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JAKARTA. Lesunya pereko-
nomian, membuat PT Hotel 
Sahid Jaya Tbk pilih fokus 
memperkuat bisnis mereka 
yang sudah ada. Diantaranya 
adalah, melanjutkan renovasi 
kamar hotel, serta memba-
ngun food court di hotel Grand 
Sahid Jakarta.

Sembari merenovasi kamar 
hotel, SHID ingin menambah 
jumlah kamar hotel dari 560 
unit di akhir tahun 2014 men-
jadi 630 kamar tahun ini. Se-
dangkan proyek food court, 
saat ini diharapkan bisa ber-
operasi Agustus 2015. Food 
court ini diharapkan menam-
pung 25-30 tenant makanan 
dan minuman. 

Hariyadi B. Sukamdani, Di-

rektur Utama SHID bilang, 
food court akan menopang 
bisnis perkantoran Grand 
Sahid Jakarta. "Tak hanya dari 
bisnis makanan dan minuman 
saja, food court bisa meno-
pang bisnis hotel kami dari 
tamu perusahaan yang ber-
kantor di Sahid Center," te-
rang Hariyadi, Kamis (28/5). 

Untuk merealisasikan eks-
pansi ini, Lenny Dyah Trianja-
yani, Direktur Keuangan SHID 
bilang manajemen Sahid akan 
mengalokasikan belanja mo-
dal Rp 25 miliar tahun ini. Pe-
rinciannya: Rp 10 miliar ba-
ngun food court dan Rp 5 mili-
ar untuk renovasi kamar 
hotel. Adapun sisanya Rp 10 
miliar untuk perluasan Benga-

wan Solo Restoran serta 
membuat program efisiensi 
air dan energi di hotelnya.

Selain rencana ini, SHID 
masih memiliki rencana lain, 
yaitu pengembangan bisnis 
Sahid International Manage-
ment Consultant. Di lini bisnis 
operator hotel ini, SHID akan 
membuka 16 hotel sampai 
2018. Hotel tersebut tersebar 
di Bekasi, Bandung, Bangka, 
Lombok, Serpong, Puncak, 
Yogyakarta, Timika, Suraba-
ya, Manado, dan kota lainnya. 

"Semua hotel masih dalam 
pembangunan, ada yang su-
dah hampir jadi ada yang baru 
masuk konstruksi di 2018," 
jelas Hariadi. Soal kepemilik-
an 16 hotel, beberapa hotel 

milik dari Sahid Group seperti 
hotel di Lombok, Bangka, Su-
rabaya, Semarang dan Timika. 
Sisanya Sahid bekerjasama 
dengan pihak lain. Untuk pro-
yek hotel ini, Hariyadi bilang, 
Sahid Jaya membutuhkan in-
vestasi Rp 350 juta-Rp 700 juta 
per kamar. 

Sederet rencana ini, SHID 
berharap bisa menggenjot 
pendapatan menjadi Rp 270 
miliar atau naik 41% ketim-
bang pendapatan tahun 2014 
senilai Rp 190,87 miliar. Dari 
sisi laba, tahun ini SHID mem-
bidik laba Rp 20 miliar, naik 
63% ketimbang laba tahun 
2014 senilai Rp 12,27 miliar. 

Food court bisa menopang bisnis hotel dari 
tamu yang berkantor di Sahid Center.
Hariyadi B. Sukamdani, 
Direktur Utama Hotel Sahid Jaya Tbk

JAKARTA. Perusahaan Umum 
Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri)  
bersiap melebarkan sayap 
bisnis di bidang kemanan digi-
tal. Perusahaan plat merah ini 
berniat mengembangkan bis-
nis anorganik, yakni lewat 
aksi korporasi mengakusisi 
satu perusahaan keamanan 
(sekuriti) digital domestik. 

