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Putusan PKPU memberi kami waktu 45 hari 
untuk mengajukan proposal perdamaian.
Irfan Setiaputra, Direktur Utama 
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)

■MANUFAKTUR ■INFRASTRUKTUR

Kini kita tidak lagi se-
dang menuju Indus-
trial Revolution 4.0 

karena kita sesungguhnya 
sedang menikmati inti awal 
dari revolusi berbasis rene-
wable energy, one-planet com-
munication, equality in infor-
mation access, vanishing geo-
g r a p h i c a l  b o u n d a r i e s , 
minimalism lifestyle, dan anti-
aging centenarian movement. 

Menjelang tahun 2022, 
keenam basis ini perlu kita 
kenali dan manfaatkan untuk 
pengembangan diri. Minimal 
bagi diri Anda sendiri.

Saya pribadi mengombi-
nasikan perspektif makro, 
meso dan mikro dalam hal-
hal yang berhubungan dengan 
pengambilan keputusan pen-
ting, seperti di negara mana 
saya akan tinggal, berkarya 
di bidang apa, dan di ling-
kungan profesional seperti 
apa yang sesuai dengan tipe 
kepribadian kita. Yang ter-
akhir ini bisa diuji dengan 
tes Myers-Briggs Personality 
Inventory.

Keenam variabel tersebut 
punya impak besar bagi diri 
kita secara keseluruhan, pa-
dahal sering kali tidak kita 
sadari. 

Pertama, renewable ener-
gy. Ini memungkinkan kita 
menggunakan berbagai smart 
technologies untuk memper-

cepat, memperakurat dan 
meringankan kerja sehingga 
kita dapat fokus pada pe-
ngembangan diri secara opti-
mal. Tentu saja ini berarti 
kita punya semakin banyak 
waktu sebagai manusia hu-
manis, karena robot-robot 
tersebutlah yang akan menja-
lankan hal-hal mundane repe-
titive dan membosankan yang 
sesungguhnya membuat kita 
semakin robotik.

Kedua, one-planet unifi ed 
communication. Dengan in-
ternet, berbagai aplikasi me-
mungkinkan kita menembus 
batas jarak dan waktu, wa-
laupun tampaknya perjalan-
an waktu masih membutuh-
kan 50 sampai 100 tahun 
lagi. Minimal kini kita tidak 
lagi perlu memusingkan bia-
ya tinggi telekomunikasi via 
jaringan telepon antar wila-
yah dan negara. Hal ini jelas 
membuka semakin banyak 
oportunitas tanpa perlu diha-
langi jarak dan waktu.

Ketiga, equality in infor-
mation access. Internet juga 
merupakan agen yang me-
nyetarakan akses informasi. 
Tentu saja ini membutuhkan 
kemampuan aktivitas riset 
yang lumayan dan akses da-
tabase-database yang bisa 
dipelajari via web. Namun 
ini berarti di mana pun kita 
berada, termasuk di tempat-

tempat terpencil, bisa mem-
bangun diri secara optimal 
tanpa kecuali. 

Keempat, vanishing geo-
graphical boundaries. Batas-
batas geografi s yang semakin 
menipis baik karena internet 
yang diakses secara online 
maupun dengan globalisasi 
sebagai mindset merupakan 
kesempatan emas untuk 
membangun diri dan berka-
rya tanpa perlu merasa terba-
tasi. Dalam satu atau dua 
dekade lagi, penulis akan me-
nyaksikan generasi yang luar 
biasa kompeten dan mempu-
nyai daya saing sangat tinggi 
secara online maupun offl ine. 

Kelima, minimalism lifes-

tyle. Gaya hidup minimalis-
tik dengan hanya memiliki 
materi minimal seperti lap-
top, smartphone, komputer 
tablet, dan beberapa kartu 
debit dan kartu kredit telah 
populer di antara para digital 
nomads di mancanegara. 
Menghasilkan nafkah juga 
dapat dilakukan secara online 
maupun komunikasi satu 
planet yang super efi sien. 

Ingatlah, bahwa "kekaya-
an" kita di era ini adalah 
yang bersifat intelektual da-
lam bentuk teks, video, audio 
dan kertas digital. Memiliki 
properti sebagai penghasil 
cash fl ow mungkin masih re-
levan dan masih merupakan 
kebutuhan primer.

Keenam, anti-aging cente-
narian movement. Apa artinya 
semua kekayaan intelektual 
tersebut jika kita mati muda? 
Para miliarder global seperti 
Jeff Bezos, Larry Page, Sergey 
Brin, Richard Branson dan 
lainnya kini tengah giat 
membiayai para pakar biolo-
gi anti-aging alias anti penua-
an seperti Dr. David Sinclair 
di Harvard. 

