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JAKARTA. Pemegang warala-
ba McDonald's di pasar Indo-
nesia, PT Rekso Nasional 
Food, mulai mengubah strate-
gi ekspansi bisnis. Pengelola 
restoran cepat saji ini berupa-
ya memperbanyak jumlah ge-
rai restoran independen alias 
standing alone. 

Selain itu, Rekso ingin me-
ngurangi gerai McDonald's 
yang terintegrasi dengan pu-
sat belanja pada saat kontrak 
sewa tempat habis. "Penjualan 
di independent store jauh le-
bih baik ketimbang di mal," 
ucap Sutji Lantyka, Associate 
Director of Communications 
PT Rekso Nasional Food, Ka-
mis (17/9).

Dari Januari 2015 sampai 
September 2015 ini, Rekso 
Food sudah menutup tiga ge-

rai McDonald's di pusat belan-
ja yakni di  ITC Roxy Mas, Mal 
Taman Anggrek dan Mal Ciki-
ni. Menurut Sutji, pihaknya 
sengaja tidak memperpanjang 
kontrak sewa di tiga mal ter-
sebut dan memilih mencari 
lokasi gerai mandiri.

Kebijakan ini berkaca dari 
tabiat pengunjung ke pusat 
belanja. Yakni berbelanja dan 
jalan-jalan. Sedangkan ketika 
bertandang ke gerai McDo-
nald's khusus untuk makan.

Makanya dari enam resto-
ran McDonald's yang Rekso 
Food buka sampai pertengah-
an tahun ini, rata-rata merupa-
kan gerai independen. Dalam 
waktu dekat, lanjut Sutji, pi-
haknya akan membuka satu 
restoran McDonald's di kota 
Pekanbaru, Riau.

Saban tahun, Rekso Nasio-
nal Food biasanya membuka 
sekitar 10 sampai 15 restoran 
McDonald's. Di awal tahun 
ini, jumlah gerai McDonald's 
di Indonesia punya 158 gerai, 

dengan komposisi 45% berupa 
gerai berdiri sendiri.

Nah, selain menambah ge-
rai, salah satu lini bisnis Grup 
Rekso ini juga berupaya 
mengoptimalkan penjualan di 

gerai McDonald's. Setelah 
menyajikan menu sarapan, 
perusahaan ini mulai gencar 
menambah varian produk ma-
kanan burger.

Menurut Sutji, sampai Okto-
ber 2015 nanti, pihaknya ber-
upaya menggenjot penjualan 
menu burger lewat produk 
anyar Mini Mac dan Mega 
Mac. "Kami ingin mengangkat 
kembali core bisnis kami. Ha-
nya di Indonesia McDonald’s 
menjual ayam," terangnya.

Menanggapi rupiah yang 
loyo, Sutji mengaku tidak ter-
lalu berpengaruh. Meski ada 
beberapa produk McDonald's 
masih impor. Seperti kentang 
dan daging. "Kentang impor 
dari Amerika," timpalnya.

Putri Werdiningsih

Deregulasi bisa menguntungkan pengusaha 
maupun pemerintah.
Wiwiek Yusuf, Direktur Pemasaran 
PT Indomarco Prismatama

JAKARTA. Ada kabar baik 
bagi industri ritel modern. 
Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo akan memperlonggar 
izin pembangunan toko mo-
dern sebagai upaya mengge-
rakan roda ekonomi yang te-
ngah melambat. 

Peritel modern bakal dibo-
lehkan membuka gerai di dae-
rah yang belum mempunyai 
rencana detail tata ruang 
(RDTR) Wilayah Kota. Aturan 
ini nantinya sekaligus menca-
but Surat Edaran Mendag No. 
1310/M-Dag/SD/12/2014 ter-
tang Perizinan Toko Modern 
berdasarkan Perpres No.112 
tahun 2007, dan Permendag 
No.70 tahun 2013.

Dalam catatan KONTAN, 
saat ini, jumlah daerah yang 
memiliki RDTR  masih sedikit. 
Beberapa daerah yang telah 
memiliki RDTR adalah DKI 
Jakarta, Kota Serang, Kota 
Yogyakarta, Kabupaten Sum-
ba Tengah Nusa Tenggara Ti-
mur (NTT), dan Kabupaten 
Parigi Sulawesi Tengah. Arti-
nya peritel bisa ekspansi gerai 
baru di luar daerah ini. 

