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Di tahun itu, intensitas pertempuran 

dalam rangka mempertahankan 

kemerdekaan mulai menurun. 

Sebagai ungkapan kegembiraan 

atas kemerdekaan yang diraih oleh 

para pejuang, beragam lomba 

kemudian dilakukan, seperti panjat 

pinang, tarik tambang sampai balap 

karung.

Perayaan Har i  Kemerdekaan 

Republik Indonesia akan selalu 

menjadi momen yang ditunggu-

tunggu oleh masyarakat Indonesia.

Momen bersejarah mengingat masa 

kebebasan Indonesia lepas dari 

belenggu kolonialisme itu selalu 

diperingati oleh setiap negara 

secara nasional.

Oleh karena itu setiap tahunnya JBT 

melaksanakan pesta kemerdekaan 

d e n g a n  m e m p e r i n g a t i  d a n 

merefleksikannya dengan beberapa 

lomba-lomba tradisional khas 

Indonesia. 

Pada tanggal 16 Agustus 2019, 

dalam rangka memeriahkan HUT RI 

ke 74 dan untuk meningkatkan 

k e re k a t a n  h u b u n g a n  a n t a r 

karyawan, JBT mengelar lomba-

lomba tradisional seperti lomba 

oper  tepung,  ba lap  karung , 

mancing, makan kerupuk, dll. 

Perayaan lomba 17 Agustusan merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk 

menyambut hari kemerdekaan RI. Meski ragam lomba yang diadakan dari tahun ke tahun cenderung sama, 

antusiasme masyarakat dalam mengikutinya tidak perlu ditanyakan. Mulai dari anak-anak hingga orang 

tua semuanya tidak melewatkan momen seru tiap bulan Agustus itu. Beragam hadiah unik dan menarik 

pun banyak dijumpai, mulai peralatan dapur hingga Sembako.

Akan tetapi, tak banyak yang tahu sejak kapan lomba Agustusan pertama kali diadakan dan siapa 

pelopornya. Hingga saat ini, tidak diketahui siapa tokoh atau kelompok yang memulai perayaan lomba 17 

Agustusan. Tradisi tersebut mulai ramai dilakukan sekitar tahun 1950-an.
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DUKUNG KESUKSESAN IAID 2019, 
PT JBT JELASKAN SKEMA BISNIS JALAN TOL INDONESIA 
KEPADA DELEGASI LESOTHO

Bali (21/08), PT Jasamarga Bali Tol (JBT), salah satu anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, pengelola 

Jalan Tol Bali Mandara yang menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai Tuban dan Nusa Dua sepanjang 

12,7 Km, turut mendukung pelaksanaan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 yang 

berlangsung pada 20-21 Agustus 2019.

Salah satu Delegasi Lesotho, Director General of the 

Roads Directorate Seboka Thamae tertarik dengan 

skema bisnis jalan tol di Indonesia yang bersandingan 

dengan jalan nasional yang dikelola oleh Pemerintah. 

Dalam pertemuannya dengan PT JBT, Thamae 

menjelaskan bahwa jalan nasional yang ada di Lesotho 

saat ini sudah tidak dapat menampung kendaraan yang 

terus tumbuh.

“Inilah penyebab utama kepadatan yang terjadi di jalan 

nasional Lesotho. Kepemilikan kendaraan di Lesotho 

terus tumbuh tetapi jumlah jalan nasional tidak 

bertambah signifikan. Salah satu faktornya adalah 

karena kami masih menggunakan anggaran negara 

untuk membuat jaringan jalan nasional sehingga 

pembangunan terbatas,” jelas Thamae.
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Direktur Utama PT JBT Enkky Sasono didampingi oleh 

Corporate Secretary PT JBT Drajad Hari Suseno serta 

jajaran General Manager PT JBT turut memberikan 

pemaparan bagaimana skema bisnis jalan tol di 

Indonesia, khususnya Jalan Tol Bali-Mandara, dapat 

diaplikasikan. 

“Saat ini di Indonesia, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) 

berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan 

jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan 

pengawasan terhadap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). 

