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JAKARTA. Pelemahan rupiah 
yang terus berlanjut membuat 
produsen kertas dengan ba-
han baku impor harus memu-
tar otak. Pasalnya, pelemahan 
rupiah membuat beban impor 
meningkat. Salah satu strate-
ginya dengan memperbesar 
pasokan bahan baku lokal. 

Budi Priyadi, Sekretaris 
Perusahaan PT Kertas Basuki 
Rachmat Indonesia Tbk bilang 
pelemahan rupiah membuat 
biaya impor bahan baku ker-
tas membengkak. Apalagi, 
perusahaan hanya mengguna-
kan bahan baku kertas putih 
polos. Nah, "Karena terbatas, 
harganya mudah naik saat 
permintaan meningkat," ujar-
nya kemarin.

Untuk mengurangi pem-
bengkakan biaya produksi, 
Budi bilang Kertas Basuki 
Rachmat akan menggenjot 
pasokan bahan baku kertas 
dari domestik. Tak hanya itu, 
perusahaan juga memodifi ka-
si mesin kertas (paper machi-
ne) yang memungkinkan pe-
masangan deinking plant 
yang mampu mengolah berba-
gai kertas bekas menjadi bu-
bur putih polos. Dengan begi-
tu, "Otomatis pasokan bahan 
baku kertas bekas menjadi 
lebih besar," ujar Budi.

Strategi peningkatan paso-
kan bahan baku lokal juga di-
lakukan PT Fajar Surya Wise-
sa Tbk. Meski selama ini ham-
pir 70% dari total bahan baku 
kertas perusahaan sudah di-

pasok dari dalam negeri. 
Manager Keuangan PT Fajar 

Surya Wisesa Tbk Marco Har-
dy berharap peningkatan por-
si bahan baku lokal memper-
baiki kinerja keuangannya. 
Sebab, "Peningkatan penggu-
naan bahan baku lokal bisa 
mengurangi tekanan pada ru-
piah," katanya.

Menurut Marco, saat ini 60% 
transaksi perusahaan meng-
gunakan dollar AS. Jika paso-
kan bahan baku lokal besar, 
maka biaya operasional per-
usahaan bisa ditekan. Alhasil, 
margin usaha meningkat.

Ketua Asosiasi Pulp dan 
Kertas Indonesia (APKI) Mis-
bahul Huda bilang, menambah 
pasokan bahan baku kertas 
bekas di domestik bukanlah 
perkara gampang. Sebab kon-
sumsi kertas domestik masih 
rendah. Dari total kebutuhan 
kertas bekas sebagai bahan 
baku industri kertas domestik 
mencapai 6 juta ton per tahun, 
kini baru 1,2 juta ton atau 20% 
yang bisa dipenuhi dari lokal. 

Tendi Mahadi

Newmont telah membuat program 
pengunduran diri secara sukarela bagi 
karyawan.
Rubi Purnomo, Juru bicara Newmont

JAKARTA. Diam-diam PT 
Newmont Nusa Tenggara 
(NNT) melakukan pemutusan 
hubungan kerja (PHK), sekali-
gus  pensiun dini kepada kar-
yawannya. Saat ini,  sebanyak 
30% dari sekitar 5.000 karya-
wan Newmont dalam proses 
penawaran pensiun dini. Ini 
artinya, ada sekitar 1.500 kar-
yawan mengikutinya.   

Sumber KONTAN yang tahu  
persis proses ini mengatakan, 
pengurangan jumlah karya-
wan NNT akan dilakukan da-
lam beberapa tahap. Pertama, 
sejak tiga bulan lalu, sejumlah 
karyawan  sudah dipecat. 

Kedua, sejak November 
2013 lalu, NNT juga sudah 
menawarkan pensiun dini ke-
pada karyawan.  "Pengurang-
an karyawan yang disampai-
kan oleh perusahaan adalah 
demi efi siensi. Pasalnya,  saat 
ini, operasional perusahaan 
lebih banyak ditutup dari 
utang," ungkap si sumber itu, 
Senin (23/12). 

