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Bisnis online belum bisa menutupi penurunan
omzet sebesar 90% selama pandemi.
Budihardjo Iduansjah,
Ketua Umum Hippindo
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Penyesuaian Harga Gas Bumi

SMAR Berupaya Menjaga
Likuiditas Keuangan
JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology
Tbk (SMAR) mengakui posisi keuangan masih sehat di tengah fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) akibat
efek jangka pendek korona. Meski begitu, manajemen
SMAR tetap menyiapkan berbagai inisiatif untuk menjaga
likuiditas keuangan.
Jimmy Pramono, Corporate Secretary PT Sinar Mas Agribusiness and Food menjelaskan, pandemi global telah
menimbulkan efek jangka pendek, yakni fluktuasi harga
pasar CPO. Sinar Mas Agribusiness and Food merupakan
induk usaha SMAR melalui Golden Agri-Resources Ltd.
"Posisi keuangan perusahaan tetap sehat dan didukung
tersedianya fasilitas perbankan yang cukup, jika diperlukan. Kami juga memiliki berbagai inisiatif untuk menjaga
likuiditas, termasuk melanjutkan upaya efisiensi biaya dan
operasional yang lebih intensif," jelas dia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pekan lalu.
Jimmy menjelaskan, manajemen SMAR telah melakukan
berbagai langkah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
di tengah pandemi Covid-19 dan memenuhi aturan pemerintah daerah setempat di wilayah operasional perusahaan.
Adapun business continuity plan (BCP) serta tambahan
prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan untuk
meminimalkan hambatan operasional, sekaligus melindungi kesehatan para karyawan. "Kami juga menerapkan
kebijakan bekerja dari rumah, terutama untuk para karyawan di kantor pusat di Jakarta," kata dia.
Jimmy mengklaim, bisnis SMAR di bidang pangan dan
bio-energi merupakan industri yang penting sebagaimana
ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, SMAR tetap diperbolehkan untuk beroperasi. Jimmy menambahkan,
operasional SMAR juga tersebar luas di berbagai daerah di
Indonesia dan sebagian besar berlokasi di wilayah terpencil, sehingga mengurangi risiko dari pandemi korona.
Arfyana Citra Rahayu

ANTARA/PGN

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Suko Hartono (kiri) bersama Direktur Komersial PGAS Fariz Aziz (kanan) menunjukkan dokumen
saat penandatanganan surat perjanjian antara PGAS dan PT Pertamina EP di Jakarta, Rabu (20/5). Surat Perjanjian antara PGAS dan Pertamina EP tersebut
berisi implementasi atas penyesuaian harga gas bumi sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K/2020 untuk keperluan proyek Sumatra Selatan, Jawa
Barat dan keperluan pelanggan PGAS di Medan.

Jual Beli Online Semakin Ramai
Wabah korona telah mengubah perilaku dan cara belanja masyarakat menuju tren transaksi digital
Amalia Nur Fitri,
Selvi Mayasari
JAKARTA. Berbeda dengan
tahun sebelumnya, momentum Ramadan dan Lebaran tidak serta merta mengerek
penjualan ritel. Pasalnya, banyak toko dan mal atau pusat
perbelanjaan yang tutup menyusul penerapan kebijakan
pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) untuk menekan
penyebaran virus korona.
Di sisi lain, terjadi perubahan pola belanja dan jenis produk selama pandemi Covid19. Tak pelak, pebisnis online
atau e-commerce mendulang
berkah lantaran transaksi
penjualan yang melonjak.

Misalnya di Shopee. Direktur Shopee Indonesia, Handika Jahja menyebutkan, pihaknya mendapatkan antusiasme
luar biasa dari pengguna aplikasi Shopee selama Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.
Hal itu terekam dari catatan
terbaru, yakni adanya empat
kategori favorit, berupa busana muslim, perlengkapan rumah, makanan dan minuman,
serta kebutuhan bayi. "Empat
kategori ini naik empat kali
lipat sejak 15 Mei," kata dia,
Jumat (22/5).
Adapun transaksi memakai
ShopeePay ikut meningkat 4%
selama Ramadan. Pada bulan
puasa, pengunjung banyak
mencari kebutuhan seperti

gamis, masker dan baju koko
pria. Dibandingkan Ramadan
dan Lebaran tahun lalu, Shopee juga mengamati perbedaan perilaku belanja konsumen. Tahun lalu, kategori paling favorit adalah produk
kecantikan, busana muslim,
peralatan rumah, ponsel dan
aksesorinya, serta otomotif.
Tokopedia juga mencatat
produk kesehatan, keperluan
rumah tangga, makanan dan
minuman masih menjadi kategori yang paling dicari oleh
pelanggan. Ekhel Chandra
Wijaya, External Communications Senior Lead Tokopedia menyebutkan, kategori
perawatan kesehatan dan pribadi, misalnya, mengalami

Meski Online Naik, Peritel Masih Tertekan
Meski penjualan online meningkat, Ketua
Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengaku pemasukan yang diterima
dari penjualan produk secara online masih
belum menutupi angka penurunan omzet
sebesar 90% yang terjadi selama masa pandemi Covid-19.
"Ada kenaikan penjualan online sampai
50% sejak imbauan beraktivitas dari rumah.
Namun, peningkatan itu belum mampu menutupi penurunan omzet dibandingkan jika
mal beroperasi seperti biasa," ungkap dia.

