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Mungkin tahun ini ada satu izin yang
diperpanjang, sedang dalam proses.
Arifin Tasrif, Menteri ESDM
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Karpet Merah Izin PKP2B
Pemerintah kirim sinyal perpanjang kontrak Arutmin Indonesia yang berakhir di 1 November
Ridwan Nanda Mulyana
JAKARTA. Pemerintah mengirim sinyal untuk memperpanjang kontrak perusahaan tambang jumbo. Sejumlah korporasi pemilik Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) sedang
mengajukan perpanjangan
menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), Arifin
Tasrif menjelaskan, meski
Undang-Undang No. 3/2020
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
masih digugat di Mahkamah
Konstitusi, Kementerian
ESDM tetap memproses evaluasi pemberian IUPK sebagai
perpanjangan kontrak.
Salah satu perusahaan yang
kontraknya berakhir dalam
waktu dekat adalah PT Arutmin Indonesia. Anak usaha
PT Bumi Resources Tbk
(BUMI) ini menguasai wilayah
tambang dengan luas 70.153
hektare (ha) dan kontraknya
berakhir pada 1 November
2020. Sebenarnya Arutmin
sudah mengajukan perpanjangan kontrak menjadi IUPK
sejak Oktober 2019.
"IUPK baru belum ada.
Mungkin tahun ini ada satu
yang memang dalam proses.
Kami sedang melakukan klarifikasi, meskipun masih ada
proses di dalam MK," ungkap
Menteri Arifin dalam rapat
dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (26/8).
Menurut dia, jaminan keberlangsungan usaha menjadi
pertimbangan utama mengapa
evaluasi perpanjangan izin terus berlangsung. Apalagi, hal
tersebut juga akan berdampak
terhadap penerimaan negara.
"Jika tidak, maka negara akan
kehilangan pendapatan," sebut Menteri Arifin.
Berbarengan dengan itu,

Kementerian ESDM sedang
merampungkan rancangan
Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai beleid turunan UU
Minerba. Arifin menargetkan,
PP tersebut bisa terbit pada
akhir tahun ini. "Tim kami dari
(Ditjen) Minerba sedang bekerja ekstra untuk bisa melakukan klarifikasi dengan kementerian dan lembaga terkait," ungkap Arifin.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin
menyampaikan, dengan UU
Minerba yang baru, Kontrak
Karya dan PKP2B mendapatkan jaminan perpanjangan.
Kontrak atau perjanjian dijamin mendapatkan perpan-

jangan 2 x 10 tahun dengan
mempertimbangkan peningkatan pendapatan negara.
"Upaya peningkatan penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan PNBP," kata
dia dalam RDP dengan Komisi
VII DPR RI, Kamis (27/8).
Selain Arutmin Indonesia,

Dirjen Minerba mencatat PT
Kaltim Prima Coal (KPC) yang
juga merupakan Grup Bakrie
sudah mengajukan perpanjangan kontrak menjadi IUPK.
Kontrak KPC berakhir pada
tahun 20201. Selain itu, PT
Multi Harapan Utama yang
kontraknya berakhir di tahun

Profil Tambang Batubara PKP2B
Nama Perusahaan
PT Arutmin Indonesia
PT Kaltim Prima Coal (KPC)
PT Multi Harapan Utama
PT Adaro Indonesia
PT Kideco Jaya Agung
PT Berau Coal

Luas*
70.153
90.938
46.063
34.940
50.921
118,4

Lokasi Tambang
Tanah Laut dan Tanah Bumbu, Kalsel
Sangatta, Kalimantan Timur
Samarinda, Kalimantan Timur
Kabupaten Balangan dan Tabalong, Kalsel
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Kontrak Berakhir
2020
2021
2022
2022
2023
2025

Keterangan: Luas wilayah dalam hektare (ha)

Toyota Luncurkan New Hilux

ANTARA/HO/Edy

Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Direktur TAM Henry
Tanoto (kedua kanan), Direktur Marketing TAM Anton Jimmi Suwandy (kedua kiri) dan Kazunori Minamide (kanan) pada
peluncuran kendaraan komersial terbaru Toyota New Hilux varian D-CAB di Jakarta, Kamis (27/8). Toyota memperkenalkan
New Hilux, kendaraan komersial berwajah modern, berkelas serta memiliki kemampuan terbaik untuk mendukung mobilitas.

