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Kami siap menjadi pemasok untuk negara 
Asia Pasifik dan Asia Tenggara.
Arryo Aritrixso, 
Direktur Plant PT Merck Tbk (MERK)

■MANUFAKTUR

Burger King punya 
16.000 gerai di 100 
negara dan McDonald's 

punya 36.000 gerai di 100 
negara juga. Bahkan McD 
punya gerai di Vatikan. 

Namun ada satu negara 
di mana keduanya gatot alias 
"gagal total." Negara itu ada-
lah Vietnam. Kok bisa? Mari 
kita simak.

Makanan cepat saji sen-
diri punya market size US$ 
651 miliar. Angka fantastis.

Rencana McD membuka 
100 gerai dalam 10 tahun. 
Rencana BK membuka 60 ge-
rai dalam lima tahun. Na-
mun rencana tinggal renca-
na. Fakta berbicara lain.

Hingga akhir 2018, hanya 
ada 17 gerai McD di Vietnam 
sejak launching pertama di 
tahun 2014. Dan BK hanya 
memiliki 13 gerai. Kondisi 
ini sangat unik, mengingat 
McD dan BK sangat sukses di 
China dan Jepang yang me-
miliki gerai gabungan sam-
pai ribuan.

KFC membuka pintu di 
Vietnam tahun 1997 dan da-
lam tujuh tahun, mereka ha-
nya punya 10 gerai. Jadilah 

mereka beradaptasi dengan 
menu-menu lokal seperti nasi 
ayam dan burger udang, ha-
nya agar dapat bersaing. 
Akhirnya, mereka berhasil 
membuka 130 gerai di 21 
kota.

Ada beberapa alasan 
mengapa Vietnam bukan la-
dang yang subur untuk fast 
food restaurant.

Pertama, secara kultur, 
para konsumen Vietnam me-
ngeluarkan 78% dari pengha-
silan untuk makanan. Na-
mun hanya 1% untuk makan-
an cepat saji. Alasan selera 
yang sangat erat hubungan-
nya dengan kultur kuliner 
kekeluargaan merupakan in-
tinya.

Kedua, kultur pedagang 
asongan dan banh mi san-
dwich telah menginternalisa-
si kondisi di mana konsumen 
telah sangat terbiasa dengan 
makanan cepat saji berharga 
super murah. Bayangkan, 
dengan harga seperempat 
harga McD dan BK, sandwich 
dengan konten segar telah 
tersedia dalam sekejap.

Jadilah McD dan BK bu-
kan cepat saji dan bukan 

makanan terjangkau di Viet-
nam. 

Ketiga, kultur kuliner di 
Vietnam sangat dahsyat. Ge-
rai makanan lokal mencapai 
540.000 gerai, termasuk 
430.000 pedagang asongan 
dan kios-kios kecil. Dengan 
80.000 restoran dan 22.000 
kafe di seantero Vietnam, 
yang masing-masing punya 
penggemar tetap sendiri, ja-

dilah McD dan BK "makhluk 
asing." 

Keempat, hubungan dip-
lomatik antara AS dan Viet-
nam pernah beku hingga 
1995. Ini menyebabkan pub-
lik Vietnam kurang punya 
apresiasi terhadap kultur AS 
karena ekspose yang terbatas. 
Internalisasi budaya AS be-
lum mendarah daging seperti 
di negara-negara lain.

Kelima, pengalaman kuli-
ner Vietnam lebih menekan-
kan makanan yang dapat di-
share. Sedangkan burger dan 
ayam goreng merupakan ma-
kanan yang dinikmati per 
individu.

Ini dapat dilihat dari ap-
resiasi konsumen Vietnam 
kepada makanan Italia, se-
perti pizza dan spaghetti, 
yang lebih shareable. Jadi 
KFC dan Pizza Hut lebih se-
suai dengan gaya hidup dan 
kultur kuliner Vietnam. Piz-
za Hut malah mencakup 21% 
market share makanan cepat 
saji.

Keenam, waktu tunggu 
makanan cepat saji yang 
"terlalu lama."

Ya. Menunggu 10 menit 

untuk burger fast food sudah 
terlalu lama bagi konsumen 
Vietnam yang telah terbiasa 
dengan sajian dalam hitung-
an detik hingga 5 menit. 

Berbagai jajanan bakmi 
beras bernama pho dan san-
dwich berisi daging dan sa-
yuran bernama banh mi ha-
nya perlu diambilkan oleh 
penjaja. Keduanya telah di-
masak terlebih dahulu dan 
disiapkan, jadi tidak ada 
waktu tunggu berarti.

