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Kami sedang bernegosiasi untuk membeli
minyak mentah periode Juli dan seterusnya.
Nicke Widyawati, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero)

■ENERGI ■PERTAMBANGAN
Kontan Jumat, 15 Maret 2019

Gerai

Pemeliharaan Jaringan Data dan Internet

Pemda Papua Masih Ribut
Soal Porsi Saham Freeport
JAKARTA. Jatah saham PT Freeport Indonesia untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua sebesar 10% masih tarikmenarik. Terkait polemik itu, Kementerian BUMN justru
menyerahkan penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan
Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, sesuai perjanjian induk pada Januari tahun lalu,
Kementerian BUMN tetap bersikukuh bahwa porsi saham
milik Pemda Papua tidak berubah. Mengacu dokumen
perjanjian itu, Pemprov Papua mendapatkan jatah 3% saham dan Pemkab Mimika 7% saham Freeport.
Kementerian BUMN ingin masuk ke persoalan tarik menarik porsi saham Pemda Papua. "Itu antara mereka (Pemprov dan Pemkab) dan penyelesaiannya di Kementerian
Dalam Negeri. Sampai sekarang mereka masih menentukan, BUMD masih ribut," ujar dia saat ditemui di Kantor
Kementerian BUMN, Kamis (14/3).
Asal tahu saja, Pemprov Papua yang dipimpin Lukas
Enembe mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7/2018
tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri. Pasal
15 menyebutkan, Pemprov Papua mendapatkan saham
5,9% dari sebelumnya hanya 3% dan Pemkab Mimika hanya
3,1% dari yang sebelumnya 7%.
Fajar meyakini, polemik jatah saham tersebut tidak akan
menggangu laporan keuangan yang dihasilkan Freeport
Indonesia. Sebab, saat ini porsi saham masih dipegang oleh
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku induk
holding. "Sekarang secara legal sahamnya masih dititipkan.
Seharusnya tahun ini selesai (pembentukan BUMD)," ungkap dia. Kementerian BUMN berharap polemik saham
Freeport tak berlarut-larut, sehingga BUMD bisa terbentuk
pada tahun ini.
Ika Puspitasari

PGAS Memperluas Layanan
Gaslink Hingga ke Batam
JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) melalui
anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), meluncurkan pelayanan Gaslink untuk wilayah Batam. Ekspansi tersebut dalam rangka memperluas pemanfaatan gas
bumi di berbagai daerah.
Gaslink adalah produk compressed natural gas (CNG)
yang menggunakan teknologi gas transportation module
(GTM) atau Gaslink Truck. Gaslink merupakan solusi penyediaan gas bumi bagi wilayah yang belum dapat dilayani
oleh jaringan pipa distribusi gas bumi. Jumlah Gaslink
Truck yang akan menopang layanan PGAS di Batam sebanyak empat unit, yang terdiri dari tiga unit berukuran 10
feet dan satu unit berukuran 5 feet.
Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara Tbk,
Danny Praditya mengungkapkan, penyediaan Gaslink di
Batam merupakan bagian dari ekspansi pasar. Selain itu,
langkah ini sebagai upaya meningkatkan layanan PGAS
kepada masyarakat untuk penyediaan energi gas bumi hemat dan ramah lingkungan ke sektor komersial atau industri yang belum bisa dilayani melalui jaringan pipa.
Sekretaris Perusahaan Gagas Energi Indonesia, Febrilian
Hindarto menambahkan, saat ini Gagas secara total telah
mengelola 12 SPBG dan 4 mobile refueling unit (MRU).
Per Februari 2019, pelanggan Gaslink sudah mencapai 84
pelanggan, yang terdiri dari pelanggan industri dan komersial. Gagas sementara ini akan fokus mengoptimalkan infrastruktur SPBG yang sudah ada.
“Namun tidak menutup kemungkinan bila dinamika usaha berubah, Gagas akan mengkaji pembangunan SPBG
baru,” ujar Febrilian dalam keterangan resminya, Kamis
(14/3). Gaslink sudah tersebar hampir di seluruh wilayah
operasional Gagas seperti Jabodetabek, Sukabumi, Serang,
Cilegon, Yogyakarta, Sidoarjo, Surabaya, Lawang (Malang)
hingga Batam.
Febrina Ratna Iskana
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Teknisi PT XL Axiata Tbk (EXCL) melakukan pemeliharaan perangkat base transceiver station (BTS) di kawasan Pelabuhan Feri Penyeberangan Ketapang,
Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (14/3). XL Axiata berkomitmen terus membangun infrastruktur jaringan data dan internet cepat untuk mendukung
pengembangan potensi ekonomi daerah termasuk sektor pariwisata.