Sejumlah karyawan meng-
aku ikut program  pensiun 
dini tertarik dengan tawaran 
pesangon. Perinciannya: bagi 
yang sudah bekerja 15 tahun 
dengan gaji pokok Rp 15 juta 
per bulan, akan mendapatkan 
pesangon 43 kali dari gaji po-
kok. Perusahaan  juga akan 
memberikan keringanan pem-
bayaran pajak. Misalnya, kar-
yawan dengan usia 45 tahun 
sampai 50 tahun  yang ikut 
program pensiun dini, 10%  
dari pajak penghasilan akan 
ditanggung oleh perusahaan. 

Bahkan, untuk karyawan 
yang usianya di atas 50 tahun,  
Newmont akan menanggung 
30% pajak penghasilan yang 

harus mereka bayar. Untuk 
yang berusia 40 tahun,  selu-
ruh pajak penghasilan ditang-
gung karyawan.  "Untuk yang 
dipecat, saya tak tahu pesa-
ngonnya," ujar di.  

Terpukul harga logam
Membantah telah melaku-

kan pemutusan hubungan 
kerja, Rubi Purnomo, juru bi-
cara Newmont bilang, sejak 
setahun lalu,  NNT dan New-
mont Global telah membuat 
program efesiensi di seluruh 
bidang operasi karena terpicu 
labilnya harga logam. 

Maka itu, "Kami membuat 
program pengunduran diri 
sukarela keseluruh karyawan, 
bukan PHK," ujar dia.  Hingga 
saat ini, sudah ada 250 karya-
wan Newmont  yang telah 
mengajukan pengunduran diri 
secara sukarela. "Sebagian  
yang mengajukan pengundur-
an diri berasal dari luar Nusa 
Tenggara Barat," ujarnya ke 
KONTAN, Kamis (26/12).

Dede I Suhendra, Direktur 
Pembinaan dan Pengusahaan 
Mineral Kementerian ESDM 
mengatakan, sejauh ini pihak-
nya belum menerima laporan 
adanya PHK di NNT. "Belum 
ada info PHK, Newmont me-
nyampaikan penawaran pen-
siun dini kepada karyawan," 
ujar dia.

Menurut Dede, kegiatan 
operasional produksi yang 
masih dalam tahap pengupa-
san atawa fase ke-6 sangat 
memungkinkan bagi manaje-
men untuk mengambil kebi-
jakan pensiun dini karyawan. 
Apalagi, saat ini harga jual 
komoditas mineral seperti 
tembaga, emas, dan perak 
masih loyo.

Meski belum menerima la-

poran resmi, Dede yakin, PHK 
atawa pensiun dini Newmont 
telah melalui kajian matang 
sehingga tak mengganggu ki-
nerja perusahaan atau meru-
gikan karyawan. "Kami perca-
ya perusahaan multinasional 
pasti punya kajian risiko yang 
terukur," ujar dia. 

Reytman Aruan, Kasubdit 
Pencegahan Perselisihan Hu-
bungan Industrial Kementeri-
an Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi mengaku tak tahu ada 
PHK di Newmont. Sebaiknya, 
Newmont menggelar pembi-
caraan dengan pekerja.  Jika 
terjadi sepakat, mereka bisa 
melibatkan pemerintah untuk 
memediasi rencana PHK. Tapi 
apapun alasan PHK, hak kar-
yawan harus dipenuhi.  ■

Newmont Tergencet Harga
PT Newmont Nusa Tenggara menawarkan program pensiun dini ke seluruh karyawannya

Muhammad Yazid, 
Uji Agung Santoso

 
ANTARA/Ahmad Subaidi

Efi siensi dipicu labilnya harga logam.

Produsen Tingkatkan 
Bahan Baku Lokal 

Akibat rupiah 
melemah, impor 

bahan baku 
kertas 

membengkak.

■PERTAMBANGAN ■MANUFAKTUR

Revolusi Kopernikus 
yang membuktikan 
bahwa bumi berputar 

mengelilingi matahari dan 
bukan sebaliknya merupakan 
salah satu inti hukum alam. 
Demikian pula mengenai ke-
gembiraan, kebahagiaan atau 
suka cita (happiness) bukan-
lah merupakan akibat dari 
sukses. Namun, ia merupa-
kan prasyarat kesuksesan, 
termasuk kesuksesan dalam 
memimpin. 

Jadi, yang memutari ma-
tahari adalah bumi. Dan 
yang membawa sukses adalah 
kebahagiaan, bukan sebalik-
nya. “Kebahagiaan” di sini 
dapat diartikan secara rileks 
sebagai positivitas.

