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JAKARTA. Produsen plastik 
kemasan, PT Berlina Tbk siap 
merogok kocek untuk belanja 
modal Rp 100 miliar - Rp 150 
miliar tahun ini. Duit ini untuk 
meningkatkan kualitas pro-
duksi dengan melakukan pe-
remajaan mesin. 

Karsono Probosetio, Sekre-
taris Perusahaan PT Berlina  
Tbk mengatakan, peremajaan 
mesin dilakukan untuk me-
ningkatkan layanan dan me-
menuhi kebutuhan dari pe-
langgan. Jika kualitas mesin 
meningkat, diharapkan kon-
sumen semakin loyal. 

"Selain peremajaan mesin, 
dana belanja modal juga digu-
nakan untuk menambah me-
sin," kata Karsono kepada 
KONTAN, Kamis (26/2). Sa-
yangnya, Kartono tidak men-

jelaskan lebih terperinci dari 
rencana ini. 

Meskipun belanja mesin, 
Karsono bilang, Berlina terus 
melakukan efi siensi tahun ini. 
Efisiensi menjadi prioritas, 
karena manajemen perusaha-
an ini melihat ada tantangan 
bisnis yang berat tahun ini 
akibat melemahnya pertum-
buhan ekonomi.

Melihat kondisi ini, Karsono 
tak mau berharap banyak dari 
kinerja bisnisnya. Ia hanya 
membidik kinerja Berlina ta-
hun ini bisa menyamai dengan 
tahun 2014. 

Sekadar mengingatkan, tar-
get penjualan Berlina tahun 
2014 adalah Rp 1,1 triliun-Rp 
1,2 triliun. Jika terealisasi, 
target itu tumbuh 20%-25% di-
bandingkan dengan realisasi 

tahun 2013. 
Meski penghitungan kinerja 

2014 belum selesai, tapi Kar-
sono yakin realisasi penjualan 
sepanjang 2014 lalu bisa me-
menuhi target manajemen.

Pelanggan kemasan milik 
Berlina kebanyakan berasal 
dari pelaku industri. Seperti 
industri makanan, kosmetik 
dan industri perawatan tubuh. 
Beberapa pelanggan kemasan 

milik Berlina antara lain, pro-
duk perawatan tubuh seperti 
Lifebuoy, kemudian produk 
perawatan kulit merek Citra 
serta beberapa produk pasta 
gigi. 

Tahun lalu, pelemahan nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
Amerika Serikat membuat 
biaya produksi menjadi lebih 
mahal. Akibatnya manajemen, 
Berlina terpaksa menaikkan 
harga jual sekitar 12%-18%. 

Untuk tahun ini, Karsono 
belum bisa memastikan apa-
kah akan kembali menaikkan 
harga jual  kemasan plastik 
atau tidak. "Kami belum bisa 
memberikan jawaban soal 
harga," terang Karsono.

Gas yang dihasilkan akan menjadi feed stock 
untuk industri pupuk.
Montty Girianna, Deputi 3 Bidang 
ESDM, Kemenko Perekonomian.

CIKAMPEK. Perusahaan in-
dustri berat asal Jepang IHI 
Corporation menggandeng PT 
Pupuk Kujang untuk memba-
ngun fasilitas purwarupa 
pengolahan batubara berkalo-
ri rendah di Cikampek, Jawa 
Barat (26/2). Proyek ini dina-
mai Tigar (Twin IHI Gasifi er) 
Protoype Plant Project.

Batubara yang diolah akan 
diubah menjadi gas sintetis 
yang menjadi bahan baku un-
tuk industri pupuk dan petro-
kimia. Pabrik ini berlokasi di 
kawasan Industri PT Pupuk 
Kujang, Cikampek, Jawa Ba-
rat. Dalam kerjasama ini, anak 
usaha PT Pupuk Indonesia ini 
menjadi penyedia lahan, se-
dangkan IHI Corporation 
menjadi pengembang dan pe-
nyedia teknologi.

Setelah melewati pengujian, 
gas sintetis yang dihasilkan 
akan digunakan PT Pupuk 
Kujang sebagai bahan baku 
pembuatan pupuk. 

DaizoTakayanagi, Business 
Development and Sales Ener-
gy and plant operation IHI 
Corporation bilang, ada tiga 
tujuan pembangunan pabrik 
ini. Pertama, cadangan batu-
bara kalori rendah melimpah 
di Indonesia. Kedua, kebutuh-
an gas sangat banyak teruta-
ma untuk industri pupuk. 

“Ketiga, harga gas alam sema-
kin mahal dan berpotensi se-
makin mahal lagi," kata di Ci-
kampek, Kamis (26/2).

