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JAKARTA. PT Indonesia 
Transport & Infrastructure 
Tbk (IATA) memilih konser-
vatif dalam memasang target 
bisnis tahun ini. Perusahaan 
yang biasa melayani carteran 
pesawat dari perusahaan mi-
gas dan tambang ini masih 
belum bisa berharap banyak 
di bisnis ini lantaran harga 
minyak dan batubara masih 
rendah. 

Oleh karena itu, perusahaan 
ini berupaya mencari peluang 

bisnis lain. Apalagi, tahun lalu 
IATA mencatat kerugian US$ 
11,09 juta, lantaran pendapat-
an cuma US$17,17 juta, turun 
27,15% dari 2015. 

Di bisnis penerbangan, 
"Kami saat ini fokus carter 
pesawat dari SKK Migas  (Sa-
tuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi) atau perusaha-
an batubara," kata Corporate 
Secretary IATA Reinhard Si-
manjuntak, kepada KONTAN, 
Kamis (28/4).

Reinhard menyebut, mema-
suki kuartal II-2016 ini ada 
harapan perbaikan bisnis se-

iring dengan membaiknya 
harga minyak dan gas bumi. 
Kontraktor kontrak kerja 
sama (KKKS) juga mulai 
menggelar tender pengadaan 
carter pesawat. Karena itulah 
IATA mulai mengikuti tender 
yang digelar oleh salah satu 
perusahaan migas tersebut.

Sebagai gambaran saat ini, 
IATA cuma mengandalkan 
dua kontrak jangka panjang 
yang mereka dapat 2013 silam. 
Dua kontrak ini adalah dari 
PT Vale Indonesia dan Kang-
ean Energy Indonesia Ltd 
hingga 2018 mendatang.

Selain dari perusahaan mi-
gas, IATA juga melayani car-
teran pesawat dari pemerin-
tah daerah. Misalnya Peme-
rintah Provinsi Kepulauan 
Riau. Perusahaan ini bertugas 
melayani transportasi antar 
pulau selama kontrak satu ta-
hun. "Kami juga masih menja-
jaki kerjasama dengan Sula-
wesi Selatan," imbuhnya.

Di luar persawat carter un-
tuk korporasi dan pemda, 
IATA juga bersiap masuk ke 
bisnis pengelolaan pesawat 
pribadi. Perusahaan ini akan 
mengelola pesawat pribadi 
milik pihak lain, untuk dise-
wakan kepada pihak ketiga. 

Saat ini IATA sedang nego-
siasi untuk mengelola dua pe-
sawat jet pribadi tersebut. 
Hanya saja Reinhard enggan 
memerinci pesawat siapa.

Putri Werdiningsih

KONTAN/Hendra Suhara

Tahun lalu IATA mencatat kerugian sebesar US$ 17,17 juta.

Kami menargetkan pendapatan periode 
Lebaran tahun ini bisa naik 20%.
Handaka Santosa, Chief Executive 
Offi cer Sogo Department Store

JAKARTA. Para peritel mo-
dern, khususnya yang menja-
jakan produk non makanan 
seperti pakaian atau biasa di-
sebut department store me-
nambatkan harapan Lebaran 
tahun ini bisa mendongrak 
penjualan sepanjang tahun. 
Sebab dari kuartal I-2016 tan-
da tanda pemulihan daya beli 
masyarakat belum terasa 
mengangkat penjualan.

Beberapa peritel menyata-
kan, pendapatan kuartal I-
2016 tidak begitu memuaskan. 
"Di musim Lebaran, biasanya 
penjualan bisa melonjak anta-
ra dua kali lipat sampai tiga 
kali lipat dibanding bulan-bu-
lan biasa," kata Handaka San-
tosa, Chief Executive Offi cer 
Sogo Department Store yang 
sekaligus sebagai Komisaris 
PT Mitra Adiperkasa Tbk ke-
pada KONTAN, Kamis (28/4). 

Nah, khusus untuk Lebaran 
tahun ini, Handaka menarget-
kan penjualannya bisa melon-
jak 20% ketimbang periode 
Lebaran tahun lalu. 

