 5%
Jack
dari daftar pelatihan yang dimilikinya.
Apakah kita memerlukan perangkat
lunak HR dengan ratusan fitur dan
menu berjenjang? Mungkin tidak kita perlu “aplikasi” sederhana yang
mudah digunakan pada perangkat
seluler. Apakah kita memerlukan 10
inisiatif di seluruh perusahaan atau
bisakah kita merincinya menjadi tiga?
Kesimpulannya, kebutuhan akan hal
yang “sederhana” ada dimana-mana.

Sederhana
Tidak Berarti Mudah
Meskipun kesederhanaan berada
di urutan teratas, ini bukan berarti
bahwa semua program perusahaan
perlu untuk segera disederhanakan.
Hal utama yang harus kita lakukan
adalah mengenali apa yang “tidak
kita butuhkan” dan fokus pada hal-hal
yang “kita butuhkan”. Misalnya ketika
perusahaan ingin merancang solusi
HR, perusahaan bisa memulainya
dengan mengajukan tiga pertanyaan
ini kepada masing-masing karyawan:
1 Apa masalah atau tujuan bisnis
yang ingin kita capai?
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2 Apa saja tantangan teratas yang
kita hadapi?
3 Apa proses, tools,teknologi, strategi
sederhana untuk mengatasi tantangan
(pertanyaan 2) dan berkontribusi
untuk perusahaan (pertanyaan 1)?

Perusahaan tidak lagi perlu menunggu
sesuatu yang besar untuk membuat
perubahan, karena satu perubahan
“sederhana” yang memiliki dampak
mendalam akan lebih menentukan
laju pertumbuhan dalam bisnis hari
ini. Terutama ketika kita semua
dihadapkan pada masa pemulihan
ekonomi, pemikiran “sederhana”
akan lebih membantu dibandingkan
solusi rumit yang sulit dibangun
dan bisa jadi tidak relevan ketika
diimplementasikan. Mari kita
meluangkan waktu untuk mempelajari
masalah dengan benar, dan kemudian
mendapatkan solusi yang sederhana
namun mendalam.

diprediksi, dengan konsekuensi yang
tidak juga dapat diprediksi.
Internet adalah salah satu contoh
sistem yang kompleks. Melalui
kemampuannya yang belum
pernah terjadi sebelumnya untuk
menghubungkan orang dan
pengetahuan, kapan saja, di mana saja;
tidak mungkin untuk memprediksi
siapa yang akan mendapatkan
sepotong informasi atau apa yang
akan mereka lakukan dengannya.
Sejumlah koneksi dan kombinasi yang
tidak mungkin menjadi mungkin.
Di samping konektivitas dan
kompleksitas, ada “K” lain yang
merupakan hasil perpaduan dari
keduanya: konvergensi. Di masa
lalu Anda mungkin memiliki ponsel,
kamera, pemutar MP3. Hari ini Anda
cukup memiliki smartphone.

“Kesederhanaan”
dan Kepemimpinan

Sudahkah organisasi dan
kepemimpinan Anda beradaptasi?
Konsekuensi dari kecepatan
perubahan termasuk konektivitas,
kompleksitas dan konvergensi yang
menyertai adalah apa yang bekerja
dengan baik di masa lalu mungkin
tidak lagi tepat. Saat ini kita perlu
pemahaman yang benar tentang
tantangan bisnis ke depan, kita
perlu menempatkan preferensi kita

Hal-hal yang telah berhasil Anda
lakukan di masa lalu, mungkin
tidak lagi cukup memadai untuk
menghadapi kecepatan perubahan
yang meningkat secara eksponensial
dalam beberapa dekade terakhir.
Dengan tingkat perubahan yang
belum pernah terjadi sebelumnya,
muncul kompleksitas yang terkadang
sangat sulit untuk kita pahami.
Mungkin bukan menjadi soal ketika
kita harus memahami sistem yang
rumit, tetapi menghadapi sistem
yang kompleks adalah sesuatu yang
berbeda bahkan pemahaman kita
tentang apa yang terjadi di masa
lalu tidak akan mungkin untuk
memprediksi masa depan. Karena
sistem yang kompleks, konektivitas
terjadi dengan cara yang tidak dapat