Perlu diketahui, pabrik ini 
sudah dibangun sejak Agustus 
2013. Kemudian tanggal 17 
Januari 2015 lalu, pabrik ma-
suk tahap pengujian dan suk-
ses melakukan gasifi kasi ba-
tubara pertama. Sayangnya, 
soal investasi pabrik ini, Daizo 
enggan menyebutkannya. Ia 
bilang, tahapan investasi ma-

sih berlangsung sampai dua 
tahun lagi, atau sampai pabrik 
beroperasi komersial. “Saat 
ini kami masih pengujian, dan 
hitungan biaya belum difi nali-
sasi semua," kilahnya.

Montty Girianna, Deputi 3 
Bidang Energi Sumber Daya 
Mineral (ESDM), Kementeri-
an Koordinator Perekonomi-
an, bilang proyek ini meman-
faatkan batubara kalori ren-
dah yang tak laku di pasar. 
“Gas yang dihasilkan akan 
menjadi feed stock untuk in-
dustri pupuk," kata Montty.

Setelah diresmikan, pabrik 
masuk tahap pengujian dan 
beroperasi selama 4000 jam. 
Diperkirakan, pabrik berope-
rasi komersial tahun 2017. 
Dalam masa pengujian, pabrik 
akan mengubah 50 ton batu-
bara menjadi 1800 mmbtu 
(million metric british ther-
mal unit) gas per hari. Ada-
pun komposisi gas yang diha-
silkan adalah 20% gas co, 30% 
gas co2, dan 50% gas h2.

Arifi n Tasrif, Direktur Uta-
ma PT Pupuk Indonesia bi-
lang, pabrik ini akan menjadi 
sumber gas alternatif bagi in-
dustri pupuk. Sebab, kebutuh-
an gas industri pupuk di Indo-
nesia mencapai 700-800 
mmscdf (million standard 
cubic feet per day). "Nantinya 
kebutuhan gas kami akan di-
ambil dari gas dari batubara 
ini,” kata Arifi n.                    

Pabrik Gas  
Batubara IHI 
Beroperasi
Gas olahan batubara ini dipasok ke PT Pupuk Kujang

Berlina Siap Belanja Mesin Rp 150 Miliar

Pelanggan 
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kebanyakan dari 
industri makanan 

& kosmetik.

MANUFAKTUR

Peluang bisnis bisa da-
tang dari mana saja.  
Seperti yang dilakukan 

Sophia Amoruso. Perempuan 
muda bergaya bohemian ke-
lahiran 1984 ini pernah men-
jadi pengelana yang tidur di 
mana saja dan makan dari 
sisa buangan. Kini ia menja-
di chief executive officer 
(CEO) perusahaan fesyen 
beromzet US$ 100 juta per 
tahun di Los Angeles dan 
mempekerjakan 350 orang. 

Berbeda dari para jut-
awan dot-com yang keba-
nyakan lulusan atau jebolan 
universitas ternama, seperti 
Stanford dan Harvard, Amo-
ruso tidak pernah menge-
nyam kuliah di bangku uni-
versitas. Dan kebetulan ma-
suk ke dunia retail online 
dengan menjual pakaian be-
kas di eBay. 

Namun demikian kita 
perlu memberikan acungan 
jempol terhadap moto hidup 
yang ia pegang. Yakni; Hidup 
ini pendek. Jangan malas. 

Dalam buku best-sellernya 
berjudul #Girlboss (tagar 
Girlboss), Amoruso mema-
parkan perjalanan hidupnya 
yang unik, mulai dari seo-
rang pengelana hingga men-
jadi seorang bos perempuan. 

Ia memulai dengan mind-
set dalam diri: lebih baik me-
ngerahkan energi seluruhnya 

untuk menjadi idola bagi diri 
sendiri, daripada menjadi-
kan orang lain sebagai idola.

Bagi seorang Amoruso, 
berkesempatan makan tiga 
kali sehari dan mempunyai 
kamar tidur hangat saja me-
rupakan kemenangan tersen-
diri. Mengingat latar bela-
kangnya yang bohemian dan 
nomadis. 

Ia merasa dirinya pecun-
dang di masa-masa kecil dan 
remajanya, Namun ia kini 
merasa terberkati sebagai se-
orang Chief Executive Offi cer 
perusahaan dot-com yang di-
rajai oleh para pria ahli tek-
nologi informasi (TI) dan je-
bolan universitas ternama. 

Amoruso merupakan sua-
tu enigma yang sangat pantas 
dijadikan teladan bagi para 
entrepreneur perempuan. 
Bahkan majalah Forbes men-
julukinya sebagai seorang 
“fenomena fesyen” terbaru.

