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Selain IPO, Pertamina akan melaksanakan 
merger dan akuisisi.
Nicke Widyawati, 
Direktur Utama PT Pertamina

■MANUFAKTUR ■ENERGI

Jika Anda sering nong-
krong atau menghadiri 
rapat di hotel-hotel ber-

bintang lima, pasti Anda te-
mukan Fiji Water (FW) dan 
Equil. 

Dua merek ini dapat di-
sandingkan bersama-sama 
mengingat mereka membidik 
pasar menengah atas. Dua-
duanya adalah "air minum 
kemasan murni" yang cukup 
tinggi harganya per botol.

FW dikemas dengan high-
grade polyethylene terephtha-
late plastic transparan, yang 
telah dinyatakan aman oleh 
US FDA untuk makanan dan 
minuman. Sedangkan Equil 
dikemas dalam botol kaca 
berwarna hijau transparan 
yang selain aman untuk kese-
hatan juga menunjukkan bi-
dikan pangsa pasar atas.

Fiji Water sebagaimana 
namanya, bisa ditebak ber-
asal dari negara pulau Fiji 
yang berada di Pasifi k Sela-
tan. Lokasinya yang jauh 
dari peradaban modern, me-
nyebabkan air artesis yang 
berasal dari aquifer ini demi-
kian jernih dan murni tanpa 
kontaminasi polusi dan ber-
bagai elemen tanah dan air 
lainnya. 

Difi lter secara alami oleh 
batu-batu alam, FW sangat 

menarik bagi mereka yang 
punya kantong tebal dan 
mendambakan kemurnian 
air. FW juga mengandung 
berbagai elektrolit alami se-
perti magnesium, potasium 
dan sodium. Level PH-nya 
pun bersifat basa yaitu 7 
hingga 7,7, sehingga sangat 
baik untuk kesehatan. 

Namun ada beberapa hal 
yang cukup kontroversial me-
ngenai FW, yaitu jejak karbon 
negatif (negative carbon foot-
print) yang masih juga belum 
tercapai sejak komitmen me-
reka pada tahun 2008. Dan 
manajemennya yang agresif 
dalam meraup laba banyak 
diekspos media karena kon-
tribusi terbatas bagi pendu-
duk Fiji.

Equil dengan botol kaca 
elegan dan logo bergambar 
sebuah vila berdesain klasik 
Eropa bernama Villa D'Equi-
librium, ternyata diproduksi 
di Sukabumi, Jawa Barat se-
jak 1997. 

Diproduksi dalam jumlah 
terbatas, air minum berasal 
dari mata air alami tanpa 
proses pemompaan dan tek-
nologi lainnya menjadi sa-
ngat eksklusif dan berharga 
tinggi. Bahkan telah lama di-
ekspor ke Eropa. 

Didirikan oleh entrepre-

neur Indonesia Morgen Su-
tanto, PT Equilindo Lestari 
menjawab kebutuhan air ke-
masan yang representable 
dan eksklusif. Sebagai negeri 
yang penuh dengan sumber 
daya alam air, sangatlah iro-
nis apabila Indonesia masih 
mengimpor air minum ke-
masan yang dikonsumsi oleh 
pangsa pasar atas.

Equil termasuk kategori 
air mineral alami, di mana 
teknologi dan water treatment 
apapun tidak dipakai. Untuk 
memastikan layak konsumsi, 
air diperiksa setiap jam satu 
kali, setelah itu dikemas, di-
karantina, dan dikultur sela-

ma lima hari untuk mende-
teksi mikroorganisme.

Jadi, proses pengambilan 
dan pengemasan air minum 
alami sangat berbeda dengan 
yang mengalami proses pe-
nyaringan, distilasi dan ok-
sidasi. Kemurnian dan pro-
ses QC manual inilah yang 
menyebabkan tingginya har-
ga Equil yang mencapai 20 
kali harga air minum kema-
san pada umumnya.

Ada varian Equil Hydra 
Tera yang banyak dikonsum-
si untuk terapi kesehatan 
mereka yang berpenyakit kro-
nis. 

