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Kami melihat pengembangan mobil listrik 
selalu dimulai di perkotaan.
Anton Jimmi Suwandy, Marketing 
Director PT Toyota Astra Motor (TAM)

■ MANUFAKTUR ■ ENERGI

Diprediksikan pada ta-
hun 2025, kendaraan 
bertenaga baterai Li-

ion akan mencapai 10%. Dan 
nikel merupakan primadona 
yang sangat menentukan de-
rap perubahan dari bahan 
bakar minyak ke sumber daya 
listrik yang terbarukan. 

Pada dasarnya nikel 
mempunyai kemampuan me-
nyimpan energi yang besar 
dan baterainya dapat di-char-
ge kembali. Ini membuatnya 
sangat cocok digunakan seba-
gai bahan baku baterai, ter-
masuk baterai untuk mobil 
listrik seperti buatan Tesla. 

Tesla Inc yang bernama 
Tesla Motors didirikan oleh 
dua pionir mobil listrik yaitu 
Martin Eberhard dan Marc 
Tarpenning. 

Elon Musk masuk setahun 
sesudah pendirian yaitu 2004 
dengan menanamkan modal 
di Series A. Namun dunia le-
bih mengenal Musk sebagai 
pendiri Tesla. Saat ini, Musk 
adalah pemegang saham ter-
besar.

Konsep mobil listrik sen-
diri telah lama diperkenalkan 
oleh Nikola Tesla sang pencip-
ta maha jenius pada tahun 

1931. (Referensi: https://www.
lifehacker.com.au/2019/06/
the-mystery-of-nikola-teslas-
battery-free-electric-car/). 

Naasnya, Tesla gagal 
mendapatkan pinjaman uang 
dari JP Morgan untuk mewu-
judkan berbagai temuan-te-
muannya yang menggunakan 
tenaga terbarukan. 

Alasannya? Simpel, Mor-
gan memilih untuk membia-
yai bisnis-bisnis yang ada 
repeat order alias pakai me-
teran. 

Bayangkan, seperti apa 
sejarah alternatif seandainya 
mobil listrik ciptaan Nikola 
Tesla telah diproduksi dan 
dipasarkan jauh sebelum Pe-
rang Dunia Kedua.

Pada tahun 2008, Tesla 
Inc merilis otomobil listrik 
pertamanya yaitu Roadster. 
Satu kali pengisian listrik 
dapat menghasilkan listrik 
cukup untuk perjalanan se-
jauh 394 km. Akselerasi Ro-
adster dapat mencapai 96 km 
per jam rata-rata atau 200 
km per jam.

Jelas Tesla Inc telah men-
dirikan bisnis yang tidak 
hanya disruptif produknya, 
namun juga ekosistemnya. 

Dengan kebutuhannya yang 
luar biasa besar akan daya 
listrik dan baterai, Tesla Mo-
tors sangat membutuhkan 
pasokan nikel sebagai salah 
satu bahan dasar baterai li-
thium (Li-ion).

Larangan ekspor nikel 
dari Indonesia terhitung 1 
Januari 2020 merupakan sa-
lah satu pemicu Tesla Inc 
memilih mendirikan pabrik 
baterai di Batang, Jawa Te-
ngah. 

Indonesia sendiri meru-
pakan pemasok 27% nikel du-
nia alias nomor 6 dari 10 be-
sar produsen nikel global.

Nickel Cobalt Aluminium 
(NCA) memakai 80% nikel 
dan Nickel Manganese Cobalt 
(NMC) menggunakan 33% 
nikel. Selain itu, baterai Li-
ion juga sangat mengandal-
kan nikel.

Bisa dipahami mengapa 
harga nikel meningkat pesat 
dan nilai ekonomis nikel In-
donesia menjadi 4-5 kali li-
patnya. Kesediaan komoditas 
nikel nasional mencapai 698 
juta ton cadangan. 

Bisa dibayangkan bagai-
mana strategi pelarangan 
ekspor nikel ini berakibat po-
sitif terhadap industri manu-
faktur nasional. 

Kawasan Industri Batang 
yang diwacanakan sebagai 
lokasi manufaktur baterai 
Tesla memang disiapkan se-
bagai relokasi pabrik dari 
luar negeri. Insentif yang di-
berikan adalah sewa lahan 
gratis selama 10 tahun. 

Tampaknya para investor 
besar asing semakin sadar 
akan keberadaan Indonesia 
dan potensi-potensinya yang 

luar biasa. Selain fenomena 
ini akan menambah lapang-
an kerja, transfer teknologi 
merupakan kewajiban PMA 
yang dapat dipastikan akan 
membawa efek positif dalam 
jangka panjang.