BPJT akan membuka lelang untuk jalan tol baru dan Jasa 

Marga sebagai holding perusahaan kami dapat ikut 

proses lelang tersebut,” ujar Enkky.

Selain itu, Drajad menjelaskan dalam pembangunan 

jalan tol juga diperlukan pertimbangan ekonomi dan 

finansial sebagai acuan dalam investasi jalan tol.

“Terdapat beberapa skema bisnis pembangunan jalan di 

Indonesia. Untuk jalan nasional, jelas menggunakan 

anggaran Negara. Untuk proyek jalan tol yang layak dari 

segi ekonomi maupun finansial, maka terbuka bagi para 

investor untuk menanamkan modal melalui BUJT. Nah, 

yang satu lagi adalah konsep hybrid untuk jalan tol yang 

layak dari segi ekonomi namun tidak layak secara 

finansial tetapi tetap harus dibangun karena akan 

meningkatkan konektivitas, dapat didanai oleh investor 

dan anggaran Negara secara bersamaan,” jelas Drajad.

Mendapatkan penjelasan komprehensif dari PT JBT, 

Thamae mengaku telah mendapatkan pencerahan 

mengenai konsep bisnis jalan tol di Indonesia yang 

kemungkinan besar dapat diterapkan di negaranya, 

seperti pembebasan lahan oleh Pemerintah, skema 

penetapan tarif awal, masa konsesi, serta penyesuaian 

tarif setiap dua tahun.

“Dalam konsep pengusahaan jalan tol di Indonesia, 

investor masih disupervisi oleh Pemerintah bahkan turut 

terlibat dalam proses evaluasi business plan hingga 

menetapkan besaran tarif dan masa konsesi untuk 

investor tersebut. Ini sangat menarik, ini merupakan 

salah satu konsep yang akan kami ajukan ke parlemen 

Lesotho,” jelas Thamae.

Di akhir per temuan, Thamae berencana untuk 

mengundang Jasa Marga untuk dapat membantu 

membuat pra studi kelayakan dan studi kelayakan, 

termasuk jika Jasa Marga berminat untuk investasi di 

Lesotho, maupun di Afrika secara global.

Tidak hanya membahas skema bisnis jalan tol, Thamae 

juga mendapatkan kesempatan untuk melihat 

pengoperasian jalan tol secara langsung dengan 

mengunjungi pool ruas dan Gerbang Tol (GT) Benoa, 

serta melihat beberapa fasilitas penunjang jalan tol 

seperti wind speed/alat pengukur kecepatan angin dan 

Traffic Information Center PT JBT.

IAID 2019 merupakan tindak lanjut dan upaya 

memelihara momentum Indonesia-Africa Forum (IAF) 

pada 2018. IAID 2019 dihadiri sekitar 700 pemimpin 

bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah 

bahkan sejumlah menteri, dan para pemangku 

kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika.

Para peserta membahas upaya konkrit yang dapat 

dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi 

ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan 

pariwisata, energi dan per tambangan, skema 

pembiayaan, kerja sama perdagangan, dan kerja sama 

pembangunan
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Di zaman sekarang ini, sudah banyak kalangan anak muda yang sukses dalam dunia 

bisnis. Banyak dari mereka yang lebih memilih berbisnis daripada menjadi karyawan, 

apalagi kalangan anak muda zaman milenial sekarang cenderung lebih mudah bosan 

dalam bekerja. Selain bosan, alasan lain yang membuat mereka lebih memilih berbisnis 

adalah waktu yang tidak terikat, bisa dilakukan di mana saja, dan memberi penghasilan 

yang tidak terbatas.

Tidak bisa dipungkiri memang menjalankan bisnis tidaklah mudah, apalagi bagi pemula 

yang baru mau merintis, banyak sekali tantangan yang harus dilewati agar bisa bertahan 

hingga sukses. Diperlukan beberapa keahlian dan langkah yang tepat untuk bisa sukses. 

Berikut tips memulai bisnis yang menguntungkan untuk pemula.

