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Kilas Industri Ritel di Indonesia

Industri ritel diprediksi terus meningkat tiap tahunnya dan dipandang sebagai industri yang
menguntungkan untuk segala jenis usaha ritel seperti Food Retailer (Supermarket dan Convenience
Store), General Merchandise Retailer (Department Store) dan Nonstore Retailer (E-Commerce).
Meningkatnya industri ritel di Indonesia disebabkan oleh;

Struktur demografi Indonesia yang didominasi penduduk usia muda yang akan meningkatkan jumlah
tenaga kerja produktif dengan disposable income dan kebutuhan yang juga makin tinggi

Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia

Jumlah kelas berpendapatan menengah yang terus bertambah

Namun, melambatnya ekonomi di Indonesia tahun 2015 menyebabkan industri ritel pun terkena
imbasnya. Perkembangan industri ini terpantau melambat yang di sebabkan oleh turunnya daya beli
masyarakat, indeks kepercayaan konsumen (IKK) serta lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
Amerika Serikat.  Dalam hal potensi di masa depan, industri ritel di Indonesia dilihat masih memiliki
potensi besar untuk jangka menengah dan panjang mengingat Indonesia menempati posisi ke 12 dari 30
negara berkembang tujuan investasi ritel. Hal ini dapat dibuktikan dengan tumbuhnya beberapa
perusahaan ritel baru di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir di tengah melambatnya
ekonomi di Indonesia.

Industri ritel juga masih akan berkontribusi mengurangi angka pengangguran di Indonesia dikarenakan
industri ini cukup memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian skala lokal dan
nasional. Dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan potensi ritel lokal pun
menjadi salah satu faktor makin berkembangnya perusahan-perusahaan di sektor industri ini sehingga
dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja baru yang potensial dan berkualitas.

Seiring dengan berkembangnya sektor industri ritel di Indonesia pemerintah juga dipandang masih perlu
untuk melakukan pemerataan pembangunan terkait dengan konsentrasi industri dan kegiatan ekonomi
yang kebanyakan masih berpusat di pulau Jawa, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap
pengembangan industri yang bersangkutan. Dapat kita lihat bahwa pengembangan ritel di daerah masih
terbatas, lantaran banyak daerah yang belum memiliki ketentuan tentang tata ruang dan belum adanya
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ketentuan daerah tentang rencana detail tata ruang yang membuat pengusaha ritel di daerah tidak
berkembang. Konsentrasi industri dan kegiatan ekonomi juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat
daerah dimana mereka akan mengalami kesulitan dalam menemukan barang-barang yang mereka
butuhkan sehingga banyak beralih membeli barang melalui online store. Hal ini berlaku di kota-kota
besar yang masyarakatnya notabene sudah terekspos oleh teknologi, namun tidak untuk mereka yang
berada di daerah yang masih belum terjangkau infrastruktur dan teknologi.

Menghadapi tahun 2016, tren industri ritel diprediksi akan lebih banyak di jenis usaha Nonstore Retailer
atau yang lebih familiar dengan istilah E-commerce atau Online Store. Tak bisa dipungkiri pesatnya
pertumbuhan industri E-Commerce dipengaruhi oleh perkembangan dunia teknologi dan informasi yang
menjadi peluang bisnis baru di Indonesia. Sebuah survey menunjukan bahwa hingga tahun 2017
perkembangan pasar E-Commerce di ASEAN akan tumbuh hingga 25% seiring dengan bertambahnya
pengguna internet dan smartphone.

Beberapa perusahaan ritel di Indonesia baik lokal maupun asing juga akan diprediksi meningkat di tahun
2016. Survey lainnya mengindikasikan bahwa ritel lokal seperti Matahari Putra Prima Abadi dan Mitra
Adi Perkasa akan menguat. Adapun pertumbuhan Supermarket dan convenience store seperti PT.
Sumber Alfaria Jaya juga akan terus berekspansi dan stabil di tahun depan. Semetara untuk ritel asing,
beberapa nama perusahaan yang cukup besar masih mendominasi pasaran seperti Nike yang sudah 10
tahun di Indonesia serta memiliki sales revenue yang cukup tinggi di beberapa kota-kota besar di
Indonesia, GAP, serta Adidas yang sudah menjadikan Indonesia sebagai lokasi penjualan utama selama
25 tahun, dan disusul beberapa perusahaan ritel asing lainnya.

Meskipun keadaan ekonomi di Indonesia melambat di tahun 2015, industri ritel masih diprediksi akan
terus berkembang hingga tahun 2017. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor pendukung seperti
surga demografi yang dimiliki Indonesia, meningkatnya masyarakat kelas menengah dan perubahan
gaya hidup, serta konsep wirausaha yang saat ini sedang berkembang pesat di masyarakat Indonesia
yang mana salah satunya berinvestasi pada pengembangan ritel-ritel lokal.
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