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Hingga April, kami sudah menggunakan 
80% anggaran belanja modal.
Ridwan Goh, Presiden Direktur 
PT Mark Dynamics Tbk

■MANUFAKTUR ■INFRASTRUKTUR

Di era pandemi ini, ha-
nya mereka yang 
mampu bertahan yang 

dapat terus eksis dan berjaya. 
Dengan kata lain, "survival of 
the fittest" alias siapa yang 
kuat dialah yang bertahan 
benar-benar dipertaruhkan.

Menurut Managing Partner 
Monk's Hill Ventures Peng T. 
Ong, ada tiga kategori bisnis 
di era pandemi berdasarkan 
daya tahan.

Pertama, ice bucket. Ini 
adalah bisnis-bisnis yang to-
tally mati karena kondisi 
ekonomi dan sosial era pan-
demi. Omzet menjadi nol, 
padahal di resesi-resesi lalu, 
masih bisa bertahan walau-
pun sangat berkurang.

Sebagai contoh, bisnis bi-
oskop yang memang sudah 
sepi menjadi super sepi alias 
tidak ada penonton sama se-
kali. Bisnis lain yang meng-
andalkan kerumunan orang 
banyak tentu juga mengalami 
masa terpojok. Dan cukup 
banyak yang bangkrut total. 
Bisa dipahami amusement 
parks, mal dan tempat rekrea-
si lainnya mati kutu.

Kedua, bisnis berpivot. 
Konsumen utama masa pra-

pandemi mungkin tidak lagi 
menjadi sumber omzet uta-
ma. Kelompok konsumen 
baru mempunyai interest le-
bih tinggi sehingga terjadi 
perubahan (pivot) target mar-
ket.

Bisnis restoran dan kafe 
di masa pra-pandemi dido-
minasi oleh para pecinta ku-
liner yang makan di tempat, 
misalnya. Di masa PSBB dan 
new normal, gaya takeaway 
via Gofood dan Grab Food 
atau delivery langsung oleh 
resto jelas lebih mengena. 
Dan ini menyebabkan omzet 
cukup menurun, namun ma-
sih bisa bertahan.

Uniknya, ini membuka 
kesempatan-kesempatan baru 
bagi pemain-pemain baru. 
Baik dalam bisnis kuliner 
maupun bisnis-bisnis nir ta-
tap muka lainnya.

Misalnya, kursus, trai-
ning, workshop dan segala 
jenis pelatihan lainnya seca-
ra pasti memasuki ranah on-
line dan mobile learning. 

Selain itu, bisnis makan-
an dan barang-barang konsu-
men juga semakin mengarah 
online shopping mengingat 
stay-at-home merupakan pi-

lihan paling higienis di masa 
pandemi. 

Ketiga, bisnis-bisnis pe-
menang. Dalam kondisi pan-
demi, jelas yang paling dibu-
tuhkan adalah yang berhu-
bungan dengan kesehatan 
dan kesterilan. Selain itu, 
PSBB atau lockdown sangat 
membuka kesempatan bisnis 
online atau berbasis aplikasi 
yang tidak membutuhkan ta-
tap muka.

APD, masker dan hand 
sanitizer termasuk tiga jenis 

bisnis yang paling populer di 
masa pandemi. 

Selain itu, berbagai pro-
duk yang mempermudah hi-
dup mengingat setiap hari 
kita perlu membersihkan se-
cara seksama dengan berba-
gai produk pembersih telah 
menjadi "new normal." 

Jadilah kondisi "new nor-
mal" ini menginspirasi ber-
bagai inovasi barang-barang 
elektronik yang "self cleaning" 
seperti dengan sinar UV. Apa 
yang umumnya ditemukan 
di rumah sakit, seperti UV 
disinfection box, kini semakin 
lazim ditemui di rumah-ru-
mah.

Apabila bisnis Anda ter-
masuk dalam kategori satu 
dan dua, sangat penting un-
tuk memfokuskan kembali 
semua sumber daya yang di-
miliki. Business model dan 
revenue model mungkin perlu 
diperbaiki. 

Retensi konsumen juga 
perlu disesuaikan dengan ke-
butuhan pasca-pandemi. Se-
karang adalah waktu terbaik 
untuk memperhatikan per-
ubahan-perubahan gaya hi-
dup dalam suasana "new 
normal." 