15 TIPS MEMULAI BISNIS 
YANG MENGUNTUNGKAN

BAGI PEMULA

Bentuk Mindset Bisnis

Langkah paling awal adalah menanamkan mindset 

bisnis dalam pikiran Anda. Namanya bisnis pasti ada 

untung dan ruginya. Selain itu, dalam menjalankan 

bisnis pastinya Anda akan menemui hambatan dan 

rintangan yang siap untuk dihadapi. Memang kondisi 

yang ada di lapangan tidak sesuai dengan apa yang 

Anda pikirkan, maka dari itu Anda harus memiliki mental 

baja agar bisnis bisa tetap bertahan dan tidak akan 

mengalami kegagalan di tengah jalan.

Bulatkan Niat

Ketika memulai berbisnis tanpa niat yang jelas atau 

hanya iseng saja, maka pencapaian hasil akhirnya tidak 

akan maksimal dan dapat dipastikan Anda akan lebih 

mudah menyerah di tengah jalan. Berbeda dengan 

yang dari awal sudah membulatkan niatnya untuk 

berbisnis dengan kuat, pasti hasilnya akan lebih 

maksimal dan tidak mudah menyerah. Dari sinilah dapat 

diambil kesimpulan bahwa niat bisa menentukan 

kesuksesan dalam besbisnis.  

Fokus Satu Bisnis

Fokus menjadi salah satu kunci sukses berbisnis untuk 

pemula, karena nantinya Anda akan mencurahkan 

semua tenaga dan pikiran pada satu bisnis. Salah satu 

penyebab gagalnya pebisnis pemula adalah mereka 

terlalu memiliki banyak bisnis sehingga pikirannya 

terpecah-pecah ke bisnis yang lainnya. Memang 

memiliki banyak bisnis tidak dilarang, namun bisnis yang 

Anda jalankan haruslah sudah bisa berjalan sendiri. Jika 

bisnis tersebut sudah bisa berjalan sendiri tanpa Anda 

terlibat terlalu banyak, barulah Anda bisa membuat 

bisnis baru yang lain.

Mulai Dari yang Disukai

Usahakan memulai bisnis dari apa yang Anda sukai. 

Karena dengan memulai dari bisnis yang disukai, 

pastinya Anda lebih memahami seluk beluk dalam 

bidang tersebut. Kalaupun di jalan nanti ada kendala, 

Anda tidak akan terlalu kesulitan untuk mengatasinya. 

Misalnya jika Anda suka memasak, Anda bisa memulai 

dengan membuka warung makan di rumah, bisa juga 

menerima katering makanan, menjual peralatan masak, 

dan sebagainya.
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Lihat Peluang Bisnis Sekitar

Mulailah dengan mencari peluang bisnis yang ada di 

sekitar Anda. Tidak menutup kemungkinan banyak 

bisnis yang ada di sekitar Anda yang memiliki prospek 

lebih bagus kedepannya. Kelebihan lainnya adalah jarak 

dengan tempat tinggal yang dekat dan Anda lebih 

memahami tentang seluk beluk di sekitar yang 

memengaruhi peluang bisnis di sekitar Anda.

Baca Kekuatan Pesaing

Jangan sampai Anda bersaing dengan pebisnis besar 

yang sudah punya nama dan jaringan bisnis yang kuat, 

kecuali Anda mempunyai modal yang besar dan siap 

dikeluarkan untuk mengalahkan pesaing bisnis. 

Kalaupun Anda akan mengalahkan pesaing yang sudah 

besar, Anda harus memiliki perbedaan dan nilai yang 

lebih unik seperti pelayanan yang lebih baik, produk 

yang unik dan kreatif, dan memiliki kelebihan lain yang 

tidak dimiliki pesaing bisnis Anda.

Pilih Lokasi Strategis

Lokasi juga berpengaruh penting dalam berbisnis yang 

tidak boleh salah. Ada banyak pebisnis yang sudah 

keluar modal banyak tetapi bisnisnya tidak bisa berjalan 

sesuai dengan apa yang direncanakan, masalahnya 

hanya karena pemilihan lokasi yang kurang tepat. 