Manajemen Peruri berharap 
langkah ini bisa memompa 
kinerja anak usaha di bidang 
sejenis yaitu PT Peruri Digital 
Security. "Ada lima besar per-
usahaan domestik yang kami 
jajaki dan survei," kata Anto-
nius, Direktur Keuangan Pe-
rum Peruri,  Kamis (28/5).

Sayang, ia masih belum  
bersedia membeberkan iden-
titas perusahaan yang diincar-
nya. Saat ini, Peruri tengah 
menyusun kriteria perusaha-
an yang tepat sebelum 
melaksanakan uji tuntas 
dengan  kelima perusaha-
an tersebut. Yang jelas, 
Peruri ingin jadi peme-
gang saham mayoritas.

Untuk memuluskan 
aksi ini,  manajemen 
Peruri sudah menyiap-
kan duit Rp 150 miliar. 
Dana ini berasal dari kas 
internal, di luar belanja 
modal 2015 sebesar Rp 

1,4 triliun. 
Proses akuisisi ini diharap-

kan bisa terlaksana sesuai 
rencana kerja dan anggaran 
(RKAP) 2015. "Kami tidak 
ingin membeli kucing dalam 
karung," timpalnya.

Modernisasi mesin 
Aksi akuisisi tersebut seba-

gai strategi Peruri mendong-
krak kinerja bisnis non uang. 
Bila tahun lalu pendapatan 
percetakan uang kertas dan 
logam berkontribusi 59% dari 
total pendapatan, maka tahun 
ini porsinya bisa berkurang 
menjadi 55% saja. Sedangkan 
untuk pendapatan non uang 
diharapkan bisa meningkat 
dari 41% menjadi 45%.

Rencana lainnya adalah 
mengoptimalkan lini bisnis 
percetakan non uang. Di kuar-
tal II-2015 dan kuartal III ini, 
Peruri fokus merampungkan 
produksi paspor dan materai. 

Awal kuartal II-2015, per-
usahaan ini baru saja menda-
patkan pesanan sebanyak 2,5 
juta buku paspor dari Direkto-
rat Jenderal Imigrasi Kemen-
terian Hukum dan HAM serta 
800 juta lembar materai dari 
Badan Pertanahan Nasional 
dan serta Direktorat Jenderal 
Pajak Kementerian Keuangan. 
"Sekarang sedang diproduksi 
hasilnya baru terlihat Juni 
nanti," imbuhnya.

Namun, Peruri tidak melu-
pakan bisnis utama. Perusa-
haan ini terus berupaya men-
dongkrak kapasitas produksi 
uang kertas, uang logam serta 
pita cukai. Menurut Direktur 
Teknik dan Produksi Peruri 
Subandrio, pada kuartal I-
2015 lalu pihaknya sudah me-
mesan satu mesin uang kertas 
baru. Pembuatan mesin seni-
lai Rp 350 miliar ini memakan 
waktu pembuatan tujuh bulan 
dan bisa beroperasi tahun ini.

Sepanjang 2015, Peruri be-
rencana menambah satu 
unit mesin pencetak 
uang kertas, satu mesin 
pencetak uang logam 
dan satu mesin pita cu-
kai. Upaya ini untuk 
memodernisasi mesin 
produksi secara berta-
hap. "Untuk pressing 
kami sudah memakai 
digital dan tidak laser 
lagi," katanya memberi 
contoh.                    

Peruri Mencari 
Perusahaan 
Sekuriti Digital
Peruri anggarkan Rp 150 miliar untuk akuisisi

Sahid Selesaikan Renovasi dan Food Court

MANUFAKTUR JASA

Bila Anda sering melan-
cong ke luar negeri, 
pasti kenal Costco 

(NASDAQ: COST). Bisnis ri-
tel raksasa ala warehouse ini 
bermodel bisnis mirip Carre-
four (Prancis). Costco berba-
sis di Issaquah, Washington, 
cukup dekat dengan kantor 
Starbucks di Seattle.

