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JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mencatatkan realisa-
si investasi panas bumi hingga 
semester I 2021 mencapai US$ 
357 juta. Jumlah ini setara 
48,9% dari target tahun ini se-
besar US$ 730 juta.

Direktur Panas Bumi Ke-
menterian ESDM, Harris 
mengungkapkan, keseluruhan 
investasi ini bersumber dari 
proyek-proyek existing. "Se-
luruhnya dari lapangan yang 
sudah ada, karena sejak awal 
tahun 2020 tidak ada investasi 
baru yang masuk," ungkap dia 
ke KONTAN, Kamis (29/7).

Harris menambahkan, per-
izinan yang terakhir terbit un-
tuk kegiatan pengelolaan pa-
nas bumi berupa Penugasan 
Survei Pendahuluan dan Ek-
splorasi (PSEP). Izin ini terja-
di pada Januari 2020.

Jika dirinci, besaran inves-
tasi hingga semester I 2021 
terdiri dari investasi sebesar 
US$ 284 juta untuk Pembang-
kit Listrik Panas Bumi (PLTP) 
yang sudah beroperasi, US$ 
63 juta untuk lapangan tahap 
eksploitasi hingga konstruksi 
dan sebesar US$ 10 juta untuk 

lapangan tahap eksplorasi.
"Rendahnya realisasi inves-

tasi untuk lapangan tahap ek-
splorasi sampai konstruksi 
disebabkan oleh aktivitas atau 
pekerjaan fisik di lapangan 
terkendala oleh pembatasan-
pembatasan akibat Covid 19, 
bahkan proyek-proyek PSPE 
umumnya terhenti," katanya.

Memasuki semester II-2021, 
Kementerian ESDM masih 
menargetkan tambahan inves-
tasi bersumber dari PLTP 
yang sudah beroperasi. Dam-
pak pandemi Covid-19 masih 
berpotensi menghambat in-
vestasi pada lapangan yang 
dalam tahapan eksplorasi 
sampai tahapan konstruksi.

"Selain itu, tambahan reali-
sasi yang diharapkan adalah 
dari pengeboran eksplorasi 
yang sedang dilaksanakan 
oleh Badan Geologi (Govern-
ment Drilling)," imbuh Harris.

Banyak pemain
Produsen panas bumi di In-

donesia di antaranya PT Per-
tamina Geothermal Energy, 
PT Geo Dipa, PT PLN G&G, 
Medco Power, Star Energy. 

Pertamina Geothermal 
Energy (PGE), misalnya, 
mengalokasikan investasi 

mencapai US$ 58,62 juta un-
tuk pengembangan panas 
bumi tahun ini. Secara umum, 
PGE menargetkan pengem-
bangan panas bumi bisa me-
ningkat dua kali lipat hingga 
tahun 2026 mendatang. 

"Untuk tahun 2021, PGE 
menganggarkan investasi se-
besar US$ 58,62 juta," kata 
Public Relation PT Pertamina 
Geothermal Energy, Sentot 
Yulianugroho kepada KON-
TAN, Kamis (29/7). Saat ini 
PGE memiliki kapasitas PLTP 
sebesar 672 Megawatt (MW).

PLN juga terus menambah 
proyek geothermal. Saat ini 
PLN mengoperasikan PLTP 
dengan total kapasitas 572 
MW dan menghasilkan listrik 
4.128 GWh.

Dalam pengembangan pa-
nas bumi ini, PLN menyiapkan 
proyek PLTP dengan kapasi-
tas hingga 360 MW dan sinergi 
BUMN sebesar 230 MW. Tidak 
hanya itu, pengembangan di-
lakukan dengan meningkat-
kan kapasitas PLTP yang telah 
beroperasi. "Keberhasilan ini 
merupakan hasil dari sinergi 
BUMN, antara PLN, Pertami-
na Geothermal Energy dan 
Geodipa Energy," ujar Agung 
Murdifi , SVP CSR Corcomm 
PT PLN.

Bukan hanya BUMN, swas-
ta juga gencar mengembang-
kan panas bumi. Star Energy, 
anak usaha PT Barito Pacifi c 
Tbk, terus memacu ekspansi 
panas bumi. Untuk mengako-
modasi kebutuhan bisnis pa-
nas bumi di tahun 2021, Star 
Energy Geothermal menye-
diakan dana belanja modal 
(capex) sekitar US$ 110 juta.

Berdasarkan materi papar-
an publik BRPT pada Novem-
ber 2020, Star Energy Geo-
thermal memiliki tiga operasi 
panas bumi dengan total ka-
pasitas terpasang sebesar 875 
MW. Di antaranya adalah 
PLTP Wayang Windu di Kabu-
paten Bandung, Jawa Barat, 
yang memiliki kapasitas ter-

pasang sebesar 227 MW, PLTP 
Salak di Kabupaten Sukabumi 
dan Bogor, Jawa Barat, yang 
berkapasitas 377 MW, serta 
PLTP Darajat di Kabupaten 
Garut dan Bandung, Jawa Ba-
rat berkapasitas 271 MW.

