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Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)
serta Bali, seperti BiuBiu dan
Kailash. Kami masih memiliki
landbank seluas 14 hektare, 10
ha di Jakarta dan 4 ha di Bali.
Jadi, fokus saat ini adalah pengembangan landbank yang
ada. Namun, bukan berarti kami
tidak melirik daerah lain, lo.
Karena peluang untuk pengembangan properti tak mesti dari
Asiana sendiri, bisa juga lewat
skema joint venture dengan
pengembang lain. Contoh, barubaru ini kami mendapatkan tawaran dari pengembang di Surabaya. Mereka kebetulan sudah memiliki landbank dan
mengajak kerjasama dengan
brand Asiana. Saat ini, kami
sedang diskusi dulu dan belum
bisa saya beberkan wilayah
serta pengembang mana yang
mengajak kami kerjasama.
Di luar Jawa, daerah yang
potensial, ya, daerah yang pengembangan infrastrukturnya
gencar. Keberadaan infrastruktur tentu akan memacu perkembangan ekonomi, mungkin bisa
jadi muncul pusat-pusat ekonomi baru. Nah, Asiana tentu melihat peluang-peluang tersebut.
Untuk recurring income,
saat ini Asiana memiliki divisi
Lifestyle dan F&B sebagai sumber, dengan kontribusi cukup
signifikan. Sekitar 20% dari biaya operasional kami bisa ditopang oleh dua divisi ini. Namun,
ke depan kami berencana untuk
menambah sumber recurring
income lewat pembukaan cabang restoran dan wellness. Selain itu, retail space nanti kami
sewakan, bukan untuk dijual.
Secara keseluruhan, saya
menilai pencapaian kami bagus
di 2016. Meski baru berdiri selama 10 tahun, kami bisa menyabet gelar “The Best Boutique
Developer 2016” pada ajang
Indonesia Property Awards
2016. Gelar inilah yang membawa kami sebagai wakil Indonesia di South East Asia Property
Awards 2016, November kemarin. Ini bagi saya merupakan
kebanggaan tersendiri.
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Tak Ingin Mengulangi
Kesalahan
Meski dikenal sebagai pemimpin pengembang apartemen me-

