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KFC Bidik Pasar 
Indonesia Timur 
PT Fast Food Indonesia Tbk 
(FAST) bakal membidik pasar 
di wilayah Indonesia Timur 
karena masifnya pembangu-
nan infrastruktur disana. Saat 
ini, perusahaan fast food asal 
negeri Paman Sam ini sudah 
sampai Papua, yakni Timika 
dan Manokwari.

Direktur FAST Justinus Dal-
imin Juwono mengatakan, 
bahwa pihaknya memang me-
lihat ekspansi ke wilayah timur 
ke depannya. Apalagi untuk ta-
hun depan, KFC menargetkan 
membangun 35 gerai baru dan 
20 gerai KFC Box.

Namun Juwono belum mau 
membeberkan lokasi-lokasi 
mana saja di wilayah timur 
yang akan dikembangkan. 
“Iya akan dikembangkan. 
Kami bahkan sudah ada di 
Papua, dari Timika sampai 
Manokwari,” ujar dia di Ja-
karta, kemarin. 

Juwono mengatakan, saat 
ini biaya logistik untuk men-
dukung ekspansi di wilayah 
timur memang cukup tinggi. 
Namun dengan selesainya 
proyek infrastruktur di wilayah 
tersebut, dia mengatakan biaya 
logistik akan stabil. Apalagi 
saat ini demand di wilayah 
timur juga cukup tinggi.

“Distribusi kami lewat laut, 
kan ada tol laut dan kami 
harapkan biaya logistiknya 
turun kalau tol lautnya sudah 
nyambung,” lanjutnya.

Asal tahu saja, untuk meng-
garap pembangunan gerai baru 
tahun depan, perusahaan juga 
akan menggelontorkan capital 
expenditure sebesar Rp 270 
miliar. Untuk per gerainya 
KFC akan menggelontorkan 
investasi Rp 4,5 miliar hingga 
Rp 9,5 miliar, sedangkan un-
tuk KFC Box mencapai Rp 

1,5 miliar.
Dalam sembilan bulan per-

tama di 2017, KFC Indonesia 
telah membangun 24 gerai 
baru di berbagai daerah di In-
donesia. Dengan begitu, peru-
sahaan ini memiliki total 599 
gerai di seluruh Indonesia.  

Tahun depan, perusahaan juga 
menargetkan penetrasi penam-
bahan gerai untuk menggenjot 
penjualan. Resto makanan cepat 
saji ini menargetkan pertum-
buhan penjualan tahun depan 
menyentuh level 10 persen 
atau mencapai Rp 6,03 triliun. 
“Prospek 2018, perkembangan 
restoran 35 gerai baru dan 20 
KFC Box,” ujarnya. 

Sampai dengan akhir tahun 
ini, FAST menargetkan mam-
pu membukukan penjualan 
mencapai Rp 5,48 triliun atau 
naik 9,84 persen dibanding-
kan pencapaian tahun lalu 
yang sebesar Rp 4,99 triliun. 
Perusahaan ini memanfaatkan 
harga ayam yang murah untuk 
menambah stok sehingga mar-
gin terjaga.

“Harga rata-rata ayam di 
2017 relatif di bawah harga 
rata-rata di tahun 2016, diban-
tu dengan pengadaan lebih 
banyak sewaktu harga murah,” 
tuturnya.

Saat ini, market terbesar 
KFC merupakan anak muda 
dengan persentase lebih dari 
50 persen disusul oleh ke-
luarga dan anak-anak. Untuk 
memacu penjualan di gerainya, 
Fast Food menerapkan strategi 
menyesuaikan permintaan. 
Sebagai contoh, untuk gerai-
gerai stand alone di kota besar, 
manajemen menerapkan jam 
operasi 24 jam. Sehingga 
dengan jam operasi yang lebih 
lama penjualan juga mening-
kat. ■ ASi

PeRATURAN Daerah Ka-
wasan Tanpa Rokok (KTR) Pe-
merintah Kota (Pemkot) Bogor 
yang melarang untuk mema-
jang produk rokok di toko ritel 
modern di respon negatif oleh 
pengusaha. Kebijakan terse-
but dinilai bisa menurunkan 
penjualan. Pengusaha ritel pun 
kebakaran jenggot. 

Ketua Departemen Mini Mar-
ket Asosiasi Pengusaha Ritel 
Indonesia (Aprindo) Gunawan 
Indro Baskoro menganggap 
larangan pemajangan produk 
rokok di luar aspek yang diatur 
pemerintah pusat. “Penjualan 
produk rokok di ritel modern 
bisa turun hingga 30 persen,”  
ujarnya di Jakarta, kemarin. 

