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Menunggu Izin Prakarsa
Nusantara Infrastructure (META) menyelesaikan studi kelayakan proyek tol Cikunir–Ulujami
Sugeng Adji Soenarso
JAKARTA. PT Nusantara Infrastructure Tbk bersiap
menggarap proyek jalan tol
Cikunir–Ulujami. Saat ini,
anak usaha Grup Salim itu
tinggal menunggu izin prakarsa pembangunan proyek tol
Cikunir–Ulujami terbit dari
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kelak, proyek
tersebut akan dibangun di
atas jalan tol Lingkar Luar Jakarta dari sisi selatan.
General Corporate Affairs
PT Nusantara Infrastructure
Tbk, Deden Rochmawati, mengatakan tahapan studi kelayakan sudah selesai. "Jadi
kami berniat akan submit paling lambat minggu depan,"
ujar dia kepada KONTAN,
Kamis (8/8).
Asal tahu, persetujuan studi
kelayakan merupakan satu
tahap yang harus ditempuh
inisiator sebelum mendapatkan izin prakarsa pembangunan jalan tol. Dengan begitu,
Nusantara Infrastructure bisa
segera memperoleh izin prakarsa pembangunan proyek
tol yang masuk dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road
III. "Setelah izin prakarsa diperoleh, agenda selanjutnya
ada di pemerintah," ungkap
Deden.
Berdasarkan catatan KONTAN, untuk proyek tol Cikunir-Ulujami, Nusantara Infrastructure tidak akan sendirian
menggarapnya, tapi membentuk konsorsium dengan menggandeng PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Acset Indonusa
Tbk dan PT Triputra Utama
Selaras. Maklumlah, nilai investasi pembangunan jalan tol
sepanjang 26,86 kilometer itu
lumayan besar, yakni mencapai Rp 21,2 triliun.
Terkait potensi proyek terhadap kinerja keuangan, Deden belum bisa mengungkap-

kan lebih lanjut. Jika kelak year-on-year (yoy) menjadi
beroperasi, proyek ini bakal Rp 345,61 miliar. Menurut
menambah pendapatan bagi Deden, penyebabnya adalah
Nusantara Infrastructure. penurunan penjualan dari
Mengacu laporan keuangan anak usaha PT Komet Infra2018, kontribusi terbesar
emiten bersandi saham
Kinerja Keuangan
META di Bursa Efek Jakarta
Nusantara Infrastructure
(BEI) ini disumbangkan jasa
(META)
pengelolaan jalan tol
30 Jun '19 30 Jun '18
Rp 505,13 miliar dari total
4.371,64 4.305,69*
pendapatan yang mencapai Aset
Rp 781,77 miliar.
Kewajiban
1.244,36 1.326,43*

Kinerja menurun
Terkait pencapaian kinerja di sepanjang enam bulan
pertama tahun ini, META
membukukan penurunan
pendapatan sebesar 22,36%

Ekuitas
Pendapatan
Laba usaha
Laba bersih

3.127,28
345,61
134,98
92,89

2.979,26*
445,16
108,13
135,55

Keterangan: dalam miliar rupiah,
*per 31 Desember 2018
Sumber: Laporan keuangan META

nusantara. Tahun lalu, META
menjual Komet Infranusantara kepada PT Sarana Menara
Nusantara Tbk (TOWR). "Sehingga kami tidak menerima
pemasukan lagi dari lini usaha itu," kata dia.
Padahal tahun lalu lini
usaha sewa menara telekomunikasi masih berkontribusi. Dari total pendapatan
Rp 781,77 miliar, usaha itu
berkontribusi sebesar