Mengapa Amoruso men-
dapatkan pujian ini? Perta-
ma, ia memilih untuk memu-
lai bisnis dengan nyaris nol 
kapital. Pakaian-pakaian pe-
rempuan yang dijualnya di 
eBay dibelinya dari pasar 
murah pakaian bekas. Buku 
panduannya hanya satu: 
Starting an eBay Business for 
Dummies. 

Jalur penjualan dan pe-
masaran yang dipakainya 

telah ada sebelumnya, Jadi ia 
tidak menciptakan sesuatu 
yang baru. 

Meskipun ia bukan pen-
cipta, namun ia adalah seba-
gai user yang luar biasa dan 
berhasil. Ia bukan Mark Zu-
ckerberg, Steve Jobs, atau 
bahkan Tony Hsieh. Hanya 
saja Amoruso memiliki daya 
belajar tinggi dan fokus da-
lam mengerjakan bisnis, ter-
lepas dari keterbatasannya.

Dengan ketajaman mata 
akan kualitas “layak pakai,” 
ia berhasil membeli barang 
bekas dengan harga luar bia-
sa murah. Hanya sekitar be-
berapa dollar saja, dan dijual 
dengan mark-up ratusan per-
sen. Thrift stores seperti Goo-
dwill, Salvation Army, dan 

semacamnya merupakan ba-
rang yang menjadi ladang 
perburuannya.

Toko online pakaian bekas 
tersebut diberi nama Nasty 
Gal. Nama ini berasal dari 
album vinyl Betty Davis yang 
diluncurkan pada tahun 1975 
dengan judul lagu yang sama. 
Gaya yang dibawakannya 
vintage alias “pakaian bekas 
layak pakai” dengan dandan-
an ala tahun 1970an. Bukan 
perempuan fashion dengan 
merek Hermes, namun putri 
hippie dengan poni lurus.

Kini Nasty Gal telah me-
miliki omzet bisnis sekitar 
US$ 100 juta per tahun. De-
ngan prinsip “menyukai diri 
sendiri terlebih dulu sehingga 
orang lain juga menyukai 
kita,” Amoruso mulai belajar 
mencintai berburu pakaian 
bekas, termasuk melalui 
Craigslist yang padat iklan 
baris barang-barang bekas> 
Targetnya adalah pemilik 
barang bekas seperti kelompok 
teater yang bangkrut dan ko-
leksi pakaian seseorang yang 
baru meninggal dunia.

Suatu ketika, ia membeli 
jaket bekas bermerek Chanel 
seharga US$ 8 dan dijual di 
eBay dengan tawaran awal 
US$ 9,99. Ternyata barang 
tersebut berhasil dijual de-
ngan harga hingga US$ 1500. 
Dahsyat benar model bisnis 

lelang vintage clothes ini. 
Cara kedua, Amoruso me-

manfaatkan marketing gratis 
efek dari social media seperti 
MySpace dengan 60.000 fri-
endsnya. Selain itu, ia juga 
menggunakan dirinya sendi-
ri sebagai model. 

Ketiga, Amoruso mengerti 
nilai siluet dan “jatuhnya” 
sebuah pakaian ketika difoto. 
Semakin baik “jatuhnya,” 
akan semakin indah dipan-
dang dan semakin mudah 
dijual. Ini adalah skill ten-
tang fesyen yang cukup ad-
vanced. 

Dalam satu setengah ta-
hun, bisnis yang dirintis oleh 
Amoruso ini telah berubah 
menjadi entitas bisnis yang 
besar. Berawal dari hanya 
beroperasi dari gudang pela-
buhan di Benicia. Setahun 
kemudian, mereka pindah ke 
tempat operasi yang lebih be-
sar di Berkeley. 

Delapan bulan kemudian, 
aktivitas bisnis ini kembali 
pindah lagi ke Emeryville di 
mana Pixar berlokasi. Dalam 
satu tahun, mereka mampu 
tumbuh hingga 700%. 

Perjalanan Amoruso unik 
dan “biasa” yang bisa ditela-
dani siapapun. Asal rajin, 
pasti bisa. Ini telah terbukti 
dengan omzet US$ 100 juta 
per tahun. Pencapaian yang 
luar biasa hebat!                

Menjadi Girlboss ala Sophia AmorusoMenjadi Girlboss ala Sophia Amoruso
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Gerai

Mercedes-Benz Lirik 
Pengadaan Bus Untuk BRT

JAKARTA. Tahun 2014 merupakan tahun yang cukup berat 
bagi Mercedes-Benz Indonesia. Sebab, mengacu data Ga-
bungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikin-
do), penjualan bus Mercedes-Benz Indonesia tahun lalu 
hanya 462 unit, turun 51% ketimbang tahun 2013 yang ter-
catat 945 unit.

