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Kami melihat potensi 10 destinasi wisata 
baru dan akan meramaikannya.
Edwin Widjaja, Direktur Utama 
PT Jaya Trishindo Tbk (HELI)

■MANUFAKTUR

Era Revolusi Industri 
4.0 ditandai dengan 
berbagai otomatisasi, 

robot, dan artifi cial intelligen-
ce (AI). Industri manufactu-
ring, misalnya telah lama 
menggunakan robot dan me-
sin-mesin otomatis sebagai 
pengganti tangan-tangan 
manusia untuk aktivitas-ak-
tivitas repetitif dan memer-
lukan presisi.

Bisa dipastikan para bu-
ruh kasar dan pekerjaan-pe-
kerjaan yang dapat diganti-
kan oleh inteligensi buatan 
akan lenyap dalam beberapa 
tahun di muka. Termasuk 
para pekerja kreatif seperti 
para jurnalis, penulis dan 
desainer. 

Robot desainer sudah sa-
ngat umum dengan berbagai 
aplikasi yang semi otomatis 
di HP Anda. Anda dapat de-
ngan sekejap menyelesaikan 
desain-desain T-shirt yang 
dulu memerlukan penguasa-
an Photoshop mendalam.

Masa sih? Bukankah pe-
kerjaan intelektual imun 
dari otomatisasi? Tidak. 
Bahkan saat ini saja, robo-
writers (penulis robot) telah 
menghasilkan tulisan-tulis-
an yang bisa saja telah Anda 

baca.
Sebagai contoh, The Was-

hington Post menggunakan 
Heliograf bot untuk mengum-
pulkan data dari ribuan 
sports games dan menuliskan 
850 artikel reportase olahra-
ga di tahun 2017 saja. Kan-
tor berita The Associated 
Press menggunakan Word-
smith yang diproduksi oleh 
Automated Insights yang 
dapat mentransformasikan 
data-data fi nansial per kwar-
tal ke dalam ribuan artikel.

Kecepatan menulis robo 
writers ini 12 kali kecepatan 
penulis manusia. Luar biasa 
bukan?

Untuk saat ini, teknologi 
robo writers masih sangat 
mahal dan algoritmanya 
masih sangat sulit untuk di-
program. Namun bukan 
mustahil suatu hari hampir 
semua karya tulis akan di-
produksi oleh para robot ini.

Jika Anda berargumen 
bahwa "karya ilmiah dan 
karya sastra" tidak bisa di-
robot-kan, silakan pikir seka-
li lagi.

Pertama, studi dari Kar-
stad University di Swedia 
menyimpulkan bahwa para 
pembaca tidak dapat membe-

dakan yang mana adalah 
tulisan robot dan yang mana 
adalah tulisan manusia. 
Masa? Ada tesnya yang telah 
diterbikan oleh the New York 
Times. 

Kedua, penulis robot ti-
dak hanya terbatasi oleh 
struktur tulisan-tulisan ber-
basis data, statistik, angka 
dan nilai. Bahkan robo wri-
ters di Jepang terbukti ham-
pir memenangkan penghar-
gaan tinggi karya sastra 
Hoshi Shinichi Literary 

Award di tahun 2016. Para 
juri tidak menyadari bahwa 
novel tersebut ditulis oleh ro-
bot. Mencengangkan bukan?

Ketiga, ketika batas anta-
ra inteligensi manusia dan 
inteligensi artifisial sudah 
semakin buram, semakin 
banyak bentuk karya ilmiah 
dan karya sastra yang dapat 
dihasilkan secara otomatis. 
Ini dapat dieksekusi oleh 
komputer pembaca pikiran 
manusia berbasis neural net-
work yang terkoneksi dengan 
mesin output. 

Mengerikan masa depan 
umat manusia? Ya. Lantas 
bagaimana masa depan In-
donesia? Semakin banyak 
pengangguran?

Ini semua bisa terjawab 
dengan keteguhan hati kita 
semua untuk mulai mene-
rapkan strategi dalam mem-
bangun karir, bisnis dan 
berbagai institusi. Teknologi 
sudah menjadi bagian integ-
ral peradaban. Maka, jadi-
kanlah ini sebagai "berkat" 
dan bukannya "kutukan."

Separuh dari penduduk 
Indonesia berpendidikan SD. 
Nah, pastikan menggunakan 
teknologi yang bisa dikuasai 
oleh mereka yang berpendi-

dikan rendah. Aplikasi iPad 
yang tinggal swipe kanan 
dan swipe kiri semestinya 
cukup simpel untuk diopera-
sikan oleh mereka.

