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Terkait proyek kabel PLN, mungkin untuk
kontrak baru di bulan Mei.
Noval Jamalullail, Ketua Umum
Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia

■MANUFAKTUR ■ENERGI
Kontan Jumat, 26 Februari 2021

Rokok
Katalis Proyek Setrum PLN Berharap
Elektrik Mengepul
■ ROKOK ELEKTRIK

Proyek PLN mulai Mei bisa menjadi katalis produsen kabel untuk menggelar bisnis kabel
Filemon A. Hadiwardoyo
JAKARTA. Produsen kabel
berharap proyek transmisi PT
Perusahaan Listrik Negara
berdampak positif bagi permintaan kabel pada tahun ini.
Di sepanjang 2021, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
mengalokasikan dana belanja
modal senilai Rp 78,9 triliun.
PLN akan menggunakan
dana belanja modal (capex)
tersebut untuk membangun
sejumlah infrastruktur, seperti penambahan kapasitas
pembangkit sebesar 3.132
megawatt (MW), jaringan
transmisi sepanjang 6.776 kilometer sirkuit (kms), penambahan kapasitas gardu induk
sebanyak 6.810 megavolt ampere (MVA), penambahan kapasitas gardu distribusi 1.303
MVA serta sejumlah program
lainnya.
Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel)
Noval Jamalullail menyebutkan, rencana kerja PLN bakal
berdampak positif bagi industri kelistrikan. Kendati demikian, pertumbuhan bagi industri kabel dinilai tak jauh
dibandingkan sepanjang tahun 2020. "Tahun ini belum
bisa naik kembali seperti tahun 2019. Semoga tahun 2022
sudah meningkat lebih baik,"
kata dia kepada KONTAN,
Kamis (25/2).
Bujet yang disiapkan PLN
pada tahun ini tergolong besar, meski lebih rendah dibandingkan alokasi capex tahun
lalu mencapai Rp 100 triliun.
Toh, angka itu dipangkas
menjadi Rp 53,59 triliun akibat pandemi Novid-19.
Noval menambahkan, perkembangan sejumlah proyek
kelistrikan hingga kuartal IV
2020 masih melambat. "Proyek-proyek besar masih lam-

bat, yang cukup baik pergerakannya sejak kuartal IV
2020 adalah sektor ritel yang
lebih fokus ke kabel tembaga
yang dikenal dengan building
wire," terang dia.
Direktur PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) Petrus Nugroho mengungkapkan, dampak
positif dari rencana PLN tahun ini mungkin akan terasa
pada Mei mendatang. "Terkait
proyek kabel PLN, hingga kini
belum ada tanda-tanda. Mungkin untuk kontrak baru di bulan Mei," kata dia kepada
KONTAN, kemarin.
Pada tahun ini, KBLM mematok target pendapatan Rp
1,2 triliun atau sama dengan
target sepanjang tahun lalu.

Demi mencapai target tersebut, KBLM bakal lebih selektif, termasuk mengincar
pasar swasta. Mereka bakal
mengoptimalkan dana capex
yang belum digunakan pada
tahun lalu untuk menunjang
rencana kerja di tahun ini.
"Dana capex yang lalu belum dimanfaatkan, padahal
kapasitas tembaga sudah
naik. Karena pandemi, kapasitas malah turun hampir 20%.
Jadi tak perlu menambah capex dulu," kata Petrus.
Berdasarkan pemberitaan
KONTAN sebelumnya, emiten
kabel lainnya menargetkan
pertumbuhan kinerja di sepanjang tahun ini.
PT Voksel Electric Tbk

(VOKS) melihat prospek bisnis yang cerah pada tahun ini.
Mereka memproyeksikan
pendapatan 2021 tumbuh
menjadi Rp 3,19 triliun dibandingkan proyeksi pendapatan
2020 senilai Rp 1,88 triliun.
Sekretaris Perusahaan PT
Voksel Electric Tbk, Sachje
Amalia Siddharta mengatakan, target ini menggunakan
asumsi membaiknya kondisi
ekonomi pasca pandemi korona.
“Satu hal yang mesti menjadi perhatian adalah semua
target kami dengan asumsi
virus Covid-19 segera terkendali dengan adanya vaksin.
Kami semua berharap yang
terbaik,” ujar dia.

