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Kontribusi terbesar datang dari sektor 
makanan dan minuman.
Antonius Muhartoyo, Presiden Direktur 
PT Champions Pacifi c Indonesia Tbk 

■MANUFAKTUR

Bagi yang sering beper-
gian ke Eropa, pasti 
kenal WOW Air milik 

Islandia. Momentum kebang-
kitan WOW Air diawali de-
ngan erupsi gunung vulkanik 
bernama Eyjafjallajökull 
pada tahun 2010. 

Saat itu, mata dunia ter-
fokus di sana, ketika jadwal 
penerbangan Eropa dan in-
ternasional terganggu secara 
masif. Dua tahun sebelum-
nya, mata dunia tertuju di 
sana, karena Islandia meru-
pakan salah satu negara per-
tama yang mengalami krisis 
fi nansial, tepatnya di tahun  
2008. Keindahan Islandia ti-
dak sengetop erupsi vulkanik 
dan  financial crisis tahun 
2008. Namun ini segera ber-
ubah. 

Ledakan gunung vulkanik 
tersebut merupakan faktor 
pencetus Pemerintah Islandia 
aktif memasarkan pariwisa-
ta.  Ternyata momentum ini 
sungguh sangat berarti. 

Departemen Pariwisata 
Islandia memperbanyak akti-
vitas-aktivitas pemasaran 
dengan berbagai program in-
teraktif, termasuk seri video 
“Inspired by Iceland” . Dengan 
foto-foto langit aurora ber-
warna-warni, “faktor Insta-
gram” menarik para milenial 
berwisata ke sana.

Kendalanya, Icelandair 

bukanlah low cost carrier. Se-
bagai premium carrier, harga 
tiket rata-rata mereka cukup 
tinggi, yaitu US$ 1.000 hing-
ga US$ 1.500. Momentum 
pariwisata bisa lenyap dalam 
sekejap karena faktor tiket 
terlalu mahal.

Untungnya, entrepreneur 
teknologi muda Skúli Mogen-
sen melihat ini sebagai pelu-
ang besar masuk ke pasar pe-
nerbangan low cost carrier 
Islandia. Satu tahun setelah 
erupsi gunung vulkanik Ey-
jafjallajökull, WOW Air lepas 
landas dengan 12 destinasi 
dunia. 

Kini, mereka mempunyai 
sekitar 32 destinasi dengan 
harga tiket satu arah dari 
SFO (San Francisco) atau 
LAX (Los Angeles) ke Islandia 
hanya US$ 99. Ini sepersepu-
luh harga tiket Icelandair. 
Luar biasa.

Tingkat pariwisata Islan-
dia terangkat secara kolosal. 
Di tahun 2016 saja, dua juta 
wisatawan mengunjungi ne-
geri paling utara bumi ini. 
Padahal, jumlah populasi 
mereka hanya 332.000 jiwa.

Di tahun 2016, pendapat-
an WOW Air mencapai 
US$ 290 juta dan tahun ini 
diprediksi mencapai US$ 500 
juta. Hebatnya, WOW Air ber-
operasi independen tanpa 
subsidi pemerintah. 

Dengan tiket super murah 
tersebut, jadilah Islandia lo-
kasi wisata paling favorit 
rakyat AS. Ditempuh dalam 
5,5 jam dari Boston, Islandia 
merupakan dunia alami pe-
nuh warna yang berbeda dari 
AS yang kosmopolitan.

Bahkan beberapa biro tra-
vel dan tur Indonesia juga 
menawarkan paket-paket wi-
sata ke Islandia. Termasuk 
yang low cost dan premium. 

Bagaimana WOW Air kok 
bisa-bisanya menawarkan 
tiket super murah? Pertama, 
manajemen super efisien. 
Mogensen selalu membeli pe-
sawat baru karena lebih irit 
bensin dibandingkan dengan 

pesawat bekas. Dan pesawat 
baru juga lebih rendah biaya  
dari sisi maintenance.

