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Setiap peningkatan utilitas, artinya 
pengaktifan mesin produksi bertambah.
Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi 
Aneka Keramik Indonesia (Asaki)

■MANUFAKTUR ■ENERGI

Sepanjang pandemi ta-
hun 2020, salah satu 
aplikasi yang paling 

berhasil adalah Zoom. Bah-
kan, Zoom telah menjadi kata 
generik untuk "pertemuan 
maya" alias online meeting. 
"Yuk, kita Zoom aja." 

Selain itu, aplikasi iOS 
iPhone bernama ClubHouse 
yang diluncurkan pada Maret 
2020 diawali dengan penggu-
na hanya berjumlah ratusan. 
Dua bulan sesudah launching, 
valuasinya telah mencapai 
US$ 100 juta. 

Pada bulan April 2021 
ini, ClubHouse telah divalua-
si senilai US$ 4 miliar. Kok 
bisa ya? Masih satu tahun 
usia aplikasi ini, tapi sudah 
menjadi unicorn besar, se-
hingga pemain-pemain besar 
seperti Facebook, Twitter, 
Reddit, Spotify dan Slack ma-
lah mengkloningnya dengan 
gaya masing-masing.

Pada awal peluncuran-
nya, ClubHouse hanya dapat 
digunakan oleh mereka yang 
diundang secara invite-only. 
Jadilah invite codes ClubHou-
se diperjualbelikan di eBay 
seharga US$ ratusan.

Pada awal pandemi, 
ClubHouse memang sangat 
menjanjikan. Namun satu 
tahun setelah launching, in-
stall aplikasi ini turun dari 
9,6 juta di bulan Februari 

2021 menjadi hanya 1 juta 
saja pada bulan April ini. 
Peringkatnya pun telah turun 
dari salah satu top downloa-
ded apps ke ranking 23 yang 
populer. 

Ada apa gerangan? Perta-
ma, fi tur ClubHouse memang 
dibutuhkan di era pandemi, 
namun tampaknya dapat di-
substitusi dengan kehadiran 
fi sik tatap muka ketika akti-
vitas telah diizinkan. Pada 
akhir April 2021, 140 juta 
orang telah berhasil divaksi-
nasi Covid-19. Dan aktivitas 
pertemuan dan pariwisata 
seperti restoran-restoran te-
lah kembali dibuka.

Jadi, bisa diprediksi 
ClubHouse tidak lagi dibu-
tuhkan, mengingat kumpul-
kumpul bersama teman-te-
man dan handai tolan secara 
tatap muka merupakan salah 
satu cara melepas kejenuhan 
dan stres. Duduk di depan 
layar monitor di dalam 
"room" ClubHouse untuk 
mendengarkan obrolan-obro-
lan malas terasa menambah 
kejenuhan.

Kedua, ClubHouse hanya 
menyediakan "room" yang 
selama ini tidak diperboleh-
kan untuk acara konferensi 
atau konser musik. Room 
sendiri hanyalah ruangan 
untuk berbincang-bincang 
alias ngobrol dalam berbagai 

topik dengan sistem gantian. 
File audionya live dan tidak 
dapat direkam, sehingga ke-
hadiran sangat dibutuhkan.

Dua acara ini sesungguh-
nya dapat dikomersialkan 
secara masif. Jadi, mengapa 
ClubHouse belum mengga-
rapnya, masih merupakan 
tanda tanya. Padahal, satu 
room bisa menampung 5.000 
pengguna.

Ketiga, dalam satu hari, 
ada 300.000 "room" baru 
yang dibentuk di dalam plat-
form ClubHouse. Rata-rata, 
pemakai menghabiskan 60 
menit per hari mendengar-
kan berbagai jenis obrolan 

bisnis maupun sekadar kesu-
kaan.

Namun sayangnya, da-
lam dua bulan terakhir, jum-
lah ini menurun drastis. 
Bahkan 6 juta orang yang 
katanya dalam daftar tunggu 
sebagai pengguna ClubHouse, 
masih dipertanyakan.

Ini bisa jadi menjadi pe-
micu ClubHouse untuk segera 
meluncurkan versi yang 
kompatibel dengan Android. 
Yang sayangnya masih be-
lum juga rampung dan di-
luncurkan. Jumlah pegawai 
ClubHouse juga masih 75 
orang, belum bertambah 
lagi.

Keempat, lead investor 
Andreessen Horowitz tetap 
optimis dengan memimpin 
investasi baru sebesar US$ 4 
miliar dalam round berikut. 
Mereka punya track record 
baik dalam memajukan Box, 
Slack dan Instagram. 

