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JAKARTA. Asap akibat keba-
karan hutan di Indonesia telah 
berkelana ke negeri Jiran, Si-
ngapura. Tak terima dengan 
asap tersebut, otoritas Singa-
pura mengambil sikap. 

Surat kabar Singapura, 
Strait Times Kamis (8/10) 
melaporkan, sejumlah super-
market Singapura menarik 
tisu produksi Asian Pulp and 
Paper (APP) dan empat per-
usahaan lain asal Indonesia. 

Supermarket yang telah 
menarik tisu itu adalah: NTUC 
FairPrice, Sheng Siong, Prime 
Supermarket, Dairy Farm 
Group (7-Eleven, Cold Stora-
ge, Giant), Ikea, Unity Phar-
macy dan Watsons. 

Aksi ini dilakukan setelah 
keluar sikap Singapore Envi-
ronment Council (SEC) yang 

mencabut sementara sertifi-
kat hijau kepada Universal 
Sovereign Trading yang meru-
pakan distributor APP di Si-
ngapura. SEC menuding, lima 
perusahaan tisu tersebut telah 
merusak dan menyebabkan 
kebakaran hutan dan asap. 

Namun, tuduhan itu diban-
tah Suhendra Wiriadinata, Di-
rektur Asia Pulp & Paper 
(APP). Suhendra bilang, pi-
haknya tidak melakukan aksi 
perusakan atau pembakaran 
hutan. "APP tegas tidak men-
dukung kebakaran hutan," 
ujar Suhendra lewat surat 
elektronik kepada KONTAN, 
Kamis (8/10).

Soal pencabutan sertifi kat 
hijau, Suhendra mengklaim 
telah berkoordinasi dengan 
otoritas Singapura untuk me-

nanggapi permintaan data dan 
informasi sesuai tenggat wak-
tu. APP mengundang otoritas 
Singapura berkunjung ke APP 
untuk menyaksikan penera-
pan kebijakan tanpa bakar. 
"Kebakaran hutan adalah isu 
yang sangat rumit, pemerintah 
Singapura dan Indonesia ma-
sih menyelidikinya," katanya. 

Soal penarikan kertas tisu-
nya di Singapura, belum bisa 
menanggapi. Adapun Liana 
Bratasida, Direktur Eksekutif 

Asosiasi Pulp dan Kertas In-
donesia (APKI) meminta Si-
ngapura tak terburu-buru 
memboikot produk. @Belum 
ada bukti," katanya.

Sementara Tony Wenas 
Presiden Direktur Riau Andal-
an Pulp an Paper mengaku 
tak kena dampak pemboiko-
tan di Singapura. "Kami tidak 
memproduksi kertas tisu," 
katanya singkat.

Benediktus Krisna Yogatama

Asia Pulp & Paper (APP) tegas, kami 
tidak mendukung kebakaran hutan.
Suhendra Wiriadinata, 
Direktur Asia Pulp & Paper (APP).

JAKARTA. Janji pemerintah 
memangkas harga gas bagi 
industri pupuk mulai 1 Janua-
ri 2016 menjadi berita melega-
kan bagi industri.  Salah satu-
nya pupuk yang mendapat 
harga US$ 7 per mmbtu, dari 
yang sekarang di US$ 8 per 
mmbtu.

Hidayat Nyakman, Direktur 
Utama PT Petrokimia Gresik 
bilang, jika harga gas turun 
maka harga pupuk dari produ-
sen juga akan ikut turun. "Ini 
kabar positif ke industri pu-
puk. Bisa menurunkan harga 
pokok jual," kata Hidayat ke-
pada KONTAN, Kamis (8/10).

Saat ini, PT Petrokimia Gre-
sik mendapatkan pasokan gas 
dari Kangean Energy dengan 
sekitar US$ 7,5 - US$ 8,5 per 
mmbtu, sudah termasuk biaya 
proses pipa dan toll fee. Ada-
pun kebutuhan gas di PT Pet-
rokimia Gresik adalah 65 
mmscfd.

Sayang, Hidayat belum bisa 
memastikan besaran penuru-
nan harga pupuk karena ada 
perbedaan penggunaan kom-
ponen gas di tiap jenis pupuk. 
"Setiap jenis pupuk berbeda-
beda kebutuhan gasnya, ada 
komponen kadar nitrogen 
berbeda dalam proses pro-
duksi pupuk," kata Hidayat.

Petrokimia Gresik saat ini 

memiliki pabrik di Gresik dan 
memproduksi empat jenis 
pupuk yakni urea, SP 36, 
phonska, dan amonium sulfat. 
Adapun kapasitas produksi 
perusahaan yang menyandang 
status Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN) ini tercatat seni-
lai 6,2 juta ton per tahun. 

