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HIN sebagai satu-satunya BUMN yang fokus 
di perhotelan semoga menjadi leader.
Iswandi Said, Direktur Utama 
PT Hotel Indonesia Natour (HIN)

■JASA ■INFRASTRUKTUR

Perubahan iklim telah 
mengubah hampir se-
galanya, belum lagi 

inekualitas (ketidaksetara-
an) ekonomi global yang sa-
ngat terasa. Hidup di zaman 
now sangat banyak tantang-
annya, baik kita sadari mau-
pun tidak.

Perubahan iklim telah 
membuat kondisi alam du-
nia semakin tidak menentu 
dan jatuh-bangun akibat na-
tural disaster menjadi sema-
kin umum. Inekualitas eko-
nomi telah mengubah struk-
tur sosial-ekonomi dunia di 
mana strata kini hanya ter-
bagi dua: yang 1% di atas 
dan yang 99% di bawah. Bagi 
yang di bawah, semakin te-
rasa kondisi ekonomi makro 
yang gampang turun naik 
tanpa peringatan apapun.

Untuk survive, jelas saja 
skill yang dibutuhkan juga 
telah banyak berubah. Ijazah 
dan gelar tidak lagi menen-
tukan sukses, namun ga-
bungan dari berbagai soft 
dan hard skills yang mema-
dai lebih menjanjikan.

Pertama, inteligensi emo-
sional dan psikologis.

Gabungan kedua jenis 
inteligensi ini sangat me-
nentukan kemampuan berta-
han di era tidak menentu 
dan penuh ansietas. Bukan 
berarti Anda perlu cuek dan 

tidak peduli dengan membe-
balkan diri alias "numbing 
down" segala sesuatu, namun 
perlu mengasah kemampuan 
untuk self-care ketika energi 
emosi dan psikis telah terpa-
kai. 

Inteligensi emosi dan 
psikis ini sangat mengandal-
kan kemampuan reframing 
dari sesuatu yang negatif 
dan merugikan diri sendiri 
atau orang lain menjadi ke-
kuatan positif dan mengun-
tungkan (tanpa merugikan 
orang lain). Perlu kematang-
an emosi, psikis, dan spiri-
tual tanpa bersifat dogmatis 
dalam aplikasinya.

Kedua, pitching alias me-
nawarkan sesuatu dengan 
jitu. Pitching skill sangat 
penting dalam menggolkan 
suatu proyek atau penawar-
an, termasuk dalam mencari 
kerja atau bisnis. Ini terma-
suk komunikasi verbal dan 
tertulis yang dapat meyakin-
kan orang lain. Dengan keku-
atan pitching yang baik, bisa 
dipastikan karier atau bisnis 
dapat meningkat secara opti-
mal. 

Ketiga, coding alias mem-
program komputer atau 
membangun situs web.

Kemampuan berbahasa 
komputer dengan berbagai 
bahasa programming, terma-
suk yang human-friendly, 

akan sangat membantu da-
lam mempromosikan bisnis 
atau karier eksekutif. Mini-
mal, ketidakgaptekan akan 
sangat membantu dalam ber-
komunikasi dengan program-
mer dan memahami cara 
kerja dunia digital termasuk 
pola pikir pengguna awam 
dan teknikal.

Keempat, bahasa Inggris 
dan satu bahasa lainnya.

Ini jelas sangat memban-
tu dalam berkomunikasi de-
ngan berbagai bangsa di era 
hyper global ini. 

Dalam dunia internet, 
bahasa Inggris merupakan 
bahasa pengantar utama. 
Jadi, jika Anda menguasai-

nya, maka dunia tidak akan 
terasa bersekat sama sekali 
dan kesempatan akan sema-
kin terbuka.

Kelima, membaca pola 
secara analitis dan membuat 
shortcut darinya. 

Tentu ini sangat mem-
bantu dalam mencari kesem-
patan maupun dalam meng-
atasi masalah dengan mem-
beri solusi. Kemampuan 
analitis tentu saja perlu dia-
sah setiap hari. Bahkan se-
tiap saat.

Beberapa cabang ilmu 
seperti ekonomi dan ilmu-
ilmu sosial lainnya meng-
asah kemampuan ini. Coba 
kenali bagaimana metode 
penilaian akademis dapat 
ditransfer dalam pola pikir 
analitis yang berguna dalam 
kehidupan sehari-hari.

Penulis sendiri sangat 
menyukai "membaca pola" 
baik dalam lingkup super 
mikro (antar individu) hing-
ga makro (antar negara). 

