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Sakura Garden City merupakan proyek 
pertama Daiwa House di Indonesia.
Nobuya Ichiki, Senior Executive Offi cer 
Daiwa House Industry

Gerai

Investor Jepang Garap 
Kawasan Terpadu Cipayung

JAKARTA. Minat investor Jepang berinvestasi properti di 
Indonesia masih cukup besar. Teranyar datang dari Daiwa 
House Industry dan Japan Overseas Infrastruktur Invest-
ment Corporation for Transport and Urban Development. 
Kedua perusahaan asal Jepang tersebut berkongsi dengan 
pengembang lokal, Trivo Group mengembangkan proyek 
superblok di Cipayung, Jakarta Timur, bertajuk Sakura 
Garden City.

Proyek tersebut akan dibagun di lahan 10 hektare (ha) 
yang akan mencakup 14 tower, yang mana 12 menara me-
rupakan apartemen berkapasitas 5.000 unit dan dua tower 
lagi berupa hotel, perkantoran, dan fasilitas ritel. Total in-
vestasi yang disiapkan sekitar US$ 800 juta atau Rp 11,04 
triliun (kurs Rp 13.800 per dollar AS). Nobuya Ichiki, Seni-
or Executive Offi cer Daiwa House Industry mengatakan, 
Sakura Garden City merupakan proyek pengembangan 
properti pertama yang digarap Daiwa House di Indonesia. 
Sebelumnya, perusahaan ini mengembangkan pergudang-
an di Kawasan Industri MM2100 Cibitung.

Daiwa House Industry tertarik mengembangkan bisnis 
properti lantaran melihat kebutuhan hunian di Jakarta dan 
sekitarnya masih besar. "Kami juga melihat ekonomi Indo-
nesia terus berkembang. Kami memilih berpartner dengan 
Trivo Group karena memiliki hubungan yang baik sejak 
lama dengan mereka," kata Nobuya Ichiki, Kamis (26/4). 

Dina Mirayanti Hutauruk
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Sekitar 21 tahun lampau, 
penulis hanyalah lulus-
an S-1 dari Universitas 

Indonesia yang lugu dan ti-
dak berpengalaman pergi 
merantau ke California, Ame-
rika Serikat. Terlepas dari 
lulus tercepat dengan hanya 
tujuh semester di salah satu 
perguruan tinggi idaman di 
Indonesia, penulis hanya ter-
bekali oleh teori dan berbagai 
hipotesis mengenai how 
things work in the world. 

Saat itu, penulis tidak 
pernah membayangkan perlu 
hidup super independen de-
ngan hanya mengandalkan 
dua belah tangan. Apalagi 
untuk bekerja di dunia tulis-
menulis, penerbitan dan e-
commerce.  Dengan kata lain, 
penulis saat itu "belum siap" 
tempur. 

Mungkin Anda juga per-
nah mendengar kisah belum 
siapnya seorang anak muda 
kelahiran Surrey, Inggris 
Raya. Ia menerbitkan maja-
lah Student dan berhasil me-
ngumpulkan omzet sekitar 
US$ 8.000 dari iklan-iklan 
yang dipasang. Itu di tahun 
1965.

Satu dekade lebih kemudi-
an, ia dan beberapa penum-
pang pesawat terbang di-can-
cel, sehingga tidak dapat be-
rangkat ke tujuan. Tanpa 
cukup uang di kantong, ia 

menawarkan tiket seharga 
US$ 29 untuk berangkat ke 
Virgin Islands. Jadilah para 
penumpang yang kehilangan 
tumpangan tersebut berga-
bung. 

Dengan uang terkumpul, 
anak muda kreatif tersebut 
berhasil mencarter pesawat 
pribadi. Inilah cikal bakal   
Virgin Airlines. Dan anak 
muda tersebut kini dikenal 
sebagai Sir Richard Branson.

Penulis tidak memban-
dingkan diri dengan Sir 
Branson nan hebat ini. Sama 
sekali tidak, mengingat pres-
tasi beliau yang sangat kolo-
sal mendunia dan mengang-
kasa (Virgin Galactic). 

Yang mirip dari kami 
berdua hanya satu: tidak me-
nunggu hingga siap. Berani 
maju tanpa banyak pikir.