Dan menurut data Statis-
ta dan WE World Economic 
Forum, AS memiliki centena-
rian (berusia 100 tahun ke 
atas) terbanyak di dunia yai-
tu 97.000. Jauh melebihi Je-
pang yang hanya memiliki 

79.000 centenarian. Referensi: 
https://www.weforum.org/
agenda/2021/02/living-to-
one-hundred-life-expectancy.

Dengan riset anti-aging 
kelas dunia setingkat Dr. Da-
vid Sinclair ini, hidup 150 
tahun bukanlah sekadar im-
pian, namun merupakan ha-
sil dari disiplin diri dalam 
melakukan terapi dengan be-
rolah raga 150 menit setiap 
minggu. Selain itu, minum 
beberapa suplemen yang 
memperpanjang telomer dan 
meremajakan kembali DNA 
yang sudah kusut dan rusak.

"Go natural" seperti di 
Okinawa memang baik, na-
mun ada alternatif lain yang 
tak banyak mengubah siapa 
kita dan gaya hidup kita. Pe-
nulis sendiri memilih fokus 
dalam enam variabel ini agar 
dapat mengoptimalkan kehi-
dupan pribadi, karier dan 
karya-karya kemanusiaan. 

Selamat berakhir tahun 
dan bertahun baru 2022. Ini 
adalah tulisan penulis ter-
akhir pada tahun 2021 dan 
mungkin juga untuk kolom 
ini yang telah penulis bina 
selama 10 tahun sejak No-
vember 2011. Sudah waktu-
nya memulai babak baru.

Tetap positif dan optimis 
dalam berkarya dan kehidup-
an! Tetap kontak di jennie-
xue.com. Salam.                   ■

Membangun Diri 4.0

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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PBID Membidik 
Pertumbuhan 15%

JAKARTA. Produsen kemasan 
plastik PT Panca Budi Idaman 
Tbk (PBID) berupaya mening-
katkan kinerja di sepanjang 
tahun 2022. Optimisme terse-
but seiring dengan masih be-
sarnya potensi pasar kemasan 
plastik di Indonesia.

Manajemen Panca Budi me-
nargetkan pertumbuhan pen-
jualan sekitar 10%-15% pada 
tahun depan. Bersamaan de-
ngan itu, margin laba bersih 
(net profi t margin) PBID di-
targetkan meningkat menjadi 
10%-12%.

Direktur PT Panca Budi 
Idaman Tbk, Lukman Hakim 
menyampaikan, peluang pe-
ningkatan kinerja keuangan 
sangat terbuka. Permintaan 
produk kemasan plastik pun 
cukup tinggi, terutama dari 
sektor industri makanan dan 
minuman, jasa pengantaran 
makanan/minuman online, e-
commerce, industri agrobis-
nis, hingga sektor kimia.

PBID pun didukung oleh 
posisi mereka sebagai pemim-
pin pasar, dengan persentase 
pangsa pasar secara nasional 
sebesar 32%. Khusus di wila-
yah Jabodetabek, pangsa pa-
sar Panca Budi mencapai 
hampir 50%. Dengan pangsa 

pasar yang besar, PBID juga 
memiliki jumlah pelanggan 
signifikan, mencapai lebih 
dari 12.000 pelanggan toko.

Model bisnis Panca Budi 
telah terintegrasi dari hulu 
hingga hilir. Untuk memenuhi 
bahan baku di sektor hulu, 
PBID telah menggandeng le-
bih dari 20 perusahaan chemi-
cal, baik dalam maupun luar 
negeri. PBID pun memiliki 10 
pabrik yang akan mendukung 
proses produksi. “Kami memi-
liki jaringan distribusi yang 
andal dan bisa menyalurkan 
produk kemasan plastik ke 
pasar tradisional, modern, in-
dustri, hingga ekspor ke luar 
negeri,” kata dia dalam papar-
an publik, Kamis (9/12).

Hingga kuartal III 2021, pen-
jualan bersih PBID tumbuh 
13% (yoy) menjadi Rp 3,23 
triliun. Adapun laba bersihnya 
naik 20% menjadi Rp 324 mili-
ar. Sampai akhir tahun nanti, 
manajemen Panca Budi mem-
perkirakan penjualan bersih 
di kisaran Rp 4,2 triliun hingga 
Rp 4,3 triliun. Sedangkan laba 
bersih PBID pada tahun ini 
ditaksir sekitar Rp 400 miliar 
hingga Rp 420 miliar.