P

Retention rate para Connected
Fitness Subscribers mereka
mencapai 95% dan monthly
churn rate hanya 0,65%.
Koneksi internet memungkinkan berbagai jenis
latihan dijalankan secara
virtual independen maupun
dalam kelas dengan instruktur terlatih. Hingga akhir tahun lalu, keanggotaannya
mencapai 1,4 juta orang.
Apa saja strategi bisnis
Peleton yang bisa dijadikan
benchmark?
Pertama, membangun
imaji hubungan dekat dengan
para atlet profesional dan instruktur selebriti via virtual
relationship. Kebersamaan
ini merupakan sumber motivasi dan inspirasi yang
membangun loyalitas konsumen.
Bahkan selebriti papan
atas seperti Hugh "Wolverine"
Jackman dikenal sebagai pemakai setia. Virtual relationship yang dapat dibangun
merupakan daya tarik tersendiri yang tidak didapatkan di
tempat lain.
Kedua, revenue model dengan penjualan hardware dan
aksesori, serta subscription
bulanan. Harga perangkat
berkisar antara US$ 2.000-an
hingga US$ 4.000-an per unit.

Pariwisata Sepi,
DLTA Sempoyongan

2022 juga sudah mengajukan
proposal perpanjangan.
General Manager Legal &
External Affairs PT Arutmin
Indonesia, Ezra Sibarani
mengharapkan pihaknya sudah bisa mendapatkan perpanjangan izin pada akhir
Agustus ini.
■

Peloton, AWS dan Model Bisnis Pandemi
asar fitness di Amerika
Serikat mencapai US$
28 miliar. Pemain utamanya adalah klub-klub fitness dan home gym konvensional. Kini, dengan maraknya The IoT (Internet of
Things), Peloton menawarkan
sesuatu yang berbeda.
Produk ini adalah gabungan antara hardware yang
berbentuk sepeda statis atau
treadmill dengan software dan
konten customized. Sedangkan cloud computing mereka
dimotori oleh AWS yang dikenal dengan punya bandwidth
dan kapasitas hampir tak
terbatas.
Mereka menyebut diri sebagai FaaS (fitness-as-a-service). Bandingkan dengan SaaS
(software-as-a-service).
Produk smart exercise ini
mengandalkan AWS (Amazon
Web Services) dalam skalabilitasnya. Uniknya, bisnis
model FaaS (fitness-as-a-service) ini merupakan jawaban
untuk berolah raga di era 4.0
dan pandemi Covid-19. Jadi
bisa dipastikan staying power-nya bakal lama.
Sejak IPO-nya di tahun
2019 dengan valuasi awal
US$ 8 miliar, harga saham
Peloton telah melonjak 50%
berdasarkan data earning Q2.

■ PRODUSEN BIR

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Biaya keanggotaan dimulai
per bulan dari US$ 13.
Secara terpisah, mereka
juga menawarkan berbagai
aksesori dan perlengkapan
berolah raga serta apparel dan
sepatu. Kelas-kelas Peloton
yang dapat diambil tidak terbatas bersepeda dan berlari di
treadmill saja, namun termasuk strength training, yoga,
meditasi, kardio dan bootcamp.
Ketiga, konten super eksklusif yang dikerjakan sendiri oleh Peloton Film Studio
menelurkan lebih dari 950
program original per bulan.

