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Potensi pasar di wilayah Jawa Timur 
dan Luar Pulau Jawa masih besar.
Lukman Hakim, 
Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk

■MANUFAKTUR ■JASA

Pandemi Covid-19 telah 
mematisurikan indus-
tri penerbangan. De-

ngan kapasitas pesawat ha-
nya 50% dari kapasitas tahun 
2019, lebih dari 1.400 unit 
pesawat telah dipensiunkan 
dini selama tahun 2020. Jadi, 
ketika kebutuhan akan aviasi 
meningkat kembali, bisa di-
pastikan pesawat yang digu-
nakan adalah yang model 
terbaru dan termodern.

Seperti apa teknologi 
aviasi yang akan mempenga-
ruhi bisnis penerbangan pas-
ca pandemi? Seperti apa 
masa depan dunia aviasi?

Pertama, teknologi peng-
hematan bahan bakar dan 
emisi bersih. Boeing 787, 
Bombardier CSeries dan Air-
bus A350 terbaru menghemat 
20% hingga 25% bahan bakar 
dibandingkan tipe terdahulu. 
Penghematan dimungkinkan 
dengan sayap pesawat yang 
didesain khusus untuk ini. 

Selain itu, dengan meng-
gunakan sistem elektrikal, 
maka sistem hidraulika da-
pat ditekan penggunaannya 
sehingga berat badan pesawat 
juga lebih ringan. Dan ini 
berarti efi siensi bahan bakar 
signifi kan.

Kedua, teknologi perekam-
an data semakin mendetail. 
Selain itu, dua tipe terbaru 
ini merekam 800 MB data 
dalam setiap perjalanan. 
Bandingkan dengan Airbus 
A380 yang beroperasi mulai 

2007, yang hanya mampu 
merekam separuh dari jum-
lah data sekarang.

Dengan jumlah data ter-
baru sedemikian besar yaitu 
800 MB, direkamlah informa-
si emisi karbon dan kompo-
nen yang perlu diganti ketika 
mendarat nanti. Broadcast 
tracking signal juga sangat 
membantu dalam menyam-
paikan informasi navigasi 
udara dan perencanaan keda-
tangan (arrival) agar traffic 
fl ow di udara dapat dikelola 
dengan lebih baik dan ke-
amanan lebih terjamin.

Sebagai contoh, Boeing 
737 Max pernah di-grounded 
selama dua tahun setelah ke-
celakaan pesawat Ethiopia 
yang disebabkan anomali di-
gital tracker. FAA memastikan 
bahwa di masa depan ini ti-
dak terjadi lagi.

Ketiga, teknologi radar 
cuaca semakin mendetail se-
hingga keamanan semakin 
baik. Turbulensi kini dapat 
diprediksi dengan jauh lebih 
tepat dengan Flight Weather 
Viewer, sehingga kenyama-
nan dan keamanan penum-
pang dapat semakin diting-
katkan. Jika di tempo dulu 
suatu ancaman badai saja 
telah mampu membatalkan 
penerbangan, kini aplikasi 
tersebut mampu memberikan 
ketepatan real-time.

Aplikasi Flight Weather 
Viewer telah digunakan Delta 
Airlines dengan komputer 

tablet sejak 2016. Beberapa 
versi terbaru telah menghiasi 
aplikasi tersebut sehingga 
mampu memberikan akurasi 
dan efi siensi lebih presisi.

Keempat, teknologi komu-
nikasi antar awak kapal seba-
gai sumber data. Dengan 
Aplikasi Flight Family Com-
munication yang mulai po-
puler pada tahun 2018, para 
kru pesawat ground dan fl ight 
dapat berkomunikasi dengan 
sesama secara efisien dan 
prediktif. Bahkan data yang 
direkam dapat memprediksi 
kebutuhan perbaikan dan 
maintenance. 