Salah satu upaya untuk 
mendongkrak jualan dengan 
mempersiapkan promosi. 
Langkah ini lumrah dilakoni 
para peritel jelang Lebaran. 
Produk yang akan menjadi 
andalan penjualan adalah pa-
kaian bernuansa Idul Fitri, 
seperti baju koko serta busa-
na hijab yang tengah trendi. 

Peritel lain seperti PT Ra-
mayana Lestari Sentosa Tbk 
(RALS) juga menantikan mo-
men Idul Fitri nanti langsung 
membawa fitrah bagi kocek 
perusahaan. Menurut Setyadi 
Surya, Sekretaris Perusahaan 
Ramayana Lestari Sentosa, 
lonjakan transaksi biasanya 
meningkat saat puasa. "Biasa-

nya di bulan Ramadan dan 
Idul Fitri ada kenaikan trans-
aksi sekitar dua kali lipat sam-
pai tiga kali lipat dibanding-
kan dengan bulan biasa," ka-
tanya kepada KONTAN.

Menurutnya, periode puasa 
hingga Lebaran punya kontri-
busi yang sangat besar bagi 
pendapatan peritel ini. Ia me-
nyebut sekitar 40% kontribusi 
pendapatan RALS berasal dari 
periode puasa hingga Lebaran 
setiap tahunnya. 

Harapan lonjakan penjualan 
di bulan Ramadan dan Lebar-
an lantaran catatan sepanjang 
kuartal I-2016 kurang memu-
askan. Ramayana mencatat 
penjualan di kuartal I-2016 
mengalami penurunan turun 

sekitar 0,5% dari Rp 1,49 trili-
un menjadi  Rp 1,48 triliun. 
Pencapaian kuartal I-2016 ini  
tentu masih jauh dari target 
yang ingin dicapai sepanjang 
tahun ini yakni pendapatan 
Rp 8,3 triliun.

Sementara Sogo mengklaim 
penjualan kuartal I-2016 ma-
sih lebih baik ketimbang pe-
riode yang sama tahun lalu. 
Hanya saja Handaka bilang 

kenaikannya juga tidak besar. 
" tidak sampai 10%," katanya.

Tutum Rahanta, Direktur 
Pojok Busana memberikan 
gambaran senada. Ia menye-

but kuartal I-2016 penjualan 
mengalami penurunan sekitar 
10%. "Terutama penjualan 
produk-produk non makan-
an," katanya.    ■

Peritel Menunggu Panen
Peritel department store berharap momen Lebaran bisa dongkrak pendapatan

Elisabet Lisa Listiani, 
Pamela Sarnia

IATA Kelola Bisnis 
Sewa Jet Pribadi

IATA juga masih 
penjajakan 

carter pesawat 
di Sulawesi 

Selatan.

■PENERBANGAN ■RITEL 

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Provinsi 
Sumatera Barat

■ Pekerjaan; pembangunan 
gedung UPTD Balai Koperasi 
Provinsi Sumatera Barat (lanjutan)
Agency: Provinsi Sumatera Barat 
(Kode Lelang: 10404016)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Daerah Solok
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/ jasa pelaksana konstruksi 
bangunan gedung lainnya (BG009) 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil 
Nilai pagu paket: Rp 3.993.000.000
Nilai HPS paket: Rp 3.993.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 19 April –Sabtu, 30 April 
2016 melalui http://lpse.
sumbarprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kemenpupera

■ Pekerjaan: 
Lelang Pekerjaan di Kemenpupera

Nama lelang: rekonstruksi Laktutus 
– Motamasin – Dafala 2
Agency: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 17324064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah II Provinsi NTT
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasa pelaksana untuk 
konstruksi jalan raya ( kecuali jalan 
layang ), jalan rel kereta api, dan 
landas pacu bandara (S1003) yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 85.362.644.000
Nilai HPS paket: 
Rp 85.362.644.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 20 April –Selasa, 3 Mei 2016 
melalui http://lpse.pu.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Universi-
tas Diponegoro

■ Pekerjaan: pengadaan genset 
untuk gedung laboratorium 
kewirausahaan dan gedung A,B 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Diponegoro
Agency: Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kode Lelang: 3599029)
Sakter: Universitas Diponegoro
Bidang/sub. bidang: pengadaan 

barang/ genset yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil 
Nilai pagu paket: 
Rp 1.768.072.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.768.072.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 21 April –Sabtu, 30 April 
2016 melalui http://lpse.undip.ac.
id/eproc/ 

