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MAP Aktif Melampaui Target Kuartal Pertama 2019 
 
Jakarta, 30 April 2019 – PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), perusahaan ritel untuk 

produk Sports & Leisure terdepan di Indonesia, hari ini mengumumkan pencapaian 

pendapatan untuk kuartal pertama, dimana pendapatan bersih meningkat hampir 15% 

menjadi sebesar Rp1.5 triliun. Laba usaha meningkat 23,3% menjadi Rp197 miliar, 

sementara pendapatan bersih yang telah disesuaikan meningkat 25,6% menjadi Rp147 miliar. 

Margin pendapatan bersih (adjusted for accounting treatment of zero interest bond and other 

items) meningkat menjadi 9.7% dari 8.8% yang tercatat di periode yang sama tahun lalu. 

 

 SSSG (Same Store Sales Growth) konsolidasian yang tercatat di kuartal pertama 2019 

meningkat 8%, didorong oleh  kuatnya pertumbuhan di segmen Sports dan Kids. Namun, 

meskipun dengan permintaan pelanggan yang tinggi di bisnis Leisure, terdapat penurunan 

sementara untuk SSSG, terutama berhubungan dengan kendala supply chain terkait perubahan 

struktur perusahaan induk Payless USA yang akan kembali seimbang di semester ke-dua 

tahun ini. 

  

Margin Laba kotor meningkat sebanyak 140 basis poin menjadi 46.4%, hasil dari 

meningkatnya perencanaan merchandise, peningkatan pembelian dan eksekusi pemasaran di 

seluruh platform ritel Multi-tier Perusahaan. Namun untuk menyambut  Hari Raya Idul Fitri 

yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, MAPA mengupayakan inventory days  yang 

lebih tinggi, dari 163 hari menjadi 197 hari untuk memenuhi peningkatan penjualan. 

Pembelian tersebut telah didukung dengan pilihan produk yang tepat dengan jumlah yang 

mencukupi  untuk mencapai target top dan bottom-line MAPA yang lebih baik di musim libur 

kuartal ke-dua. Tambahan  Inventory juga dianggarkan untuk distribusi eksklusif merek Lego 

yang telah di akuisisi, peluncuran digital PlanetSports.Asia dan ekspansi di Vietnam. 

 

MAPA telah menaruh investasi di dalam infrastruktur digital dengan peluncuran independen 

atas PlanetSports.Asia dan KidzStation.Asia, sehingga penjualan digital meningkat tajam 

sebesar 123% dan telah melampaui ekspektasi awal. Investasi tambahan pada kapabilitas 



online, mobile dan media sosial juga telah membuahkan hasil. Terutama, akun instagram 

PlanetSportsRun milik MAPA yang baru, telah memiliki hampir 50.000 pengikut interaktif  

 

dalam enam minggu sejak peluncuran sementara, yang juga menyediakan nasihat pelatihan 

yang unik untuk masyarakat Indonesia dan mendorong pelanggan baru untuk mengunjungi 

gerai dan digital milik Perusahaan. 

 

Menanggapi hasil pencapaian Perusahaan, MAPA’s Corporate Secretary, Ratih D. Gianda 

mengatakan, " Perusahaan mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pertumbuhan 

untuk kuartal pertama, selagi mempersiapkan pondasi untuk inisiatif pertumbuhan masa 

depan di Digital dan Vietnam. Tujuan kami adalah untuk dapat mengoptimalkan platform 

ritel Multi-tier Perusahaan yang unik agar dapat menjadi destinasi belanja yang memiliki 

keanakeragaman produk dan memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda bagi 

pelanggan produk Sports dan Leisure. Kami akan terus berinvestasi di infrastuktur, retail 

operation proses dan berbagai merek kami, untuk menunjukkan  potensi yang sebenarnya 

dari bisnis MAP Aktif.” 

 
 
Tentang PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA)  
MAPA, anak perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), mencatatkan sahamnya di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada Juli 2018. Perusahaan mengoperasikan 1.089 gerai di 74 kota di 
seluruh Indonesia dan mengelola lebih dari 150 merek dimana lebih dari 40 di antaranya 
merupakan merek eksklusif. Tiga lini bisnis utama perusahaan adalah produk Sports, Leisure 
dan Kids. MAPA juga memiki jaringan ritel multi-brand yang telah dipatenkan, termasuk 
Planet Sports.Asia, Sports Station, The Athlete’s Foot, Golf House, Royal Sporting House, 
Ogaan, Kidz Station, dan Planet Sports Kids. MAPA saat ini juga tercatat sebagai distributor 
ekslusif merek-merek unggulan seperti Skechers, Reebok, New Balance, Clarks dan Lego. 
Silahkan mengunjungi www.mapactive.id untuk memperoleh informasi lebih lengkap 
mengenai MAPA. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:  
Ratih D. Gianda – Corporate Secretary  
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk  
Sahid Sudirman Center, lantai 26  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telpon : +6221 80648 488 Ext. 89088  
Mobile : 08111791606  
Email: ratih.gianda@mapactive.id 
 


