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Posisi memang lebih ideal kalau mengikuti 
harga pasar batubara.
Hendra Sinadia, 
Direktur Eksekutif APBI

■TAMBANG ■AGRIBISNIS

Para influencer sosmed 
dan beauty vlogger me-
roketkan bisnis kosme-

tik termasuk skincare dan 
anti-aging. Mereka berlomba-
lomba tampil prima dengan 
dagu tirus, mata bulat, ram-
but berkilau sempurna, dan 
selalu tampak muda bak vam-
pire.

Cukup banyak infl uencer 
sosmed yang berusia lebih 
dari 50 tahun yang masih 
tampak semuda dan sebugar 
mereka yang berusia 30-an 
seperti Sophia Latjuba (51 
tahun), Francine Martel (52 
tahun), dan Cynthia Gouw 
(58 tahun). 

Sosmed berdampak sangat 
positif terhadap industri anti-
aging dan sebaliknya. Dengan 
private label, kini siapa saja 
yang siap membangun merek 
dapat dengan simpel memi-
liki produk-produk lini yang 
siap dipasarkan.

Industri anti-aging ini 
terbagi atas dua kelompok: 
kosmetik dan suplemen ma-
kanan. Pada tahun 2021, in-
dustri anti-aging dalam ke-
lompok pertama mencapai 
US$ 62,65 miliar. Dalam 
lima tahun, diprediksikan 
mencapai US$ 88,3 miliar. 

Digabungkan, kedua kelom-
pok ini bisa mencapai US$ 
421,4 miliar pada tahun 
2030. 

Menurut para pakar biolo-
gi, ada tiga tingkat anti-aging. 
Level satu: tampak muda se-
perti kulit yang tetap kencang 
dan glowing. 

Level dua: tampak lebih 
muda dari usia kronologinya 
dan sehat secara umum na-
mun proses penuaan tetap 
terjadi di dalam tubuh dan 
organ. Level tiga: tampak 
jauh lebih muda dari usia 
kronologinya, sehat secara 
umum, dan proses penuaan 
di dalam tubuh dan organ 
berhenti dan bahkan berbalik 
menjadi proses pemudaan. 

Profesor biologi pakar 
anti-aging Dr. David Sinclair 
yang merupakan salah satu 
dari 100 Most Infl uential Peo-
ple versi majalah Time pada 
tahun 2014 kini mempunyai 
reputasi luar biasa sebagai 
seseorang yang berhasil me-
nemukan cara agar dalam 
satu tahun, usia biologis atau 
Epi Age seseorang bisa turun 
10 tahun. Dan ini merupakan 
salah satu milestone penting 
dalam ilmu pengetahuan anti-
aging level tiga. 

Dr. Sinclair menemukan 
bahwa molekul bernama 
SIRT1, SIRT3 dan SIRT4 da-
lam tubuh kita dapat dimani-
pulasi agar telomere tidak 
semakin pendek setiap kali 
ada pembentukan sel-sel 
baru. 

Ia juga menemukan bah-
wa sesungguhnya proses pe-
nuaan merupakan "penyakit" 
dan dapat dihentikan dengan 
perubahan gaya hidup dan 
mengonsumsi beberapa sup-
lemen yang mendorong reaksi 
kimia molekular NAD+. 

Defi nisi medis "anti aging" 
sendiri telah bergeser jauh 
sehingga mencakup pula ber-
bagai proses transplantasi 
dan regenerasi sel-sel tubuh. 
Misalnya, kini telah ada tek-
nologi yang membiakkan sel-
sel organ pasien untuk di-
transplantasikan ke dalam 
tubuhnya kembali.

Di Indonesia, berbagai 
jasa dan produk anti-aging le-
vel satu telah menjamur dan 
sangat umum, seperti UV 
block, serum wajah, dermal 
fi ller, Botox, anti-selulit, laser 
treatment, microdermabra-
sion, micro needling, dan pe-
langsing wajah. 

Bisa dipahami mengapa 
klinik-klinik kecantikan yang 
dipimpin para dokter spesia-
lis di bidangnya semakin po-
puler.

Berbagai kesempatan bis-
nis anti-aging dalam berbagai 
level juga semakin terbuka 
lebar. Untuk penetrasi pasar 
awal, Anda bisa kuasai pasar 
dulu dengan sosmed atau de-
ngan memegang produk anti-
aging yang terbukti bekerja 
sangat baik. 