Kedua, optimasi jumlah 
penumpang daripada opti-
masi revenue melalui harga. 
Selama ini, tradisi penjualan 
tiket pesawat adalah dengan 
menaikkan dan menurunkan 
harga tiket. 

Harga-harga berfl uktuasi 
berdasarkan high season atau 
low season dan ketersediaan 
seat. Bahkan hari apa dan 
jam berapa Anda memesan 
tiket juga akan menentukan 
harga akhir. Walaupun prak-
tik penggunaan cookie untuk 
menaikkan harga tiket se-
sungguhnya tidak etis, ini 
masih sering dijumpai.

Bagi Mogensen, lebih pen-
ting setiap pesawat penuh 
daripada banyak tempat du-
duk kosong. Dan ini berarti 
harga tiket perlu di-optimasi 
agar jumlah penumpang pe-
sawat optimal. 

Para penumpang juga 
merasa tidak dibohongi de-
ngan fluktuasi harga tiket. 
Jadilah kini mayoritas pesa-
wat WOW Air mencatat 90% 
okupansi. Luar biasa.

Ketiga, efisiensi kabin. 
Harga tiket tidak termasuk 
wifi , snack dan makan siang. 
Hanya air yang gratis. Efi si-
ensi ini memungkinkan WOW 
untuk fokus ke overhead cost 

yang penting, seperti pembia-
yaan pesawat baru. 

Bahkan WOW Air tidak 
menyediakan wifi  untuk dise-
wakan kepada penumpang. 
Ini merupakan tripel efi sien-
si, yaitu bahan bakar, fi xed 
cost teknologi dan overhead 
cost. 

Keempat, revenue tamba-
han diperoleh dari portal onli-
ne yang menjual berbagai 
add-on perjalanan, seperti 
kamar hotel, transportasi, 
dan tiket-tiket tempat wisata. 
Jadi, WOW Air merupakan 
online business juga, selain 
sebagai perusahaan pener-
bangan yang telah meraup 
untung sejak 3 tahun ter-
akhir.

Mogensen sendiri telah 
berjanji tidak menaikkan 
harga tiket, terlepas dari 
growth masif yang dialami. 
Hingga kapan janji ini dapat 
dipenuhi, masih perlu kita 
amati. 

Namun keberanian men-
disrupsi aturan main dunia 
pemasaran penerbangan dan 
menggabungkan online dan 
offline business merupakan 
best practice WOW Air sangat 
pantas kita tiru. Disrupsi 
aturan-aturan main dunia 
bisnis masih akan terus ber-
langsung, mengingat kekuat-
an teknologi dan internet juga 
semakin merajalela             ■

WOW, Heboh Low Cost Carrier IrlandiaWOW, Heboh Low Cost Carrier Irlandia

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Cukai Menyandera 
Pertumbuhan Plastik
JAKARTA. Industri plastik di-
proyeksikan akan tumbuh, 
seiring bertambahnya jumlah 
penduduk Indonesia. Meski 
kondisi ekonomi seret, kebu-
tuhan plastik diperkirakan te-
tap naik.

Maklum, plastik merupakan 
komponen yang dibutuhkan 
untuk kemasan produk pri-
mer, seperti makanan dan 
minuman. Selain itu, plastik 
juga dibutuhkan untuk aneka 
kebutuhan sekunder, seperti 
alat rumah tangga, elektronik 
dan juga farmasi.

Maka itu, Fajar Budiono, 
Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Industri Aromatika, Olefin, 
dan Plastik (Inaplas), yakin, 
industri plastik tahun ini ber-
peluang ceria. Fajar memper-
kirakan, angka pertumbuhan 
industri ini sekitar 5,4%.

Apalagi banyak pelaku usa-
ha yang menambah kapasitas 
produksi. "Seperti PT Lotte 
Chemical Titan Tbk dan PT 
Chandra Asri Petrochemical 
Tbk. Keduanya menambah 
produksi sampai 400.000 ton 
di tahun 2017, mereka akan 
full speed," kata Fajar, kepada 
KONTAN, Rabu (4/1).

