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Setiap tahun Pan Brothers mengucurkan 
belanja modal US$ 7 juta-US$ 8 juta. 
Anne Patricia Sutanto, 
Vice Chief Executive Offi cer PBRX

Realisasi Subsidi Energi

KONTAN/Baihaki

Pekerja menata tabung gas LPG 3 kg di Jakarta, Kamis ((26/12). Realisasi subsidi energi tahun 2019 mengalami pertumbuhan negatif 5,3% yaitu hanya 
Rp 123,6 triliun atau 77,2% dari pagu yang dipatok sebesar Rp 160 triliun. Hal ini disebabkan oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang di bawah 
asumsi serta apresiasi nilai tukar rupiah.

Pan Brothers Akan Genjot 
Potensi Pasar Ekspor
Untuk memperbesar pasar ekspor, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) akan mengerek produksi

JAKARTA. Perusahaan tekstil 
PT Pan Brothers Tbk optimis-
tis bisa memanfaatkan pelu-
ang dari pasar global. Pan 
Brothers akan menjadi bagian 
tak terpisahkan dalam upaya 
pemerintah mengerek paso-
kan tekstil dan produk tekstil 
(TPT) ke pasar global hingga 
tahun 2030.

Sebelumnya, Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indone-
sia memproyeksikan pada ta-
hun 2030 Indonesia bakal 
menjadi pemasok 5% produk 
TPT untuk kebutuhan global. 
Porsi tersebut setara dengan 
US$ 48,2 miliar. Hingga tahun 
2018, Indonesia baru meme-
nuhi 1,7% kebutuhan tekstil 
dunia atau US$ 13,2 miliar. 

Sejalan dengan rencana itu, 
Pan Brothers siap memasok 
kebutuhan produk tekstil glo-
bal pada tahun 2030, sebagai-
mana proyeksi para pelaku 
industri di dalam negeri. 

"Proyeksi ini karena adanya 
shifting bisnis tekstil dunia 
yang awalnya berpusat di Chi-
na bergeser ke beberapa ne-
gara, yakni Vietnam, Bangla-
desh dan Indonesia," ungkap 
Vice Chief Executive Offi cer 
PT Pan Brothers Tbk Anne 
Patricia Sutanto, kepada 
KONTAN, Rabu (18/12) lalu. 

Anne menyebutkan, dari 
tujuh tahun yang lalu, Pan 
Brothers sudah memprediksi  
fenomena shifting pusat tek-
stil dari Tiongkok ke negara 
lain, termasuk ke Indonesia. 

Manajemen Pan Brothers 
melihat dari beberapa hal, sa-

lah satunya adalah China yang  
membidik gross domestic 
bruto (GDP) per kapita tum-
buh sangat tinggi. 

Kemudian produk TPT Chi-
na yang delapan tahun ter-
akhir mampu menguasai 50% 
pangsa pasar dunia, namun 
belakangan menyusut menja-
di 31% pada tahun 2018. 

Berkaca pada fenomena 
tersebut, Anne bilang, Pan 
Brothers sudah melakukan 
sejumlah ikhtiar untuk 
mengikuti laju perkem-
bangan tekstil dunia yang 
akan berpindah ke negara 
Asia lainnya.

Oleh sebab itu, emiten 
berkode saham PBRX di 
Bursa Efek Indonesia 
(BEI) ini terus berupaya 
meningkatkan working 
capital dengan menggelar 
rights issue pada rentang  
2011- 2014 demi memper-
kuat modal. Hingga peng-
ujung 2017, mereka juga 
merilis obligasi korporasi 
untuk kebutuhan ini. 

Menurut Anne, seluruh 
aksi korporasi Pan Brother 
untuk memperkuat modal 
kerja, terutama upgrading 
permesinan. Setiap tahun, 
manajemen Pan Brothers 
selalu mengucurkan dana 

belanja modal atau capital 
expenditure (capex) sebesar 
US$ 7 juta hingga US$ 8 juta 
untuk meningkatkan kinerja 
mesin di luar pembangunan 
pabrik. 

