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Berkah Bagi Bus AKAP

■ TRANSPORTASI

Blue Bird Perbesar
Segmen Non Taksi

Perusahaan otobus siap menambah kendaraan di rute jalan tol Trans Jawa
Sugeng Adji Soenarso,
Lita Febriani
SEMARANG. Kehadiran jaringan Tol Trans Jawa yang
tersambung dan beroperasi
secara penuh membawa berkah bagi sektor transportasi
darat di Pulau Jawa. Maklumlah, perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya akan lebih cepat sekitar
sembilan jam, bahkan lebih
hemat ketimbang biaya angkutan udara.
Selain pemilik kendaraan
pribadi, mereka yang mendapatkan keuntungan dari operasional jalan tol Trans Jawa
adalah pengusaha bus Antar
Kota Antar Provinsi (AKAP).
Salah satunya adalah PO Putera Mulya Sejahtera.
Pimpinan PO Putera Mulya
Sejahtera, Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan, dengan
adanya tol Trans Jawa permintaan bus mengalami pe-

ningkatan. Sebelum jaringan
tol Trans Jawa tersambung,
tingkat keterisian keberangkatan PO Putera Mulya berada
di angka 40%. "Sejak ada Trans
Jawa, okupansi tumbuh 15%20%," kata dia, Kamis (14/2).
Asal tahu saja, jalan tol
Trans Jawa merupakan jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau
Jawa, mulai dari Pelabuhan
Merak, Surabaya, Probolinggo
dan Banyuwangi, dengan panjang keseluruhan mencapai
1.290 kilometer (km).
Kini, PO Putera Mulya bermitra dengan PT United Tractors Tbk dan siap merealisasikan Bus Trans Jawa yang digagas oleh Kementerian
Perhubungan.
"Kami menginisiasi Bus
Trans Jawa sesuai dengan
rute yang dimiliki, yakni Jakarta. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian
Perhubungan sebelum me-

ngoperasikan Bus Trans
Jawa," sebut Kurnia.
Glenn Adiprana Widodo,
Komisaris PO Putera Mulya
Sejahtera mengharapkan,
pendapatan perusahaan akan
terkerek dengan beroperasinya tol Trans Jawa. "Kami
ingin pertumbuhan pendapatan mencapai 100%," ungkap
dia tanpa menyebut pencapaian kinerja tahun lalu.
Yang terang, saban tahun
PO Putra menambah kendaraan baru. "Tahun lalu kami
menambah 18-20 unit," ujar
dia. Rencananya, tahun ini
ada penambahan 10-20 unit
bus. Adapun nilai investasi
satu unit bus Rp 3,2 miliar
hingga Rp 3,5 miliar untuk jenis double decker. Sedangkan
investasi untuk bus single decker Rp 2,3 miliar per unit. PO
Putra Mulya yang berdiri sejak
2016 ini memiliki 70 unit bus.
Selain Putra Mulya, frekuensi pemberangkatan bus
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Kami ingin pertumbuhan pendapatan
mencapai 100%.
Glenn Adiprana Widodo,
Komisaris PO Putera Mulya Sejahtera

milik PT Gunung Harta Solutions juga meningkat setelah
jalan tol Trans Jawa terhubung dari Jakarta hingga Surabaya. "Setiap hari ada pemberangkatan 20 bus," terang I
Gede Yoyok, Direktur PT Gunung Harta Solutions.
Sebelum ada tol Trans Jawa,
perusahaan ini memberangkatkan 16 unit bus per hari.
Yoyok optimistis volume penumpang akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Itu
sebabnya Gunung Harta akan
menambah lagi enam bus
baru. "Adanya tol Trans Jawa
juga berpengaruh pada ketepatan waktu perjalanan bus.
Ini juga membuat para penumpang lebih senang," imbuh dia.
Sementara PO Gajah Mulia
Sejahtera (GMS) yang semua
busnya melalui jalan tol Trans
Jawa masih melihat perkembangan dan belum berencana
menambah jumlah bus yang

beroperasi. Perusahaan ini
masih memberangkatkan
enam unit bus per hari.
Soal proyeksi kenaikan
jumlah penumpang, Dimas
Jati Surya, Staf Operasional
PO GMS bilang, peningkatannya belum cukup signifikan.
Namun tol Trans Jawa memberikan pengaruh cukup besar
terhadap waktu tempuh bus
GMS. Dengan waktu tempuh
yang lebih cepat juga akan
membuat efisien dalam konsumsi bahan bakar. "Yang
biasanya kendaraan dari Solo
ke Jakarta datang jam 3 pagi
sekarang jam 12 malam sudah
sampai Jakarta. Dengan waktu tempuh yang semakin cepat
otomatis lebih irit dan efisien
untuk konsumsi BBM," kata
dia.
Mengenai tarif tol Trans
Jawa, GMS menilai relatif wajar. "Sudah pas menurut saya
pribadi dengan harga Rp 1.000
per km," ujar Dimas.
■