Contohnya saja jika Anda ingin membuka usaha 

laundry, maka lokasi strategis yang bisa Anda pilih 

adalah yang berdekatan dengan kampus, pabrik, atau 

perkantoran.

Promosi Secara Tepat

Memulai bisnis tanpa melakukan promosi, tentunya 

bisnis tidak akan mudah berkembang dan tidak bisa 

dikenal banyak konsumen. Sekarang ini promosi 

menjadi hal yang wajib dilakukan, apalagi untuk bisnis 

yang baru dirintis. Karena selain produk lebih dikenal, 

manfaat lain dari promosi secara tepat adalah bisa 

meningkatkan penjualan, menarik minat konsumen, dan 

menunjukkan kualitas produk. Anda bisa mulai 

melakukan promosi melalui media Internet.

Manfaatkan Social Media

Bisnis saat ini jika tidak memiliki social media yang aktif 

rasanya ada yang kurang. Apalagi saat ini jaringan 

Internet sudah mudah diakses oleh siapapun. Social 

media sekarang ini memiliki peran penting dalam 

strategi bisnis, baik bisnis skala kecil atau yang sudah 

besar. Selain melakukan promosi kepada follower social 

media, Anda juga bisa berkomunikasi 2 arah dengan 

semua konsumen, sehingga Anda lebih mudah 

mendapatkan feedback yang bisa dijadikan acuan 

untuk memajukan bisnis lebih baik lagi kedepannya.

Lakukan Hal yang Unik

Pada dasarnya konsumen memiliki sifat mudah bosan 

terhadap suatu produk. Maka Anda sebagai pebisnis 

harus melakukan inovasi hal-hal unik yang bisa 

membuat konsumen Anda loyal, jangan sampai 

konsumen beralih menggunakan produk pesaing. 

Alasan lainnya adalah agar bisnis bisa beradaptasi 

dengan perkembangan zaman, sehingga konsumen 

akan merasa puas dengan produk Anda. Namun perlu 

dicatat, bahwa bukan hanya keunikannya saja, tetapi 

kebutuhan dari konsumen yang paling utama harus 

terpenuhi terlebih dahulu.

Kerja Sama Tim yang Kuat

Kerja sama tim yang kuat juga menjadi salah satu faktor 

penting, apalagi ini adalah bisnis yang baru dirintis. 

Kalau bisa dalam pemilihan anggota tim, cobalah pilih 

tim yang memiliki mental baja dan tidak mudah putus 

asa. Karena namanya merintis pasti akan banyak cobaan 

dan halangan yang harus dilalui. Jika bisnis Anda 

berkolaborasi dengan teman, maka cobalah bagi tugas 

antar anggota yang jelas dan selalu lakukan evaluasi 

berkala supaya kedepannya semakin lebih baik lagi.

Belajar dari Kesalahan

Setiap orang pastinya pernah melakukan kesalahan, 

apalagi dalam berbisnis kesalahan menjadi salah satu 

hal yang wajar. Apalagi jika Anda masih pemula dalam 

berbisnis, Anda harus banyak belajar dari kesalahan 

yang pernah diperbuat. Jangan pernah malu untuk 

mengakui kesalahan, karena kesalahan akan 

meningkatkan kemampuan jika Anda mau belajar 

bagaimana memecahkan solusinya. Bila perlu kesalahan 

yang pernah dibuat dicatat, sehingga nanti sewaktu 

akan bertindak bisa dijadikan acuan agar tidak 

melakukan kesalahan lagi.
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Denpasar, 23 Agustus 2019, PT JBT kembali menerima kunjungan dari salah satu peserta 

Indonesia Africa Infrastructure Dialogue yang diselenggarakan di Nusa Dua-Bali. Kali ini yang 

berkunjung adalah Mr. Abdelkader Amara, Minister Of Equipment, Transport, Logistics and 

Water dari Negara Maroko.

