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Mungkin kami hanya bisa meraih 
pendapatan 30%-40%.
Budihardjo Iduansjah, 
Ketua Umum Hippindo

■RITEL ■ENERGI■JASA

Di Amerika Serikat 
(AS), negara asalnya, 
Taco Bell dimiliki oleh 

Yum! Brands, yang juga me-
miliki dan mengoperasikan 
Kentucky Fried Chicken 
(KFC), Pizza Hut, The Habit 
Burger Grill dan WingStreet. 
Sebelum tahun 2011, Yum! 
juga memiliki jaringan  
A&W Restaurant.

Yum! Brands berbasis di 
Louisville, negara bagian 
Kentucky. Mereka mengope-
rasikan 43.167 restoran di 
135 negara. Dari jumlah ter-
sebut, sebanyak 40.758 ada-
lah restoran yang dimiliki 
oleh franchisee. Konsumen 
yang dilayani per tahun 
mencapai 2 miliar orang.

Taco Bell didirikan oleh 
Glen Bell dengan hot dog 
stand-nya di daerah gurun 
San Bernardino, California 
pada tahun 1946. Kemudian 
ia mendirikan Taco-Ria 
yang diganti dengan brand 
El Taco, kemudian Taco Bell.

Sajian masakan cepat 
saji Meksiko ini sesungguh-
nya dikenal sebagai Tex-Mex 
alias cita rasa Meksiko yang 
telah disesuaikan dengan li-
dah Texas sebagai represen-

tasi budaya AS.
Pada pertengahan Desem-

ber 2020, Taco Bell (TB) per-
tama dibuka di Jalan Seno-
pati 96, Jakarta Selatan di 
bawah PT Fast Food Indone-
sia. Mereka memposisikan 
diri sebagai restoran Meksi-
ko cepat saji.

Menu TB di Indonesia te-
lah ditambah dengan cita 
rasa lokal yaitu Bell Rice. 
Menu lainnya, seperti Taco 
Supreme, Quesadilla, Grilled 
Stuffed Burrito, Cruncwrap 
dan Nachos tetap sebagaima-
na dikenal di mancanegara.

Menu inovatif lainnya 
termasuk Naked Chicken 
Taco yang banyak dinikmati 
oleh peminat kulit ayam ga-
ring. Selain menu adaptif 
mereka, tren open kitchen 
dan dine in yang transparan 
merupakan keterbukaan 
akan kebersihan khas resto-
ran cepat saji di negara-ne-
gara barat.

Strategi bisnis dapat di-
pelajari dari kesuksesan TB 
di mancanegara adalah ke-
mampuannya menggaet para 
Milenial dan generasi Z. Per-
tama, TB dikenal sangat play-
ful di media sosial. Dengan 

berbagai komen dan konten 
lucu menggemaskan, copyw-
riting posting-posting mereka 
sering viral. 

Bisa dipahami mengapa 
interior TB Cabang Jakarta 
didesain sedemikian rupa 
sehingga Instagrammable 
dan sangat layak dijadikan 
background swafoto. Kejelian 
mereka dalam memposisikan 
bisnis dan merek mereka se-
bagai "sahabat kaum muda" 
dibarengi dengan titik harga 

penjualan (pricing point) 
yang affordable.

Kedua, kecerdasan dalam 
memikat hati para infl uencer 
dan selebritas sehingga men-
ciptakan momen-momen vi-
ral dan layak viral. Ini me-
nunjukkan betapa aktif dan 
kreatifnya tim pemasaran 
online mereka. 

Misalnya, dengan mem-
berikan cincin dan surat 
ucapan selamat menjalankan 
hidup baru bagi Chrissy Tei-
gen dan John Legend. Chris-
sy dikenal sebagai konsumen 
TB yang kerap kali memberi-
kan kritik membangun.

Ketiga, kehadiran aplika-
si Taco Bell di Apple App 
Store dalam kategori "Food 
and Drink" ternyata meledak. 
Taktik ini memungkinkan 
promosi dan loyalty building 
dapat dilakukan bersamaan 
dan dengan biaya rendah.

Dengan target omzet 
mencapai US$ 5 miliar pada 
tahun 2022, TB kini sedang 
membidik pasar global de-
ngan populasi muda, seperti 
di Indonesia, India, China 
dan Brazil. Serta beberapa 
negara di Afrika.

Suasana komunitas de-

ngan menu-menu khas lokal 
yang dipadukan dengan ke-
unikan Tex-Mex, bisa dipas-
tikan memberi angin segar 
akan makanan "relatif" sehat. 
Konsumen kini dapat memi-
lih fast food burger yang telah 
lama tersaturasi atau sajian 
Tex-Mex TB yang relatif lebih 
sehat dengan komponen sa-
yuran yang cukup besar.