Sebagai contoh, siapa 
yang dapat menampik hair 
tonic yang dapat menumbuh-

kan dan menghitamkan ram-
but kembali? Harga yang luar 
biasa pun, bisa saja diterima 
pasar karena mempertahan-
kan kemudaan memberikan 
harapan akan masa depan.

Atau bisa saja Anda me-
miliki captive market dari 
jumlah follower yang cukup 
besar, seperti Youtuber Korea 
Selatan yang dibesarkan di 
Bali Sunny Dahye dengan 
produk-produk kosmetikanya 
yang bernama House of Hur 
yang dijual di Sociolla. 

Selain itu, ada Brand Am-
bassador transpuan Stasya 
Bwarlele dikenal dengan pro-
duk-produk anti-aging skinca-
re dari Bening's Clinic. 

Dunia kosmetik, termasuk 
skincare dan anti-aging telah 
bermetamorfosis menjadi su-
per kompetitif dengan ribuan 
merek dan jenis produk baru. 
Sepanjang kanal distribusi 
dan pemasaran dapat dikua-
sai, tidak mustahil Anda da-
pat menyaingi para infl uen-
cer global ala Kylie Jenner. 

Selamat menjadi muda 
kembali dan menjadi diri de-
ngan versi cantik dan ganteng 
optimal. Hidup cuma sekali, 
yuk kita berani menantang 
arus.                  ■

Bisnis Anti-Aging di Era Fiksi SainsBisnis Anti-Aging di Era Fiksi Sains

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

PERIKANAN■

DSFI Incar Omzet 
Rp 520 Miliar di 2021

JAKARTA. PT Dharma Samu-
dera Fishing Industries Tbk 
(DSFI) yakin bisa meraih per-
tumbuhan pendapatan sebe-
sar 42% year-on-year (yoy) 
menjadi Rp 520 miliar pada 
tahun ini. Dharma Samudera 
optimistis lantaran kinerja di 
semester I-2021 cukup baik. 

"Hingga semester I-2021, 
kami membukukan penjualan 
Rp 256,38 miliar atau hampir 
50% dari target tahun ini," ung-
kap Direktur Utama PT Dhar-
ma Samudera Fishing Indus-
tries Tbk, Ewijaya, kepada 
KONTAN, Kamis (30/9).

Berdasarkan laporan ke-
uangan per 30 Juni 2021, DSFI 
mencatatkan penjualan sebe-
sar Rp 256,38 miliar. Jumlah 
tersebut meningkat 56,93% 
dibandingkan pendapatan di 
periode yang sama tahun lalu 
senilai Rp 163,47 miliar. Ada-
pun laba bersihnya mencapai 
Rp 8,06 miliar di semester I-
2021. Pada periode sebelum-
nya tahun lalu, DSFI rugi se-
besar Rp 8,07 miliar. 

Ewijaya bilang, katalis posi-
tif juga hadir lewat membaik-
nya kondisi perekonomian 
global, khususnya pasar Ame-
rika Serikat (AS) dan pening-
katan permintaan dari sejum-

lah pelanggan. Penjualan 
DSFI memang masih ditopang 
pasar ekspor. Pada semester 
I-2021, kontribusi pasar eks-
por mencapai Rp 245,55 miliar 
atau 95,77% dari total penda-
patan DSFI. "Kami didukung 
kondisi persediaan hasil ola-
han ikan di beberapa tujuan 
ekspor yang semakin menipis. 
Hal ini menjadi katalis positif 
bagi pencapaian target penju-
alan di 2021," kata Ewijaya. 

Oleh karena itu, DSFI me-
rancang sejumlah strategi un-
tuk mendorong kinerja hingga 
akhir tahun nanti. Misalnya, 
memperluas jaringan penjual-
an ke negara tujuan anyar ke 
China dan Timur Tengah. 
"Serta menambah jumlah pe-
langgan dan menerapkan pen-
dekatan marketing yang lebih 
agresif," ujar dia. 

Meskipun sebagian besar 
penjualan masih ditopang pa-
sar ekspor, Ewijaya mengung-
kapkan, DSFI juga tetap ber-
upaya meningkatkan bisnis 
mereka di pasar lokal. Salah 
satunya, mereka aktif me-
ngembangkan produk-produk 
yang sesuai dengan kebutuh-
an pasar Indonesia. 

Vina Elvira Dwi Putri

JAKARTA. PT Bukit Asam 
Tbk (PTBA) bersama mitra 
perusahaan asal China yakin 
bisa menyelesaikan proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) Mulut Tambang 
Sumsel 8 berkapasitas 2x620 
MW. Seperti diketahui, peme-
rintah China melarang perusa-
haan negeri Tembok Raksasa 
itu menghentikan investasi 
PLTU di luar negeri.