Selain teknis pelaksanaan 
disinfeksi dan sterilisasi, 
berbagai aplikasi medis juga 
semakin populer. Bahkan 
asuransi Covid-19 sebagai 
add-on premi induk, sudah 
menjadi pilihan konsumen. 

Lantas, bisnis-bisnis apa 
yang bisa dipastikan kans 
suksesnya lebih baik? Bisnis 
cleaning service termasuk dis-
infektan, screening pegawai 
atau pengunjung, bisnis deli-
very, online learning dan fi t-
ness at home. Martha Tilaar 
salon, misalnya kini mena-
warkan jasa pemotongan 
rambut ke rumah-rumah. 

Di Asia Tenggara, consu-
mer behavior shift ini meng-
ubah alur logistik dan fi nan-
sial. Penghematan bujet bis-
nis dan rumah tangga 
sehingga harga rendah meru-
pakan pilihan utama. 

Akhir kata, survival of the 
fittest di era pandemi ini 
membutuhkan kreativitas 
dan inovasi dalam mengikuti 
kebutuhan konsumen yang 
jelas telah berubah. Mari 
membuka mata dan telinga 
lebih tajam, sehingga dapat 
mengikuti kebutuhan konsu-
men terkini.   ■

Survival of the Fittest Era Pandemi

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

PRODUSEN SARUNG TANGAN■

MARK Menambah 
Kapasitas Pabrik
JAKARTA. Produsen cetakan 
sarung tangan PT Mark Dy-
namics Tbk ketiban berkah. 
Hal itu seiring dengan mening-
katnya permintaan alat kese-
hatan global di tengah pande-
mi korona (Covid-19).  

Oleh karena itu, emiten ber-
kode saham MARK di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tersebut  
berencana mempercepat pe-
ningkatan kapasitas produksi 
pabrik. MARK baru saja men-
dapatkan kontrak baru senilai 
US$ 4 juta dari tiga pelanggan 
asal China.

Ridwan Goh, Presiden Di-
rektur PT Mark Dynamics Tbk 
bilang, ketiga pelanggan baru 
itu adalah produsen sarung 
tangan dengan kapasitas pro-
duksi yang cukup besar. Ren-
cananya, pengapalan unit ce-
takan sarung tangan untuk 
ketiga pelanggan tadi bakal 
berjalan pada periode Juni 
hingga Oktober 2020.

Ridwan Goh enggan menja-
barkan lebih detail terkait vo-
lume permintaan dari kontrak 
baru itu. Namun yang pasti, 
kapasitas produksi MARK 
mencapai 700.000 potong ce-
takan per bulan, dengan utili-
tas hampir maksimal 95%. 

"Sebenarnya tahun depan 
target untuk produksi 800.000 
per bulan. Namun karena ke-
naikan permintaan secara 
tiba-tiba, kami sudah mem-
persiapkan peningkatan kapa-
sitas tambahan menjadi 
800.000 tersebut di semester 
kedua tahun ini," kata dia ke-
pada KONTAN, Kamis (25/6).

Untuk menambah kapasitas 
produksi, manajemen Mark 
Dynamics akan menggunakan 
dana belanja modal atau capi-
tal expenditure, dimana alo-
kasi pada tahun ini mencapai 
Rp 40 miliar. 

Ridwan mengatakan, hingga 
April tahun ini, pihaknya su-
dah menggunakan anggaran 
dana belanja modal tersebut 
mencapai 80% dari alokasi.

Sementara itu, sampai kuar-
tal pertama tahun ini, MARK 
mencatatkan pertumbuhan 
penjualan sebesar 9,9% secara 
year on year (yoy) menjadi 
Rp 96,81 miliar. Beban pokok 
penjualan emiten ini juga me-
ningkat 12,2% (yoy) menjadi 
Rp 55,97 miliar pada kuartal 
pertama tahun ini.

Sehingga laba kotor yang 
MARK raih meningkat 6,9% 
menjadi Rp 40,83 miliar diban-
dingkan kuartal pertama ta-
hun lalu senilai Rp 38,17 mili-
ar. "Kami masih optimis untuk 
pendapatan meningkat di ki-
saran 15% hingga 20%, semen-
tara untuk kinerja di kuartal 
kedua kemungkinan akan le-
bih baik daripada kuartal I 
2020," ujar dia. 