Kawula muda Jakarta, 
misalnya, diperkenalkan de-
ngan menu yang sebelumnya 
hanya disajikan di resto-res-
to konvensional khas Meksiko 
dan klub-klub makan malam 
seperti Hard Rock dan diner 
di hotel-hotel berbintang. Sa-
jian Tex-Mex sesungguhnya 
mempunyai citarasa seder-
hana, gairah muda dan mul-
tikultural.

Di AS, TB merupakan 
restoran cepat saji yang 
memberikan keleluasaan 
para kawula muda berusia 
18 hingga 35 dengan berba-
gai menu seharga satu dollar 
(One Dollar Menu). Di Jakar-
ta, belum kita temukan pro-
mo super murah seperti ini. 
Namun bisa kita tunggu di 
tahun yang baru dan pasca 
pandemi ini.    ■

Taco Bell Mengguncang Lanskap Franchise

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

BISNIS AREA REHAT■

Swasta Intip Rest Area 
Tol Trans Sumatra

JAKARTA. Asosiasi Pengusa-
ha Rest Area Indonesia (Ap-
restindo) meminta Badan 
Usaha Jalan Tol (BUJT) sege-
ra membuka tender pengelo-
laan rest area di ruas jalan tol 
Trans Sumatra. 

Pemerintah sudah menca-
nangkan pembangunan pro-
yek jalan tol Trans Sumatra, 
sebagai proyek prioritas dan 
strategis (major project) da-
lam RPJMN 2020-2024. Selain 
sebagai major project, Presi-
den Joko Widodo telah mene-
tapkan ruas-ruas jalan tol 
Trans Sumatra sebagai Pro-
yek Strategis Nasional (PSN) 
dalam Perpres No. 109/ 2020.

Ketua Umum Aprestindo, R 
Widie Wahyu GP menyatakan, 
pihaknya memiliki keinginan 
untuk mengelola kawasan 
rest area jalan tol Trans Su-
matra.

Hal ini akan dilakukan jika 
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 
membuka tender bagi penge-
lola area rehat swasta. "Jika 
tidak membuka tender, maka 
kami tidak masuk. Kami sen-
diri berminat di beberapa lo-
kasi yang trafiknya cukup 
tinggi," jelas dia kepada KON-
TAN, Selasa (6/1).

Yang jelas, kata Widie, se-
jauh ini pengelola kawasan 
rest area di ruas tol yang baru 
banyak dikuasai BUMN. Hal 
itu terjadi karena dua hal, yak-
ni, ruas tol yang baru masih 

sepi. Sedangkan kawasan area 
rehat menjadi bagian yang 
wajib hadir sehingga pengelo-
la rest area berasal dari pihak 
BUJT maupun BUMN.

Lantaran trafi k masih sepi, 
pihak pengelola rest area 
swasta belum berani masuk. 
"Untuk ruas tol yang baru dan 
masih sepi, jika pengusaha 
swasta yang masuk tidak akan 
sanggup, hitungan BEP, ROI, 
dan lainnya tidak akan ma-
suk," lanjut Widie.

Saat ini bisnis rest area 
yang prospektif hanya terda-
pat di beberapa ruas tol yang 
memiliki trafi k ramai, antara 
lain ruas tol Jakarta - Cikam-
pek (Japek), Jagorawi dan 
Tangerang. "Saat ini juga ma-
sih ada beberapa aturan yang 
memberatkan pengusaha rest 
area, sehingga bisnis tak bisa 
berjalan baik. Contohnya ada-
lah perizinan yang sangat ma-
hal," ungkap dia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Jalan Tol Indonesia (ATI), 
Krist Ade Sudiyono menge-
mukakan, ruas jalan tol Trans 
Sumatra cukup panjang se-
hingga ada potensi besar bagi 
bisnis area rehat. Hal ini me-
rupakan kesempatan bagi 
para pengusaha rest area un-
tuk ikut berpartisipasi dalam 
pengembangan kawasan rest 
area jalur tol Trans Sumatra.

Selvi Mayasari, Amalia Fitri

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mencatat realisasi 
investasi sektor energi meng-
alami penurunan sangat da-
lam pada tahun lalu. Sepan-
jang 2020, realisasi investasi 
senilai US$ 24,4 miliar. 

Artinya, investasi energi di 
tahun lalu menjadi yang teren-
dah sejak tahun 2011 yang 
mencapai US$ 27,2 miliar. 
Adapun investasi sektor ener-
gi pada tahun 2019 mencapai 
US$ 33,2 miliar.