Penggunaan Aluminium Lokal

JAKARTA. PT Blue Bird Tbk
berencana memperbesar porsi pendapatan segmen nontaksi tahun ini. Selain meningkatkan utilitas angkutan taksi
di atas 70%, sepanjang tahun
ini Blue Bird bakal memperkuat segmen non taksi, salah
satunya dari segmen wisata.
Investor Relation PT Blue
Bird Tbk, Michael Tene, menjelaskan potensi segmen pasar
wisata masih sangat luas.
Emiten dengan kode saham
BIRD di Bursa Efek Indonesia
(BEI) ini akan menambah
destinasi baru dengan memanfaatkan jalur jalan tol
Trans Jawa. "Kami akan melihat peluang-peluangnya. Apalagi ada Tol Trans Jawa yang
tentu membuka opportunity
juga. Kami melihat kesana
(Surabaya)," ujar dia kepada
KONTAN, Kamis (14/2).
Penambahan rute baru akan
memperkuat segmen wisata
Blue Bird. Menurut Michael,
potensi pasar di segmen tersebut masih cukup baik dan
berpeluang menyumbangkan
pendapatan yang lebih besar.
"Bisnis upper mass untuk
tahun ini bisa dua kali lipat
(pertumbuhannya), bahkan
berpotensi lebih, dibandingkan pencapaian tahun lalu.
Akan tetapi kami tidak bisa
disclose angka pastinya, meski potensi pertumbuhannya
secara keseluruhan bisa lebih
besar daripada tahun lalu karena pasarnya memang besar,"
lanjutnya.
Selain fokus dengan bisnis
lamanya, Blue Bird juga menggarap bisnis baru tahun ini.
Menggandeng Mitsubishi UFJ
Lease & Finance Co Ltd dan
PT Takari Kokoh Sejahtera,
BIRD menjalankan bisnis balai lelang. Melalui anak usaha

patungan PT Balai Lelang Caready, Blue Bird akan menggarap balai lelang pertama di
Jakarta.
Berdasarkan catatan KONTAN, perusahaan patungan
ini menyedot dana investasi
tak kurang dari Rp 23 miliar.
"Kalau melihat bisnis lelang
masih menjanjikan dan belum
banyak pemainnya, sedangkan pasokan kendaraannya
juga masih banyak," ujar Michael. Nantinya selain bekas
kendaraan Blue Bird, balai lelang tersebut juga akan menjajakan mobil bekas pakai
dari perusahaan leasing lainnya, termasuk Takari dan
Mitsubishi.
Selain itu, Blue Bird meng-

Menggandeng
dua perusahaan,
Blue Bird juga
masuk ke bisnis
lelang.
gelontorkan investasi Rp 400
miliar untuk membentuk anak
usaha yakni PT Trans Antar
Nusabird. Anak usaha tersebut bergerak di sektor transportasi, pergudangan, pos dan
kurir, pariwisata, perdagangan, sewa, agen perjalanan
serta jasa keuangan.
Dengan demikian, Blue Bird
tidak hanya mengandalkan
segmen taksi, tetapi juga kontribusi segmen non-taksi diperbesar. "Pengembangan
bisnis baru (diversifikasi) dengan melakukan kolaborasi,
itu salah satu strategi kami
pada tahun ini," kata Michael.
Andy Dwijayanto

