Manajemen
Century Park Group akhirnya
mendirikan Hotel Atanaya
di Bali. Namun, Fransisca tidak
mau dianggap pendirian hotel
tersebut sekadar latah mengikuti tren pembangunan hotelhotel baru belakangan ini.
“Di hotel baru ini kami punya
konsep, arah, dan pangsa pasar
yang jelas,” tandasnya.
Untuk membangun hotel
anyar itu, mereka melakukan
perencanaan dan menyusun
konsep selama dua tahun lebih.
“Sekarang banyak orang yang
membangun hotel karena dapat
harga tanah murah dan punya
uang, tanpa memikirkan konsepnya seperti apa,” imbuh
Fransisca. Nah, Century Park
Group berusaha memberikan
sentuhan berbeda dibanding
dengan hotel-hotel lain di Bali.
Setelah melakukan survei ke
seantero Bali, mereka memutuskan membangun hotel bintang empat berkonsep peranakan modern. Ini adalah campuran antara budaya tradisional
dengan budaya China. Konsep
itu diwujudkan dalam bentuk
fisik dan desain Hotel Atanaya.
Seperti, dinding lobi utama hotel dihiasi bordiran baju encim
dan batik pekalongan berikut
pernak- pernik lainnya. Nuansa
peranakan ini terus berlanjut
hingga di kamar para tamu.
Tak hanya itu, nuansa terse-

Beberapa
pegawai Hotel
Atanaya ini
sebelumnya
pernah bekerja
di Hotel Atlet
Century Park.

but disempurnakan dengan
menu makanannya. Seperti makanan nasi bogana, nasi kuning,
nasi panglima, dan minuman
cendol sebagai hidangan untuk
para tamu hotel.
Meski begitu, Century Park
Group tidak membidik khusus
para pelancong asal China
sebagai target pasarnya. Target
mereka adalah para pebisnis
yang melawat ke Bali.
Strategi manajemen dan pemasaran itu mulai terbukti. Saat
masih tahap desain, Fransisca
mengklaim, sudah ada calon
tamu yang memesan untuk
menginap di hotel dengan jumlah kamar 109 kamar tersebut.
“Tamu pertama kami itu tertarik dengan desain peranakan,”
imbuhnya. Bahkan, sebelum
dibuka secara resmi, ada sekitar 66 kamar yang sudah dipesan. Sedangkan selama bulan
Desember ini, sebanyak 70 kamar telah dipesan.
Melihat antusiasme calon
konsumen itu, Fransisca menargetkan tingkat okupansi
Hotel Atanaya pada tahun pertama beroperasi sebesar 99%.
Target itu bukan mustahil dapat
dicapai karena sejak dini Century Park Group telah menggelar penawaran kepada para calon konsumen. “Kami berani
menawarkan sebelum hotel dibangun karena mempunyai
konsep dan market yang jelas.
Jadi tidak bingung untuk men-

KONTAN 17 - 23 Desember 2012

jualnya,” katanya.
Selain menawarkan secara
langsung, mereka membuat situs dalam jaringan (daring)
www.atanaya.com untuk pemesanan daring. Mereka juga
aktif memberikan informasi
dan menawarkan Hotel Atanaya
kepada para tamu yang kebetulan sedang menginap di Hotel
Atlet Century Park. Termasuk,
paket promosi menginap di
Hotel Atanaya bagi pelanggan
yang menggelar pernikahan di
Hotel Atlet Century Park. “Kamar itu digunakan untuk bulan
madu,” katanya.

Reﬂeksi

Mengenali Tanda
Bubble Ekonomi
individu sering kali tidak disadari, di mana pemahaman-pemahaman parsial termasuk
analisis yang bersifat cost-benefit, risiko, dan asumsi-asumsi
bermasalah.

