Pandemi Covid-19 sudah mengubah behavior
customer hotel.
Andhy Irawan,
CEO Dafam Hotel Management
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SKK Migas Janji Tuntaskan
Juknis Harga Gas Industri
JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Tugas Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bum (SKK Migas) berkomitmen mendukung implementasi harga gas bumi US$ 6 per
MMBTU bagi sektor industri dan kelistrikan lewat sejumlah upaya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Program
dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih mengupayakan agar
petunjuk teknis dapat segera diterbitkan.
"Untuk penerbitan juknis, masih dalam pembahasan intensif antara SKK Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan," kata Susana kepada KONTAN, Selasa
(26/5). Sebelumnya, SKK Migas berjanji menyelesaikan
dokumen administrasi terkait penyesuaian harga gas paling lambat satu bulan sejak aturan berlaku. Dalam hal ini,
Kepmen ESDM No 89/2020 berlaku 13 April 2020, sedangkan Kepmen ESDM No 91/2020 berlaku 22 April 2020.
Selain penerbitan juknis, SKK Migas sedang memfasilitasi penyesuaian harga gas bumi sektor hulu. Sebelumnya
telah diteken 14 perjanjian penyesuaian harga gas antara
KKKS dan pembeli. "Untuk perjanjian penyesuaian masih
ada yang akan diselesaikan segera, mengingat hal ini tidak
hanya melibatkan instansi terkait di Indonesia, tetapi juga
stakeholder di KKKS karena bisnis hulu migas terkait banyak pihak," jelas Susana.
Menurut dia, langkah ini perlu diupayakan mengingat
dalam jangka panjang sektor industri dan PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN) diharapkan mendapatkan harga gas
yang lebih baik. Namun, penyesuaian harga gas ini tak akan
menekan penerimaan KKKS, sebab bagian penerimaan
negara yang akan dipangkas.
Filemon Agung Hadiwardoyo
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Pengusaha Hotel
Kaji New Normal
JAKARTA. Pebisnis perhotelan siap beroperasi kembali di
tengah kondisi new normal
atau kenormalan baru yang
mulai digulirkan pemerintah.
Namun pengusaha perhotelan
masih mencari prosedur operasional hotel yang sesuai dengan konsep new normal.
Kajian untuk menentukan
prosedur itu mungkin baru
kelar akhir Mei ini.
Andhy Irawan, CEO Dafam
Hotel Management (DHM)
menyatakan masih fokus merancang standar operasional
hotel mengacu konsep new
normal. Operasional hotel di
era new normal bakal berbeda dengan kondisi normal.
Pengelola hotel harus meningkatkan kebersihan, aspek
higienis dan memperkuat
pencegahan dari penyebaran
virus korona.
"Karena pandemi Covid-19
sudah mengubah behavior
customer hotel," ungkap dia,
Kamis (21/5).
Menurut Andhy, tantangan
bisnis hotel di era new normal
adalah meraih kepercayaan
pelanggan dan memberikan
rasa aman dari penularan korona. Dafam Hotel masih

mengkaji secara mendalam
dan detail agar bisa menghasilkan standar operasional
hotel sesuai harapan.
DHM juga tak buru-buru
membuka hotel yang tutup
akibat pandemi korona. Sejauh ini, Dafam hanya menutup sementara satu hotel di
Gili, Lombok.
PT Menteng Heritage Realty
Tbk (HRME) juga masih
mengkaji konsep new normal
untuk operasional hotel ke
depan. "Saat ini kami masih
berkoordinasi secara internal,
jadi belum dapat memberikan
tanggapan lebih jauh," ucap
Corporate Secretary HRME,
Jessica, Jumat (22/5).
HRME masih menutup sementara operasional The Hermitage hingga situasi kondusif. Awalnya, The Hermitage
direncanakan kembali beroperasi setelah 30 April 2020.
Namun HRME tetap membuka operasional hotel bintang 3, Pomelotel, dengan fokus membuka dapur dan jasa
pesan-antar makanan untuk
perkantoran yang masih beroperasi di masa PSBB.
Amalia Nur Fitri

KONTAN/Baihaki

Pembangunan proyek jalan tol Cinere-Serpong di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/5). Hingga Mei 2020, dana talangan yang masih diproses untuk
dibayarkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mencapai Rp 11,3 triliun. Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) meminta pemerintah mempercepat proses
pembayaran untuk melancarkan arus kas BUJT.