Sebagai seorang pebisnis 
atau pencari peluang, berba-
gai kesempatan semakin ter-
buka. Termasuk yang membe-
rikan jasa-jasa pendukung 
kelancaran beroperasi. 

Berbagai jasa outsourcing, 
misalnya, sudah dapat dipas-
tikan sangat dibutuhkan. 
Berbagai servis yang menun-
jang keberhasilan proses pe-
masaran dan penjualan juga 
pasti dibutuhkan.

Akhir kata, kebutuhan ni-
kel dan berbagai sumber daya 
alam lainnya yang mendu-
kung tenaga terbarukan me-
rupakan tren yang tidak akan 
pernah lenyap di era baru. 

Planet Bumi sedang ber-
evolusi menuju Peradaban 
Kelas 1, yaitu planet mandiri 
dengan sumber daya terbaru-
kan dan recyclable. 

Demikian harapan Fisi-
kawan String Theory Michio 
Kaku. Harapan kita semua 
juga.                  ■

Tesla, Nikel dan Indonesia

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

PERTAMBANGAN■

Proyek Smelter 
Amman Masih Jalan
JAKARTA. Berbeda dengan 
PT Freeport Indonesia yang 
berencana menciutkan tam-
bahan kapasitas fasilitas 
pengolahan dan pemurnian 
mineral (smelter) konsentrat 
tembaga  baru, PT Amman 
Mineral Nusa Tenggara masih 
berupaya menyelesaikan 
pembangunan smelter sesuai 
target dalam rencana awal 
atau mencapai 2 juta ton. 

Namun, satu permintaan 
Amman Mineral di tengah 
pandemi korona (Covid-19) 
ini, pemerintah memberikan 
izin penundaan pembangunan 
smelter tersebut. 

Head of Corporate Com-
munication PT Amman Mine-
ral Nusa Tenggara, Kartika 
Oktaviana menyampaikan, 
berdasarkan hasil verifikasi 
kemajuan fi sik enam bulanan 
yang berlangsung dari Feb-
ruari hingga Juli 2020, kema-
juan pembangunan fasilitas 
pemurnian konsentrat temba-
ga menjadi logam tembaga 
Amman Mineral telah menca-
pai 25,54% dari rencana awal 
sebesar 26,89%. 

Artinya, persentase kemaju-
an pembangunan fasilitas ter-
sebut mencapai 94,99% per 
Juli 2020. Kartika menilai, ha-
sil tersebut menunjukkan pe-
ngerjaan fi sik proyek smelter 
Amman Mineral masih sesuai 
target yang ditentukan peme-
rintah. "Sesuai Peraturan 
Menteri ESDM, perusahaan 
harus mencapai kemajuan 
minimal 90% dari target per 
periode evaluasi," ungkap dia, 
Kamis (26/11).

Kartika menyebutkan, Am-
man Mineral hingga kini ma-
sih menunggu arahan Kemen-
terian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) terkait 
permohonan penundaan pe-

nyelesaian proyek smelter se-
lama 12 bulan hingga 18 bulan 
dari target awal yang ditetap-
kan pemerintah. 

Jika penundaan disepakati, 
maka penyelesaian proyek 
smelter Amman Mineral mun-
dur dari 2022 menjadi tahun 
2023 mendatang. Ketika ber-
operasi, smelter tersebut akan 
memiliki kapasitas input se-
besar 1 juta ton dan dapat di-
tingkatkan hingga 1,6 juta ton 
atau 2 juta ton per tahun.

Pandemi korona yang be-
lum kunjung usai menjadi 
tantangan bagi Amman Mine-
ral untuk menuntaskan pro-
yek smelter. Terlebih lagi, ba-
nyak mitra bisnis Amman Mi-
neral yang berasal dari negara 
lain masih terpapar dampak 
Covid-19. 

Dalam catatan KONTAN, 
negara asal mitra bisnis Am-
man Mineral dalam pemba-
ngunan smelter antara lain 
China, Korea Selatan, India, 
dan Finlandia. Amman Mine-
ral sampai kini masih mene-
rapkan protokol pencegahan 
Covid-19 secara ketat di wila-
yah pengerjaan proyek smel-
ter. "Pada prinsipnya Amman 
Mineral selalu mengupayakan 
yang terbaik. Hal-hal terbaik 
yang tetap bisa kami lakukan 
akan terus kami laksanakan," 
pungkas Kartika.

Dimas Andi Shadewo

JAKARTA. JAKARTA. PT 
Pembangkitan Jawa-Bali 
(PJB) telah menyusun renca-
na ekspansi bisnis untuk lima 
tahun ke depan. Anak perusa-
haan PT PLN ini bahkan  juga 
membidik pasar luar negeri 
mulai tahun 2023. 