VOKS juga telah menyiapkan dana belanja modal berkisar Rp 50 miliar hingga Rp 60
miliar. Mereka akan menggunakan dana tersebut untuk
kebutuhan installation, machinery & equipment. Namun
capex ini bersifat fleksibel
dan mengikuti perkembangan
pandemi serta pemulihan
ekonomi nasional dan global.
VOKS telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya
mengoptimalkan produktivitas kerja melalui peningkatan
efektivitas sumber daya yang
dimiliki dan fokus pada inisiasi yang mendorong diversifikasi bisnis lebih luas dengan
tetap memprioritaskan bisnis
terkait kabel.
■

Jakarta Memperpanjang PPKM

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Suasana salah satu kafe yang beroperasi saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta, Kamis
(25/2). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa PPKM berskala mikro di ibukota pada 23 Februari hingga 8
Maret 2021. Seluruh aturan pada PPKM mikro sebelumnya masih berlaku.

Blanc & Eclare, Kolaborasi dan Dunia K-Pop

B

eberapa tahun terakhir
ini, drakor (drama Korea) dan para penyanyi
K-Pop baik yang girl band, boy
band maupun solois mempunyai pengaruh signifikan bagi
kultur dunia. BTS, misalnya,
telah memenangi nominasi
piala Grammy 2021 untuk
lagu "Dynamite. Grup band
para gadis Blackpink memenangi MTV Video Music Award
2020.
Di Indonesia, BTS maupun
Blackpink merupakan brand
ambassador platform e-commerce Tokopedia. Bandingkan
dengan tempo doeloe, adakah
toko serba ada (bukan e-commerce pastinya, karena internet belum lahir) yang menggunakan jasa brand ambassador
dari Korea? Silakan dijawab
sendiri.
Dalam dunia fashion dan
beauty, artis-artis Korea juga
sangat kuat pengaruhnya. Cukup banyak merek kosmetik
yang tidak hanya melibatkan
mereka sebagai brand ambassador, namun juga sebagai
pendiri perusahaan dan creative director.
Satu kasus unik. Mantan
anggota girl band legendaris
Girls' Generation (GG) Jessica
Jung memulai merek luxury
fashion Blanc & Eclare (B&E)
di tahun 2014. Kini, B&E
mencakup juga lini eyewear,

ready-to-wear, kosmetik dan
aksesori.
Jung juga dikenal sebagai
aktris serba bisa dan penyanyi
solo. Yang terakhir dimulainya pada tahun 2016 setelah
keluar dari grup GG.
Pada tahun 2017, Forbes
memasukkan nama Jung ke
dalam daftar "30 Under 30
Asia" yaitu mereka yang berusia di bawah 30 dan super
berpengaruh di Asia. Bukan
ini saja, perempuan kelahiran
San Francisco (AS) yang sebenarnya adalah Asian-American ini telah merambah dunia
pustaka dengan novel debutnya Shine yang terbit September 2020. Di Indonesia, terjemahannya telah diterbitkan
oleh Gramedia.
Yang ingin penulis sampaikan di sini adalah kekuatan branding K-Pop dan posisi
para artis Korea sebagai duta
bagi kultur Korea sebenarnya
telah membuka pintu dan
membangun jembatan bagi
siapapun, termasuk para solo
entrepreneur. Bahkan, dengan
kekuatan branding K-Culture
alias "kultur Korea," para artis
dan influencer berembel-embel
Korea pun berpengaruh kuat
di Indonesia.
Lee Jeong Hoon yang dulu
pernah menggemparkan dunia
musik Indonesia dengan boy
band HITZ, kini adalah penya-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
nyi, aktor dan presenter laris
tanah air yang super fasih
berbahasa Indonesia.
Selain itu, influencer tenar
Hansol Jang yang dikenal sebagai "Orang Korea yang Medok" dan beauty vlogger Sunny
Dahye sama-sama dibesarkan
di Indonesia sebelum mereka
kembali ke Korsel untuk membangun kanal YouTube berfollower jutaan berbahasa Indonesia.
Jang adalah brand ambassador kosmetik Nacific dan
Tokopedia, sedangkan Dahye
adalah founder dan creative
director House of Hur dan salah satu vendor sukses Lazada
bernama Sunny's Market. Bisa