Adapun pada tahun ini, 
PBRX juga menganggarkan 
dana belanja modal sebesar 

US$ 11 juta sampai US$ 12 
juta untuk prototyping indus-
try 4.0 ke beberapa pabrik 
yang dianggap siap.

Sedangkan untuk tahun de-
pan, manajemen PBRX terus 
berkomitmen meningkatkan 
otomatisasi, digitalisasi dan 
up skilling di seluruh lini per-

sonal yang ada. Langkah 
dan strategi ini untuk me-
nyongsong laju industri 4.0 
dengan menyiapkan capex 
sebesar US$ 15 juta. 

Anne mengemukakan, 
Pan Brothers menggunakan 
mayoritas dana belanja mo-
dal untuk mengoptimalkan 
jam kerja. Alhasil, dari yang 
hanya satu shift saat ini 
bisa menjadi dua shift. 
"Kami ingin membangun 
seluruh pabrik agar bisa 
menjalankan dua shift. 
Apabila berhasil, kami akan 
tambah lagi menjadi tiga 
shift," ungkap dia. 

Selain menjalankan oto-
matisasi, Pan Brothers akan 
mengakuisisi sistem radio 
frequency identification  
fl ow sebagai software plat-
form. Anne menambahkan, 
sistem tersebut akan meng-
hubungkan seluruh data 
dari 25 pabrik milik Pan 
Brothers.        ■

Arfyana Citra Rahayu

Gerai

PLTA Batang Toru Dukung 
Investasi Hijau di Energi

JAKARTA. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekan-
kan pentingnya komitmen dan dukungan swasta mengu-
rangi emisi karbon. Oleh sebab itu, COP 25 di Madrid, 
Spanyol pada 2-13 Desember 2019, PBB mengapresiasi 
komitmen perusahaan swasta yang baru bergabung dan 
menambahkan nilai investasi hingga US$ 4 triliun untuk 
target zero emission pada tahun 2050.

Salah satu klaim investasi hijau sektor energi di Indone-
sia adalah proyek PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW 
di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Proyek ini dibangun 
oleh PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE). 

Communications and External Affairs Director PT 
NSHE Firman Taufi ck menyatakan, ada tiga manfaat dari 
investasi hijau pada proyek PLTA Batang Toru. Pertama, 
dari sisi ekonomi, penggunaan tenaga air yang tidak perlu 
lagi biaya pembelian bahan bakar terus-menerus. "Dengan 
tidak membeli bahan bakar fosil, PLTA Batang Toru bisa 
menghemat devisa hingga US$ 400 juta per tahun," kata dia 
dalam keterangan resmi, Kamis (26/12). 

Kedua, PLTA Batang Toru akan menambah pasokan lis-
trik dari energi bersih ke Sumatra Utara. Pembangkit listrik 
ini akan berkontribusi 15% dari kebutuhan listrik beban 
puncak Sumatra Utara. Ketiga, berkontribusi pada pengu-
rangan emisi karbon minimal 1,6 juta ton per tahun. "Angka 
ini 4% dari target nasional dari sektor energi, yaitu setara 
serapan karbon dari 12 juta pohon," klaim Firman. 

Dadan M Ramdan
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Amazon Memantik 
Kawasan Industri
JAKARTA. Pengusaha kawas-
an industri menyambut positif 
rencana masuknya Amazon 
ke Indonesia. Kedatangan 
Amazon bakal mendorong 
permintaan kawasan industri 
yang sejauh ini masih tumbuh 
positif.

Melalui keterangan resmi 
yang dikeluarkan Amazon di 
laman NASDAQ, perusahaan 
berkode AMZN tersebut me-
maparkan rencana mereka 
membuka wilayah layanan 
kesembilan di kawasan Asia 
Pasifi k, salah satunya adalah 
wilayah Jakarta. 

Melalui Amazon Web Servi-
ce (AWS), perusahaan ini  
akan mengembangkan pusat 
data bisnis senilai US$ 2,5 mi-
liar atau Rp 35 triliun.

Wilayah layanan komputasi 
awan bakal terdiri dari tiga 
Availability Zone, yaitu infra-
struktur fisik yang menjadi 
lokasi penyimpanan data la-
yanan komputasi awan AWS. 
Amazon menargetkan infra-
struktur fi sik di Jakarta mulai 
beroperasi paling cepat pada 
akhir 2021 atau paling lambat 
pada awal 2022.