wah, pernah bekerja sebagai bankir serta auditor, bahkan pernah
dikenal sebagai model dan presenter, ternyata Loemongga Haoemasan pernah mencicipi suka-duka sebagai pengusaha.
Wanita kelahiran Bandung, 43 tahun silam, ini berkisah, dirinya
menjajal jadi pengusaha selepas mengundurkan diri dari ING
Barings. Usahanya beraneka ragam, mulai dari kuliner, garmen
hingga daycare. Namun, pengalaman yang tak terlupakan olehnya adalah ketika ia masuk di bisnis kuliner dengan membuka
café dan restoran. Pengalaman tak terlupakan ini bukan pengalaman yang menyenangkan ternyata.
Loemongga bercerita, saat membuka usaha kuliner awalnya ia
memandang enteng pengelolaan keuangannya. Namun, bisnis
kuliner yang paling berkesan. Sebab, banyak sekali komponen
dan banyak sekali ruang untuk kecolongan, terutama soal biaya
makanan. Mempekerjakan book keeper yang mencatat pembelian bahan baku makanan saja ternyata tidak cukup. Ia harus
punya orang yang memperhatikan pemakaian bahan baku tersebut. Kalau tidak, bisa-bisa menggerogoti keuangan bisnis. “Waktu
itu saya heran, kok, tidak untung-untung, padahal ramai pengunjung. Akhirnya saya panggil audit, ternyata baru ketahuan, pegawai saya yang nakal suka ambil bahan-bahan,” ujar
Loemongga.
Belajar dari pengalamannya tersebut, saat memimpin Asiana,
ia bekerjasama dengan orang lain untuk mengelola Soulfood
Kemang dan Koiki, yang berada di Divisi Lifestyle. Rekanannya
adalah orang-orang yang sudah malang-melintang di bisnis kuliner agar pengalaman pahitnya 17 silam tak terulang. “Waktu itu,
saya menganggap enteng, sehingga bisnis saya jalankan sendirian. Padahal, bisnis kuliner itu harus dipahami dengan betul luar
dalam supaya sukses. Nah, sekarang saya gandeng partner
yang hebat supaya bisnis kami sukses,” kata Loemongga.
Semoga tidak kecolongan lagi, ya!
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toh, Senopati Suite, satu tower
hanya terdiri dari 100 unit.
Untuk segmen menengah,
saya pikir Asiana sudah mengarah ke sana juga. Kategori TBS
menengah-atas, per meter persegi Rp 35 juta. Kalau Andara,
dengan harga Rp 25 juta per m2,
saya pikir masuk kelas menengah, tapi ternyata banyak
orang masih bilang itu menengah-atas. Tapi, kalau melihat
harga apartemen kelas menengah 3 tahun lalu seharga Rp 11
juta per m2, saya rasa wajar kalau saat ini harga Rp 25 juta per
m2 diklasifikasikan untuk segmen menengah. Harga properti
memang signifikan loncatnya.
Memang, dalam satu periode
ada koreksi harga, namun dalam jangka menengah pasti
harga naik. Asal bukan properti
yang mangkrak, ya.
Untuk pencapaian penjualan,
selama dua tahun, yakni 2015
dan 2016, kami mencatatkan
penjualan Rp 1,5 triliun. Kenapa
dua tahun? Karena, untuk Senopati Suite saja mencapai sold
out di awal tahun, jadi kami
mengharapkan receivable saja.
Investasi untuk Senopati Suite
untuk dua tower ini sebesar Rp
400 miliar. Ini harga 2011, dengan tanah 5.000 m2.
Nah, 2017, ada TBS. Satu tower dengan sekitar 200 unit
berdiri di atas lahan 22.000 m2
dengan pembagian 4.000 m 2
untuk ritel, seperti untuk food
and beverage (F&B). Sisanya,
18.000 m2 dibagi sama rata untuk kantor dan apartemen.
Di tahun depan, saya belum
bisa bicara banyak soal target
peningkatan penjualan, utamanya karena TBS ini secara resmi
baru akan diluncurkan 2017.
Selain itu, kami melihat dulu
kondisi ekonomi seperti apa di
tahun depan. Memang, kami
optimistis perekonomian bisa
sepenuhnya pulih sehingga menopang kinerja sektor properti,
tapi optimisme tersebut tetap
harus ditunjang dengan sikap
yang bijak, berhati-hati.
Ekspansi Asiana saat ini masih terkonsentrasi di wilayah
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isnis kreatif berpotensi
luar biasa. Dengan situs
dan aplikasi smartphone
yang didesain untuk fungsifungsi jitu tertentu, sebuah bisnis berdampak besar sangat
mungkin dilahirkan. Dan ini
hanya perlu diawali dengan benih ide sederhana.
Mungkin Anda sendiri pernah
mempunyai ide bisnis namun
“keduluan” orang lain. Tetaplah
optimistis karena kesempatan
selalu akan ada lagi. Sir Richard
Branson menyebut kesempatan
sebagai “stasiun bis” yang selalu
akan datang dan pergi.
Faktanya, bisnis-bisnis besar
selalu dimulai dengan benihbenih simpel. Ini merupakan
rahasia sukses terpenting dalam
dunia bisnis yang sering kali diabaikan. Terlalu banyak bisnis
dimulai hanya karena ingin dapat untung besar dan cepat.
Google, misalnya, diawali
dengan ide mengorganisir
World Wide Web agar informasi
dapat dengan mudah dicari.
Dropbox diawali dengan ide
drive portabel yang dapat diakses dari mana saja. AirBnB diawali dengan ide menyewakan
kasur di apartemen sebagai
tempat beristirahat murah meriah dalam perjalanan.
Dari tiga contoh di atas, tampak jelas bahwa mencari keuntungan alias “profit” bukanlah
tujuan utama mereka. Ide sederhana bernilai miliaran dollar
tersebut diawali dengan harapan membantu. Purpose driven,
bukan profit driven.
Anda tidak perlu menjadi seorang religius untuk mengenal
tujuan hidup. Dalam bisnis,
Anda tidak perlu menjadi seorang pebisnis sekaliber Bill Gates untuk mengenal tujuan bisnis Anda. Cukup lakukan introspeksi dan refleksi. Catat ide-ide
tersebut ketika datang. Jangan
ditunda, karena biasanya akan
terlupakan. Anda dapat dengan
mudah merekam ide-ide dengan
aplikasi voice record di telepon
genggam atau menuliskannya
di aplikasi Evernote.
Beberapa poin yang dapat digunakan untuk brainstorming
ide-ide bisnis simpel yang berdampak luar biasa.
Apa yang sangat dibutuhkan
oleh dunia? (Atau negara? Kota?
Wilayah? Lingkungan tempat
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tinggal?)
Dari kegemaran-kegemaran
Anda, apa saja yang masih belum ditemukan elemen produk
atau servis yang memberi nilai
tambah?
Dari sedemikian banyak produk yang Anda gunakan, apa
saja yang belum sempurna?
Bagaimana talenta atau keahli-

