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JAKARTA. Kementerian Per-
hubungan (Kemhub) mem-
prediksi bakal ada pengalihan 
penumpang dari moda trans-
portasi pesawat terbang ke 
angkutan lain, terutama bus 
Antar Kota Antar Provinsi 
(AKAP). Hal ini terjadi lantar-
an harga tiket pesawat yang 
mahal, serta terbukanya akses 
jalan alias konektivitas ke se-
jumlah daerah.

Direktur Jenderal Perhu-
bungan Darat Kemhub Budi 
Setiyadi memprediksi, tahun 
ini penumpang bus tumbuh 
sekitar 1%, yakni sebesar 4,56 
juta penumpang, naik diban-
dingkan dengan  2018 yang 
sebanyak 4,51 juta penum-
pang. "Pelayanan bus semakin 
baik mendorong orang terta-
rik naik bus saat mudik," ujar 
Budi, Kamis (21/3).

Menurutnya, saat ini banyak 
Perusahaan Otobus (PO), baik 
AKAP maupun pariwisata su-
dah memperbarui armadanya, 
sehingga menambah kenya-
manan penumpang.

Pada tahun ini, Kemhub 
menyiapkan 50.317 armada 
bus untuk keperluan mudik 
atau meningkat dibandingkan 
tahun lalu yang hanya 49.613 
armada bus.

Sekretaris Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kemhub 
Rosita Sinaga memprediksi, 

bakal terjadi penurunan per-
tumbuhan penumpang pesa-
wat pada musim mudik Lebar-
an 2019. 

Dia bilang bila rata-rata per-
tumbuhan penumpang pesa-
wat mencapai 7% setiap tahun, 
maka tahun ini hanya 3,17%. 
Sekedar informasi, pada ta-
hun 2018 jumlah pemudik 
yang menggunakan pesawat 
mencapai 6,31 juta penum-
pang. "Banyak pemudik yang 
ingin merasakan pengalaman 
menggunakan jalan tol Trans 
Jawa di masa mudik tahun 
ini," tutur Rosita.

Pengamat Transportasi Uni-

versitas Katolik Soegijaprana-
ta Semarang Djoko Setijowar-
no sependapat, beroperasinya 
jalan tol Trans Jawa akan 
membuat pemudik lebih me-
milih menggunakan jalur da-
rat ketimbang udara. 

"Saya menduga banyak 
orang menggunakan kendara-
an pribadi di Jawa dan sebagi-
an Sumatra," jelas Djoko.

Untuk itu, Djoko meng-
ingatkan pemerintah untuk 
mengantisipasi penuhnya ja-
lur mudik di jalan tol Trans 
Jawa jelang Lebaran nanti.

Resya Nugraha, Ratih Waseso

Proyek infrastruktur transportasi Jakarta 
bisa mencapai Rp 400 triliun.
Bambang Prihartono, 
Kepala Badan Pengelola Transportasi

ANGKUTAN MUDIK LEBARAN■

Tol Trans Jawa Mendongkrak 
Pemudik Lewat Jalur Darat

Layanan Publik Berbasis Digital
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Head of Indonesia Smart Innovative Association Suhono Supangkat (kanan) bersama VP Government Vertical ALE Asia Pacifi c Ernest Lee (kiri) berbicara 
pada jumpa pers Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) Government Day 2019 di Jakarta, Kamis (21/3). ALE ingin berkontribusi untuk penerapan e-government 
di Indonesia dan mewujudkan connected government untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada publik. Seperti diketahui pemerintah telah 
melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. 

Megaproyek Infrastruktur 
Jakarta Mencapai Rp 571 T
Badan Pengelola Transportasi menyebut kebutuhan sektor transportasi mencapai Rp 400 triliun

JAKARTA. Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) DKI Jakarta 
telah mengajukan daftar pro-
yek infrastruktur kepada Pe-
merintah Pusat. Total proyek 
mencapai Rp 571 triliun diker-
jakan 10 tahun ke depan.

Dari daftar proyek tersebut, 
sekitar Rp 400 triliun akan di-
gunakan untuk proyek trans-
portasi massal, seperti Moda 
Raya Terpadu (MRT) alias 
mass rapid transit, Lintas 
Rel Terpadu (LRT) alias light 
rail transit, serta jalur trans-
portasi air atau waterway.

Kepala Badan Pengelola 
Transportasi Jabodetabek 
(BPTJ) Kementerian Perhu-
bungan Bambang Prihartono 
mengatakan, saat ini BPTJ 
masih menyusun rencama 
proyek yang bisa dibangun 10 
tahun ke depan.