Saat dikonfi rmasi KONTAN, 
pihak AWS Indonesia meno-
lak menjelaskan rencana ter-

sebut. Mereka mengaku tidak 
bisa mengeluarkan komentar 
terkait hal tersebut.

Sebelum rencana di Jakarta, 
AWS telah memiliki delapan 
region lain di Asia Pasifi k yai-
tu Beijing, Mumbai, Ningxia, 
Seoul, Singapura, Sidney, To-
kyo dan Hong Kong. Saat ini, 
AWS Global telah memiliki 69 
titik availability zone dalam 
22 wilayah. 

Ketua umum Himpunan 
Kawasan Industri (HKI) San-
ny Iskandar belum mengeta-
hui kawasan industri yang di-
incar Amazon. Satu hal yang 
pasti, rencana investasi AWS 
akan membutuhkan lahan be-
sar, sehingga berpotensi men-
dorong permintaan lahan ka-
wasan industri. 

Asa Nisi Siahaan, Head of 
Corporate Finance & Inves-
tor Relations PT Mega Ma-
nunggal Property Tbk (MMLP) 
siap menyambut kedatangan 
Amazon, jika memang tertarik 
masuk ke kawasan MMLP. 
Apalagi, MMLP pada tahun 
depan ingin membangun em-
pat hingga lima kompleks 
pergudangan baru yang bisa 
disewakan.

Amalia NF, Annisa RF, Adi W

Seperti apa kondisi ekono-
mi makro 2020? Resesi 
global? Bagaimana de-

ngan kondisi politik?
Tentu tidak ada manusia 

yang mampu memprediksikan 
seperti apa masa depan. Na-
mun dengan bantuan data dan 
berbagai teori dan metode ana-
lisis, minimal kita dapat mem-
punyai gambaran kasar akan 
berbagai skenario a.k.a. ke-
mungkinan yang akan terjadi 
di tahun 2020.

Berdasarkan data dari ber-
bagai institusi dan pakar eko-
nomi dunia termasuk mereka 
yang bekerja sebagai akademi-
si, pakar ekonomi praktis, dan 
analis finansial, berikut ini 
kondisi yang bisa saja terjadi 
di tahun 2020.

Pertama, menurut Interna-
tional Monetary Fund (IMF), 
pertumbuhan ekonomi teren-
dah sejak 2008 yaitu 3% di ta-
hun 2020. Menurut Goldman 
Sachs, pertumbuhan tahun de-
pan lebih tinggi yaitu 3,4%. 
Amerika Serikat termasuk da-
lam negara-negara yang akan 
sangat terpengaruh. Indonesia 
akan terpengaruh juga, namun 
tidak seberat AS.

Kedua, kondisi finansial 
global pada umumnya akan 
membaik mengingat tensi US-
China Trade War dan Brexit 
akan memudar.

Kondisi US-China Trade 
War dan Brexit yang semakin 
jelas memberi peluang pertum-
buhan yang lumayan. 

Jadi, GDP AS diharapkan 
bisa mencapai 2,3%. Pertum-
buhan Eropa diekspektasi 
mencapai 1,1%. Pertumbuhan 

China 5,8%.
Menurut Asian Develop-

ment Bank (ADB), tahun de-
pan, GDP Indonesia diharap-
kan mencapai 5,2%, inflasi 
3,3% dan GDP per kapita men-
capai 4,1%.

Ketiga, kepercayaan kon-
sumen tinggi, namun kemung-
kinan resesi selalu ada. Para 
bank sentral telah "bersiap-
siap" akan timbulnya resesi 
global dengan "on hold" cadang-
an moneter mereka. 

Tren kebijakan pemerin-
tahan global pada umumnya 
akan berfokus pada pertum-
buhan kualitas dan penjagaan 
kualitas pertumbuhan GDP. 
Namun terlepas dari tren ini, 
pertumbuhan GDP Jepang 
mungkin masih kurang dari 
setengah persen. 