Pertamina Membidik
Minyak ExxonMobil
Pertamina bernegosiasi dengan ExxonMobil untuk membeli minyak periode Juli dan seterusnya
Febrina Ratna Iskana
JAKARTA. Demi menekan
impor minyak, PT Pertamina
(Persero) terus melanjutkan
program pembelian minyak
mentah dalam negeri yang diproduksi oleh kontraktor migas (KKKS). Selama dua tahun
terakhir, impor minyak mentah Indonesia memang membebani keuangan negara.
Untuk periode Januari hingga Juni tahun ini, Pertamina
sudah mengantongi pembelian 123.000 barel per hari dari
29 kontraktor migas. Kini,
perusahaan migas pelat merah itu kembali membidik
pembelian minyak mentah lokal selama periode Juli hingga
Desember 2019.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati mengakui Pertamina sudah meneken kesepakatan dengan se-

jumlah kontraktor untuk
transaksi pembelian minyak
mentah dari Januari-Juni 2019.
Nah, untuk periode Juli dan
seterusnya, Pertamina masih
melakukan negosiasi. "Kami
masih bernegosiasi untuk periode Juli dan seterusnya,"
ungkap dia saat ditemui di
Kantor Kementerian BUMN,
Kamis (14/3).
Dari sejumlah kontraktor
migas, Pertamina juga mengincar minyak mentah produksi ExxonMobil Indonesia yang
mengelola Blok Cepu. Dari
asumsi produksi Banyu Urip
di Blok Cepu yang sebesar
208.000 bph, sebanyak 181.000
bph memang telah dijual kepada Pertamina.
Namun minyak sebanyak
181.000 bph merupakan bagi
hasil milik pemerintah dan
kebutuhan dalam negeri atau
domestic market obligation
(DMO) ExxonMobil yang se-

Alasan Alibaba Gagal di Pasar AS

D

i China, Alibaba punya
636 juta konsumen
aktif, terhitung Desember 2018. Jumlah ini dua kali
lipat penduduk AS dan hampir tiga kali lipat penduduk
Indonesia. Angka yang fantastis untuk sebuah platform
e-commerce.
Namun nama ini tidak
begitu dikenal oleh publik
Amerika Serikat yang lebih
tergila-gila Amazon dan
eBay. Padahal Alibaba Group
telah melakukan initial public
offering (IPO) di NYSE AS
pada tahun 2014 yang menghasilkan dana segar US$ 25
miliar.
Ini adalah IPO terbesar
sepanjang sejarah NYSE dan
mencetak sejarah Jack Ma sebagai orang terkaya se-China.
Satu tahun kemudian, situs
e-commerce Alibaba versi AS
ditutup. Tampaknya mereka
sangat sulit bersaing dengan
mature market AS.
Kini, strategi Alibaba di
AS telah berubah haluan. Tidak lagi fokus ke konsumen
AS, namun ke bisnis-bisnis
di AS untuk membidik pasar
China sebagai bagian dari
jaringan ekspor. Sebagai contoh, para petani apel Washington dan cranberry menggunakan platform ini untuk
ekspor buah-buahan.
Di tahun 2017, Jack Ma
menegaskan kepada Presiden
Donald Trump untuk mengajak bisnis-bisnis kecil menggunakan platform Alibaba
dalam memasuki pasar Chi-

na. Jadi, "perang dagang" diubah menjadi "partnership
dagang," karena AS bukan
hanya merupakan pasar konsumsi yang hebat, namun
juga merupakan produsen
produk-produk khas yang tidak tergantikan.
E-commerce marketplace
Alibaba bernama Tmall.com
sangat populer di antara merek-merek ternama asal AS
seperti Urban Outfitters, Nike,
dan Guess. Bisnis-bisnis kecil
menjanjikan seperti Emily's
Chocolates and Nuts di Seattle
dan tas tangan Welden di
Connecticut juga menggunakan Tmall ini. Jadilah marketplace tersebut sebagai
equalizing playing field untuk
meretas pasar China dalam
sekejap.
Di balik kerjasama dagang ciamik dengan Tmall.
com, marketplace milik Alibaba lainnya bernama Taobao.
com diawasi oleh pemerintah
AS mengingat produk-produk
yang dijual termasuk barangbarang bermerek palsu alias
KW. Alibaba sendiri telah merambah ke seluruh pelosok
dunia, termasuk Asia dengan
Lazada-nya.
Jadi, dapat disimpulkan
kegagalan penetrasi pasar
Alibaba ke AS karena lima
alasan utama.
Pertama, pasar AS bermaturitas tinggi. Konsumen sudah sangat nyaman berbelanja dengan "one click" di Amazon dan eBay yang penuh
produk-produk unik used dan

