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Akan ada perbaikan. Risiko semakin tinggi,
maka bagian KKKS semakin besar.
Tutuka Ariadji,
Dirjen Migas Kementerian ESDM
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Farmasi
Insentif Lelang Blok Migas Produsen
Memacu Bisnis Alkes
■ LAYANAN KESEHATAN

Kementerian ESDM mengundang kontraktor mengikuti lelang di periode Juni-Oktober 2021
Filemon A Hadiwardoyo
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) menebar insentif dalam lelang enam blok migas.
Skema kontrak yang ditawarkan adalah cost recovery dan
gross split. Masing-masing
skema kontrak sudah ditetapkan jumlah splitnya.
Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi Kementerian
ESDM Tutuka Ariadji bilang,
ada sejumlah perubahan terhadap syarat dan ketentuan
lelang kali ini. Sejumlah insentif pun bakal dikucurkan untuk mendorong minat investor
di lelang blok migas kali ini.
Perbaikan-perbaikan itu
meliputi perubahan besaran
sharing split (bagi hasil) kontraktor yang variatif dimana
bergantung risiko setiap blok.
"Akan ada improve sharing
split, tidak seperti sebelumnya 85:15 (minyak), kini ada
70:30, bahkan sampai 50:50
untuk berbagai risiko. Risiko
semakin tinggi, maka bagian
KKKS semakin besar," kata
Tutuka dalam Oil And Gas Investment Day Pre Launching
IPA Convex, Kamis (17/6).
Selain itu, besaran minimum
signature bonus untuk lelang
kali ini ditiadakan dan dibuka
kesempatan bidding oleh investor. Perubahan lainnya,
yakni First Trache Petroleum
10%, penerapan harga DMO
100% selama masa kontrak,
fleksibilitas skema kontrak
kerja sama (cost recovery atau
gross split).
Kemudian ketentuan pelepasan (tidak ada kewajiban
pelepasan sebagian wilayah
pada tahun ketiga kontrak),
akses data yang mudah melalui mekanisme keanggotaan
Migas Data Repository (MDR),
serta insentif dan fasilitas per-

pajakan sesuai peraturan yang
berlaku.
Di tahap pertama, pemerintah melelang enam blok migas, terdiri dari empat blok
migas dengan skema penawaran langsung dan dua blok
migas dengan skema lelang
reguler. Angka ini lebih rendah dari target awal 10 blok
migas. "Dalam beberapa bulan
ke depan diharapkan kita bisa
menyampaikan lagi sesuai
target. Kita ada beberapa
work area tapi perlu fact tuning sampai fix. Nanti kita
sampaikan lagi," kata Tutuka.
Pemerintah mengundang
perusahaan dalam dan luar
negeri (BU/BUT) di sektor
hulu migas yang memiliki kemampuan finansial dan teknis,
mampu memenuhi persyaratan komitmen pasti minimal 3
tahun, mampu memenuhi sya-

rat dan ketentuan wilayah
kerja tender, serta kinerja dan
rekam jejak yang baik untuk
mengikuti putaran pertama
Lelang WK Migas 2021. Jadwal

lelang selama Juni hingga Oktober 2021.
Pelaku usaha menyambut
baik proses tender itu. "Tawaran insentif ini akan me-

ningkatkan daya tarik investasi Indonesia," ungkap Gary
Selbie, Presiden Indonesian
Petroleum Association (IPA),
kemarin.
■

Daftar Lelang Enam Blok Migas
Nama Blok Migas

Luas

Kontrak
Bagi Hasil
PSC cost Recovery Minyak sebesar 70:30 dan gas 60:40.
serta sharing split
70:30 untuk minyak dan 60:40 untuk
PSC cost recovery Dikenakan
gas (cost recovery) dan gross split yakni 57:43
atau gross split
untuk minyak dan 52:48 untuk gas

South CPP di Riau Onshore

5.446,39 km²

Sumbagsel di South Sumatera
Onshore

1.751,04 km²

Rangkas di Banten dan West
Java Onshore
Blok Liman di East Java onshore
dan offshore