"Tapi angka Rp 571 triliun 
yang disampaikan sebelum-
nya memang bukan hanya 
untuk transportasi, tapi juga 
untuk transportasi air, peru-
mahan sampai sampah," kata-
nya, Rabu (21/3).

Bambang menyebut pemba-
ngunan MRT diprediksi bakal 
memakan dana cukup besar. 
Misalnya, untuk MRT fase II 
Bunderan HI-Kampung Ban-
dan sudah menyedot biaya Rp 
22,5 triliun. Belum lagi, MRT 
fase III dari Barat ke Timur 
atau Kalideres - Ujung Men-
teng yang biayanya masih te-
rus dihitung, namun dipredik-
si lebih dari Rp 50 triliun.

Selain MRT, LRT juga bakal 
memakan dana yang cukup 
besar. Hanya saja mana saja-
rute-rute baru saat ini masih 
terus dikaji. Berdasarkan in-
formasi yang dihimpun KON-
TAN, setidaknya ada enam 
rute LRT baru yang diusulkan 

untuk dibangun dalam 10 ta-
hun mendatang. Adapun, nilai 
investasi yang baru bisa dipre-
diksi adalah rute Velodrome - 
Tanah Abang yang mencapai 
Rp 8,5 triliun. Begitu juga de-
ngan jalur transportasi air de-
ngan memanfaatkan sungai 
juga masih dalam kajian.

"Untuk transportasi bisa 
mencapai Rp 400 triliun, ke-
napa anggarannya mahal? 
Karena dalam waktu 10 tahun 
fokusnya transportasi berba-
sis rel," kata Bambang.

Bambang bilang akan meng-
gunakan skema dana Kerjasa-
ma Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) untuk me-
ngembangkan proyek terse-
but. Pasalnya, Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara 
(APBN) hanya menyanggupi 
sebesar Rp 160 triliun. 

Dia bilang bila rencana ini 
berjalan mulus, maka tahun 
2030, pemerintah menarget-
kan 60% pergerakan masyara-
kat di Jakarta akan menggu-
nakan angkutan umum, dari 
saat ini yang hanya 24%.

Pengelolaan air limbah
Selain transportasi, fokus 

Pemprov DKI Jakarta adalah 
pada pengolahan air limbah. 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan menyatakan pem-
bangunan Jakarta Sewerage 
System yang terdiri dari 15 
zona akan memakan waktu 
sekitar 14 tahun. 

Makanya, saat proyek ini 
diluncurkan untuk waktu 10 
tahun, belum selesai 100%.

Sekadar informasi, proyek 
pengolahan air limbah di Ja-
karta ini sebelumnya juga 
masuk dalam Proyek Strategis 
Nasional (PSN) dengan nilai 
total Rp 90 triliun.

Sistem pengolahan limbah 
ini penting, agar ke depan air 
yang berasal dari pemukiman 
ke sungai di Jakarta tidak lagi 
menimbulkan pencemaran. ■

Sinar Putri Suci Utami

KONTAN/Hendra Suhara

Tahun ini penumpang bus diprediksi tumbuh 1%.

UTANG TUBAN PETRO■

Kemkeu Kaji Utang 
Tuban Jadi Modal
JAKARTA. Kementerian Ke-
uangan (Kemkeu) berencana 
mempercepat penyelesaian 
restrukturisasi utang PT Tu-
ban Petrochemical Industries 
(Tuban Petro). Salah satu so-
lusi dengan mengkonversi 
utang multi  years bond 
(MYB) senilai Rp 3,26 triliun 
menjadi penyertaan modal.

Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN), Isa Rachma-
tarwata menuturkan, persoal-
an utang yang membelit Tu-
ban Petro menjadi kendala 
bagi perusahaan petrokimia 
yang mati suri itu. "Sekarang 
ini, mana ada bank kasih mo-
dal atau investor yang masuk. 
Ini yang akan kami bereskan, 
supaya Tuban Petro bisa ban-
kable," katanya kepada KON-
TAN, Selasa (19/3).

Isa mengakui, Kementerian 
Perindustrian (Kemperin) te-
lah mendesak supaya Kemkeu 
mempercepat penyelesaian 
utang Tuban Petro. Sebab 
perusahaan tersebut bisa ber-
kontribusi bagi pengembang-
an industri petrokimia yang 
dibutuhkan di pasar dalam 
negeri. "Kami juga bisa me-
manfaatkan potensi aset Tu-
ban Petro yang terhambat se-
lama ini," tuturnya.

Saat ini, Kementerian Ke-
uangan menguasai 70% saham 
di Tuban Petro lantaran per-
usahaan tersebut mengalami 
gagal bayar sejak 2012. Saat 
melakukan konversi utang 
tersebut, bisa jadi Kemkeu 
bisa menguasai hingga 100% 
saham perusahaan tersebut.

