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Trio Geser Toko ke Pinggir
Trikomsel mulai gencar ekspansi di gerai ritel Hapeku yang menyasar produk gadget murah
Tantyo Prasetya.,
Dina Mirayanti Hutauruk
JAKARTA. Setelah tercapai
kesepakatan damai soal restrukturisasi utang (PKPU),
PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)
mulai menuju babak baru dalam mengarungi bisnis pada
tahun ini. Perusahaan ritel ini
berharap, bisa terjadi pertumbuhan bisnis di akhir tahun
2017.
Salah satu strategi adalah
memperluas penjualan gadget. Seperti mendirikan gerai
berlabel Hapeku. Ini adalah
gerai penjualan ponsel dan
aksesori yang sengaja didirikan di sekitar area perumahan. Terutama Botabek atau
Bogor, Tangerang dan Bekasi
alias pinggiran Jakarta.
Menurut Sugiyono Wiyono,
Presiden Direktur Trikomsel
Oke, strategi penjualan gerai
Hapeku berbeda dengan gerai
sejenis milik perusahaan yaiut
Oke Shop atau Global Teleshop. Bila dua gerai terakhir
lebih banyak berada di pusat
belanja dan menjajakan merek ponsel kelas premium seperti Samsung,, maka di gerai
Hapeku justru lebih banyak
menjual ponsel dengan harga
lebih murah.
Misalnya saja ponsel merek
Vivo atau bisa juga Oppo.
"Gaya belanja orang mulai
berubah. Bila beli Samsung ke
mal, tapi untuk ponsel murah
seperti Oppo atau Vivo bisa di
sekitar rumah," katanya, Kamis (22/6).
Dengan cara ini ia berharap,
bisa mengurangi beban operasional perusahaan hingga 20%.
Maklum, biaya sewa di mal
pasti lebih mahal ketimbang
di area perumahan.
Sejauh ini sudah ada dua
gerai Hapeku yang beroperasi

dan bakal ada tambahan satu
gerai lagi usai Lebaran nanti.
Adapun di kuartal III nanti,
Trikomsel akan membuka
lima sampai enam toko Hapeku lagi. "Kalau kondisi sudah
solid, kami coba ke wilayah
Jawa Barat," tukasnya.
Sedangkan gerai yang ada
di mal, seperti Oke Shop dan
Global Teleshop, perusahaan
ini bakal mengutamakan menjual ponsel merek Samsung.
Atau bisa juga merek lain tapi
yang lagi populer dan banyak
konsumen cari.
Dengan rencana bisnis tersebut, Trikomsel menargetkan bisa meraup pertumbuhan bisnis hingga 45%, dari
Rp 1,71 triliun pada tahun

lalu menjadi Rp 2,5 triliun di
akhir tahun ini.
Catatan saja, tahun lalu,
perusahaan ini masih menanggung rugi sebesar Rp 504,99
miliar akibat beban utang
yang membelit dan performa
bisnis yang kurang menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Imbasnya dalam
dua tahun terakhir Trio menutup sebanyak 529 toko dari
800 toko, tinggal 271 toko
Padahal, pendapatan Trikomsel di tahun 2015 silam
bisa mencapai Rp 6,8 triliun.
Tapi lantaran masih terjadi
proses restrukturisasi utang
di masa itu, maka nilai kerugian perusahaan ini tercatat
Rp 8,7 triliun.
■

GLOB Bidik Mitra Kerja
ANAK usaha PT Trikomsel Oke Tbk, yakni PT Global Teleshop Tbk (GLOB) juga tengah ekspansi usaha. Peritel
gadget ini tengah menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga
di penjualan gadget dan sejenisnya.
Menurut Djoko Harijanto, Direktur Utama Global Teleshop, dengan kerjasama tersebut pihaknya jadi tidak perlu
keluar banyak modal. "Aset tetap terjaga," ucapnya, Kamis
(22/6).
Ia menargetkan, kerjasama tersebut bisa tuntas dalam
waktu dekat. Sayang, Djoko tidak merinci identitas mitra
kerja tersebut.
Strategi lain adalah dengan mengoptimalkan penjualan
online. Namun, ia tidak mendetailkan strategi memaksimalkan penjualan tersebut. Yang jelas, dengan strategi
bisnis itu, Global Teleshop membidik pertumbuhan 15%
tahun ini menjadi Rp 850 miliar.
■

