
 

PT.AQUA GOLDEN MISISSIPI & DANONE AQUA 

Company Profile 

PT. AQUA Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo, sebagai 

produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di 

Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini AQUA memiliki 14 pabrik di seluruh 

Indonesia. Pada tahun 1998, AQUA (yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama) 

melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan Group DANONE, yang merupakan 

salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam 

nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan 

penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera DANONE-AQUA, kini AQUA 

memiliki lebih dari 1.000.000 titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di 

seluruh Indonesia. 

Lokasi Sumber Mata Air AQUA 

1. Brastagi -Lampung (Jabung dan Umbul Cancau)  

2. Mekarsari (Kubang)  

3. Subang (Cipondoh)  

4. Wonosobo (Mangli)  

5. Klaten (Sigedang)  

6. Pandaan  

8. Kebon Candi  

9. Mambal                                                                                                                                      

10.Menado (Airmadidi)  

 



History of  PT . Aqua  Golden Mississippi  

1973  

PT AQUA Golden Mississippi didirikan sebagai pioner perusahaan air minum mineral 

pertama di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi.  

1974  

Produksi pertama AQUA diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dari 

pabrik di Bekasi. Harga per botol adalah Rp.75,- 

1984  

Pabrik AQUA kedua didirikan di Pandaan di Jawa Timur, sebagai upaya agar lebih 

mendekatkan diri pada konsumen yang berada di wilayah tersebut. 

1985  

Pengembangan produk AQUA dalam bentuk kemasan PET 220 ml. Pengembangan ini 

membuat produk AQUA menjadi lebih berkualitas dan lebih aman untuk dikonsumsi. 

 

1993  

Menyelenggarakan program AQUA Peduli (AQUA Cares), sebagai langkah pendauran ulang 

botol plastik AQUA menjadi materi plastik yang bisa dapat digunakan kembali. 

 

1995 

AQUA menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi in line di 

pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan pembuatan kemasan AQUA dilakukan bersamaan. 

Hasil sistem in line ini adalah botol AQUA yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di 

ujung proses produksi., sehingga proses produksi menjadi lebih higienis 

 

1998 

Penyatuan AQUA dan grup DANONE pada tanggal 4 September 1998. Langkah ini 

berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan AQUA sebagai produsen 

air mineral dalam kemasan (AMDK) yang terbesar di Indonesia.  

 



2000 

Bertepatan dengan pergantian milenium, AQUA meluncurkan produk berlabel Danone-

AQUA. 

 

2001  

DANONE meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40 % menjadi 74 %, 

sehingga DANONE kemudian menjadi pemegang saham mayoritas AQUA Group. AQUA 

menghadirkan kemasan botol kaca baru 380 ml pada 1 November 2001. 

2002 

Banjir besar yang melanda Jakarta pada awal tahun menggerakkan perusahaan untuk 

membantu masyarakat dan juga para karyawan AQUA sendiri yang terkena musibah 

tersebut. AQUA menang telak di ajang Indonesian Best Brand Award. Mulai diberlakukannya 

Kesepakatan Kerja Bersama [KKB 2002 - 2004] pada 1 Juni 2002.  

2003  

Perluasan kegiatan produksi AQUA Group ditindaklanjuti melalui peresmian sebuah pabrik 

baru di Klaten pada awal tahun. Upaya mengintegrasikan proses kerja perusahaan melalui 

penerapan SAP (System Application and Products for Data Processing) dan HRIS (Human 

Resources Information System). 

2004  

Peluncuran logo baru AQUA. AQUA menghadirkan kemurnian alam baik dari sisi isi maupun 

penampilan luarnya. AQUA meluncurkan varian baru AQUA Splash of Fruit, jenis air dalam 

kemasan yang diberi esens rasa buah strawberry dan orange-mango. Peluncuran produk ini 

memperkuat posisi AQUA sebagai produsen minuman.  