Dengan konsep di kepala, 
seseorang sebenarnya telah 
mempunyai blueprint menge-
nai apa yang perlu dilakukan.  
Penulis hanya mempunyai 
konsep apa yang akan diker-
jakan berdasarkan skill yang 
telah ada, walaupun di saat 
itu masih sangat terbatas.

Richard Branson tidak 
menunggu sampai ia me-
nguasai penerbangan, sains 
tentang roket, dan skill-skill 
teknis lain yang dibutuhkan 
dalam setiap bisnisnya yang 
telah mencapai 400-an. Seba-

liknya, ia langsung meng-
imersi diri ke dalam suatu 
konsep dan membangun rasa 
percaya diri internal ketika 
ia menelurkannya ke dalam 
bentuk bisnis baru.

Penulis sendiri sangat se-
ring dicemooh, "kamu tidak 
mungkin bisa bersaing" de-
ngan penulis native speaker 
kelas dunia dari negara maju. 
Dengan senyum simpul pe-
nulis tidak membantah, tidak 
juga mengiyakan. 

Hingga hari ini telah ri-
buan artikel dan ratusan 
ebook, report dan white paper 
yang telah penulis tulis dan 
terbitkan atas nama diri sen-
diri dan klien. Serta meng-

ajar 50 kelas menulis tingkat 
perguruan tinggi dalam Ba-
hasa Inggris. Hingga hari 
ini, klien-klien aktif penulis 
berbasis di Amerika Serikat, 
Inggris, Jerman, Selandia 
Baru, Denmark, Norwegia, 
dan Lituania. 

Fakta ini juga telah mem-
bantah stereotip the starving 
writer. Di era Internet ini, di 
mana Google search bekerja 
dengan boolean search me-
thod, berbagai ragam konten 
berbasis teks merupakan ke-
butuhan sehari-hari. Dan ini 
membutuhkan tenaga kerja 
intelektual yang luar biasa 
besar dari segi kualitatif dan 
kuantitatif. 

Terlepas dari jenis skill, 
agar dapat berhasil di mana-
pun, Anda hanya membutuh-
kan satu macam yang super 
tajam dan diasah terus-me-
nerus setiap hari tanpa jemu. 
Digabungkan dengan bluep-
rint di kepala dan mindset 
berkelimpahan, sukses telah 
di tangan. Tugas Anda hanya 
merealisasikannya ke dalam 
bentuk fi sik atau online.

Bagaimana langkah-lang-
kah yang perlu diambil agar 
berani maju "tanpa menung-
gu sampai siap"? Pertama, 
kenali skill kerja teknis dan 
soft skill yang Anda miliki. 
Penulis tidak menganjurkan 
mengambil keputusan maju 

ini dengan hanya mengan-
dalkan intuisi atau atas an-
juran Tuhan belaka. Tugas 
pertama Anda, mengenali 
satu saja skill teknis yang di-
miliki dan siap dikembang-
kan secara optimal atau bah-
kan maksimal. 

Kedua, reframe pandang-
an akan diri sendiri bahwa 
"saya tidak siap, tidak yakin, 
dan tidak memenuhi syarat 
(tidak qualified)." Ganti de-
ngan persepsi "saya bisa me-
mulai sekarang dan saya 
mampu untuk mengembang-
kan skill hingga maksimal." 

Jadikan perjalanan me-
mulai bisnis atau pekerjaan 
baru sebagai proses pembela-
jaran dan pengembangan 
skill-skill teknis dan soft skill. 
Apa yang telah Anda miliki 
sudah cukup untuk mulai 
melangkah. Tidak perlu me-
nunggu sampai 100% siap.

Mengapa? Dengan mind-
set tidak siap, sesiap apapun, 
Anda akan merasa tidak siap. 
Siap atau tidak siap adalah 
mindset, sepanjang hard skill 
dan soft skill mempunyai ni-
lai positif bagi bisnis. 

Akhir kata, sepanjang 
Anda memiliki hard skill dan 
soft skill memadai untuk me-
langkah, mulai dengan satu 
langkah pertama. There is no 
best timing. We can only try 
the best we can.                  ■

Tidak Menunggu Sampai SiapTidak Menunggu Sampai Siap

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, Berbasis di California

JAKARTA. PT Indonesia 
Transport & Infrastructure 
Tbk (IATA) optimistis bisa 
memperbaiki kinerja usaha 
tahun ini.  Apalagi, di tahun 
2017, perusahaan ini mencatat 
kerugian sebesar US$ 6,76 
juta atau membaik dibanding-
kan kerugian tahun 2016 seni-
lai US$ 10,99 juta.

