
Sayang keduanya masih belum 
bisa menentukan berapa besar 
porsi pendapatannya terhadap 
perusahaan.

Mulyadi belum bisa menjelas-
kan strategi pengembangan ka-
wasan ini, setelah tahap pemba-
ngunan rampung kelas .  
Namun, yang pasti, pengelolaan 
mal yang menjadi daya tarik di 
kompleks ini akan ditangani 
oleh perusahaan asal Jepang. 
Perusahaan tersebut sudah ber-
komitmen untuk menyewanya 
dalam jangka panjang, yaitu  
selama 20 tahun. 

Perusahaan asal Jepang ini-
lah yang nanti akan mencarikan 
tenant untuk mengisi mallyang 
ada di proyek ini. Untuk pema-
saran apartemen, Perusahaan 
patungan ini juga akan aktif 
menjajakan melalui berbagai 
ekspo properti. 

Mulyadi menambahkan saat 
proyek properti ini sudah sele-
sai maka keuntungan yang di-
berikan bukan hanya dari sisi 
pendapatan tetapi juga meleng-
kapi portofolio PT Kawasan In-
dustri Jababeka. Perusahaan ini 
sudah berdiri selama 27 tahun, 
sudah mencatatkan berbagi hal 
mulai dari  mulai dari kawasan 
industri, Central Business Dis-
trict (CBD), residensial sampai 
lapangan golf. 

“ Tambahan mixed use mall 
dan apartemen ini lengkap su-
dah portofolio Jababeka. Ha-
rapannya, sebagai pengembang 
kawasan kota mandiri, akan 
ada lebih banyak orang yang 
tertarik untuk tinggal di kawas-
an kami. Dan tentu saja, mena-
rik banyak perusahaan untuk 
membuka kantor cabang,” te-
rang Mulyadi.

Indaryanto menambahkan 
proyek yang dikembangkan  
PT PP Properti Jababeka Resi-

den punya potensi besar untuk 
menambah pendapatan perusa-
haan. Pasalnya, kawasan ini sa-
ngat strategis.

Di kawasan industri Jababe-
ka saja terdapat 1.700 perusaha-
an dari 30 negara dengan popu-
lasi lebih dari 1,168 juta orang. 
Berdasarkan data Cushman  
& Wakefield, khusus kawasan 
industri Cikarang dan Kara-
wang baru ada 1.472 unit apar-
temen hingga kuartal III-2016. 
“Potensi pasar sangat besar ka-
rena banyak pekerja yang ting-
gal di luar kawasan industri. 
Kontribusinya nanti tergantung 
pada besarnya pendapatan per-
usahaan dan kepemilikan sa-
ham,” ujar Indaryanto.

Manajemen PP Properti juga 
akan melanjutkan strategi kola-
borasi ini untuk menunjang 
bisnis. Namun, strategi ini akan 
ditempuh dengan penuh kehati-
hatian. Sebelum menjalin kerja-
sama, manajemen akan mener-
junkan tim business develop-
ment untuk menggecek dan 
mengkaji potensi dari proyek 
sinergi tersebut.

Manajemen PT PP Properti 
juga akan meminta opini dari 
konsultan independen. “Kami 
ingin setiap kerjasama terjalin 
mendatangkan keuntungan 
maksimal. Kami masih memiliki 
lahan yang cukup luas bang-
kan,” ujar Indaryanto. Saat ini 
PT PP Properti memiliki  
lahan yang belum dikembang-
kan seluas 70 ha.

Tahun depan PT PP Properti 
menargetkan marketing sales 
alias pendapatan pra penjualan 
tahun depan bisa tumbuh 20%-
30%. Acuan target marketing 
sales tahun ini sekitar Rp 2,3 
triliun-Rp 2,5 triliun. Adapun 
Jababeka masih menggodok 
target tahun depan.  o

Dalam sektor properti kolaborasi atau sinergi antar perusahaan 
merupakan strategi manajemen yang sangat lumrah dilakukan. 
Kebijakan ini untuk menyelesaikan masalah ketersediaan lahan 
yang strategi dan memberikan layanan yang lengkap dan terin-
tegrasi pada satu kawasan.

Menurut Yuswohady, pengamat dan konsultan pemasaran 
danamenejemen, dalam kolaborasi antar perusahaan properti 
ada tiga hal yang lazim dilakukan. Pertama, membangun (build). 
Strategi ini dipilih karena perusahaan tidak memiliki kemampuan 
membangun sendiri sehingga dia mengundang pihak lain yang 
punya kemampuan untuk membangun daerah yang diinginkan 
perusahaan.