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
new. Sepanjang Alibaba
Group tidak memberikan kenyamanan ekstra, kebiasaan
mendarah daging agak sulit
diubah.
Kedua, pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah AS akan produk-produk counterfeit alias KW sangat ketat. Tidak mudah bagi
para pedagang asal China
yang kurang jujur untuk
mencapai pasar AS.
Ketiga, pasar China yang
super luas. Dengan 600 juta
konsumen aktif China, jadilah pasar AS tidak begitu menarik di mata para pebisnis.
Jago kandang di China saja
sudah lebih dari cukup. Jika
bisa menembus AS, tentu
baik, namun ini bukan prioritas.
Keempat, perang dagang
antara AS dan China. Berba-

gai regulasi yang memproteksi pedagang dan konsumen
AS diterapkan sejak era Presiden Donald Trump. Para
pedagang China tidak lagi
dapat mempenetrasi pasar
AS dengan sangat leluasa.
Ada berbagai rambu yang
membatasi pergerakan.
Kelima, Alibaba telah
menjadi "ekonomi" tersendiri,
bukan sekadar perusahaan ecommerce. Dengan branching
out ke cloud computing, electronic payment, news media
dan film, serta angkutan logistik, berbagai penetrasi ke
seluruh penjuru mata angin
sebenarnya telah dilakukan
melalui anak-anak usaha.
Dengan fakta Alibaba dapat mengeruk profit raksasa
tanpa mengandalkan pasar
AS sebenarnya merupakan
sesuatu banget karena ini
membuktikan bahwa Silicon
Valley tidak lagi mempunyai
monopoli atas e-commerce
dan dunia maya. Sepanjang
pasar lokal siap dan sustainable, tidak lagi perlu berbagai
alasan untuk "gagal."
Di era dunia maya ini,
tidak ada lagi kata "gagal."
Yang ada adalah kesiapan
strategi dan kemampuan delivery produk dan jasa berkualitas premium. "Delivery" ini
termasuk juga UI/UX yang
nyaman, seperti keberhasilan
Amazon dengan "one-click"
buying yang telah dipatenkannya. Selamat bereksperimen
di dunia e-commerce, sahabat! Salam sukses.
■

besar 71%. Kemudian bagi hasil PT Pertamina EP Cepu
(PEPC) sebesar 13%, serta
bagi hasil milik BUMD sebesar 3%. Adapun sisanya 13%
yang sebesar 27.000 bph masih dikuasai ExxonMobil yang
telah dikontrak untuk diolah
di kilang milik mereka.
Kini Pertamina membidik
sisa produksi sebesar 27.000
bph tersebut. Namun Nicke
bilang, sampai kemarin belum
ada kesepakatan dengan ExxonMobil. "Belum, dengan
yang lainnya semua sudah,
misalnya untuk Blok Corridor
periode Januari sampai Juni
sudah deal," imbuh dia.

Konsumsi terlalu besar
Sebelumnya, Pertamina
pernah menaksir jumlah penghematan dari biaya transportasi yang bisa diperoleh Pertamina dengan membeli minyak
mentah milik KKKS mencapai
minimal US$ 600.000 per hari.
Perhitungan itu berdasarkan asumsi pembelian minyak
sebesar 200.000 bph, yang misalnya, dibeli dari West Africa
dengan harga lebih mahal US$
2 hingga US$ 5 per barel.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro memerinci kebutuh-

an konsumsi minyak mentah
Indonesia saat ini mencapai
1,6 juta bph. Sedangkan produksi minyak mentah lokal
hanya 775.000 bph, di mana
60% produksi dalam negeri
adalah milik pemerintah dan
40% milik KKKS.
Namun apabila 100% produksi minyak dalam negeri di

beli Pertamina, artinya impor
minyak mentah hanya menjadi 825.000 bph. "Untuk menutupi 1,6 juta bph, kita butuh
850.000 bph lagi," ujar dia.
Komaidi menilai pembelian
minyak dari KKKS tak akan
signifikan mengurangi impor.
Ini lantaran kebutuhan dalam
negeri sudah terlalu besar. ■

Kerjasama Memasok BBM
PT Pertamina menjalin kerjasama strategis dengan tujuh
BUMN terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM). Ketujuh BUMN yang berkolaborasi dengan Pertamina adalah
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Bukit Asam
Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah
Tbk (TINS). Kemudian PT Angkasa Pura (AP) I, AP II dan
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan perjanjian kerjasama dengan holding BUMN Pertambangan (Inalum) untuk pasokan BBM akan berlaku selama
lima tahun. Perinciannya, jenis Biosolar dan Marine Fuel
Oil 180 (MFO 180) sebanyak 25.000 kiloliter (kl) per bulan
dan akan meningkat menjadi 40.000 kl per bulan.
Terkait kerjasama dengan Angkasa Pura I dan Angkasa
Pura II, para pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama
yang telah berlangsung melalui penjajakan peluang baru,
seperti pengoptimalan pengelolaan aset Angkasa Pura untuk pengembangan SPBU.
Adapun kerjasama dengan Garuda Indonesia terkait pasokan bahan bakar bagi Garuda di luar negeri yang bernilai
strategis. Pertamina juga mengklaim selalu berkomitmen
mendukung industri penerbangan Indonesia.
■