D

Keterangan: *per 30 Juni 2019, Sumber: RTI

KONTAN/Fransiskus Simbolon

(Kiri-kanan) Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Noer Adi Wardojo, M.Sc., Direktur
Pengelolaan Sampah Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar, Mitra Driver Gojek
Slamet, Mitra Merchant GoFood Irene Tjhai, Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita, dan Chief Food Officer Gojek
Group Catherine Hindra Sutjahyo, meluncurkan inisiatif GoGreener di Jakarta, Kamis (8/8). Inisiatif GoGreener dimulai
oleh GoFood melalui pilihan untuk tidak menyertakan alat makan sekali pakai saat memesan makanan di aplikasi dan
menyediakan tas pengantaran makanan yang dirancang khusus untuk mitra driver Gojek. Inisiatif ini bertujuan untuk
mudahkan ekosistem Gojek untuk jalani gaya hidup ramah lingkungan.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
um mereka yang sedang dikembangkan.
SRR dengan luas puluhan
ribu kaki persegi ditargetkan
menjadi destinasi turis, seperti yang berada di New
York City, Seattle, Milano,
Tokyo dan Shanghai. Ini
membuktikan bahwa Starbucks tetap memegang teguh
strategi "menjadikan kedai
kopi sebagai gaya hidup."
Omzet SRR di Shanghai
per hari mencapai US$
64.000, jadi bisa dihitung
berapa omzet dari keseluruh-

Ekspansi Gerai Kerek
Kinerja Bayu Buana

Pemegang Saham META*
PT Metro Pacific Tollways Indonesia 74,24%
PT Indonesia Infrastructure Finance 10,00%
Investor publik
15,76%

Inisiatif GoGreener

Subway adalah "tumbuh secara alami" dan mengeruk laba
dari franchise fee.
Subway mempunyai masalah lebih berat dari Starbucks karena mengalami kemunduran omzet, baik secara
korporat maupun per gerai.
Di tahun 2017, telah ditutup
909 gerai Subway. Pada tahun 2018, sekitar 1.100 gerai
juga telah ditutup. Bisa jadi,
tahun ini jumlahnya akan
meningkat.
Problem kedua adalah
pergeseran perilaku konsumen yang semakin memperhatikan faktor-faktor kesehatan, jumlah kalori dan kesegaran bahan baku. Contohnya,
setiap gelas frappuccino Starbucks mengandung paling tidak 57 gram gula, yang merupakan dua kali lipat rekomendasi WHO.
Di tahun 2019, diperkirakan akan tutup 150 gerai
Starbucks di AS. Angka ini
tiga kali lipat penutupan gerai mereka di masa "tenang."
Jadilah kini bisa kita
jumpai menu Starbucks yang
lebih sehat dan rendah kalori.
Untuk mengkompensasi ini,
Starbucks Reserve Roastery
(SRR) merupakan lini premi-
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Rp 134,34 miliar. Di semester
I 2019, META juga membukukan penurunan pendapatan
konstruksi sebesar 47,42%
menjadi Rp 41,01 miliar.
Di semester II 2019, META
memproyeksikan laba bersih
turun tipis akibat tergerus beban bunga atas pinjaman yang
akan dicairkan di semester
ini. Laba bersih juga tertekan
penurunan trafik di jalan tol
Makassar.
■

Isu Keterpurukan Starbucks dan Subway
ua nama besar dalam
retail food and beverage ini sama-sama punya kelemahan mirip: kanibalisasi profit dan pergeseran
perilaku konsumen. Yang pertama bersumber dari kesalahan strategi dan yang kedua
berasal dari perkembangan
zaman.
Mari kita bahas satu per
satu. Saking tingginya growth
mereka secara umum, Starbucks punya total 24.000 gerai di 75 negara dan Subway
dengan 40.000 gerai. Sayangnya, profit per gerai kini menurun drastis.
Bagaimana tidak, di satu
blok lokasi, tidak sedikit dijumpai dua sampai empat
gerai Starbucks atau Subway.
Saturasi di pasar sudah merupakan pemandangan sehari-hari di Amerika Serikat,
negara asal mereka.
Di mancanegara, ini juga
sudah mulai dirasakan dengan bermunculannya Starbucks di lokasi-lokasi yang
"tidak terlalu premium."
Gerai Subway sendiri sangat umum dijumpai, bahkan
di lokasi-lokasi red light district dan agak kumuh sekalipun. Tampaknya strategi
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Kami akan membuka dua gerai di wilayah
Jabodetabek dan satu di Sumatra.
Agustinus Pake Seko,
Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk

