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Meski menggunakan terminologi izin, aturan 
yang disusun tetap memakai skema kontrak.
Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal 
Kementerian ESDM

■MANUFAKTUR

Anda ingin memulai bis-
nis kecil-kecilan. Nah, 
apakah itu adalah UKM 

(usaha kecil menengah) atau 
startup? Bukankah semua bis-
nis yang baru dimulai disebut 
sebagai "startup"  terlepas dari 
volume, jumlah pekerja, dan 
total asetnya?

Apakah sebaiknya memu-
lai "startup" yang mungil dulu 
alias "UKM"? Memulai startup 
yang UKM atau memulai 
UKM yang startup? Atau ha-
nya memulai startup tanpa 
embel-embel UKM? Atau me-
mulai UKM yang startup? 

Tidak perlu bingung. UKM 
dan startup memang banyak 
kemiripan, namun kita dapat 
menjernihkan posisi mereka 
masing-masing. 

Kejernihan ini sangat 
penting agar Anda dapat me-
ngenali calon-calon penanam 
saham dan bagaimana men-
dekati mereka. Selain itu, 
Anda dapat mengidentifi kasi 
dengan presisi seberapa cepat 
skalabilitas tertentu dapat di-
capai sehingga valuasi dapat 
meningkat signifi kan. 

"Startup" adalah termino-
logi yang pada awalnya seca-
ra umum digunakan untuk 
bisnis software, aplikasi mau-
pun teknologi lainnya. Kini, 
istilah "startup" termasuk bis-

nis-bisnis konvensional yang 
dahulu tidak melibatkan tek-
nologi, namun sekarang 
menggunakan aplikasi Apple 
dan Android sebagai pendu-
kung distribusi dan penggu-
naannya. 

Sebagai contoh, SayurBox 
dan Fore adalah penjual sa-
yur-mayur dan penjual kopi 
zaman now. Mereka termasuk 
startup berpotensi besar. Apli-
kasi mereka pun sangat con-
venient dan termasuk cang-
gih.

Para pendiri startup sen-
diri pada umumnya sangat 
aware dengan fase-fase pendi-
rian (inception), pengembang-
an (growth), kematangan (ma-
turity), dan penurunan (decli-
ne). Nah, di fase pendirian ini 
seed funding dan round fun-
ding memungkinkan untuk 
skalabilitas luar biasa.

Intinya, sebuah "startup" 
zaman now punya visi skala-
bilitas yang dobel. Jadi, gol-
nya adalah suatu bisnis yang 
dapat dinikmati oleh jutaan 
pengguna (user) tanpa perlu 
ditangani oleh customer servi-
ce dan pegawai adminstrasi 
dalam jumlah besar.

Misalnya, dengan modal 
Rp 1 miliar, bisnis diproyek-
sikan menghasilkan Rp 10 
miliar omzet dan divaluasi 

sebesar Rp 100 miliar. Para 
investor awal pada umumnya 
lebih senang menjual bisnis 
tersebut dengan valuasi mini-
mal 10 kalinya daripada ha-
nya mendapatkan dividen 
berdasarkan jumlah saham 
yang dimiliki.

Dengan startup, quick 
growth dan quick money ada-
lah inti permainannya. Tentu 
saja IPO merupakan gol ber-
ikutnya, namun ini umum-
nya yang telah mencapai va-
luasi US$ 100 jutaan. Untuk 
startup dengan visi pencapai-
an IPO, tentu skalabilitas ber-
kali-kali lipat dalam waktu 

secepat mungkin adalah ha-
rapannya.

Nah, sebuah startup bisa-
kah merupakan UKM (usaha 
kecil menengah)? Bisa saja. 
Pada tahap inception, setiap 
bisnis pernah dimulai sebagai 
sel bisnis. Bahkan Apple, Fa-
cebook dan Google diawali di 
garasi rumah atau kamar as-
rama mahasiswa.

Namun, sebuah UKM be-
lum tentu merupakan startup 
yang punya potensi menjadi 
bisnis bervaluasi jutaan dolar 
AS. Jadi, sebuah UKM meru-
pakan jenis dan ukuran bisnis 
yang tetap.

Misalnya, sebuah restoran 
bakmi di dalam gang bisa saja 
tetap merupakan UKM kuliner 
sampai berpuluh-puluh tahun 
lamanya. Bukan karena tidak 
punya kapital untuk tumbuh 
kembang, karena bisa saja ia 
membuka puluhan cabang di 
seantero Indonesia. 