Teknologi terkini dan produser pemenang Emmy Award
merupakan penggerak pengisian konten.
Peloton sendiri memandang streaming workout live
dan on-demand ini sebagai
servis utama yang mereka
jual. Sedangkan perangkat
kerasnya hanyalah kanal distribusi konten. Menarik bukan model bisnisnya? Disruptif betul.
Keempat, kerja sama erat
dengan AWS untuk leaderboard on-demand dan live yang
low latency dan elastis. Aktivitas real-time yang disajikan
tanpa ada jeda sama sekali,
juga merupakan nilai tambah
FaaS Peloton.
Dengan teknologi low latency (tanpa jeda) ini, para
pemakai akan merasakan berolah raga di dalam ruangan
yang sama dengan para instruktur, selebriti dan kolega,
sehingga motivasi dapat dipastikan melonjak tinggi. Jadilah result dari penggunaan
Peloton sangat positif dan
kompetitif.
Kelima, berambisi sebagai pelopor ekosistem fitness
jangka panjang. Sebagai ekosistem, Peloton menawarkan
lebih dari sekedar alat berolah
raga belaka.

Mereka juga memproduksi dan menjual hardware secara langsung tanpa perantara. Dari programming, desain
dan kreasi konten juga dikerjakan sendiri. Ini membuahkan profit yang maksimal, tidak sekadar optimal.
Selain itu, dengan model
bisnis ekosistem, Peloton juga
mampu untuk memilih partner-partner dengan siapa mereka bersedia bersinergi. Sebagai contoh, FitBit merupakan salah satu partner di
mana pemakai dapat menyelaraskan data dari Peloton
dengan gawai smartwatch
FitBit.
Konklusinya, Peloton merupakan masa depan berolah
raga yang telah tiba hari ini.
Model bisnisnya genial dan
berani. Dengan mengutamakan konten unik produksi
sendiri dan ekosistem bisnis
yang sinergisitas dengan
mitra-mitra terpilih, Peloton
merupakan jawaban manusia modern yang semakin
terbatas akan waktu dan ruang, namun semakin terbuka
dalam virtual relationship dengan para tokoh di dunia fitness.
Mantap berolah raga dengan full data di era pandemi
dan pasca pandemi!
■

KONTAN/Daniel Prabowo

DLTA akan meluaskan distribusi melalui penjualan daring.
JAKARTA. Kinerja keuangan
PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)
tertekan cukup dalam akibat
pandemi korona (Covid-19).
Sejak kebijakan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB)
bergulir, DLTA mencatatkan
penurunan pendapatan hampir 50% pada semester I-2020.
Selama enam bulan pertama
tahun ini, produsen Anker
Beer tersebut hanya mampu
membukukan pendapatan senilai Rp 203,04 miliar. Jumlah
itu menyusut 47,75% dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun lalu senilai Rp 388,56 miliar.
Lantaran tak mampu memompa pendapatan, bottom
line Delta Djakarta pun keteteran. Sepanjang semester I2020, DLTA meraih laba bersih Rp 34,71 miliar atau merosot 75,47% dibandingkan laba
bersih di semester I-2019 yang
senilai Rp 141,55 miliar.
Investor Relation Manager
DLTA, Poltak Siahaan bilang,
pemberlakuan PSBB sejak
April tahun ini berdampak
pada sepinya bisnis pariwisata di Indonesia. "Restoran dan
bar-bar juga tutup untuk sementara waktu akibat PSBB,"
ungkap dia kepada KONTAN,
Rabu (26/8).
Demi menahan laju penurunan kinerja di sisa tahun ini,
manajemen DLTA akan memperluas distribusi melalui penjualan online (daring). Upaya
ini telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.
Selain memperluas distribusi, DLTA memangkas target
dan alokasi dana belanja modal alias capital expenditure
(capex) pada tahun ini dari
semula Rp 40 miliar menjadi
Rp 15 miliar. "Ditangguhkan
untuk beberapa barang kare-

na pandemi. Kami membuat
skala prioritas," jelas Poltak.
Salah satu prioritas DLTA
adalah perawatan mesin.
Hingga Agustus tahun ini,
Delta Djakarta telah menyerap dana belanja modal mencapai 80%. DLTA berkomitmen tetap menjaga kinerja,
yang salah satunya memastikan realisasi penyerapan capex bisa mencapai 100% dari
target baru. Mereka menyiapkan seluruh dana capex dari
internal perusahaan.
DLTA juga memproyeksi-