Relevansi budaya dan 
proses penyajian makanan 
merupakan unsur-unsur 
penting penentu keberhasil-
an. Di Indonesia, fast food 
asal luar negeri masih mem-
punyai tempat yang baik 
mengingat kultur apresiasi 
terhadap produk-produk im-
por yang tinggi dan kelelua-
saan terhadap waktu tunggu 
yang lebih besar. 

Jadi, jika Anda memiliki 
ide untuk menjual makanan, 
perhatikan unsur-unsur pe-
rilaku konsumen, selain riset 
lokasi strategis dan menu-
menu artistik. Selamat beri-
novasi dalam kreasi dan bis-
nis makanan.                ■

Gagalnya Fast Food di VietnamGagalnya Fast Food di Vietnam

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

KLINIK KESEHATAN■

Prodia Realisasikan 
Empat Klinik Baru
JAKARTA. PT Prodia Widya-
husada Tbk akan menambah 
lima hingga tujuh klinik kese-
hatan baru di sepanjang 2019. 
Mereka sudah merealisasikan 
empat klinik. Alhasil, jumlah 
kliniknya kini 147 unit yang 
tersebar di 34 provinsi.

Lokasi klinik anyar Prodia 
di Kemang (Jakarta), Tange-
rang (Banten), Depok (Jawa 
Barat) dan Jatiwaringin (Be-
kasi, Jawa Barat). "Khusus 
klinik yang dibangun di Jati-
waringin, kami baru akan 
meresmikannya pada Mei ini," 
ujar Dewi Muliaty, Direktur 
Utama PT Prodia Widyahusa-
da Tbk dalam paparan publik, 
Kamis (2/5).

Lewat ekspansi klinik, Pro-
dia berharap kinerja tahun 
2019 mendaki. Emiten berko-
de saham PRDA di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tersebut 
mendamba pertumbuhan be-
lasan persen untuk laba bersih 
dan pendapatan sebelum bu-
nga, pajak, depresiasi dan 
amortisasi (EBITDA). Mereka 
tidak secara spesifi k menye-
butkan target kenaikan kiner-
ja yang dibidik.

Untuk itu, Prodia juga mem-
bekali strategi bisnis tahun ini 
dengan memperkuat teknolo-
gi pemeriksaan kesehatan. 
Mereka mengembangkan tek-

nologi bernama Next Genera-
tion untuk melakukan peme-
riksaan esoterik dan meng-
identifikasi risiko penyakit. 
Targetnya orang sakit tapi 
juga orang sehat.

Prodia juga siap memaksi-
malkan platform bernama E-
Prodia demi meningkatkan 
jumlah kunjungan ke klinik. 
Masih minimnya layanan ke-
sehatan digital menjadi pelu-
ang bisnis yang menjanjikan. 
"Penggunaan E-Prodia untuk 
mendatangkan pelanggan 
baru sebesar 30% dan menam-
bah efi siensi customer dalam 
mendapatkan pelayanan ke-
sehatan" terang Dewi.

Informasi saja tahun ini 
Prodia menyediakan dana be-
lanja modal atawa capital ex-
penditure (capex) sebesar Rp 
350 miliar. Sebanyak 67% un-
tuk menambah klinik kese-
hatan. Sisanya terdiri dari 19% 
untuk pengembangan tekno-
logi informasi dan laboratori-
um serta 14% untuk working 
capital atau modal kerja.

Pada kuartal I 2019, penda-
patan bersih Prodia naik 
12,07% year-on-year (yoy) 
menjadi Rp 399,47 miliar. Pen-
dapatan laboratorium berkon-
tribusi Rp 361,34 miliar.

Amalia Nur Fitri

JAKARTA. PT Merck Tbk te-
lah menyelesaikan renovasi 
tahap IV pabrik di Jakarta 
pada tahun lalu. Alhasil, mulai 
tahun ini, Merck akan memi-
liki kapasitas produksi 1,6 
miliar tablet per tahun atau 
naik lebih dari dua kali lipat 
dibandingkan dengan catatan 
sebelumnya sekitar 660 juta 
tablet per tahun. 

Lewat peningkatan kapasi-
tas produksi, Merck lebih le-
luasa memperluas pemasaran. 
"Kami siap menjadi pemasok  
untuk negara Asia Pasifi k dan 
Asia Tenggara serta diharap-
kan tingkat keterisian plant 
terjaga tanpa mengesamping-
kan yang lain," ujar Arryo 
Aritrixso, Direktur Plant PT 
Merck Tbk dalam paparan 
publik, Kamis (2/5). 

Sebagai perbandingan, ta-
hun lalu Merck memproduksi 
596 juta tablet dan kapsul. 
Perinciannya, 90% produk pa-
dat dan 10% produk cair dan 
semi padat.