Pekerjaan di BNPB

■ Pekerjaan: bantuan teknis 
(bantek) peningkatan kapasitas 
kelembagaan infrastruktur 
pemerintahan Kawasan Perbatasan
Agency: Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan (Kode Lelang: 71657)
Satuan kerja: Deputi III Bidang 
Pengelolaan Infrastruktur Kawasan 
Perbatasan
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
meteorologi, instrumentasi/ 
komputer/ teknologi informasi 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil 
Nilai pagu paket: 
Rp 8.055.210.000
Nilai HPS paket: 
Rp 7.963.439.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 22 April –Kamis, 7 Mei 2016 
melalui http://lpse.bnpp.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di BP Batam

■ Pekerjaan: pengadaan perpan-
jangan licensi pusat data dan 
informasi Kementerian ATR/BPN
Agency: BPN-RI (Kode Lelang: 
1441065)
Satuan kerja: Kantor Pusat Badan 
Pertanahan Nasional RI
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 3.200.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 3.196.356.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 25 April – Rabu, 4 Mei 2016 
melalui http://lpse.bpn.go.id/
eproc/ 

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

Jika Anda, salah satu 
penggemar social gaming 
pasti Anda mengenal 

FarmVille, CityVille, Mafia 
Wars dan game-game Zynga 
lainnya. Di balik nama-nama 
besar game-game tersebut 
adalah Mark Pincus, seorang 
Internet entrepreneur dan 
pelopor social gaming dengan 
Zynga dan beberapa dotcom 
lainnya: Freeloader, Inc., Tri-
be Networks, dan Support.
com. 

Zynga mulai go public 
pada bulan November 2011. 
Saat itu mereka telah berhasil 
mendapatkan dana segar se-
besar US$ 1 miliar dan nilai 
valuasi US$ 7 miliar. 

Pincus punya hobi sejak 
kecil yang dikenal sebagai 
“treasure hunting.” Ia selalu 
ingin mencari “harta karun” 
baik dalam arti harafiah 
maupun fi guratif. Buktinya, 
ia jeli dalam melihat peluang 
dan mengenal betul seluk-be-
luk Internet dan potensinya 
yang eksplosif dengan menja-
di founding investor di Nap-
ster, Facebook, dan Twitter. 

Sebelum menjadi entre-
preneur teknologi, ia pernah 
bekerja di ventura capital dan 
dunia fi nansial setelah lulus 
dari Wharton Business School 
di New York dan Hong Kong. 
Sekembalinya ke AS, ia meng-
ambil MBA di Harvard Busi-

ness School dan magang di 
Bain & Co.

Zynga Inc merupakan 
startupnya yang keempat, se-
telah Freeloader, Tribe,net 
dan Support.com. Hingga 
kini, Zynga merupakan salah 
satu pemain terbesar dalam 
industri sosial dan mobile 
gaming, di mana game-ga-
menya bisa ditemukan di 
Facebook, Android, dan iTu-
nes. Kini pemakai game Zy-
nga jumlahnya mencapai 240 
juta orang.

Di tahun 2009, Zynga 
menawarkan “virtual social 
goods,” di mana pemain bisa 
membeli berbagai barang-ba-
rang digital. Dan revenue 
yang diterima dari penjualan 
digital ini digunakan untuk 
kepentingan sosial, seperti 
dana gempa bumi Haiti dan 
tsunami di Jepang. 

Tanpa Facebook, mungkin 
Zynga tidak akan hasil seper-
ti sekarang karena 90% reve-
nue mereka memang berasal 
dari Facebook. Dalam awal 
kerja sama Zynga dengan 
F a c e b o o k ,  i k l a n - i k l a n 
Farmville yang sering tampil 
pada kolom di samping kolom 
utama.

Nilai Zynga saat ini agak 
menukik turun hingga US$ 
2,2 miliar. Ada beberapa hi-
potesis mengapa hal ini terja-
di. Salah satunya adalah ke-

mampuan mencetak uang 
atawa monetisasi yang terba-
tas, lantaran sebagian besar 
game-game popular belum 

berhasil menghasilkan profi t 
dalam waktu dekat. 