PTBA tidak sendirian dalam 
menggarap PLTU yang meru-
pakan bagian dari megapro-
yek listrik 35.000 Megawatt 
(MW) ini. Bersama sebuah 
perusahaan asal China, yaitu 
Huadian Hongkong Company 
Ltd, keduanya membentuk 
perusahaan konsorsium ber-
nama PT Huadian Bukit Asam 
Power (HBAP) untuk meng-
garap proyek tersebut. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Bukit Asam Tbk, Apollonius 
Andwie mengatakan, rencana 
operasi komersial dari PLTU 
yang merupakan bagian dari 
proyek listrik 35.000 mega-
watt (MW) itu ditargetkan 
pada kuartal pertama tahun 
depan. “Progres pembangun-
an PLTU Sumsel 8 telah men-
capai 90% dan siap beroperasi 
di kuartal I 2022,” kata dia ke-
pada KONTAN, Kamis (30/9).

Proyek PLTU berkapasitas 
2x620 megawatt (MW) ini me-
miliki nilai investasi mencapai 
US$ 1,68 miliar. Kalau sudah 
beroperasi komersial nanti, 
PLTU ini diperkirakan bisa 

menyerap hasil produksi ba-
tubara PTBA sekitar 5,4 juta 
ton per tahun.

Bukan hanya itu, PTBA juga 
akan membangun pembangkit 
listrik di area hilirisasi batu-
bara. Hal ini tertuang dalam 
draf Rencana Umum Penye-
diaan Tenaga Listrik (RUPTL) 
2021-2030. Pada draf tersebut 
disampaikan, dalam rangka 
pemanfaatan potensi energi 
setempat dan meningkatkan 
nilai tambah, Bukit Asam se-
bagai BUMN mendapatkan 
penugasan dari pemerintah 
untuk melaksanakan hilirisasi 
produk batubara. Terkait ren-

cana PTBA membangun pem-
bangkit listrik, maka dimung-
kinkan dengan skema take 
and pay dengan PLN. 

Kehadiran pembangkit itu 
diharapkan tidak membebani 
operasi PLN dalam mengem-
bangkan sistem kelistrikan. 
Apollonius bilang, PTBA siap 
melaksanakan amanat peme-
rintah dalam membangun 
PLTU di area hilirisasi. 

M. Krishna Prana Julian

KONTAN/Hendra Suhara

PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 berkapasitas 2x620 MW. 

PTBA: Progres PLTU 
Sumsel 8 Sudah 90%

PTBA juga akan 
membangun 
pembangkit 

di area hilirisasi 
batubara.

PROYEK PEMBANGKIT■

JAKARTA. Produsen batubara 
nasional harus gigit jari. Pa-
salnya, harga batubara yang 
menembus US$ 200 per ton 
tidak bisa sepenuhnya dinik-
mati lantaran ada kebijakan 
harga domestic market obli-
gation (DMO) yang mematok 
harga batubara US$ 70 per ton 
kepada PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN).

Direktur Eksekutif Asosiasi 
Pertambangan Batubara Indo-
nesia (APBI) Hendra Sinadia 
mengungkapkan, pelaku usa-
ha beberapa kali telah meng-
usulkan agar penerapan harga 
DMO dikaji dengan menggu-
nakan harga pasar.

Dengan adanya disparitas 
harga, para pelaku usaha ke-
sulitan memanfaatkan potensi 
peningkatan margin. "Tentu 
ini kembali ke pemerintah dan 
PLN sebagai user, kita serah-
kan saja. Posisi memang lebih 
ideal kalau [mengikuti] harga 
pasar," jelas dia kepada KON-
TAN, Kamis (30/9).

Hendra menambahkan, jika 
harga patokan diubah dengan 
menggunakan harga, pasar 
maka ada potensi peningkat-
an penerimaan negara yang 
bisa diperoleh. Kendati demi-
kian, Hendra mengungkapkan 
pemerintah tentunya punya 
pertimbangan sendiri terma-
suk juga untuk kepentingan 
masyarakat khususnya terkait 
dampak pada tarif listrik.

Direktur dan Sekretaris 
Perusahaan PT Bumi Resour-
ces Tbk (BUMI) Dileep Sri-
vastava mengungkapkan har-
ga batubara internasional kini 
telah menembus US$ 200 ton 
atau jauh lebih tinggi ketim-
bang harga patokan DMO se-
besar US$ 70 per ton.