Membentuk PT baru
Jika menilik nama hotel baru
tersebut, Atanaya berasal dari
bahasa Sansekerta yang berarti
beranak-pinak. Yang menjadi
pertanyaan adalah mengapa pihak manajemen perusahaan tidak memberikan nama Hotel
Century Park seperti nama
“saudara tuanya” sehingga hotel
anyar itu lebih cepat dikenal
masyarakat? Apalagi, belakangan ini, operator hotel cenderung
menyeragamkan nama seluruh
jaringan hotel yang dikelolanya.
Contohnya, Ibis Hotel.
Ternyata, manajemen Century Park Group sengaja melakukan itu. Pertimbangannya, mereka berniat membentuk manajemen baru yang khusus
mengelola dan mengoperasikan
seluruh jaringan hotel milik
Century Park Group. Sayang,
Fransisca belum mau bercerita
banyak soal itu. Yang jelas, saat
memperkenalkan pembangunan Hotel Atanaya beberapa bulan lalu, dia sempat menyatakan
hotel itu berada di bawah manajemen baru bernama PT Arja
Bali Astama yang bakal dibentuk tahun 2013.
Meski saat ini namanya berbeda, pelayanan Hotel Atanaya
di Bali sama dengan Hotel Atlet
Century Park di Jakarta. Maklum, dua hotel itu dipegang oleh
manajemen dan orang-orang
yang sama. Sedangkan beberapa pegawai Hotel Atanaya sebelumnya pernah bekerja di
Hotel Atlet Century Park.
Namun, Century Park Group
juga membuka kesempatan
bagi warga setempat untuk bekerja di Atanaya. Khusus untuk
koki, mereka harus melalui
masa pelatihan selama enam
bulan sehingga mampu menghadirkan kesamaan rasa
masakan dengan hotel induknya di Jakarta.
Fransisca menambahkan,
meskipun karyawan Atanaya
ada yang sudah berpengalaman
di Hotel Atlet Century Park,
mereka tetap harus mengikuti
pelatihan. Dalam memilih calon
karyawan baru, dia lebih menekankan pada kerjasama tim
dan tidak egois.
Sebab, Century Park Group
identik dengan sifat kekeluargaan yang erat dan saling berkerjasama. “Kalau ada calon
pegawai yang tidak terbiasa
kerja tim, berarti dia tidak cocok untuk bergabung bersama
kami,” pungkasnya. Melalui
cara tersebut, manajemen perusahaan berharap terciptanya
keseragaman pelayanan di
antara dua hotel yang
berbeda lokasi itu.
❏
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epanjang sejarah manusia, financial bubbles telah dan akan terus terjadi.
Beberapa bubble yang menjadi
studi kasus klasik adalah: Tulip
Mania 1630, The Great Crash
and Great Depression 1930-an,
Jepang akhir 1980-an, Krisis
Asia akhir 1990-an, Internet
Crash awal 2000-an, dan Housing Crisis di AS yang diawali
2007. Apakah bubble akan terjadi lagi dalam waktu dekat? Apa
tanda-tanda gelembung dan
menjelang pemecahan bubble?
Pengajar ilmu ekonomi di
Universitas Yale dan Global
Equity Investor, Vikram Mansharamani, dalam bukunya
BOOMBUSTOLOGY: Spotting
Financial Bubbles Before
They Burst, menyatakan,
lima lensa analisis fenomena bubble. Yaitu, mikroekonomi, makroekonomi, psikologi, politik, dan biologi.
Ia membedah lima landmark bubble di
atas dengan
tajam dan lugas. Lima lensa
tersebut digunakan pula dalam
mendeteksi penggelembungan dan
pemecahan bubble mendatang.
Mansharamani menggabungkan beberapa lensa dari ilmu
alam dan ilmu sosial karena
pengetahuan manusia mempunyai batas, seperti disebut Teori
Refleksivitas George Soros. Teori ini mengambil delta antara
realitas yang sebenarnya dengan persepsi mengenai realitas
tersebut. Ini dasar mikroekonomi lensa pertama.
Dasar makroekonomi lensa
kedua melihat dari segi utang
(debt) dan pendapatan (income)
yang bisa berintensitas sangat
konservatif, menengah, dan sangat rileks (seperti Ponzi yang
me-leverage puluhan kali). Selain itu melihat segi pola-pola
konsumsi yang merupakan
trade-off dari investasi yang
terkait erat dengan suku bunga.
Dasar psikologi lensa ketiga
mengasumsikan manusia adalah makhluk rasional yang irasional. Cognitive biases setiap

