12 INDUSTRI

Sekarang CPO mesti dikaitkan dengan
minyak, karena CPO bisa jadi bahan bakar.
Nicke Widyawati,
Direktur Utama PT Pertamina
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Wajib Pasok CPO Disiapkan
Pelaku industri sawit menilai perlu kajian mendalam sebelum menerapkan DMO sawit
Azis Husaini, Arfyana C.
Rahayu, Agung Hidayat
JAKARTA. Akhirnya, PT Pertamina mampu memproduksi
bahan bakar 100% sawit (BBS)
alias D100 dengan produksi
1.000 barel per hari. Agar pasokan terjamin dan harga
produk ekonomis, pemerintah
sedang merumuskan kebijakan wajib pasok pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) minyak kelapa sawit atau crude palm oil
(CPO) dan patokan harga jual
sawit atau price cap.
Direktur Utama Pertamina,
Nicke Widyawati mengungkapkan, agar program bahan
bakar 100% sawit atau D100
terus berkelanjutan, maka
perlu kepastian pasokan sawit
sebagai bahan baku energi.
"Harus ada DMO dan harga
khusus (price cap) sawit,"
ungkap dia kepada KONTAN,
Rabu (15/7).
Nicke memastikan Pertamina saat ini sudah siap memproduksi bahan bakar sawit.
Oleh karena itu, ketersedian
pasokan bahan baku sawit
menjadi penting. "Kalau kami
tugasnya secara teknis dan
kapasitas produksi sudah siap
dengan kilang kami yang dimodifikasi," imbuh dia.
Pertamina mengatakan kebijakan DMO sawit bisa dibahas dengan lintas kementerian. Sebab, pada dasarnya sawit adalah komoditas yang
berada di bawah Kementerian
Pertanian, sementara dari sisi
industri berada di bawah Kementerian Perindustrian.
"Nanti Menko Perekonomian yang mungkin bahas. Sekarang harus dikaitkan antara
harga CPO dan minyak, sebab
CPO sekarang bisa jadi bahan

bakar," ungkap Nicke.
Terkait keekonomian produk, Nicke mengatakan harga
CPO saat ini lebih tinggi daripada harga minyak mentah
(crude oil). "Di sana memang
nanti bicara soal price cap
agar produk D100 menjadi
ekonomis," kata dia.
Keuntungan memproduksi
D100, kata Nicke, bisa mengurangi neraca defisit berjalan
yang setiap tahun terus naik.
"Kami akan produksi 20.000
barel per hari untuk satu unit
nanti pada 2023," ungkap dia.
Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit In-

donesia (Gapki), Joko Supriyono, menilai kebijakan DMO
untuk minyak sawit mentah
tidak tepat. "Karena saat ini
suplai CPO masih berlimpah,"
ujar dia kepada KONTAN,
Kamis (16/7).
Lebih lanjut, Joko bilang,
kebijakan DMO hanya efektif
apabila suplai dari produksi
lokal masih kurang. Sementara saat ini produksi CPO di
Indonesia mencapai 47 juta
ton setiap tahun, sedangkan
daya serap untuk biodiesel
cenderung rendah, yakni hanya 9,5 juta ton.
Menurut Gapki, seandainya

B100 langsung diterapkan, tidak serta merta mampu menyerap produksi minyak sawit
nasional. Sebab, diprediksi
produksi CPO di Indonesia
dalam lima tahun mendatang
juga masih terus meningkat.
Soal kebijakan harga CPO
yang diyakini berbeda dengan
harga ketika ekspor, Joko belum dapat berkomentar.
Sementara itu Ketua Harian
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menilai wacana kebijakan DMO tak boleh terburuburu, harus ada riset dan
perhitungan yang tepat. "Perlu

kajian terpadu oleh pemerintah. Jika dianggap sudah baik
kajiannya, bisa dimulai dengan CPO hasil PTPN terlebih
dulu, karena lebih mudah
pengaturannya," sebut dia.
Sekretaris Perusahaan PT
Mahkota Group Tbk (MGRO),
Elvi mengatakan, pelaku usaha sawit baik hulu maupun
hilir tentu tidak mau dirugikan
akibat DMO terutama dari sisi
harga. Namun dia tidak menampik bahwa penerapan
DMO tentunya bisa membuat
penjualan di pasar domestik
meningkat drastis. Walau perlu kajian lebih lanjut.
■

Bantuan Penanganan Covid-19

ANTARA/HO/Eddy

Walikota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) berbincang dengan Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (kanan) saat penyerahan donasi dari Toyota Indonesia
untuk Pemkot Bekasi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi,
Kamis (16/7). Pada kegiatan corporate social responsibility (CSR) itu juga diserahkan 3.000 masker untuk membantu
penanggulangan Covid-19 di wilayah Kota Bekasi.