Asal tahu saja, tahun lalu 
anggota Inaplas memproduksi 
plastik sekitar 2,4 juta ton. 
Karena Lotte Chemical dan 
Chandra Asri menambah pro-
duksi, tahun ini angka pro-
duksi tersebut bisa mencapai 
sekitar 2,8 juta ton, bahkan 
bisa lebih. 

Meski permintaan plastik 
lebih moncer, Fajar mengkha-
watirkan rencana pemerintah 
yang akan menerapkan cukai 
kemasan plastik. Menurut Fa-
jar, jika cukai plastik diterap-
kan, maka proyeksi pertum-
buhan industri plastik akan 
berbalik arah dan menjadi 

penurunan. "Karena beban 
kami naik, harga naik dan 
penjualan bisa turun," ujar 
Fajar.

Tantangan lain industri 
plastik adalah, adanya kabar 
tentang larangan mengguna-
kan styrofoam untuk makan-
an Dalam hal ini, Fajar me-
minta pemerintah tidak mela-
kukan pelarangan, melainkan 
membenahi pengelolaan sam-
pah, termasuk styrofoam.

Selain Fajar, proyeksi kena-
ikan permintaan plastik juga 
disampaikan Ariana Susanti, 
Direktur Eksekutif Federasi 
Pengemasan Indonesia. Aria-
na menyebutkan, meski eko-
nomi melambat, permintaan 
kemasan plastik masih ter-
bantu oleh usaha kecil mene-
ngah (UKM). "Tahun ini kami 
memperkirakan tumbuh anta-
ra 6%-8%," kata Ariana, kepada 
KONTAN, Rabu (4/1).

Asal tahu saja, penjualan 
terbesar industri pengemasan 
plastik berasal sektor makan-
an dan minuman, dengan por-
si 68%, kemudian farmasi 18%-
20%, sisanya elektronik, oto-
motif dan lainnya. Dan tak 
hanya gabungan dari pengusa-
ha plastik yang optimistis 
akan pasar plastik tahun ini.

Produsen kemasan plastik 
seperti PT Champions Pacifi c 
Indonesia Tbk juga optimistis  
mendulang kinerja lebih baik 
tahun ini. Perusahaan berko-
de emiten IGAR tersebut me-
matok pertumbuhan penjual-
an antara 7%-9% tahun ini. 
"Kontribusi terbesar datang 
dari sektor makanan dan mi-
numan," kata Antonius Mu-
hartoyo, Presiden Direktur 
Champion Pacific kepada 
KONTAN, Rabu (4/1).

Umi Kulsum

JAKARTA. Pemerintah ber-
usaha mengatasi ketergan-
tungan impor alat perkakas, 
seperti cangkul. Salah satu 
cara yang dilakukan adalah, 
memberdayakan badan usaha 
milik negara (BUMN) serta 
industri kecil dan menengah 
(IKM). 

Tahap awal, target pasokan 
cangkul dari industri dalam 
negeri mencapai 10 juta unit. 
Pasokan dari kerjasama PT 
Krakatau Steel Tbk, PT Boma 
Bisma Indra (BBI), PT Sarinah 
dan PT Perusahaan Perda-
gangan Indonesia (PPI). "Im-
por boleh, tetapi tidak usah 
dipakai," kata Airlangga Har-
tarto, Menteri Perindustrian, 
usai tanda tangan kerjasama 
dalam hal produksi cangkul di 
Jakarta, Kamis (5/1). 

Nanti, PT Krakatau Steel 
memproduksi bahan baku 
berupa medium carbon steel 
berbentuk lembaran. Kemudi-
an, bahan baku diproses PT 
Boma Bisma Indra menjadi 
cangkul setengah jadi, maksi-
mal 75%. Kemudian, cangkul 
dirampungkan menjadi pro-
duk jadi oleh 12.609 unit IKM. 