Namun memang ada bebe-
rapa tantangan yang masih 
dihadapi, khususnya terkait 
nilai tukar kurs dollar Ameri-
ka Serikat (AS) terhadap rupi-
ah. "Hal tersebut mempenga-
ruhi penjualan yang mayoritas 
ekspor," terang Ridwan. 

Hal itu juga tercermin dalam 
laporan keuangan kuartal per-
tama tahun ini, di mana rugi 
selisih kurs menguat menjadi 
Rp 7,14 miliar, padahal di pe-
riode yang sama tahun lalu 
hanya Rp 3 miliar.

Beban pendapatan tersebut 
mempengaruhi laba bersih 
MARK selama tiga bulan per-
tama tahun ini, yang tercatat 
sebesar Rp 23,23 miliar atau 
tumbuh tipis 1% dibandingkan 
kuartal pertama tahun lalu 
senilai Rp 23,00 miliar.

Agung Hidayat

JAKARTA. Tahun ini, PT Adhi 
Commuter Properti (ACP) 
sedang menggarap delapan 
proyek hunian terintegrasi 
berbasis moda transportasi 
massal atau transit oriented 
development (TOD) di berba-
gai wilayah. Beberapa proyek 
sempat tertunda lantaran ter-
pengaruh penerapan kebijak-
an pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB).

Direktur Pengembangan 
Bisnis Adhi Commuter Pro-
perti, Rozi Sparta menjelas-
kan, terdapat tiga proyek TOD 
di Jakarta, yakni MTH 27, 
MTH Premier dan Urban Sig-
nature. "Kemudian di Bekasi 
ada tiga proyek, yakni Eastern 
Green, Green Avenue dan Ga-
teway Park Jati Cempaka. 
Adapun satu proyek lagi ma-
sing-masing berlokasi di Royal 
Sentul Park dan Cisauk Ta-
ngerang," jelas dia kepada 
KONTAN, Kamis (25/6).

Tiga proyek TOD, yakni 
Eastern Green, Gateway Park 
Jati Cempaka dan Royal Sen-
tul Park sudah siap terima 
pada tahun ini.

Tahun ini, anak usaha PT 
Adhi Karya Tbk (ADHI) terse-
but juga akan meluncurkan 
proyek baru di wilayah Bogor, 
yakni Adhi Sentul dan Grand 
Central Bogor. Kedua proyek 
itu ditargetkan mulai mema-
suki pasar pada kuartal III 

2020.
Sepanjang kuartal I 2020 

yang diwarnai pandemi koro-
na (Covid-19), Adhi Commu-
ter juga mengalami penunda-
an pengerjaan proyek akibat 
aturan PSBB. Sehingga proses 
perizinan di beberapa wilayah 
sempat mundur. "Tapi sejak 
Juni ini, aktivitas mulai kem-
bali dilakukan," sebut Rozi.

Untuk menuntaskan renca-
na bisnis 2020, Adhi Commu-
ter telah menyiapkan dana 
belanja modal atau capex se-
besar Rp 3,5 triliun. Mereka 

akan memakai 90% capex un-
tuk mengembangkan proyek 
TOD seperti menambah lahan 
dengan total 680 hektare dan  
pengembangannya.

Sebelumnya Adhi Commu-
ter menargetkan marketing 
sales Rp 3,2 triliun pada tahun 
ini. Rozi bilang, pihaknya akan 
melakukan penyesuaian me-
nyusul pandemi korona.

Amalia Nur Fitri

Adhi Commuter 
Garap 8 Proyek TOD 

Adhi Commuter 
menargetkan 

marketing sales 
Rp 3,2 triliun 

pada tahun ini.

PROPERTI■

JAKARTA. Manajemen PT 
Temas Tbk terus memacu 
ekspansi bisnis. Perusahaan 
ini berencana membeli enam 
hingga delapan unit kapal 
baru serta mengembangkan 
sistem teknologi informasi. 

Untuk memuluskan ekspan-
si bisnis tersebut, emiten pela-
yaran bersandi saham TMAS 
di Bursa Efek Indonesia ini 
mengalokasikan dana belanja 
modal sekitar Rp 650 miliar.

Direktur Keuangan PT Te-
mas Tbk, Ganny Zheng menje-
laskan, mereka harus meng-
ganti armada dengan kapal 
yang lebih muda, sehingga ki-
nerja pengangkutan lebih pro-
duktif. "Kapal baru tersebut 
akan digunakan untuk mela-
yani trayek tol laut. Saat ini, 
Temas menjadi operator tra-
yek tol laut dengan rute Sura-
baya-Fakfak-Kaimana-Ti-
mika-Agats-Boven Digul," 
ungkap dia dalam paparan 
publik TMAS, Rabu (25/6).