Hasil penelitan juga membuktikan manusia umumnya terlalu
percaya diri terhadap kemampuan mereka dan tidak menyadari batas-batas mereka. Selain
itu, bagaimana suatu pertanyaan ditanyakan (framing) bisa
menghasilkan jawaban yang
sangat berbeda. Ini bisa mudah
Anda praktikkan. Para ahli public speaking melatih siswa berbicara dengan intonasi dan
substansi positif agar mendapatkan respons positif pula.
Dasar lensa keempat adalah
politik alias peran negara terhadap kepemilikan privat.
Berbagai spektrum
kepemilikan

Indonesia dengan
sistem ekonomi
kapitalis “malumalu” besar
kemungkinan
mengalami
bubble.

dapat dijumpai di antara kapitalisme dan sosialisme. Semakin
kapitalis maka semakin sedikit
campur tangan negara. Sebaliknya, semakin sosialis maka semakin besar campur tangan
negara.
Nasionalisasi dan proteksi
bidang-bidang tertentu merupakan indikator besarnya campur
tangan tersebut. Di negara-ne-

gara kapitalis yang mengandalkan pasar bebas, campur tangan
pemerintah menyebabkan distorsi supply dan demand. Salah
satu provisi pajak AS, misalnya,
memberikan tax break untuk
kendaraan seberat 600 pon. Ini
menyebabkan pembuat mobil
SUV berlomba-lomba memproduksi mobil-mobil berat seperti
Hummer dan BMW X5.
Dasar lensa kelima adalah
biologi, alias menggunakan kerangka epidemiologi dan emergence (penampakan). Epidemiologi adalah studi penyebaran bibit penyakit di dalam suatu
populasi dan ini bisa juga terjadi pada produk. Gabungan antara lima lensa tersebut terlihat
pada “Demam Tulip” di Belanda
abad ke-17 dan “Demam Properti” di AS beberapa tahun
lalu, yang menyebar bak virus
dalam sekejap. Lalu, pecahlah
bubble dalam sekejap pula.
Otomatis, negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis
sangat kecil kemungkinan
untuk mengalami asset
class bubble. Indonesia
dengan sistem ekonomi
yang
“malu-malu”
kapitalis sangat besar
kemungkinan mengalami bubble, yang
telah terjadi di masa krisis ekonomi Asia 1997
lalu. Ditambah lagi dengan berbagai proteksi
dan over regulated
terhadap bidang-bidang tertentu.
Jika Anda seumuran
saya, pasti Anda masih ingat
jelas krisis ekonomi Asia 1997,
Internet Crash 2001, dan Housing Market Crash USA 2007.
Mungkin Anda juga mengalami
kerugian, seperti saya, yang
mudah-mudahan tidak dialami lagi di masa mendatang. Sekarang, apa saja indikator yang paling mudah dipakai untuk memperhatikan
apakah sedang terjadi bubble?
Sotheby’s dan Christie’s auction houses selama ini memberikan indikator yang baik bagi
“uang mudah”. Selain itu, proyek-proyek mercusuar seperti
Gedung Sears dan Gedung Petronas serta Burj Al-Arab juga
menjadi sinyal lampu merah.
Bubble-bubble yang bisa dipastikan akan pecah dalam
waktu cukup dekat di Indonesia
adalah bubble properti dan investasi asing. Di AS, sudah sangat diantisipasi pecahnya bubble utang pinjaman pendidikan
universitas oleh para mahasiswa dan orangtuanya (student
loan), bubble energi alternatif,
dan bubble emerging market
stocks. Silakan mengamati! ❏