Yang sangat membedakan 
antara "startup teknologi" de-
ngan bisnis "UKM konvensio-
nal" adalah visi ke depannya. 
Startup mempunyai kejernih-
an visi akan milestone per-
tumbuhan yang terus mening-
kat, biasanya dalam kelipatan 
10 (sepuluh). Dan exit strategy 
telah matang direncanakan 
sejak awal.

Bisnis UKM konvensional 
biasanya "mengalir seperti 
air" tanpa visi dan exit strate-
gy yang jelas. UKM juga dike-
nal sebagai bisnis padat karya 
yang skalabilitasnya terma-
suk rendah.

Bandingkan bisnis kecil 
penjual teh boba gerobakan 
dengan startup sosmed. Bisnis 
gerobakan membutuhkan mi-
nimal 1-2 orang pegawai un-
tuk menjalankan sebuah gerai 
portabel. 

Skalabilitas bisnis geroba-
kan membutuhkan 100 hingga 
200 orang pegawai untuk me-
ningkatkan omzet 100 kali-
nya. Beda sekali dengan star-
tup teknologi yang bisa saja 
hanya mempunyai 10 pega-
wai, namun omzetnya menca-
pai jutaan dolar AS dan jang-
kauan pasarnya global 
24/7/365.

Konklusinya, setiap bisnis 
bisa saja mengaku sebagai 
"startup," namun tanpa visi, 
exit strategy dan strategi ska-
labilitas yang jelas, bisa jadi 
ia hanyalah UKM belaka. UKM 
bisa saja berbasis online, lho, 
tidak hanya yang gerobakan. 
Sedangkan startup bisa saja 
100% online atau hybrid de-
ngan aplikasi kekinian. Sela-
mat memulai startup atau 
UKM dengan semangat.        ■

Memulai UKM atau Startup?Memulai UKM atau Startup?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. PT Timah Tbk 
(TINS) berupaya menjalankan 
proyek inisiatif strategis pe-
ngembangan logam tanah ja-
rang (LTJ). Hal ini seiring po-
tensi LTJ sebagai komoditas 
yang dapat dimanfaatkan da-
lam industri mutakhir. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Timah Tbk, Muhammad Zul-
karnaen mengatakan, pihak-
nya telah membangun Pilot 
Plant pengolahan monasit 
menjadi Rare Earth Hydroxi-
de (REOH) di Tanjung Ular, 
Bangka Barat sejak 2015.

Hingga saat ini, TINS sedang 
mencoba mengoptimalkan 
perbaikan proses dan kualitas 
produk pilot plant REOH de-
ngan membandingkan tekno-
logi yang dikembangkan di 
Pusat Teknologi Bahan Galian 
Nuklir (PTBGN) Badan Tena-
ga Nuklir Nasional (Batan).

"Setelah itu, pilot plant ter-
sebut akan dikembangkan se-
bagai pendamping commerci-
al plant dalam rangka feed 
test work untuk menjadi acu-
an proses di pabrik komersial 
skala industri," jelas dia, Ka-
mis (19/11).

Saat ini, TINS bersama in-
duk usaha BUMN pertam-
bangan, Mind Id, terus mela-
kukan upaya percepatan pe-
ngembangan LTJ. Langkah ini 
dimulai dari pengumpulan 
data sumber daya berdasar-
kan kegiatan eksplorasi sam-
pai diperolehnya kepastian 
pemenuhan keberlanjutan 
usaha yang bekerja sama de-
ngan institusi terkait.

Manajemen TINS menye-
butkan, teknologi yang digu-

nakan dalam pengolahan lo-
gam tanah jarang merupakan 
teknologi yang tertutup dan 
strategis secara geopolitik. 
"Makanya, fokus proyek di 
TINS saat ini melakukan pe-
milihan teknologi dan techno-
logy provider," ungkap Zul-
karnaen.

Pemilihan teknologi ini ten-
tu berkaitan juga dengan pa-
rameter ramah lingkungan, 
yield product antara interme-
diate ataupun hilir, proven 
reliability dalam pengem-
bangan, serta tentu saja du-

kungan teknologi itu harus 
mendapatkan akses pendana-
an (bankable).

Tak hanya itu, Zulkarnaen 
menegaskan kemitraan yang 
akan dilakukan TINS tak ha-
nya sebatas penyediaan tek-
nologi, melainkan juga kemit-
raan sebagai offtaker produk 
LTJ di masa mendatang.

Sejatinya, pengembangan 
LTJ masih pada tahap awal. 
Pemerintah sedang menyusun 
regulasi terkait pengolahan 
dan pemanfaatan LTJ, yang 
mana aturan tersebut disusun 
melalui pembahasan di lintas 
kementerian.