Sayang, Isa tidak memper-
inci waktu persis penyelesai-
an utang Tuban Petro terse-
but. Tapi ia memastikan, pro-
ses penyelesaian persoalan 
utang Tuban Petro bisa ditun-
taskan pada tahun ini juga, 
supaya bisa memanfaatkan 
potensi aset yang ada.

Direktur Jenderal Industri 
Kimia, Tekstil dan Aneka 
(IKTA) Kementerian Perin-
dustrian (Kemperin) Achmad 
Sigit Dwiwahjono, dalam ke-
terangan, Senin (18/3), menu-
turkan, Tuban Petro dapat 
membantu pasokan bahan 
baku industri petrokimia na-
sional yang selama ini masih 
bergantung pada impor. 

Sebelumnya, anak usaha 
Tuban Petro,  PT Trans Pacifi c 
Petrochemical Indotama 
(TPPI) hanya difungsikan se-
bagai pengolah bahan bakar 
minyak (BBM). Seharusnya, 
bisa memproduksi benzene, 
toluene and xylene (BTX), 
bahan baku di industri kimia 
dasar, tekstil, kemasan dan 
lainnya, yang selama ini masih 
impor. "Tuban Petro punya 
peran besar mendukung keta-
hanan industri dan membantu 
menekan defi sit," katanya.

Selain TPPI, Tuban Petro 
juga merupakan induk usaha 
dari  Petro Oxo Nusantara dan 
Polytama Propindo. Perusa-
haan ini dibentuk Badan Pe-
nyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) untuk penyelesaian 
utang Grup Tirtamas Majuta-
ma (pemilik TPPI) kepada se-
jumlah bank. Pada 27 Februa-
ri 2004, Tuban Petro mener-
bitkan MYB dengan nilai 
pokok Rp3,266 triliun. Tapi 
utang ini gagal bayar.

Grace Olivia

Penyelesaian 
utang Tuban 

Petro dipastikan 
bisa tuntas pada 

tahun ini. 

Daftar Proyek Infrastruktur yang 
Bakal Dibangun Pemprov DKI Jakarta

Moda Raya Terpadu (MRT)
1. MRT Bundaran HI-Kampung Bandan, nilai investasi Rp 22,5 triliun 
2. MRT Kalideres-Bundaran HI, nilai investasi masih dihitung
3. MRT Bundaran HI-Ujung Menteng, nilai investasi masih dihitung

Lintas Rel Terpadu (LRT)
1. LRT Kebayoran-Kelapa Gading, nilai investasi masih dihitung
2. LRT Velodrome-Tanah Abang, nilai investasi Rp 8,5 triliun
3. LRT Joglo-Tanah Abang, nilai investasi masih dihitung
4. LRT Puri Indah-Tanah Abang, nilai investasi masih dihitung
5. LRT Pesing-Kelapa Gading, nilai investasi masih dihitung
6. LRT Ancol-Kemayoran, nilai investasi masih dihitung

Jalur Transportasi Air (waterway), nilai investasi masih dihitung

Tanggul Laut Raksasa Jakarta (Giant Sea Wall), nilai investasi Rp 100 triliun

Jakarta Sewerage System (15 Zona Sistem Pengolahan Limbah Jakarta), 
nilai investasi Rp 90 triliun

Fasilitas Pengelolaan Sampah Sunter, nilai investasi Rp 3 triliun
Sumber: Pemprov DKI Jakarta dan Riset KONTAN

Menjelang Victoria's 
Secret (VS) hadir di 
Indonesia pada tahun 

2013 lalu, cukup banyak sua-
ra pro dan kontra yang lan-
tang terdengar. Termasuk 
para kaum religius fanatik 
yang memandangnya seba-
gai perendahan martabat pe-
rempuan.

Namun di bulan Oktober 
tahun lalu, toko-toko VS di 
Tanah Air malah dilengkapi 
dengan produk-produk linge-
rie yang mencakup berbagai 
jenis bra dan panties. Tidak 
lagi sekadar produk-produk 
kosmetika, parfum, aksesoris, 
dan underwear terbatas.

Padahal, di negara asal-
nya, yaitu Amerika Serikat, 
grup L Brands pemilik merek 
VS mengumumkan penutup-
an 53 tokonya. Jumlah terse-
but meningkat dari 30 toko di 
tahun 2018.

Beberapa kritik yang dite-
rima, termasuk ketidakmam-
puan VS dalam beradaptasi 
dengan lanskap e-commerce 
yang semakin kompetitif, 
image tubuh perempuan 
muda "perfek" yang kedalu-
warsa, dan keseluruhan kon-
sep yang tidak lagi "kena" de-
ngan generasi milenial dan 
generasi Z. 

