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Setiap entrepreneur perlu 
mengenali perubahan 
perilaku konsumen yang 

disebabkan oleh perkembang-
an teknologi. Sebaliknya, per-
ubahan perilaku konsumen 
bisa menyebabkan pergeseran 
teknologi dan pergeseran 
lainnya, termasuk model bis-
nis dan perubahan signifi kan 
dalam peradaban manusia. 

Profesor Pemasaran Kli-
nikan NYU Stern bernama 
Scott Galloway berargumen, 
di era modern ini, "the four 
horsemen of the Internet" ada-
lah Apple, Amazon, Facebook, 
dan Google. Mereka mampu 
menggetarkan dunia dengan 
kombinasi market cap US$ 
1,3 triliun, lebih besar dari 
produk domestik bruto Korea 
Selatan. Bahkan, setiap pega-
wai mereka menghasilkan 
US$ 5 juta bagi perusahaan. 

Terlepas dari kehebatan 
mereka, ternyata masing-ma-
sing memiliki kelemahan 
mendasar. Apabila mereka 
punya kelemahan kasat mata, 
bayangkan bagaimana le-
mahnya bisnis-lain?

Bagaimana kita menang-
gapi kenyataan perubahan 
lansekap bisnis menentukan 
daya tahan dan daya saing. 
Untuk itu, kita perlu menge-
nali kelemahan kompetitor. 
Dalam artikel ini, saya meng-
gunakan contoh "the four hor-

semen of the Internet" yang 
dibandingkan dengan bebera-
pa kompetitor. 

Misalnya Amazon memi-
liki kelemahan shipping cost. 
Pengeluaran pengiriman me-
reka mencapai US$ 7 miliar 
sedangkan hanya menerima 
US$ 3 miliar dari konsumen. 
Dua pertiga dari keseluruhan 
pengiriman jelang Natal di-
berikan gratis, padahal tahun 
sebelumnya cuma sepertiga. 

Sebaliknya, Uber, biaya 
transportasi malah menjadi 
lebih rendah dibandingkan 
dengan tarif taksi biasa. Se-
lain itu, pengendara Uber ti-
dak perlu diberikan tip, na-
mun biasanya di AS biasanya 
supir taksi menerima 10% 
hingga 20% tip dari harga 
yang tertera di meter.

Amazon juga memiliki 
kelemahan nyata, mengingat 
toko buku brick-and-mortar 
yang dimilikinya masih sa-
ngat terbatas yaitu di Seattle 
University Village dan di 
kampus Purdue University, 
Indiana. Toko buku tersebut 
lebih merupakan drop ship 
center dan showroom daripa-
da toko buku lengkap seperti 
Gramedia di Indonesia. 

Dibandingkan dengan re-
tailer besar department store 
konvensional yang mempu-
nyai toko secara fi sik dan toko 
online, jelas Amazon akan 

sulit bersaing. Macy’s Depart-
ment Store, misalnya, punya 
model bisnis yang multichan-
nel atau "omnichannel." De-
ngan perubahan fokus dari 
brick-and-mortar ke e-com-
merce, Macy’s kini 15 toko di 
mal-mal dan menginvestasi-
kan US$ 2 miliar untuk e-
commerce mereka. 

Sedangkan Facebook tidak 
mempunyai model bisnis 
yang jelas. Hanya menjual 
iklan dan lokasi distribusi 
aplikasi berbayar. Facebook 
lebih bersifat sebagai mid-
dleman atau intermediary. 
Dengan algoritma terkini, 
pesan-pesan Anda hanya 
akan diterima oleh 6% peng-

guna Facebook organik. 
Walaupun pengguna Fa-

cebook mencapai 2,4 miliar, 
Anda hanya bisa menggapai 
mereka dengan iklan berba-
yar. Bagi pebisnis, ini meru-
pakan kesempatan untuk 
membangun platform tanpa 
bayar. Instagram yang telah 
diakuisisi Facebook merupa-
kan platform tandingan yang 
diprediksi akan melampaui 
Facebook.

Lantas bagaimana de-
ngan dominasi Google? Goo-
gle kewalahan dalam kompe-
tisi mobile search, di mana 
search bertarget lebih banyak 
dilakukan di Amazon. Google 
lebih web friendly. Padahal 
kebanyakan search dilakukan 
oleh mobile phone. Akibatnya, 
cost-per-click iklan Google 
menurun nilainya.