Untungkan perkebunan
Zain Ismed, Sekretaris Per-

usahaan PT Pupuk Sriwidjaja 
(Pusri) juga mengaku lega 
dengan keputusan pemerintah 
yang menurunkan  harga gas 
untuk pupuk. Zain bilang, saat 
ini mereka memperoleh harga 
gas US$ 6,75 per mmbtu. 

"Memang harga dari peme-
rintah kelihatannya lebih ma-
hal. Tapi jangan lupa, kontrak 
pasokan gas ke kami itu ada 
eskalasi harga tiap tahun seki-
tar 2%-2,5%. Kalau harga itu 
dipatok di US$ 7 per mmbtu 
itu bagus dan jelas untuk pe-
rencanaan jangka panjang," 
kata Zain kepada KONTAN, 
Kamis (8/10).

Menurut Zain, penurunan 
harga gas akan menurunkan 
beban produksi mereka se-
hingga bisa kompetitif ketika 
bersaing dengan pupuk impor. 
"Dengan harga pupuk yang 
lebih murah, akan mendorong 
produktivitas perkebunan dan 
pertanian," terang Zain.

Saat ini, kebutuhan gas di 

Pusri dalam satu tahun ter-
akhir sekitar 225 mmbtu. 

Adapun harga gas mengan-
tongi sekitar 60% dari kompo-
nen harga pokok penjualan. 
Saat ini, Pusri tercatat memi-
liki 4 pabrik, masing-masing 
berkapasitas produksi 570.000 
ton per tahun. 

Sehingga, total kapasitas 
produksi PT Pupuk Sriwidjaja 
adalah 2.280.000 ton per ta-
hun. Namun karena mesin 
sudah termakan usia, kapasi-
tas produksi mereka tak mak-
simal. Saat ini, Pusri akan se-
dang merampungkan pabrik 
baru Pusri 2B yang bisa me-
ngerek produksi menjadi 2,8 
juta ton tahun depan.

Berdasarkan data Forum 
Industri Pengguna Gas Bumi 
(FIPGB), kebutuhan gas un-
tuk industri pupuk Indonesia 
pada tahun 2015 ini adalah 
sebesar 791,22 mmscfd. Kebu-
tuhan ini naik sebesar 2,32% 
dari kebutuhan tahun 2014 
yang tercatat sebesar 773,22 
mmscfd. 

Kebutuhan gas bumi untuk 
industri pupuk ini setara de-
ngan 34,68% dari total kebu-
tuhan gas bumi industri kese-
luruhan. Sehingga, industri  
pupuk terbilang  menjadi in-
dustri yang membutuhkan gas 
terbanyak.

Selain pupuk industri yang 
banyak butuh gas adalah in-
dustri keramik                    ■

Tarif Gas 
Turun, Pupuk 
Pangkas Harga
Pemerintah patok harga gas US$ 7 mmbtu mulai 2016

Benediktus Krisna Y.

Tisu APP Terkena Aksi Boikot di Singapura

■MANUFAKTUR

Anda mungkin belum 
pernah mengenal nama 
David Neeleman. Na-

mun Anda kemungkinan per-
nah mendengar, atau melihat 
selintas nama maskapai pe-
nerbangan JetBlue.

David Neeleman adalah 
pendiri JetBlue, maskapai 
penerbangan hip berlogo biru 
yang penuh dengan inovasi 
dan ide-ide pionir. Kini Jet-
Blue adalah salah satu mas-
kapai penerbangan dengan 
pertumbuhan bisnis tertinggi 
di dunia. 

Neeleman dilahirkan di 
Sao Paulo, Brasil di tahun 
1959 ketika ayahnya bekerja 
sebagai jurnalis di sana. 
Anak ke–2 dari tujuh bersau-
dara, ia tidak begitu menyu-
kai sekolah, berhasil lulus 
SMA dan diterima di Univer-
sity of Utah. 

Dalam tradisi Mormon, ia 
harus menjadi relawan seba-
gai misionaris selama dua 
tahun di Brasil. Pengalaman 
tersebut mengubah jalan hi-
dupnya. Saat jadi relawan 
itu, Ia belajar tentang kepe-
mimpinan dan arti sukses.

Kembali ke Utah, ia me-
mulai keluarga, ketika ia di-
tawari untuk menjadi agen 
pemasaran salah satu pemi-
lik timeshare. Ia menyewakan 
unit kondo timeshare sambil 
membuatkan paket pener-

bangan untuk berwisata di 
Hawaii. Penghasilannya saat 
itu mencapai US$ 600 per 
hari, sehingga ia pun drop-
out dari universitas lantaran 
aktivitas pekerjaannya ini.

Setelah satu setengah ta-
hun menikmati sukses seba-
gai pemula, maskapai pener-
bangan partnernya bangkrut. 
Karenanya, ia perlu mencari 
jalan keluar bagi peserta pa-
ket wisatanya. Ia pun bekerja 
di Grandpa’s Grocery Store di 
malam hari. 

