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Peran JMC sangat besar dalam proses 
penemuan bahan tambang.
Yunus Saefulhak, Direktur Pembinaan 
dan Pengusahaan Mineral ESDM

■ENERGI ■PERTAMBANGAN

Kita sudah mengenal 
berbagai startup berba-
sis aplikasi yang sebe-

narnya hanyalah konsolida-
tor, seperti operator ojek onli-
ne, chatting dengan dokter, 
dan dompet online. 

Memang mereka sangat 
memudahkan hidup di era 
Revolusi Industri 4.0 ini, na-
mun masih banyak startup 
impactful yang berpotensi 
mengubah kualitas hidup 
orang banyak.

Kita bahas beberapa yang 
berbasis di Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia, Singapu-
ra, Filipina dan Kamboja. 

Pertama, di Tanah Air, 
kita kenal Baran Energy de-
ngan founder dan CEO Victor 
Wirawan. Baran adalah star-
tup baterai listrik tenaga sur-
ya yang dapat digunakan un-
tuk rumah dan mobil listrik. 
Teknologi penyimpanan ener-
gi surya ini memungkinkan 
pengguna swadaya listrik tan-
pa perlu mengandalkan PLN. 

Solar panel digunakan 
untuk "menangkap" energi 
surya sebelum dialirkan ke 
baterai penampungan. Produk 
mereka termasuk PowerWall 
berkapasitas 8,8 KWh, Power-
Pack 126 KWh, dan PowerCu-
be 1,2 MWh. 

Kedua, EcoWorth Tech di 
Singapura dipimpin oleh CEO 
Andre Stolz. Mereka mempro-

duksi karbon fiber aerogel 
yang merupakan serat penye-
rap berbagai elemen organik 
di alam. Spons ini dirancang 
untuk menyerap oli, minyak, 
lemak dan cat. Namun tidak 
menyerap air. Salah satu 
fungsinya adalah untuk mem-
bersihkan tumpahan minyak 
di laut lepas. 

Ketiga, ATEC Biodigesters 
International di Kamboja 
adalah startup yang memper-
kenalkan teknologi biodigester 
untuk memproses sampah 
pertanian menjadi biogas be-
bas untuk memasak dan pu-
puk organik yang sehat bagi 
tanah. 

Para petani pengguna tek-
nologi ini dapat menggunakan 
Pay As You Go (PayGo) model 
dalam membayar setiap peng-
gunaan. Jadilah produk ini 
selain ramah lingkungan, 
juga ramah finansial bagi 
para petani.

Keempat, dengan memper-
timbangkan lebih dari 40% 
penduduk dunia bisa menjadi 
sasaran nyamuk penyebab 
demam berdarah (dengue fe-
ver), startup  Orinno Technolo-
gy yang didirikan co-founder 
David Du dan rekannya ini 
terpanggil untuk memberikan 
solusi nyata.

Dengan bantuan Singapo-
re National Environment 
Agency, Mosquito Production 

Facility berhasil menernakkan 
nyamuk-nyamuk jantan yang 
diinjeksi dengan bakteria ber-
nama Wolbachia. Nyamuk-
nyamuk jantan ini disebarkan 
di ekosistem untuk mengawi-
ni nyamuk-nyamuk betina. 
Telur yang dihasilkan tidak 
dapat menetas sehingga nya-
muk berkurang dan menghi-
lang.

Teknik ini sebenarnya su-
dah lama dikenal, namun se-
lama ini sulit diaplikasikan 
karena menyeleksi jenis kela-
min nyamuk sangat memakan 
sumber daya. Namun Orinno 
punya teknologi yang memi-
sahkan larva berdasarkan je-
nis kelamin mereka. 

Kelima, Roceso Technolo-
gies di Singapura dipimpin 
CEO dan co-founder Jane 
Wang. Startup ini mempro-
duksi sarung tangan robotik 
lembut untuk para konsumen 
yang punya kelainan syaraf 
tangan, seperti akibat dari 
stroke, kecelakaan dan seba-
gainya. 

Keenam, RAD Green Solu-
tions berbasis di Filipina me-
nawarkan teknologi pengelola-
an sampah yang ramah ekolo-
gi. Teknologi ini dikenal 
sebagai Pyroclave yang meng-
olah sampah medis infeksius 
dan solid dengan teknologi 
non-bakar. Teknologi ini juga 
tidak menggunakan air, se-
hingga kontaminasi via zat 
ini dapat dinihilkan. Di tahap 
berikut, startup ini menggarap 
teknologi penyimpanan dan 
pembuangan sampah lainnya 
seperti plantasi saluran air 
kotor modular.