Selain membeli kapal baru, 
manajemen TMAS akan men-
jual kapal-kapal yang sudah 
tua dan tidak lagi produktif. 
Ganny menyebutkan, pada 
tahun lalu TMAS telah menju-
al dua unit kapal.

Berdasarkan data internal, 
hingga saat ini TMAS memiliki 
34 unit kapal dengan kapasi-
tas angkut 25.785 twenty-foot 
equivalent unit (TEUs). Rata-
rata umur kapal Temas men-
capai enam tahun. Adapun 
kapal paling tua berusia 23 
tahun, sedangkan kapal paling 
anyar berumur satu tahun.

Ganny menyebutkan, pan-
demi korona (Covid-19) me-
nyebabkan kinerja keuangan 
TMAS berpotensi menurun 
pada kuartal II 2020. 

Meski demikian, pembuka-
an kembali kegiatan ekonomi 

mengerek optimisme TMAS 
untuk mempertahankan pen-
capaian laba pada tahun lalu.
Pada 2019, TMAS meraih laba 
bersih senilai Rp 92,99 miliar, 
tumbuh 169,69% dibandingkan 
laba bersih 2018. 

Kendati sudah menunjuk-
kan pertumbuhan volume 
angkutan dalam beberapa 
waktu terakhir, TMAS mem-
proyeksikan kinerja keuangan 
negatif untuk kuartal II 2020. 

Akibat pandemi, menurut 
Ganny, harga angkutan ikut 
menyusut. "Kami mengantisi-
pasi terjadi kerugian di kisar-
an Rp 10 miliar," sebut dia.

Di sepanjang kuartal perta-

ma tahun ini, TMAS meraup 
laba tahun bersih Rp 3,85 mili-
ar. Jumlah tersebut menyusut 
90,86% dibandingkan laba ber-
sih pada kuartal I 2019 senilai 
Rp 42,25 miliar. Adapun pen-
dapatannya naik 16,23% men-
jadi Rp 706,85 miliar.

Ganny juga masih optimistis 
TMAS dapat menutup semes-
ter pertama tahun ini dengan 
catatan keuntungan di kisaran 
Rp 5 miliar. 

"Untuk kinerja di akhir ta-
hun 2020, kami memperkira-
kan dapat mempertahankan 
laba bersih perusahaan seper-
ti tahun lalu di kisaran Rp 100 
miliar,” Ganny berharap.    ■

TMAS Menambah Kapal
PT Temas Tbk (TMAS) mengalokasikan dana belanja modal Rp 650 miliar pada tahun ini

Selvi Mayasari

PT Temas Tbk (TMAS) berencana membagikan dividen 
tahun buku 2019 senilai Rp 3,6 per saham atau Rp 20,53 
miliar. Rencana ini sesuai hasil rapat umum pemegang sa-
ham tahunan (RUPST) TMAS, kemarin. 

Direktur PT Temas Tbk, Faty Khusumo mengatakan, 
pemegang saham menyetujui pembagian dividen Rp 3,6 
per saham atau Rp 20,53 miliar. Nilai dividen ini setara 
20,4% dari total laba bersih TMAS yang Rp 100,6 miliar.

“Sisa laba bersih akan dibukukan ke laba ditahan,” kata 
dia, Kamis (25/6).  RUPST juga menetapkan susunan ang-
gota direksi TMAS periode 2020-2023, yakni Sutikno Khu-
sumo sebagai direktur utama, Faty Khusumo, Ganny 
Zheng dan Seng Eng Iskandar masing-masing sebagai di-
rektur.                          ■

Dividen Rp 3,6 per Saham

KONTAN/Muradi

Dari kiri: Direktur PT Temas Tbk (TMAS) Seng Eng Iskandar, Direktur Keuangan Ganny Zheng, Direktur Utama Sutikno Khusumo, 
dan Direktur Faty Khusumo berbincang usai RUPS tahunan untuk tahun buku 2019 dan RUPS Luar Biasa di Jakarta (25/6). 
Emiten pelayaran angkutan barang dengan kontainer melalui jalur laut ini berhasil mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2019 
dengan meraih laba sebesar Rp 92,99 miliar atau naik 169,69%.