Direktur Pengembangan 
dan Niaga PT PJB Iwan Pur-
wana mengatakan,  rencana 
ekspansi telah di mulai pada 
tahun 2020 ini. PJB akan me-
lakukan digitalisasi pada po-
wer plant, sekaligus menyu-
sun paket marketing yang 
terintegrasi.

Kemudian untuk tahun de-
pan, PJB menargetkan eks-
pansi pada bisnis jasa operasi 
dan pemeliharaan (operation 
and maintenance/O&M) ser-
ta Asset Management Con-
tract (AMC). Pada segmen ini, 
PJB membidik 10 lokasi baru 
yang bisa dikelola.

Targetnya ini bisa memberi-
kan kontribusi sebesar Rp 2 
triliun. "Tentu strateginya 
memperkuat di eksisting bis-
nis. Namun kami akan berge-
rak di bisnis-bisnis yang baru," 
sambung Iwan.

Pada tahun 2022, PJB akan 
menggenjot kapasitas pem-
bangkit EBT. Targetnya, akan 
ada tambahan kapasitas hing-
ga 300 Megawatt (MW) dari 
pembangkit berbasis energi 
hijau ini. Selain Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
Cirata yang berkapasitas 145 
MW, masih ada 155 MW pem-
bangkit EBT lain yang akan 
digarap dan sedang dibidik 
PJB. 

Diantaranya, konversi Pem-
bangkit Listrik Tenaga Diesel 
(PLTD) milik PLN, yang akan 

diubah menjadi PLTS. 
PJB juga terus menggenjot 

program co-firing atau pen-
campuran PLTU batubara de-
ngan pellet biomassa dari 
sampah dan kayu. "Kita me-
nambah kapasitas co-fi ring di 
5 lokasi sehingga memberikan 
kontribusi 5%," imbuhnya.

Selanjutnya pada tahun 
2023, PJB membidik pasar 
luar negeri dengan segmen 
O&M services, Maintenance 
Repair & Overhaul (MRO) 
dan power solutions. Iwan 
bilang, PJB pun terbuka untuk 
melakukan kemitraan. "Seti-
daknya nanti kami punya tiga 
proyek di luar negeri," sebut-

nya. Penjajakan dan komuni-
kasi sudah dilakukan. Proyek 
potensial datang dari Afrika, 
Asia Selatan dan Timur Te-
ngah. Bisnis ini diharapkan 
bisa memberikan 7%-10% pada 
revenue on investment.

Nah, tahun 2024, PJB me-
nargetkan ekspansi dan bisnis 
baru ini bisa stabil dan ber-
kontribusi pada pendapatan 
di luar proyek eksisting. "Kami 
berharap bisa menjadi leader 
di bidang sustainability ener-
gy dan PJB berkontribusi  
terhadap 23% bauran energi di 
2025," ujar Iwan.

Ridwan Nanda Mulyana

ANTARA/Widodo S Jusuf

PJB membidik ada 10 lokasi baru yang bisa dikelola.

PJB Bidik Jasa O&M 
di 10 Lokasi Baru

Pembangkitan 
Jawa Bali bidik 

minimal tiga 
proyek di luar 

negeri.

KETENAGALISTRIKAN■

JAKARTA. Pengembangan 
ekosistem mobil listrik di In-
donesia terus bergulir. Satu 
per satu agen pemegang me-
rek (APM) merilis produk 
baru mobil listrik.

Kabar terbaru, Toyota seca-
ra resmi meluncurkan mobil 
listrik secara full lewat merek 
Lexus UX300e. Adapun harga 
jualnya Rp 1,245 miliar on the 
road (OTR) Jakarta. Indone-
sia merupakan negara perta-
ma di kawasan Asia Tenggara 
yang menjadi lokasi peluncur-
an mobil listrik tersebut. 

Marketing Director PT To-
yota Astra Motor (TAM), An-
ton Jimmi Suwandy mengung-
kapkan, ada tiga alasan meng-
apa model ini dipilih sebagai 
inisiasi mobil listrik Lexus. 
"Lexus UX merupakan urban 
crossover, kami melihat pe-
ngembangan mobil listrik se-
lalu dimulai di perkotaan," 
ungkap dia dalam virtual me-
eting  peluncuran Lexus 
UX300e, Rabu (25/11).

Anton mengklaim, ada se-
jumlah keuntungan bagi kon-
sumen yang memiliki kenda-
raan Lexus UX300e, antara 
lain garansi komplit untuk 
mesin dan baterai selama de-
lapan tahun tanpa batasan ki-
lometer.