Kedua, pinjam (borrow). Perusahaan yang tidak memiliki ke-
mampuan membangun tetapi ingin berekspansi meminjam atau 
menyewa properti yang dimiliki perusahaan lain. Ketiga, beli 
(buy). Kebijakan ini sama dengan aksi akuisisi properti yang di-
anggap cukup strategis bagi perusahaan.

Yuswohady menjelaskan keputusan PT PP Properti dan  
PT Kawasan Industri Jababeka membentuk perusahaan patung-
an merupakan win-win solution. PT Jababeka membutuhkan 
perusahaan yang memiliki kemampuan yang sudah teruji dalam 
mendirikan resindensial komersial di kawasannya untuk memen-
nuhi kebutuhan dan ekspentasi yang tinggi dari karyawan per-
usahaan yang bekerja di kawasan tersebut. PT PP Properti me-
miliki itu. “PT Kawasan Industri bisa saja membangun apartemen 
sendiri tetapi pasti tidak akan sempurna,” ujarnya.

Yuswohady menambahkan PT Kawasan Industri Jababeka 
mengundang PT PP Properti melalui perusahaan patungan me-
rupakan bentuk berbagi ahli (sharing ekspertise). PT Kawasan 
Industri Jababeka tidak memiliki rencana jangka panjang untuk 
masuk dalam bisnis properti resindensial komersial. PT Jababeka 
akan tetap fokus pada pengembangan kawasan industri tetapi 
ingin lahan yang dimilikinya memberikan manfaat yang optimal.

“Membangun ekspertise itu membutuhkan waktu yang lama 
dan biaya yang tinggi. Bila tidak ingin fokus pada sektor itu tetapi 
membangun ekspertise dalam bidang properti komersial malah 
jadi beban bagi Jababeka,” tambah Yuswohady.

Sementara bagi PT PP Properti, perusahaan patungan ini 
akan menjadi penyumbang sumber pendapatan yang bagus 
bagi perusahaan. Kawasan Jababeka yang memiliki fasilitas 
lengkap tentu akan membuat biaya sewa atau harga jual ba-
ngunan lebih mahal.          o

Saling Berbagi Keahlian 
dan Keuntungan

Anti 
Dimanipulasi

Selama 18 tahun hidup di 
Tanah Seberang, penulis 
terbiasa dengan kultur 

“terbuka dari awal.” Terbuka 
dari awal lebih baik, daripada 
menutup apa yang sesungguh-
nya dituju dan membiarkan 
orang lain menduga-duga.

Terbuka dari awal juga berar-
ti setting tone alias menerapkan 
standar default yang jelas. Arti-
nya, Anda bukan seseorang 
yang bisa diajak berputar-putar 
atau dibiarkan dalam kabut ke-
bingungan.

Sedahsyat itukah efeknya 
terbuka dari awal? Ya.

Apabila dilakukan dengan ti-
dak berterus terang alias berpu-
tar-putar, ,artinya kita memberi 
kesempatan bagi pihak lain un-
tuk memanipulasi kita. Dengan 
membuka diri dan menyatakan 
apa yang menjadi tujuan kita, 
pihak lain tidak diberi kesem-
patan untuk berputar-putar.

Pihak lawan kita pun sebaik-
nya terbuka. Itu pesan dari ke-
terbukaan kita.

Sebenarnya apa sih “manipu-
lasi” itu? 

Mengontrol sesuatu atau se-
seorang untuk tujuan tertentu 
di luar dari yang sepatutnya. 
Berkata A, namun untuk men-
capai tujuan B. Dan ketika Tu-
juan B merupakan tujuan yang 
merugikan kita, jadilah kita te-
lah “dimanipulasi” pihak lain.

Keterbukaan merupakan sua-
tu bentuk ketulusan dan keber-
anian bertindak. Bagi yang tidak 
tulus, ini merupakan bentuk in-
timidasi. Bagi yang tulus, ini 
merupakan undangan untuk 
bekerjasama.

Jadi, apapun tanggapan me-
reka dapat kita baca dengan le-
bih jelas. 

Tentu, Anda tetap harus peka 
terhadap tanggapan mereka. 
Bisa saja tanggapan lawan Anda 
itu berupa kebohongan atau ja-
waban berputar-putar yang “di-
kemas” dengan sangat rapi. Ka-
rena, dalam kultur yang berpu-
tar-putar seperti itu, berterus 
terang sejak awal merupakan 
hal yang tidak lazim, sehingga 
bisa saja respon terhadap lon-
taran Anda kurang mengena.