■ AIR MINUM DALAM KEMASAN

Bisnis AMDK Hanya
akan Tumbuh Tipis
JAKARTA. Keran bisnis air
minum dalam kemasan
(AMDK) belum lancar. Meski
kebijakan pembatasan sosial
mulai longgar, ancaman pandemi korona (Covid-19) masih
berpotensi menekan permintaan AMDK hingga akhir tahun nanti.
Oleh karena itu, Asosiasi
Perusahaan Air Minum dalam
Kemasan Indonesia (Aspadin)
tidak memasang target pertumbuhan yang tinggi tahun
ini. Mereka memprediksikan
pertumbuhan permintaan hanya akan berkisar 4% hingga
5%. Proyeksi ini terkoreksi
dari target semula tahun ini
yang bisa mencapai 8%-9%.
Ketua Umum Aspadin,
Rachmat Hidayat mengatakan, sejak pemberlakuan
pembatasan sosial berskala
besar (PSBB), permintaan
produk AMDK merosot. Merujuk data April, permintaan
AMDK kemasan gelas merosot 90%, sementara kemasan
botol menyusut 40%.
Dengan kondisi itu, Aspadin
harus realistis dan hanya memasang target pertumbuhan
4%-5% di tahun ini. "Apalagi,
sebagian besar atau 95% anggota Aspadin adalah pengusaha kecil dan menggantungkan
usaha pada kemasan kecil
termasuk cup," ujar dia.
Meski begitu, Aspadin melihat saat ini sudah mulai ada
permintaan yang lebih baik.
"Kuantitasnya berangsur
membaik, mengikuti aktivitas
konsumsi di luar rumah, tapi
belum signifikan," jelas Rachmat. Meski ada kenaikan permintaan, Aspadin menilai
pencapaian ini belum bisa
menutupi penurunan pada
bulan sebelumnya.
Direktur Utama PT Sarigu-

na Primatirta Tbk (CLEO),
Belinda Natalia mencatat, ada
penurunan permintaan pada
produk kemasan botol dan
produk AMDK kemasan gelas.
Namun dia belum bersedia
membeberkan angka penurunan permintaan tersebut.
Pada kuartal I 2020, pendapatan CLEO naik 21% (yoy)
menjadi Rp 271,53 miliar.
Saat ini, CLEO memiliki sedikitnya lima poin strategi
untuk menghadapi pandemi
korona. Misalnya, fokus pada
kualitas produk dan keterse-

Pertumbuhan
Permintaan
AMDK diprediksi
hanya 4%-5%
pada tahun ini.
diaan di pasar. Kemudian menambah jaringan distribusi.
Selanjutnya mengedukasi
pelanggan, memperbaiki proses bisnis secara efektif serta
efisiensi dan cost reduction di
semua lini.
Sementara Corporate Communication Danone Aqua Indonesia, Arif Mujahidin menyampaikan, memasuki masa
transisi PSBB seperti saat ini,
Danone Aqua Indonesia berkomitmen bisa memenuhi
permintaan pasar.
Aqua akan meningkatkan
volume produksi dan mempercepat distribusi pemasaran
jika dibutuhkan. "Kami siap
mempercepat distribusi ke
setiap titik penjualan. Aqua
siap di manapun produk dibutuhkan," ujar dia.
Arfyana Citra Rahayu