diterka berapa penghasilan
mereka. Yang jelas, pasti cukup signifikan.
Kembali ke Jessica Jung.
Label B&E yang berhasil merambah pasar luxury fashion
ini telah dijual di 60 lokasi di
kota-kota metropolitan dunia
seperti New York, Seoul, Singapura, Kuala Lumpur, Hong
Kong, Beijing, Taipei, Bangkok, Shanghai, Vancouver dan
Tokyo. Tidak tanggung-tanggung, flagship store di NYC
berlokasi di SoHo.
Uniknya, B&E pertama
kali diluncurkan di Robinsons,
The Garden Mall, Kuala Lumpur di Januari 2015. Jadi, pengaruh kultural Jung sebagai
Asian-American asal Korea
tak hanya terasa di Negeri
Arirang dan Negeri Paman
Biden belaka, namun juga di
Negeri Jiran yang mayoritas
beragama Islam. Hebat bukan?
Pada 2014, B&E berkolaborasi dengan organisasi nirlaba Help for Children yang berfokus pada tindak kekerasan
terhadap anak-anak (child
abuse). Kolaborasi ini dilakukan dengan kompetisi desain
eyewear. Desain pemenang
dijual dan seluruh hasil penjualannya diserahkan untuk
membiayai program-program
LSM tersebut.
Di tahun 2018, B&E berko-

laborasi dengan The Landmark
Mandarin Oriental Hong Kong
untuk mendesain lounge-wear
khusus limited edition untuk
para tamu. Limited edition
berikutnya bertema "Love is
Good" bersama model kondang
Korsel Irene Kim.
Dalam salah satu acara
New York Fashion Week, B&E
berkolaborasi dengan sepatu
sniker Keds. Edisi terbatas
mereka adalah sniker Keds
Triple Kick yang dibubuhi logo
B&E dan tanda tangan artis
Jung. Selanjutnya, kolaborasi
B&E dengan platform Zalora
melahirkan tas tangan limited
edition bernama "Poppy" dan
"Rosie." Dengan Casetify, B&E
merilis iPhone case eksklusif
B&E.
Dua kolaborasi terbaru
mereka adalah edisi terbatas
tas tangan kanvas lengkap dengan gantungan kunci dan
topi sportif. Kali ini dengan
majalah Vogue Korea. Dengan
Revlon, mereka merilis lipstik
terbatas dalam enam warna
pilihan.
Ketenaran dan penerimaan K-Pop dan K-Culture hingga pelosok dunia sangat mendongkrak segala sesuatu yang
berbau Korea, sehingga kolaborasi dengan mereka adalah
salah satu bentuk pemasaran
terjitu zaman now. K-Marketing is underway. Ya.
■

KONTAN/Baihaki

Permintaan rokok elektrik di pasaran pada bulan Januari dan
Februari 2021 berkisar 35%-40% dari angka normal.
JAKARTA. Meski belum pulih
ke posisi normal, permintaan
pasar rokok elektrik diperkirakan terus membaik. Proyeksi tersebut seiring dengan pemulihan perekonomian nasional hingga akhir tahun nanti.
Ketua Asosiasi Personal
Vaporizer Indonesia (APVI)
Aryo Andrianto memproyeksikan, permintaan rokok elektrik bisa mencapai 60%-70%
dari level permintaan normal
nanti. Estimasi ini berdasarkan optimisme APVI dalam
melihat pemulihan ekonomi
Indonesia. "Kami melihat (pasar rokok elektrik) pasti membaik seiring kondisi ekonomi
yang lebih baik dibandingkan
tahun lalu," kata Aryo kepada
KONTAN, Kamis (25/2).
Berdasarkan perkiraan
APVI, pasar rokok elektrik
mencapai triliunan rupiah.
Pada tahun lalu, ketika pasar
terdampak pandemi Covid-19
misalnya, pasar cairan atawa
likuid rokok elektrik ditaksir
mencapai Rp 1,5 triliun di sepanjang tahun 2020. Angka
tersebut belum mencakup nilai pasar perangkat rokok
elektrik atau device yang digunakan untuk memanaskan
cairan rokok elektrik.
Setelah tertekan efek gulir
pandemi Covid-19 pada tahun
lalu, tanda-tanda pemulihan
pasar rokok elektrik mulai dirasakan para pelaku industri
rokok elektrik. Berdasarkan
laporan yang diterima APVI