Menurutnya, Perda tersebut 
bertentangan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2012 tentang Pengamanan 
Bahan yang Mengandung Zat 
Adiktif berupa Produk Tem-
bakau bagi Kesehatan. “Kalau 
iklan diatur kami paham, tapi 
kalau display ini aspek lain. 
Aspek penjualan yang lang-
sung berpengaruh,” tegasnya. 

Gunawan menuturkan, 
aturan tersebut sangat mempen-
garuhi antusiasme masyarakat 
yang akan membeli rokok di 
sana. “Pengaruhnya semakin 
dirasakan pada beberapa bulan 
terakhir,” kata Gunawan. 

Aprindo mengungkap bagian 
aturan di PP 109 yang berten-
tangan dengan Perda KTR Kota 
Bogor, yaitu pada pasal 50 ayat 
2 yang menjelaskan, Laran-
gan menjual, mengiklankan 
dan mempromosikan produk 

tembakau tidak berlaku bagi 
tempat yang digunakan untuk 
kegiatan penjualan produk tem-
bakau di lingkungan Kawasan 
Tanpa Rokok.

Walikota Bogor Bima Arya 
memberikan tanggapan perihal 
keluhan pengusaha ini. Dia 
mengakui jika ada pasal yang 
janggal dalam PP 109. Dalam 
pasal 1 nomor 11 menuliskan, 
arti KTR adalah ruangan atau 
area yang dinyatakan dilarang 
untuk kegiatan merokok atau 
kegiatan memproduksi, menjual, 
mengiklankan, dan/atau mem-
promosikan Produk Tembakau.

“Pasal tersebut seperti ber-
tentangan dengan penjelasan-
nya sendiri tentang KTR. Saya 
tidak mengerti kenapa bisa 
seperti itu,” kata Bima.

Bima dan jajarannya men-
gaku baru mengetahui kejang-
galan tersebut. Sehingga akan 
melakukan komunikasi lebih 
lanjut pada pemerintah pusat. 

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Bogor Rubaeah memas-
tikan, larangan pemajangan 
produk rokok tetap berlaku 
tanpa terkecuali. Ia berangga-
pan Perda KTR yang ditetap-
kan 2009 lalu mengacu pada 
Undang-undang Kesehatan 
Nomor 36 Tahun 2009. “Se-
lama Perdana tidak dicabut 
atau direvisi larangannya tetap 
berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, Perda KTR No-
mor 12 Tahun 2009 saat ini da lam 
proses revisi. Sebanyak 40 butir 
usulan sedang dalam pengkajian 
pihak eksekutif dan legislatif un-
tuk ditetapkan. ■ ASi

Lawan Diskriminasi Eropa

Pengusaha Sawit Nunggu 
Langkah Tegas Pemerintah
SeKReTARIS Jenderal Asosiasi 
Perusahaan Kelapa Sawit Indo-
nesia (Gapki) Togar Sitanggang 
mengatakan, seharusnya pemer-
intah yang paling berani mengh-
adapi diskriminasi eropa. Sikap 
tegas Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) minggu lalu seharusnya 
bisa diikuti oleh anak buahnya. 

“Sekarang kami menunggu 
langkah tegas dari pemerintah. 
Kalau Presiden Jokowi sudah 
tegas seharusnya pemerintahan-
nya juga tegas,” ujarnya kepada 
Rakyat Merdeka, kemarin.

Togar  mengungkapkan , 
hingga kini pengusaha belum 
mengetahui langkah apa saja 
yang akan dilakukan pemerintah 
guna menghadapi diskriminasi 
sawit oleh Uni eropa. “Langkah-

langkahnya kami belum tahu,” 
katanya.

Ditanya apakah sudah ada 
dampak dari diskriminasi eropa, 
Togar mengatakan, hingga kini 
belum ada dampak yang cukup 
signifikan akibat diskriminasi 
eropa terhadap sawit Indonesia. 
“ekspor tetap jalan. Tapi, kalau 
dibiarkan terus tentu akan berpen-
garuh pada ekspor,” ujarnya.

Ketua Umum Gapki Joko 
Supriyono mengapresiasi , 
pernyataan Presiden Jokowi 
yang mendukung industri sawit 
di forum internasional. Dukun-
gan tersebut menandakan Presi-
den Jokowi paham kontribusi 
sawit sebagai penyumbang de-
visa nomor satu di Indonesia.