■ ATURAN TARIF EBT

Pemerintah Ingin Perpres Tarif
EBT Rampung Sebulan Lagi

Heboh TikTok

T

ikTok. TikTok. Di manamana dan siapa saja
bermain TikTok. Apa
sih TikTok itu? Aplikasi luculucuan untuk berjoget dan
berdansa ria? No brainer benar ya. Well, hebatnya hampir
semua influencer dan media
maven punya akun TikTok.
Bahkan para petinggi juga tak
ketinggalan bermain TikTok.
Sebenarnya apa sih TikTok itu? TikTok adalah aplikasi media sosial berbasis video yang dirilis pada 2017.
Yang telah diunduh lebih dari
2 miliar kali (Bukan juta,
tapi miliar.)
TikTok dimiliki perusahaan Tiongkok bernama Byte
Dance. TikTok mengakuisisi
Musical.ly di AS yang merupakan aplikasi video lipsyncing
senilai US$ 1 miliar. Kini hanya nama TikTok yang eksis.
Kekuatan utama TikTok
adalah kemampuannya menjadi aplikasi asal China pertama yang menembus mainstream global. WeChat memang lebih lama populer di
dunia, tapi aplikasi itu terbatas pada diaspora Tiongkok.
SoftBank termasuk penyuntik dana TikTok. TikTok
mempunyai omzet US$ 17
miliar di tahun 2019 dengan
laba bersih US$ 3 miliar.
Populer di saat ini, namun TikTok sangat dihindari
oleh pemerintah AS, para aktivis dunia siber, dan CEO
Reddit Steve Huffman.
Huffman berpendapat TikTok
adalah spyware yang tidak
pernah tidur. Menurut dia,
TikTok selalu "on" mendengarkan dan mengambil data dari
para pengguna.
Pemerintah AS menilai

TikTok "seberbahaya" Huawei
karena kemampuannya dalam menyerap dan merekam
data pengguna. Mengingat
aplikasi ini dimiliki oleh perusahaan Tirai Bambu yang
secara geopolitis berseberangan, pantas saja Trump berniat
untuk melarang penggunaannya di Negara Paman Sam.
Di China, ByteDance bukannya tidak bermasalah. Di
tahun 2018, mereka pernah
dikritik oleh Pemerintah Komunis Tiongkok mengenai
"konten vulgar" mereka yang
dirilis di aplikasi Jinri Toutiao. Karena catatan buruk
ini, TikTok hendak dipisahkan dari ByteDance.
TikTok juga telah mengundurkan diri dari pasar
Hong Kong, mengingat Pemerintah China semakin ketat
dalam hukum soal data pengguna dalam proteksi sekuriti
nasional. Jadilah TikTok memilih untuk tidak berada di
dalam yurisdiksi tersebut.
Di India, TikTok termasuk
dalam 59 aplikasi asal China
yang dilarang karena ancaman isu keamanan nasional.
Pelarangan ini bersifat sementara, karena Pemerintah
India memberi kesempatan
bagi aplikasi-aplikasi tersebut
untuk membuktikan security
and privacy compliance mereka yang sesuai dengan standar internasional.
Padahal, TikTok mengakui
bahwa India merupakan salah satu pasar terbesar di luar
China yang sangat potensial
untuk digarap. Diperkirakan
kerugian mencapai US$ 6
miliar apabila mereka keluar
dari pasar dengan 1,3 miliar
penduduk ini.

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Serial
Entrepreneur dan Pengajar
Bisnis, Berbasis di California
Bagaimana TikTok dapat
merebut lebih banyak pengguna di AS dan Eropa? Tampaknya salah satu strategi yang
dapat mereka terapkan adalah
menjualnya kepada perusahaan lain yang lebih diterima
oleh pasar negara Barat.
Namun pada akhir 2019,
gugatan hukum dikirimkan
ke US District Court of the
Northern District of California atas tuduhan pengiriman
dan penyimpanan data pengguna AS di server China. Wakil TikTok menyangkal dan
mengatakan semua data
pengguna asal AS disimpan
di AS dan Singapura.
Diduga, data pengguna
disimpan di dua server di
China yaitu Bugly dan
Umeng. Bugly dimiliki Tencent dan Umeng merupakan
bagian dari Alibaba Group.
Namun sampai kini belum
ada klarifikasi dari TikTok.
Sebagai bisnis inovatif,
TikTok jelas punya beberapa
saingan berat seperti YouTube
Shorts, Facebook Lasso dan
Instagram Reels.

