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APLN fokus mengembangkan properti rumah 
tapak di wilayah Jawa Barat.
Agung Wirajaya, Marketing Director 
PT Agung Podomoro Land Tbk

■BISNIS

Pada 4 November, Burger 
King Indonesia mema-
sang pesan singkat 

yang ditujukan bagi konsu-
men untuk tidak hanya me-
mesan Whopper BK, namun 
juga Big Mac dari McD dan 
burger-burger lainnya baik 
dari resto cepat saji maupun 
lokal dan bahkan warteg. 

Pesan yang super unik 
dan menyentuh hati, karena 
baru pertama kali ini terjadi 
dalam sejarah bisnis fastfood 
Indonesia. Bahkan dunia.

Tampaknya, di era pande-
mi yang semakin berkepan-
jangan penuh ketidakpastian, 
nurani kemanusiaan sema-
kin kuat. Bahkan di dalam 
dunia bisnis fastfood yang 
sangat kompetitif. 

Pesan dalam Bahasa In-
donesia ini merupakan sa-
duran bebas dari postingan 
media sosial Burger King UK. 
Caption-nya, "Tidak pernah 
sebelumnya terpikirkan 
oleh kami untuk meminta 
Anda melakukan ini." Sa-
ngat menyentuh, bukan?

Netizen Indonesia sen-
diri juga sangat tersentuh 
dengan inisiatif BK Indo-
nesia. Mereka berhasil me-
nangkap spirit solidaritas 
di mana masa pandemi 
setiap kompetitor adalah 
sahabat yang dibutuhkan 
untuk bangkit kembali ber-
sama-sama.

Lantas, bukankah ini 
semata-mata gimmick pe-
masaran BK saja yang 
pandai memanfaatkan si-
tuasi pandemi? Bisa saja. 
Dan ini tidak ada salahnya 
sama sekali.

Buatlah lemonade dari 
lemon. Jadikan pandemi 
sebagai suatu kesempatan 
untuk menjadi lebih kreatif 
dalam memasarkan pro-
duk termasuk dengan 
"mengusik" rasa kemanu-
siaan. 

Pemasaran dengan 
cara bela rasa kemanusia-
an tinggi ini membutuh-
kan momentum tertentu. 
Bayangkan saja, apabila 
pesan BK tersebut ditulis 
ketika dunia sedang aman-
aman saja tanpa pandemi 
global, tentu akan terasa 
mengada-ada dan "sok 
baik" yang berlebihan. Ini 
bisa saja jadi bumerang.

Namun, dalam konteks 
pandemi, pesan ini meru-
pakan angin segar yang 

sangat dibutuhkan agar keje-
nuhan, stres, dan ansietas 
berlebihan dapat dilandai-
kan. After all, kemanusiaan 
mempunyai posisi jauh lebih 
tinggi dari sekadar mengha-
silkan profi t seadanya.

Argumen BK Inggris sen-
diri didasari oleh fakta 
lockdown pertama di bulan 
Maret dan kedua yang baru 
dimulai 5 November ini. In-
dustri restoran dan perhotel-
an Inggris dan secara global 
sangat terpukul. Restoran-
restoran sendiri tutup makan 
di tempat hingga Juli. 

Restoran-restoran makan-
an cepat saji sendiri mungkin 
berkarakter bisnis raksasa 
menggurita seperti BK dan 
McD. Padahal, pemilik setiap 
gerainya adalah franchisor 
yang bisa saja seorang wira-
usahawan kecil menengah 
dengan modal pas-pasan.

Serba pas-pasan, maka 
sering kita jumpai restoran-
restoran yang terpaksa mem-
PHK-an para pekerja. Pada-
hal, sektor restoran cepat saji 
mempekerjakan ribuan pega-

wai yang sangat riskan dam-
paknya terhadap kondisi 
ekonomi makro. 

Pembelajaran apa yang 
dapat kita peroleh dari studi 
kasus pesan pandemi BK?

Pertama, setiap situasi 
buruk apapun pasti mempu-
nyai silver lining alias nilai-
nilai positif. Dengan tempaan 
pandemi, bisnis berukuran 
kecil, sedang dan raksasa 
pasti tergerak untuk mencari 
hal-hal baru dan inovatif.

Kedua, rasa kemanusiaan 
mengalahkan kebutuhan fi sik 
dan kompetisi bisnis. After 
all, setiap individu merupa-
kan konsumen universal, ter-
masuk konsumen produk-
produk kompetitor. Solidari-
tas di atas segalanya.

Uniknya, di AS yang me-
rupakan negara asal BK dan 
McD sendiri ternyata berbe-
da. Mereka masih sibuk ber-

kompetisi, bukan bersolidari-
tas ria seperti di Inggris dan 
Indonesia.

BK AS menawarkan pa-
ckaging daur ulang dan 
Whopper gratis bagi pengun-
jung acara Halloween "the 
scariest places on earth" yaitu 
dalam jarak 300 meter dari 
gerai-gerai kompetitor McDo-
nald's (MCD), Wendy's, Sonic 
dan Jack in the Box yang te-
lah tutup dan terbengkalai. 
Lokasi dan hadiah Whopper 
akan diverifikasi dengan 
aplikasi. 