an lini ini per tahun. Namun,
apakah strategi ini akan terbukti menguntungkan dalam
jangka panjang masih perlu
kita tunggu.
Sedangkan Subway masih
berjuang untuk memenangkan persaingan dengan masuknya merek-merek sandwich sehat yang lebih baik
menunya dan lebih segar bahan bakunya. Selain itu, Jared Fogle yang merupakan
spokesperson Subway untuk
menurunkan berat badan dihukum penjara 15 tahun di
tahun 2015 atas dakwaan
pedofilia.
Jadilah dua faktor plus
satu faktor di atas merupakan
pendorong terbentangnya
tangga ke bawah Subway
yang pernah menduduki peringkat teratas untuk jumlah
gerai franchise terbanyak di
dunia. Namun mereka belum
putus asa dengan rebranding
yang ditargetkan selesai tahun 2020 mendatang.
Investasi rebranding sebesar US$ 80 juta dan menu
baru diharapkan mampu
mempertahankan kedudukan
Subway di kancah resto franchise dunia. Di kantor pusat
Subway sendiri, mereka me-

lakukan riset pengembangan
dengan 100 menu baru setiap
bulan.
Konklusinya, perkembangan pesat suatu bisnis
merupakan idaman setiap
pengusaha. Namun setiap
growth pasti ada titik optimal
dan maksimal.
Titik optimal dicapai ketika omzet pusat dan per gerai optimal tanpa ada unsur
kanibalisasi. Titik maksimal
merupakan titik tinggi terakhir sebelum grafik menurun
baik di pusat maupun per
gerai. Pertahankanlah titik
optimal sebisa mungkin demi
pertumbuhan sehat bisnis.
Selain itu, perhatikan perilaku konsumen secara kritis. In the end, setiap individu
mencari kesehatan dan kebahagiaan long-term, bukan hanya hedonisme sesaat.
Menjual kenikmatan sesaat mungkin merupakan
sumber omzet instan yang
cukup besar, namun memberikan solusi kesehatan dan
kebahagiaan dalam jangka
panjang jauh lebih berguna
bagi sumber omzet bisnis
Anda. Akhir kata, think longterm, not short-term. Salam
sukses bisnis.
■

Dok.Bayu Buana

Tahun ini, Bayu Buana akan memiliki 27 gerai yang beroperasi.
JAKARTA. PT Bayu Buana
Tbk terus melanjutkan ekspansi bisnis dengan membuka
gerai baru pada tahun ini. Di
sepanjang semester I-2019,
perusahaan jasa travel ini telah menggelontorkan dana
senilai Rp 1 miliar untuk
membuka gerai anyar.
Direktur Utama PT Bayu
Buana Tbk, Agustinus Pake
Seko, menyebutkan pembukaan gerai baru masih berjalan sesuai rencana. "Hingga
akhir tahun ini, kami akan
membuka dua gerai di Jabodetabek dan satu di wilayah
Sumatra," ujar dia kepada
KONTAN, Rabu (7/8).
Menurut Agustinus, pembangunan satu gerai sudah terealisasi di Cibubur dengan alokasi dana Rp 1 miliar. Kini,
emiten dengan kode saham
BAYU di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu tengah mempersiapkan pembangunan gerai
baru di wilayah Puri, Jakarta
Barat. Selanjutnya, satu gerai
lagi akan dibuka di Sumatra
pada Oktober 2019.
Hingga akhir tahun nanti,
Bayu Buana akan memiliki 27
gerai. Berdasarkan catatan
KONTAN, per akhir tahun lalu
BAYU telah memiliki 24 gerai.
Lewat ekspansi bisnis yang
berkelanjutan, BAYU berhasil
mencatatkan kinerja apik sepanjang enam bulan pertama
tahun ini. Adapun pendapatan
dan laba bersih BAYU tumbuh
masing-masing sebesar 12,9%
dan 27,5%.
Agustinus bilang, kinerja
keuangan semester I 2019
bertumbuh baik lantaran ekspansi. "Hasil ekspansi kami ke
segmen korporasi baik dari
segi travel management service maupun MICE service,
sehingga terjadi banyak akui-

sisi corporate account yang
baru, begitu juga dengan
MICE," papar dia. Alhasil, segmen korporasi masih menjadi
kontributor utama dari penjualan ketimbang ritel, dengan
komposisi 65%:35%.
Sepanjang semester I 2019,
BAYU memang mencatatkan
pertumbuhan kinerja bisnis.
Dari sisi pendapatan tercatat
tumbuh 12,9% menjadi Rp 1,05
triliun dibandingkan periode
yang sama tahun lalu Rp 931,6
miliar. Pendapatan tersebut
ditopang oleh penjualan tiket