Ide sederhana
bernilai miliaran
dollar diawali
dengan harapan
membantu atau
purpose driven.

an Anda mampu menyempurnakannya?
Dari sistem-sistem bisnis
yang ada, apa saja yang kurang
memuaskan bagi Anda? Bagaimana ini dapat diperbaiki?

Kenali aset diri
Anda sendiri sebagai pencetus ide, pasti memiliki segudang
keahlian, keterampilan, talenta,
dan minat serta kegemaran
yang mampu dimonetisasi.
Kuncinya adalah mengenali setiap gelintir aset karakter dan
aset diri.
Sebagaimana setiap bagian
bawang putih, bawang merah,
dan bawang bombai yang berlapis-lapis, manusia pun mempunyai berbagai lapisan diri yang

dapat dipisahkan. Kenali dan
lakukan inventori diri secara
mendetil.
Dengan sedikit entrepreneurship, Anda dapat mendirikan
satu bisnis mikro berbasis satu
kapital diri. Jadi, jika Anda senang memasak, menari jazz,
dan melukis, misalnya, minimal
Anda bisa memulai tiga jenis
bisnis terpisah.
Dave Morin, sang pendiri
Path dan salah satu pegawai
ketika Facebook baru didirikan,
sangat yakin akan kekuatan
slow product movement. Istilah
ini mempunyai arti bagaimana
suatu produk dibangun dengan
praktik kesadaran akan fitur
dan fungsi yang mampu bergulir di kemudian hari, bukan semata-mata untuk dimonetisasi
secepat kilat.
Setiap bisnis yang berdampak
besar pada ujungnya mempunyai purpose sederhana namun
sangat dibutuhkan. Ini terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk dimatangkan.
Lakukan saja dengan tenang
tanpa terburu-buru.
Selain menjawab pertanyaanpertanyaan di atas dan mengenali inventori diri, proses belajar sambil bermain dan siap
melakukan kesalahan setiap
hari merupakan motor penggerak penting. Mulailah dengan
mempelajari bagaimana cara
kerja produk dan bisnis favorit
Anda yang kelihatannya “sepele” namun berarti.
Kupas satu per satu elemennya dan catat dengan seksama.
Latih diri Anda dan tim sebagai
mesin pembelajar. Lakukan
berbagai eksperimen dan A/B
testing. Catat setiap eksperimen dan tes, sehingga apa yang
benar atau salah dapat diulang
kembali ketika diperlukan.
Bisnis kreatif tidak mempunyai batas. Anda dapat ekspresikan secara digital dengan miliaran permutasi. Kuncinya
adalah mencari dan memilih
purpose yang tepat, dicari, dan
dibutuhkan. Pelajari dan catat
dengan seksama.
Lantas, kumpulkan keberanian untuk mewujudkannya. Lakukan dengan derap cepat atau
slow movement tanpa terbeban.
Niscaya, bisnis berdampak besar yang Anda dirikan dapat dimulai dengan lancar.
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