3.969,8 km²

PSC cost recovery

3.135 km²

PSC cost recovery

Merangin III di South Sumatera
dan Jambi onshore

1.488,84 km²

PSC cost recovery
atau gross split

Blok North Kangean di East
Java Onshore

4.679,33 km²

PSC cost recovery
atau gross split

Dikenakan 70:30 untuk minyak dan 60:40 untuk
gas
Dikenakan 70:30 untuk minyak dan 60:40 untuk
gas
Sebesar 75:25 minyak dan 70:30 gas (cost
recovery) dan sebesar 57:43 minyak dan 52:48 gas
(gross split).
Sebesar 75:25 minyak dan 70:30 gas (cost recovery) dan sebesar 57:43 minyak dan 52:48 gas
(gross split)
Sumber: Kementerian ESDM

Penjualan Kendaraan Komersial

Dok. Isuzu

Chief Operation Officer Transport Kiat Ananda Group Otto Iskandar (tengah) berbicang dengan Director of Sales &
Marketing Commercial Vehicle PT Isuzu Astra Motor Indonesia Hiroki Motohashi (kanan) dan Chief Operation Officer PT
Astra Isuzu Yohanes Pratama saat penyerahan secara bertahap 50 truk Isuzu Giga yang dilengkapi mesin berpendingin
atau cold storage di Bekasi, Kamis (17/6). Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Astra Isuzu berupaya secara intensif
memberikan perhatian lebih kepada konsumen, tidak saja aktif menawarkan berbagai spesifikasi dan kebutuhan customer,
tapi juga program after sales service. Penjualan kendaraan komersial Giga di periode Januari - Mei 2021 terjual 780 unit
atau naik 28,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Invasi Robot Manikuris

B

agi masyarakat urban
menengah ke atas yang
sangat memperhatikan
kebersihan tubuh dan kuku,
pasti kenal yang disebut sebagai manikur (manicure) dan
pedikur (pedicure). Pemeliharaan kuku tangan dan kaki ini
memang tampak sangat fancy
bagi mereka yang belum kenal
gaya hidup metrosexual.
Namun, sebenarnya manikur dan pedikur ini telah lama
menjadi kebutuhan fesyen banyak perempuan (dan beberapa laki-laki) bergaya hidup
kosmopolitan di mancanegara,
termasuk di AS.
Saat artikel ini ditulis,
manikuris terkini yang bakal
menjadi hits besar di tahuntahun mendatang adalah robot
manikuris.
Tapi jauhkan pikiran
Anda dari imaji robot-robot
bergaya ala manusia dengan
wajah dan tubuh gemulai
sambil memegang jari jemari
Anda untuk mengecatnya dengan kuteks warna-warni.
Robot manikuris yang dimaksud adalah Nimble, Clockwork dan Coral. Masing-masing menggunakan pendekatan
berbeda dalam memanikur
kuku. Dan ketiganya masih
dalam fase inkubasi teknologi
setelah mendapatkan pembiayaan cukup besar dari private
equity.

Pasar nail care sendiri
mencapai US$ 10 miliar dan
akan meningkat menjadi US$
11,6 miliar pada tahun 2027.
Uniknya, ternyata hasil survei
menunjukkan bahwa mayoritas konsumen tidak suka dilayani para manikuris manusia
di salon kuku.
Apalagi di era pandemi
ini, betapa tinggi risiko ketularan Covid-19 di salon-salon.
Jadilah robot-robot manikuris
merupakan kebutuhan non
primer yang sangat menjanjikan untuk memudahkan kehidupan manusia modern.
Robot manikuris sendiri
bisa berupa alat portabel yang
digunakan di rumah maupun
yang berbentuk booth atau
vending machine di mal-mal.
Nimble dan Coral, misalnya, adalah robot portabel
manikuris ukuran mini yang
bisa diletakkan di atas meja.
Ini ideal untuk digunakan di
rumah-rumah atau salon-salong secara pribadi.
Clockwork berbentuk seperti booth atau gubuk ala vending machine yang diletakkan
di tempat-tempat publik seperti airport, mal dan lokasi-lokasi dengan walking traffic yang
tinggi lainnya.
Jadi ini lebih bersifat sebagai "mesin pencetak uang"
berskala industrial dengan
biaya per penggunaan.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Pada tahun 2019, Clorkwork di bawah co-founders
Renuka Apte dan Aaron Feldstein telah berhasil mendapatkan dana investasi sebesar
US$ 3,2 juta di first round
founding. Sedangkan Coral
berhasil memperoleh US$ 4,3
juta.
Booth Clockwork sendiri
telah mulai diujicobakan di
Marina District San Francisco
dan lokasi-lokasi pop-up akan
segera dibuka dalam beberapa
bulan di muka. Intinya, para
customer dapat mencoba alat
baru tersebut seharga US$ 8.
Sangat murah mengingat harga manikur di salon-salon sangat jauh melampaui itu.