Larangan Mudik Bikin
Pendapatan Tol Anjlok
Penurunan pendapatan jalan tol berlangsung sejak pemberlakuan kebijakan PSBB
Sugeng Adji Soenarso
JAKARTA. Pendapatan operator jalan tol semakin melemah
sejak penerapan kebijakan
pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) akibat pandemi
korona mulai Maret 2020.
Bahkan, ditambah kebijakan
larangan mudik, pendapatan
operator jalan tol masih semakin menyusut pada masa Lebaran 2020.
PT Hutama Karya (HK)
memperkirakan pendapatan
dari jalan tol di sepanjang Ramadan tahun ini menurun
17,67% dibandingkan periode
yang sama tahun lalu. Penurunan pendapatan itu diperkirakan semakin dalam memasuki
masa Lebaran kemarin karena
ada larangan mudik. Namun
manajemen HK belum memiliki data pasti.
Hutama Karya baru memiliki data seminggu sebelum

Lebaran hingga hari H Lebaran atau Minggu (24/5), yakni
hanya terdapat 310.000 kendaraan yang melintas di Jalan
Tol Trans Sumatra (JTTS). Di
periode yang sama tahun lalu,
sebanyak 535.138 kendaraan
melintasi Trans Sumatra.
"Penurunan kendaraan yang
paling signifikan yaitu pada
ruas tol Palembang-Indralaya
(Palindra) sebesar 78,43% dan
ruas tol Jakarta Outer Ring
Road Selatan (JORR Seksi S)
sebesar 53,77%," ungkap Senior Executive Vice President
(SEVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan, kemarin.
Penurunan pendapatan signifikan juga terjadi di jalan tol
PT Jasa Marga Tbk yang sebagian besar berada di jalur mudik Pulau Jawa. Pada periode
H-7 hingga H-1 Lebaran 2020
atau 17-23 Mei, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui jalan tol seba-

nyak 465.582 unit, turun 62%
ketimbang periode sama tahun lalu. Kemudian pada H1
dan H2 Lebaran hanya ada
111.022 kendaraan yang masuk Jakarta, turun 66%.
Corporate Secretary PT
Jasa Marga Tbk, Agus Setiawan menyatakan, secara
umum, sebagai dampak pemberlakuan work from home
(WFH) dan PSBB, volume
kendaraan di jalan tol turun
signifikan, yakni 40%-50%. Demikian pula volume kendaraan pada bulan Ramadan.

Jalan tol Waskita
Penurunan pendapatan juga
terjadi di jalan tol milik Waskita Toll Road (WTR), anak
usaha PT Waskita Karya Tbk
(WSKT). Pasalnya, semua
ruas tol Waskita berada di jalur mudik yang selama ini selalu menikmati berkah Lebaran. WTR mengelola sejumlah

ruas tol melalui enam anak
usaha. Semua anak usaha
mencatatkan penurunan lalu
lintas kendaraan.
PT Semesta Marga Raya,
pengelola ruas Kanci-Pejagan,
hanya mencatat lalu lintas
rata-rata 11.577 unit per hari
selama H-10 hingga H2 Lebaran 2020. Jumlah itu turun
76,25% dari tahun lalu yang
rata-rata 48.744 kendaraan.
Di periode sama, PT Pejagan Pemalang Tol Road
(PPTR) yang mengelola ruas
Pejagan-Pemalang mencatat
penurunan lebih besar, yakni
85,67%. Rata-rata trafik kendaraan dari H-10 hingga H2 2020
hanya 6.232 kendaraan.
Kemudian PT Pemalang
Batang Tol Road (PBTR), pengelola tol Pemalang-Batang
mencatatkan penurunan
80,18% dengan rata-rata lalu
lintas 9.662 unit per hari. Di
ruas Pasuruan-Probolinggo
milik PT Trans-Jawa Paspro

Jalan Tol (TJPJT) terjadi penurunan 77,91% dengan ratarata lalu lintas harian 4.290
kendaraan.
PT Trans Jabar Tol mencatat lalu lintas di jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi turun
39,23% menjadi 9.965 unit per
hari. PT Krena Kusuma Dyandra Marga (KKDM) menghitung lalu lintas di jalan tol
Bekasi-Cawang-Kampung Melayu pada H-10 hingga H2 Lebaran 2020 turun 61,53% dari
tahun lalu. Rata-rata kendaraan per hari hanya 5.771 unit.
Direktur Utama Waskita
Toll Road, Herwidiakto, memastikan penurunan trafik
kendaraan menggerus pendapatan. Secara total, hingga 25
Mei 2020 perbandingan pendapatan jalan tol antara waktu
normal dan PSBB di hari kerja
turun 49,2% dari Rp 3,15 miliar
menjadi Rp 1,6 miliar. Adapun
pada akhir pekan turun 66%
menjadi Rp 1,25 miliar.
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