Deteksi dini ini sangat 
membantu penghematan bia-
ya operasi jangka panjang. 
Dan perbaikan-perbaikan 
yang dibutuhkan sering kali 

tidak dapat diprediksi terda-
hulu, namun aplikasi ini 
memberikan kemudahan dan 
informasi lebih awal.

Kelima, implementasi AI 
(artificial intelligence) pada 
data yang telah direkam.

Teknologi ini krusial un-
tuk merekam data akurat 
akan penghematan bahan ba-
kar dan gaji para pegawai. 
Dari sedikit penghematan se-
tiap kali penerbangan, maka 
pada akhir tahun, jumlahnya 
dapat mencapai jutaan dollar 
AS. Demikian menurut COO 
AirAsia Javed Malik.

Beberapa maskapai pe-
nerbangan lainnya, anehnya 
merasa berat mengolah dan 
menganalisis jumlah infor-
masi yang masif tersebut. 
Data yang ada hanya dapat 
berguna apabila ada sumber 
daya manusia dan teknologi 
dalam jumlah dan versi yang 
memadai melalui proses 
pembersihan data. 

Keenam, implementasi 
teknologi berbasis cloud seba-
gai pengganti sistem reserva-
si komputer zaman 1960-an.

Hingga kini, sistem itu 
masih digunakan oleh para 
biro travel dan administrator 
maskapai penerbangan. Pa-
dahal, setelah enam dekade 
berikutnya, maskapai-mas-
kapai penerbangan telah ba-
nyak mengandalkan online 
selling via situs e-commerce 
mereka. 

Tidak kompatibelnya sis-

tem reservasi komputer tempo 
dulu dengan operating system 
dan software maupun aplika-
si terbaru, menyebabkan "ter-
kunci"-nya penggunaan de-
ngan sistem lama. Head of 
data sharing platform bernama 
Skywise yang ditawarkan 
oleh Airbus menyebutkan ke-
sulitan operasi lintas sistem 
sehingga data yang direkam 
oleh dua sistem tersebut tidak 
mampu untuk saling berko-
munikasi. 

Ketujuh, penggunaan data 
sharing melalui cloud menja-
di arus tengah. Teknologi 
berbasis cloud menjadi arus 
tengah operasi maskapai pe-
nerbangan dengan dipelopori 
Google dan AirAsia pada ta-
hun 2018. Ini memungkinkan 
big data untuk berperan da-
lam industri ini secara kom-
prehensif, tidak hanya dalam 
traffi c fl ow, namun informasi 
yang berhubungan dengan 
berbagai ekosistem yang ter-
koneksi. 

Konklusinya, masa pan-
demi yang menghancurkan 
omzet industri penerbangan 
ini merupakan masa inkuba-
si perbaikan teknologi. Bisa 
dipastikan masa depan dunia 
maskapai penerbangan sema-
kin kompatibel dengan tekno-
logi terkini. Para penumpang 
pun semakin merasa aman. 
Semoga pandemi lekas sele-
sai, sehingga perjalanan-per-
jalanan dapat segera dilaku-
kan.                   ■

Teknologi Bisnis Aviasi Pasca PandemiTeknologi Bisnis Aviasi Pasca Pandemi

Jennie M Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

RENCANA PP PROPERTI■

PPRO Menyiapkan 
Capex Rp 439 Miliar
JAKARTA. PT PP Properti 
Tbk (PPRO) akan mendapat-
kan pinjaman senilai Rp 4 tri-
liun dari induk usahanya, 
PT PP Tbk (PTPP). Nilai pin-
jaman tersebut setara 88,02% 
dari total ekuitas PP Properti 
pada tahun 2020.

D i r e k t u r  K e u a n g a n 
PT PP Properti Tbk Deni Bu-
diman mengatakan, pinjaman 
ini memiliki jangka waktu tiga 
tahun dari tanggal pencairan, 
dengan tingkat bunga yang 
disepakati sebesar 9,5% per 
tahun. 