Sebenarnya bagaimana
business model TikTok yang
membuatnya sangat sulit ditandingi?Pertama, konten
tailored berdasarkan algoritma AI (artificial intelligence).
Intinya, semakin lama pengguna menonton video-video
TikTok, maka semakin banyak
rekomendasi video serupa dengan scrolling. Beda dengan
Netflix yang perlu dipilih.
Kedua, TikTok membawa
kultur "apa adanya" dengan
"lugu" alias "silly," bukan kultur serba mewah dan diedit
habis-habisan seperti Instagram influencer. Para seleb
TikTok hanya menjadi diri
sendiri, tanpa Photoshop.
Ketiga, TikTok punya UX
(user experience) yang unik.
Misalnya, ketika pengguna
hendak Exit, akan ditanyakan
dua kali dan ada satu video
yang sengaja dimasukkan sebagai "permintaan maaf."
Keempat, TikTok menyisipkan video baru tanpa viewer dan tanpa komentar. Ini
membangun viewer bagi kreator baru tanpa pilih kasih.
Kelima, TikTok mendapatkan revenue dari native ads.
Dan para kreator konten tentu
dapat menerima bayaran endorsement sebagai influencer.
Hebohnya TikTok memang
luar biasa karena memang
model bisnisnya yang tidak
biasa. Apa yang kita kenal
dari platform-platform populer diputarbalikkan di sini.
Dan native ads-nya pun
unik sehingga tidak terasa
sebagai iklan. Akhir kata, TikTok bisa terus berjaya sepanjang unsur-unsur geopolitik
dan isu keamanan data dapat
segera diatasi.
■

JAKARTA. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden
(perpres) tentang harga jual
listrik dari pembangkit energi
baru dan terbarukan (EBT)
yang dibeli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikebut. Targetnya, bulan depan
aturan ini kelar.
"Sedang dibahas antar kementerian. Harapan sebulan
lagi sudah bisa melaporkan
lagi ke presiden," kata FX Sutijastoto, Direktur Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (EBTKE)
Kementerian ESDM kepada
KONTAN, Kamis (16/7).
Sutijastoto bilang, ada sejumlah poin penting yang tertuang di regulasi baru ini. Poin
itu antara lain pemberian harga keekonomian EBT yang
wajar, pemberian insentif dan
sebagai instrumen kebijakan
penetapan target EBT oleh

Menteri ESDM. "(Juga) sebagai instrumen untuk melakukan sinkronisasi dan sinergi
antar kementerian/lembaga
terkait dengan pelaksanaan
kebijakan pengembangan
EBT," jelas Sutijastoto.
Mengacu Rancangan Perpres EBT yang diterima KONTAN, ada empat skema harga
pembelian tenaga listrik dari
pembangkit EBT oleh PLN.
Pertama, berdasarkan harga
feed-in tariff. Kedua, harga
penawaran terendah. Ketiga,
harga patokan tertinggi. Keempat, harga kesepakatan.
Harga pembelian tenaga
listrik itu dilakukan tanpa negosiasi dan eskalasi selama
jangka waktu kontrak dan
berlaku sebagai persetujuan
harga dari Menteri ESDM.
Harga pembelian berdasarkan harga feed-in tariff dan
harga kesepakatan dilakukan

dengan memperhatikan faktor
lokasi (F) yang menjadi faktor
pengali. Faktor F ini dibagi
menjadi sembilan kelompok.
Jika pembangkit EBT semakin ke timur Indonesia, faktor
pengalinya kian besar.
Wakil Direktur Utama PT
Terregra Asia Energy (TGRA),
Lasman Citra menyebutkan,
kehadiran beleid baru ini bisa
mendorong investasi EBT ketimbang Peraturan menteri
ESDM Nomor 50/2017. Saat
ini, satu ketentuan mengenai
biaya pokok penyediaan
(BPP) sebesar 85% dan kurang
menarik bagi investor.
Di sisi lain, calon aturan ini
tak menarik bagi investasi
EBT untuk skala besar. "Insentifnya belum jelas dan tak
terlihat upaya menarik investasi," kata sumber KONTAN.
Filemon Agung Hadiwardoyo