Satu keunikan Equil lagi: 
mereka mengklaim diri ada-
lah satu-satunya produsen 
air minum alami yang ber-
asal dari mata air Gunung 
Salak.

Penekanan pada kata 
"alami" di sini, karena ada 
beberapa jenis air kemasan, 
yaitu air mineral yang dipro-
ses dengan distilasi, reverse 
osmosis, deionisasi, air be-
roksigen dan air alkali. Setiap 
jenis mempunyai pro dan 
kontra tersendiri, sehingga 
sangat dianjurkan untuk 
mempelajarinya sebelum 
mengkonsumsi.

Di era penuh polusi dan 
tingginya jejak karbon, me-

nikmati air minum kemasan 
yang ditangani secara hati-
hati dan alami bukan hanya 
terdengar eksklusif, namun 
membawa vibrasi alam yang 
dibutuhkan oleh setiap manu-
sia. 

Sepanjang positioning 
produk dan merek dapat di-
pertanggungjawabkan de-
ngan kualitas kemurnian dan 
rendahnya jejak karbon, mes-
tinya produk-produk yang 
mengklaim dirinya "alami" 
semakin mendapat tempat. ■

Air Minum Kemasan Mewah Fiji vs EquilAir Minum Kemasan Mewah Fiji vs Equil

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

OTOMOTIF■

Permintaan Mobil 
Listrik Terus Naik
JAKARTA. Kendaraan listrik 
roda empat semakin diminati 
masyarakat Indonesia. Sejum-
lah agen pemegang merek 
(APM) menyebutkan penjual-
an mobil listrik terus naik. 

Marketing Director PT To-
yota Astra Motor (TAM) An-
ton Jimmy Suwandi mengung-
kapkan, di tengah pandemi 
korona tahun 2020, tren per-
mintaan kendaraan elektrik 
justru meningkat. Hal ini juga 
sejalan dengan semakin leng-
kapnya produk yang dihadir-
kan oleh TAM. 

Anton memaparkan, penju-
alan mobil listrik TAM dari 
tahun ke tahun terus mening-
kat. Di tahun 2009, TAM hanya 
menjual rata-rata dua unit per 
bulan. Kemudian tahun 2015, 
penjualan naik menjadi rata-
rata 15 unit per bulan.

Tahun 2019, rata-rata penju-
alan mobil listrik mencapai 55 
unit per bulan. Tahun lalu, 
penjualannya naik signifi kan 
menjadi rata-rata 86 unit per 
bulan. "Sementara untuk pi-
lihan model yang banyak di-
minati, tentu saat ini kendara-
an listrik hibrida atau hybrid 
electric vehicle (HEV). Selain 
banyaknya pilihan yang terse-
dia, juga karakternya yang le-
bih fl eksibel," kata dia kepada 
KONTAN, Rabu (3/2). 

General Manager Departe-
ment PT Hyundai Motors In-
donesia (HMID),  Astrid Ariani 
Wijana bilang, penerimaan 
konsumen terhadap kendara-
an listrik Hyundai saat ini se-
makin positif. Hal tersebut di-
tunjukkan dengan pesanan 
lebih dari 150 unit di sepan-
jang 2020, komposisinya seba-
nyak 55% dari Kona Electric 
dan 45% Ioniq Electric. 

"Respons positif ini datang 
dari berbagai daerah dan tidak 
hanya di Jakarta, tetapi juga 
di Jawa Barat, Yogyakarta, 
Jawa Tengah, Jawa Timur 
bahkan Sumatra Selatan dan 
Sumatra Barat," ungkap As-
trid. Saking larisnya mobil lis-
trik Hyundai, masa inden  pe-
sanan menjadi lebih lama. 

Nissan dengan produk ung-
gulan Nissan Kicks e-Power 
juga mendapatkan respons 
positif sejak awal muncul. 
Evensius Go, President Di-
rector Nissan Motor Distribu-
tor Indonesia, menyatakan 
pengiriman pertama kepada 
konsumen dimulai pada Okto-
ber 2020. Saat ini jika konsu-
men ingin memesan kendara-
an (SPK), estimasi pengiriman 
akan dilakukan tiga sampai 
empat bulan ke depan.