Olaf Petersen, Director of Sales Commercial Vehicle 
Mercedes-Benz Indonesia, penjualan bus tahun 2014 terli-
hat turun karena penjualan tahun 2013 naik tinggi. "Semen-
tara penjualan tahun 2014 melemah karena beberapa fak-
tor,” kata Olaf di Jakarta, Kamis (26/2). 

Salah satu faktor yang menurunkan penjualan adalah, 
penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Selain itu, gangguan 
distribusi akibat putusnya jembatan Comal juga menjadi 
penyebab turunnya penjualan bus berlogo Mercy ini. 

Untuk tahun ini, Olaf belum bisa memastikan potensi 
penjualan bus Mercedes-Benz. Sebab, banyak konsumen 
masih wait and see. Agar konsumen segera melakukan 
pembelian, Olaf berencana meluncurkan produk anyar. 
"Kami akan meluncurkan Bus 2542 agar portofolio kami 
makin lengkap," ungkap Olaf. 

Selain dari perusahaan otobus, Mercedes-Benz melihat 
peluang penjualan bus dari program pengadaan bus peme-
rintah. Misalnya, pengadaan bus untuk program Bus Rapid 
Transportation (BRT). “Tak hanya swasta, kalau bus kami 
dibutuhkan pemerintah, kami akan sediakan," tambah El-
vera N. Makki, Deputy Director Corporate Communica-
tion dan External Affairs Mercedes-Benz Indonesia. 

Tak Ada Pesanan, Penjualan 
Mobil Taksi Januari Nihil

JAKARTA. Penjualan mobil untuk taksi mengecewakan di 
awal tahun 2015 ini. Mengacu data Gabungan Industri Ken-
daraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), di bulan pertama 
tahun 2015 ini, tak satupun mobil untuk kebutuhan taksi 
yang terjual.

Kondisi ini berbeda dengan Januari tahun 2014 lalu, di-
mana penjualan mobil untuk taksi tercatat sebanyak 772 
unit. Jika ditilik lebih detail data Gaikindo 2014, penurunan 
penjualan taksi ini sudah terjadi sejak November 2014. Di 
bulan November 2014, penjualan taksi hanya 71 unit. 

Walaupun angka penjualan taksi di Januari 2015 masih 
nihil, bukan berarti penjualan taksi tahun 2015 sepi. Rah-
mat Samulo, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor 
(TAM) bilang, karakter penjualan mobil taksi ini berbeda 
dengan mobil pribadi yang bisa terjual setiap bulan. "Pen-
jualan taksi ini datangnya pada waktu-waktu tertentu saja," 
kata Rahmat kepada KONTAN Selasa (24/2).

Untuk bisnis armada untuk taksi ini, Toyota memiliki 
Limo dan Etios. Walau tak ada penjualan selama Januari 
2015, namun Toyota membukukan penjualan taksi seba-
nyak 770 unit di Januari tahun lalu. 

Selain Toyota, ada pula PT Nissan Motor Indonesia (NMI) 
yang berbisnis di segmen mobil taksi ini. Sama dengan 
Toyota, Nissan tak berhasil menjual armada untuk taksi di 
Januari 2015. Adapun di Januari 2014 lalu, Nissan hanya 
bisa menjual dua unit saja. "Pasar taksi adalah segmen 
yang tidak bisa dikontrol. Karena banyak faktor yang mem-
pengaruhinya," kata Budi Nur Mukmin, General Marketing 
Strategy and Communication Division PT NMI. 

Inovasi Astra

KONTAN/Cheppy A. Muchlis
Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Susi Pudjiastuti yang menjadi pembicara dalam acara Innovastra di Jakarta, Kamis (26/2). Innovastra merupakan ajang 
tahunan untuk menampilkan dan menghargai kemampuan berinovasi seluruh insan Astra di Indonesia. Secara total, 
jumlah proyek-proyek inovasi yang didaftarkan melalui Innovastra dalam lima tahun melonjak hingga 102,16%.

IHI Corporation
Perusahaan asal Jepang yang 
berdiri 5 Desember 1853 ini 
dulunya bernama Ishikawajima-
Harima Heavy Industries Co, 
Ltd. Perusahaan ini mem-
produksi kapal, mesin pesawat, 
turbocharger untuk mobil, mesin 
industri, listrik dan lain-lain.

PT Pupuk Kujang
Perusahaan pupuk plat me-
rah ini berdiri 9 Juni 1975 di 
Cikampek, Jawa barat deng-
an investasi US$ 260 juta. 
Perusahaan ini memiliki dua 
pabrik, dengan kapasitas total 
sebanyak 1,14 juta ton pupuk 
urea dan 660.000 ton amoniak. 
Adapun bahan baku produksi 
yang dibutuhkan Pupuk Kujang 
adalah gas, air dan udara.

Sumber: ihi.co.jp dan pupuk-kujang.co.id