Dimas Andi Shadewo

KONTAN/Muradi

LTJ sebagai komoditas dimanfaatkan dalam industri mutakhir.

TINS Mematangkan 
Proyek Tanah Jarang

PT Timah Tbk 
membangun 

Pilot Plant untuk 
logam tanah 

jarang di Bangka.

PERTAMBANGAN■

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) membuka suara ih-
wal perubahan rezim di indus-
tri migas dari semula kontrak 
kerja sama menjadi perizinan 
berusaha.

Kementerian ESDM memas-
tikan para investor migas, da-
lam hal ini kontraktor kontrak 
kerja sama (KKKS), akan te-
tap bisa menggunakan skema 
kontrak kerja sama melalui 
skema bagi hasil.

Perubahan rezim migas ter-
cantum dalam Undang-Un-
dang Cipta Kerja atau Omni-
bus Law sektor Migas. Pada 
Pasal 5 ayat (1) disebutkan 
kegiatan usaha minyak dan 
gas bumi dilaksanakan berda-
sarkan perizinan berusaha 
dari pemerintah pusat. 

Memang, ketentuan per-
ubahan rezim itu tidak dite-
gaskan dalam aturan turunan, 
yakni Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) Sektor 
Energi dan Sumber Daya Mi-
neral (ESDM). Calon beleid 
ini tidak memasukkan penje-
lasan lebih rinci terkait Indus-
tri Hulu dan Hilir Minyak dan 
Gas Bumi (Migas).

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian ESDM Ego Syahrial 
mengungkapkan, meski ada 
perubahan terminologi, peme-
rintah akan tetap melindungi 
kepentingan investor.

"Meskipun terminologi 
menggunakan izin, namun 
aturan pemerintah yang akan 
disusun akan menjaga kon-
trak, khususnya untuk KKKS 
dan tetap berdasarkan skema 
kontrak bagi hasil. Saya rasa 
posisinya seperti itu," ungkap 
dia dalam forum diskusi virtu-
al, Kamis (19/11).

Di sisi lain, upaya pemerin-
tah membenahi sektor hulu 
migas terhambat lantaran 
RUU Migas tidak masuk da-

lam daftar Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) Prioritas 
pada tahun 2021.

Namun yang paling penting 
saat ini, menurut Ego, peme-
rintah memberikan fl eksibili-
tas dalam menggunakan ske-
ma kontrak migas. KKKS be-
bas memilih skema kontrak 
yang hendak diadopsi, baik 
gross split maupun cost reco-
very. "Kami mendorong dan 
meyakinkan KKKS di area tua 
dimana didominasi Pertamina 
untuk menggunakan gross 
split pada wilayah kerja (WK) 
terminasi," kata dia.

Adapun untuk menggairah-
kan sektor hulu migas, peme-
rintah juga sudah menyiapkan 
beragam insentif. Misalnya 
kredit investasi dan insentif 
pajak. Keduanya untuk kon-

trak PSC gross split dan cost 
recovery. "Kami meminta to-
long optimalkan insentif yang 
diberikan," ucap Ego. 

Jaga kesucian kontrak
Sementara itu, Plt Kepala 

Divisi Program dan Komuni-
kasi Satuan Kerja Khusus Pe-
laksana Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas), Susana 
Kurniasi menilai, meski ada 
perubahan ketentuan dalam 
tata niaga hulu migas, pihak-
nya meminta tidak ada per-
ubahan kelembagaan dalam 
SKK Migas. 

"Kami berharap situasi tak 
berubah dulu agar program 
yang sudah dicanangkan ta-
hun ini dan tahun depan tetap 
bisa dilakukan," kata dia ke-

pada KONTAN, kemarin.
Direktur Eksekutif Refor-

Miner Institute, Komaidi No-
tonegoro mengungkapkan, 
sejumlah ketentuan dalam UU 
Cipta Kerja sektor migas me-
merlukan pengaturan lebih 
lanjut.

Sayangnya, kata dia, RPP 
Cipta Kerja sektor ESDM jus-
tru tidak memuat penjelasan 
lebih rinci soal klaster migas. 
Maka dari itu, RUU Migas di-
harapkan bisa menjadi solusi 
atas kondisi saat ini. "Jika ti-
dak ada aturan lanjutan justru 
ketentuan saat ini berpotensi 
menjadi komplikasi," ungkap 
Komaidi kepada KONTAN, 
Kamis (19/11).