Ketujuh, Third Wave Po-
wer adalah startup Singapura 
yang menciptakan dan mem-
produksi lampu tempel tenaga 
surya dengan CEO bernama 
Hariharan. Lampu surya ini 
didesain dengan panel surya 
yang menyerap sinar mataha-
ri dan ditampung di dalam 
baterai di siang hari. 

Di malam hari, energi di-
salurkan ke lampu LED agar 
bersinar. Baterai yang digu-

nakan adalah LFD yang dapat 
bertahan 4 hingga 5 tahun. 
Ekonomis dan portabel. 

Kedelapan, para pendiri 
Transcelestial Technologies di 
Singapura dengan mengguna-
kan teknologi Centauri One 
yang merupakan perangkat 
komunikasi laser yang dapat 
berkoneksi ke internet dengan 
kecepatan luar biasa. Moham-
mad Danesh adalah co-foun-
der startup ini. 

Cara kerjanya sangat mu-
dah. Perangkat kerasnya dile-
takkan di atas atap rumah 
dengan menghadap perangkat 
serupa terdekat. Perangkat la-
ser akan saling berkomunika-
si dan terkoneksi sehingga 
internet pun tertangkap. Kon-
sep ini mirip dengan tenaga 
listrik yang dapat di-broad-
cast ala Nikola Tesla.

Gol startup ini adalah 
menghubungkan satelit yang 
terkoneksi dengan laser yang 
dapat saling berkomunikasi 
satu sama lain. Jadi, semua 
orang di planet bumi bisa 
mempunyai akses internet 
tanpa kecuali.

Delapan startup impactful 
ini sangat menginspirasi dan 
memotivasi inovasi kita se-
mua. Bagaimana kita dapat 
membuat dunia lebih baik, 
ternyata ada banyak cara dan 
sama-sama menguntungkan 
dari segi bisnis.   ■

Startup-Startup Impactful

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

ENERGI TERBARUKAN■

Siasat Menyalakan 
Pembangkit Surya
JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) terus memacu pe-
ngembangan pembangkit lis-
trik tenaga surya (PLTS). 
Langkah ini adalah upaya pe-
merintah untuk memenuhi 
target bauran energi baru dan 
terbarukan (EBT) mencapai 
23% di tahun 2025.

Pemerintah menyiapkan 
sejumlah strategi, antara lain 
menggelar lelang PLTS ber-
skala besar dengan jaminan 
pendanaan dan kerjasama 
dengan Asian Development 
Bank (ADB). 

Direktur Aneka Energi Baru 
dan Energi Terbarukan Ke-
menterian ESDM, Harris Ya-
hya mengemukakan, untuk 
melaksanakan lelang tersebut, 
pemerintah masih menunggu 
fi nalisasi Peraturan Presiden 
mengenai feed in tariff dari 
pembangkit EBT. “Implemen-
tasinya mungkin berupa pele-
langan dengan target 200 
MW,” terang dia, Rabu (16/9).

Strategi lainnya, pemerintah 
berencana mengembangkan 
PLTS di area eks pertambang-
an di berbagai daerah dengan 
luas total 2.700 hektare (ha) 
dan kapasitas pembangkit 
2.300 MW. Perinciannya, pro-
yek PLTS berkapasitas 1.250 
MW di Bangka Belitung, ke-
mudian PLTS 1.000 MW di 
Kutai Barat, dan PLTS dengan 
kapasitas 53 MW di Kutai Kar-
tanegara.

Ada pula PLTS terapung 
dengan total kapasitas 857 
MW. PLTS terapung ini akan 
tersebar di berbagai lokasi, di 
antaranya Waduk Wonogiri 
(Jawa Tengah), Waduk Suta-
mi di Karangkates (Jawa Ti-
mur), Waduk Jatiluhur (Jawa 
Barat). Kemudian Waduk Mri-
ca di Banjarnegara (Jawa Te-

ngah), Waduk Saguling (Jawa 
Barat), Waduk Wonorejo di 
Tulung Agung (Jawa Timur) 
dan Danau Singkarak (Suma-
tra Barat).

Pemerintah juga mendo-
rong pengembangan PLTS 
Atap di sektor rumah tangga, 
komersial, industri dan kantor 
pemerintahan. Pengembang-
an PLTS Atap di daerah dila-
kukan melalui sinergi dengan 
pemerintah provinsi maupun 
kabupaten/kota. 

“Sinergi ini bisa berbentuk 
program ekowisata, klaster 
ekonomi, khususnya program 
energi surya nusantara,” te-
rang Harris.

Pengembangan PLTS Cold 
Storage juga tak ketinggalan. 
Caranya melalui optimalisasi 
dana APBN dan kerjasama 
dengan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) yang di-
harapkan meningkatkan eko-
nomi wilayah berbasis EBT.

Harris bilang, tren pemanfa-
atan PLTS secara global me-
nunjukkan peningkatan dras-
tis selama 10 tahun terakhir. 
Dahulu, energi surya dianggap 
sumber energi yang mahal 
dari sisi biaya pemakaian 
maupun pemeliharaan. 