Photo by rawpixel.com from Pexels

Dunia menjadi sangat kompleks dalam
beberapa tahun terakhir ini, sekarang
adalah waktu untuk bekerja lebih
keras dengan mantra “kesederhanaan”
sebagai strategi untuk bertahan dan
terus menciptakan pertumbuhan.
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untuk “kesederhanaan” dengan
menempatkan fokus kita terlebih
dahulu pada kompleksitas yang
terjadi. Hal–hal berikut ini dapat
membantu Anda sebagai pemimpin
untuk mengendarai gelombang
kompleksitas daripada tenggelam di
dalamnya:
1 Dukung otonomi dan
pengorganisasian diri setiap
individu di organisasi, adalah
penting untuk memastikan setiap
individu memiliki keterampilan yang
diperlukan, kesadaran, dan rasa
bertanggungjawab.
2 Pastikan keberagaman menjadi
pendorong utama inovasi dan
minimalkan risiko terperangkap dalam
“groupthinking”, ini penting untuk
mengapresiasi keanekaragaman yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang
unggul.
3 Be Agile, artinya terus bergerak
merespons perubahan lingkungan.
4 Berpikir sistematis, yaitu dengan
memahami implikasi tindakan,
keterampilan, peran, dan kontribusi
kita dari perspektif yang lebih luas. ***

Sumber:
theguardian, Forbes, Inc.com
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1 Persen Lebih Baik Setiap
Hari dengan Kaizen
Tindakan kecil dan berkelanjutan adalah pondasi untuk mencapai tujuan
Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan
yang telah kita tetapkan tidak selalu
dapat terwujud seperti rencana
awal. Bahkan sebuah penelitian
menemukan 80 persen orang gagal
mencapai resolusi tahunan yang
telah dibuatnya. Tahukah Anda
penyebab kegagalan tersebut?
Upaya Anda untuk menjadi lebih
baik bisa menjadi salah satu
penyebabnya. Keinginan besar
untuk melakukan perubahan bisa
menjadi beban tersendiri, yang
kemudian mempengaruhi tindakan.
Tujuan yang tidak realistis juga
akan membuat Anda sulit membuat
kemajuan dalam hal apa pun.

Oleh karena itu, siapapun yang
ingin mencapai tujuan, harus mulai
mengubah paradigma di dalam
dirinya yaitu “ bersedia mengambil
langkah kecil untuk menuju tujuan”.
Kemampuan seseorang untuk

menyelesaikan sesuatu (tugas/
pekerjaan) tidak lepas dari kinerja
otak. Tujuan yang besar dan berani
akan terlihat lebih menakutkan
bagi otak, dan ketika otak bertemu
dengan hal-hal yang menakutkan
maka akan masuk ke mode “beku”.
Jika Anda membiarkan ini, maka
Anda akan kehilangan banyak energi
untuk melakukan hal yang diperlukan
untuk menjadi lebih baik.

Kaizen bertujuan untuk
menghilangkan limbah
di semua sistem melalui
peningkatan aktivitas
dan proses.

Jadi, tantangan sebenarnya dalam
mencapai tujuan bukanlah sejauh
mana seseorang menginginkan hasil,
melainkan kesediaan untuk menerima
segala konsekuensi yang diperlukan
dalam mencapai tujuan. Jika Anda
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ingin mencapai tujuan, maka Anda
harus memiliki sistem yang berfungsi,
bukan hanya sekedar tujuan, desain
sistem, atau proses yang hebat.
Komitmen Anda terhadap proses
juga akan mengantarkan Anda pada
perubahan besar.

Pendekatan Kaizen
Kaizen (Jepang) atau juga disebut
perbaikan berkelanjutan (continuous
improvement). Awalnya, ide
ini dikembangkan dalam teori
manajemen bisnis untuk membantu
Amerika memenangkan Perang Dunia
II. Sementara, Jepang mengambil
gagasan tentang perbaikan kecil
berkelanjutan ini dan memberinya
nama Kaizen.
Sebelum digunakan untuk membantu
bisnis, Kaizen dikembangkan untuk
meningkatkan kehidupan pribadi
kita. Idenya disini adalah fokus pada
perbaikan hidup yang konsisten,
setiap hari, tidak peduli seberapa
kecil langkah yang Anda ambil
untuk menjadi lebih baik daripada
kemarin. Setiap hari, fokus menjadi 1
persen lebih baik dalam hal apa pun.
Peningkatan 1 persen ini mungkin
akan sangat kecil sehingga praktis
tidak terlihat. Tetapi secara bertahap,
kita akan mulai melihat perbaikan
tersebut, syaratnya konsisten. Inilah
cara kerja Kaizen, seperti pengingat
bahwa semua perbaikan harus
berkelanjutan untuk mendapatkan
keuntungan yang konsisten.
Dalam tatanan organisasi, kaizen
bertujuan untuk menghilangkan
limbah di semua sistem melalui
peningkatan aktivitas dan proses
sehingga produktivitas meningkat.
Kaizen menghasilkan perbaikan
kecil yang berkelanjutan dan
dikoordinasikan oleh semua
karyawan. Tak hanya satu aspek,
Kaizen mencakup perbaikan di
sejumlah bidang, termasuk:
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1 Kualitas: Memperbaiki produk,
layanan, lingkungan kerja, praktik dan
proses.
2 Biaya: Mengurangi biaya dan
tenaga kerja, dan penggunaan materi,
energi dan sumber daya.
3 Pengiriman: Memotong waktu
pengiriman
4 Manajemen: Memperbaiki
prosedur, pelatihan, moral,
administrasi, perencanaan, arus,
sistem informasi, dokumentasi dan
pelaporan.