Jadi, Anda tetap menja-
dikan mereka bagian penting 
operasi bisnis. Dan tidak 
hanya mempekerjakan mere-
ka bertitel S1 hanya dengan 
dalih "lebih melek teknologi."

Serangan robot para pe-
kerja kreatif memang tidak 
dapat lagi kita hindari dan 
ini akan semakin "memba-
hayakan" para pencari kerja. 
Sepanjang kita kuasai upda-
te teknologi dan bagaimana 
para robot ini dapat mem-
permudah dan meningkat-
kan efi siensi kita, semestinya 
masa depan semakin cerah.

Manusia adalah tuan 
dari para robot, jadi jangan 
takut dan menganggap robot 
adalah saingan kita. 

Robotisasi pekerjaan da-
pat meningkatkan kesejahte-
raan semua pihak. Mulailah 
dengan strategi bisnis yang 
jelas. Implementasi teknologi 
dengan baik dan pastikan 
memfokuskan diri kepada 
unsur kemanusiaan. Nisca-
ya kita akan tetap menjadi 
tuan para robot.             ■

Serangan Robot Kreatif

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JASA■

SKYB Menggarap
Bisnis Properti
JAKARTA. PT Northcliff Ci-
tranusa Indonesia Tbk memu-
tuskan mendiversifi kasi usaha 
untuk menjaga kelangsungan 
bisnisnya. Perusahaan yang 
selama ini bergerak di bidang 
telekomunikasi dan IT terse-
but bakal terjun ke bisnis pro-
perti.

Emiten bersandi saham 
SKYB di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) ini telah mendapatkan 
restu pemegang saham untuk 
mengakuisisi dua perusahaan 
properti. Kedua perusahaan 
itu adalah PT Taman Suci 
Abadi, operator properti per-
hotelan di Bali dan PT Griya 
Boga Selaras, yang merupa-
kan operator properti perkan-
toran di Jakarta.

Untuk mendukung aksi kor-
porasi tersebut, Northcliff 
mengucurkan dana Rp 1,7 
miliar, yang berasal dari utang 
pemegang saham. 

 Direktur PT Northcliff Ci-
tranusa Indonesia Tbk, Sigit 
Katamso, mengatakan rapat 
umum pemegang saham 
(RUPS) juga menyetujui pe-
minjaman dana kepada pihak 
ketiga senilai maksimal Rp 
100 miliar. Dana ini akan digu-
nakan untuk proses pengem-
bangan bisnis pasca restruk-
turisasi. "Kami masih terus 
memfokuskan diri memper-
baiki kinerja yang tercatat 
menurun signifi kan pada 2018 
dan kuartal I 2019," kata dia, 
Kamis (23/5)

Di kuartal pertama tahun 
ini, SKYB mencatatkan pen-
dapatan Rp 463,11 juta. Jum-
lah ini merosot 78% diban-
dingkan pendapatan di perio-
de sama tahun lalu yang 

sebesar Rp 2,14 miliar. Alha-
sil, kerugian membengkak 
dari semula rugi Rp 271,76 
juta di kuartal I-2018 menjadi 
rugi senilai Rp 1,08 miliar 
pada kuartal I-2019. "Dengan 
langkah-langkah yang sudah 
disepakati, kami berharap 
bisa kembali mencatatkan ki-
nerja positif di masa yang 
akan datang," Sigit berharap.

Tekanan bisnis yang men-
dera SKYB pada tahun lalu 
mengharuskan manajemen 
mencari berbagai cara untuk 
memulihkan kinerjanya. Se-
panjang tahun lalu, Sigit me-
nyebutkan, kinerja SKYB ter-

tekan, lantaran secara keselu-
ruhan pendapatan industri 
telekomunikasi menyusut 
6,33% menjadi Rp 148 triliun. 
Perang tarif antar-operator 
dalam layanan data turut me-
lemahkan bisnis.

Selain itu, kondisi pasar te-
lekomunikasi juga sudah je-
nuh. Saat ini jumlah pelanggan 
seluler kian banyak. "Kemudi-
an layanan SMS dan telepon 
juga semakin jarang diguna-
kan. Sebab, saat ini pelanggan 
lebih memilih berkomunikasi 
dengan layanan internet," 
ungkap Sigit.