Toyota memulai pengem-
bangan kendaraan listrik pada 
2005 silam lewat RX 400h. 
"Walau dimulai dengan hy-
brid, tapi bisa menjadi intro-
duksi yang baik untuk pe-
ngembangan. Dalam menge-
luarkan produk,  kami 
memikirkan banyak hal, seg-
men dan timing yang tepat, 
itu hal penting," kata Anton.

Sebelum Toyota, PT Hyun-
dai Motors Indonesia (HMI) 
sudah lebih dulu meluncurkan 
dua mobil listrik, yakni Hyun-
dai Ioniq EV dan Hyundai 
Kona EV, yang ditawarkan 
dengan harga Rp 600 jutaan.

Mazda juga sudah mempro-
duksi mobil listrik lewat MX-

30, yang saat ini sudah dipa-
sarkan di Eropa. Fedy Dwi 
Parileksono, Head of Depart-
ment Public Relations and 
Media Communications PT 
PT Eurokars Motor Indonesia 
(EMI) selaku APM Mazda, 
menyebutkan, penjualan akan 
merambah ke Australia dan 
Amerika dan menuju Asia.  

Jika dilihat dari perkem-
bangannya, Indonesia memi-
liki potensi. Hal itu lantaran 
pemerintah serius untuk me-
ngembangkan ekosistem ken-
daraan listrik melalui beragam 
kebijakan. 

Sekretaris Jenderal Gabung-
an Industri Kendaraan Bermo-
tor Indonesia (Gaikindo), Ku-
kuh Kumara menilai, keputus-
an APM memperkenalkan line 
up mobil listrik tentu disertai 
perhitungan matang. "Tinggal 
menunggu respons pasarnya 
ke depan bagaimana, antusias 

atau tidak," ucap dia.
Saat ini sebagian besar APM 

sudah meluncurkan line up 
mobil listrik baik hybrid mau-
pun full EV di Tanah Air. Kon-
sumen tentu mempertimbang-
kan sejumlah hal untuk me-

mutuskan membeli mobil 
listrik, biasanya terkait harga, 
fi tur yang tersedia serta apa-
kah pengisian daya baterai 
bisa lebih cepat dan efi sien.

Menurut Kukuh, kendala 
pengisian daya masih menjadi 

isu utama, apalagi infrastruk-
tur pengisian belum merata di 
setiap daerah. Tak ketinggal-
an, soal harga unit yang terbi-
lang cukup mahal, karena 
harga mobil listrik di Indone-
sia di atas Rp 600 jutaan.    ■

Riuh Pasar Mobil Listrik
Bersaing dengan merek lain, Toyota akhirnya merilis mobil listrik Lexus UX300e di Indonesia

Filemon A Hadiwardoyo, 
Agung Hidayat

Pengiriman Ikan dan Tanaman Hias

KONTAN/Baihaki

Presiden Direktur PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), Yulina Hastuti (tengah) menyapa salah satu pelanggan yang sedang 
melakukan transaksi pengiriman ikan cupang di sales counter TIKI Pemuda, Jakarta, Kamis (26/11). Pengiriman ikan 
cupang dan tanaman hias pada masa pandemi meningkat signifi kan. Di Agustus dan Oktober 2020 peningkatan 
mencapai lebih dari 100% dari total volume pada periode Januari hingga Juli 2020.

Jika penundaan 
disepakati, maka 

penyelesaian 
smelter mundur 
menjadi 2023.

Para Produsen dan Importir Mobil Listrik di Indonesia

Agen Pemegang Merk Brand/Tipe Mobil Teknologi/Baterai Jarak Tempuh 
Full Baterai Harga Status

PT Nissan Motor 
Indonesia (NMI)

Nissan Kick e-
Power Hybrid (1.200 cc) 800-1.200 km Rp 499 juta Sudah dijual

Hyundai Motors 
ndonesia (HMI)

Hyundai Ioniq 
Electric dan 
Hyundai Kona

Baterai lithium-ion 
polymer 373 km Rp 642,8-Rp674,8 

juta Sudah dijual

Prestige Motorcars 
(Importir Umum)

Tesla Model S 
P100D

100 kWh Lithium 
Ion by Tesla Motor 
& Panasonic

483 km Rp 3 miliar Sudah dijual

BMW BMW i3 Baterai lithium-ion 246 km Rp 1,3 miliar Sudah dijual
PT SAIC General Mo-
tors Wuling (SGMW) 
Motor Indonesia

Wuling E100 dan 
E200 Baterai lithium ion 250 km Rp 102,8 - 126,5 

juta (di China) Belum dijual

Lexus Lexus UX300e Baterai lithium ion 300 km Rp 1,25 miliar Sudah dijual
Sumber: Riset KONTAN