5 Keselamatan: Mengurangi situasi
berbahaya, kondisi kerja yang tidak
aman, mengurangi kemungkinan
kekurangan sumber daya dan
kerusakan lingkungan.

Metodologi yang digunakan untuk
mengimplementasikan Kaizen adalah
PDCA, Plan – Do – Check -Act. Teknik
ini terdiri dari pengulangan empat
langkah tersebut untuk mengontrol
dan meningkatkan proses. Dengan
kata lain, untuk mempermudah suatu
pekerjaan bahkan ketika terjadi
ketidaknormalan. Empat langkah
yang dimaksud adalah :

Plan

Siklus ini berperan untuk membangun tujuan dan kebutuhan
yang akan ditingkatkan. Tujuan didefinisikan untuk kemudian
dikembangkan. Sangat dianjurkan untuk membuat rencana dalam
skala kecil untuk menguji perkembangannya.

Do

Tahap ini adalah di mana rencana yang sebelumnya sudah dibuat,
dieksekusi dan diimplementasikan. Dengan kata lain, di tahap ini
rencana perbaikan yang ditargetkan akan dicapai. Selain itu, dalam
fase “Do” ini dilakukan pula pengumpulan data dan informasi untuk
dianalisa dan mendapatkan umpan balik untuk tahap berikutnya.

Check

Dalam tahap ini, dilakukan pemeriksaan dan analisa data dari tugastugas yang telah dieksekusi pada tahap “Do” tadi. Selain itu, informasi
dirangkum dan dikonsolidasi untuk digunakan pada tahap selanjutnya,
yakni “Act”. Singkatnya, langkah “Check” ini adalah di mana
implementasi dari rencana awal dilihat apakah berhasil atau tidak.

Act

Tahap akhir ini adalah tahap di mana informasi dari semua langkah
siklus yang telah dilakukan sebelumnya dikumpulkan dan dianalisa.
Keputusan diambil untuk melihat apakah perbaikan yang dilakukan
di tahap “Do” berhasil atau tidak. Jika proses perbaikan ini berhasil,
implementasinya akan menjadi sebuah garis dasar untuk siklus PDCA
selanjutnya. Jika implementasinya kurang berhasil, siklus PDCA ini
hendaknya dirancang ulang dan dibuat perencanaan ulang.
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Catatan dari

2019
Photo by weforum.org

World Economic Forum di Davos yang digelar selama 4 hari pada tanggal
22-25 Januari 2019) menjadi pertemuan besar internasional pertama di
tahun 2019. Politisi, pengusaha, akademisi, dan miliarder berada dalam
daftar tamu, juga tidak ketinggalan para aktivis ikut merapat. Ada banyak
isu yang diangkat dan juga catatan berharga yang dihasilkan dalam
pertemuan tersebut, berikut adalah tiga diantaranya:

59

momentum

1

Tanpa dominasi AS

Ketidakhadiran Presiden AS Donald
Trump, Xi Jinping dari China, atau
Vladimir Putin dari Rusia membuat
Davos terlihat seperti tidak memiliki
agenda utama. Sebelumnya Presiden
Trump telah mengkonfirmasi bahwa
dirinya akan datang ke Davos,
namun akibat masih berlangsungnya
penutupan sebagian pemerintah
(government shutdown) Trump
membatalkan perjalanan.