Argumen Horowitz ber-
tentangan dengan anggapan 
model bisnis ClubHouse ha-
nya cocok untuk masa pande-
mi. Lihatlah Twitter yang 
pernah dicap juga hanyalah 
"fad" alias "musiman" yang 
ternyata berkembang pesat 
dan malah mampu berperan 
penting secara politik, terma-
suk mengangkat maupun 
menjatuhkan suatu demokra-
si. Bahkan para politisi Thai-

land dikenal menggunakan 
mereka untuk berbagai hal.

Bagi yang masih mengge-
mari ClubHouse, ada per-
ubahan perilaku konsumen 
yang nyata. Misalnya, dulu 
pengguna bisa menghabiskan 
6 jam untuk mendengarkan 
berbagai celotehan di dalam 
"room." Kini setelah aktivitas 
lockdown pandemi telah di-
buka bertahap, paling peng-
guna hanya menghabiskan 
satu dua jam saja.

Facebook sendiri telah 
siap-siap meluncurkan apli-
kasi audio mirip ClubHouse 
yang bernama Live Audio 
Rooms setelah enam tahun 
masa inkubasi desain dan 
pengembangan. Ruangan-ru-
angan celoteh mereka meng-
gunakan AI (aritifi cial intelli-
gence) sehingga pengguna 
dapat dengan mudah menca-
ri topik-topik yang diminati 
dan berbagai fi le audio, ter-
masuk Soundbites.

Era sosmed berbasis au-
dio telah tiba. Mungkin telah 
tiba saatnya bukan hanya 
jempol yang bekerja keras, 
namun juga pita suara. Kita 
tunggu apakah ClubHouse 
masih berjaya pasca pande-
mi. Kemungkinan besar iya, 
mengingat pasar berbagai 
produk audio masih sangat 
diminati dalam berbagai 
produk.                  ■

Akankah ClubHouse Bertahan?Akankah ClubHouse Bertahan?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

PERTAMBANGAN■

Freeport dan Amman 
Klaim Smelter Jalan

JAKARTA. Pembukaan eks-
por mineral mentah tak mem-
buat perusahaan menghenti-
kan proyek smelter. PT Fre-
eport Indonesia dan PT 
Amman Mineral Nusa Tengga-
ra mengklaim terus melanjut-
kan proyek fasilitas pengolah-
an mineral (smelter). 

Vice President (VP) Coor-
porate Communications Fre-
eport Indonesia Riza Pratama 
mengakui, realisasi aktual ke-
majuan fisik untuk pemba-
ngunan smelter sebesar 1,7 
juta ton tak mencapai target 
yang ditetapkan karena dam-
pak pandemi Covid-19. 

"Pemerintah dan Freeport 
tengah mendiskusikan dan 
mendetailkan aktivitas pem-
bangunan smelter mana saja 
yang terdampak pandemi Co-
vid-19," kata dia kepada KON-
TAN, Rabu (28/4).

Sesuai kewajiban dalam 
dokumen Izin Usaha Pertam-
bangan Khusus (IUPK), Fre-
eport Indonesia perlu meram-
pungkan pembangunan smel-
ter baru pada Desember 2023. 
Sejauh ini, Freeport masih 
berkomitmen melaksanakan 
proyek smelter kedua di Ma-
nyar, Gresik yang juga bagian 
dari skenario divestasi.

Di sisi lain, Freeport meres-
pons positif langkah pemerin-
tah melonggarkan ekspor mi-
neral mentah. Selanjutnya, 
Freeport bakal terus berdis-
kusi secara kooperatif dengan 
pemerintah untuk merealisa-
sikan rencana produksi dan 
kontribusi mereka. "Kami me-
nyambut baik Pemerintah In-
donesia telah mengeluarkan 
izin ekspor untuk satu tahun 
ke depan," ungkap Riza.

Head of Corporate Com-
munication Amman Mineral 
Kartika Oktaviana mengung-
kapkan, pembukaan izin eks-
por mineral mentah tak ber-
dampak pada rencana mem-
bangun smelter. "Kami sudah 
memenuhi target verifikasi 
smelter, jadi pelonggaran itu 
tak berefek pada kami," jelas 
dia, Rabu (28/4).

Amman akan membangun 
proyek smelter dengan kapa-
sitas input konsentrat 900.000 
ton per tahun di Benete, Ka-
bupaten Sumba Barat, dengan 
rencana penyelesaian 2023. 
Sebelumnya Amman berenca-
na membangun smelter de-
ngan kapasitas 1,3 juta ton te-
tapi kemudian direvisi.