Tahun ini, BAYU
bidik pendapatan
tumbuh sebesar
15% menjadi
Rp 2,3 triliun.
baik non-keagenan maupun
keagenan sebesar Rp 690,66
miliar. Selanjutnya diikuti tur
sebesar Rp 231,64 miliar, hotel
sebesar Rp 88,52 miliar, lainlain Rp 19,01 miliar dan dokumen Rp 16,04 miliar.
Dengan hasil tersebut,
Agustinus menyebutkan,
BAYU mengantongi laba bersih sebesar Rp 16,64 miliar di
semester I-2019, tumbuh
27,5% dibandingkan periode
yang sama tahun lalu sebesar
Rp 13,05 miliar. Menjalani
bisnis di semester II 2019, manajemen BAYU masih optimistis membukukan pertumbuhan dua digit seperti telah
diraih di semester pertama.
Tahun ini, BAYU membidik
pendapatan Rp 2,3 triliun atau
tumbuh 15% year-on-year.
Sugeng Adji Soenarso

Gerai

Salim Group Merambah
Bisnis Permainan Kartu
JAKARTA. Salim Group melirik popularitas Pokemon Trading Card Game, permainan kartu Pokemon di Indonesia.
Salim Group melalui PT Anugerah Kreasi Gemilang (AKG
Games) sebagai pemegang lisensi kartu dari The Pokemon
Company asal Jepang itu akhirnya meluncurkan produk
tersebut.
"Kami melihat peminat permainan kartu ini banyak. Jadi
sudah waktunya Indonesia memilikinya," sebut Axton Salim, Direktur Eksekutif Salim Group saat peluncuran produk, Kamis (8/8).
Kartu ini telah tersedia dalam bahasa Indonesia sebagai
bahasa ke-13 setelah sebelumnya Pokemon Trading Card
Game telah dicetak dalam 12 bahasa.
Untuk tahap awal, produk tersebut bakal tersedia di gerai Indomaret dan toko-toko gim resmi di wilayah Jabodebatek. Bicara soal target, Axton tak memberikan detailnya.
Hanya saja, untuk segmen pasar, mereka optimistis permainan kartu ini dapat diterima hampir semua kalangan usia.
Berbekal nama brand besar Pokemon, Salim Group tak
ragu untuk masuk ke pasar permainan kartu offline ini.
Agung Hidayat

Tahun Ini, Metrox Group
Menambah Tiga Gerai Keds
JAKARTA. Metrox Group bakal terus memperluas jaringan
penjualan sepatu dengan merek Keds pada tahun ini. Perusahaan tersebut berencana menambah tiga gerai baru.
Brand Manager Keds Indonesia, Reni Lauw, mengatakan
pihaknya telah membuka dua gerai hingga pertengahan
tahun ini. “Nanti pada Oktober 2019, kami akan buka satu
gerai di Surabaya,” kata dia, Kamis (8/8).
Pada akhir tahun lalu, Metrox Group telah memiliki sembilan gerai Keds. Adapun dua gerai yang telah dibuka sebelumnya pada tahun ini berlokasi di Mal Pakuwon Surabaya
dan Plaza Ambarrukmo Yogyakarta.
Reni menambahkan, saat ini potensi pasar masih positif.
Ia mengklaim, merek Keds masih mengalami peningkatan
penjualan dari tahun ke tahun. Kendati sedikit terdampak
kondisi politik di semester I 2019, efeknya tidak terlalu
besar terhadap penjualan.
Keds merupakan merek sepatu kasual asal Amerika Serikat dengan target pasar kaum perempuan. Adapun segmen pasar Keds paling besar adalah kalangan perempuan
usia 25 tahun hingga 35 tahun.
Harry Muthahhari