Costco merupakan riteler 
kedua terbesar di Amerika 
Serikat (AS) dan ketiga terbe-
sar di dunia setelah Wal-Mart 
(AS) dan Tesco (Inggris). 
Omzet Costco per tahun men-
capai US$ 105 miliar. 

Costco berlokasi di 465 
kota, 43 negara bagian AS 
dan Puerto Rico. Sementara 
di Kanada 87 lokasi, Inggris 
25 lokasi, Meksiko 33 lokasi. 
Di Taiwan 10 lokasi, Korea 
Selatan 11 lokasi, lalu Jepang 
20 lokasi. Di Australia 6 loka-
si dan di Spanyol 1 lokasi. 

Perusahaan ini melayani 
tiga juta konsumen per hari. 

Mereka punya 64 juta mem-
ber di AS. Mempekerjakan 
185.207 pegawai.

Supermarket ritel ala gu-
dang ini hanya bisa dikun-
jungi anggotanya. Biaya 
membership sekitar US$ 50 
per tahun. Ada tiga jenis ke-
anggotaan untuk bisnis dan 
individu. Taktik bisnis seper-
ti ini berdasarkan hasil studi 
Consumer Behavior Lab Cor-
nell University ternyata 
mengundang konsumen un-
tuk “tidak mau rugi” karena 
sudah bayar keanggotaan se-
lama satu tahun.

Berbagai perilaku konsu-
men klasik ternyata berbeda 
ketika berbelanja di Costco. 
Packaging yang besar dengan 
jumlah satuan dan volume 
yang terkadang cukup men-
cengangkan, seperti roti yang 
dipaket satu lusin, rol tisu 
sebanyak 48 unit, dan kaleng-
kaleng besar saus tomat, ter-
nyata diterima dengan sa-
ngat baik oleh konsumen. 

Prinsip pricing Costco: 
harga per unit lebih rendah 
ketimbang harga di toko-toko 
lain. Walaupun tampak lebih 
murah, sebenarnya dengan 
membeli sekaligus satu lusin, 
konsumen sering kali telah 
membeli melebihi kebutuhan.  
Membeli lebih dari kebutuhan 
inilah kemenangan Costco.

Costco juga menciptakan 
euforia belanja dengan luas 
toko antara 73.000 hingga 
205.000 kaki persegi. Tum-
pukan barang-barang belan-
jaan sejauh mata meman-
dang dan setinggi gunung. 
Apakah Costco menjual juta-
an jenis produk? Tidak.

Toserba ritel umumnya 
menjual 10.000 jenis produk, 
Costco hanya punya 4.000 
saja. Pilihan-pilihan diberi-
kan terbatas namun sudah 
terpilih dan teruji oleh para 
buyer tim manajemen. Sema-
kin banyak ragam produk, 
konsumen makin bingung 
karena banyak pilihan. Tim 
manajemen Costco memper-
pendek proses pengambilan 
keputusan konsumen ini.

Storeplan Costco juga mi-
rip dengan kasino–kasino di 
Las Vegas yang “menyesat-
kan” dengan tidak menggu-
nakan tanda dan nama di 
setiap lorongnya. Alasannya 

agar para pelanggan berkeli-
ling dan ribuan produk-pro-
duk itu bisa terekspos oleh 
konsumen, sehingga mem-
bangkitkan “impulse buying.” 
Lalu ukuran troli raksasa 
menciptakan ilusi keranjang 
belanjaan belum juga penuh.

Gabung beberapa taktik 
di atas ternyata merupakan 
kombinasi jenius yang mam-
pu mengoptimalkan niat be-
lanja konsumen. 