Amalia Nur Fitri

JAKARTA. Untuk menambal 
defi sit transaksi berjalan yang 
makin lebar, pemerintah ber-
upaya meningkatkan kinerja 
ekspor, termasuk dari industri 
otomotif. Sejumlah agen pe-
megang merek (APM) otomo-
tif optimistis bisa mendong-
krak produksi untuk mengisi 
pasar ekspor.

Berdasarkan data Kemente-
rian Perindustrian pada 2018, 
ekspor mobil completely bu-
ilt-up (CBU) sudah menyen-
tuh angka 264.000 unit. Se-
dangkan ekspor dalam bentuk 
completely knock-down 
(CKD) sekitar 82.000 unit. Al-
hasil, total ekspor menembus 
346.000 unit produk. Pada ta-
hun ini, volume ekspor mobil 
ditargetkan bisa menembus 
400.000 unit-450.000 unit.

Mengacu data Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), volume 
ekspor mobil CBU Indonesia 
periode Januari-April 2019 
mencapai 90.236 unit dan eks-
por CKD mencapai 24.971 
unit. 

Direktur Administrasi, Kor-
porasi dan Hubungan Ekster-
nal PT Toyota Motor Manu-
facturing Indonesia, Bob 
Azam, memproyeksikan volu-
me ekspor di semester I-2019 
tak jauh berbeda dengan pe-
riode yang sama tahun lalu. 
"Target tentunya bisa naik 3%-
5% tahun ini," kata dia kepada 
KONTAN, Kamis (23/5).

Sejak lima tahun terakhir, 
Fortuner konsisten menjadi 
model SUV penyumbang ter-
besar bagi ekspor Toyota In-
donesia. Pada 2019, Toyota 
menargetkan pertumbuhan 
ekspor di atas 5% meski kon-
disi makro ekonomi dunia 
masih tidak menentu. "Saat 

ini kami fokus mencari pasar 
ekspor non tradisional baru 
untuk mencapai target itu,” 
sebut dia.

Hingga kuartal I-2019, Toyo-
ta mencatatkan kenaikan pen-
jualan ekspor yang moderat 
yakni 2% dengan volume 
46.130 unit ketimbang periode 
yang sama tahun lalu seba-
nyak 45.350 unit.

Sementara itu, Presiden Di-
rektur PT Hyundai Mobil In-
donesia, Mukiat Sutikno, 
menjelaskan ekspor saat ini 
masih mengandalkan model 
Hyundai H-1 (Grand Starex). 
Dari data Gaikindo, pengapal-
an ekspor Hyundai ke Thai-

land pada Januari-April 2019 
mencapai 1.291 unit. "Kami 
masih studi model dan pasar," 
kata Mukiat.

Direktur Pemasaran PT Su-
zuki Indomobil Sales (SIS) 
4W, Donny Saputra berharap, 
volume ekspor terus bertam-
bah sehingga total penjualan 
terkerek.  "Dalam waktu dekat 
akan segera dikirimkan eks-
por produk baru dari Suzuki 
Carry," kata dia kepada KON-
TAN, Kamis (23/5). Dari data 
Gaikindo, per Januari-April 
2019, Suzuki telah mengeks-
por ke negara Asia, Oceania, 
Amerika Selatan sebanyak 
10.080 unit. 

Eldo Christoffel Rafael

KONTAN/Baihaki

Ekspor mobil CBU sudah menyentuh angka 264.000 unit.

Produsen Terus 
Memacu Ekspor

APM optimistis 
mendongkrak 

produksi untuk 
mengisi pasar 

ekspor.

OTOMOTIF■

JAKARTA. PT Jaya Trishindo 
Tbk (HELI) siap melanjutkan 
ekspansi usaha pada tahun 
ini. Mereka berencana me-
nambah jumlah helikopter. 
Saat ini, Jaya Trishindo me-
ngoperasikan total enam unit 
helikopter yang melayani 
beragam industri untuk disas-
ter agency, contractor, plan-
tation dan mining. 

Direktur Utama PT Jaya 
Trishindo Tbk Edwin Widjaja, 
menjelaskan tahun ini seti-
daknya mereka akan menam-
bah dua helikopter. Untuk 
kebutuhan ekspansi tersebut, 
HELI menyiapkan dana yang 
berasal dari penerbitan medi-
um term notes (MTN) senilai 
Rp 150 miliar pada tahun ini. 
Dana hasil MTN juga akan di-
gunakan untuk mendukung 
operasional.

"Kami merencanakan belan-
ja modal (capex) Rp 6 miliar 
sampai Rp 7 miliar, itu di luar 
dari MTN. Penambahan heli-
kopter ada yang berasal dari 
operating lease, ada pula yang 
mau kami beli. Akan tetapi ini 
baru rencana dan belum pas-
ti," ungkap dia kepada KON-
TAN, Kamis (23/5).