PT Sorik Marapi Geother-
mal Power (SMGP) juga baru  
mengoperasikan PLTP de-
ngan kapasitas mencapai 48 
MW. Proyek PLTP Sorik Ma-
rapi di Wilayah Kerja Panas 
Bumi (WKP) Sorik-Marapi-
Roburan-Sampuraga memiliki 
target pengembangan total 
hingga 240 MW.

Ada pula Medco Power 
yang telah mengoperasikan 
PLTP Sarulla dengan kapasi-
tas 330 MW.       ■

Untuk tahun 2021, PGE menganggarkan 
investasi sebesar US$ 58,62 juta.
Sentot Yulianugroho, Public Relation 
PT Pertamina Geothermal Energy
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MercadoLibre Inc (ML) 
dikenal sebagai e-
commerce platform 

dominan di Amerika Latin. 
Diterjemahkan, frasa Bahasa 
Portugis "mercado libre" arti-
nya "pasar bebas" alias "free 
market."

ML adalah perusahaan 
berbasis di Argentina yang 
dicatatkan sebagai badan hu-
kum di AS pada tahun 1999 
oleh founder dan CEO Marcos 
Galperin yang pada saat itu 
sedang berkuliah di Stanford 
University. Terhitung 2016, 
ML sendiri telah mempunyai 
174,2 juta pengguna di selu-
ruh pelosok Amerika Latin 
yaitu Argentina, Bolivia, 
Brazil, Chile, Kolombia, Kosta 
Rika, Republik Dominika, 
Meksiko, Ekuador, Guatema-
la, Honduras, Peru, Panama, 
Uruguay dan Venezuela.

Pada bulan Agustus 2007, 
ML merupakan perusahaan 
teknologi asal Amerika Latin 
pertama yang listed di NAS-
DAQ dengan ticker MELI. Se-
telah momen penting go public 
ini, ML mengakuisisi bebera-
pa perusahaan kompetitor se-
perti marketplace dan portal 
e-commerce. 

Di bulan Maret 2021, Mer-
cadoLibre memperoleh inves-
tasi masif sebesar US$ 1,8 
miliar bagi operasinya di 
Brazil. 

Yang menarik, revenue 
ML meningkat 90% di tahun 
2020 sejak Covid-19 melanda 
dunia. Jumlah pengguna si-
tus ML mengalami peningkat-
an 40% selama 12 bulan ter-
akhir sejak akhir Maret tahun 
lalu. 

Selain mengubah bagai-
mana konsumen Amerika 

Latin berbelanja, ML telah 
mengubah cara membayar 
secara cashless via MercadoP-
ago (MP). Volume pembayar-
an via MP mencapai US$ 50 
miliar pada tahun 2020 yang 

merupakan kenaikan 75%. 
Kenaikan ini dipengaruhi 
oleh penggunaan aplikasi tele-
pon genggam dan kode QR. 

MP sendiri semakin gen-
car dalam bidang perbankan 
ritel sebagai institusi kredit. 
Pada tahun 2018, Goldman 
Sachs Group memperkirakan 
bahwa sebesar 60% dari nilai 
ML berasal dari tangan fi nan-
sial MP ini. 

Lantas, apa kehebatan ML 
ini? Pertama, adaptabilitas 
dan pertumbuhan organik. 
Pasar Amerika Selatan punya 
keunikan yang tidak dimiliki 
oleh pasar lain. Mengadapta-
sikan demand (keinginan/ke-
butuhan) dengan supply (sup-
lai) berdasarkan kondisi-kon-
disi lokal merupakan kunci 
dasar penerimaan ML oleh 
pasar.

Pertumbuhan organik ini 

didukung oleh proses otomati-
sasi yang dikenal sebagai su-
pervised learning. Algoritma 
yang dibangun dengan neural 
network tersebut mengguna-
kan deep learning dan instru-
men seperti Gensim, Keras 
dan NLTK. 

Berbagai hipotesis diuji 
dengan trial and error hingga 
mencapai suatu solusi yang 
diterima secara organik. Ke-
mampuan tim manajemen 
yang bekerja sama dengan 
baik dengan tim data analysis, 
machine learning modeling, 
dan solusi frontend merupa-
kan kunci jembatan adaptabi-
litas dengan pertumbuhan.

Kedua, agilitas dan presi-
si. Beradaptasi membutuhkan 
agilitas dan presisi yang di-
implementasikan menjadi 
unit-unit bisnis. MarketPlace 
adalah platform penjualan. 

Mercado Pago adalah platform 
pembayaran cashless untuk 
berbagai online sales.