Intan Nirmala Sari

JAKARTA. Realisasi lifting 
minyak dan gas bumi (migas) 
hingga kuartal I 2021 masih 
lebih rendah dari target yang 
ditetapkan dalam APBN tahun 
ini. Data Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Migas (SKK Migas) 
memperlihatkan realisasi lif-
ting minyak sebesar 676.520 
barel per hari (bph) atau 96,4% 
dari target APBN yang sebesar 
705.000 bph. Sementara lif-
ting gas mencapai 5.539 
MMscfd atau 98,3% dari target 
APBN sebesar 5.638 MMscfd. 

Kepala SKK Migas, Dwi 
Soetjipto menyebutkan, ma-
sih rendahnya realisasi lifting 
migas pada awal tahun ini di-
pengaruhi oleh penurunan in-
vestasi hulu migas sejak akhir 
tahun lalu.

Penurunan investasi pada 
akhir 2020 dinilai turut mem-
pengaruhi kegiatan pengebo-
ran di awal tahun 2021. "Hing-
ga akhir tahun 2020 decline 
rendah sekali. Pada 
2021, posisi sudah 
600.000-an barel per 
hari. Kemudian kegiatan 
pengeboran mundur. 
Produksi memang ter-
gantung investasi," jelas 
dia, Kamis (29/4).

Dwi menambahkan, 
pihaknya berupaya 
mempercepat kegiatan 
pengeboran oleh Kon-
traktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) demi 
mendongkrak kinerja 
produksi dan lifting 
migas pada tahun ini.

"Khususnya di kuartal 
II dan kuartal III sudah 
ada komitmen KKKS 

untuk bisa mempercepat, ter-
masuk Pertamina Group yang 
tadinya di kuartal IV supaya 
tidak menumpuk dan bisa 
berdampak lebih cepat ke 
produksi," ujar Dwi.

Sementara itu, produksi 
migas PT Pertamina hingga 
kuartal I 2021 mencapai 861 
ribu barel setara minyak atau 
thousand barrels of oil equi-
valents per day (mboepd). 
Realisasi ini lebih tinggi 2% 
dari target kuartal I 2021 sebe-
sar 848 mboepd. 

"Kontribusi 147 mboepd 
berasal dari lapangan interna-
sional dan 713 mboepd dari 
domestik. Kami bersyukur 
untuk triwulan I-2021 bisa 
menahan laju penurunan pro-
duksi alamiah di mayoritas 
lapangan kami," ungkap Budi-
man Parhusip, CEO Subhol-
ding Upstream PT Pertamina, 
Kamis (29/4).

Filemon A Hadiwardoyo

 
ANTARA/Moch Asim

Penurunan investasi pada akhir 2020 dinilai turut 
mempengaruhi kegiatan pengeboran di awal tahun 2021.

Produksi Migas 
Masih Rendah

MIGAS■

JAKARTA. Realisasi konsumsi 
listrik di sektor industri men-
capai 19,02 terawatt hour 
(TWh) selama tiga bulan per-
tama tahun ini. Angka ini me-
nurun tipis 1,01% dibanding-
kan realisasi pemakaian listrik 
di kuartal pertama tahun lalu. 

Pencapaian ini dinilai men-
jadi sinyal adanya pemulihan 
di sektor industri. 

Direktur Niaga dan Manaje-
men Pelanggan PT PLN, Bob 
Saril mengemukakan, realisa-
si pemakaian listrik pada awal 
pandemi Covid-19 tahun lalu 
sempat menurun cukup da-
lam, yaitu sekitar 9% secara 
tahunan atau year-on-year 
(yoy). “Dengan pencapaian 
terakhir, maka menunjukkan 
industri kita mulai menggeliat, 
walaupun belum menyamai 
pertumbuhan sebelum Covid-
19. Harapannya ini akan terus 
bouncing,” kata dia kepada 
KONTAN, Kamis (29/4).

Geliat aktivitas industri me-
mang dirasakan oleh sejumlah 
sektor industri manufaktur 
yang cukup banyak menggu-
nakan listrik dalam kegiatan 
produksi. Tengok saja industri 
keramik yang 10% biaya pro-
duksinya berasal dari biaya 
pemakaian listrik.

Ketua Umum Asosiasi Ane-
ka Keramik Indonesia (Asaki), 
Edy Suyanto mengatakan, 
utilitas produksi industri ke-
ramik selama tiga bulan perta-
ma tahun ini telah mencapai 
sekitar 75%. Angka itu lebih 
tinggi dibandingkan utilitas 
produksi kuartal pertama ta-
hun lalu yang berkisar 65%.

Menurut Edy, kondisi ini 
bisa menjadi cermin adanya 
kenaikan konsumsi listrik 
pada industri keramik. Cuma, 
Asaki tidak mengantongi data 
angka kenaikan penggunaan 

listrik di sektor industri kera-
mik. “Setiap peningkatan utili-
tas, artinya jumlah pengaktif-
an mesin produksi bertambah 
dan hampir semuanya memer-
lukan energi listrik,” kata dia 
kepada KONTAN, kemarin.