"Terkait dengan rencana 
perolehan fasilitas pinjaman 
ini, PPRO telah menyampai-
kan pemberitahuan kepada 
kreditur pada 13 April dan te-
lah memperoleh persetujuan 
dari Bank Permata Tbk (BNLI) 
sebagai agen fasilitas berda-
sarkan kredit sindikasi pada 
23 April 2021," ungkap dia saat 
dihubungi oleh KONTAN, 
Rabu (5/5).

Deni menyebutkan, fasilitas 
pinjaman tersebut juga tidak 
dijamin dengan jaminan khu-
sus. PP Properti akan meng-
gunakan dana dari fasilitas 
pinjaman untuk memenuhi 
sebagian dari kewajiban jatuh 
tempo surat utang jangka me-
nengah atau medium term 
notes (MTN), utang obligasi, 
utang bank sindikasi PT Bank 
BTPN Tbk dan SKBDN (Surat 
Kredit Berdokumen Dalam 
Negeri) atau LC lokal, pada 
tahun 2021-2022.

Pada tahun ini, manajemen 
PP Properti menargetkan pra-
penjualan (marketing sales) 
bisa mencapai Rp 1,3 triliun. 
PPRO juga optimistis bisa 
membukukan pendapatan 
atau revenue pada tahun ini 
senilai Rp 1,7 triliun. 

Deni menerangkan, di se-
panjang 2021, PP Properti 
akan meluncurkan proyek ru-
mah tapak yang berlokasi di 
Semarang (Jawa Tengah) dan 

Bandung (Jawa Barat).
"Kami juga akan fokus me-

nyelesaikan proyek vertical 
residence yang sudah berlang-
sung, terutama di area mixed 
used dan apartemen mahasis-
wa," tutur dia.

PPRO mengalokasikan dana 
belanja modal atau capital 
expenditure (capex) sebesar 
Rp 439 miliar. Manajemen 
PP Properti akan mengguna-
kan dana tersebut untuk men-
dukung pengembangan hotel 
di Lombok, pembangunan 
pusat belanja dan setoran mo-
dal di anak usaha. 

Berdasarkan laporan ke-
uangan PPRO tahun 2020, 
mereka tercatat mengalami 
penurunan laba bersih yang 

diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk sebesar 64,34% 
menjadi Rp 89,04 miliar. Pada 
periode yang sama tahun 
2019, PP Properti membuku-
kan laba bersih sebesar 
Rp 249,68 miliar.

Dari sisi top line, PP Pro-
perti mencatatkan pendapat-
an senilai Rp 2,08 triliun. Jum-
lah tersebut tumbuh 28% di-
bandingkan pendapatan tahun 
sebelumnya senilai Rp 1,62 
triliun. Mereka membukukan 
beban pokok penjualan seni-
lai Rp 1,74 triliun, naik 48% 
dari  tahun sebelumnya 
Rp 1,18 triliun. Adapun laba 
kotor PPRO senilai Rp 327,65 
miliar, turun 25,71% dari tahun 
sebelumnya Rp 441,07 miliar. 

Amalia Nur Fitri

JAKARTA. PT Mitra Interna-
tional Resources Tbk membi-
dik pertumbuhan kinerja pada 
tahun ini. Emiten berkode sa-
ham MIRA di Bursa Efek In-
donesia ini menargetkan, 
pendapatan 2021 tumbuh 10% 
year-on-year (yoy) menjadi 
Rp 95,66 miliar.

Pada tahun lalu, MIRA men-
catatkan pendapatan bersih 
Rp 86,95 miliar dengan rugi 
bersih Rp 18,03 miliar. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Mitra International Resources 
Tbk, Arda Billy mengatakan, 
prospek bisnis angkutan darat 
di tahun 2021 masih menan-
tang. Hanya saja sudah sedikit 
lebih baik dibandingkan kon-
disi tahun lalu. Adapun pro-
yeksi pertumbuhan pendapat-
an 10% merupakan target rea-
listis untuk dikejar pada tahun 
ini. Target pertumbuhan 10% 
pada top line sudah bagus 
kok," ujar dia kepada KON-
TAN, Kamis (6/5).