Dalam kunjunganya, Abdelkader menyampaikan bahwa tertarik dan kagum dengan konsep 

pembangunan dan bisnis jalan tol di Indonesia.

Drajad Hari Suseno memberikan 
pemaparan tentang konsep 
pembangunan jalan tol di Indonesia

Ahmad Izzi sedang menjelaskan
tentang sentral  komunikasi JBT

JBT memberikan cindramata kepada 
mr. Abdelkader berupa buku sejarah 
pembangunan jalan tol bali mandara 
yang berjudul Tol Di Atas Laut dan 
We Can Do It

Mr. Abdelkader memberikan 
cintramata kepada JBT

Mr. Abdelkader berkunjung
ke Gerbang Tol Bali Mandara 

Dengar Kritik & Saran 

Konsumen

Seorang pebisnis yang sukses, dia akan menganggap 

kritik dan saran adalah guru yang bisa membimbing 

menuju jalan kesuksesan. Jika menerima kritik dan saran 

artinya bisnis Anda masih memiliki banyak kekurangan, 

jangan merasa Anda seakan-akan diserang oleh para 

konsumen. Justru Anda harus berterima kasih kepada 

konsumen yang sudah memberikan kritik dan saran, 

karena itu menjadi bentuk kepedulian konsumen 

terhadap bisnis Anda agar lebih baik.

Kerja Keras

Untuk meraih kesuksesan mungkin tidak semudah yang 

dibayangkan, dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan 

mulai dari waktu, tenaga, dan pikiran. Jika Anda dari 

awal membangun bisnis hanya santai-santai saja, maka 

kesuksesan akan lama tercapainya atau bahkan malah 

terjadi kegagalan di tengah jalan. Bisa dikatakan bahwa 

hasil yang Anda dapatkan akan berbanding lurus 

dengan usaha yang Anda lakukan, semakin besar usaha 

Anda semakin besar pula kesuksesan yang akan Anda 

dapatkan.

Kelola Keuangan Dengan Baik

Dalam sebuah bisnis yang sudah berjalan dengan lancar, 

tetapi memiliki pengelolaan keuangan yang buruk, 

maka bisa dipastikan bisnis akan sulit berkembang, lebih 

parahnya lagi bisnis bisa mengalami kegagalan. Dengan 

pengelolaan keuangan yang baik, maka bisa membantu 

perencanaan keuangan bisnis ke depan dengan baik, 

sehingga tidak mengeluarkan banyak uang yang tidak 

begitu penting.

   EDISI 23  AGUSTUS   KulKul • | 2019   EDISI 23  AGUSTUS  KulKul    • | 2019

TIPS



APIC Gathering 2019

FESTIVAL MUSIK

CAPTURECAPTURE

16 17

Denpasar, 25 Agustus 2019. JBT berpartisipasi dalam acara bersih sampah plastik di kawasan 

Hutan Mangrove Bypass I Gusti Ngurah Rai bertajuk “Go Clean Our River 2019” yang diinisiasi oleh 

Radar Bali.

Sampah plastik menjadi ancaman serius terutama terhadap mangrove karena sampah melilit atau 

menutup akar, batang serta daun mangrove, khususnya anak mangrove yang baru ditanam. 

Sampah - sampah tersebut menyebabkan mangrove tidak bisa tumbuh dan akhirnya mati. 

Melalui aksi bersih sungai dan mangrove dari sampah plastik, JBT berharap masyarakat menyadari 

bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan bagian dari 

investasi kesehatan. Hal ini merupakan apresiasi untuk alam sekitar kita karena dibutuhkan 

lingkungan yang bersih agar kesehatan kita terjaga.

GO CLEAN OUR RIVER 2019

Ribuan peserta yang sedang 
menunggu pembagian 
lokasi bersih-bersih

Tim JBT yang sedang melakukan kegiatan 
pungut sampah yang berada di akar-akar mangrove

Putu Agus Setiawan sedang mencangkul 
lumpur yang dipenuhi oleh sampah

The 90's tampil saat Festival Musik
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