Bahkan Google+ telah 
mati dengan 97% penurunan 
engagement rate. Google Glass 
tidak nyaman dipakai dan 
tidak begitu berguna bagi 
konsumen terlepas dari ting-
ginya teknologi. Tanpa inova-
si search engine dan revenue 
model yang berarti, Google 
mungkin akan terus memper-
banyak diversifikasi tanpa 
menghasilkan revenue.

Apple kini lebih dari seka-
dar merek komputer dan tek-
nologi. Ia telah menjadi luxu-
ry brand yang berpartner de-

ngan merek luks lainnya. 
Maturitas produk dan bisnis 
telah tercapai dan inovasi 
masih berjalan walaupun 
kini dalam skala lebih kecil 
dan lebih lambat setelah me-
diang Steve Jobs wafat.

Yang menarik dari Apple 
adalah kemampuannya da-
lam menerapkan strategi om-
nichannel sejak 14 tahun lam-
pau. Apple Store ada di mana-
mana, terutama di mal-mal 
internasional kelas atas. Ap-
ple juga melampaui batas  
kultural dengan memasuki 
dunia kultur pop dengan ikon 
merek, ikon Steve Jobs, dan 
berbagai strategi pemasaran 
inspirasional.

Diprediksikan, Apple 
akan mencapai market cap 
US$ 1 triliun dengan transi-
sinya sebagai merek luks 
yang dihargai oleh Generasi 
Milenial (GM). GM dikenal 
“anti merek luks” namun sa-
ngat menghargai produk-pro-
duk berkualitas tinggi yang 
multifungsi dengan daya ca-
pai omnichannel.

Uber akan mengalahkan 
Amazon, Facebook akan dika-
lahkan Instagram, Google te-
lah mulai merosot, dan Apple 
akan menjadi merek luks. 
Bagaimana transformasi bis-
nis Anda? Kenali kelemahan-
kelemahan Anda dan kompe-
titor sebelum terlambat. ■

Bagaimana Uber Mengalahkan Amazon?Bagaimana Uber Mengalahkan Amazon?

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

Pembentukan holding agar kontribusi BUMN 
lebih besar di bidang perumahan.
Muhammad Nawir, 
Direktur Pemasaran Perum Perumnas

■INFRASTRUKTUR ■PROPERTI

JAKARTA. Perum Perumnas  
sudah bersiap diri menjadi in-
duk usaha atau holding Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
Perumahan. Aturan mengenai  
induk usaha ini bakal peme-
rintah teken tahun ini juga. 

Intinya adalah menggabung-
kan usaha perumahan yang 
ada di perusahaan pelat me-
rah ke dalam satu induk. Nah, 
nanti, induk usaha ini menjadi 
salah satu pendorong program  
pemerintah membangun satu 
juta rumah. "Supaya BUMN 
bisa berkontribusi lebih besar 
di bidang perumahan," ucap 
Muhammad Nawir, Direktur 
Pemasaran Perum Perumnas 
kepada KONTAN, kemarin.

Menurut dia, aturan yang 
sudah fi nal ini bakal diteken 
di akhir bulan ini atau Sep-
tember 2016. Kementerian 
BUMN dan Kementerian Ke-
uangan sudah memberikan 
lampu hijau beleid untuk 
membentuk holding ini.

Bila induk usaha ini terben-
tuk, Nawir memprediksi, sa-
ban tahun bisa membangun 
sekitar 100.000 unit rumah. 
Jumlah ini pun makin lama 
bisa bertambah setiap tahun-
nya. Selain itu yang tidak ka-
lah penting adalah, holding ini 
bisa menjadi penentu harga 
rumah yang menyasar kalang-
an menengah bawah ini.

Dalam induk usaha ini bakal 
ada empat BUMN yang bakal 
terlibat yakni PT Pembangun-
an Perumahan Tbk (PTPP) 
dan PT Adhi Karya Tbk. 
(ADHI), serta dua BUMN kon-
sultan yakni PT Virama Karya 

dan PT Indah Karya.
Sementara itu, Ki Syahgo-

lang Permata, Sekretaris Per-
usahaan PT Adhi Karya Tbk 
(ADHI) masih belum bisa ber-
bicara banyak soal rencana 
induk usaha perumahan ini. 
"Kewenangan holding ini me-
mang berada di tangan peme-
rintah," katanya kepada KON-
TAN, Rabu (10/8).

Yang jelas, Adhi Karya juga 
memiliki anak usaha yang 
berkiprah di bisnis properti 
yakni PT Adhi Properti yang 
saat ini tengah menggarap 

beberapa proyek hunian se-
perti Taman Dhika Cinere 
atau Taman Dhika Sidoarjo. 