Kepemimpinan positif 
berporos pada prasangka po-
sitif, penghargaan, dan keya-
kinan akan pencapaian tuju-
an (goal). Serta sang pemim-
pin memberikan teladan 
dengan perbuatan-perbuatan 
positif. Dalam dunia bisnis, 
ini juga berarti pemimpin 
semestinya mempunyai ke-
mampuan untuk bisa menca-
pai berbagai goal yang dite-
tapkan bagi para anak buah. 
You walk the talk. 

Komitmen dalam mencip-
takan kultur bisnis dan orga-
nisasi yang positif cukup 
menentukan kualitas tim dan 

hasil dari kepemimpinan 
yang terarah. Komitmen ini 
bisa dimulai dengan hal-hal 
kecil karena hal-hal besar se-
sungguhnya merupakan aku-
mulasi dari hal-hal kecil. 
Membangun komitmen dalam 
pencapaian gol memerlukan 
kerja sama yang baik dari 
sesama para anggota tim de-
ngan pemimpin. 

Dalam The Happiness Ad-
vantage: Seven Principles of 
Positive Psychology that Fuel 
Success and Performance at 
Work, pakar potensi SDM 
Shawn Achor menunjukkan 
dua inti pembelajaran sukses 
dengan psikologi positif. 

Pertama, ketika otak di-
program menjadi positif, 
maka produktivitas mening-
kat 30%. Para pemasar profe-
sional yang berpikiran positif 
juga lebih produktif 37% di-
bandingkan dengan mereka 
yang berpikiran negatif. Tim 
pemasaran sangat memerlu-
kan energi positif mengingat 
pemasaran merupakan salah 
satu divisi yang paling me-
nentukan kesuksesan suatu 
bisnis dan termasuk yang 
paling memerlukan pena-
nganan khusus.

Kedua, setiap kesuksesan 
kecil merupakan pendorong 
untuk menuju kesuksesan 
yang lebih besar bahkan yang 

kolosal. Kemenangan-keme-
nangan kecil sehari-hari me-
latih otak dan pikiran untuk 
terbiasa akan hasil-hasil po-
sitif, yang pada akhirnya 
juga melatih kebiasaan untuk 
menjadi pemenang. 

Beberapa strategi dalam 
mencapai kebahagiaan dan 
performance optimal yang 
ditawarkan Shawn Achor. 
Pertama, ke luar dari pola-
pola negatif yang berujung 
kepada kegagalan. Latihlah 
pikiran dan kemauan untuk 
melihat kesempatan-kesem-
patan dan berbagai hal yang 
positif. 

Kedua, ketika pikiran ter-
lalu terbebani oleh berbagai 

masalah, seringkali kemam-
puan berpikir rasional tertu-
tup oleh emosi berlebihan. 
Untuk itu, perlu usaha untuk 
memilah-milah masalah dan 
menyelesaikannya dalam 
ukuran-ukuran mikro. Pemi-
lahan ini mememungkinkan 
pikiran untuk tidak terbeban 
lebih lanjut. Sebaliknya, ini 
memberikan kesempatan un-
tuk merasakan sedikit “kemu-
dahan” dan “kemenangan.” 

Ketiga, kekuatan kebiasa-
an alias habit sulit untuk bisa 
dienyahkan dengan begitu 
saja. Diperlukan usaha kuat 
dan kesadaran akan setiap 
kali suatu pikiran negatif 
berkecamuk di benak. Dengan 
membangun kesadaran terse-
but, negativitas bisa dialih-
kan selama beberapa detik ke 
ranah positif. 

Seorang pemimpin yang 
positif mempunyai enam ciri 
yang sangat patut untuk diti-
ru. Pertama, selalu mencari 
kebaikan dan kelebihan orang 
lain dan bersyukur untuk itu. 
Memang, ketika kegagalan 
terjadi, mungkin agak sulit 
untuk mencari kelebihan dan 
hal positif. Namun ini bukan-
lah alasan untuk menjadi ge-
tir dan berkata-kata negatif. 
Kedua, sering tersenyum ka-
rena satu senyuman saja 
membangun keyakinan diri 

dan orang lain akan hal-hal 
positif. Ketiga, menciptakan 
lingkungan yang membangun 
dan kondusif dengan berba-
gai elemen fi sik, seperti inte-
rior, kerapihan, warna, mu-
sik, dan gambar. 