Tantangan Zynga yang 
paling utama adalah kompe-
tisi ketat dengan para peran-
cang game yang kini telah 

punya akses langsung ke ka-
nal distribusi seperti iTunes 
dan Android. Pasar mobile 
game saja telah melampaui 
US$ 30 miliar saat ini, se-
hingga bisa dibayangkan be-
tapa sulit traksi diperoleh.

Kekuatan terbesar Zynga 
adalah big data. Berapa besar 
data yang bisa mereka dapat-
kan setiap hari? Satu petabyte 
atau 1.000 terabyte yang 
sama dengan satu juta giga-
byte. Untuk menampungnya, 
Zynga memiliki cloud server 
di dunia yang fl eksibel hingga 
menampung 1.000 server da-
lam 24 jam. 

Jenis data yang ditam-
pung tergolong dua kategori: 
game data dan server data. 
Bisa dimengerti bahwa para 
eksekutif dan pekerja di Zy-
nga terbiasa dengan data dri-
ven culture. Kultur ini mem-
beri fondasi metrik dalam 
setiap kegiatan.

Keputusan-keputusan 
penting jelas mengandalkan 
metrik big data, seperti kepu-
tusan dalam menggunakan 
karakter hewan dalam 
Farmville 2.0. Dalam versi 
kedua ini, hewan-hewan 
menjadi tokoh utama. 

Sementara pada dalam 
versi sebelumnya hanyalah 
sebagai dekorasi. Tampaknya 
para gamer sangat menyukai 
karakter–karakter hewan bah-

kan bersedia membeli hewan-
hewan virtual (paid charac-
ters).

Dalam data center, Zynga 
mengoperasikan Splunk un-
tuk primary log analytics de-
ngan 70 nodes dan 650 juta 
rows of data setiap hari. Un-
tuk database transaksional, 
mereka menggunakan Vertica 
Data Warehouse. 

Laporan per hari menca-
pai 6.000 report types dan 
15.000 ad hoc queries yang 
dirangkum dalam 3.000 la-
poran. Laporan-laporan ini 
digunakan dalam operasional 
dan pengembangan produk.

Memang ada beberapa ko-
mentar “miring” bahwa 
Farmville merupakan “jiplak-
an” Farm Town, namun Zy-
nga mempunyai kehebatan 
berinovasi yang luar biasa di 
mana seni dikawinkan de-
ngan sains. Ini semua sangat 
jelas terlihat dalam produk-
produk game mereka. Seni 
digunakan dalam merancang 
karakter–karakter dan sains 
dalam keputusan–keputusan 
akan inovasi produk.

Bagaimana dengan bisnis 
Anda? Bagaimana seni dan 
sains dapat digabungkan da-
lam inovasi produk, teknik 
operasi, dan manajemen? 
Tantangan yang asyik untuk 
direnungkan dan dijalan-
kan. ■

Seni dan Big Data Zynga

PENERBANGAN■

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

Inovasi Aplikasi

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Model memperagakan aplikasi di gadget Samsung pada acara Samsung Ideaction - Media Session di Jakarta, Kamis 
(28/4). Perusahaan asal Korea Selatan ini mengklaim sudah menciptakan beragam inovasi untuk mempermudah aktivitas 
sehari-hari yang bisa memberi efek luas bagi kehidupan.

Kemampuan 
monetisasi 

sebagian besar 
game terbatas.

Kinerja Ritel Department Store
2015 2014 Q1 2016 Q1 2015

Matahari Department Store
Pendapatan Rp 9 triliun Rp 7,92 triliun Rp 3,26 triliun Rp 2,88 triliun
Laba Rp 1,78 triliun Rp 1,41 triliun Rp 244 miliar Rp 185 miliar

Ramayana Lestari Sentosa
Pendapatan Rp 4,78 triliun Rp 5,13 triliun Na Na
Laba Rp 336,05 miliar Rp 355,66 miliar Na Na

Mitra Adiperkasa
Pendapatan Rp 11,62 triliun Rp 10,67 triliun Na Na
Laba Rp 30,09 miliar Rp 78,2 miliar Na Na

Sumber: RTI, laporan keuangan perusahaan

Jumlah Gerai
Nama Jumlah Ket

Matahari 
Department Store 142 2015

Ramayana Sentosa 
Lestari 113 2015

Mitra Adiperkasa 2059 2015