2

Menyoal perubahan
iklim yang tidak bisa
dihindari

The Global Risks Report 2019
menyatakan bahwa manusia
seluruhnya “tidur berjalan dalam
perjalanan menuju bencana” seperti
cuaca ekstrim, gagal merespons
perubahan iklim, dan bencana alam.
Laporan itu juga menggambarkan
potret mengkhawatirkan tentang
keterkaitan yang mendalam antara
risiko lingkungan ini dan tingkat
kesehatan manusia, pertumbuhan
ekonomi, dan keamanan.
Tokoh publik yang membawakan topik
hangat ini adalah Sekretaris Jenderal
PBB Antonio Guterres; Perdana

Photo: weforum.org
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Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern;
dan Perdana Menteri Belanda, Mark
Rutte, mereka berbicara tentang
kebutuhan mendesak dan vital untuk
melindungi lingkungan. Daftar
selanjutnya ada Perdana Menteri
Jepang, dan tuan rumah pertemuan
G20 2019, Shinzo Abe, menekankan
bahwa penyelamatan iklim akan
menjadi prioritas utama di G20 tahun
ini. Dia juga mengumumkan bahwa
Jepang akan menggunakan Presidensi
G20 untuk mewujudkan komitmen
global mengurangi plastik di lautan.
Tidak ketinggalan, Indonesia melalui
Menteri Koordinator Kemaritiman,
Luhut Binsar Pandjaitan juga turut
berbicara di forum ini, mengenalkan
berbagai inisiatif Indonesia dalam
upaya melindungi sumber daya
kelautan, khususnya dari sampah
plastik.
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Kekhawatiran
terhadap ekonomi
global

Di sela pertemuan tingkat tinggi di
Davos, International Monetary Fund
(IMF) merilis proyeksi pertumbuhan
ekonomi dunia 2019. IMF memangkas
proyeksi ekonomi global dari

sebelumnya 3,7 persen pada 2018
menjadi 3,5 persen tahun ini. Ekonomi
global masih terus dibayangi risiko
yang lebih tinggi dari tahun lalu.
Penyebabnya memang adalah efek
negatif dari perang dagang antara
Tiongkok dan AS. Perekonomian
global juga masih tertekan oleh
pengaruh masalah yang terjadi pada
negara berkembang seperti Turki dan
Argentina.
Pada waktu bersamaan, PwC juga
merilis hasil survei yang menemukan
bahwa perusahaan-perusahaan
terkemuka dunia mengungkapkan
pesimisme yang melonjak drastis
akan prospek pertumbuhan ekonomi
ke depan, survei terhadap 1.300
lebih CEO di seluruh dunia itu
mengungkapkan bahwa hampir
30% pemimpin bisnis percaya
pertumbuhan global akan menurun
dalam 12 bulan ke depan. Sementara
itu, sejumlah investor, bankir dan
mantan pembuat kebijakan yang
menghadiri World Economic Forum
(WEF) berpendapat bahwa ekspansi
ekonomi memang melemah tetapi
tidak cukup untuk menghasilkan
resesi. Mereka menilai ekonomi global
tahun ini memang akan lesu, namun
tidak akan sampai jatuh dalam resesi
ekonomi.

www.shiftindonesia.com
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Future of work:
4 top insights from Davos experts
It’s smart to hire people smarter than you

“When I hire people, I hire the people who are smarter than I am. People who four,
five years later could be my boss. I like people who I like, who are positive and who
never give up. The best people are optimistic and don’t complain “
- Jack Ma, Executive Chairman Alibaba Group Holding

New collar workers are the future

Photo dari atas-bawah: kisspng.com, ibm.com, weforum.org, ouest-france.fr

“As automation continues apace the skills gap and job insecurity fears are real,...
When we talk of a skills crisis, I really do believe that 100 % of jobs will change,…
the development of a new education and career model: new collar, not blue collar
or white collar. This means investing in skills development and responding in real
time to the changing skills landscape. It also means breaking free from traditional
models of recruiting those with 4-year and advanced degrees.”
- Ginni Rometty, CEO IBM

Recruiting women into technical roles will make
machines learn more efficiently
“We rely more and more on machine learning to help us make good choices.
Women need to be there to help machine make good choice.”
- Allen Blue, Co-Founder LinkedIn

Invest in training the youth and the unemployed

“Many of our citizens think they are victims of globalization and technology.
When you are not in the driving seat, change is always a threat. You need to be in
the driving seat, you need to be able to choose your future.” - France’s Minister
of Labour, Muriel Pénicaud,

sumber : weforum.org
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Shutdown Government AS,
Penutupan Pemerintah
Terlama dalam Sejarah
Penutupan sebagian pemerintahan atau shutdown government AS terjadi karena
Kongres tidak menyetujui dana pembangunan tembok perbatasan antara AS dan
Meksiko sebesar US$5,7 miliar yang diajukan oleh Presiden Donald Trump.
Shutdown terlama dalam sejarah AS itu dimulai pada
Sabtu, 22 Desember 2018 dan berakhir Jumat, 25 Januari
2019 saat Trump dan Kongres menyetujui anggaran
sementara pemerintah tanpa dana tembok perbatasan
AS-Meksiko. Rekor ini sebelumnya terjadi pada saat
Kepemimpinan Presiden Bill Clinton (periode 1995-1996),
saat itu pemerintah ditutup selama 21 hari.