Dimas Andi Shadewo

JAKARTA. Emiten jasa trans-
portasi laut dan logistik, PT 
Transcoal Pacifi c Tbk (TCPI) 
berencana menambah armada 
angkutan pada tahun depan. 

Agenda ekspansi tersebut 
sesuai strategi yang dicanang-
kan manajemen untuk mengu-
rangi ketergantungan terha-
dap armada sewa. Jadi, TCPI 
secara bertahap menambah 
jumlah armada sendiri. 

"Kami berencana menam-
bah armada angkutan berupa 
pusher tug sebanyak dua unit 
atau empat kapal pada tahun 
2022," ungkap Direktur Utama 
PT Transcoal Pacific Tbk, 
Dirc Richard Talumewo, da-
lam paparan publik virtual, 
Kamis (9/12). 

Dengan rencana menambah 
empat kapal baru, Transcoal 
Pacifi c bakal memiliki seba-
nyak 154 unit armada. Jenis 
armada TCPI meliputi pusher 
tug & barge, tug & barge, mo-
ther vessel, fl oating terminal 
station, sea truck dan alat 
berat, serta alat pendukung 
lainnya.

Dirc menjelaskan, selain 
menambah armada angkutan 
sendiri, TCPI pada tahun 2022 
masih akan tetap menyewa 
kapal untuk mendukung ki-
nerja operasional ke depan. 

Nah, untuk merealisasikan 
rencana menambah kapal 
baru pada tahun depan, mana-
jemen Transcoal Pacifi c siap 
mengalokasikan dana belanja 
modal atau capital expendi-

ture (capex) sebesar Rp 300 
miliar. "Alokasi belanja modal 
termasuk untuk biaya docking 
kapal yang telah direncana-
kan," sebut sebut Dirc.

Per akhir September 2021, 
TCPI mengoperasikan total 
armada kapal sebanyak 326 
unit. Dari jumlah itu, sebanyak 
38% di antaranya merupakan 
milik perusahaan, dan 62% 
sewa dari pihak ketiga. 

Selama periode Januari 
hingga September tahun ini, 
Transcoal Pacifi c membuku-
kan pendapatan sebesar Rp 
1,17 triliun. Jumlah ini menu-
run 9,10% dibandingkan perio-

de yang sama tahun lalu seni-
lai Rp 1,28 triliun.

Dari sisi bottom line, Tran-
scoal Pacific membukukan 
laba tahun berjalan sebesar 
Rp 62,20 miliar, atau mening-
kat 46,15% dibandingkan laba 
di periode yang sama tahun 
lalu senilai Rp 42,56 miliar. 

Harga saham TCPI kemarin 
ditutup menurun 3,31% men-
jadi Rp 8.750 per saham.

Vina Elvira Dwi Putri

Dok. TCPI

Dengan rencana penambahan kapal baru, TCPI memiliki 
sebanyak 154 unit armada.

TCPI Akan Tambah 
Kapal Baru di 2022

Transcoal Pacifi c 
mengalokasikan 

capex Rp 300 
miliar pada tahun 

depan.

RENCANA TRANSCOAL PACIFIC■

JAKARTA. Sejumlah badan 
usaha milik negara (BUMN) 
sedang berjuang keluar dari 
jerat utang hingga ancaman 
kebangkrutan. Pandemi Co-
vid-19 turut meredupkan 
prospek bisnis beberapa per-
usahaan pelat merah.

Kabar terbaru, Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat mengabulkan 
gugatan PKPU PT Mitra Bua-
na Korporindo terhadap PT 
Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk (GIAA). Gugatan itu di-
ajukan lantaran GIAA tidak 
membayar kewajiban senilai 
Rp 4,16 miliar kepada pemo-
hon, yaitu Mitra Buana Koor-
porindo hingga jatuh tempo 
pada 14 Juli 2021. Bahkan, 
Garuda tak kunjung memba-
yar kewajiban hingga sidang 
permohonan berlangsung.

Manajemen Garuda Indone-
sia angkat bicara ihwal per-
mohonan PKPU Mitra Buana. 
“Putusan PKPU Sementara 
memberi kami waktu 45 hari 
untuk mengajukan proposal 
perdamaian yang memuat 
rencana restrukturisasi kewa-
jiban usaha terhadap kreditur. 
Kami akan berkoordinasi de-
ngan tim pengurus di bawah 
pengawasan Hakim Pengawas 
dan memastikan semua hal 
terkait berjalan sesuai hukum 
yang berlaku,” kata Direktur 
Utama Garuda Indonesia, Ir-
fan Setiaputra, kemarin.