dari para anggotanya, Aryo
melihat bahwa permintaan
rokok elektrik di pasaran
pada Januari dan Februari
2021 sudah berkisar 35%-40%
dari angka normal.
Level tersebut sudah lebih
baik dibandingkan permintaan rokok elektrik pada April
tahun lalu yang hanya berkisar 20% dari permintaan normal. "Pada bulan April 2020,
hampir semua distributor dan
produsen mengalami penurunan [penjualan] minimal 80%,"
ungkap Aryo.
Ketua Umum Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin

Permintaan
rokok elektrik
di JanuariFebruari 2021
baru 35%-40%.
Elektronik Indonesia (Appnindo), Roy Lefrans Wungow
mengatakan, program vaksinasi korona berpotensi menumbuhkan optimisme masyarakat untuk kembali mengonsumsi beragam barang.
"Bisnis secara perlahan mulai
bergerak. Kami berharap hal
itu juga terjadi di rokok elektrik," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (25/2).
M. Krishna Prana Julian

■ PROYEK PANAS BUMI

PGE Bakal Gandeng
PLN dan MEDC

ANTARA/Adeng Bustomi

Tahap awal, joint study dilakukan untuk wilayah kerja PGE
Ulubelu Lampung dan Lahendong Sulawesi Utara.
JAKARTA. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus
mengembangkan wilayah kerja panas bumi. Pada tahun
2019, anak usaha PT Pertamina (Persero) ini baru menguasai 10 wilayah kerja panas
bumi (WKP), dan pada tahun
2020 bertambah menjadi 15
WKP yang tersebar di berbagai wilayah. Perusahaan yang
digadang-gadang akan menggelar IPO di Bursa Efek Indonesia ini akan mengembangkan energi panas bumi bersama PT PLN Gas & Geothermal
dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).
Sekretaris Perusahaan PT
Pertamina Geothermal Energy, Mindaryoko mengatakan,
pihaknya akan menjalin kerjasama pengembangan panas
bumi melalui joint study dengan PLN GG dan Medco untuk wilayah kerja PGE, PLN
maupun wilayah kerja Medco
Energi. "Pada tahap awal, saat
ini joint study dilakukan untuk wilayah kerja PGE Ulubelu - Lampung dan Lahendong
- Sulawesi Utara," ungkap dia,
Kamis (25/2).
Mindaryoko mengatakan,
pihaknya juga terus meningkatkan kegiatan operasional

dan pemeliharaan lapangan
existing, salah satunya persiapan engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC) PLTP
Lumut Balai unit 2 Sumatra
Selatan. "Kami menargetkan
hingga lima tahun ke depan
dapat meningkatkan kapasitas terpasang own operation
hingga 1.112 Megawatt (MW),"
terang dia.
Saat ini, Mindaryoko bilang,
sebanyak 15 WKP yang dikelola PGE meliputi 12 Wilayah
Kuasa Pengusahaan (WKP)
Panas Bumi dan tiga Izin Panas Bumi dengan kapasitas
total terpasang sebesar 1.877
MW yang terdiri dari 672 MW
yang dioperasikan sendiri
oleh PGE dan 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi
Bersama (KOB).
Saat ini yang masuk tahap
pengembangan project PGE
adalah Lumut Balai 2 dengan
kapasitas 55 MW, Hululais
1&2 berkapasitas 2x55 MW,
Sungai Penuh berkapasitas 55
MW. Adapun tahap eksplorasi
adalah Hululais Extension
(Bukit Daun), Seulawah, Gunung Lawu dan Kotamobagu.
Azis Husaini