2005  

DANONE membantu korban tsunami di ACEH. Pada tanggal 27 September, AQUA 

memproduksi MIZONE, minuman bernutrisi yang merupakan produk dari DANONE. MIZONE 

hadir dengan 2 rasa, orange lime dan passion fruit. 

 



Mizone Story 

Dengan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang industri air minuman dalam 

kemasan, di abad 21 ini Danone Aqua melakukan suatu inovasi dengan meluncurkan produk 

Mizone tepatnya pada 27 September 2005. Mizone sendiri merupakan produk yang sudah 

dikenal di New Zealand, Australia, dan China. 

Danone-Aqua melihat potensi pasar dengan memanfaatkan negara  Indonesia yang beriklim 

tropis dengan aktivitas  penduduk yang sehari-harinya  padat  dan sangat berpotensi dalam 

menyebabkan tubuh kehilangan cairan. Padahal, kehilangan cairan sebesar 2% saja dapat 

menurunkan konsentrasi dan stamina tubuh kita. Menjawab kebutuhan tersebut, MIZONE 

hadir di Indonesia sebagai sebuah inovasi baru dalam kategori minuman ISOTONIK. 

Dengan kandungan HYDROMAXX nya Mizone dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang 

dengan mudah. Diluncurkan pertama kali di Surabaya pada tanggal 27 September 2005, 

Mizone hadir dalam dua rasa yaitu ORANGE LIME dan PASSION FRUIT. 

Produk (Product) 

 Mizone lebih dari sekedar minuman isotonik, karena Mizone bisa diminum kapan 

saja dan dimana saja untuk menemani aktivitas sehari-hari.  

 Dengan rasa yang unik dan aroma yang nyegerin – segernya beda kayak baru abis 

mandi- dan 5 vitamin [E, B1, B3, B6, B12]plus elektrolit [Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-] yang 

memberikan nutrisi untuk tubuh kita cocok untuk menemani  aktivitas sehari-hari 

kita. 

 Ukuran yang pas dengan bentuk serta warna botol yang trendy cocok untuk dibawa-

bawa beraktivitas. 

 Terdiri dari 3 pilihan rasa:  Passion Fruit, orange lime and Lychee Lemon 

Harga (Price) 

Harga Mizone yang sangat ekonomis dan kompetitif yaitu Rp 2500 / botol dengan volume 

500 mL mampu membidik kebutuhan konsumen di semua kalangan, khususnya usia 18-35 

tahun yang dalam kehidupannya penuh dengan aktivitas. Bandingkan dengan harga Pocari 

http://haryadhaagustian.wordpress.com/2009/05/25/88/


Sweat dalam kemasan kaleng 330 mL yang dijual seharga Rp 3300.  Dengan harga sebesar 

itu, value Mizone menjadi lebih tinggi di mata konsumen. 

Distribusi (Place) 

Distribusi Mizone berorientasi nasional menggunakan jalur distribusi Aqua yang sangat luas, 

kuat di pasar tradisional (mudah dijumpai di warung dan toko-toko yang menjual produk 

Aqua). Sampai ada suatu istilah di kalangan distributor “di mana ada Aqua, disitu ada 

Mizone”. 

 Target Audience Mizone  

Target pasar Mizone adalah semua  kalangan umur, namun dalam kampanyenya lebih 

ditujukan kepada kalangan usia 18-35 tahun dengan aktivtas yang dinamis. Mizone bisa 

membidik segmen konsumen yang lebih luas, yaitu konsumen air mineral dalam kemasan 

botol yang jumlahnya sangat besar. 