Pemberdayaan Perempuan
Dok. TMMIN

Menko Ekonomi Darmin Nasution (ketiga kiri), Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian (Kemperin) Harjanto (kanan), Gubernur Sumatera Utara Edy
Rahmayadi (kedua kanan) dan Bupati Batubara Sumatera Utara Zahir (kiri) menyaksikan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara Presiden Direktur PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono (ketiga kanan) dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin (tengah) di
Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara, Kamis (14/2). Melalui kerjasama tersebut, TMMIN akan menggunakan aluminium foundry alloy (aluminium
paduan A365) buatan Inalum untuk bahan baku velg mobil Toyota produksi TMMIN. Selain mengurangi impor bahan baku otomotif, kerjasama ini
mempercepat pencapaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di industri otomotif dalam negeri.
KONTAN/Baihaki

Banana Republic, Si Republik Pisang

P

ertama kali saya dengar
merek Banana Republic
(BR), saya senyum-senyum saja. Kreatif sekali merek fashion ini. Republik Pisang, lo. BR adalah salah satu
kisah sukses bisnis ritel asal
AS yang diawali dengan modal
US$ 1.500. Kini omzet per tahun mencapai US$ 300 juta.
Didirikan oleh Mel dan Patricia Ziegler di tahun 1978 di
San Francisco, diakuisisi oleh
GAP lima tahun kemudian. BR
sangat dikenal dengan celana
panjang khaki dan gaya nyantai ala safari Afrika.
Produk BR kini mencakup
berbagai aksesoris, sepatu dan
toiletri, disamping pakaian
pria dan wanita kasual dan
chic anggun. Target market
yang dibidik adalah di atas
usia 25 tahun, kerah putih dan
berpenghasilan braket atas.
Pasutri Mel dan Patricia
ini memang klop. Mel jurnalis,
dan Patricia adalah ilustrator.
Keduanya hidup bersahaja, ja-

dilah mereka menjual pakaian
bekas. Ya, BR diawali dengan
produk bekas dan surplus.
Mengingat mereka pasutri
kreatif, kelebihannya adalah
"bercerita." Katalog BR di awal
pendirian mereka membeberkan kisah tentang sehelai pakaian. Sedikit sejarah dan keunikan yang tiada duanya
yang memukau dan membuat
konsumen merasa ikut serta
dalam sesuatu yang penting.
Empat nilai utama dalam
strategi pemasaran BR Mel dan
Patricia adalah karakter, petualangan, kultur dan independensi. Faktor "karakter" digambarkan dengan narasi per produk. Unsur "petualangan"
dibungkus tema safari di Afrika. Dengan produk bekas dan
surplus dari berbagai negara,
mereka memperkenalkan berbagai kultur yang dipadukan
dengan satu tema, yaitu petualangan ala Indiana Jones.
Jadilah Mel dan Patricia
memperkenalkan gaya berbe-

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Serial
Entrepreneur dan Pengajar
Bisnis, Berbasis di California

lanja tematik independen dan
seru nan baru kala itu. Sayangnya, strategi para founder ini
tak dilanjutkan ketika telah
diakuisisi GAP. BR tak lagi
bersahaja dengan tematik petualangannya, menjadi lini
fashion kelas menengah atas.
Mel dan Patricia tetap ber-

aktivitas sebagai entrepreneur
dengan memulai bisnis teh dan
bisnis online. Tampaknya tren
fashion dunia tak lagi memihak
BR, termasuk di Indonesia.
Akar masalah adalah fast
fashion yang dipelopori Zara,
Mango, Uniqlo, H&M dan Forever 21, sehingga harga blus
US$ 90 sudah tak relevan dan
tak masuk akal. Jadilah harga
saham GAP menukik beberapa
tahun terakhir. Mereka pun
menutup 200 gerai BR dan
GAP dari 2.000 di seluruh dunia yang tidak perform, termasuk di Indonesia.
Lantas, masih adakah harapan bangkit bagi BR? Tentu
ada. Pertama, rebranding dan
repositioning. Bagaimana mereka dapat memasuki atau transcend fast fashion merupakan
pilihan yang perlu dipertimbangkan masak-masak. BR didirikan sebagai butik fashion unik
low-cost. Dalam perkembangannya, BR jauh melenceng dari
visi para pendiri. Kedua, kem-

bali ke strategi awal storytelling.
Setiap keping produk punya kisah tersendiri sehingga ada
"jiwa" dan "karakter" unik. Pembeli bukan hanya membeli produk, namun membeli sejarah
dan makna. Storytelling adalah
inti dari content marketing yang
sangat berpengaruh.
Ketiga, mengutamakan ecommerce dan digital marketing. Strategi digital marketing
BR selama ini jitu, yaitu menggunakan lookalike audience
Facebook. Ini membawa hasil
cukup baik. E-commerce perlu
menjadi pilihan ritel utama
mengingat department store tidak lagi memenuhi kebutuhan
berbelanja para konsumen.
Konklusinya, si Republik
Pisang ini sedang di masa turun karena fast fashion adalah
tren yang tak turun dalam
waktu dekat. Perlu mengubah
siasat bisnis dan pemasaran
agar bisa mengambil lagi market share yang disodok para
trendsetter fast fashion.
■