Managing Director PT In-
donesia Transport & Infra-
structure Tbk Wishnu Hando-
yono mengatakan, indikasi 
membaiknya bisnis perusaha-
an ini adalah kenaikan harga 
batubara di awal 2018. “Tahun 
lalu sempat menyentuh 
US$ 60 per metrik ton. Awal 
tahun ini sudah kembali ke 
US$ 100 per metrik ton,” kata-
nya, Kamis (26/4).

Batubara merupakan salah 
satu unit bisnis yang dijalan-
kan oleh anak perusahaan ini, 
yakni MNC Infratama. Se-
dangkan bisnis utama emiten 
berkode saham IATA di Bursa 
Efek Indonesia ini adalah jasa 
sewa pesawat dengan brand 
Indonesia Air.

Untuk menggenjot penda-
patan bisnis pesawat carter, 
Wisnu menjelaskan, pihaknya 
masih berupaya memenang-
kan tender penyewaan pesa-
wat dengan kontrak berdurasi 
panjang, yakni tiga sampai 

lima tahun. “Sebab kontrak 
panjang margin lebih besar,” 
sebutnya. Sejauh ini untuk 
penyewaan pesawat, IATA 
masih mengandalkan penda-
patan dengan kontrak  pen-
dek, yakni enam bulan sampai 
sembilan bulan.

Pendapatan IATA tahun lalu 
turun menjadi US$ 16,10 juta, 
dibandingkan tahun 2016 yang 
tercatat US$ 16,27 juta. Kon-
tribusi pendapatan dari pe-
nyewaan pesawat IATA sebe-
sar 79%, sementara bisnis ba-
tubara melalui MNC Infratama 
berkontribusi sebesar 21%.

IATA memperkirakan, bis-
nis penyewaan pesawat agak 
stagnan pada tahun ini. Meski 
demikian, Wisnu berharap, 
target tahun 2018 sama de-
ngan pencapaian tahun lalu. 
Sebab tumpuan pendapatan 
perseroan ini mengandalkan  
MNC Infratama. 

Apabila kapasitas maksimal 
tercapai plus didukung harga 
batubara yang membaik, 
maka pendapatan MNC Infra-
tama bisa antara US$ 5,5 juta 
sampai US$ 6 juta di tahun ini. 
"Total pendapatan dari sewa 
pesawat dan batubara bisa 
mencapai US$ 20 juta,” ung-
kap Wishnu.

Harry Muthahhari 

KONTAN/Hendra Suhara

Pendapatan IATA tahun lalu turun menjadi US$ 16,10 juta.

IATA Bidik Kontrak 
Baru Sewa Pesawat

JASA■

JAKARTA.  PT Indofood Suk-
ses Makmur Tbk resmi me-
ngeluarkan mengumumkan 
menjadi official partner pe-
laksanaan Asian Games 2018. 
Untuk menjadi offi cial part-
ner tersebut perusahaan milik 
Sa l im Group tersebut 
akan menggelontorkan dana 
cukup besar.

Cahyadi Wanda, Vice Direc-
tor of Revenue Inasgoc me-
nyampaikan, Indofood meng-
gelontorkan dana tak kurang 
dari US$ 10 juta atau Rp 138 
miliar (kurs Rp 13.800 per 
dollar AS), untuk menjadi offi -
cial partner. Menurut dia, 
jumlah tersebut  sesuai 
dengan aturan dan klausul 
sponsorship.

"Hampir semua tahu, kami 
masukkan sponsorship  tier I 
itu prestige itu US$ 15 juta 
lalu partner US$ 10 juta. Teta-
pi dalam bisnis ada negosiasi 
dan angka ini tidak menyalahi 
aturan," ujarnya di Jakarta, 
Kamis (26/4).