Sambil memperluas jang-
kauan pemasaran, Merck be-
rencana memacu lini bisnis 
bahan baku obat dan biofar-
ma. Untuk sektor biofarma, 
perusahaan berkode saham 

MERK di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) tersebut mengaku, 
melayani pasar khusus dan 
program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN).

Dalam catatan Merck, pros-
pek bisnis biofarma menjanji-
kan karena mampu naik hing-
ga dua hingga tiga kali lipat di 
atas pertumbuhan pasar. 
"Bahkan tahun lalu tumbuh 
tujuh kali lipat," ungkap Evie 
Yulin, Direktur Biofarma 
PT Merck Tbk.

Sementara sepanjang tahun 
ini, Merck mengalokasikan 
dana belanja modal alias ca-
pital expenditure (capex) se-
nilai Rp 10 miliar hingga Rp 15 
miliar atau lebih kecil ketim-
bang tahun lalu. Bambang 
Nurcahyo, Direktur Keuangan 
PT Merck Tbk mengatakan, 
sumber dananya berasal dari 
kas operasional.

Kuartal I-2019, pendapatan 
Merck tumbuh 15,41% year on 
year (yoy) menjadi Rp 163,16 
miliar. Dua perusahaan terca-
tat sebagai pelanggan besar-
nya, yakni PT Anugrah Argon 
Medica dan PT Anugerah 
Pharmindo Lestari.

Filemon Agung Hadiwardoyo

Kapasitas Produksi 
MERK Mendaki

FARMASI■

JAKARTA. Kinerja keuangan 
PT Metropolitan Kentjana Tbk 
(MKPI) di awal tahun ini ku-
rang memuaskan. Pada kuar-
tal I 2019, pengembang ka-
wasan Pondok Indah ini men-
catatkan pendapatan dan 
penjualan bersih Rp 412,78 
miliar. Jumlah itu menurun 
44,76% dibandingkan penda-
patan di periode yang sama 
tahun lalu Rp 747,25 miliar. 

Kinerja MKPI melemah lan-
taran nilai penjualan real es-
tate dan apartemen cenderung 
menurun. 

Bersamaan dengan lesunya 
top line, laba bersih MKPI 
ikut tergerus hingga 57,01% 
year-on-year (yoy) menjadi 
Rp 154,08 miliar. "Penurunan 
penjualan dari segmen real 
estate dan apartemen agak 
banyak, sebab tidak banyak 
lagi stok yang bisa kami jual," 
ungkap Direktur Independen 
PT Metropolitan Kentjana 
Tbk, Herman Widjaja, kepada 
KONTAN, kemarin.

Dalam dua tahun terakhir, 
pendapatan MKPI memang 
mengandalkan penjualan dari 
real estate dan apartemen, 
termasuk proyek Pondok In-
dah Residence. "Tahun ini dari 
Pondok Indah Residence kami 
menargetkan Rp 360 miliar," 
lanjut dia.

Di saat penjualan real estate 
dan apartemen melemah, kata 
Herman, kontribusi pendapat-
an dari pendapatan berulang 
(recurring income) masih 
stabil. 

Untuk menahan penurunan 
penjualan real estate, MKPI 
bakal menggarap proyek baru 
berupa hunian tapak Pondok 
Indah Townhouses. 

Proyek perumahan yang 
terletak di Pondok Pinang Ja-
karta Selatan itu akan dilaku-
kan pada kuartal III-2019. Na-
mun Herman belum mau 
membeberkan harga jual ru-
mah yang akan dipasarkan. 
"Kami masih menyelesaikan 

perizinannya, itu targetnya 
belum kami tentukan dan pri-
cingnya belum diputuskan," 
jelas Herman.

Belanja modal
Satu hal yang pasti, MKPI 

akan memulai proses marke-
ting sales dan pembangunan 
paling cepat pada kuartal keti-
ga tahun ini. Jika tak ada aral 
melintang, proyek tersebut 
akan dikerjakan bersamaan 
dengan proyek Intercontinen-
tal Service Apartment, Pon-
dok Indah Mall 3 dan Pondok 
Indah Offi ce Tower 5.

"Rencananya tahun ini kami 
akan launching, tetapi belum 
bisa bilang targetnya, itu ter-
diri dari 37 unit rumah tapak," 

ungkap Herman.
Sementara Direktur MKPI, 

Alfred F Kaunang, mengemu-
kakan manajemen agak pesi-
mistis kinerja membaik pada 

tahun ini. Sebab, proyek yang 
saat ini dikerjakan baru ram-
pung pada tahun depan dan 
berpengaruh pada pendapat-
an tahun berikutnya.