HELI ingin menambah jum-
lah helikopter lantaran per-
mintaan sewa helikopter me-
ningkat. Permintaan terbesar 
berasal dari sektor pertam-
bangan dan perkebunan. Ta-
hun ini, Jaya Trishindo mem-
perkirakan permintaan tum-
buh 20% hingga 30%.

Dengan menambah dua unit 
helikopter, kelak Jaya Tris-
hindo akan memiliki total de-
lapan unit helikopter hingga 
akhir tahun nanti. Dengan 
dukungan helikopter baru, 
manajemen HELI siap meng-
incar pelanggan dari sektor-
sektor baru.

Setidaknya tahun ini Jaya 
Trishindo akan menyasar satu 
sektor demi memperbesar 
pasarnya. HELI menjajaki 

sektor pariwisata. Pasalnya, 
segmen pariwisata terus ber-
kembang dan berpotensi me-
nyumbang pendapatan bagi 
perusahaan. “Sektor pariwisa-
ta akan kami garap, kami juga 
melihat potensi 10 destinasi 
wisata baru dan meramaikan 
daerah tujuan wisata terse-
but,” ujar Edwin.

Tanjung Lesung
Untuk menggarap pasar 

baru memang tidak mu-
dah. Ada sejumlah tan-
tangan, misalnya akses 
pendaratan helikopter di 
tempat wisata belum ba-
nyak tersedia. Oleh kare-
na itu, manajemen HELI 
terus bekerjasama dengan 
pengelola tempat wisata 
agar bisa mendapatkan 
akses yang cukup baik.

“Kami melihat Tanjung Le-
sung karena posisi dekat de-
ngan Jakarta. Sekarang kami 
sedang bidding. Kalau lancar, 
bisa tahun ini mulai dan tahun 
depan mungkin kami lihat 
daerah lainnya,” ungkap 
Edwin.

Saat ini, segmen disaster 

agency menjadi kontributor 
terbesar pendapatan HELI 
yakni 35%, disusul contractor 
30%, plantation 20% dan mi-
ning 15%. Dari sisi pemanfaat-
an helikopter, antara lain di-
gunakan untuk kebutuhan 
water bombing 40%, disusul 
external load 30%, passenger 

transport 25% dan geolo-
gical survey 5%.

Selain menambah jum-
lah helikopter, manaje-
men Jaya Trishindo mem-

butuhkan dana untuk membe-
li fasilitas perawatan dan 
perbaikan pesawat terbang 
dan helikopter atau Aircraft 
Maintenance Organization.

Hingga kuartal pertama ta-
hun ini, HELI membukukan 
pendapatan Rp 14,59 miliar, 
tumbuh 42% dibandingkan 
pendapatan di periode yang 
sama tahun lalu. Sedangkan 
laba bersihnya tumbuh 87% 
year-on-year (yoy) menjadi 
Rp 488,81 juta.    ■

HELI Memperluas Pasar
PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) akan menambah dua helikopter dan membidik segmen pariwisata

Andy Dwijayanto

Dividen Kalbe Farma

ANTARA/Audy Alwi

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Vidjongtius (tengah) berfoto bersama (dari kiri) Direktur Sie Djohan, Direktur 
Independen Bernadus Karmin Winata, Direktur Bujung Nugroho dan Direktur Djonny Hartono sebelum Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Kalbe Farma Tbk di Jakarta, Rabu (22/5). RUPST menyepakati untuk membagikan 
dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 1,22 triliun atau sebesar Rp 26 per saham yang setara dengan rasio 
pembagian dividen senilai 50% atas laba bersih tahun buku 2018.

Diversifi kasi 
usaha, SKYB 

mengakuisisi dua 
perusahaan 

operator properti.

Kinerja Keuangan PT Jaya 
Trishindo Tbk (HELI)

31 Mar '19 31 Mar '18
Aset 179,11 264,57*
Kewajiban 75,34 161,28*
Ekuitas 103,77 103,28*
Kas dan setara kas 21,25 75,27*
Pendapatan 14,59 10,26
Laba usaha 2,86 2,28
Laba bersih 0,49 0,26
Keterangan: dalam miliar rupiah, *per 31 Desember 
2018, Sumber: Laporan keuangan HELI

Harga Saham HELI*

*dalam rupiah per saham
Sumber: Bloomberg
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23 Mei 2019

120 
23 Mei 2018