Setelah selesai, cangkul 
akan dipasarkan oleh PPI ke 
jaringan bisnisnya. Karena 
bahan baku yang diperoleh 
dari Krakatau Steel, maka 
biaya produksi pacul dipro-
yeksikan bisa lebih murah. 
"Harga produksi diharapkan 
Rp 50.000 per cangkul. De-
ngan harga ini saya yakin bisa 
bersaing dengan cangkul dari 
China," ujar Airlangga.

Sukandar, Direktur Utama 
PT Krakatau Steel Tbk, bilang, 
tahap awal Krakatau Steel 
menyediakan 23 ton lembaran 
medium carbon steel. Adapun 
untuk produksi 1 cangkul, di-
perlukan 1 kilo medium car-

bon steel. “Tak ada alasan im-
por. Tahap awal kami produk-
si bahan baku untuk 100.000 
pacul dulu di Januari," kata 
Sukandar. Sejatinya, Krakatau 
Steel bisa memproduksi lebih 
banyak. Tapi tak bisa dilaku-
kan, karena menimbang pe-
nyerapan pasar. 

Adapun Rahman Sadikin, 
Direktur Utama PT Boma Bis-
ma Indra, bilang, pihaknya 
akan mengolah cangkul men-
jadi bahan setengah jadi di 
pabrik di Pasuruan, Jawa Ti-
mur. Selain memproduksi 

cangkul, Kementerian Perin-
dustrian berencana untuk 
mengembangkan produksi 
alat perkakas pertanian jenis 
lain seperti dodos, garu, eg-
rek, dan sekop. 

Saat ini, kebutuhan dodos 
nasional mencapai 10 juta unit 
per tahun, dan masih impor 
dari China atau Malaysia. "Se-
bagian besar impor karena 
keterbatasan bahan baku," 
kata Gati Wibawaningsih, Dir-
jen Industri Kecil dan Mene-
ngah Kemenprin

Tak hanya itu, Kemenprin 
berencana menahan impor 
dengan merevisi standar na-
sional Indonesia (SNI) perka-
kas pertanian. Saat ini SNI 
alat perkakas pertanian suka-
rela. "Jika IKM siap, baru kami 
wajibkan SNI," kata Gati.

Pamela Sarnia

Dok.Wikipedia

Harga produksi diharapkan Rp 50.000 per cangkul. 

Target Mengejar 10 
Juta Unit Cangkul

Selain cangkul, 
Indonesia banyak 

mengimpor 
dodos dari China 

dan Malaysia
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JAKARTA. Industri rokok da-
lam negeri kian terbatuk-ba-
tuk. Pasca Mahkamah Agung 
(MA) mencabut Peraturan 
Menteri (Permen) Perindus-
trian No 63/2015 tentang Peta 
Jalan (roadmap) Industri Ha-
sil Tembakau tahun 2015-2020 
pada Desember 2016 lalu. Kini 
industri rokok berhadapan 
dengan kenaikan tarif pajak.

Merujuk Peraturan Menteri 
Keuangan (Menkeu) No 174/
PMK 03/2016 pemerintah me-
naikkan tarif pajak pertam-
bahan nilai (PPN) atas penye-
rahan hasil tembakau dari se-
mula 8,7% jadi 9,1%. 

Aturan yang diteken Mente-
ri Keuangan Sri Mulyani In-
drawati pada 28 Desember 
2016 tersebut berlaku mulai 1 
Januari 2017. Nah, kabar tak 
sedap ini yang membuat pela-
ku industri rokok gerah. 