Kini sudah ada PLTS yang 
tarifnya tergolong murah 
hingga mencapai US$ 1,35 per 
kWh. “Tarifnya lebih murah 
dibandingkan pembangkit 
energi fosil seperti batubara,” 
dia mengklaim.

Berdasarkan RPJMN 2020-
2024, pemerintah menarget-
kan total kapasitas penam-
bahan EBT hingga tahun 2024 
mencapai 9.050,3 MW. Dari 
jumlah tersebut, sebanyak 
2.089,4 MW di antaranya ber-
asal dari energi surya.

Dimas Andi Shadewo

JAKARTA. PT Pertamina Hulu 
Rokan (PHR) menargetkan 
pengeboran sumur baru di 
Blok Rokan dapat mencapai 
180 sumur pada 2022 menda-
tang menyusul alih kelola 
mulai Agustus 2021. 

Jumlah pengeboran sumur 
ini meningkat dari rencana 
periode Agustus 2021 hingga 
Desember 2021 yang hanya 
sebanyak 44 sumur. "Untuk 
2022, kami akan mengebor 
180 sumur baru," ungkap Di-
rektur Pertamina Hulu Rokan 
R.P. Yudantoro kepada KON-
TAN, Kamis (16/9). 

Dia belum mau mengung-
kapkan estimasi kebutuhan 
rig untuk pengeboran 180 su-
mur baru itu. Namun yang 
pasti, untuk pengeboran 44 
sumur di tahun 2021 menjadi 
tanggung jawab PT Chevron 
Pacific Indonesia (CPI), pe-
ngelola lama Blok Rokan. 

Chevron telah menetapkan 
lokasi 44 sumur dan melalui 
pembahasan dengan Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas). Adapun proses persi-
apan lokasi pengeboran 44 
sumur bakal dimulai pada 
awal 2021 nanti oleh Chevron. 
"Agar tak terkendala masalah 
pembebasan lahan dan kon-
struksi (yang akan dikerjakan 
Chevron), maka Pertamina 
Hulu Rokan memilih titik bor 
yang bisa dilakukan dari well-
pad existing, sehingga peker-
jaan yang diperlukan hanya 
repairing lokasi,"kata dia.

Saat ini Pertamina fokus 
merampungkan sejumlah ta-
hapan meliputi sistem  IT dan 
aplikasi petrotechnical, trans-

fer data, perizinan, pasokan 
listrik-steam dan gas, kontrak 
barang dan jasa serta persiap-
an pengeboran  2021.

Untuk penyediaan kontrak 
barang dan jasa, sebelumnya 
Pertamina mulai bertemu de-
ngan 150 para calon mitra 
kerja dan melakukan sosiali-
sasi terkait proses dan prose-
dur pengadaan. Calon mitra 
kerja itu adalah mitra kerja 
Chevron yang pernah mena-
ngani sejumlah kebutuhan 
barang dan jasa di wilayah 
kerja (WK) Rokan.

Terkait kelanjutan transisi 
head of agreement (HoA) 

yang sejatinya berlaku pada 
September 2020, Deputi Bi-
dang Koordinasi Kedaulatan 
Maritim dan Energi Kemente-
rian Koordinator Bidang Ke-
maritiman dan Investasi, Pur-
baya Yudhi Sadewa bilang, 
saat ini tahap fi nalisasi di ta-
ngan Kementerian ESDM 
khususnya untuk kepastian 
pelaksanaan HoA.

Kendati demikian, dia meni-
lai sulit memastikan HoA da-
pat diteken dalam pekan ini. 
Namun rencana pengeboran 
Chevron untuk November 
mendatang belum berubah.

Filemon Agung Hadiwardoyo

ANTARA/FB Anggoro

Saat ini Pertamina fokus untuk merampungkan sejumlah 
tahapan.

Pertamina Mengebor 
180 Sumur di Rokan

Penentuan 44 
lokasi sumur 

yang akan dibor 
pada tahun 2021 
sudah rampung.

MIGAS■

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mengakui aktivitas 
eksplorasi tambang mineral 
dan batubara (minerba) masih 
minim. Oleh karena itu, Indo-
nesia membutuhkan strategi 
dan kebijakan yang tepat un-
tuk menggenjot penemuan 
sumber daya dan cadangan 
tambang baru.

Salah satu kebijakan yang 
ditempuh Kementerian ESDM 
adalah mendorong perusaha-
an spesialis eksplorasi atau 
junior mining company 
(JMC) untuk mengajukan per-
mohonan area penugasan pe-
nyelidikan dan penelitian, dan  
mengikuti lelang wilayah izin 
usaha pertambangan (WIUP). 