DLTA merevisi
capex tahun ini
dari Rp 40 miliar
menjadi Rp 15
miliar.
kan pendapatan tahun ini hanya Rp 430,11 miliar. Jumlah
itu setara 52% pencapaian
pendapatan tahun lalu yang
mencapai Rp 827,13 miliar.
Tekanan akibat pandemi Covid-19 juga menyebabkan
DLTA menunda ekspansi dan
belum akan meluncurkan produk baru.
Kendati demikian, menurut
Poltak, proyeksi pendapatan
tersebut masih dapat berubah
seiring kondisi pasar di sisa
tahun ini. Sebab, dalam dua
bulan terakhir atau memasuki
fase new normal, penjualan
DLTA telah menunjukkan indikasi peningkatan. "Dua bulan ini lumayan dan mulai
meningkat, tapi belum normal, seperti anak tangga naik
satu dua," pungkas Poltak.
Filemon Agung Hadiwardoyo

■ PEMURNIAN MINERAL

DPR Tolak Relaksasi
Smelter Freeport
JAKARTA. Anggota parlemen
mendesak pemerintah menolak permohonan PT Freeport
Indonesia untuk menunda
penyelesaian pembangunan
smelter perusahaan mineral
tersebut.
Permintaan itu terungkap
dalam rapat dengar pendapat
antara Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba)
Kementerian ESDM Ridwan
Jamaluddin dan PT Freeport
Indonesia, kemarin (27/8).
Wakil Ketua Komisi VII
DPR, Eddy Soeparno meminta pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter)
tetap sesuai target, yang harus
rampung paling lambat Desember 2023.
Komisi VII juga mendesak
pemerintah tak memberikan
relaksasi, sehingga target penyelesaian pembangunan
smelter bisa diimplementasikan untuk seluruh proyek
pada tahun 2023. Hal itu berdasarkan Undang-Undang No.
3/2020 Tentang Minerba. Beleid ini memberikan batas waktu selama tiga tahun untuk
melakukan ekspor mineral
yang belum dimurnikan.
Artinya, setelah 2023, ekspor mineral yang belum dimurnikan akan dilarang dan
harus diolah di smelter dalam
negeri. "Komisi VII DPR RI
mendesak pembangunan
smelter dilakukan sungguhsungguh oleh Freeport. Untuk
itu, pemerintah tak memberikan relaksasi berupa penundaan proyek smelter," kata
Eddy.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin
mencatat, sampai Juli tahun
ini, progres pembangunan
smelter tembaga Freeport

yang berlokasi di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur
baru 5,86% dari rencana 10,5%.
"Pada Desember 2023 rencananya selesai 100%. Kami berpegang pada aturan yang berlaku dan tetap memantau di
lapangan," kata dia.
Wakil Presiden Direktur PT
Freeport Indonesia, Jenpino
Ngabdi berdalih, progres
pembangunan smelter yang di
bawah target itu lantaran efek
pandemi Covid-19. Alhasil,
pengerjaan proyek smelter
mangkrak selama enam bulan.
"Karena kontrak EPC (Engineering, Procurement, Construction) belum bisa difinalisasi oleh EPC kontrakror
kami," jelas dia.
Menurut Jenpino, penundaan akibat korona menimbulkan sejumlah dampak, khususnya terkait perhitungan
biaya dan waktu penyelesaian. Akibatnya, sejumlah vendor belum bisa memberikan
finalisasi penawaran untuk
harga dan waktu pengerjaan
karena ada pembatasan aktivitas di negara tempat vendor
berasal. "Vendor dan EPC
kontraktor saat ini belum dapat memfinalisasi karena mereka mengalami kendala akibat pembatasan di negara
mereka akibat wabah Covid19, sehingga menyulitkan bekerja secara efektif," kata dia.
Dengan berbagai kondisi
itu, para vendor merasa keberatan jika target penyelesaian
tetap di akhir 2023. "Apabila
kita paksakan penyelesaian
pada akhir 2023, EPC kontraktor menyatakan tak sanggup menyelesaikannya,"
pungkas Jenpino.
Ridwan Nanda Mulyana