Teman keluarga June 
Morris pemilik Morris Travel 
Service menawarkan pekerja-
an kepada David Neeleman. 
Ia pun menjalankan ide “dis-
count air travel” dengan nama 
Morris Air. Hanya dengan 
penawaran US$ 69, seorang 
turis bisa mencapai perjalan-
an wisata dari Salt Lake City 
ke Los Angeles.

Neeleman sangat detil da-
lam manajemen, sehingga ia 
dikenal cukup dekat dengan  
para bawahannya. Ia juga 
sangat kreatif, penuh ide-ide 
baru, yang diduga merupa-
kan akibat positif dari Atten-
tion Deficit Disorder (ADD) 
yang dideritanya sejak kecil. 

Di tahun 1993, ia meng-
alami kegelisahan hingga ia 
mengontak maskapai budget 
Southwest Airlines berbasis 
di Dallas, Texas. CEO South-

west Herb Kelleher mengakui-
sisi Morris Air senilai US$ 
128 juta. Dari jumlah ini, 
US$ 20 juta masuk ke kantong 
Neeleman.

Herb Kelleher adalah idola 
David Neeleman. Dan Kelle-
her menerima Neeleman se-
bagai sahabat. Neeleman be-
kerja di bawah Kelleher na-
mun ADD yang dideritanya 
mengganggu hubungan baik 
dengan orang lain. Akhirnya 
ia pun dipecat di tahun 
1993.

Tidak lama kemudian, ia  
mendapatkan tawaran peker-
jaan di WestJet, maskapai 
baru Kanada. Mereka memer-
lukan seseorang yang mampu 
berpikir di “luar kotak” dan 
penuh inovasi dalam menen-

tukan rute. Walhasil, dalam 
lima tahun saja, WestJet 
menjadi maskapai terbesar 
kedua di seluruh Kanada.

Ide terbaru Neeleman sete-
lah memenuhi lima tahun 
“non-compete agreement” de-
ngan SouthWest adalah “low-
cost carrier” atau “budget air-
line.” Neeleman bertekad un-
tuk menjadikan New York 
City sebagai HQ maskapai 
barunya, padahal ini adalah 
rute yang kompetitif. 

Di tahun 1998, Neeleman 
memperoleh dana US$ 120 
juta dari para investor dan 
lahirlah maskapai baru ber-
nama JetBlue. Kursi berlapis 
kulit, televisi satelit, gaya 
modern, dan marketing savvi-
ness memberikan arti baru 
bagi maskapai ekonomis. Jet-
Blue juga tidak menawarkan 
kursi first class, menambah 
ruang kaki, dan memperpen-
dek waktu tunggu.

Penerbangan mewah de-
ngan harga ekonomis. David 
Neeleman pun menjadi tokoh 
idola media. Ia dikenal ra-
mah dan sering duduk bersa-
ma para penumpang untuk 
merasakan sendiri servis 
awak kapal. Kepemimpinan 
modern dan inovatif. Mirip 
dengan Herb Kelleher dari 
SouthWest. 

Perusahaan ini menjual 
saham atau Initial Public Of-

fering (IPO) pada 2002. Har-
ga sahamnya dibuka US$ 11 
dan pernah mencapai USD 31 
per saham. Pertumbuhan bis-
nis JetBlue sangat cepat. 

Pada 2005, saat harga 
bahan bakar sangat tinggi, 
sehingga nilai saham menu-
run tajam. Juga reputasi 
menurun ketika badai salju 
datang dan penumpang terta-
han di dalam pesawat tanpa 
bisa kemana-mana selama 10 
jam. Akhirnya David Neelem-
an pun digantikan oleh David 
Barger sebagai CEO terhitung 
sejak Mei 2007.

Kemudian pada 2009, 
Neeleman memulai maskapai 
baru bernama Azul Brazilian 
Airline dengan modal US$ 
225 juta. Azul sendiri berarti 
“biru” dalam bahasa Portugis. 
Kini omzetnya US$ 5 miliar 
per tahun dan merupakan 
maskapai terbesar ketiga di 
Brasil. Mengapa Brasil?

Brasil merupakan pasar 
besar dengan penduduk ham-
pir 200 juta, namun baru se-
kitar 10% penduduk yang 
pernah menggunakan pesa-
wat. Azul menerbangkan 5 
juta customer di Brasil dalam 
waktu dua tahun. 