Bagaimana cara kerja robot manikuris yang semakin
mendekatkan peradaban manusia ke era pasca industri
ini?
Pertama, tangan-tangan
robotik. Ini digunakan untuk
mengecat kuku yang dijalankan dengan perangkat lunak
cerdas yang mampu membedakan bentuk lengkung kuku
dengan kulit di sekitarnya.
Ketepatan pengecatan meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dengan tangantangan manusia.
Kedua, software dengan AI
(artificial intelligence) machine
learning. Ini memungkinkan
permutasi tak terbatas (infinite) dalam pengecatan kuku secara artistik. Batas-batas antara kuku dengan latar belakang grafis teridentifikasi
dengan mudah oleh robot ini,
sehingga pelbagai eror dapat
diminimalkan.
Ketiga, scanning dengan
kamera internal. Kamera di
dalam instrumen robotik tersebut digunakan untuk mengambil foto setiap kuku yang
belum dan telah dipoles. Gunanya untuk membangun database berdasarkan individu
dan berbagai kategorisasi
lainnya.
Kecerdasan buatan dan
software diharapkan dapat
menggantikan bagian-bagian

robot yang bergerak. Karena
bagian-bagian tersebut banyak
bergerak, maka sangat rentan
terhadap kerusakan.
Pertanyaannya sekarang,
apakah dengan tren robot-robot manikuris tersebut, maka
manikuris-manikuris manusia akan tergantikan sehingga
semakin banyak pengangguran para pekerja salon? Jawabnya adalah: Kemungkinan besar tidak.
Karena robot-robot tersebut
hanya digunakan untuk mengecat dan mengeringkan
kuku belaka, belum untuk
membentuk kuku. Malahan
robot manikuris dapat ditawarkan sebagai salah satu
servis dalam menu jasa-jasa
salon. Jasa pedikur (kaki) belum ditawarkan, namun bisa
saja ini merupakan opsi di
muka.
Di era AI, machine learning
dan robotik, berbagai ide dapat
segera diaplikasikan sepanjang pasar yang dibidik menunjang perkembangan. Intinya, aktivitas-aktivitas padat
karya yang repetitif merupakan ide awal yang dapat diwujudkan.
Kerja sama yang baik antara pemikir strategis dan pelaksana teknis merupakan
kunci keberhasilan produkproduk startup yang unik dan
genial.
■

KONTAN/Carolus Agus Waaluyo

Produk-produk alkes dan diagnostika yang dipasarkan oleh
Kalbe merupakan kombinasi antara produk impor dan lokal.
JAKARTA. Produsen farmasi
terus mengembangkan bisnis
alat kesehatan (alkes). Maklumlah, potensi bisnis alat kesehatan cukup besar. Kementerian Kesehatan mencatat,
belanja alat kesehatan luar
negeri sebanyak 40.243 item
yang masuk e-katalog, sementara alat kesehatan yang sudah diproduksi di dalam negeri 1.686 item.
Salah satu perusahaan farmasi, PT Phapros Tbk (PEHA)
telah menjalankan kerja sama
dengan beberapa pusat riset
di Indonesia untuk mengimplementasikan hilirisasi hasil
riset alkes dalam negeri.
PEHA berhasil merilis sejumlah produk alkes hasil
kerja sama dengan sejumlah
instansi pendidikan, seperti
Universitas Airlangga (Unair),
Universitas Gadjah Mada
(UGM), serta Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Dengan Unair untuk produk
bone filler, lalu alkes shunt
dengan merek Ina Shunt bekerjasama dengan UGM. Kami
juga bekerja sama untuk kit
detection atas penyakit kanker dengan UGM dan LIPI,"
sebut Sekretaris Perusahaan
PEHA, Zahmilia Akbar kepada KONTAN, Rabu (16/6).
Manajemen PEHA tidak
memerinci berapa kontribusi
penjualan produk alkes terhadap total pendapatan. Namun
Zahmilia bilang, hingga saat
ini porsi penjualan alkes ma-