Sinyal pemulihan industri 
juga sudah mulai terlihat di 
industri kaca lembaran dan 
pengaman. Catatan saja, porsi 
biaya listrik dalam biaya pro-
duksi industri kaca pengaman 
untuk otomotif bisa mencapai 
sekitar 28% dari total biaya 
produksi.

Ketua Umum Asosiasi Kaca 
Lembaran dan Pengaman 
(AKLP), Yustinus Gunawan 
menyebutkan, aktivitas indus-
tri kaca lembaran dan peng-

aman selama tiga bulan perta-
ma tahun ini memang sudah 
mulai menggeliat. Namun 
Yustinus mengakui, posisi 
utilitas industri keramik di 
kuartal I 2021 masih lebih ren-
dah ketimbang kuartal I 2020. 

Di sisi lain, tren konsumsi 
listrik di sektor industri kaca 
pengaman untuk otomotif 
juga menunjukkan peningkat-
an seiring stimulus relaksasi 
pajak kendaraan. 

Yustinus optimistis tren pe-
ningkatan penggunaan listrik 
bisa terus bertahan, asalkan 
dua kondisi terpenuhi. "Perta-
ma, tidak ada kenaikan tarif 
listrik untuk golongan pelang-
gan industri dari PLN. Kedua, 
produsen kaca lembaran di 

Jawa Timur bisa memperoleh 
fasilitas harga gas industri 
US$ 6 per mmbtu," ungkap 
dia, kemarin. 

Sektor tekstil
Meski demikian, geliat in-

dustri belum terjadi secara 
merata di seluruh sektor in-
dustri manufaktur. 

Berdasarkan catatan KON-
TAN, utilitas produksi industri 
tekstil dan produk tekstil 
(TPT) di kuartal I 2021 hanya 
berkisar 60% dari kapasitas 
produksi terpasang. 

Sebagai pembanding, angka 
utilitas produksi TPT berkisar 
80%-90%. Bahkan angka utili-
tas produksi tekstil dan pro-

duk tekstil di kuartal I 2021 
masih lebih rendah dibanding-
kan posisi utilitas produksi 
industri TPT di kuartal IV 2020 
yang berkisar 70%-75%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Pertekstilan Indonesia (API) 
Rizal Tanzil berujar, utilitas 
produksi TPT yang melemah 
di kuartal I 2021 dipicu kena-
ikan harga minyak bumi, yang 
berefek pada kenaikan harga 
bahan baku seperti poliester 
di tingkat hilir. 

"Sementara daya beli pasar 
masih belum begitu kuat un-
tuk menerima kenaikan harga 
jual produk. Walhasil, produ-
sen TPT memutuskan untuk 
menurunkan produksi," ung-
kap dia.        ■

Industri Mulai Bergerak
Konsumsi listrik sektor industri kuartal I 2021 turun tipis 1,01% dibanding periode sama 2020

M Krishna Prana Julian

Program Nutrisi

Dok. Bayer

(Kiri kanan) Direktur PT Bayer Indonesia Kinshuk Kunwar, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Provinsi DKI Jakarta dr. 
M. Fahrizal A dan Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis berbincang disela peluncuran Program Nutrient 
Gap Initiative serta bantuan suplemen kesehatan bagi 12.500 masyarakat perkotaan di Jakarta, Kamis (29/4). Program 
perdana ini akan berlangsung sepanjang April-September 2021 dalam bentuk pelatihan terkait perawatan kesehatan 
mandiri, mikronutrisi, anemia, kebersihan dan pencegahan Covid-19 kepada 100 bidan dan 500 kader posyandu,  serta 
memberikan manfaat bagi 12.500 orang.  

KONTAN/Lamgiat Siringoringo

Pemerintah dan Freeport tengah mendiskusikan dan 
mendetailkan aktivitas pembangunan smelter mana saja yang 
terdampak pandemi Covid-19.

Produksi Minyak 10 KKKS 
(Per 31 Maret 2021)

Perusahaan Produksi 
(bph)

Mobil Cepu Ltd 213.251
Chevron Pacifi c Indonesia 162.951
Pertamina EP 73.053
Pertamina Hulu Mahakam 28.317
PHE ONWJ 29.291
PHE OSES 24,030
Petrochina International Jabung 14,760
Medco E&P Natuna 16.173
Petronas Carigali 7.796
Pertamina Hulu Kaltim 8.779
Ket: Bph = barel per hari;      Sumber: SKK Migas