Menteri ESDM, Arifi n Tasrif 
enggan menjelaskan secara 
mendetail masalah penurunan 
investasi energi. Dia hanya 
mengklaim, penurunan reali-
sasi investasi terbentur se-
jumlah kendala terutama aki-
bat pandemi Covid-19.

Dari realisasi itu, penyum-
bang investasi terbesar pada 
tahun 2020 masih sektor mi-
nyak dan gas bumi (migas), 
yakni sebesar US$ 12,1 miliar, 
disusul kelistrikan sebesar 
US$ 7 miliar, sektor mineral 
dan batubara (minerba) sebe-
sar US$ 3,9 miliar serta sektor 
energi baru terbarukan dan 
konservasi energi (EBTKE) 
US$ 1,4 miliar.

"Selain investasi di bidang 
produksi hulu migas, proyek 
kilang turut berkontribusi 
atas dominasi investasi di sek-
tor migas ini," ungkap Menteri 
Arifi n, dalam konferensi pers 
virtual, Rabu (7/1). 

Lantaran nilai investasi ta-
hun 2020 rendah, Kementeri-

an ESDM menargetkan bisa 
mengejar investasi energi se-
besar US$ 36,4 miliar pada ta-
hun 2021. Perinciannya, sek-
tor migas US$ 17,6 miliar, ke-
listrikan US$ 9,9 miliar, 
minerba US$ 6 miliar dan 
EBTKE US$ 2,9 miliar. 

Arifin menyatakan, pene-
tapan target investasi tahun 
ini lebih didasarkan pada ha-
rapan terkendalinya pandemi 
korona (Covid-19).

"Program vaksinasi untuk 
masyarakat akan dimulai, 
mengingat jumlahnya banyak, 
maka harus ada penambahan 
berangsur," jelas Arifi n. Selain 
itu, kondisi negara lain dinilai 
mampu mempengaruhi upaya 
mencapai target investasi ter-
sebut.

Di sisi lain, Kementerian 
ESDM mencatat realisasi Pe-
nerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) pada tahun lalu men-
capai Rp 108,7 triliun. Jumlah 
tersebut melampaui target 
yang sebesar Rp 90,7 triliun. 

Realisasi PNBP itu terdiri 
dari PNBP sektor migas sebe-
sar Rp 69,7 triliun, sektor mi-
nerba mencapai Rp 34,6 trili-
un, EBTKE senilai Rp 2 triliun 
serta penerimaan lainnya yang 
sebesar Rp 2,4 triliun. 

"Penerimaan lainnya terse-
but terdiri dari iuran badan 
usaha hilir migas, DMO migas, 
penjualan data, jasa sewa, pe-
nerimaan BLU dan lainnya," 
pungkas Menteri Arifi n.

Filemon Agung Hadiwardoyo

 
ANTARA/M Risyal Hidayat

Penurunan realisasi investasi terbentur sejumlah kendala 
terutama akibat pandemi Covid-19.

Investasi Energi 
Terendah Sejak 2011

INVESTASI ENERGI■

JAKARTA. Rem darurat akti-
vitas masyarakat di Jawa dan 
Bali kembali merontokkan 
bisnis ritel. Pemerintah mene-
rapkan kebijakan Pemberla-
kuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) pada 11 - 
25 Januari 2021.

Himpunan Penyewa Pusat 
Perbelanjaan Indonesia (Hip-
pindo) memproyeksikan, ke-
bijakan ketat pembatasan so-
sial di Jawa dan Bali berpo-
tensi memangkas pendapatan 
peritel (tenant) hingga 70%. 
Kondisi itu lantaran gerai di-
tutup dengan cepat, misalnya 
waktu penutupan mal pada 
pukul 7 malam. 

Ketua Umum Hippindo, Bu-
dihardjo Iduansjah mengemu-
kakan, saat ini saja kapasitas 
mal hanya boleh 50%. Belum 
lagi berkurangnya kapasitas 
masyarakat yang masuk kan-
tor atau hanya 25%. "Mungkin 
kami hanya bisa meraih pen-
dapatan 30%-40%. Jadi potensi 
pendapatan bisa turun 70%," 
ungkap dia kepada KONTAN, 
Kamis (7/1).

Oleh karena itu, Budihardjo 
meminta kelonggaran waktu 
penutupan gerai di mal. Seti-
daknya, peritel boleh menu-
tup gerai hingga pukul 8 ma-
lam. "Jam 7 bertepatan dengan 
makan malam. Semestinya 
pemerintah memberikan wak-
tu satu jam untuk makan dan 
persiapan lainnya," kata dia. 