Kunci keberhasilan ber-
untun Neeleman: produk ter-
baik dengan harga terendah. 
Efi siensi optimal untuk hasil 
optimal. Jadilah pionir.  ■

JetBlue, Neeleman, dan Menjadi PionirJetBlue, Neeleman, dan Menjadi Pionir

KERTAS TISU■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 

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

Perangkat Media Elektronik

KONTAN/Cheppy A Muchlis

Produk layar elektronik untuk kebutuhan bisnis buatan PT LG Electronic Indonesia di gallery LG, Jakarta, Kamis (8/10). 
Untuk mengimbangi konsumen perorangan, LG juga menyasar konsumen pelaku bisnis yang fokus pada perangkat 
elektronik media penampil, seperti monitor signage, TV signage dan hotel TV.

Gerai

Siemens Ikut Membidik 
Proyek Listrik 35.000 MW

JAKARTA. PT Siemens Indonesia akan berupaya meman-
faatkan program pemerintah membangun megaproyek 
pembangkit listrik sebesar 35.000 Megawatt sebagai pasar 
produk mereka. Karena itu, perusahaan ini terus mengem-
bangkan pabrik di Indonesia agar bisa mendapat kesem-
patan berpartisipasi di proyek tersebut. "Indonesia memi-
liki banyak sumber energi, dan itu merupakan suatu hal 
yang positif bagi sebuah negara. Kami akan terus mengem-
bangkan pabrik kami di Indonesia," ujar Josef Winter, Chief 
Executive Offi cer (CEO) Siemens Indonesia, kepada KON-
TAN, Kamis (8/10).

Mengutip pemberitaan renewables.seenews.com, Sie-
mens AG Jerman telah menekan kontrak pemasokan tiga 
generator switchgear atau generator panel distribusi untuk 
kapasitas listrik sebesar 300 Megawatt (MW) untuk satu 
proyek besar di Indonesia. Salah satunya adalah Proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla 
Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 

Hanya saja Winter enggan memberikan komentar me-
ngenai proyek Siemens untuk memasok turbin ke PLTP 
Sarulla. Winter hanya menyatakan bahwa pihaknya melihat 
potensi tenaga panas bumi di tanah dan energi yang ada di 
Indonesia sebagai suatu hal yang menjanjikan untuk bisnis 
Siemens di Indonesia. Sebagai gambaran proyek ini diga-
rap oleh PT Medco Power dan ditargetkan bisa beroperasi 
pada tahun depan.  

David Oliver

Garap Pasar Bali, Toyota 
Tambah Diler di Singaraja

JAKARTA. Saat penjualan mobil sedang lesu, PT Toyota 
Astra Motor (TAM) agen pemegang merek (APM) mobil 
Toyota berusaha memperluas cakupan pemasaran. Kali ini, 
TAM melalui jaringan diler Auto2000 menambah diler di 
Singaraja, Buleleng, Bali.

Diler Auto2000 paling bungsu ini menjadi jaringan pema-
saran Toyota yang ke-278. Bagi Auto2000 sendiri, diler ini 
menjadi diler yang ke-96. Hingga saat ini, Toyota telah me-
miliki jaringan pemasaran di 34 provinsi. 

Suparno Djasmin, Vice President Director PT Toyota 
Astra Motor bilang, penambahan diler mereka lakukan 
untuk mendekatkan diri kepada pelanggan. "Kami harus 
meningkatkan jaringan pelayanan," kata Suparno dalam 
siaran pers yang diterima KONTAN, Kamis (8/10). 

Henry Tanoto Chief Marketing Offi cer (CMO) Auto2000 
menambahkan, pendirian Auto2000 Singaraja akan memu-
dahkan pelanggan di kawasan Buleleng untuk mendapat-
kan akses pembelian mobil, perawatan serta perbaikan 
kendaraan Toyota. "Kami optimistis, diler Auto2000 di Si-
ngaraja ini mampu menangkap sinyal positif dan peluang 
di kawasan sekitar Bali," jelas Henry.

Dari sisi penjualan, sampai dengan Agustus 2015, penju-
alan Toyota di Bali tercatat sebanyak 20.852 unit dengan 
pangsa pasar 31,9%. Melihat kondisi penjualan ini, Jun Fe-
lik, Kepala Cabang Auto2000 Singaraja mematok target 
penjualan sebanyak 41 unit per bulan dan melayani pera-
watan kendaraan rata-rata 20 unit per hari.

Perlu diketahui, keputusan TAM menambah diler di Bu-
leleng untuk menyambut rencana pembangunan bandara 
dan jalan tol di sekitar Buleleng. Jika fasilitas umum terse-
but terbangun, otomatis Buleleng akan menjadi wilayah 
strategis di Pulau Bali.

Asnil Bambani Amri

Ekspor Kertas Tissue Indonesia
Satuan Tahun 

2011 2012 2013 2014 Jan-Juli 
2015

Nilai 
(juta dolar AS) 344 334 375 353 228

Volume (ton) 304.249 304.014 316.228 302.226 204.562
Sumber: Diolah dari BPS