Chief Marketing Offi cer VS 
Ed Razek yang menyampai-
kan komentar kontroversial 
tentang para model ukuran 
plus dan transgender juga 
dianggap sudah tidak pantas. 
Ini mengingat masyarakat 
AS secara keseluruhan sudah 
semakin terbuka dan meng-
hargai setiap individu leng-

kap dengan keunikan ukuran 
tubuh dan orientasi gender 
dan seksualnya.

Jadilah VS runway show 
mereka di tahun 2018 kurang 
hangat disambut oleh penon-
ton. Apalagi dengan para 
model bertubuh perfek bak 
para bidadari dari kahya-
ngan yang turun ke bumi.

Dalam benak para konsu-
men milenial dan generasi Z, 
para "bidadari" tidak lagi 
berparas super cantik dan 
bertubuh luar biasa langsing. 
Jadilah VS mengalami dis-
orientasi image yang sangat 
disayangkan. 

Ini menyebabkan merek 
VS menjadi "tidak sedap" di 
mata masyarakat AS. Rating 
VS show 2018 juga sangat le-
mah dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya.

Merek-merek "body positi-
ve" seperti Dove dan Aeria 
Bras semakin mendapatkan 

tempat di pasar AS yang sa-
ngat peka akan ekualitas. Ja-
dilah lingerie terkini yang 
peka kondisi sosial dengan 
strategi inclusive marketing 
seperti Third Love, Lively, 
Savage X Fenty dan Rihanna 
menjadi substitusi ampuh 
merek gaek VS yang sunset-
ting.

Dari studi kasus VS ini, 
dapat kita pelajari lima hal. 
Pertama, perilaku konsumen 
telah banyak berubah dalam 
lima tahun terakhir. Konsu-
men semakin sadar akan isu-
isu sosial dan body image. 
Para foto model dengan tubuh 
perfek semakin ditinggalkan 
karena "tidak kena" dengan 
realitas.  

Kedua, e-commerce telah 
menjadi mainstream, sedang-
kan toko-toko brick-and-mor-
tar seperti di mal-mal sema-
kin tersingkir tanpa ampun. 
Dengan e-commerce sebagai 
arus tengah, ini berarti siapa 
saja yang jitu dalam memba-
ca perilaku konsumen dapat 
dipastikan menang tanpa 
perlu kapital besar.

Ketiga, pemasaran inklu-
sif memberikan kesetaraan 
bagi semua konsumen. Apa-
pun bentuk tubuh, usia, war-
na kulit, pilihan jender, dan 
pilihan seksualitas dirangkul 
oleh merek-merek terkini tan-
pa pandang bulu. Apapun 
pekerjaan konsumen dan pi-
lihan-pilihan hidup mereka 
juga mendapatkan tempat.

Keempat, mendikte kon-
sumen semakin menjadi ke-
mustahilan. Dua dekade lam-
pau, produsen membentuk 

selera konsumen. Di era digi-
tal ini, informasi semakin 
merata sehingga konsumen-
lah yang mendikte produsen. 

Konsumen semakin peka 
akan kekuatan mereka, se-
hingga image-image promo-
sional tidak lagi menjadi pe-
doman. Dengan kata lain, 
konsumen semakin dewasa 
dalam menentukan produk-
produk yang dipertimbang-
kan untuk dibeli.

Kelima, ketika pasar AS 
semakin dewasa, masih ada 
pasar internasional yang ber-
mindset "orang kaya baru" 
dan "yang penting secantik 
model." Jadilah pasar Asia 
seperti China, Korea, Singa-
pura dan Indonesia yang se-
makin punya andil dalam 
menentukan kesuksesan VS 
di masa depan.

Kesimpulannya, konsu-
men dan dunia ritel telah 
jauh berubah bahkan terhi-
tung lima tahun yang lalu. 
Kekuatan e-commerce dan 
maturitas konsumen berkat 
daya sebar internet merupa-
kan tantangan terbesar setiap 
produsen dan merek. Dan ti-
dak ada bisnis yang tidak 
terpengaruh.

Adaptasi dunia bisnis 
kini harus dilakukan dari 
hari ke hari, bukan hanya 
setiap kuartal. Dan konsu-
men memiliki semakin besar 
kekuatan untuk mendikte 
produsen. 

Bersiap-siaplah untuk se-
lalu berputar dan mempelaja-
ri hal-hal terkini. Jangan le-
ngah. Jangan tidur. Belajar 
dari kesalahan VS.               ■

Ada Apa dengan Victoria's Secret?Ada Apa dengan Victoria's Secret?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Sebelumnya TPPI hanya difungsikan sebagai pengolah BBM saja.