MIZONE CASE 

Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawasan Obat 

dan Makanan Surabaya Totok Sudjianto mengatakan hal ini, Di label minuman Mizone 

hanya tertera bahan pengawet kalium sorbat. Setelah diteliti, ternyata dalam minuman itu 

terdapat bahan pengawet lain, yaitu natrium benzoat sebanyak 31,75 mg/kg. Pada label 

Minuman Isotonik Mizone tersebut  tidak disebutkan adanya kandungan natrium benzoat 

dan kalium sorbat, dan beredar isu bahwa kandungan bahan pengawet dalam Mizone tersebut 

membahayakan kesehatan  dan dapat (menyebabkan penyakit lupus).  

ketidaksesuaian antara label dan kandungan bahan tambahan makanan pada minuman itu 

telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU 

Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

Meski ada ketidaksesuaian, Totok mengatakan, minuman itu tidak berbahaya bagi 

kesehatan karena kandungan natrium benzoat dan kalium sorbat masih di bawah batas. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan 



mengatur, batas kandungan natrium benzoat pada minuman maksimal 600 mg/kg dan 

kalium sorbat 200 mg/kg.  

Kombet (Komite Masyarakat Anti Bahan Pengawet) selaku  LSM baru. PT Tirta Investama 

(TI), pemilik brand Aqua dan Mizone, sangat ingin tahu siapa Kombet ini. Bahkan karena 

keingintahuan itu, seperti diungkap Willy Sidharta, ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan 

(ASRIM), pihaknya terus melakukan investigasi untuk mencari informasi lebih mendalam 

tentang Kombet. “Kami memakai jasa pihak ketiga,” kata Willy, yang juga presdir PT Aqua 

Golden Mississippi Tbk., anak perusahaan TI, yang beromzet Rp1,4 triliun itu. Hanya, Willy 

enggan memberi tahu sejauh mana hasil investigasinya.  

Mizone adalah salah satu produk minuman yang paling cemerlang sepanjang 2006. 

Diluncurkan September 2005, dalam setahun kemudian Mizone mampu menyalip produk-

produk lain yang masuk pasar lebih dahulu. Parmaningsih Hadinegoro, corporate secretary 

TI, mengklaim Mizone telah menyalip Pocari Sweat, produk PT Amerta Indah, sebagai jawara 

di kategori minuman isotonik. Padahal, sejak 2003 boleh dibilang Pocari Sweat-lah yang 

merajai pasar minuman isotonik. Namun, sejak Kombet mempublikasikan hasil 

penelitiannya dan diliput luas oleh media massa, Mizone sementara harus menyingkir dari 

persaingan bisnis minuman isotonik.  

Namun, akibat kelalaiannya itu, Mizone harus menanggung rugi tidak sedikit. Mizone 

dipasarkan dengan jaringan Aqua yang terdiri dari 30 depo, 50 distributor, dan 1 juta gerai di 

seluruh Indonesia. Jika satu gerai menjual rata-rata 10 botol per hari, dengan harga per 

botol Rp3.500, berarti Mizone kehilangan penjualan Rp35 miliar per hari. 

SOLUSI 

Akhirnya, Senin (27/11) lalu, Badan POM memerintahkan Mizone menarik seluruh produk 

yang bermasalah dari pasar dan memusnahkannya dalam waktu dua minggu. Dalam jumpa 

pers Rabu (6/12) lalu di Hotel Shangri-La, Jakarta, Didi Nugrahadi, direktur pemasaran TI, 

juga mengakui kesalahan itu. “Kami akan menarik Mizone dan mengganti labelnya dengan 

yang mencantumkan dua bahan pengawet tersebut,” janji Didi. sebenarnya tidak ada 

masalah dengan produk. Hanya pada labelnya yang kurang jelas sehingga produknya masih 

aman untuk dikonsumsi. 



ALTERNATIVE COURSE ACTION 

Langkah recovery yang dilakukan Mizone cukup strategis dengan langsung menarik produk 

dan menggantinya dengan produk yang telah direvisi. Dengan kata lain, Mizone tidak 

membiarkan produknya kosong di pasar dan tetap mempertahankan availability dan juga 

terlihat menghindari perdebatan akibat munculnya isu yang tidak benar. Isu negatif yang 

melanda Mizone tidak terus dilawan, tapi disikapi dengan tindakan yang dapat 

mengembalikan trust konsumen. Komunikasi pemasaran yang dilakukan Mizone semakin 

gencar dengan memberi  edukasi konsumen melalui media TV, koran, maupun sponsorship. 