Penjualan Costco menca-
kup US$ 4,5 miliar daging, 
US$ 4 miliar sayur dan buah, 
US$ 2 miliar set televisi, US$ 
35 juta kacamata dengan 

jumlah 55 juta ayam, 75%  
kebutuhan sehari-hari consu-
mer products. Lalu ada 25% 
barang mewah seperti tas-tas 
branded, jam tangan, perhi-
asan emas berlian, dan oto-
mobil. Costco menguasai 50%  
pangsa pasar ritel ala ware-
house, mengalahkan Sam’s 
Club dan BJ’s.

Costco menjual segala 
macam kebutuhan konsumen 
termasuk asuransi, tiket dan 
travel, roda mobil, dan per-
lengkapan pernikahan. Profi t 
margin Costco lebih rendah 
daripada supermarket lain-
nya, yang memungkinkan-
nya untuk menjual produk 
dengan harga lebih rendah. 
Bahkan menu siap saji hot-
dog dan Coca-Cola hanya di-
hargai US$ 1,5 saja dan se-
tiap tahun terjual 100 juta 
paket menu ini.

Yang menarik dari Costco 
selain revolusi ritel yang 
memperhatikan kelemahan-
kelemahan perilaku belanja 
konsumen adalah keberani-
annya mereka dalam menju-
al produk-produk papan atas, 
seperti tas tangan bermerek 
Prada, jam tangan Gucci, 
dan minuman anggur dari 
Bordeaux, Perancis. 

Costco adalah salah satu 
buyer minuman wine papan 
atas di dunia. Bisnis ritel ala 
warehouse ternyata menjual 
minuman anggur papan atas 
senilai US$ 63 juta dan ma-
inan anak-anak senilai US$ 
200 juta.

Dengan pertumbuhan 
10% per tahun dan profit 
margin rendah, Costco bisa 
masih berkembang pesat.  

Revolusi Ritel ala CostcoRevolusi Ritel ala Costco

PERHOTELAN

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Gerai

Sinar Mas Land Kembangkan Kerjasama dengan Asing

JAKARTA. Kerjasama Sinar Mas Land 
dengan investor asing sepertinya masih 
berlanjut di tahun ini. Salah satu lini 
bisnis Grup Sinar Mas ini menjajaki 
kerjasama penggunaan lahan mereka 
oleh investor asing. 

Menurut Ishak Chandra, Managing 
Director Corporate Strategy and Servi-
ces Sinar Mas Land, Sinar Mas Land 
Rabu (27/5) mengakui pihaknya me-

mang membuka peluang kerjasama de-
ngan beberapa mitra asing. Hanya saja 
karena masih negosiasi ia belum bisa 
memerinci siapa partner barunya.

Dalam pemaparan outlook Sinar Mas 
Land 2015, Ishak bilang tahun ini pihak-
nya berencana mengerjakan dua proyek 
hingga tiga proyek baru dengan inves-
tor asing. Pengembang ini bakal mem-
bangun resor dengan mitra asing.

Sebagai gambaran, hingga saat ini Si-
nar Mas memang sudah menjalin kerja-
sama dengan beberapa investor asing, 
untuk pengembangan lahan di kawasan 
Bumi Serpong Damai, Tangerang. Pe-
ngembang ini sudah jalin kerjasama 
dengan Hong Kong Land dan Aeon 
Group.

Kandungan Lokal

KONTAN/Cheppy A Muchlis
Peluncuran sepeda motor matik TVS Dazz DFI di Jakarta, Kamis (28/5). PT TVS Motor Company Indonesia, perusahaan 
sepeda motor asal India, tersebut mengklaim sepeda motor matik ini memiliki tingkat kandungan lokal mencapai 65% dari 
total komponen di sepeda motor ini. 

Barang seperti 
Coca-cola, 

hingga merek 
branded Prada 
ada di Costco.

Produksi Perum Peruri

Uraian Kuartal I-2015

Produksi uang kertas 2,07 miliar bilyet

Produksi uang logam 335 juta keping

Paspor dan buku 198.000 unit

Pita cukai 53 juta lembar

Sumber : wawancara KONTAN