Harga Daging Sapi

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Warga membeli daging sapi di kios penjualan daging Pasar Senen, Jakarta, Kamis (22/6). Harga daging sapi segar
diprediksikan dapat melonjak sampai Rp 150.000 per kilogram sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Kepala
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta Irwandi, mengatakan, prediksi harga itu
berdasarkan hasil pemantauan ke sejumlah pasar di Jakarta beberapa hari terakhir.
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■ INFRASTRUKTUR

FiberStar dan Biznet
Ekspansi Jaringan
JAKARTA. Salah satu bidang
bisnis yang ketiban berkah
dari semakin melajunya bisnis
telekomunikasi di Tanah Air
adalah penyedia jaringan serat optik. Perusahaan bidang
ini kerap ekspansi untuk menambah jaringan kabel.
Salah satunya PT Mega Akses Persada dengan label FiberStar. Perusahaan milik Grup
Salim melalui PT Indoritel
Makmur Internasional Tbk
(DNET) ini berencana ekspansi hingga ke Kalimantan
dan Sulawesi dan menargetkan akhir tahun 2019 bisa
menghubungkan 200 kota di
Indonesia. Saat ini, FiberStar
baru terkoneksi di 90 kota di
Jawa dan Sumatra.
Meski memajang target bisa
menjangkau ke seluruh daerah Indonesia, Shopy Hardani,
Communication Specialist
FiberStar, mengakui upaya
mencapai target itu bukan
pekerjaan mudah. Apalagi negeri khatulistiwa ini merupakan negeri kepulauan. "Jumlah kota di Indonesia sangat
banyak, begitu juga jangkauannya yang perlu banyak digarap," katanya, Rabu (21/6).
Meski ada tantangan, FiberStar berharap, target ekspansi
tersebut bisa tercapai. Shopy
optimistis jaringan serat optik
perusahaan ini bakal dilirik
pihak ketiga.
Perusahaan ini memberikan
layanan yang komplet bagi
perusahaan yang ingin memakai jasa serat optik perusahaan ini. Seperti akses internet,
TV berbayar hingga jaringan
telepon tetap (fixed phone).
"Layanannya sudah triple
play, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa
quad play," terang Shopy.
Kecepatan akses jaringan

ini sekitar 1 gigabyte (GB) per
detik dan bisa ditingkatkan
hingga 5 GB per detik. Sayang,
Shopy tidak merinci soal target bisnis FiberStar sampai
akhir tahun ini. Begitu pula
jumlah pelanggan dari layanan tersebut.
Sedangkan Biznet juga tengah menyelesaikan pemasangan serat optik sepanjang
18.000 km pada tahun ini. Bila
kelar, tahun depan, perusahaan ini juga masih berencana
menambah jaringan lagi hingga 4.000 km.

Biznet kucurkan
dana US$ 100
juta untuk
ekspansi bisnis
tahun ini.
Ekspansi tersebut tidak terlepas dari rencana menambah
jaringan kabel hingga ke rumah (home pass) sebanyak
50.000 jaringan di akhir tahun
ini. Adapun hingga kini sudah
ada sebanyak 400.000 home
pass. "Dalam setahun kami
menargetkan membangun antara 50.000 sampai 75.000
home pass," terang Direktur
Utama Biznet Adi Kusuma, ke
KONTAN, Rabu (21/6).
Bila proses pembangunan
jaringan fiber itu tuntas di
akhir tahun ini, maka Biznet
bakal memiliki jaringan sepanjang 25.000 km di Jawa,
Bali dan Sumatra. Supaya lancar, Biznet siap mengucurkan
dana sekitar US$ 100 juta di
2017 ini agar target pertumbuhan 30% bisa tercapai.
Tantyo Prasetya