Ketua Umum Asosiasi Pe-
ngelola Pusat Belanja Indone-
sia (APPBI), Alphonzus Wid-
jaja menilai, pemberlakuan 
PPKM secara ketat akan 
menghambat perekonomian. 
Alhasil, pusat perbelanjaan 
akan semakin terpuruk. "Bah-
kan potensi pengusaha pusat 
belanja menutup bahkan men-
jual asetnya semakin besar," 
ungkap dia.

Menurut Alphonzus, peme-
rintah harus benar-benar se-
rius dan bertindak tegas da-

lam menegakkan aturan main 
terkait pemberlakuan PPKM 
maupun penerapan protokol 
kesehatan. Hal ini agar pem-
batasan tidak sia-sia.

Direktur Utama PT Mega 
Perintis Tbk (ZONE), Franxis-
cus Afat menilai kebijakan 
PPKM di Jawa dan Bali akan 
mempengaruhi ekonomi, ter-
utama sektor ritel. 

Menurut dia, pengetatan 
kebijakan sosial akan berefek 
besar bagi Mega Perintis, se-
perti Desember 2020 ketika 
peritel hanya bisa beroperasi 
50% dari kondisi normal.

Oleh karena itu, ZONE akan 
memacu efisiensi. Misalnya 
dengan menutup gerai yang 
memiliki kinerja negatif. Wa-
lau menutup gerai, Afat mene-
gaskan tahun ini pihaknya 
masih akan tetap menambah 

gerai baru. Namun, dia belum 
bisa membeberkan jumlah 
gerai baru yang akan dibuka 
tahun ini. Selain itu, upaya 
lain ZONE adalah mendorong 
penjualan melalui platform 
online.

Direktur Utama PT Tourin-
do Guide Indonesia Tbk 
(PGJO), Adi Putera Widjaja 
menyebutkan, penerapan 
PPKM di Jawa dan Bali tentu-
nya memberikan efek negatif 
bagi perusahaan. Namun, pi-
haknya telah bergerak cepat 
dengan menggandeng dunia 
pendidikan dalam berinovasi 
menawarkan pengalaman tra-
veling. "Pariwisata itu tidak 
hanya soal pergi ke luar nege-
ri ataupun tempat pariwisata 
dalam negeri, tapi pengalam-
an seperti kuliner contohnya," 
ujar dia, Rabu (7/1).     ■

Pebisnis Ritel Bisa Rontok
Pembatasan aktivitas di Jawa dan Bali berpotensi memangkas pendapatan pebisnis ritel

Sugeng Adji Soenarso, 
Amalia Nur Fitri

Pembelajaran Jarak Jauh

KONTAN/ Carolus Agus Waluyo

Seorang siswi Sekolah Dasar mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah di Tangerang Selatan, Kamis (7/1). Sejumlah 
daerah memutuskan untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka pada Senin (4/1) seiring dengan dimulainya 
semester genap tahun ajaran 2020/2021 dengan tetap menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah. 
Perpanjangan program belajar dari rumah bertujuan memastikan kesehatan dan keamanan siswa, guru dan tenaga 
kependidikan di masa pandemi Covid-19. #satgascovid19 #jagajarak #pakaimasker #cucitangan

ANTARA/Ardiansyah

Aprestindo memiliki keinginan untuk masuk mengelola 
kawasan rest area Jalur Tol Trans Sumatera (JTTS).

PENGETATAN kebijakan pembatasan sosial di Jawa dan 
Bali semakin menekan bisnis pariwisata, hotel dan resto-
ran. Para pebisnis mengaku kian tidak sanggup mengha-
dapi tekanan ini.

"Sejujurnya kebijakan ini tidak diharapkan, namun perlu 
dilakukan mengingat angka penularan semakin tinggi dan 
rumah sakit penuh," tutur Wakil Ketua Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran kepada 
KONTAN, Kamis (7/1). 

Ia menilai, situasi saat ini berbeda dengan PSBB tahun 
lalu, di mana pengusaha masih memiliki cadangan penda-
patan. Saat ini, pengusaha di bidang pariwisata tidak lagi 
memiliki pendapatan dan kehilangan konsumen.

Memasuki bulan ke-11 menghadapi Covid-19, PHRI me-
rasakan situasi semakin berat dan kinerja belum membaik. 
Namun mereka tetap akan menjalani bisnis dalam mode 
pertahanan, yakni memperketat efi siensi hingga mengu-
rangi karyawan. "Pekerja di sektor pariwisata, termasuk 
restoran dan hotel, sudah dikurangi 60%," ujar Maulana.    ■

Bisnis Wisata Kian Tertekan