“Presiden sangat paham bah-

wa Indonesia mengandalkan 
devisa dari sawit,” kata Joko.

Ia mengatakan, diskriminasi 
perdagangan di eropa dan Amer-
ika Serikat bertentangan dengan 
prinsip World Trade Organization 
(WTO). “Untuk itu, sangatlah 
tepat apabila Presiden Jokowi me-
minta praktek unfair trade segera 
dihentikan,” ungkapnya. 

Ia mengungkapkan, kelapa 
sawit memberikan dampak mul-
tiplier effect yang sangat signifi-
kan di dalam negeri. “Dalam 
berbagai penelitian menunjukan 
bahwa peningkatan produksi 
minyak sawit nasional mengu-
rangi kemiskinan,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi 
mengangkat isu kelapa sawit 
dalam Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja 
Sama Kemitraan ASeAN-UNI 
eROPA. Konferensi tersebut 
digelar pada Selasa (14/11) di Phil-
ippine International Convention 
Center (PICC), Manila, Filipina.

Dalam pidatonya, Jokowi 
meminta supaya diskriminasi 
terhadap kelapa sawit di Uni 
eropa segera dihentikan. Se-
jumlah sikap dan kebijakan 
yang dianggap merugikan ke-
pentingan ekonomi dan merusak 
citra negara produsen sawit juga 
harus dihilangkan.

“Resolusi Parlemen Uni ero-
pa dan sejumlah negara eropa 
mengenai kelapa sawit dan de-
forestasi serta berbagai kampa-
nye hitam, tidak saja merugikan 
kepentingan ekonomi, namun 
juga merusak citra negara pro-
dusen sawit,” ujar Jokowi.

M e n t e r i  P e r d a g a n g a n 
(Mendag) enggartiasto Lukita 
mengatakan, akan menyerang 
balik negara yang mendiskrimi-
nasikan sawit. Praktik tersebut 
tidak sehat dan bakal meng-
ganggu perekonomian Indonesia 
pada masa mendatang.

“Kampanye negatif serta tudu-
han dari negara tujuan ekspor 

sawit tidak kunjung henti. Kami 
gerah dengan berbagai cara yang 
dilakukan untuk menghambat 
laju ekspor komoditas unggulan 
Indonesia,” kata enggar.

Direktur Pengamanan Perda-
gangan Kementerian Perdagan-
gan (Kemendag) Pradnyawati 
menilai, hambatan perdagangan 
nonteknis seperti resolusi sawit 
Uni eropa dapat menghambat 
kinerja ekspor komoditas itu. 
“Para eksportir biasanya akan 
lebih memilih negara tujuan 
ekspor lain,” ujarnya. 

Di mengkhawatirkan, tuduhan 
atau hambatan nonteknis terse-
but bakal diikuti oleh negara 
lain. Hal serupa telah terjadi 
di Australia yang meniru lang-
kah yang diterapkan Amerika 
Serikat. “Negara-negara yang 
otoritas investigasinya maju bi-
asanya mengintip lalu menuduh 
dengan tuduhan yang sama. efek 
menularnya yang dikhawatir-
kan,” jelasnya. ■ ASi

Pengusaha menunggu langkah tegas pemerintah untuk 
melawan diskriminasi Eropa terhadap produk sawit 
Indonesia. Jika dibiarkan pasar ekspor produk sawit kita 
bakal menurun.

SALAmAn; 
(Dari kiri) Chief executive 
Officer (CEO) CNG Media 
and Events Henry, Rektor 
Podomoro Univercity 
Cosmas Batubara, Dirjen 
Industri Kecil dan Menengah 
Kementerian Perindustrian 
Gati Wibawaningsih, Ketua 
Umum Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia 
(PHRI) Haryadi Sukamdani 
dan Ketua Umum Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) Jamalul 
Izza membuka acara ‘The 
Hotel Week Indonesia’ di 
Jakarta Convention Center, 
Jumat (24/11). 

News Product

ASUS kembali meramaikan 
pasar laptop Indonesia dengan 
peluncuran seri yang lebih baru, 
Asus FX553VD seri FX. Laptop 
gaming murah ini diklaim memi-
liki performa yang cukup baik.

Head of Public Relations and 
e-Marketing Asus Indonesia 
Muhammad Firman mengata-
kan, seri FX ini tak termasuk ke 
dalam kategori laptop gaming 
Asus, yaitu ROG (Republic of 
Gamer). “Seri laptop gaming 
Asus kini tak hanya ada ROG 
dan Strix saja, tetapi dibagi 
menjadi ROG, Strix, dan FX,” 
ujarnya di Jakarta, kemarin. 