■ PROYEK PROPERTI

Model Bisnis dan Kompetisi Saas Dunia
ungkin Anda pernah
membaca istilah SaaS
(dua S kapital dan
dua A huruf kecil). Singkatan
apa ini? Software as a Service.
Ini adalah software atau aplikasi yang dapat diakses dari
mana saja karena perangkat
tersebut berada di dalam
cloud drive.
Ketika menggunakan
software yang di dalam cloud
tersebut, seakan-akan sedang
menggunakannya dari dalam
hard disk Anda. Web-based
email seperti Gmail, Yahoo,
dan Hotmail sebenarnya juga
merupakan SaaS dalam bentuk sederhana.
Sepuluh perusahaan SaaS
terbesar di dunia adalah Microsoft, Oracle, IBM, SAP, Symantec, EMC, VMWare, HP,
Salesforce dan Intuit. Total
pendapatan mereka dalam
satu tahun sekitar US$ 171
miliar, hampir separuh dari
pendapatan global yang mencapai US$ 386 miliar.
Di seluruh dunia, perusahaan teknologi informasi (TI)
berlomba-lomba menawarkan
SaaS. Apalagi kini era Web
3.0, segala sesuatu dapat dengan mudah dikoneksi dan
otomatisasi.
Apa kelebihan SaaS bagi
pemodal dan entrepreneur?
Pertama, capital awal berbentuk funding bisa saja cukup

15

INDUSTRI

Penggunaan nama Trump di hotel dan
kondotel hanya sebagai operator.
Erwin Andersen,
Direktur Keuangan MNC Land

rendah, karena merupakan
bentuk intellectual property.
Bagi para pakar TI dengan
programming skill luar biasa,
ini merupakan kesempatan
emas membuktikan diri.
Kedua, kontrol bisnis tersentralisasi yaitu berpusat di
intranet SaaS dan jangkauan
skalabilitas tanpa batas. Skalabilitas ini sangat menarik,
berarti siapapun dan di manapun dapat menggunakan
servis mereka, sepanjang pemakai memiliki akses internet memadai.
Selain dari segi programming, tentu saja SaaS terbaik
adalah yang sangat aplikatif.
Misalnya, Saas project management, perancang konseptor
sebaiknya seorang pakar project management yang tidak
hanya bagus dalam hal teoritis, namun sebagai pengaplikasian. Ia perlu mengenal
berbagai konsep dan bagaimana itu diterapkan dalam
berbagai industri dan tingkatan hulu-hilir.
Di era booming bisnis
dotcom dan aplikasi Indonesia, ada beberapa perusahaan
SaaS yang patut diperhitungkan. Beberapa di antaranya:
Jurnal.id untuk pembukuan,
Sleekr.co untuk platform bisnis, Talenta.co untuk manajemen sumber daya dan payroll,
Meeberpos.com untuk POS

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

berbagai bisnis food and beverage, Olsera.com untuk POS
berbagai bisnis ritel dan Nutapos.com untuk POS kasir
instan berbagai bisnis makanan, termasuk warung dan
foodtruck.
Ketiga, keberadaan model
bisnis SaaS ini memungkinkan outsourcing terbalik alias
reverse outsourcing. Jadi,
proyek-proyek tidak lagi dioutsource ke negara-negara
berkembang. Namun negaranegara berkembang menawarkan SaaS yang dapat dipakai di negara-negara maju.
India termasuk berhasil dalam hal ini.
Mungkin SaaS asal India