Arfyana Citra Rahayu

JAKARTA. Menteri Koordina-
tor Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pand-
jaitan mengungkapkan Tsing-
shan dan PT Freeport Indone-
sia diambang kesepakatan 
kerjasama untuk membangun 
smelter tembaga di Weda Bay, 
Halmahera.

Kesepakatan antara Tsing-
shan dan Freeport bakal men-
jadi pendorong investasi hili-
risasi tambang. "Ini fi nalisasi 
perjanjian antara Tsingshan 
dan Freeport di Weda Bay, 
Halmahera. Hal itu akan mem-
buat smelter dari copper yang 
sebagian menghasilkan asam 
sulfat," kata Menteri Luhut, 
Rabu (3/2) malam.

Lebih lanjut, Luhut menje-
laskan, asam sulfat yang diha-
silkan smelter Freeport-kon-
sorsium Tsingshan akan terin-
tegrasi dengan smelter nikel 
ore sebagai bagian dari pro-
duksi lithium battery. Ada-
pun kesepakatan Freeport 
dengan perusahaan asal China 
itu mencapai US$ 2,8 miliar. 
"Jadi kalau semua berjalan 
sesuai rencana, karena sudah 
jalan smelter ore-nya, maka 
tahun 2023 kita akan mempro-
duksi lithium battery NM811, 
itu yang terbaru teknologi-
nya," sambung Luhut.

Kerjasama Freeport dengan 
pihak ketiga menjadi salah 
satu opsi untuk membangun 

smelter baru. Hal itu untuk 
memenuhi kewajiban Fre-
eport sesuai IUPK yang diteri-
ma pada Desember 2018.

Executive Vice President 
and Chief Financial Offi cer,  
Freeport-Mc.Moran Kathleen 
L. Quirk menegaskan bahwa 
opsi-opsi terkait pembangun-
an smelter baru PTFI ini dija-
lankan secara paralel. Dengan 
begitu, Freeport bisa mem-
bandingkan keekonomian 
masing-masing opsi tersebut.

Sementara Vice President 
Coorporate Communications 
PT Freeport Indonesia, Riza 
Pratama mengungkapkan se-

jauh ini mereka masih berko-
mitmen melaksanakan proyek 
smelter di Gresik.

Dia juga belum bisa menje-
laskan proses diskusi dengan 
Tsingshan. Freeport menye-
rahkan kepada pemerintah 
terkait proyek smelter mana 
yang bakal digarap.

Ridwan NM, Filemon AH

Lampu Hijau Smelter 
Freeport & Tsingshan

Freeport 
akan mengikuti 

arahan dari 
pemerintah soal 
proyek smelter.

HILIRISASI■

JAKARTA. Niat PT Pertamina 
mengantarkan tiga hingga 
anak usahanya untuk initial 
public offering (IPO) di Bursa 
Efek Indonesia sudah bulat. 
Rencananya, aksi go public 
ini akan berjalan pada semes-
ter kedua II 2021.

Direktur Utama PT Perta-
mina, Nicke Widyawati me-
nyebutkan, langkah IPO anak 
usaha Pertamina bisa mening-
katkan transparansi dan pro-
fesionalitas unit usaha Perta-
mina ke depan. "Di triwulan 
III dan triwulan IV, kami akan 
IPO salah satu unit bisnis 
kita," ungkap dia dalam disku-
si virtual, Kamis (4/2). Namun 
Nicke tak menyebutkan nama 
anak usaha yang akan IPO.

Selain IPO, Subholding Per-
tamina juga bakal dikonsoli-
dasikan melalui merger dan 
akuisisi. Pada sektor hulu, 
Pertamina menargetkan akui-
sisi hingga divestasi. "(Juga) 
partnership dengan berbagai 
pemain global dan menerap-
kan teknologi untuk mening-
katkan produksi migas nasio-
nal," ujar Nicke. 