Sedangkan PT PP Properti, 
anak usaha PTPP di bidang 
properti juga belum mau 
memberikan komentar ba-
nyak soal holding perumahan 
ini. "Kami ikut saja, kami se-
rahkan ke PTPP (induk usaha 
PP Properti)," kata Indaryanto    
Direktur Keuangan PT PP 
Properti kepada KONTAN,

Saat ini, PP Properti tengah 
menggarap beberapa proyek 
hunian di Jakarta dan di Sura-
baya, Jawa Timur.

Elisabet Lisa L., Syifa Fauziah

 
KONTAN/Baihaki

Perumnas Jadi Cikal 
Holding Perumahan

Ada empat BUMN 
yang bakal 

terlibat di induk 
usaha bidang 
perumahan.

PROPERTI■

JAKARTA. Pengembangan 
proyek Palapa Ring yang ter-
bagi dalam tiga paket, barat., 
tengah dan timur terus berlan-
jut. Paket barat punya progres 
lebih maju ketimbang dua pa-
ket lainnya. Namun, seluruh 
proyek ini punya target bisa 
kelar akhir tahun 2018.

Pada paket barat, Menteri 
Komunikasi dan Informasi 
Rudiantara meminta PT Pala-
pa Ring Barat mulai mengerja-
kan proyek tersebut dalam 18 
bulan ke depan. "Proses kon-
struksi harus cepat," katanya 
di acara penandatanganan 
perjanjian kerjasama dan 
pembiayaan Proyek Palapa 
Ring Barat, Kamis (11/8).

Selama kurun waktu terse-
but, konsorsium PT Palapa 
Ring Barat memiliki kewajib-
an menyelesaikan konstruksi. 
Sebab, konsorsium ini sudah 
mendapat sumber dana untuk 
menyelesaikan proyek senilai 
Rp 1,38 triliun. Asal tahu saja, 
PT Moratelindo menjadi pe-
megang saham terbesar di 
konsorsium itu.

Sedangkan Palapa Ring Pa-
ket Tengah dengan pemenang 
Konsorsium Pandawa Lima, 
kini tengah tahap financial 
closing. Menurut Anang Latif 
Ketua Panitia Pengadaan Ba-
dan Usaha Pelaksana Proyek 
Kerjasama Pemerintah de-
ngan Badan Usaha Jaringan 
Tulang Punggung Serat Optik 
Nasional Palapa Ring, konsor-
sium ini diberi tenggat waktu 
hingga September 2016 nanti 
untuk menyelesaikan proses 
pencarian sumber dana.

Jika tidak ada aral melin-
tang, pihaknya menerima in-
formasi perjanjian kredit bisa 
terlaksana 15 Agustus 2016 

pekan depan. Skema pembia-
yaan berasal dari sindikasi 
bank nasional. Namun, pihak-
nya belum menerima informa-
si lebih jauh terkait hal itu. 

Sedangkan Palapa Ring Pa-
ket Timur yang juga dime-
nangkan  Moratelindo bersa-
ma Smart Telecom, kepastian 
pendanaannya akhir Agustus 
2016. "Setelah itu masuk fi-
nancial closing," kata Anang 
Latif Ketua Panitia Pengadaan 
Badan Usaha Pelaksana Pro-
yek Kerjasama Pemerintah 
dengan Badan Usaha Jaringan 
Tulang Punggung Serat Optik 
Nasional Palapa Ring.

Secara teknis, pengerjaan 
Paket Barat lebih gampang 
ketimbang dua paket lainnya. 
Soalnya, paket barat cuma 

melewati lima Kabupaten. Se-
dangkan paket Tengah ada 17 
Kabupaten dan paket Timur 
sebanyak 35 Kabupaten.

Khusus Paket Timur, pe-
ngerjaannya paling banyak 
dan kompleks. Nanti, bakal 
ada dua kontraktor yang me-
ngerjakan paket tersebut. Se-
perti apa mekanisme, Anang 
menyerahkan ke pemenang.

Pengerjaan paket timur me-
mang butuh koordinasi, ter-
utama perizinan pengerjaan 
proyek yang antar wilayah. 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika akan berkoordi-
nasi dengan kepala daerah 
agar mempermudah izin.

Sementara Galumbang Me-
nak Simanjuntak, Chief Exe-
cutive Offi cer Moratelindo bi-

lang pihaknya sudah menyi-
apkan dana US$ 400 juta  
untuk ekspansi tahun ini. 