Koordinator Bluebird Peduli Nonni Purnomo (kanan)
bersama Direktur Martina Berto Tbk Samuel Pranata
(kiri) menyaksikan peserta pelatihan kecantikan usai
penandatanganan kerjasama program pemberdayaan
perempuan di Jakarta, Kamis (14/2)

Info Tender & Lelang
Pekerjaan di Kemnag

gedung (RE201)
Klasifikasi: Kecil
Pekerjaan: Manajemen konstruksi
Nilai pagu paket: Rp 1.400.000.000
pembangunan kampus UIN Raden Nilai HPS paket: Rp 1.399.999.997
Intan Lampung
Pendaftaran dan pengunduhan
Instansi: Kementerian Agama (Kode (download) dokumen pengadaan
Lelang: 1428170)
secara elektronik:
Satuan kerja: UIN Raden Intan
Kamis, 7 Februari –Sabtu, 16
424260
Febuari 2019 melalui http://lpse.
Bidang/sub. bidang: Jasa konsulkemenkumham.go.id/eproc4
tansi badan usaha/jasa manajemen
proyek terkait konstruksi bangunan
Pekerjaan di Pemprov
Klasifikasi: Non kecil
Nilai pagu paket: Rp 5.840.244.000 DKI Jakarta
Nilai HPS paket: Rp 5.805.957.080
Pekerjaan: Peninjauan kembali
Pendaftaran dan pengunduhan
Perda No. 1/2014 tentang RDTR
(download) dokumen pengadaan
dan PZ
secara elektronik:
Instansi: Pemprov DKI Jakarta
Selasa, 5 Februari –Kamis, 21
(Kode Lelang: 36787127)
Febuari 2019 melalui https://lpse.
Satuan kerja: Dinas Cipta Karya
kemenag.go.id/eproc4/
Tata Ruang dan Pertanahan
Bidang/sub. bidang: Jasa konsultansi badan usaha / sesuai bidang
Pekerjaan
di Kementerian Agraria Klasifikasi: kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.821.171.782
dan Tata Ruang
Nilai HPS paket: Rp 2.816.994.812
Pekerjaan: Support dan pemeliharaan sistem (tender ulang)
Instansi: Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN (Kode Lelang:
3902065)
Satuan kerja: Kantor Pusat BPN
Bidang/sub. bidang:jasa konsultan
telematika/piranti lunak
Klasifikasi: kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.508.475.000
Nilai HPS paket: Rp 2.940.755.950

Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Jumat, 8 Februari –Senin, 18 Febuari 2019 melalui https://lpse.jakarta.
go.id/eproc/

Pekerjaan di Kejaksaan

Pekerjaan: Biaya perencanaan
pembangunan gedung kantor
Kejaksaan Tinggi NTB
Pendaftaran dan pengunduhan
Instansi: Kejaksaan Republik
(download) dokumen pengadaan
Indonesia (Kode Lelang: 1095670)
secara elektronik:
Rabu, 6 Februari –Rabu, 20 Febuari Satuan kerja: Kejaksaan Tinggi NTB
2019 melalui http://lpse.atrbpn.go. Bidang/sub. bidang: jasa konsultansi badan usaha
id/eproc4
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.000.000.000
Pekerjaan
Nilai HPS paket: Rp 2.000.000.000

di Kemenkum HAM

Pekerjaan: Manajemen konstruksi
Instansi: Kemenkum HAM (Kode
Lelang: 10943252)
Satuan kerja: Lembaga Pemasyarakatan Mataram
Bidang/sub. bidang: Jasa konsultansi badan usaha / jasa pengawas
pekerjaan konstruksi bangunan

Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Senin, 11 Februari –Selasa, 19
Febuari 2019 melalui http://lpse.
kejaksaan.go.id/eproc/
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya

