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Penjualan ini mendapat pengaruh positif 
diskon PPnBM dari kebijakan pemerintah.
Yosef, Investor Relations Bintraco 
Dharma (CARS)

■MANUFAKTUR ■JASA ■TAMBANG

Dari tiga terminologi 
yang berhubungan de-
ngan pertumbuhan 

(growth), mungkin hanya 
"growth" ini yang cukup popu-
ler. Ini disebut-sebut dalam se-
tiap meeting dan menjadi basis 
dari hampir setiap keputusan 
bisnis. 

Karena, pada akhirnya, se-
mua tindakan bisnis akan ber-
muara kepada "angka tingkat 
pertumbuhan" alias growth 
rate. Dari konteks UKM hingga 
konteks negara, dapat kita 
amati betapa setiap hari profi t 
dan growth mendominasi pola 
pikir. Sayangnya, kapitalisme 
adalah zero-sum game. 

Apa itu "zero sum game"? 
Representasi matematis di 
mana suatu keuntungan dime-
nangkan oleh satu pihak meru-
pakan kekalahan dari pihak 
lain yang berseberangan. Total 
keuntungan dikurangi total 
kekurangan hanya mendapat-
kan satu angka: nol. Jadi, seca-
ra matematis dalam skala hi-
tung-hitungan makro, super 
mendetail dan komprehensif, 
pada hakikatnya, secara fi loso-
fis dan fundamental, growth 
yang positif sebenarnya zero 
growth alias pertumbuhan nol. 

Alam sedang membangun-
kan kita dari mimpi kapitalis-
me tanpa batas. Di era pande-
mi Covid-19 ini, growth positif 
alias pertumbuhan yang me-
nukik ke atas bisa hampir di-
pastikan mustahil, kecuali un-
tuk industri tertentu, misalnya 
industri farmasi dan industri 
lainnya yang berhubungan 

erat dengan pembasmian pan-
demi dan kelangsungan hidup 
mendasar manusia. Terlepas 
dari pernyataan di paragraf 
sebelum ini. 

Lantas, apakah saat ini 
adalah waktu yang tepat untuk 
mencari alternatif  dari 
"growth"? Dua pilihan yang 
ditawarkan para pakar dari 
berbagai disiplin ilmu adalah 
adaptive growth dan degrowth. 
Seperti apa dua pilihan ini? 
Bagaimana dampaknya bagi 
pebisnis dan pelaku ekonomi? 

Pertama-tama, mari kita 
analisa versi kapitalisme yang 
kita kenal saat ini, terlepas 
dari kategorisasinya (oligaris-
tik, dikuasai pemerintah, di-
kuasai firma-firma raksasa 
dan entrepreneurial yang di-
kuasai SME). Dan terlepas dari 
mazhab-mazhab yang telah 
lama mendominasi para eko-
nom pendukungnya. 

Apa saja pro dan kon kapi-
talisme sebagai sistem yang 
telah lama membuktikan diri-
nya? Pro-nya jelas telah kita 
nikmati selama berabad-abad, 
yaitu pembangunan peradaban 
manusia yang menakjubkan. 
Setiap ciptaan dan produk, 
baik kasat mata maupun tidak 
kasat mata adalah efek positif 
dari kapitalisme ini. 

Kon-nya, kapitalisme ba-
nyak mengonsumsi sumber 
daya, baik alam, manusia, bu-
atan, berkesinambungan, dan 
lainnya. Dengan kata lain, ka-
pitalisme menyedot sumber 
daya. Di sinilah zero-sum game 
menjadi suatu momok besar 

yang siap menelan setiap per-
tumbuhan.

Syukurnya, sumber tenaga 
listrik terbarukan seperti tena-
ga surya, tenaga angin, dan 
tenaga ombak membawa sedi-
kit angin segar, sehingga dam-
pak negatif kapitalisme dapat 
sedikit dikurangi. Namun, tan-
pa mengerem pola hidup kon-
sumtif dan keserakahan siste-
mik, angka kenihilan dari hasil 
"zero-sum game" ini semakin 
membesar. 

Yang kita harapkan adalah 
bagaimana meminimalkan ke-
rusakan sumber daya dalam 
berbagai bentuknya dengan 
suatu tatanan kapitalisme 
baru. Mungkin ini kedengaran-
nya agak bombastis. Namun, 
cobalah pikirkan dengan ren-
dah hati. Jika bukan kita yang 
melakukan perubahan dari 

lingkup kecil dalam jangkauan 
kita, siapa lagi?

Adaptive growth dalam 
konteks mikro pelaku bisnis 
dapat kita terjemahkan secara 
bebas sebagai kemampuan me-
navigasi kondisi-kondisi tidak 
terduga dan kondisi-kondisi 
sumber daya yang tersedia de-
ngan memperhatikan faktor-
faktor yang mendukung ekuili-
brium secara makro. Dalam 
konteks pebisnis, circular eco-
nomy yang dikenal sebagai 
"ekonomi donat" dapat diapli-
kasikan dari hulu ke hilir.

Gunakan "sampah" sebagai 
bahan baku produk-produk lain 
yang juga dapat didaur ulang 
kembali. Jadi tidak ada sam-
pah yang disebabkan oleh pro-
duk tersebut. 

Selain adaptive growth, de-
growth adalah pilihan lainnya. 
Dengan kata lain, pertumbuh-
annya minus. Apakah ini arti-
nya merugi? Tidak. Yang dite-
kan adalah growth alias per-
tumbuhannya. Jika sebelumnya 
dipatok pertumbuhan 20% 
growth, misalnya, maka "de-
growth" berarti pertumbuhan 
per tahun lambat laun menu-
run hingga nol atau bahkan 
minus. Namun ini bukan ber-
arti tidak lagi mendapatkan 
profi t. Profi t tentu masih terus 
diperoleh, sepanjang masih 
ada produk yang diperjualbeli-
kan. Produsen dan pebisnis 
hanya harus merelakan reve-
nue tidak lagi meroket grafi k-
nya, namun menurun.

Konsep Degrowth sendiri 
dipopulerkan oleh Francoise 

Schneider. Inti dasarnya ada-
lah manusia idealnya hidup 
berdampingan secara baik de-
ngan manusia dan makhluk-
makhluk non-manusia lain-
nya. Manusia adalah pelindung 
(steward) dan perawat (care-
taker) alam, termasuk segala 
bentuk sumber daya yang me-
ngelilinginya.

Mari kita mulai berhati-
hati dalam menciptakan, me-
masarkan dan mendistribusi-
kan produk. Growth penjualan 
bukanlah satu-satunya prestasi 
yang dapat dikuantifi kasikan. 
Bagaimana kita mampu mem-
pertahankan sumber daya me-
rupakan prestasi yang lebih 
tinggi daripada sekadar men-
cari keuntungan.                   ■

Growth, Adaptive Growth dan DegrowthGrowth, Adaptive Growth dan Degrowth

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

PERTAMBANGAN■

Mind Id Cetak Laba 
Bersih Rp 4,8 Triliun
JAKARTA. Holding BUMN In-
dustri Pertambangan Mind Id 
mencetak laba bersih Rp 4,85 
triliun pada semester I-2021. 
Pencapaian ini lebih baik di-
bandingkan dega realisasi se-
mester I-2020 yang masih 
membukukan rugi bersih 
mencapai Rp 1,84 triliun.

Direktur Utama Mind Id, 
Orias Petrus Moedak meng-
ungkapkan, pencapaian di pa-
ruh pertama tahun ini naik 
signifi kan dari realisasi akhir 
tahun 2020. "Laba bersih 
Rp 4,8 triliun pada Juni 2021. 
Laba pada Desember 2020 ha-
nya Rp 1,8 triliun. Jadi sudah 
tiga kali dari posisi tahun lalu, 
padahal baru enam bulan," 
ungkap dia dalam webinar 
Efektivitas dan Kontribusi 
Holding BUMN untuk Nusa 
dan Bangsa, Kamis (19/8).

Dengan pencapaian ini, Ori-
as menyatakan bahwa ke-
uangan Mind Id cukup sehat. 
Mereka juga sukses mengerek 
pendapatan sebesar 34,58% 
year on year (yoy) menjadi 
Rp 39,3 triliun pada semester 
I-2021. Di periode yang sama 
tahun lalu, Mind Id membuku-
kan pendapatan Rp 29,2 trili-
un pada semester I-2020.

Tiga penyumbang terbesar 

pendapatan Mind Id bersum-
ber dari komoditas emas men-
capai 30% atau sekitar Rp 11,8 
triliun, kemudian batubara 
sebesar Rp 10,6 triliun (27%) 
dan dari timah sebesar Rp 5,9 
triliun (15%). 

Nilai aset Mind Id mencapai 
Rp 193,5 triliun atau mening-
kat 2,65% ketimbang periode 
sebelumnya senilai Rp 188,5 
triliun. Ekuitas Mind Id pada 
semester I 2021 mencapai Rp 
77,7 triliun atau naik 11,7% 
(yoy). Di periode yang sama 
tahun lalu, ekuitas Mind Id 
sebesar Rp 69,5 triliun.

Saat ini Mind Id tercatat 
memiliki dana cash mencapai 
Rp 32,7 triliun. Orias pun me-
nargetkan kontribusi Peneri-
maan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) ke depan dapat me-
ningkat pasca terjadi penuru-
nan kontribusi di tahun lalu.

Pada 2019, setoran PNBP 
Mind Id mencapai Rp 6,50 tri-
liun, kemudian turun menjadi 
Rp 5,80 triliun di 2020. Penu-
runan ini akibat transisi tam-
bang terbuka menuju tambang 
bawah tanah di Grasberg. 
"Kami berharap 2021 bisa le-
bih besar lagi," urai dia.

Filemon A Hadiwardoyo

JAKARTA. PT Prodia Widya-
husada Tbk (PRDA) mempro-
yeksikan pendapatan hingga 
akhir tahun ini tumbuh dua 
kali lipat dibandingkan per-
tumbuhan ekonomi nasional. 

Pemerintah menargetkan 
ekonomi nasional tahun ini 
tumbuh 3,7%-4,5%. Dengan 
demikian, Prodia optimistis 
bisa mencatatkan pertumbuh-
an pendapatan di kisaran 
7,4%-9% pada tahun ini.

Emiten penyedia jasa labora-
torium dan perawatan kesehat-
an (healthcare) tersebut telah 
menyiapkan sejumlah strategi. 
Direktur Utama PRDA, Dewi 

Muliaty mengatakan, sepanjang 
enam bulan pertama 2021 kiner-
ja PRDA telah mencerminkan 
upaya antisipasi ketidakpastian 
pasar maupun merespons kebu-
tuhan pelanggan. “Saat ini, kami 
memiliki posisi keuangan yang 
kuat,” ujar dia saat dihubungi 
KONTAN, Kamis (19/8). 

Hingga semester I-2021, 
Prodia telah melayani lebih 
dari 8,8 juta pemeriksaan ke-
sehatan yang terdiri dari tes 

genomik, tes rutin, tes Covid-
19, serta pemeriksaan kese-
hatan lainnya. “Hal ini berarti 
jumlah permintaan pemerik-
saan kesehatan yang kami la-
yani mencapai sekitar 1,5 juta 
setiap bulan,” tambah Dewi. 

Beberapa layanan yang tu-
rut memberikan kontribusi 
besar terhadap pendapatan 
Prodia di antaranya tes rutin 
dan tes esoterik yang me-
nyumbang sekitar 95%.

Saat ini, Prodia juga mela-
yani kurang lebih 800 jenis 
pemeriksaan kesehatan. Tarif 
tes pemeriksaan pun berva-
riasi, tergantung jenis peme-
riksaan yang akan dilakukan. 

Sedangkan untuk tes terkait 
Covid-19 terutama PCR dan 
Swab Antigen, Prodia turut 
menetapkan harga dengan 
memperhatikan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) yang ditetap-
kan pemerintah. 

Hingga saat ini, Prodia telah 
mengoperasikan jejaring la-
yanan sebanyak 263 outlet di 
34 provinsi dan 127 kota di 
seluruh Indonesia.

Per 30 Juni 2021, PRDA me-
raih pendapatan Rp 1,24 trili-
un, tumbuh 88,40% year-on-
year (yoy). Dari sisi bottom 
line, PRDA meraup laba ber-
sih Rp 301,02 miliar di semes-
ter I-2021. Di periode yang 
sama tahun lalu, PRDA masih 
rugi Rp 12,10 miliar. 

Venny Suryanto

PRDA akan Lampaui 
Pertumbuhan Nasional

Prodia telah 
mengoperasikan 
jejaring layanan 
sebanyak 263 

outlet.

LAYANAN KESEHATAN■

JAKARTA. Penjualan mobil 
nasional berpotensi terus me-
nanjak hingga akhir tahun ini. 
Proyeksi itu antara lain insen-
tif pajak penjualan atas barang 
mewah (PPnBM) otomotif.

Pemimpin pasar otomotif 
nasional, PT Astra Internatio-
nal Tbk (ASII) akan tetap pro-
aktif meninjau dan menjajaki 
peluang dan ekspansi bisnis. 
"Pandemi Covid-19 mengajar-
kan kami agar selalu waspada, 
tetapi tetap optimistis, sehing-
ga pada saat krisis, Astra ada-
lah organisasi yang paling 
lama bertahan," ungkap Head 
of Corporate Communica-
tions Astra International, Boy 
Kelana Soebroto kepada 
KONTAN, Kamis (19/8). 