Keempat, menggunakan 
pilihan kata-kata yang positif 
dalam berkomunikasi lisan 
dan tulisan. Jika emosi se-
dang negatif, tuliskan apa 
yang dirasakan dan meng-
apa. Menurut para ahli neu-
roscience, ini membantu da-
lam mengeliminasi negativi-
tas di dalam diri dengan 
memberikan tempat baginya 
dan “diselesaikan.” Kelima, 
sering kali ketika hati sedang 
suram, kita menutup diri 
dari orang lain. Ini tidak 
membantu, bahkan bisa 
memperburuk situasi. Seba-
iknya ke luar dari kepompong 
diri dan mengenal orang ba-
nyak. Reach out. 

Akhir kata, setiap proyek 
yang sedang dikerjakan dipi-
lah-pilah dalam ukuran yang 
sangat mungkin diselesaikan 
dengan cepat dan tepat. Jadi-
kanlah hidup dan pekerjaan 
Anda seakan-akan pertan-
dingan lari sprint, bukan 
maraton. Kita lari cepat dari 
poin A ke poin B dan selanjut-
nya. Dengan semangat positif 
dan “pasti bisa.”   ■

Kepemimpinan Positif

Jennie Maria Xue, 
Penulis buku-buku bisnis 
dan pengajar di California

INDUSTRI KERTAS■

MIGAS■

JAKARTA. PT Pertamina me-
nyiapkan modal sebesar US$ 
7,85 miliar pada 2014 untuk 
menunjang target pertumbuh-
an pada seluruh lini bisnis 
perusahaan baik hulu maupun 
hilir. Di luar dari belanja mo-
dal itu, Pertamina juga sudah 
menyiapkan dana sebesar 
US$ 1,75 miliar untuk akuisisi 
blok minyak dan gas bumi ta-
hun depan.  

Menurut Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir  , alo-
kasi dari belanja modal terse-
but sebesar 48% untuk bisnis 
hulu, 22,2% untuk kegiatan 
pengembangan bisnis, 13,4% 
bisnis gas, 6,4% untuk bisnis 
pengolahan, 6,1% untuk kegi-
atan pemasaran dan niaga, 
serta sekitar 3,9% untuk bisnis 
petrokimia serta anak-anak 
perusahaan lainnya.

Selain itu, kata Ali, di luar 
belanja modal yang sudah di-
siapkan tersebut, Pertamina 
juga menyiapkan dana khusus 
untuk melakukan akuisisi 
blok migas tahun depan. "Ka-
lau untuk urusan akuisisi da-
nanya sudah dipisah sebesar 
US$ 1,75 miliar. Tapi itu nanti 
saja dibicarakan, masih lama," 
kata dia kepada KONTAN, 
Kamis (26/12).

Sementara itu, untuk target 
pendapatan tahun depan se-

besar US$ 79 miliar atau seta-
ra Rp 830 triliun dengan asum-
si kurs rupiah terhadap dolar 
Rp 10.500 per US$ atau 6% le-
bih tinggi dari tahun 2013. 
Untuk laba bersih tahun de-
pan ditargetkan sebesar US$ 
3,44 miliar atau naik 12,79% 
dibandingkan dengan laba 
bersih tahun lalu yang hanya 
US$ 3,05 miliar. 

Tentu saja, target pendapat-
an dan laba bersih tersebut 
berasal dari penjualan ritel 
seperti BBM non subsidi, pe-
lumas, petrokimia. Sedangkan 
peningkatan laba diharapkan 
datang dari bisnis hulu migas. 
menurut Ali, untuk bisnis hilir 
pihaknya gencar menjual 
BBM ke penerbangan dan 
juga bisnis gas.

Sementara itu, untuk bisnis 
hulu, pihaknya berharap bisa 
menambah produksi minyak 
2014 menjadi 284.000 barel 
per hari (bph) dan gas 1.567 
mmscfd. Tambahan produksi 
itu datang dari  hasil akuisisi 
blok migas tahun ini, yakni 
Blok Ujung Pangkah, Blok 
Blok Natuna Sea A, Blok 405A 
di Aljazair, Blok West Qurna 1 
di Irak. Selain menggenjot 
produksi migas, Pertamina 
juga akan genjot produksi lis-
trik dari panas bumi.