Untuk ini, tentu perlu 
membaca banyak sekali buku 
bermutu yang "membuka pi-
kiran" serta update berbagai 
cabang ilmu dan tren-tren 
terkini.

Dari kelima skill terpen-
ting zaman now, meningkat-
kan inteligensi emosional 
dan psikis merupakan yang 
paling menantang karena 

sangat erat dengan bagaima-
na seseorang dibesarkan, 
trauma-trauma masa lalu 
dan lingkungan masa lalu 
dan terkini. Juga kultur tem-
pat tinggal dan tempat beker-
ja sangat menentukan bagai-
mana kepribadian seseorang 
berkembang.

Kuncinya adalah kesa-
daran dengan mindful akan 
setiap tindakan dan ucapan 
kita. Usahakan untuk selalu 
berpikir dan bertindak posi-
tif dalam setiap kesempatan, 
seburuk apapun kondisinya. 
Ingatlah bahwa satu aksi 
atau peristiwa negatif hanya 
dapat dinetralisasi dengan 
tiga aksi atau peristiwa po-
sitif.

Akhir kata, skill terpen-
ting untuk survive di era 
Darwinisme digital ini 
membutuhkan kesiapan 
emosi, psikis dan teknikal 
yang adaptif dan fleksibel. 
Jalankan hidup dan karier 
secara optimal sambil terus 
membaca pola-pola di sekitar 
Anda.

Dunia memang berubah 
pesat setiap hari, namun ini 
bukan berarti Anda perlu 
khawatir secara berlebihan. 
Sepanjang lima skill utama 
Anda kuasai, niscaya ada 
"default state" yang dapat 
memberi ketenteraman batin 
untuk produktif.   ■

Lima Skill Terpenting Zaman NowLima Skill Terpenting Zaman Now

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

DIVESTASI ANAK KRAKATAU STEEL■

Pelindo II Tertarik 
Krakatau Bandar

JAKARTA. Rencana PT Kra-
katau Steel Tbk (KRAS) mele-
pas anak usaha non inti men-
dapatkan respons positif dari 
calon investor. PT Pelindo II 
(IPC) tertarik untuk menadah 
salah satu anak usaha KRAS 
tersebut. Pelindo II siap meng-
ambil alih PT Krakatau Ban-
dar Samudera (KBS) yang 
bergerak di jasa pengelolaan 
pelabuhan.

Direktur Utama Krakatau 
Steel, Silmy Karim dalam pa-
paran publik Rabu (29/1) lalu 
menyatakan, pihaknya akan 
menjual anak usaha non inti. 
Sudah ada kajian terkait pen-
jualan anak usaha. "Hasil kaji-
an ditargetkan final pada 
kuartal I 2020 dan bisa diekse-
kusi tahun ini," kata Silmi 
tanpa menyebut identitas 
anak usaha yang bakal dijual.

Jika transaksi tersebut suk-
ses, maka akan menjadi reali-
sasi rencana yang sempat ter-
tunda. Pada tahun 2018, Kra-
katau Steel sudah ingin 
melepas KBS dan Pelindo II 
telah menyatakan tertarik. 
Namun transaksi tersebut 
urung terlaksana.

Direktur Teknik dan Mana-
jemen Risiko Pelindo II Dani 
Rusli Utama menjelaskan, Se-
cara prinsip Pelindo II siap 
meningkatkan layanan jasa 
pelabuhan dan siap bekerja-
sama dengan KRAS melalui 
anak usaha KBS. "Semua ma-
sih berproses. Tergantung 
dari Krakatau Steel terkait 
percepatan atau penyelesai-
annya," ujar Dani saat dihu-
bungi KONTAN, Rabu (29/1).

KBS  merupakan badan usa-
ha pelabuhan yang mengelola 
Pelabuhan Cigading, Cilegon, 

Banten. Krakatau Steel men-
dirikan anak usaha itu untuk 
mendukung pengangkutan 
bahan baku maupun produk 
baja. Saat ini, Cigading banyak 
menangani bongkar muat kar-
go curah kering, seperti pelet, 
bijih besi, batubara, gipsum, 
garam, kedelai, jagung dan 
gula mentah.

Dani menjelaskan, pembeli-
an saham yang diikuti dengan 
pengelolaan oleh Pelindo se-
jalan dengan keinginan Ke-
menterian BUMN agar seluruh 
pelabuhan di tanah air dikelo-
la Pelindo. Kementerian 
BUMN ingin perusahaan pelat 
merah di luar Pelindo fokus 
pada bisnis inti.