Jadi, pada tahun ini MKPI 

mengalokasikan dana belanja 
modal atau capital expendi-
ture (capex) sekitar Rp 800 
miliar hingga Rp 900 miliar. 
Dananya untuk menuntaskan 
proyek Pondok Indah Mall 3 
dan Pondok Indah Offi ce To-
wer 5. Seluruh dana yang dia-
lokasikan untuk belanja mo-
dal seluruhnya berasal dari 
cashfl ow perusahaan. 

Kenneth Suhadi Purnama, 
Direktur MKPI menyebutkan, 
proyek Pondok Indah Mall 3 
yang menelan investasi Rp 1,4 
triliun itu baru beroperasi pa-
ling cepat akhir tahun ini atau 
tahun berikutnya. Investasi 
yang akan digelontorkan me-
rupakan multiyears. 

Di proyek PIM 3, manaje-
men PT Metropolitan Kentja-

na Tbk masih mengincar seg-
men family, namun PIM 3 
akan lebih 'high' dibanding-
kan PIM 1 dan PIM 2. 

Oleh karena itu, PT Metro-
politan Kentjana Tbk tidak 
akan sembarangan menerima 
penyewa atau tenant. "Sangat 
terbatas yang akan mengisi 
tempat ini. Sebenarnya sudah 
banyak tenant yang ingin ma-
suk tetapi kami pilah," ungkap 
Kenneth.

Bahkan saat ini sudah ba-
nyak brand-brand ternama 
yang mulai mengantre untuk 
mengisi gerai-gerai di PIM 3. 
Namun manajemen PT Metro-
politan Kentjana Tbk belum 
mau memberikan bocoran 
brand apa saja yang dipasti-
kan akan hadir di sana.    ■

Kinerja MKPI Tertekan
Penjualan real estate dan apartemen Metropolitan Kentjana (MKPI) menurun di kuartal I-2019

Andy Dwijayanto

Luncurkan Paket Baru

 KONTAN/Baihaki

Dari kiri: Group Head Commercial GTM XL Axiata Rahmadi Mulyohartono, Direktur Komersial Allan Bonke, Chief 
Marketing Offi cer David Arcelus Oses dan Group Head Mass Segment Bernard Ho meluncurkan Paket Baru Xtra Rejeki 
"Tunjangan Hadiah Ramadan" di Jakarta, Kamis (2/5). Paket ini merupakan paket data terbaru dari XL Axiata yang 
memberikan cashback hingga Rp 1,2 Juta untuk pelanggan kartu XL yang bisa digunakan untuk membeli smartphone.

RAPAT umum pemegang saham tahunan (RPUST) PT Pro-
dia Widyahusada Tbk kemarin (2/5) menyetujui pembagian 
dividen tunai sebesar Rp 93,57 per saham kepada peme-
gang saham. Nilai total dividen yang dibayarkan mencapai 
Rp 87,73 miliar.

Pembagian sebagian keuntungan Prodia sejalan dengan 
pencapaian kinerja 2018. "Kami menjaga pertumbuhan ki-
nerja yang positif di tahun lalu dan berkomitmen membe-
rikan dividen tunai senilai 50% dari laba bersih 2018," tutur 
Dewi Muliaty, Direktur Utama PT Prodia Widyahusada 
Tbk, saat paparan publik, Kamis (2/5).

 Sepanjang tahun lalu, Prodia mencatatkan kenaikan 
pendapatan bersih sebesar 8,16% year on year (yoy) men-
jadi Rp 1,59 triliun. Pertumbuhan kinerja top line belanjut 
hingga bottom line. Laba tahun berjalan terhitung naik 
16,35% yoy menjadi Rp 175,45 miliar. 

Porsi dividen Prodia terus meningkat saban tahun. Di 
tahun buku 2017, Prodia membagikan dividen tunai Rp 
60,32 miliar atau sekitar 40% laba tahun berjalan. Sementa-
ra dividen tunai tahun buku 2016 senilai Rp 26,44 miliar. ■

Dividen dari Separuh Laba

Manajemen 
MKPI tidak mau 
sembarangan 

menerima 
penyewa PIM 3.

Ponsel Anyar

KONTAN/Baihaki

Model memperlihatkan ponsel pintar Infi nix Smart 3 
Plus dan Hot 7 Pro saat diuncurkan di Jakarta, Kamis 
(2/5). Kedua ponsel pintar ini akan dijual perdana pada 
tanggal 7 Mei 2019 mendatang secara pre-order di 
situs e-commerce Lazada Indonesia dengan harga Rp 
1.199.000 untuk Infi nix Smart 3 Plus dan Rp 1.699.000 
untuk Infi nix HOT 7 Pro.