Segmen usaha jasa angkut-
an merupakan penyumbang 
terbesar pendapatan MIRA. 
Tahun lalu, porsinya menca-
pai 95,03% dari total penda-
patan bersih MIRA. Adapun 
pendapatan lain berasal dari 
bisnis jasa logistik & pergu-
dangan serta jasa karoseri.

Hampir 80% bisnis jasa ang-
kutan MIRA menyasar kalang-
an produsen semen. Mitra In-
ternational memiliki kontrak 
kerja sama jangka panjang 

dengan produsen semen, se-
perti Semen Tiga Roda, Semen 
Dynamix, Semen Bima dan 
Semen Garuda.

Pada awal pandemi Covid-
19 tahun lalu, permintaan jasa 
angkutan dari industri semen 
dan pelanggan lainnya meng-
alami penurunan. Walhasil, 
dari 382 unit truk MIRA, utili-
tas kendaraan MIRA menyu-
sut hingga 50%-an.

Billy menyatakan, utilitas 
truk MIRA saat ini sudah mu-
lai meningkat ke 60%-an se-
iring kondisi perekonomian 
membaik. Namun MIRA be-

lum ingin menggelar ekspansi 
pasar maupun diversifikasi 
menjajal segmen pasar baru.

Mereka ingin fokus pada 
segmen pasar yang tengah di-
garap saat ini. Hal itu diba-
rengi strategi cost reduction 
untuk menjaga kinerja. "Di si-
tuasi seperti ini, kami lebih 
konsolidasi, memantapkan 
apa yang sudah bisa kami ker-
jakan saat ini," terang Billy.

M Krishna Prana Julian

Dok. MIRA

Hampir 80% bisnis jasa angkutan MIRA menyasar produsen 
semen. 

MIRA Mengincar 
Pertumbuhan 10%

Saat ini, utilitas 
truk Mitra 

International 
mulai meningkat 

ke level 60%.

JASA■

JAKARTA. PT Panca Budi 
Idaman Tbk (PBID) meyakini 
tahun ini bisa meraih  pertum-
buhan penjualan di atas 10% 
secara tahunan atau year-on-
year (yoy). Proyeksi itu mem-
pertimbangkan tren kenaikan 
permintaan kemasan plastik. 
Segmen ini juga mendominasi 
sekitar 87% terhadap total 
pendapatan Panca Budi. 

Direktur PT Panca Budi 
Idaman Tbk, Lukman Hakim 
mengemukakan, pada tahun 
ini manajemen telah menyiap-
kan sejumlah strategi bisnis 
untuk mendorong penjualan. 
Siasat itu di antaranya mem-
perluas pangsa pasar dan ja-
ringan distribusi, meningkat-
kan kualitas produk dan 
brand value, memacu inovasi 
dan diversifi kasi produk, serta 
menggenjot efisiensi opera-
sional. 

Selain itu, PBID berencana 
memperluas penetrasi pasar 
di wilayah Jawa Timur dan 
luar Jawa. Lukman mengata-
kan, wilayah tersebut masih 
cukup potensial untuk terus 
digarap dan dikembangkan. 
"Market di wilayah itu cukup 
besar dan belum terjangkau 
oleh perusahaan," ungkap dia 
kepada KONTAN, kemarin. 

Hal itu tergambar dalam 
komposisi penjualan plastik 
kemasan PBID. Berdasarkan 
catatan Lukman, kontribusi 
penjualan Panca Budi di wila-
yah Jawa Timur maupun di 
beberapa wilayah di luar Jawa 
masing-masing masih di ba-
wah 10% dari total penjualan. 

Sebagian besar penjualan 
PBID masih disumbangkan 
oleh pasar di wilayah Jabode-
tabek dan Jawa Barat, dengan 
porsi sekitar 60% terhadap to-
tal penjualan. 