Keempat, pertumbuhan 
GDP emerging markets (terma-
suk Indonesia) secara rata-
rata akan mencapai 4,8%, se-
dangkan developed markets 
(negara-negara maju) hanya 
1,7%. GDP AS sendiri diperki-
rakan mencapai titik terendah 
di Q1 2020 mengingat berbagai 
tensi politik dan kondisi ke-
uangan rumah tangga.

Bisa saja kita tetap optimis 
mengingat kemampuan bank 
sentral AS Federal Reserve 
yang biasanya berhasil menye-
lamatkan kondisi ekonomi 
makro AS dengan interest rate 
cut dan quantitative easing. 
Namun, tidak demikian menu-
rut ekonom terkemuka Nouriel 
Roubini yang memprediksikan 
keterbatasan kebijakan dalam 
kondisi krisis berikut yaitu di 
Q1 atau Q2 2020. 

Kelima, kesenjangan keka-
yaan global (wealth inequality) 
semakin besar terlepas dari 
semakin rendahnya angka 
pengangguran (unemployment 
rate). Mekanisme fi nancial engi-
neering yang selama ini men-
jadi motor utama roda ekono-
mi tetap menjalankan fungsi-
fungsinya di tahun 2020 yang 
lebih menguntungkan kaum 
industrialis kapitalis dan me-
reka yang mampu mengarungi 
ombak.

Gelembung utang (debt 
bubble) yang merupakan efek 
dari inequality itu mempunyai 
risiko pecah sehingga mencip-
takan krisis baru. Risiko se-
makin menggelumbung dan 
siap terjun bebas. 

Keenam, politik populisme 
global semakin populer, namun 
tanpa kebijakan yang mere-
duksi utang-utang privat, risi-
ko gelembung pecah semakin 
besar. Idealnya, demoktratisa-

si kepemilikan saham dan pe-
nurunan utang rumah tangga 
seperti credit card debts dan 
student loans akan menjadi 
faktor penting.

Apa itu "demokratisasi sa-
ham"? Kepemilikan saham 
global saat ini didominasi oleh 
mereka yang termasuk dalam 
golongan ekonomi berlebih 
(kaya). Sebenarnya, kebijakan 
politik bisa saja mengharus-
kan kepemilikan saham oleh 
para pegawai dan mereka yang 
bukan pemilik dari awalnya. 

Di AS, kepemilikan saham 
dalam sistem pensiun privat 
401(K) belum merupakan de-
mokratisasi yang memadai, 
karena akun ini hanya dipe-
gang oleh segelintir orang yang 
mempunyai akses (kebanyak-
an berkerah putih). Menurut 
ekonom Steve Keen, AS masih 
berbentuk kapitalis oligarki, 
belum kapitalis demokrasi. In-
donesia apalagi.

Selamat tahun baru 2020. 
Semoga pertumbuhan ekonomi 
makro dan mikro Indonesia 
dan global semakin positif tan-
pa melupakan bagaimana per-
tumbuhan GDP dapat dicapai 
dengan tetap menjaga dan me-
ningkatkan kualitas ekologi. 
Ingat, ekonomi tidak dapat hi-
dup tanpa ekologi yang me-
nunjang. 

Bahasa kasarnya, kita ti-
dak dapat mencari uang ketika 
planet kita tidak ada lagi atau 
dalam kondisi sekarat. Kita 
semua tergantung kepada alam 
dan Planet Bumi. Pertumbuh-
an GDP memang baik, namun 
lebih penting menjaga keber-
langsungan bumi.                 ■

Kondisi 2020, Resesi dan Politik

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

Kinerja Keuangan PBRX*
Sep 2019 Sep 2018

Penjualan 491,86  447,05
Beban pokok 426,31  384,96
Laba kotor  65,55 62,10 
Laba usaha  35,49 30,04
Laba bersih  15,54 11,18

Penjualan berdasarkan negara
Amerika Serikat  184,87  140,57
Eropa   76,50   60,91
Asia  217,77  233,51
Negara lainnya   12,72   12,06

Penjualan berdasarkan jenis produk
Garmen  497,12  431,02
Tekstil   12,74   16,04

Penjualan lokal
Garmen  15,42  17,07
Tekstil  12,74  15,93
*US$ juta                                               Sumber: BEI