Direktur Pembinaan dan 
Pengusahaan Mineral Kemen-
terian ESDM, Yunus Saeful-
hak mengungkapkan, kelak 
jika JMC tersebut telah selesai 
melaksanakan kegiatan ek-
splorasi dan mendapatkan 
sumber daya dan cadangan 
minerba maka dapat memin-
dahtangankan IUP kepada pi-
hak lain yang spesialis di bi-
dang penambangan, peng-
olahan dan pemurnian dengan 
persetujuan menteri. 

"Mengapa JMC harus dido-
rong? Karena di negara-nega-
ra yang telah maju sektor 
pertambangannya, peran JMC 
sangat besar dalam proses 
penemuan bahan tambang/
discovery," ungkap dia kepa-
da KONTAN, Kamis (17/9).

Merujuk pada kajian MinEx 
Consulting pada Oktober ta-
hun lalu, peran JMC dalam  
eksplorasi wilayah pertam-
bangan di dunia berada di atas 
60%. "Pemerintah mengamati 
hal tersebut dan berusaha 
memberikan peluang kepada 
JMC untuk dapat berperan 

dalam menghidupkan eksplo-
rasi minerba di Indonesia," 
ucap Yunus.

Mengacu Rancangan Per-
aturan Pemerintah (RPP) ten-
tang Minerba yang diperoleh 
KONTAN, Pasal 100 ayat (1) 
menyebutkan, pemegang 
IUPK yang menemukan ko-
moditas tambang lain yang 
berbeda di dalam WIUPK yang 
dikelola diberikan prioritas 
untuk mengusahakannya. Se-
mentara Ayat 2 RPP Minerba 
menyebutkan, pemegang 
IUPK yang berminat untuk 
mengusahakan komoditas 
tambang lain yang berbeda  
itu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memben-
tuk badan usaha baru.

Selain mendorong peran 
JMC, pemerintah akan mem-

berikan kepastian hukum dan 
berusaha bagi pemegang Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) 
atau Izin Usaha Pertambang-
an Khusus (IUPK) yang telah 
menyelesaikan kegiatan ek-
splorasi. Kepastian tersebut 
berupa pemberian jaminan 
untuk dapat melakukan kegi-
atan operasi produksi sebagai 
kelanjutan kegiatan usaha 
pertambangan setelah meme-
nuhi persyaratan.

Dana cadangan
Selain itu, pemerintah me-

wajibkan perusahaan untuk 
menyediakan Dana Ketahan-
an Cadangan (DKC) minerba. 
DKC digunakan oleh peme-
gang IUP/IUPK untuk melak-
sanakan eksplorasi lanjutan 

pada tahap kegiatan operasi 
produksi yang besarannya di-
tetapkan setiap tahun dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Biaya (RKAB).

Mengacu data Ditjen Miner-
ba Kementerian ESDM, dalam 
lima tahun terakhir, alokasi 
belanja eksplorasi tak pernah 
melebihi 3,5% total investasi 
minerba di tahun yang sama. 
Misalnya, tahun 2018 menca-
pai US$ 159,85 juta dan me-
ningkat di tahun 2019 menjadi 
US$ 204,38 juta. 

Sementara pada tahun ini, 
investasi untuk eksplorasi di-
targetkan mencapai sekitar 
US$ 271,09 juta atau setara 
3,50% total investasi minerba 
yang dipatok di angka senilai 
US$ 7,74 miliar.

Di RPP Minerba, ada keten-

tuan terkait penugasan  kepa-
da lembaga riset negara, 
BUMN, BUMD atau badan 
usaha untuk melakukan pe-
nyelidikan dan penelitian da-
lam rangka penyiapan WIUP.  

Direktur Eksekutif Asosiasi 
Perusahaan Batubara Indone-
sia (APBI), Hendra Sinadia 
menilai, untuk menjamin hu-
kum dan keberlangsungan in-
vestasi pertambangan, sebaik-
nya pemerintah mempercepat 
penerbitan PP Minerba. 

"Namun, perlu dibahas dulu 
bersama stakeholders terma-
suk pelaku usaha sehingga 
diharapkan materi PP terse-
but dapat dilaksanakan secara 
efektif. Dengan demikian, 
aturan itu mendukung kelang-
sungan usaha pertambangan," 
ucap dia.       ■

Genjot Eksplorasi Tambang
Peran junior mining company (JMC) penting dalam penemuan cadangan tambang baru

Ridwan Nanda Mulyana

Penutupan Sementara Pasar

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

Pemuda Karang Taruna RW 07 Karet Tengsin, membersihkan lingkungan Pasar Kalimati, Jakarta Pusat, saat penutupan 
sementara wilayah tersebut, Kamis (17/9). Penutupan sementara pasar tersebut karena ada beberapa pedagang dan 
warga yang terpapar virus korona.