Pada tahun ini, Panca Budi 

juga mengalokasikan anggar-
an belanja modal atau capital 
expenditure (capex) di kisar-
an antara Rp 50 miliar hingga 
Rp 60 miliar. Sumber pembia-
yaan capex akan dipenuhi 
dari kas internal.  "Dana ini 
akan digunakan untuk penam-
bahan gudang distribusi baru," 
ujar Lukman. 

Manajemen Panca Budi be-
lum membeberkan lokasi 
maupun jumlah gudang baru 
yang ingin mereka tambah. 
Namun yang pasti, investasi 
penambahan gudang baru 
akan mendorong penjualan 
pada tahun ini. 

Bukan hanya itu, PBID be-
rencana melakukan sejumlah 
inovasi dan diversifi kasi pro-

duk demi meningkatkan pen-
dapatan dan penjualan di se-
panjang tahun ini. 

Di balik berbagai rencana 
bisnis yang akan dijalankan, 
Lukman memberikan catatan, 
hal itu tetap dibarengi dengan 
efisiensi operasional untuk 
mempertahankan posisi bis-
nis PBID pada tahun ini. 

Meskipun operasional pro-
duksi tetap berjalan, PBID 
mengaku keamanan dan kese-
hatan para karyawan tetap 
menjadi hal utama. Maka itu, 
PBID berusaha tetap menja-
lankan protokol kesehatan 
yang dianjurkan pemerintah 
selama proses produksi. 

Selain sebagai upaya me-
ningkatkan penjualan, Panca 

Budi tetap menggencarkan 
operasional produksi untuk 
memenuhi permintaan konsu-
men dan pelanggan. Sebagai 
gambaran, saat ini tingkat uti-
litas pabrik PBID masih ber-
ada di kisaran 80% dari total 
kapsitas produksi. 

"Barang kami bersifat con-
sumer staples atau kebutuhan 
sehari-hari untuk sektor ma-
kanan dan minuman, serta 
sektor lainnya yang membu-
tuhkan produk kemasan," se-
but Lukman.

Pada kuartal I-2021, Panca 
Budi mampu mencatatkan ki-
nerja positif. Per akhir Maret 
2021, perusahaan kemasan ini 
membukukan penjualan ber-
sih Rp 1,04 triliun. Jumlah 

tersebut tumbuh 6,38% diban-
dingkan realisasi penjualan 
bersih kuartal I 2020 yang se-
nilai Rp 979,46 miliar. 

Pendapatan tersebut masih 
ditopang oleh penjualan lokal 
sebesar Rp 1,01 triliun atau 
97% dari total pendapatan se-
lama tiga bulan pertama tahun 
ini. Adapun sisanya 4% meru-
pakan penjualan ekspor de-
ngan kontribusi Rp 31,27 mili-
ar dari total pendapatan.

Dari sisi bottom line, PBID 
meraih laba bersih yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk senilai Rp 121,47 
miliar. Jumlah itu tumbuh 
97,35% dibandingkan realisasi 
pada kuartal I 2020 yang seni-
lai Rp 61,55 miliar.     ■

PBID Menyasar Luar Jawa
Panca Budi Idaman (PBID) akan menambah jaringan distribusi baru untuk mengerek penjualan

Venny Suryanto

Donasi bagi Anak Yatim

KONTAN/Muradi

Suasana penyerahan donasi kepada 53 anak yatim dan dhuafa di Pesantren Yatim dan Dhuafa Shabilul Muhtadin, Kamis 
(6/4). Jurnalis Kayuh Indonesia (JKI) bersama komunitas sepeda Jurnalis Mountain Bike (JMTB) memberikan donasi 
berupa uang tunai dan sembako yang merupakan agenda rutin dan bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat di masa 
pandemi Covid-19.

PP Properti akan 
meluncurkan 
rumah tapak 
di wilayah 

Semarang dan 
Bandung.