Hadir sebagai jajaran seri 
low ketimbang seri ROG dan 
Strix, seri FX diklaim memiliki 
performa saat bermain gim tak 
kalah dengan rangkaian seri 
ROG. Tak hanya itu, seri FX 
pun mengusung tampilan yang 
serupa dengan ROG atau pun 
Strix, lengkap dengan 

k e y -
board den-
gan LeD.

“Yang membedakan seri FX 
dengan ROG adalah kartu grafis 
yang digunakan, di mana seluruh 
seri FX hadir dengan kartu grafis 
Nvidia GeForce GTX 1050, 
tidak ada varian kartu grafis di 
atasnya,” ujar Firman.

Country Marketing Man-
ager Asus Indonesia Galip Fu 
mengatakan, laptop ini hadir 
untuk memanjakan para gamers. 
“Hadirnya notebook ini mem-
berikan solusi terjangkau bagi 
para gamer untuk bermain game 
terkini dengan harga yang lebih 
terjangkau,” sebutnya.

Asus menyematkan layar 
15,6 inci beresolusi Full-HD 

(1920×1080 piksel) anti-glare 
yang akan membebaskan para 
gamer dari gangguan pantulan 
cahaya di layar. Tak hanya sampai 
di situ, Asus juga melengkapi lap-
top ini dengan beberapa teknologi 
yang didesain khusus untuk men-
ingkatkan pengalaman visual.

“Meski datang dari lini main-
stream, notebook ini dilengkapi 
teknologi Asus Splendid untuk 
memastikan layar menyajikan 
warna yang tajam dan akurat,” 
sebut Galip.

Pada sektor penyimpanan 
Asus sudah membenamkan 
1TB HDD yang dapat diupgrade 
hingga 2TB dan SSD hingga 
512GB. Laptop ini juga su-
dah mendukung Konektivitas 
standar WiFi 802.11ac, serta 
sudah menggunakan port USB 
Type-C 3.1. FX553VD juga 
dilengkapi dengan fitur gam-
ing, Asus ROG Gaming Center. 
Aplikasi andalan lini Asus ROG 
ini akan menampilkan infor-
masi sistem lengkap tentang 
notebook tersebut.

ROG Gaming Center datang 
dengan antar muka menarik 
yang dilengkapi dengan se-
jumlah animasi. Dengan 

aplikasi ini pengguna 
juga bisa 

m e -
mon-
i t o r 

dan men-
gatur kecepatan 

fan pada laptop ini untuk 
memastikan semua berjalan den-
gan baik. “Kami sangat bangga 
bisa menghadirkan notebook 
ini, di mana di dalamnya ter-
benam DNA Asus ROG yang 
merupakan lini unggulan kami 
untuk produk gaming,” tukas 
Galip Fu.

Di Indonesia, Asus FX553VD 
dipasarkan di harga mulai dari 
Rp 12.299.000. Notebook teran-
yar dari lini Asus Gaming inipun 
dilengkapi dengan layanan ga-
ransi purna jual yang berlaku 
secara global selama 2 tahun 
dan setiap pembelian laptop ini, 
pengguna akan mendapatkan 
bonus gaming backpack secara 
cuma-cuma. ■ ASi

Asus FX553VD Seri FX

Laptop Gaming Murah

Dilarang Memajang Rokok

Pengusaha Ritel 
Kebakaran Jenggot

TunJuK gAmBAR: Vice President and Managing Director 
Sage Software Asia Robin Chao (kanan) dan Communications 
Lead Audrey Pereira Loong berbincang disela memberikan 
keterangan tentang artificial intelligence dan cloud untuk sektor 
UKM & industri kreatif Indonesia saat memperkenalkan Sage 
software di Jakarta, Jumat (24/11). 
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Penyakit yang 
diderita Guru 
SDN Desa 
Busung Biyu 
ini terbilang 
amat mere-
sahkan dan 
mengganggu 
sekali. Betapa 
tidak? Setiap 

malam selalu terasa kedinginan 
sehingga kaki jadi kram, dan sulit 
bernapas sehingga dada jadi terasa 
sesak. “Dulu sudah terasa begitu, 
tapi jarang,” jelas ibu 2 anak ini 
pada 2 Juni 2016 lalu saat ditemui 
di rumahnya di Desa Busung 
Biyu, Kecamatan Busung Biyu, 
Kabupaten Buleleng, ini. Saking 
parahnya, wanita berusia 47 tahun 
ini sempat diopname 2 minggu di 
rumah sakit di Singaraja. 