Wiwiek Yusuf, Direktur Pe-
masaran, PT Indomarco Pris-
matama menilai, aturan ini 
bisa menguntungkan peme-
rintah dan pengusaha. Bagi 
pengusaha bisa memperluas 

jangkauan ekspansi, dan un-
tuk pemerintah bisa memberi 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi. "Pelonggaran ini 
bisa menggerakan sektor riil," 
katanya kepada KONTAN, 
Kamis (17/9).

Dengan beleid ini, Indoma-
ret akan membidik ekspansi 

usaha ke kota-kota luar Jawa. 
Seperti Kalimantan dan Sula-
wesi. Supaya kontribusi pen-
dapatan dari gerai di luar Jawa 
meningkat. Saat ini, kontribu-
si pendapatan gerai Indomaret 
di luar Jawa mencapai 40% 
dari total pendapatan. Sisanya 
berasal dari gerai di Jawa.

Sampai September 2015, 
Indomaret sudah mengopera-
sikan 11.500 gerai  Indomaret. 
Dan berencana mendirikan 
12.000 gerai Indomaret per 
akhir Desember 2015.

Yuvlinda Susanta, Depart-
ment Head of Corporate 
Communication & Sustaina-
bility PT Lion Super Indo pu-
nya pendapat senada. Peritel 
ini bakal merangsek daerah 
yang butuh ritel modern. 
"Kami ingin mendirikan ritel 
di kota-kota kedua di pulau 
Jawa," ucapnya.

Super Indo telah mendiri-
kan 127 gerai per September 
2015. Rencananya perusahaan 
ini akan menambah 10 gerai 
lagi di kuartal IV-2015 ini. 

Sementara PT Hero Super-
market Tbk (HERO) menyam-
bu aturan ini, sehingga bisa 
memanfaatkan landbank me-
reka untuk membuka gerai. 
Menurut Arief Istanto, Direk-
tur Hero Supermarket, pihak-
nya sudah memiliki areal atau 
land bank di beberapa lokasi 
seperti wilayah Sumatera, Su-
lawesi dan Jawa.                    ■

Aturan Lebih 
Longgar, Peritel 
Siap Ekspansi
Pemerintah akan perlonggar izin ritel modern di daerah

Nina Dwiantika., 
Putri Werdiningsih

McDonald's Indonesia Fokus Gerai Mandiri

Saban tahun, 
McDonald's 
Indonesia 

membuka sampai 
15 gerai baru.
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Pekerjaan di Kemhub

■ Pekerjaan: pembangunan satu 
unit kapal perintis tipe 2000 GT 
(paket A) (pelelangan tidak 
mengikat)
Agensi: Ditjen Perhubungan Laut 
(kode lelang: 25656114)
Satuan kerja: Peningkatan 
Keselamatan Lalu Lintas Angkutan 
Laut Pusat
Bidang/sub bidang: pekerjaan 
konstruksi/pembangunan dan 
reparasi kapal yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 74.000.000.000
Nilai HPS : Rp 73.998.443.200
Sumber dana: APBN

■ Pekerjaan: pembangunan 1 
(satu) unit kapal perintis tipe 2000 
GT (paket B) (pelelangan tidak 
mengikat)
Agensi: Ditjen Perhubungan Laut 
(Kode Lelang: 25656114)
Satuan kerja: Peningkatan 
Keselamatan Lalu Lintas Angkutan 
Laut Pusat
Bidang/sub bidang: pekerjaan 
konstruksi/pembangunan dan 
reparasi kapal yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 74.000.000.000

Nilai HPS : Rp 73.998.443.200
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 8 September – Senin, 21 
September 2015 melalui http://
lpse.dephub.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Pertamina

■ Pekerjaan:pembangunan 
infrastruktur SPBG CNG-paket 6 
Mother Online Station dan Online 
Station di  Jakarta
Agensi:  PT Pertamina (kode lelang: 
4867109)
Satuan kerja: PT Pertamina
Bidang/sub bidang: mekanikal/
instalasi thermal, bertekanan, 
minyak, gas, geothermal (23007)
Nilai pagu: Rp 73.530.000.000
Nilai HPS : Rp 73.437.079.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 10 September – Senin, 21 
September 2015 melalui http://
eproc.esdm.go.id/eproc/ 

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya

Anda ingin mengetahui 
kisah sukses seseorang? 
Coba mulai saat ini 

perhatikan lah orang-orang 
yang ada di sekitar Anda, 
terutama yang dianggap se-
bagai kategori orang sukses.

Yang pria biasanya mem-
punyai ketegasan, maskulin, 
namun juga mempunyai per-
hatian yang lembut. Sementa-
ra yang perempuan, mempu-
nyai kelembutan, feminin, 
namun mempunyai ketegas-
an dalam setiap pengambilan 
keputusan.