Mari kita jadikan pande-
mi sebagai salah satu "berkat" 
walaupun terselubung (bles-
sing in disguise). Kita dapat 
berupaya agar inovasi di-
bangkitkan secepatnya, ter-
masuk dengan menggunakan 
hati nurani dan strategi yang 
belum ada presedennya. Sela-
mat berkarya.                       ■

Pesanlah dari McDonald's

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) berencana meng-
adopsi skema pelaksanaan 
eksplorasi minyak dan gas 
bumi (migas) seperti Mesir. 
Skemanya dengan menggan-
deng lembaga geosains dunia 
untuk melaksanakan survei 
seismik data migas dengan 
dana 100% dari pemerintah. 

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian ESDM, Ego Syahrial 
menyampaikan, bahwa pihak-
nya akan memperbaiki data 
migas untuk meningkatkan 
gairah investasi di sektor hulu 
migas. Kelak, pemerintah 
akan mempelajari skema pe-
nemuan cadangan migas jum-
bo yang dilakukan oleh Mesir, 
setelah negara tersebut meng-
gandeng lembaga geosains 
dunia. 

"Salah satunya berkontrak 
langsung dengan lembaga 
geosains ternama untuk me-
laksanakan survei 3D, pem-
biayaan 100% dari pemerintah 
itu dampaknya luar biasa," 
ungkap dia dalam konferensi 
pers FGD Pre Event 2020 In-
ternational Convention on In-
donesia Upstream Oil and 
Gas, Kamis (5/11).

Menurut Ego, perbaikan 
data migas melalui skema itu 
bakal menarik para investor 
ke Indonesia. Apalagi dari 128 
cekungan, sejauh ini 68 ce-
kungan belum tergarap. "Jadi 
kita belum betul-betul serius 
bongkar. Hampir setengahnya 
belum kita garap. Angka 1 juta 
barel itu kelihatan dengan 
potensi cekungan yang ada," 
ungkap dia.

Menteri ESDM Arifi n Tasrif 
menilai, Indonesia akan keha-
bisan cadangan minyak di da-
lam negeri seiring bertambah-
nya jumlah penduduk dan 
meningkatnya konsumsi ener-
gi. Oleh karena itu, Indonesia 
perlu menemukan cadangan 
migas yang besar demi meme-
nuhi kebutuhan tersebut. 

"Kalau kita mengandalkan 
pekerjaan saat ini secara bu-
siness as usual dan tidak 
melakukan apa-apa, maka 
minyak akan habis. Ini harus 
out of the box," ungkap Arifi n.  

Dengan penurunan produk-
si yang terus terjadi, maka 

perlu upaya eksplorasi secara 
masif. Arifi n memastikan, pe-
merintah akan terus mendo-
rong eksplorasi mengingat 
adanya potensi dari 128 ce-
kungan.

Selain itu, Kementerian 
ESDM akan membenahi iklim 
investasi melalui penataan re-
gulasi dan pemberian insentif. 
Hal itu demi menjaga tingkat 
cadangan migas untuk men-
capai target lifting minyak 1 
juta barel pada 2030.

Sementara itu, untuk me-

ngejar target lifting 1 juta ba-
rel, Kepala Divisi Eksploitasi 
SKK Migas, Wahju Wibowo 
mengemukakan pihaknya 
membidik pengeboron 1.000 
sumur per tahun. 

Dengan target pengeboran 
tersebut, maka investasi juga 
ditaksir mengalami pening-
katan. Pertumbuhan investasi 
akan mendorong multiplier 
effect. "Masih ada Enchanced 
Oil Recovery (EOR) dan ek-
splorasi. Industri (bisa) ber-
gairah," jelas Wahju.

Dia mengharapkan penuru-
nan harga minyak mentah ti-
dak lagi terjadi. Sebab, penu-
runan harga minyak berpo-
tensi membuat kontraktor 
migas merevisi kembali target 
investasinya.

Mengacu catatan SKK Mi-
gas, penurunan investasi mi-
gas di tanah air jauh lebih 
rendah dari proyeksi penuru-
nan investasi hulu migas seca-
ra global yang diproyeksikan 
terpangkas hingga 30%. 

Semula investasi hulu migas 
global diproyeksikan menca-
pai US$ 325 miliar. Akibat 
pandemi korona (Covid-19) 
dan penurunan harga minyak 
mentah di pasar global, target 
tersebut terpangkas menjadi 
US$ 228 miliar.

Filemon Agung Hadiwardoyo

Survei Seismik Migas 
Ditanggung Negara

Perlu kontrak 
dengan geosains 

dunia untuk 
survei seismik 

3D 

MIGAS■

JAKARTA. Indonesia Property 
Watch mencatat minat masya-
rakat untuk berinvestasi di 
sektor properti masih tinggi 
meskipun di tengah pandemi 
Covid-19. Saat ini segmen 
yang paling diminati adalah 
investasi rumah tapak atau 
landed house.