Sehingga tahun 2006 Mizone membelanjakan 64,1 M (terbesar dibandingkan produk 

minuman isotonik lainnya saat itu) untuk  kampanye produknya.  Strategi yang dilakukan 

Mizone berhasil sehingga pada tahun yang sama dapat mengembalikan image produk pada 

jalur yang sesuai.  

Bahkan pada Juni 2008 Mizone meluncurkan  varian baru dengan rasa lychee lemon yang 

sensasional. Selesai dengan isu bahan pengawet, pada tahun 2008, promosi Mizone diarahkan 

pada pendekatan interaktif terhadap konsumen melalui pogram “Tantangan Mizone jadi 

100% Kamu” dan karakter animasi mibody (stamina), mimind (konsentrasi), dan mimood 

(semangat) yang mencerminkan sisi manfaat mengkonsumsi Mizone. Bahkan saat ini mizone 

berupaya memposisikan produknya sebagai “everyday restoration drink”, artinya minuman 

yang baik dikonsumsi setiap hari untuk kesehatan. Langkah promosi Mizone inilah yang 

menjadikan produknya kembali menjadi pilihan konsumen. 

Promosi MIZONE untuk mengembalikan image 

Untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, Mizone melakukan edukasi kepada 

konsumen melalui promosi baik below the line maupun above the line. 

1.  Mizone melakukan kampanye besar-besaran lewat placement iklan di televisi (TV), 

radio, media cetak, dan media luar ruang. Belanja iklan Mizone sepanjang 2006 

paling besar dibandingkan kompetitornya, yaitu sebesar 46,1 milyar. Pada Agustus 

2006, Mizone mengadakan sampling road show di beberapa kota besar pada pusat 

keramaian. Mizone memasuki sekolah dengan membuat iklan dan pembuatan logo 

Mizone pada lapangan olahraga (lapangan basket) serta di white board SMA ternama 

di beberapa kota besar. 



2. Momen puasa (November 2006) menjadi peluang Mizone dalam mempromosikan 

produknya. Mizone melakukan berbagai variasi program baik di radio, games pada 

pusat keramaian, dan 2 iklan komersial di TV. Program “It’s Mizone Time” pada 

beberapa stasiun radio di Jakarta, Surabaya dan Bandung yang menawarkan kuis yang 

menarik serta penerbitan buletin dengan tema yang unik bertajuk “Recharge your 

Body during Fasting Month” yang tersebar di beberapa supermarket/ mall, masjid, 

kampus, dan kantor memperkenalkan Mizone pada masyarakat luas. 

3. Memasuki tahun 2008, strategi pemasaran Mizone diarahkan untuk 

mengomunikasikan benefit produk. Dari sisi kreatif, Mizone berusaha keluar dengan 

kampanye berupa testimonial yang disebut “Tantangan Mizone Jadi 100% Kamu”. 

Konsumen dipiih secara acak untuk minum Mizone selama 8 hari. Kemudian, 

merekam aktivitas minimal 5 menit setiap hari setelah minum Mizone. Dari event itu, 

Mizone berhasil membuat 12 versi iklan dengan 3 konsumen berbeda. Langkah ini 

mampu meningkatkan interaktivitas dan customer engangement antara konsumen 

dengan Mizone.  Memasuki Juni 2008, Mizone tetap fokus untuk mengomunikasikan 

benefit-nya. Kali ini, dengan menggunakan karakter animasi untuk memvisualisasikan 

tiga aspek benefit produknya: mibody (stamina), mimind (konsentrasi), dan mimood 

(semangat). 

Persaingan di antara produsen-produsen minuman isotonik  

Competitor Langsung dan Tidak Langsung Dari Mizone 

1. Langsung : Pocari Sweat (PT.OTSUKA) & Vita Zone (PT.Mayora) 

 

2. Tidak Langsung :  

Kino Sweat dari Gorup Kino, X-Ion dari PT Dankos Laboratories, Zporto dari PT 

Triusaha Mitraharja, Gatorade  , powerade serta Fatigon Hydro Plus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