Kinerja ASII pada semester 
I-2021 membaik dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. 
ASII mencatatkan pendapatan 
bersih konsolidasian sebesar 
Rp 107,4 triliun atau naik 20% 
dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu.

Sementara itu, laba bersih 
ASII mencapai Rp 8,8 triliun 
pada semester I-2021. Jumlah 
ini lebih rendah 22% diban-
dingkan semester I-2020, keti-
ka ASII memperoleh keun-
tungan dari penjualan saham 
Bank Permata.

"Tanpa memperhitungkan 
keuntungan penjualan ini, 
laba bersih grup meningkat 
61%, terutama disebabkan ki-
nerja divisi otomotif yang le-
bih baik," jelas Boy. 

Hingga semester I-2021, 
kontribusi pendapatan terbe-
sar grup Astra datang dari lini 
bisnis otomotif yang menca-
tatkan perbaikan akibat se-
jumlah stimulus pemerintah. 
Boy mengungkapkan, insentif 
PPnBM telah menggairahkan 
kembali penjualan otomotif 

yang sempat lesu akibat pan-
demi tahun lalu. "Insentif 
PPnBM sangat membantu 
penjualan otomotif yang ter-
dampak pandemi dan menjadi 
stimulus yang mendorong 
kembali daya beli dan tingkat 
kepercayaan konsumen," 
sambung Boy. 

Selama periode Januari 
hingga Juli 2021, total penjual-
an otomotif Grup Astra men-
capai 242.780 unit, tumbuh 
62,24% dibandingkan Januari 
hingga Juli 2020 sebanyak 
149.645 unit. 

Penjualan Grup Astra ber-
dasarkan brand pada Januari-
Juli 2021 masih dipimpin To-
yota dengan total 144.516 unit, 
diikuti Daihatsu (84.111 unit), 

Isuzu (13.900 unit), UD Trucks 
(135 unit) dan Peugeot (118 
unit).

Emiten diler mobil PT In-
dustri dan Perdagangan Bin-
traco Dharma Tbk (CARS) 
juga menyebutkan penjualan 
mobil ikut terdongkrak di te-
ngah kebijakan insentif 
PPnBM 100% sejak Maret 
2021.

Investor Relations Bintraco 
Dharma, Yosef mengemuka-
kan, penjualan mobil baru 
hingga Juli 2021 meningkat 
lebih dari 20% dibandingkan 
pencapaian di periode yang 
sama tahun 2020.

"Tentunya ini mendapat pe-
ngaruh positif diskon PPnBM 
dari kebijakan pemerintah," 

ujar dia, Kamis (19/8).
Di tengah peningkatan ter-

sebut, secara umum semua 
jenis mobil mengalami kena-
ikan untuk tahun ini, namun 
ia mencatat model SUV dan 
MPV menjadi favorit.

"Model SUV dan MPV cukup 
baik penjualannya. Pertum-
buhannya termasuk pada seg-
men medium dan high," sam-
bungnya.

CARS berpendapat, walau 
insentif PPnBM akan berakhir 
pada bulan ini, penjualan dini-
lai akan tetap positif bagi kon-
sumen. Pasalnya, daya beli 
terus menguat. Mengacu data 
Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS), angka simpanan ma-
syarakat di perbankan ternya-

ta masih bertumbuh positif 
hingga Juni 2021.

Adapun mengenai strategi 
bisnis tahun ini, CARS masih 
akan terus memastikan seg-
men otomotif yang menjadi 
motor utama kinerja perusa-
haan tetap berjalan maksimal, 
terutama dengan adanya kebi-
jakan relaksasi diskon PPnBM 
dari pemerintah.

Selanjutnya, CARS akan 
memperbaiki struktur permo-
dalan di entitas anak melalui 
program restrukturisasi pin-
jaman yang telah rampung di 
bulan April 2021 dengan me-
nyelaraskan long term asset 
terhadap long term liabities 
dan short term loan dengan 
kebutuhan modal kerja.      ■

Penjualan Mobil Menanjak
Insentif PPnBM turut mendongkrak penjualan mobil Grup Astra dan Bintraco Dharma

Amalia Nur Fitri, 
Vina Elvira Dwi Putri

Peluncuran Pemurni Udara

KONTAN/Baihaki

Model memperlihatkan LG PuriCare Wearable Air Purifi er saat peluncuran di Jakarta, Kamis (19/8). LG PuriCare Wearable 
Air Purifi er merupakan pemurni udara yang dilengkapi dengan HEPA fi lter yang berfungsi sebagai penghilang bakteri, 
virus dan allergen di udara serta sensor pernafasan juga dapat mendeteksi perubahan laju aliran udara saat penggunanya 
menarik nafas.


