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SIARAN PERS 

Untuk Didistribusikan Segera 

 

MAP AKTIF UMUMKAN PENDAPATAN KUARTAL  

KE-TIGA 2019  

 

Jakarta, 31
 
Oktober 2019 – PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), perusahaan ritel 

olahraga dan gaya hidup terkemuka di Asia Tenggara hari ini mengumumkan 

pendapatan kuartal ke-tiga 2019.  

 

Pendapatan bersih Perusahaan pada kuartal ke-tiga naik 17,3% menjadi Rp 1,9 

trilyun, sementara pendapatan bersih untuk 9 bulan pertama tahun 2019 meningkat 

19% menjadi Rp 5,4 trilyun. Margin laba kotor untuk 9M19 naik 80 basis poin 

menjadi 46,1%. Dengan demikian, laba usaha meningkat sebesar 17% menjadi  

Rp 758 milyar, dan laba bersih yang disesuaikan mencapai Rp 552 milyar. Laba 

bersih yang disesuaikan naik 14% dibanding periode yang sama di tahun 2018, 

menghasilkan margin laba bersih sebesar 10,3%. Sementara itu, Same Store Sales 

Growth (SSSG) untuk 9 bulan pertama di tahun 2019 naik 8% dibanding tahun 

sebelumnya, meskipun berbagai tantangan yang dihadapi di beberapa kota seperti 

Jakarta dan Surabaya, dikarenakan pemadaman lampu, gempa bumi serta sejumlah 

demonstrasi. 

  

Menanggapi hasil kinerja keuangan Perusahaan, Ratih D. Gianda, Sekretaris 

Perusahaan MAPA mengatakan, “Kesuksesan yang kami capai di kuartal ke-tiga, 

dikarenakan oleh penerapan strategi ritel multi-tier yang unik di gerai fisik maupun 

digital. Hal ini memaksimalkan penjualan merek-merek kami dengan pilihan produk 

yang bervariasi di lebih dari 1.100 gerai di seluruh Indonesia, dan meningkatnya 

jumlah pelanggan direct-to-consumer (DTC) di gerai online kami. Inisiatif-inisiatif ini 

digabung dengan kuatnya fokus pada Proses, Analisa Data dan Perencanaan, 

memungkinkan MAPA untuk memenuhi potensi maksimal kami kepada para 

pemegang saham.” 

 

Ratih pun menambahkan, “Dengan meningkatnya daya beli dan kemudahan akses di 

Indonesia, Perusahaan juga mempertajam fokus terhadap kemampuan digital melalui 
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PlanetSports.asia, MAPEMALL, Kidzstation.asia, gerai online Mono-brand seperti 

Crocs, Skechers, Reebok dan Converse, serta platform pihak ketiga seperti Zalora, 

Blibli dan Lazada. Kontribusi DTC yang sangat signifikan membuat kami percaya 

untuk melanjutkan ekspansi agresif di area ini di tahun 2020 dan seterusnya.” 

 

Hingga September 2019, total luas area jaringan ritel MAPA mencapai 231.898 m
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dan 1.133 gerai. Inventory days berkurang menjadi 167 hari, disertai oleh peningkatan 

margin sehingga memungkinkan pencapaian level inventory tahunan seperti 

diperkirakan pada awal tahun ini. 

 

Tentang PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) 

Pada akhir bulan September 2019, MAPA, anak perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk 

(MAPI), telah mengoperasikan 1.133 gerai di 76 kota di seluruh Indonesia dan 

mengelola lebih dari 150 merek, lebih dari 40 merek di antaranya merupakan merek 

eksklusif. Tiga lini bisnis utama perusahaan adalah produk Sports, Leisure dan Kids. 

MAPA juga memiki jaringan ritel multi-brand eksklusif, termasuk Planet Sports.Asia, 

Sports Station, The Athlete’s Foot, Golf House, Ogaan, Kidz Station, dan Planet 

Sports Kids. Untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai MAPA, silakan 

kunjungi www.mapactive.id. 

 

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 

 

 

http://www.mapactive.id/