yang paling dikenal adalah
Zoho, yang merupakan operating system bagi bisnis secara
komprehensif. Omzet perusahaan ini telah mencapai
US$ 500 juta per tahun. Didirikan tahun 1996 oleh Sridhar Vembu dan Tony Thomas
di Silicon Valley dan kini dioperasikan oleh 2500 pegawai
dari Chennai, India.
Selain itu, ada PubMatic,
SaaS untuk otomatisasi pemasaran bagi publisher (penerbit digital). Yang dimaksud dengan publisher di sini
adalah dalam konteks e-commerce, bukan penerbit buku
atau majalah konvensional.
Mereka memberi jasa penempatan dan manipulasi
iklan dan berbagai digital
asset lainnya yang biasa digunakan dalam dunia periklanan web. Didirikan pada
tahun 2006 oleh Amar Goel,
Rajeev Goel, dan Mukul Kumar, mereka berbasis di Pune
dan kini telah merambah ke
Milan, New York City, Redwood City, Sydney dan Tokyo.
Funding Series E dari Nokia Growth Partners senilai
US$ 13 juta telah diterima
mereka dan total mencapai
USD 76 juta. Hebatnya, model
bisnis SaaS PubMatic telah
menghasilkan omzet hingga
mencapai US$ 130 juta per

tahun.
SaaS gemilang dari India
berikutnya adalah Vizury,
yang merupakan firma pemasaran berbasis big data. Produk mereka mempersonalisasikan percakapan antar kanal. Dengan lebih dari 600
klien ternama, produk SaaS
mereka telah dipakai di 50-an
negara.
Didirikan pada tahun
2008 oleh Chetan Kulkarni,
Vikram Nayak dan Gourav
Chindlur, Vizury kini mempekerjakan 300 orang dan
berbasis di Bengaluru. Mereka telah menerima dana sekitar US$ 16 juta injeksi kapital
Series C dari Intel Capital,
Ascent Capital, Nokia Growth
Partners dan Inventus Capital Partners. Funding total telah mencapai US$ 27 juta
dengan omzet per tahun sekitar US$ 100 juta.
Akhir kata, memulai bisnis SaaS merupakan salah
satu cara meningkatkan ekspor Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI yang sangat
tinggi skalabilitasnya. Kuncinya adalah hukum siber
(cyberlaw) Indonesia yang
perlu mengikuti perkembangan zaman serta keamanan
data terjamin, sehingga pemakai dari luar negeri berani
mencoba dan memakai hingga jangka panjang.
■

MNC Fokus Garap
Proyek Lido dan Bali
JAKARTA. Tahun ini PT MNC
Land Tbk memfokuskan pada
pembangunan dua proyek
prioritas di Lido, Sukabumi
dan Bali. Agar memuluskan
pembangunan dua proyek
tersebut, MNC Land menyiapkan belanja modal senilai
Rp 3 triliun.
Rinciannya, dana untuk
pengembangan sebesar Rp 2
triliun dan akuisisi tanah tambahan sebesar Rp 1 triliun.
Nilai capital expenditure (capex) ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu
Rp 1,2 triliun.
Direktur Keuangan MNC
Land Erwin Andersen memperkirakan, groundbreaking
proyek MNC Lido City dan
Bali Nirwana pada kuartal tiga
atau empat tahun ini. Di dua
proyek ini, emiten berkode
KPIG tersebut menggandeng
perusahaan properti milik
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pada proyek Lido, akan dikerjakan dalam beberapa tahap. Tahun ini, pada tahap
pertama perseroan itu akan
membangun di lahan seluas

700 hektare (ha). Sedangkan
keseluruhan lahan yang akan
digarap seluas 3.000 ha. "Termasuk di dalamnya ada Trump
Hotel, Trump Condotel, villa,
dan fasilitas-fasilitas lain,"
ungkap Erwin, Kamis (22/6).
Dalam pengembangan resor
bintang enam di kawasan Uluwatu, Bali, yakni Bali Nirwana
Resort, tahap pertama mencakup lahan seluas 110 ha. Sama
seperti Lido, di kawasan resor
ini akan dilabeli dengan nama
Trump. Seperti, Trump Hotel,
Trump Luxury Cillas, dan
Trump Luxury Condominium.
Adapun kebutuhan dana untuk dua proyek prioritas itu
hingga tuntas mencapai
Rp 10 triliun sampai Rp 15
triliun.
Erwin menegaskan, penggunaan nama Trump untuk
hotel dan kondotel di dua kawasan tersebut hanya sebagai
operator saja. Seluruh nilai
investasi tetap berasal dari
kas internal MNC Land. Pihak
Trump sama sekali tidak menyetor modal investasi.
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