Di sisi lain, Pricewaterhou-
seCoopers (PwC), Konsultan 
Managemen dan Hukum da-
lam proses restrukturisasi 
Holding dan Subholding Per-
tamina mengungkapkan, ada 
tiga sampai lima anak usaha 
Pertamina yang berpotensi 
masuk rencana IPO.

Partner PwC Consulting, 
Lenita Tobing menjelaskan, 
selain aspek internal, dalam 
proses IPO harus turut mem-
pertimbangkan aspek pasar. 
Namun, dari kajian saat ini, 
maka ada sekitar tiga hingga 
lima anak usaha Pertamina 
yang dinilai bisa masuk renca-
na IPO. 

"Masih kajian, belum bisa 
dipastikan mana yang duluan, 
dalam roadmap ada tiga sam-
pai lima perusahaan yang da-
lam dua tahun ke depan bisa 
IPO," ungkap dia.

Lenita melanjutkan, anak 
usaha atau subholding yang 

IPO pun harus perusahaan 
yang stabil secara finansial, 
memiliki bisnis mumpuni ser-
ta tidak menjalankan program 
penugasan dari pemerintah.

Investasi Pertamina
Sebelumnya mencuat bebe-

rapa anak usaha Pertamina 
yang akan IPO,  antara lain  
PT Patra Jasa yang bergerak 
di bidang jasa perhotelan, ser-
ta PT Pertamina Internasional 
Eksplorasi Produksi (PIEP).

Pertamina menargetkan 
perolehan laba bersih di se-
panjang tahun ini mencapai 
US$ 2 miliar. Proyeksi terse-
but meningkat dua kali lipat 

dibandingkan pencapaian ta-
hun lalu sebesar US$ 1 miliar.

Nicke bilang, target itu di-
dasarkan kepada proyeksi 
pertumbuhan permintaan 
BBM yang bisa meningkat 12% 
pada tahun ini. "Dengan demi-
kian, laba bersih ditargetkan 
US$ 2 miliar," kata dia kepada 
KONTAN, Kamis (4/2).

Nicke melanjutkan, Perta-
mina menyiapkan investasi 
mencapai US$ 10,7 miliar 
pada tahun ini. Jumlah terse-
but meningkat dibandingkan 
investasi pada tahun lalu yang 
tercatat sebesar US$ 5,2 mili-
ar. 

Pertamina akan mengguna-
kan 60% dari total investasi 

untuk memperkuat sektor 
hulu migas.

"Sebagian besar investasi 
adalah untuk meningkatkan 
cadangan dan produksi migas, 
juga untuk membangun pab-
rik petrokimia, serta memba-
ngun infrastruktur midstream 
& downstream gas," ungkap 
Nicke.

Selain untuk sejumlah ke-
butuhan tersebut, dana inves-
tasi yang disiapkan juga bakal 
dialokasikan untuk pengem-
bangan baterai kendaraan lis-
trik serta Green Hydrogen 
dari wilayah kerja panas bumi 
yang dimiliki Pertamina.

Pada tahun lalu, Pertamina 
membukukan laba sebesar 

US$ 1 miliar, nilai ini setara 
Rp 14 triliun, kendati sempat 
merugi pada paruh pertama 
2020.

Nicke menjelaskan, sepan-
jang tahun 2020 sejatinya pa-
sokan dan permintaan Perta-
mina ikut terdampak pandemi 
korona. Kendati demikian, 
Pertamina mengambil kesem-
patan saat harga minyak di 
pasar global menurun cukup 
dalam.

Ketika harga minyak men-
tah turun drastis pada April 
hingga Mei tahun lalu, Perta-
mina melakukan pembelian 
minyak dalam jumlah yang 
besar dan menyimpannya di 
dalam storage.     ■

Anak Pertamina Siap IPO
Anak usaha Pertamina ditargetkan masuk bursa saham pada semester II-2021

Filemon A Hadiwardoyo

Kenaikan Tarif Jalan Tol

ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Sejumlah kendaraan melintasi ruas jalan tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/2). Setelah sejumlah tarif tol naik di 
awal tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan menaikkan tarif di 
31 ruas  jalan tol sepanjang tahun 2021.