Praktisi Hulu Migas Tumbur 
Parlindungan mengungkap-
kan selain perizinan berusaha, 

kepastian hukum SKK Migas 
termasuk poin penting yang 
harus diperhatikan. "Kalau 
untuk menarik investor, kita 
bersaing dengan negara lain, 
maka harus komprehensif di-
benahi. Setelah itu pun inves-
tor (biasanya) masih melihat 
lagi konsistensi aturan," kata 
dia, kemarin.

Selain itu, Tumbur mene-
kankan pentingnya menjaga 
kesucian kontrak migas. Jika 
sukses menarik investor, bu-
kan tidak mungkin target pro-
duksi minyak 1 juta barel per 
hari (bph) bisa tercapai. "Dulu 
kita bisa produksi 1,6 juta bph 
tanpa memakai roadmap. 
Aturan harus jelas, kalau ha-
nya sementara, maka tidak 
ada kepastian hukumnya," 
pungkas Tumbur.    ■

Tetap Kontrak Kerja Sama
Meski ada perizinan berusaha, investasi migas tetap memakai skema kontrak bagi hasil

Filemon A Hadiwardoyo

Limbah Elektronik di Jakarta

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Pekerja memilih barang bekas di tempat pengepulan sampah elektronik di Jakarta, Kamis (19/11). Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) DKI Jakarta mengemukakan volume limbah elektronik selama periode Februari hingga Oktober tahun ini 
mencapai 22 ton.

Proyek Mangkrak 
Terjerat Utang

PANDEMI Covid-19 meng-
hantam banyak sektor bisnis, 
tak terkecuali properti. 
Penjualan properti seret 
akibat permintaan pasar 
merosot. Tak pelak, tak 
sedikit pengembang yang 
kesulitan memutar modal 
untuk mendanai proyeknya.

Seperti menimpa proyek 
Indonesia 1 Tower milik PT 
China Sonangol Media Invest-
ment (CSMI). Ini merupakan 
konsorsium antara CS Land 
(Sonangol Group) asal 
Tiongkok dan Media Group, 
milik pengusaha-politisi 
Surya Paloh.

Sejatinya, proyek monu-
mental ini diprediksi ram-
pung pada kuartal IV 2020. 
Indonesia 1 Tower akan 
menjadi gedung multifungsi 
yang mencakup perkantoran, 
ruang ritel, kondominium, 
serta apartemen servis. 

Pembangunan Indonesia 1 
dimulai pada 23 Mei 2015, 
dengan peletakan batu 
pertama oleh Presiden Joko 

Widodo. Belakangan, proyek 
Indonesia 1 Tower tersendat 
dan tersandung perkara di 
meja hijau. 

CSMI menerima gugatan 
Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) 
di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. Adapun pihak penggu-
gat adalah PT Acset Indonusa 
Tbk (ACST) bersama China 
Construction Eighth Enginee-
ring Division Corp Ltd dan 
PT Bintai Kindenko Enginee-
ring Indonesia. ACST adalah 
emiten konstruksi Grup 
Astra.

Gugatan ini telah didaftar-
kan pada Kamis 12 Novem-
ber 2020 dengan nomor 
perkara 385/Pdt. Sus-
PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Sekretaris Perusahaan 
ACST Maria Cecilia Hapsari 
menuturkan, permohonan 
PKPU akibat tagihan atas 
pekerjaan konstruksi yang 
sampai saat ini belum 
dibayarkan. "Apabila PKPU 
ini dikabulkan Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, maka 
ada kepastian pembayaran 
dari CSMI atas tagihan 
prestasi pekerjaan yang telah 
dilakukan oleh KSO," ujar dia 
dalam keterbukaan informa-
si, Selasa (17/11).

CEO Media Group, Mirdal 
Akib menyebutkan, kewajib-
an yang harus dipenuhi CSMI 
adalah kewajiban entitas 
CSMI dan bukan merupakan 
kewajiban Media Group. 
"Kami menegaskan, perkara 
PKPU yang sedang ramai 
dibicarakan adalah masalah 
CSMI dan para krediturnya, 
tidak terkait Media Group," 
ujar dia.

Mirdal juga mengaku tidak 
mengetahui apakah nantinya 
proyek tersebut berlanjut 
atau tidak. ■ 

        (Bersambung)

Berawal dari gengsi 
dan reputasi, 
pengembang 

properti berlomba 
membangun gedung 
pencakar langit dengan 
nilai proyek yang fantas-
tis. Di saat pasar tak 
mampu menyerap, 
Problem kian bertambah 
akibat krisis korona. 
Ujung-ujungnya, proyek 
tersendat di tengah 
jalan.

Sugeng Adji Soenarso

Nasib Gedung Tinggi (1)