Sekembalinya dari sana, 
tidak ada perubahan yang berarti, 
masih tetap datang lagi rongron-
gan yang menyebalkan itu. 
kemudian, wanita yang sedang 
menderita ini tidak patah arang 
lalu mencoba berobat ke klinik di 
Denpasar. di sana, baru diketa-
huinya kalau penyaklitnya itu 
Asto alias rematik jantung. Dan 
ia pun punya kolesterol tinggi. 

Akhirnya, demi kesehatannya, ia 
berobat jalan seminggu sekali ke 
klinik itu. Cukup jauh memang, 
tapi demi kesehatan apalah 
artinya Singaraja-Denpasar? Dan 
apa hasilnya? Kurang lebih satu 
setengah bulan mengonsumsi 
obat dari klinik, bukannya sem-
buh malah telinganya berden-
gung-dengung dan terasa pekak. 
Walah.... tepuk jidat wanita yang 
malang ini.

Setelah kejadian itu, wanita 
yang bernama Ni Ketut Aslini 
ini mengetahui Madu Bima 
99 bermanfaat ampuh dapat 
menyembuhkan penyakitnya. 
Penasaran? Tentu saja. Mulailah ia 
mengonsumsi madu pahit itu pagi 
dan sore masing-masing 2 sendok 
selama 15 hari, dan menghabiskan 
1 setengah botol. Dan apa hasil 
yang didapatnya? Kondisi badan 
jadi sehat, segala keluhan akibat 
penyakit yang diduga Asto itu 
jauh berkurang, ia jadi tak mudah 
capek, dan kulitnya terasa segar. 
Karena merasa ada perubahan 
yang berarti, ia cek ke klinik di 
Denpasar. Dokter yang menangan-
inya keheranan. Kenapa? Astonya 
kini negatif, dan kolesterolnya pun 
normal. puas dengan Madu Bima 

99, ia pun berhenti minum obat 
dan terus minum madu pahit ber-
manfaat manis itu. Dan ia pun me-
nyuruh seluruh anggota  keluarga 
minumnya. “Juga teman-teman 
guru saya rekomendasikan untuk 
minum Madu Bima 99,” tukasnya 
dengan wajah berseri-seri.

Saat ini berbagai madu pahit 
dengan berbagai merek telah 
beredar di pasaran. Tapi, yang 
banyak digemari, karena manfaat-
nya yang nyata, memang Madu 
Bima 99. Apalagi, dari hasil uji 
laboratorium Fakultas Farmasi 
UI dan Sucofindo September 
2014, Madu Bima 99 terbukti 
bebas dari bahan kimia obat, 
patogen, logam berbahaya, dan 
zat berbahaya lainnya. Bahkan, 
saat ini juga tersedia Madu Bima 
99 khusus, yakni Madu Kes-
uburan Pria, Madu Kesuburan 
Wanita, dan Madu Kecerdasan 
Otak. Untuk mendapatkannya, 
Anda bisa datang ke apotek, toko 
obat, dan outlet-outlet lainnya di 
kota Anda. Untuk informasi lebih 
lengkap, Anda bisa mengunjungi  
@madubima99, www.madubima.
com, dan www.
facebook.com/
Madu Bima 99.

Kedinginan, Kram, Sesak Napas, 
dan Lekas Lelahnya itu Kini Telah Hilang 

Jabodetabek: 081280964480, Jakpus: 085782402659, Jaksel: 83811263660, 
  Jaktim: 08812201056, Jakbar/jakut: 081298986777, Depok: 081372219274,  

Tangsel: 082299232522, Kota Tangerang: 08988198177, 081286904603,  
Kota Bekasi: 081288022379, 081214662105, Kab. Bekasi:  081280964480, 

Kab. Bogor: 082311673813, 0251 7106 495, Kota Bogor: 085224117757, 082217413898, 
Karawang: 085779713672, Cianjur: 0822 8359 1371

MOHAMAD QORI/RM

TERTAWA: Head of HR FWD Life Heny Mustikasari (kedua kanan) berbincang bersama para 
pemenang Pengumpul Aset Terbanyak pada FWD Olympic 2017 di Jakarta, Jumat (24/11). FWD 
Life menyelenggarakan program edukasi literasi keuangan berupa pertandingan board games, FWD 
Olympic 2017, guna memudahkan peserta memahami pentingnya memiliki asuransi.

ANTARA FOTO/Audy Alwi/ama/17.