Alasannya, investasi rumah 
masih dilihat sebagai instru-
men investasi yang paling di-
percaya karena memiliki ke-
seimbangan pasar.  

Direktur Eksekutif Indone-
sia Property Watch, Ali Tran-

ghanda mengemukakan peri-
laku masyarakat terhadap in-
vestasi properti pada masa 
pandemi Covid-19 cenderung 
mengalami perubahan. 

Investasi rumah tapak dili-
hat sebagai instrumen inves-
tasi yang diminati oleh semua 
kalangan, mulai dari kalangan 
menengah bawah hingga me-
nengah atas. 

Tercatat, pada masa pande-
mi ini, sebanyak 68% masyara-
kat masih berminat membeli 
properti sebagai investasi. 
"Sebesar 51% pilihannya jatuh 
pada rumah tapak, diikuti ta-
nah sebesar 22% dan aparte-
men," kata dia dalam acara 

webinar Agung Podomoro 
Group, Kamis (5/11).

Ali bilang, di masa pandemi, 
pasar properti memasuki ke-
seimbangan baru, di mana 
masyarakat lebih realistis un-
tuk segera berinvestasi, diiku-
ti pertimbangan harga yang 
affordable dan reasonable.

Oleh karean itu, konsumen 
akan menaruh kepercayaan 
kepada pengembang tertentu 
sebelum memilih dan memu-
tuskan untuk membeli pro-
perti. "Di masa saat ini terjadi 
seleksi alam bagi pengem-
bang. Bila tidak bisa menye-
suaikan diri, maka akan ko-
laps dan jatuh," ungkap dia.

Hal tersebut, kata Ali, terli-
hat dari bagaimana pengem-
bang mengiklankan, mendis-
tribusikan dan menawarkan 
produknya di masa pandemi. 

Di saat social distancing 
dan PSBB berlaku, pemasaran 
melalui kanal digital menjadi 
langkah terbaik bagi pengem-
bang untuk menawarkan pro-
duknya kepada konsumen.

Marketing Director PT 
Agung Podomoro Land Tbk 
(APLN) Agung Wirajaya me-
ngatakan, selama pandemi, 
preferensi masyarakat untuk 
membeli properti rumah ta-
pak atau landed house me-
ningkat di masa pandemi.

Agung tidak menyebutkan 
berapa besar perbedaannya. 
Namun yang pasti, saat penju-
alan properti rumah tapak 
menanjak, pihaknya fokus 
mengalihkan perhatian pada 
pengembangan properti ru-
mah tapak di wilayah Jawa 
Barat. "Daerah ini juga menja-
di pusat ekonomi. Dari sini 
kami bisa menciptakan pro-
duk properti sesuai kelas eko-
nomi masyarakatnya," jelas 
dia, Kamis (5/11).

Adapun lima produk yang 
digadang-gadang menjadi an-
dalan segmen rumah tapak 
APLN antara lain Kota Tenjo 
Podomoro, Vimala Hills di 
Bogor, Podomoro Park di 
Bandung, Kota Kertabumi di 
Karawang, dan Podomoro 
Golf View di Bogor.

Agung menyatakan lima 
produk ini menyesuaikan ke-
mampuan kelas menengah 
hingga kelas atas yang premi-
um. Persamaannya, kelima 
produk ini mengemban kon-
sep hunian sehat dengan ru-
ang terbuka hijau. "Kota Po-
domoro Tenjo sudah diminati 
lebih dari 1.200 orang sejak 
peluncuran Agustus lalu, se-
mentara Podomoro Park di 
Bandung dan Golf View men-
jadi kontributor utama reali-
sasi marketing sales di kuar-
tal III lalu" sambung dia.

Melihat respons publik, 
Agung optimistis tahun 2021 
sektor properti bisa berkon-
tribusi menggerakkan ekono-
mi Indonesia sesuai target 
pemerintah sebesar 5%.

Hingga September 2020, 
APLN membukukan marke-
ting sales senilai Rp 2,4 trili-
un, tumbuh 76% dibandingkan 
periode sama tahun lalu seni-
lai Rp 1,4 triliun.     ■

Investasi Rumah Diminati
Di tengah pandemi, minat masyarakat untuk investasi rumah tapak masih tinggi

Amalia Nur Fitri

Program Agro Solution

ANTARA/Zabur Karuru

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman (kedua kiri) didampingi Direktur Utama Pupuk Kaltim, 
Rahmad Pribadi (kiri) dan Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero), Panji W. Ruky (kedua kanan) serta  
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir  (kanan) memanen padi saat Pencanangan Program 
Nasional Agro Solution PT Pupuk Indonesia di Jember, Jawa Timur, Kamis (5/11). Program yang bertujuan meningkatkan 
produktivitas dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi tersebut diharapkan dapat diterapkan di 
seluruh indonesia. 

ANTARA/Rahmad

Perbaikan data migas melalui skema itu bakal menarik para 
investor ke Indonesia. 

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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