Dengan kata lain, orang-
orang sukses sering kali ter-
masuk kategori “androgini.” 
Selain itu, untuk mencapai 
sukses, seseorang membutuh-
kan sebuah kreativitas yang 
di atas rata-rata.

Menurut profesor Psikolo-
gi asal Hongaria yang kini 
mengajar di Claremont Gra-
duate University Mihaly 
Csikszentmihalyi dalam bu-
kunya Flow dan Creativity: 
The Psychology of Discovery 
and Invention, faktor androgi-
ni seseorang mempunyai pe-
ran besar untuk mendorong 
penggunaan kemampuan 
yang di atas rata-rata, teruta-
ma dalam mengarungi kehi-
dupan mereka.

Yang dimaksud dengan 
kreativitas di sini mencakup 
empat tahap. Pertama, ke-

mampuan menjalankan ide-
alisme kreatif secara rutin 
sebagai bagian dari kognisi. 
Kedua, penggunaan memori 
atau ingatan dalam proses 
kreatif mereka. 

Ketiga, korelasi antara 
kreativitas dengan kepekaan 
terhadap mental illness, se-
perti depresi dan insomnia. 
Dan keempat, jender dari pi-
kiran dan daya pikir yang 
dekat dengan maskulinitas 
maupun femininitas.

Berdasarkan berbagi eks-
perimen psikologi yang dila-
kukan oleh berbagai universi-
tas, kita bisa menyimpulkan 
bahwa perempuan yang lebih 
kreatif ketimbang rekan-re-
kan perempuan lainnya, bia-
sanya mempunyai aspek 
maskulin yang lebih tinggi 
dari rata-rata. Artinya mere-
ka lebih teguh dan tegas.

Sedangkan para pria yang 
lebih kreatif justru mempu-
nyai femininitas yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
pria biasanya. Artinya mere-
ka  relatif lebih lembut dan 
pengertian ketimbang rata-
rata pria pada umumnya.

Csikszentmihalyi meng-
ingatkan bahwa seseorang 
yang mempunyai kepribadi-
an androgin bukan berarti se-
seorang berorientasi homo-
seksual. Secara psiko-emosi, 
kemampuan yang androgin 

memungkin seseorang untuk 
fl eksibel dalam menerapkan 
keras-lembut, asertif-submi-
sif, aktif-pasif, kaku-sensitif, 
dan lurus-melingkar.

Singkat kata, seseorang 
dengan kreativitas tinggi 
yang memberikan peluang 
lebih besar untuk sukses da-
lam kehidupan mereka, ter-
masuk dalam karier dan bis-
nis. Selain itu, biasanya me-
reka mempunyai kondisi 
psiko-emosi yang fl eksibel. Ia 
juga mantap dalam menja-
lankan pilihan kondisi psiko-
emosi tersebut untuk diterap-
kan dalam berbagai situasi.

Cobalah Anda melakukan 
observasi rekan-rekan sukses 
di sekitar Anda. Bagaimana 

para perempuan? Para pria? 
Pasti Anda akan menemukan 
kondisi psiko-emosi yang 
kompleks, tidak “tipikal” mas-
kulin maupun feminin. Kon-
disi dan gaya psiko-emosi ini 
merupakan aset karakter 
yang tidak ternilai dalam 
perjalanan kehidupan.

Jadi, apakah sebaiknya 
Anda mempekerjakan mereka 
yang mempunyai kondisi 
dan gaya psiko-emosi andro-
gin? Apabila kondisinya me-
mang memungkinkan, meng-
apa tidak? Ini bisa dijumpai 
setelah agak cukup lama ber-
interaksi dan berkomunikasi. 
Perhatikan berbagai aspek 
karakter para kandidat.

Namun ini bukan berarti 
mereka yang berpenampilan 
maskulin total atau feminin 
total adalah para pecundang. 
Kita perlu ingat, penampilan 
tidak ada hubungannya lang-
sung dengan hal ini. 

Coba perhatikan penam-
pilan Marissa Mayer dari 
Yahoo! yang bening dan femi-
nin dengan rok lebarnya. Ia 
mempunyai kondisi psiko-
emosi androgin yang langka. 

Ia bisa dengan santai 
mengandung bayi pertama-
nya sambil bernegosiasi yang 
bernilai jutaan dollar Ameri-
ka Serikat. Ia mempunyai 
kapasitas feminin sebagai 
seorang ibu dan kapasitas 

maskulin sebagai seorang 
pengambil resiko dengan ke-
putusan-keputusan besar.