Apalagi, Pelindo II juga su-
dah punya cabang usaha di 
Banten, yakni Pelabuhan Ci-
wandan. Pelabuhan ini mela-
yani bongkar muatan curah 
kering. Akuisisi KBS akan 
mendukung IPC mengonsoli-
dasikan dua pelabuhan terse-
but sehingga lebih kuat mela-
yani bongkar muat kargo.

Cigading merupakan pela-
buhan terdalam di Indonesia. 
Pelabuhan ini bisa menangani 
segala jenis kargo, baik curah 
kering, curah cair maupun 
kontainer. Dermaga 6, salah 
satu slot dermaga Cigading 
dengan kedalaman 21 meter 
di bawah permukaan air (lws) 
dapat disandari kapal jenis 
super capesize yang berukur-
an sekitar 200.000 dwt untuk 
kargo curah kering.

Namun Dani enggan mem-
beberkan pendanaan yang di-
siapkan Pelindo II untuk 
agenda akuisisi tersebut. 

Selvi Mayasari

JAKARTA. Rencana pemerin-
tah menggabungkan perusa-
haan hotel pelat merah terlak-
sana mulai semester kedua 
tahun ini. Ada 106 hotel dari 
berbagai perusahaan pelat 

merah yang akan bergabung. 
Walhasil, BUMN hotel akan 
menjadi pemain terbesar di 
bisnis perhotelan Indonesia.

Kementerian BUMN masih 
mencari skema dan strategi 
yang tepat untuk konsolidasi 
serta mencari cara terbaik 
melaksanakan penggabungan 

hotel itu dalam satu atap. 
Iswandi Said, Direktur Uta-

ma PT Hotel Indonesia Natour 
(HIN) yang terlibat dalam pro-
ses ini menyatakan Kemente-
rian BUMN melibatkan Man-
diri Sekuritas untuk membuat 
kajian skema konsolidasi ter-
baik. "Kajian akan selesai Juni 

tahun ini, selanjutnya 
tinggal diputuskan 
oleh kementerian," 
papar dia dalam dis-
kusi dengan warta-
wan di Kementerian 
BUMN, Kamis (30/1).

Kajian membutuh-
kan waktu lama. Se-
bab, holding akan 
melibatkan banyak 
hotel. Setiap perusa-
haan memiliki kondi-
si yang berbeda. "Per-
lu dilihat karena ma-

sing-masing hotel punya 
strategi dengan kondisi yang 
berbeda-beda, ada yang dike-
lola sendiri, lalu dia buat per-
usahaan sendiri sebagai ope-
rator. Ada pula yang punya 
tapi diberikan kepada opera-
tor asing. Kemudian ada yang 
benar-benar dikelola sendiri 
di perusahaan itu. Kondisi se-
perti ini ada tahapannya," jelas 
Iswandi.

Menurut dia, hasil kajian 
bakal memberikan dua opsi. 
Pertama, pembentukan induk 
usaha (holding). Holding 
akan membutuhkan satu lea-

der. "HIN sebagai satu-satunya 
BUMN yang fokus di perhotel-
an semoga menjadi leader," 
ungkap Iswandi.

Opsi kedua, hotel-hotel ter-
sebut digabung dengan bebe-
rapa badan usaha. Terutama 
ke perusahaan yang sudah 
tercatat di BEI agar lebih 
transparan. Ada tujuh BUMN 
besar yang bisa menjadi mo-
tor peralihan ini. Selain HIN, 
mereka adalah Patra Jasa, 
Pertamina, Pegadaian, Garuda 
Indonesia, Angkasa Pura I dan 
PT PP. "Keputusannya Juni 
2020," ungkap Iswandi.    ■

Holding Hotel BUMN 
Mulai Semester Kedua
Kementerian BUMN akan menyatukan 106 hotel pelat merah dalam satu holding

Selvi Mayasari

Topping Off Holland Village

KONTAN/Baihaki

Kiri-kanan: Chief Sales Offi cer PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) Adrian Baskoro, Chief Project Management Offi cer LPKR Alwi 
Sjaaf, Board of Directors PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk Ganda Kusuma, Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya, Chief 
Development & Project Offi cer LPKR Peter Yu dan GM Project Holland Village Jakarta Roberto Gil Ruiz saat topping off 
Holland Village Jakarta Apartment di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (30/1). Holland Village Jakarta merupakan 
kawasan terpadu yang menciptakan pusat bisnis, lifestyle dan hiburan terbaru yang terintegrasi dan dijadwalkan akan serah 
terima unit apartemen pada semester kedua tahun ini.