sih tergolong rendah dibandingkan penjualan dari segmen produk PEHA yang lain.
"Saat ini kami baru masuk
pasar alkes, dengan share dari
total omzet kami masih di bawah 15%," jelas dia.
Presiden Direktur PT Kalbe
Farma Tbk (KLBF), Vidjongtius menjelaskan, produk alkes
dan diagnostik yang dipasarkan Kalbe Farma merupakan
kombinasi antara produk impor dan lokal. Meskipun begitu, sebagian besar produk
yang tersedia masih dipasok
dari luar negeri. "Impor masih
sekitar 60%-70% dari total pro-

Hingga saat ini
Kalbe Farma
masih
mengimpor 70%
alat kesehatan.
duk yang tersedia," kata dia.
Namun ke depan Kalbe Farma akan semakin mengoptimalkan produksi alkes dan
diagnostik di dalam negeri.
Hal tersebut salah satunya ditempuh melalui penambahan
kontrak produksi alkes dan
diagnostik lokal. "Seperti
masker, cairan reagen dan
masih banyak lagi," ucap Vidjongtius.
Vina Elvira Dwi Putri
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ALDO Kerek Lini
Bisnis Kertas Cokelat

Dok. ALDO

Lini usaha kertas cokelat memiliki kontribusi cukup besar
dalam total pendapatan konsolidasi ALDO.
JAKARTA. PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) akan menambah kapasitas produksi
untuk lini usaha kertas cokelat pada tahun ini. Alkindo
bakal memasang mesin produksi tambahan berkapasitas
150.000 ton per tahun.
Direktur Utama PT Alkindo
Naratama Tbk, Herwanto Sutanto mengungkapkan, pihaknya telah melakukan persiapan pemasangan mesin produksi pada Mei-Juni 2021.
Proses instalasi mesin produksi diperkirakan memakan
waktu 12 bulan-14 bulan. "Jadi
kami mengharapkan di akhir
kuartal ketiga tahun 2022,
mesin paper yang 150.000 ton
sudah bisa commissioning,"
ujar dia dalam sesi tanya jawab paparan publik secara
virtual, kemarin (17/6).
Alkindo Naratama secara
konsolidasi memiliki empat
lini usaha, yakni kertas cokelat, kertas konversi, polimer
dan kimia. Lini usaha kertas
cokelat dijalankan salah satu
entitas anak usaha, yaitu PT
Eco Paper Indonesia (EPI).
Adapun target pasar dari
lini usaha ini meliputi produsen corrugated box atau kardus yang menyasar industri

fast moving consumer goods
(FMCG), industri makanan
dan minuman, elektronik, dan
industri lainnya.
Lini usaha kertas cokelat
berkontribusi besar terhadap
total pendapatan konsolidasi
ALDO. Sepanjang tahun lalu,
lini usaha kertas cokelat tercatat berkontribusi 36% terhadap total penjualan. Sementara 64% pendapatan Alkindo
Naratama berasal dari kertas
konversi sebanyak 26%, kimia
23%, dan polimer 16%.
Besarnya kontribusi bisnis
kertas cokelat inilah yang
menjadi pertimbangan ALDO
untuk menambah kapasitas
produksi. Menurut perhitungan Herwanto, agenda ekspansi penambahan kapasitas
produksi kertas cokelat bakal
menelan total investasi sekitar Rp 370 miliar hingga senilai Rp 380 miliar.
Penyelesaian ekspansi tersebut akan terbagi menjadi
dua tahap, yakni pada tahun
ini dan tahun depan. Tahun
ini, ALDO mengalokasikan
Rp 170 miliar, khusus untuk
ekspansi penambahan kapasitas produksi kertas cokelat.
M Krishna Prana Julian