Rani Nossar

2014, Pertamina Siap 
Akuisisi Blok Migas 

Galeri 

Cevrolet Yakin Penjualan 
Kembali Melaju di 2014

JAKARTA. Meski pasar mobil tahun depan diprediksi stag-
nan, namun PT General Motor Indonesia (GMI) yakin pen-
jualan mobil Chevrolet tahun depan bakal tumbuh positif. 
Salah satu strateginya, GMI bakal mendatangkan produk 
baru pada tahun 2014.

Presiden Direktur PT General Motor Indonesia Michael 
Dunne mengatakan tahun ini penjualan Chevrolet melon-
jak tajam. Hingga November 2013, penjualan Chevrolet 
tercatat sebanyak 14.299 unit. Sampai akhir tahun, GMI 
berharap bisa melego 15.000 unit mobil, melonjak tajam 
ketimbang tahun lalu yang hanya 5.000 unit.

Menurut Dunne, salah satu pendorong penjualan Chev-
rolet tahun ini adalah Chevrolet Spin. Berdasarkan data 
Gaikindo, penjualan Spin sejak diluncurkan April 2013 
hingga November 2013 mencapai 10.033 unit. "Penjualan 
Spin menggembirakan, sampai akhir tahun ini bisa menca-
pai 11.000 unit," ujarnya baru-baru ini.

Maria Sidabutar, Public Relations Director PT General 
Motor Indonesia bilang, penjualan Chevrolet melonjak ta-
jam lantaran permintaan mobil di Indonesia masih didomi-
nasi oleh segmen multi purpose vehicle (MPV). Makanya, 
Spin menjadi salah satu penopang penjualan Chevrolet.

Untuk tahun depan, Chevrolet akan meluncurkan pro-
duk baru. Namun, Dunne masih enggan berkomentar ten-
tang produk baru ini. Yang jelas, "Kami akan hadirkan 
produk baru yang cocok untuk ibu-ibu dan juga kaum 
muda," katanya.

Francisca Bertha Vistika

TAK ingin melanggar UU Minerba, Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono meminta mantan Menteri Hukum dan 
Perundangan-undangan Yusril Ihza Mahendra untuk meng-
aji rencana pemerintah membuat pengecualian ekspor 
mineral mentah (minerba) bagi perusahaan tambang.    

Kepada KONTAN, Yusril mengatakan akan meminta ma-
sukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan UU no-
mor 4  tahun 2009 itu. Salah satu yang telah memberi ma-
sukan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Jero Wacik, serta Menteri Koordinator Perekono-
mian Hatta Rajasa. "Sampai sekarang, belum ada keputus-
an fi nal. Sebelum 12 Januari akan ada titik terang," kata dia 
ke KONTAN, Kamis (26/12). 

Pengamat hukum tata negara itu bilang, secara umum,  
kewajiban memurnikan mineral mentah mulai tahun depan 
dalam aturan terpisah. Yakni,  di UU Minerba untuk per-
usahaan tambang pemegang konsesi kontrak karya serta 
di PP Nomor 23/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan 
dan Kuasa Pertambangan (KP). Adapun kewajiban untuk 
seluruh perusahaan tambang dalam Permen ESDM.  "Mes-
tinya Freeport dan Newmont memurnikan konsentratnya. 
Mereka sudah lama beroperasi di sini," ujar dia. Namun, ia 
berjanji akan mencari solusi yang tak melanggar UU.      ■

Yusril Janji Temukan Solusi 

Produksi Emas dan Tembaga Batu Hijau
Keterangan Q3 2013 Q3 2012 % Jan-Sep 

2013
Jan-Sep 

2012 %

Emas (ribu ons) 9 16 -43,75 36 54 -33,33
Tembaga (juta pound) 39 39 0 115 124 -7,26

Pendapatan Newmont Mining Corporation (US$ juta)

Q3 2013 Q3 2012 % Jan-Sep 
2013

Jan-Sep 
2012 %

1.983 2.480 -20,04 6.153 7.392 -16,76
Sumber : Laporan Keuangan Newmont Mining Corporation dan diolah Biro Riset KONTAN/Ragil Nugroho


