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Porsi LCGC saja sudah hampir 
24% pada tahun ini.
Jongkie Sugiarto, 
Ketua I Gaikindo

■MANUFAKTUR

H&M menayangkan 
karya-karya fesyen 
House of Balmain di 

tahun 2015 lalu. Fesyen hou-
se ini dibangun Pierre Bal-
main yang berhasil membuat 
Paris kembali bermimpi in-
dah setelah melewati masa-
masa Perang Dunia Kedua.

Masih segar dalam benak 
penulis, betapa panjang an-
trean para konsumen untuk 
berbelanja di gerai-gerai 
H&M demi sepotong Balmain, 
seperti yang dikenakan oleh 
Kendall Jenner dan Kim Kar-
dashian. Kerjasama H&M 
dengan para desainer kelas 
dunia merupakan strategi 
bagus win-win bagi kedua-
nya.

Konsumen H&M yang ke-
las menengah mendapat ke-
sempatan -menikmati karya-
karya Balmain yang telah 
mendekati haute couture dan 
pret-a-porter papan atas. Ke-
tika mereka siap naik kelas, 
Balmain siap melayani me-
reka. 

Jenius mode Olivier Rous-
teing, Creative Director House 
of Balmain mulai bekerja 
pada tahun 2011, saat itu 
masih berusia muda 26. Ko-
leksi Balmain di bawah pim-
pinannya banyak mengguna-
kan bahan dari kulit yang 
dibordir, rotan, plastik, kaca, 
dan berbagai beads yang ti-

dak konvensional. 
Bahan dan proses produk-

si sebenarnya sulit, tapi hasil 
akhirnya tampak semudah 
mengolah bahan katun. Bah-
kan Anna Wintour sangat 
mengagumi desainer muda 
cemerlang ini.

Rihanna pernah menggu-
nakan desain-desainnya da-
lam konser. Dan ia bersedia 
menjadi bintang iklan Bal-
main. 

House of Balmain 100% 
siap melayani para milenial. 
Generasi ini mempunyai res-
pek besar terhadap Olivier 
Rousteing yang super kreatif 
dalam mendesain, mempro-
ses, dan memperagakan kar-
ya-karya Balmain. Ia sendiri 
adalah seorang milenial, jadi 
selera dan gaya kerja dapat 
dipastikan sesuai.

Photo board Olivier dan 
tim desainnya dipenuhi de-
ngan corat-coret lebih dari 
sekedar spidol. Ini adalah era 
copy paste, jadi berbagai de-
sain digunakan secara bebas 
secara bebas, kreatif dan ge-
nial. 

Bisa dimengerti Olivier 
memilih materi sepanjang 
mempunyai nilai seni, nya-
man dikenakan di tubuh para 
model dan konsumen, serta 
dapat menjadi representasi 
budaya. 

Proses produksi untuk fe-

syen show saja cukup men-
cengangkan. Dari ide hingga 
fi nished product yang dipera-
gakan model langsung secara 
spontan dikerjakan oleh Oli-
vier dan timnya yang terdiri 
dari puluhan orang artisan, 
seamstress, penjahit kulit, 
dan perajin lain. 

Ketika Olivier mendapat 
ide, ide tersebut langsung di-
gambar. Berbagai bahan di-
gunting untuk mewujudkan 
ide, bahan dijahit atau di-
sambung, selesai, disertrika, 
langsung diperagakan untuk 
photo shoot. Voila, dan lang-
sung siap diperagakan di 
runway.

Selain proses kreatif dan 

produksi yang lean dan agile 
tersebut, siapapun yang be-
kerja di bawah fesyen house 
membawa nama merek fesyen 
bersangkutan. Jadi ada be-
nang merah sejak pendirian 
oleh Pierre Balmain, terma-
suk draperi langsung di tubuh 
para model dan proses peng-
guntingan materi seketika. 

Lantas, sebenarnya ba-
gaimana Balmain dapat ber-
tahan selama 71 tahun. Bal-
main berdiri pada tahun 
1946.

Satu, menyadari polusi 
fesyen dunia. Karya-karya 
Balmain banyak dikenakan 
para selebriti dunia, seperti 
Rihanna, Gigi Hadid dan 
lima bersaudari Kardashian. 
Dengan para bintang sebagai 
model, Balmain dapat dengan 
mudah menembus polusi fe-
syen yang mengaburkan pro-
duk berkualitas dari yang ti-
dak berkualitas. 

Dua, mengenali daya sa-
ing merek Balmain yang ber-
sinar di antara polutan fe-
syen.  Daya saing merek Bal-
main masih kuat, terlepas 
dari masa-masa sulit setelah 
meninggalnya Pierre Balma-
in di tahun 1982. 

Oscar de la Renta mem-
perjuangkan Balmain dari 
1993 hingga 2002, namun 
dua tahun kemudian, House 
of Balmain mendeklarasikan 

kebangkrutan secara hukum.
Berpindah tangan bebera-

pa kali, pemilik terakhir ada-
lah VC fi rm dari Qatar berna-
ma Mayhoola, yang juga me-
miliki Valentino. Mayhoola 
membeli saham keluarga Hi-
velin sebesar € 485 juta.

Tiga, visual merchandising 
yang berkonsep gabungan 
historis dan geometris.Hing-
ga hari ini, lokasi House of 
Balmain masih di 44 Rue 
Francois 1ER, studio couture 
Pierre Balmain orisinal. Di 
tahun 2009, renovasi disele-
saikan oleh Joseph Dirand, 
yang mempertahankan nuan-
sa residensial kategori pri-
vat. 