Dengan masuknya Indofood 
sebagai sponsor akan mening-
katkan penetrasi promosi 
Asian Games. Maklum, penye-
baran produk emiten berkode 
saham INDF di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) ini sudah 
menjangkau seluruh pelosok 
wilayah Indonesia.  "Kami 
akan bekerjasama dengan 
partner kami, dengan du-
kungan dari Indofood saja itu 
(promosi) akan masuk sampai 
pelosok-pelosok daerah. Jadi 
itu akan membantu secara 
maksimal mempromosikan 
Asian Games. Saat ini kami 
fokuskan tiga bulan ke depan 
untuk demam Asian Games," 
papar dia.

Franciscus Welirang, Direk-
tur Indofood, menyampaikan, 
selain mendukung perkem-

bangan olahraga melalui event 
tersebut pihaknya juga menja-
dikan ajang tersebut sebagai 
branding produk. 

Saat ini Indofood mengeks-
por produknya ke lebih dari 
80 negara di dunia. "Kami me-
nargetkan ingin masuk semua 
negara di Asia," ujarnya.

Ada tiga produk yang akan 
memanfaatkan ajang Asian 
Games, yakni Indomie, Indo-
milk dan Popmie. Harapannya 
pada ajang tersebut selain le-
bih mendekatkan dengan pe-
langgan domestik, perusahaan 
juga bisa mencuil pasar nega-
ra-negara di Asia.

Sebagai penyambutan ajang 
tersebut  akan ada kemasan 
Indomie khusus bernuasa Asi-
an Games. Kemasan tersebut 
baru akan dilepas ke pasar 

usai Lebaran. "Ada packaging 
khusus Asian Games yang 
mengkombinasikan maskot-
maskot di kemasan Indomie 
kami. Itu tersedia mulai bulan 
Juli mendatang," ujarnya Julia 
Atman, GM Marketing Divisi 
Noodle PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk (ICBP).

Sedangkan produk Indo-
milk dan Popmie siap melako-
ni strategi promosi berbeda-
beda. Indomilk misalnya, tak 
hanya kemasan khusus, tapi 
juga akan adakan sosialisasi 
ke sekolah-sekolah. Ini sesuai 
segmen pasar produk ini, yak-
ni usia sekolah.

Franciscus menyampaikan, 
Asian Games akan  memiliki 
dampak terhadap kinerja eks-
por dan perluasan pasar per-
usahaan ini. Kendati tidak 

merinci negara baru mana lagi 
yang akan jadi tujuan ekspan-
si Indofood, diharapkan Asian 
Games berdampak pada eks-
por produk.  "Ini bagian target 
kami, artinya ekspor. Secara 
di dalam negeri kan data su-
dah sangat lengkap (market 
share), jadi saya kira ini meru-
pakan bagian branding untuk 
ke luar (negeri)," ujarnya.

Tentu saja brand Indomie 
akan menjadi andalan Indo-
food Sukses Makmur. Merek 
Indomie saat ini merupakan 
pemimpin pasar mie instant 
untuk pasar domestik. 

Sedangkan untuk pasar eks-
por, perusahaan ini terus me-
lakukan pengembangan. Pe-
ngembangan ini terus berlang-
sung, sejak pertama kali 
menjajal pasar ekspor tahun 

1992 silam.  "Tentu saja  kami 
ingin semua produk kami ada 
di negara-negara Asia ini. Itu 
hal yang ingin kami capai," 
tegas dia.

Saat ini untuk menggarap 
pasar luar negeri, INDF juga 
membuka pabrik di sejumlah 
negara diantaranya Malaysia, 
Arab Saudi, Nigeria, Suriah 
hingga Mesir. Perusahaan ini 
sudah eksis menggarap pasar 
ekspor di 80 negara.

Ia belum mau membeber-
kan secara spesifi k mengenai 
rencana ekspansi menggarap 
pasar ekspor baru. Yang jelas, 
saat ini branding di Asian 
Games merupakan hal penting 
untuk menggarap pasar eks-
por. "Ada direktur internasio-
nal,  lebih baik ditanya kesa-
na," ungkapnya.     ■

INDF Ingin Perluas Pasar
Indofood bertekad, produk Indomie masuk ke semua negara di Asia

Andy Dwijayanto

Televisi LED Baru

Dok. Samsung

Suasana peluncuran produk Samsung di Jakarta, Kamis (26/4). Samsung Electronics Indonesia, meluncurkan jajaran 
produk terbaru. Di antaranya Samsung QLED TV yang mengusung teknologi ambient mode dan fi tur one invisible 
connection.
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