Dia menegaskan, PKPU bu-
kanlah proses kepailitan. Ta-
hapan ini justru memberikan 
ruang bagi Garuda untuk ber-
negosiasi dengan kreditur da-
lam koridor hukum. "Kami 
meyakini proses ini memper-
jelas komitmen Garuda dalam 
penyelesaian kewajiban usaha 
dan merupakan langkah akse-
leratif pemulihan kinerja un-

tuk mewujudkan Garuda se-
bagai entitas yang kuat funda-
mental bisnisnya di masa 
mendatang,” imbuh dia.

Sebelumnya, GIAA lolos 
dari gugatan pailit yang diaju-
kan My Indo Airlines, maska-
pai penerbangan yang menye-
diakan jasa logistik udara, pe-
ngiriman barang kargo, dan 
layanan penumpang.

Dalam Rapat Dengar Pen-
dapat (RDP) di DPR, belum 
lama ini, Wakil Menteri BUMN 
Kartika Wirjoatmodjo bilang 
aset Garuda mencapai US$ 
6,93 miliar atau Rp 99 triliun, 
sementara liabilitas (kewajib-
an, termasuk utang) mencapai 
US$ 9,76 miliar atau Rp 140 
triliun. Jadi, ada ekuitas nega-

tif US$ 2,8 miliar atau Rp 40 
triliun. Dari jumlah kewajiban 
itu, utang sewa pesawat men-
dominasi, yakni US$ 9 miliar 
atau Rp 128 triliun.

Sejatinya, masih ada BUMN 
lain yang terbelit utang. PT 
Angkasa Pura I (AP I), misal-
nya punya utang Rp 35 triliun 
dan rugi per bulan mencapai 
Rp 200 miliar. "Kalau tidak di-
restrukturisasi, setelah pan-
demi utangnya bisa mencapai 
Rp 38 triliun," kata Tiko.

Manajemen AP I mengakui 
sedang mengalami tekanan 
keuangan. Vice President 
Corporate Secretary PT Ang-
kasa Pura I, Handy Heryudhi-
tiawan memberikan gambar-
an, pendapatan AP I pada ta-

hun 2019 sebesar Rp 8,6 
triliun. Di masa pandemi ta-
hun 2020, AP I hanya bisa 
meraih pendapatan Rp 3,9 tri-
liun, atau anjlok 54,65%. Ta-
hun ini juga berat. Pendapatan 
AP I diprediksi kembali mero-
sot seiring penurunan jumlah 
penumpang. "Kami mempre-
diksi hingga akhir tahun 2021 
meraih pendapatan Rp 3,20 
triliun," ujar Handy kepada 
KONTAN, Kamis (9/12).

AP I terus berbenah, mulai 
dari restrukturisasi fi nansial, 
operasional, penjaminan dan 
fund raising, transformasi bis-
nis dan asset optimization. 
Dengan strategi itu, AP I opti-
mistis bisa meraih cash fl ow 
positif pada tahun depan.

PT Krakatau Steel Tbk 
(KRAS) juga mendapatkan 
sorotan. Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick 
Thohir menyatakan kemung-
kinan Krakatau Steel bisa 
bangkrut pada Desember ta-
hun ini. Oleh karena itu, perlu 
sejumlah langkah restrukturi-
sasi, termasuk menjual anak 
usaha PT Krakatau Sarana In-
frastruktur. 

Belakangan, manajemen 
KRAS memastikan proses 
penjualan anak usaha berlan-
jut. Ada dua pihak yang me-
masukkan penawaran, yakni 
Indonesia Investment Autho-
rity (INA) dan konsorsium 
Perusahaan Pengelola Aset 
(PPA).            ■

Beban Berat Tiga BUMN
Garuda Indonesia, Angkasa Pura I dan Krakatau Steel sedang menghadapi tekanan finansial

Dimas Andi Shadewo, 
Ridwan Nanda Mulyana

Harga Batubara Acuan Turun

ANTARA/Syifa Yulinnas

Foto udara aktivitas bongkar muat batubara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh 
Barat, Aceh, Kamis (9/12). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batubara acuan 
pada Desember 2021 sebesar US$ 159,79 per ton atau turun US$ 55,22 dibandingkan harga batubara bulan November 
yang mencapai US$ 215,01 per ton.

Dok. PBID

Permintaan produk kemasan plastik masih tinggi, terutama dari 
sektor industri makanan dan minuman.