Perhatikan juga Presiden 
Joko Widodo (Jokowi)nyang 
laki-laki namun peka akan 
kesulitan hidup rakyat kecil. 
Ia mampu mengambil kepu-
tusan-keputusan besar (mas-
kulin) seperti menentukan 
arah pembangunan negara, 
namun juga mempunyai em-
pati besar terhadap anak-
anak dari keluarga papa dan 
tidak mempunyai dokumen 
kependudukan yang jelas. Ini 
merupakan cerminan kondisi 
psiko-emosi androgin.

Selain itu, kita perlu 
memperhatikan bahwa tipe 
ekstrovert dan introvert tidak 
punya korelasi langsung de-
ngan psiko-emosi androgin. 
Karena, ekstroversi dan in-
troversi berhubungan dengan 
sumber energi. Ekstroversi 
bersumber dari energi luar, 
sedangkan, introversi dari 
dalam. Jadi bukan masalah 
maskulin-feminin.

Seorang androgin bisa 
saja menjadi ekstrovert atau 
introvert. Masing-masing 
punya kekuatan tersendiri. 
Dan idealnya, introversi-eks-
troversi juga mempunyai 
ekuilibrium sehingga saling 
melengkapi dalam satu indi-
vidu. Nah kini bagaimana 
dengan kreativitas Anda?  ■

Peran Androgini dalam KreativitasPeran Androgini dalam Kreativitas

RITEL■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California

Kawasan Industri dan Hunian

KONTAN/Cheppy A Muchlis

Proyek pembangunan kawasan properti terintegrasi Orange County milik PT Lippo Cikarang Tbk di Bekasi, Kamis (17/9). 
Proyek seluas 322 hektare ini merupakan kawasan industri dan area hunian yang dijadwalkan rampung secara bertahap 
hingga sepuluh tahun mendatang. 

Gerai

Bumbu Lee Kum Kee Mulai 
Bumbui Pasar Tradisional

JAKARTA. Aroma harum bisnis bumbu masakan di Indone-
sia tercium hingga Hong Kong. Menyadari potensi bisnis 
ini, produsen bumbu asal Hong Hong, Lee Kum Kee Group 
bersiap mengoptimalkan penjualan mereka di pasar Indo-
nesia. Bila sebelumnya, produk bumbu dari perusahaan ini 
dengan label Lee Kum Kee cuma dijajakan di pasar ritel 
modern, mereka bersiap menyerbu ke pasar tradisional. 

May Lim, Managing Director Sout East Asia, Middle 
East and Africa Lee Kum Kee Sdn Bhd bilang, selama ini 
pihaknya baru menjajakan produk bumbu ini ke pasar mo-
dern seperti Hypermart atau Indomaret, serta ke sejumlah 
restoran dan kafe. "Pasar semakin besar, kami melihat po-
tensi pasar tradisional bisa berefek positif bagi penjualan 
kami," katanya kepada KONTAN, Kamis (17/9).

Namun, May mengakui, supaya produk bumbu ini bisa 
diterima pasar Indonesia, terutama di pasar tradisional, 
pihaknya harus menggenjot promosi. Salah satu promosi 
yang mereka lakukan adalah mengadakan pameran berta-
juk In Style Hong Kong di Jakarta Convention Center.

Dengan strategi bisnis ini, May berharap penjualan bum-
bu Lee Kum Kee di pasar Indonesia bisa tumbuh dobel digit 
sampai akhir tahun ini. Sayang, ia belum bersedia memberi 
informasi angka target pendapatan tahun ini. 

Yang pasti, pasar Indonesia mampu memberi kontribusi 
pendapatan sampai 20% dari total pendapatan Lee Kum 
Kee di kawasan Asia Tenggara. Bila pasar di Indonesia po-
sitif, tidak tertutup kemungkinan Lee Kum Kee mendirikan 
pabrik perdana di negeri ini. Tapi ia belum memberi batas-
an berapa besar omzet agar layak untuk bikin pabrik.

David Purba

Jumlah Ritel Modern 2015

Nama Jan
2015

Jun
2015

Alfamart 9.935 10.377

Alfa Midi 753 833

Alfa Express 33

Lawson 49 35

Indomaret 10.510 11.057

Starmart 134 97

Foodmart 55 69

Ramayana 104 103

Ranch Market 12 13

Farmers Market 14 14

Super Indo 124 126

Giant Ekspres 129 120

Hero 36 35

Hypermart 106 109

Lottemart Hypermart 13 13

Giant Ekstra 55 53

Guardian 349 105

Watsons 44 46
Sumber: Paparan Sumber Alfaria dari 
Nielsen Retail Audit 