Gerai

Pelancong Lokal Tidak 
Mengutamakan Harga Tiket

JAKARTA. Tingginya harga tiket pesawat terbang mengge-
rus jumlah penumpang sepanjang tahun lalu. Namun riset 
Travelport dan Galileo Indonesia menemukan para pelan-
cong Indonesia tak mempedulikan harga tiket. Para wisat-
awan lebih mengutamakan nilai lebih yang memberikan 
pengalaman menyenangkan saat bepergian menggunakan 
pesawat terbang.

Travelport adalah perusahaan yang melayani industri 
travel tingkat global. Galileo Indonesia merupakan opera-
tor Travelport di Indonesia. "Hampir 9 dari 10 wisatawan di 
Indonesia (88%) menganggap bahwa nilai tambah adalah 
prioritas utama dalam memilih maskapai penerbangan," 
ungkap Direktur Regional Wilayah Operator APAC Travel-
port, Gary Harford, saat memaparkan temuannya bersama 
Presiden Direktur Galileo Indonesia, Raymond Setokusu-
mo di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Dalam riset tersebut, hanya 6% wisatawan yang memen-
tingkan harga saat memilih tiket penerbangan. Wisatawan 
lebih memprioritaskan keandalan maskapai, layanan yang 
baik, hingga pengalaman yang berkesan seperti checking 
digital dan akses informasi gate secara online.

Amalia Nur Fitri

KONSOLIDASI perusahaan hotel pelat me-
rah pernah berlangsung empat tahun lalu. 
Persisnya 26 September 2016, Rini Soemar-
no, Menteri BUMN saat itu memutuskan si-
nergi Hotel Indonesia Group (HIG) dalam 
satu nama Inna Group dan PT Hotel Indone-
sia Natour (HIN) sebagai koordinator. Meski 
hanya melibatkan sedikit hotel, kini perusa-
haan itu mencatatkan peningkatan laba. 

Direktur Utama HIN, Iswandi Said, me-
nyatakan HIN mencatatkan kerugian sebe-
lum sinergi. Pada tahun 2015, HIN merugi 
sekitar Rp 113,5 miliar. 

"Setelah sinergi, kinerja membaik, penda-
patan usaha, laba bersih dan jumlah tamu 
yang terus meningkat (lihat tabel)," ujar dia 
dalam dialog bersama wartawan di Kemen-
terian BUMN, Kamis (30/1).

Menurut Iswandi, perbaikan kinerja kare-

na setelah sinergi berlangsung, manajemen 
gencar melaksanakan transformasi bisnis. 
Inna Group memperbanyak kamar hotel. 
Perusahaan ini juga membidik pendapatan 
dari sektor lain, seperti jasa meeting, incen-
tive, convention and exhibition (MICE). 
"Mulai tahun 2019, kamis fokus juga ke seg-
men MICE. Jadi di luar kamar, ini menjadi 
satu hal yang bisa menarik pelanggan untuk 
menggunakan HIN dan menghasilkan reve-
nue," ujar Iswandi.

Tahun 2019, HIN mengantongi pendapatan 
senilai Rp 726,4 miliar (unaudited), tumbuh 
sekitar 4% dibandingkan pendapatan seta-
hun sebelumnya. Pencapaian tersebut ber-
hasil mendongkrak laba menjadi Rp 50,8 
miliar (unaudited), tumbuh 191%. "Kami 
menargetkan pendapatan tahun ini tumbuh 
10%-20%," papar Iswandi.               ■

Inna Group Mencatatkan Laba

Kinerja PT Hotel Indonesia Natour*
HIN memiliki 14 unit hotel dan resor di Bali, Jawa dan Sumatra yakni Inaya Putri Bali, Grand 
Inna Kuta, Grand Inna Padang, Grand Inna Bali Beach, Grand Inna Malioboro, Grand Inna 
Tunjungan, Grand Inna Samudra Beach, Grand Inna Medan, Inna Bali Beach Garden, Inna 
Bali Beach Resort, Inna Tretes Hotel & Resort, Inna Parapat Hotel & Resort, Inna Sindhu 
Beach Hotel & Resort, dan Inna Bali Heritage Hotel.

2016 2017 2018 2019
Laba (rugi) (92,20) 0,01 17,40 50,80
Jumlah tamu (orang) 418.468 459.876 492.344 500.831
Rata-rata tingkat hunian 68,4% 75,5% 69,4% 68,9%
Pendapatan usaha - - 698,70 726,40
Keterangan: *Kinerja dalam miliar rupiah                                                  Sumber: Wawancara KONTAN

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Pelindo II siap mengambil alih KBS yang bergerak di jasa 
pengelolaan pelabuhan.