Sementara itu, PT Lion Super Indo mengungkapkan, tren belanja konsumen supermarket menjelang Idul Fitri mengalami perubahan di tengah pandemi Covid-19.
"Produk kebersihan dan kesehatan yang
masih cukup tinggi peminatnya. Kalau menjelang Lebaran tahun-tahun sebelumnya,
kue-kue, biskuit dan sirup yang lebih banyak
dicari," ungkap D Yuvlinda Susanta, Head of
Corporate Affairs & Sustainability Super
Indo. Super Indo telah membangun layanan
pemesanan melalui WhatsApp atau sistem
pre-order (PO). 			
n
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Pandemi Korona Mengganjal
Bisnis SUGI di Blok Cepu
JAKARTA. Pandemi korona
(Covid-19) turut mengancam
kelangsungan bisnis perusahaan yang bergerak di bidang
energi, yakni PT Sugih Energy
Tbk (SUGI).
Sejatinya, manajemen Sugih
Energy berencana mengelola
44 sumur minyak tua di Blok
Cepu pada tahun ini.
Direktur Utama PT Sugih
Energy Tbk, David K Wiranata mengemukakan, rencana
bisnis tersebut batal terlaksana akibat dampak penyebaran
wabah Covid-19 di Indonesia.
“Rencana batal juga karena
harga minyak yang jatuh,”
ungkap dia kepada KONTAN,
Sabtu (23/5) pekan lalu.
Asal tahu saja, harga minyak
mentah, baik jenis West Texas
Intermediate (WTI) maupun
Brent saat ini masih terjerembab di kisaran US$ 30 per barel. Sektor hulu minyak dan
gas (migas) pun rentan tertekan ketika harga minyak mentah di pasar global jatuh.
Sejatinya, pada Januari lalu,
SUGI telah menandatangani
memorandum of agreement
(MoA) dengan PT Nureka,
terkait rencana pengelolaan

sumur minyak tua tersebut.
Ke-44 sumur minyak tua di
Blok Cepu yang hendak dikelola Sugih Energy memiliki
potensi produksi sebesar
2.000 barel minyak per hari
(bopd). Saat ini, baru ada tiga
sumur yang telah beroperasi
dengan normal.
Di sisi lain, SUGI masih berupaya melanjutkan rencana

SUGI masih
berupaya
melanjutkan
rencana bisnis
LNG.
bisnisnya di bidang penyediaan gas alam cair atau liquefied
natural gas (LNG) untuk
pembangkit listrik. Bisnis ini
dianggap potensial mengingat
pemerintah sedang gencar
mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan
bakar fosil.
Kini, manajemen SUGI masih menghitung nilai investasi
yang dibutuhkan untuk meng-

eksekusi agenda bisnis tersebut. “Sekarang kami sedang
follow up bisnis LNG. Ada beberapa pihak yang akan bersinergi dengan Sugih Energy,”
ujar David tanpa membeberkan identitas mitra yang dimaksud.
Sugih Energy pun masih
berupaya mencari investor
baru untuk melancarkan
agenda ekspansi mereka. Hanya, memang harus diakui
bahwa pandemi korona sangat mempengaruhi agenda
bisnis SUGI pada tahun ini.
Apalagi, di saat yang sama
manajemen Sugih Energy masih melakukan restrukturisasi
internal, termasuk pembenahan laporan keuangan perusahan. Upaya tersebut menjadi
sulit lantaran rencana Rapat
Umum Pemegang Saham
(RUPS) yang seharusnya berlangsung pada awal Mei harus
tertunda. Terakhir kali, SUGI
merilis laporan keuangan
pada kuartal III 2018. Saat itu,
mereka menderita rugi bersih
US$ 1,37 juta atau meningkat
58,64% (yoy).
Dimas Andi Shadewo

pertumbuhan transaksi hampir tiga kali lipat selama periode Maret hingga Mei 2020.
Hand sanitizer, vitamin
dan masker masih menjadi
produk yang banyak dicari

masyarakat di kategori kesehatan. Dari kategori makanan
dan minuman, penjualan daging sapi, jahe dan kurma
meningkat signifikan.
Bukalapak juga mencatat-

kan kenaikan transaksi lebih
dari 10% selama Ramadan dibandingkan momentum yang
sama tahun lalu.
"Kenaikan tercatat untuk
transaksi pada kategori per-

lengkapan ibadah, fesyen pria,
wanita, dan anak-anak, bahanbahan makanan seperti beras,
kurma dan minuman instan,"
jelas CEO Bukalapak, Rachmat Kaimuddin.
n