Dileep menambahkan, pada 
kondisi saat ini perlu ada tin-
jauan untuk harga yang dite-
tapkan dalam memenuhi ke-
bijakan DMO. "Kami dapat 
memenuhi DMO, tetapi meng-

ingat kenaikan biaya input 
dan margin yang lebih rendah 
untuk pasokan ke domestik, 
ada case untuk meninjau har-
ga," kata dia ketika dihubungi 
KONTAN, Kamis (30/9).

Dileep melanjutkan, peme-
rintah perlu mempertimbang-
kan keseimbangan antara 
harga listrik yang terjangkau 
dan margin yang juga mema-
dai bagi produsen batubara. 
BUMI berharap harga yang 
dikenakan di kisaran harga 
pasar.

Hingga paruh pertama ta-
hun ini BUMI telah mempro-
duksi sekitar 41 juta ton. 
Hingga akhir tahun nanti, pro-
duksi diharapkan mencapai 
83 juta ton hingga 87 juta ton.

Dileep memastikan, Bumi 
Resources juga tetap berupa-
ya memenuhi kewajiban DMO 
batubara seperti yang telah 
dilakukan selama ini. "Kami 
mengekspor 70% dan 30% un-
tuk memasok kebutuhan do-
mestik. Prioritas kami adalah 
pasokan untuk PLN baru ke-
mudian sisanya untuk eks-
por," tegas Dileep.

Sementara itu, jika merujuk 
data Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM), 
produksi batubara per 30 Sep-
tember 2021 mencapai 444,58 
juta ton atau 71,13% dari tar-
get tahun ini yang mencapai 
625 juta ton.

Dari jumlah tersebut, reali-
sasi ekspor mencapai 217,22 

juta ton atau 44,56% dari tar-
get sebesar 487,50 juta ton.

Adapun, realisasi DMO 
mencapai 63,47 juta ton atau 
sebesar 46,16% dari target 
137,50 juta ton. Sementara 
penjualan domestik mencapai 
137,14 juta ton.  

Direktur Energi Primer PT 
PLN, Rudy Hendra Prastowo 
menilai, pihaknya mengikuti 
regulasi yang ditetapkan pe-
merintah. "Kami mengikuti 
regulasi dari pemerintah, da-
lam hal ini [Direktorat Jende-
ral] Minerba. Semoga dapat 
diikuti oleh semua pemasok 
dengan baik," terang dia kepa-
da KONTAN, kemarin.

Rudy berkata, pihaknya fo-
kus untuk memastikan kelan-

caran pasokan dapat terjaga. 
"[Serapan] masih berjalan lan-
car. Angka relatif, bergantung 
ketersediaan stok masing-ma-
sing PLTU," tutur dia.

Kendati demikian, Rudy be-
lum memerinci lebih jauh be-
saran penyerapan batubara 
saat ini dan proyeksi hingga 
tutup tahun nanti. Setiap 
PLTU punya kebutuhan batu-
bara dengan spesifi kasi ber-
beda. Rudy bilang, setiap 
PLTU pun memiliki tingkat 
ketersediaan yang bervariasi. 
Namun yang pasti, setiap 
PLTU masih memiliki stok 
sesuai kebutuhan. "Relatif 
terhadap jarak, pembebanan 
dan fasilitas unloading dalam 
optimasinya," kata Rudy.      ■

Tinjau Ulang Harga DMO
Dengan harga batubara yang tinggi memungkinkan pendapatan negara ikut meningkat

Filemon A Hadiwardoyo

SIG Raih Penghargaan

 Dok. SIG

Suasana reklamasi sistem alur yang dilakukan dengan membuat lubang sebagai media tanam sehingga lebih efektif dan 
efi sien serta ramah lingkungan di lahan bekas tambang PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) di Tuban (foto fi le). PT 
Semen Indonesia Pabrik Tuban meraih Penghargaan Subroto 2021 ”Bidang Inovasi Aspek Teknik dan Lingkungan untuk 
Kaidah Penambangan yang Baik” kelompok pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus 
(IUPK) dan Kontrak Karya (KK) untuk Perusahaan Pertambangan Komoditas Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) yang disampaikan oleh Menteri ESDM, Arifi n Tasrif kepada SVP of Production SIG, Soni Asrul Sani 
secara virtual di Jakarta, Selasa (28/9).

Dok. DSFI

DSFI optimistis lantaran kinerja di semester I-2021 cukup baik. 