Namun, dalam kondisi itu, 
penulis akan tetap berterus te-
rang. Hanya terkadang “kadar” 
tonjokannya agak berbeda, ter-
gantung kepada situasi dan apa 
yang hendak dicapai. Intinya 
adalah bagaimana kita tidak 
dengan mudahnya dimanipulasi 
oleh orang lain.

Bahasa tubuh

Keterusterangan merupakan 
antitesis dari manipulatif. Ba-
gaimana menerapkannya?

Dalam spirit berterus terang, 
kita amati bagaimana jawaban-
jawaban pihak lain. Adakah ke-

tulusan di dalamnya. 
Apakah janji-janji dite-
pati. Apakah ada “ha-
rapan terselubung.” 
Adakah “unsur kom-
petisi” tidak sehat. 
Adakah kepura-
puraan dan keren-
dahan diri yang 
dapat bermua-
ra kepada iri 
hati dan ke-
dengkian.

Satu, catat 
poin-poin pem-
bicaraan sejak 
awal. 

Sebelum pertemu-
an, poin-poin pembica-
raan penting sebaiknya 
telah jelas. Hafalkan kalau 
perlu dan bawa catatan. Bah-
kan, kalau memang diperlu-
kan, latihlah ingatan dan ba-
gaimana melafalkan jargon-
jargon jika ada.

Dua, awali pertemuan de-
ngan terlebih dahulu menanya-
kan kabar dan hal-hal positif. 
Namun, Anda tidak perlu berla-
ma-lama maupun hingga berke-
panjangan berbicara tentang 
hal itu. Bagian pembuka dan 
introduksi merupakan fase set-
ting the tone dan pengenalan 
bagi pihak lain bahwa Anda 
bukan seseorang yang dapat 
dimanipulasi.

Tiga, mulailah dengan poin 
besar alias premis, sebelum 
Anda masuk ke hal-hal yang le-
bih detail. Misalnya, bisa diuta-
rakan bahwa pembicaraan ini 
untuk membahas bagaimana 
target dapat dicapai dalam seki-
an bulan. Setelah itu, baru diba-
has, faktor apa-apa saja yang 
perlu dicapai dan bagaimana 
target itu bisa dicapai, termasuk 

strategi praktis yang perlu dite-
rapkan.

Empat, ingatkan pihak lain 
apabila arah percakapan telah 
keluar dari obyektif atau tujuan 
awal. Percakapan yang ke luar 
jalur ini bisa saja dijadikan pin-
tu untuk “memanipulasi.” Me-
mang tidak selalu, tapi manipu-
lasi  dapat terjadi dalam detail 
yang sejalan dengan obyektif 
atau tujuan akhir. 

Lima, berusaha membaca 
apa yang tidak diungkapkan. 

Hal ini bisa saja diamati dari 
bahasa tubuh atau berbagai si-
nyal yang dapat ditangkap. Si-
nar mata biasanya lebih jujur 
daripada kata-kata. Bisa saja 
seseorang bernarasi sangat ber-
beda isinya dengan apa yang 
ada di dalam hatinya. 

Namun, jangan juga Anda 100 
persen percaya apa yang belum 
terbukti. Obyektivitas lebih ber-
nilai daripada kecurigaan in-
stingtif. Selain itu, juga perlu 
waktu untuk membuktikan ber-
bagai “kecurigaan” Anda. 

Akhir kata, mean what you 
say and say what you mean. 
Apa yang Anda ucapkan, tepati. 
Apa yang Anda akan tepati, 
ucapkan. Jika orang-orang di 
sekitar Anda belum terbiasa 
dengan prinsip ini, mulailah 
dari diri Anda dulu. 

Jadilah orang yang tulus dan 
sungguh-sungguh, agar Anda 
dapat menarik mereka yang 
berkarakter sama. Dan, dengan 
begitu bisa meraih sukses ber-
sama pula. 

Dunia memang tidak hitam 
putih, banyak yang berwarna 
abu-abu. Jadi, cobalah menja-
lankan hidup dengan optimal. 
Tidak perlu memanipulasi 
orang lain, jika kita tidak mau 
dimanipulasi. o
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Percakapan yang 
terjadi ke luar 
jalur, bisa 
menjadi pintu 
untuk 
memanipulasi.
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