Dana itu sudah termasuk ang-
garan  pembangunan proyek 
Palapa Ring.                         ■

Palapa Barat Mulai Jalan
Seluruh pengerjaan tiga paket proyek Palapa Ring harus sudah kelar akhir tahun 2018

Dede Suprayitno

Teknologi Perawatan Kulit

ANTARA/Audi Alwy

Seorang tenaga medis menjelaskan tentang gangguan kulit wajah pengunjung melalui komputer dan alat pemindai disela 
peluncuran Pond’s Acne Solutions, di Jakarta, Kamis (11/8). Pond’s Acne Solutions merupakan rangkaian perawatan anti 
jerawat yang di klaim bekerja memerangi bakteri di dalam sel kulit.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Badan 
Keamanan Laut RI

■ Pekerjaan: pengadaan dua 
system unmanned air system/ 
drone yang terintegrasi dengan BIIS
Agency: Badan Keamanan Laut RI 
(kode lelang: 21713)
Satuan kerja: ULP
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 580.468.020.000
Nilai HPS : Rp 574.913.729.209
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 5 Agustus – Senin, 15 
Agustus 2016 melalui http://lpse.
bakamla.go.id/eproc/  

■ Nama lelang: pengadaan 
monitoring satelit Bakamla
Agency: Badan Keamanan Laut RI 
(kode lelang: 22713)
Satuan kerja: ULP
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 402.710.273.000
Nilai HPS : Rp 402.273.025.612
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 9 Agustus – Kamis, 18 
Agustus 2016 melalui http://lpse.
bakamla.go.id/eproc/  

Pekerjaan di 
di Kabupaten Konawe

■ Pekerjaan:pembangunan gedung 
RSUD Kabupaten Konawe
Agency: Kantor Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) (kode lelang: 
999525)
Satuan kerja: Dinas Kesehatan
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi / BG008, MK001, 
MK002, MK003, MK004, MK005, 
EL005, EL006, EL007, EL008, 
EL009, EL010, SI002 yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu: Rp 226.400.000.000
Nilai HPS : Rp 226.400.000.000
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Sabtu, 6 Agustus – Jumat, 12 
Agustus 2016 melalui http://lpse.

konawekab.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di BNPT

■ Pekerjaan: sistem monitoring 
terpadu tindak pidana terorisme
Agency: Badan Nasional Penanggu-
langan Terorisme (kode lelang: 
103547)
Satuan kerja: Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ barang alat teknik, mekani-
kal, elektrikal, telekomunikasi 
komputer dan suku cadangnya 
yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 83.000.000.000
Nilai HPS : Rp 83.000.000.000
Anggaran: APBN

■ Pekerjaan: sistem manajemen 
keamanan BNPT
Agency: Badan Nasional Penanggu-
langan Terorisme (kode lelang: 
105547)
Satuan kerja: Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ barang alat teknik, mekani-
kal, elektrikal, telekomunikasi 
komputer dan suku cadangnya
Nilai pagu: Rp 37.000.000.000
Nilai HPS : Rp 37.000.000.000
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Jumat, 5 Agustus – Kamis, 18 
Agustus 2016 melalui http://lpse.
bnpt.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di PU-Pera 

■ Pekerjaan: pembangunan jalan 
Long Boh – Metulang – Long 
Nawang (MYC)
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(kode lelang: 5993064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah I Provinsi 
Kalimantan Utara
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/(SI003) jalan raya (kecuali jalan 
layang), jalan kereta api, landas 
pacu bandara yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 269.501.724.000
Nilai HPS : Rp 267.409.308.000
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen: 
Jumat, 15 Juli – Rabu, 17 Agustus 
2016 melalui https://lpse.pu.go.id/
eproc/ 

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

Profi l Proyek Palapa Ring
Paket Pelaksana

Paket Barat menjangkau Provinsi Riau, 
Kepulauan Riau (sampai Natuna) 
hingga Kalimantan Barat dengan pan-
jang serat optik mencapai 2.000 km

PT Palapa Ring Barat (perusa-
haan bentukan konsorsium 
pemenang Mora Telematika In-
donesia, Ketrosden Triasmitra)

Paket Tengah akan menjangkau 
wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan 
Maluku Utara (sampai dengan Kep. 
Sangihe-Talaud) dengan total panjang 
kabel serat optik sekitar 2.700 km.

Konsorsium Pandawa Lima 
pimpinan PT Len Industri

Paket Timur menjangkau wilayah Nusa 
Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, 
dan Papua, (sampai dengan pedala-
man Papua) dengan total panjang 
kabel serat optik sekitar 6.300 km.

Konsorsium Mora Telematika 
Indonesia (Moratelindo), IBS 
dan Smart  Telecom

Sumber: Riset KONTAN