Mercado Publicado meru-
pakan bagian dari platform 
iklan online mereka. Mercado 
Shops adalah satu lagi instru-
men yang mendukung ekosis-
tem e-commerce ML.

Mercado Credito adalah 
tangan dari ML yang bertuju-
an memberi kredit kepada 
konsumen. Tipe kredit yang 
ditawarkan tergantung repu-
tasi kredit dan profi l pemin-
jam. Selain itu, ML juga 
mempunyai private equity 
yang berinvestasi dalam bi-
dang properti dan motor besar 
(moge). 

ML sendiri membuka diri 
untuk endorsemen dan listing 
properti dan otomobil yang 
dijual. Telah dibuka 5 juta 
akun kredit ritel bagi para 

pengguna ML. Akun tersebut 
juga ditawari di Meksiko dan 
Brazil dengan nilai sebesar 
US$15,7 juta. 

Konklusinya, ML diba-
ngun dengan ide dasar plat-
form marketplace e-commerce 
yang adaptif dengan machine 
learning modeling sebagaima-
na Amazon dan Netfl ix telah 
berhasil mengembangkan diri 
secara organik. Sebagaimana 
platform-platform e-commer-
ce lainnya yang berhasil, 
muaranya adalah menjadi 
sebuah bank atau institusi fi -
nansial. 

Bertumbuhnya suatu plat-
form menjadi multikanal dan 
multibisnis tampaknya me-
rupakan tren yang permanen. 
Karena inti bisnis di era Re-
volusi Industri 4.0 adalah 
menjadi suatu ekosistem bis-
nis.            ■

Strategi Raksasa Amerika Selatan MercadoLibre

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mengindikasikan 
adanya praktik curang dalam 
tata niaga batubara. Oleh ka-
rena itu, pemerintah akan 
mengatur adanya surveyor 
sebelum batubara dijual.

Direktur Jenderal Mineral 
dan Batubara Kementerian 
ESDM, Ridwan Djamaluddin 
bilang, selama ini pihaknya 
mendapatkan laporan asal 
usul barang yang tidak jelas. 

"Salah satu yang ingin kami 
ubah adalah bahwa surat ke-
terangan asal barang tidak 
lagi dibuat sepihak oleh badan 
usaha, tapi harus oleh surve-
yor dan diketahui pemerin-
tah," ungkap dia dalam acara 
Sosialisasi Ditjen Minerba se-
cara virtual, Kamis (29/7).

Dalam laporan yang diteri-
ma Ditjen Minerba, masih ada 
pelaku usaha yang melakukan 
kegiatan produksi di luar wi-
layah izin usaha produksi 
yang dimiliki (WIUP). 

Ditjen Minerba berencana 
merevisi Keputusan Direktur 
Jenderal Mineral dan Batuba-
ra Kementerian ESDM Nomor 
195 K/30/DJB/2020 tentang 
Tata Cara Verifikasi Teknis 
Kegiatan Pengangkutan dan 
Penjualan Mineral dan Batu-
bara.

Nantinya ada sejumlah per-
ubahan dalam Rancangan 
Kepdirjen yang baru, antara 
lain peningkatan peran surve-
yor hingga kewajiban tamba-
han bagi pelaku usaha.

Ditjen Minerba merencana-
kan adanya pengaturan tugas 
tambahan surveyor untuk 
melakukan verifikasi teknis 
kegiatan produksi dengan 
melakukan verifikasi teknis 
asal barang sampai ke titik 
produksi dan stockpile.

Selain itu, Pemegang IUP/
IUPK/IUPK kelanjutan Kon-
trak/perjanjian/KK/PKP2B 
kini wajib menempatkan ka-
mera pengawas pada lokasi 
penambangan yang dapat 
diakses oleh surveyor dan 
Ditjen Minerba. 

Ada pula kewajiban menye-
diakan citra satelit atau kame-
ra pengawas dalam rangka 
pengawasan produksi di loka-
si pertambangan. 

Lalu, bakal diatur kembali 
untuk penunjukkan surveyor 
saksi sesuai Kepmen ESDM 
Nomor 154 K/30/MEM/2020 
tentang Tata Cara Penetapan 
Surveyor Untuk Verifikasi 
Analisa Kuantitas dan Kuali-
tas Penjualan Mineral dan 
Batubara.

Filemon A Hadiwardoyo

ANTARA/Anis Efi zudin

Kementerian ESDM mencatatkan realisasi investasi panas bumi 
hingga semester I 2021 mencapai US$ 357 juta.

Tata Niaga Batubara 
Melibatkan Surveyor

PERTAMBANGAN■Bisnis PLTP Kian Panas
Sejumlah pengembang panas bumi, baik BUMN maupun swasta, terus memacu proyek PLTP

Filemon A Hadiwardoyo, 
Azis Husaini