Muhaimin Moefti, Ketua 
Gabungan Produsen Rokok 
Putih Indonesia (Gaprindo), 
bilang, kenaikan tarif PPN itu 
melenceng dari kesepakatan 
semula. Sebab, dalam kesepa-
katan pemerintah dengan pe-
laku industri rokok sebelum-
nya, PPN disepakati naik dari 
8,7% menjadi 8,9%. “Waktu 
pembahasan, tarif PPN sebe-
sar 9,1% disepakati berlaku 
tahun 2018, bukan tahun ini,” 
kata Muhaimin kepada KON-
TAN, Kamis (5/1). 

Ia menuding, kebijakan ter-
sebut bentuk inkonsistensi 
pemerintah yang membuat 
kebijakan  tak sesuai kesepa-
katan. Merujuk beleid terse-
but, kenaikan PPN dilakukan 
untuk optimalisasi penerima-
an perpajakan pemerintah. 
Tak hanya kenaikan PPN yang 
bikin Muhaimin gundah gula-

na, tarif cukai rokok tahun 
2017 rata-rata sebesar 10,54% 
juga membuat pelaku industri 
pusing. 

Soal sikap apa yang akan 
ditempuh, Muhaimin bilang 
akan melakukan pertemuan 
dengan anggotanya. Sejauh 
ini, pihaknya tak memiliki pi-
lihan selain ikut aturan terse-
but. “Bagaimana lagi, mau ti-
dak mau memang kami harus 
ikuti,” ujarnya.

Suryanto Yasaputra, Direk-
tur Pemasaran PT Wismilak 
Inti Makmur Tbk, bilang, dam-
pak kenaikan PPN tersebut 
memberatkan konsumen. 
Mau tak mau pelaku industri 
rokok membebankan ke kon-
sumen. “Karena margin rokok 

itu sangat ketat, sedangkan 
setiap periode selalu ada ke-
naikan cukai dan bahan baku,” 
ujar Suryanto, kepada KON-
TAN (5/1). 

Untuk itu Suryanto memas-
tikan, akan ada kenaikan har-
ga rokok Wismilak, menyusul 
kenaikan PPN. Sayang, Sur-
yanto belum mau menyebut 
besar kenaikan harganya.

Tak ada target produksi

Asal tahu saja, pada Desem-
ber 2016 lalu, MA telah men-
cabut Permen Perindustrian 
Nomor 63/2015 tentang Road-
map Industri Hasil Tembakau 
periode 2015 sampai 2020. 
Akibat pencabutan dari road-
map industri tersebut, Ke-
menterian Perindustrian se-

bagai kementerian teknis in-
dustri tidak memiliki lagi 
acuan atau rencana pertum-
buhan dari produksi rokok. 

 Kemrpin juga tidak bisa 
lagi menentukan berapa tar-
get dan jumlah batang rokok 
yang akan diproduksi tahun 
ini dan nanti. "Hitungannya 
nanti ada di Kementerian Ke-
uangan,” kata Willem.   ■

PPN Rokok Menjadi 9,1%
Gaprindo menuding, kenaikan tarif PPN itu lebih tinggi dari kesepakatan sebesar 8,9%

Umi Kulsum,   
Agung Hidayat

Kartu Khusus Internet

KONTAN/Carolus Agus Waluyo 

VP Modern Channel XL Axiata Octavia Kurniawan (kanan), memberikan penjelasan kepada pelanggan  mengenai kartu 
khusus internet di salah satu peritel modern di Jakarta. Kamis (5/1). Kartu khusus internet ini bisa diperoleh di toko-toko 
ritel modern yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya agar mempermudah pelanggan menikmati paket-paket 
layanan internet dari XL, termasuk paket internet cepat 4G.

Kinerja Penjualan Emiten Rokok (Dalam triliun rupiah)

Nama Perusahaan Kuartal III-2016 Kuartal III-2015 Perubahan
PT Gudang Garam Tbk 56,21 51,01 10,20%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 47,34 43,74 8,20%
PT Bentoel Internasional Investama Tbk 14,3 12,29 16,40%
PT Wismilak Inti Makmur Tbk 1,29 1,35 -4,80%

Sumber: BEI