Meksiko tidak setujui oleh Kongres pada Desember lalu.
Badan pemerintah dibuka kembali setelah 35 hari ditutup.
Presiden Trump dan oposisi Demokrat setuju untuk
bekerja sama menuju kompromi mengenai keamanan
perbatasan. Dalam pidatonya Trump menyatakan bahwa
jika Kongres tidak sepakat untuk menyediakan pendanaan
yang dimintanya sebelum tenggat waktu 15 Februari,
dirinya akan melakukan penutupan pemerintah kembali.
Trump menegaskan jika dana pembangunan tembok
tidak disediakan, dia siap untuk mengumumkan keadaan
darurat. Jika Deklarasi darurat benar dilakukan maka besar
kemungkinan bagi Trump untuk menyedot dana yang
sudah diperuntukkan untuk keperluan militer.
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Penutupan ini membawa dampak besar bagi perekonomian
AS. Ada sekitar 800.000 orang harus bekerja tanpa upah
atau dicutikan. Bahkan, Bandara di Miami dan New York
juga menghentikan beberapa jadwal penerbangan karena
kurangnya pekerja pada lalu lintas udara.
Kantor Anggaran Kongres (CBO) melaporkan, kasus ini
telah menguras 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 154,7
triliun dari perekonomian AS akibat hilangnya produksi
yang dihasilkan oleh pekerja federal, penundaan belanja
pemerintah, dan kurangnya permintaan. Angka tersebut
sekitar dua kali jumlah yang diajukan oleh Presiden Trump
untuk mendanai tembok perbatasan dengan Meksiko.
CBO dalam laporannya juga menyatakan bahwa kerugian
tersebut akan pulih ketika pekerja federal bekerja kembali,
namun Rp 42,2 triliun hilang secara permanen. Selain itu,
pengumpulan berbagai laporan yang masuk ke dalam
perhitungan PDB juga terhambat karena para ekonom,
investor, dan pelaku bisnis mengandalkan data dari
berbagai lembaga di bawah Departemen Perdagangan,
termasuk Biro Sensus yang tidak beroperasi ketika
penutupan berlangsung.
Penutupan pemerintah AS terjadi ketika Kongres
menolak menyetujui atau jika presiden tidak mau
meneken pengesahan rencana Undang-Undang atau
proposal anggaran sebelum masa sidang berakhir. Kali
ini penutupan pemerintahan AS terjadi karena impian
Trump untuk membangun tembok perbatasan AS dan
Dok. Istimewa
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Public Training
Schedule 2019
JAN

APR

FEB

29-30

26-27

MAR

26-28

22-24

part 1

Lean Six Sigma
Fundamental
Rp 4.950.000 /pax

Creative Problem Solving
and Decision Making
Rp 4.950.000 /pax

JUL

Lean
Manufacturing
Rp 4.950.000 /pax

Certified Green Belt:
Lean Six Sigma (6 days)
Rp 24.500.000 /pax

APRIL

MAY

20-23
part 1

Total Productive
Maintenance
Rp 4.950.000 /pax

JUN

29-30

JUL

17-20

15-18

part 2

part 3

Agile Leadership
Rp 5.950.000 /pax

Certified Black Belt:
Lean Six Sigma
Rp 47.500.000 /pax

AUG

JUL

SEP

27-28

30-31

Scrum Foundation
Rp 5.950.000

part 2

JUN

23-24

23-24

Lean Six Sigma
White Belt
Rp 7.950.000 /pax

16-17

APR

The Power of OEE
Workshop
Rp 4.950.000 /pax

OCT

24-25

22-23

Practical Statistic and
Data Analysis
Rp 4.950.000 /pax

Creative Problem Solving
and Decision Making
Rp 4.950.000 /pax

NOV

DEC

25-27

17-18

NOV

18-20
part 1

Root Cause Analysis
Workshop
Rp 4.950.000 /pax

Information and Registration:

+62 21 576 3020

Big Data & Analytics
Rp 8.950.000 /pax

info@sscx.asia

DEC

9-11
part 2

Certified Lean Six Sigma
Green Belt
Rp 24.500.000 /pax

www.sscxinternational.com