Pengunjung dapat mera-
sakan visual merchandising 
yang menggabungkan histori 
dan geometri. Uniknya, se-
mua tampak relevan di era 
generasi milenial ini. 

Kini House of Balmain 
mempunyai jiwa baru  dari 
Creative Director Olivier 
Rousteing yang super kreatif, 
inovatif, dan milenial banget. 
Kebangkitan ketiga Balmain 
ini sebenarnya cukup men-
cengangkan, karena level suk-
sesnya boleh dibilang cukup 
spektakuler. 

Siapa bilang bisnis seka-
rat tidak dapat melejit kem-
bali? Gunakan Balmain 3.0 
sebagai benchmark.             ■

Generasi Balmain 3.0

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

GADGET■

Lenovo Merambah 
Laptop Premium
JAKARTA. Pabrikan laptop 
asal China, PT Lenovo Indo-
nesia, menambah satu produk 
baru laptop di Indonesia. Per-
usahaan ini merilis laptop seri 
Lenovo Yoga 920 di pengujung 
tahun ini. 

Consumer 4P Lead Lenovo 
Indonesia Julius Tjhin berha-
rap, peranti baru ini bisa  laku 
di pasaran. Lagi pula, dia 
mengklaim, produk ini memi-
liki sejumlah fi tur unggulan. 
“Kami berharap dapat menja-
wab kebutuhan para pelang-
gan," ujarnya,  Kamis (7/12). 

Lenovo Indonesia melepas 
Yoga 920 seharga Rp 23,19 
juta. Harga ini terbilang tinggi. 
Maklum, Lenovo memang  
menyasar segmen premium. 
"Target market kami adalah  
kalangan profesional yang 
mempunyai mobilitas tinggi, 
tapi  melek fesyen," imbuh 
Helmy Susanto, Consumer 
Lead Lenovo Indonesia.

Helmy menyatakan, pasar 
premium laptop atau notebook 
di Tanah Air masih menjanji-
kan. Porsi pasarnya memang 
tidak sebesar low atau middle 
class. Namun, pasar laptop 
segmen premium ini relatif 
masih tumbuh.

Secara umum, kata Helmy, 

pasar laptop di Indonesia 
sampai dengan kuartal III-
2017 masih stagnan. Namun 
Helmy mengklaim, Lenovo 
masih menikmati pertumbuh-
an cukup signifi kan.

Lenovo tentu tidak sendiri-
an. Pemain lain yang juga 
menggarap segmen premium 
adalah pabrikan komputer 
dan peranti lunak asal Jepang, 
Fujitsu. Perusahaan ini juga 
dikenal dengan penjualan lap-
top untuk segmen profesional. 
"Segmen kami tertentu," kata 
Odi Handoko, Managing Di-
rector PT Fujitsu Indonesia. 

Tapi para pemain di bisnis 
ini harus pandai-pandai ber-
strategi. Berdasarkan data  
lembaga riset teknologi Gart-
ner, penjualan PC dan laptop 
menunjukkan penurunan. 

Ambil contoh antara tahun 
2015-2016 menurun hingga 
11,5%. Salah satu penyebab 
sepertinya masyarakat lebih 
menyukai berinternet meng-
gunakan ponsel yang mudah 
ditenteng ke mana-mana. 

Berdasarkan data kuartal I-
2017, pengapalan PC dan lap-
top dunia turun tipis 2,4%. 
Menjadi 62,18 juta unit.  

Agung Hidayat

JAKARTA. PT Santos Jaya 
Abadi menyiapkan berbagai 
strategi menghadapi ganasnya 
persaingan bisnis. Perusahaan 
kopi ini berupaya melakukan 
transformasi bisnis, manaje-
men, dan marketing untuk te-
tap menjadi pemimpin pasar 
di segmennya.  

Paulus I Nugroho, Mana-
ging Director Santos Jaya 
Abadi menjelaskan, saat ini 
pihaknya diberkati tren penik-
mat kopi dunia yang terus 
berkembang. "Kami sudah 
lama berbisnis di Indonesia. 
Tapi di era Volatility-Uncer-
tainty-Complexity-Ambigui-
ty (VUCA) tidak menjamin 
bisnis terus jalan karena sega-
la sesuatu bisa terjadi," kata 
Paulus kepada KONTAN, Ka-
mis (7/12).

Paulus menjelaskan, saat 
ini Santos Jaya Abadi merupa-
kan pabrikan kopi yang punya 
brand di semua level. Dengan 
memiliki banyak brand terse-
but pihaknya menerapkan 
strategi global untuk meng-
koneksikan konsumen lokal.  
"Dengan memiliki banyak 
brand kita bisa punya pasuk-
an banyak untuk lawan kom-
petitor," jelas Paulus. 

Menurutnya dengan punya 
brand kuat seperti Kapal Api 
tak cukup. Oleh karenanya 
Santos Jaya Abadi akan meri-
lis brand baru lagi paling lam-
bat dua tahun lagi.

Sebagai informasi, Santos 
Jaya Abadi menaungi bebera-
pa merek baik produk kopi, 
sereal, biskuit maupun per-
men. Terkait kopi, Santos 
Jaya Abadi memiliki merek 
seperti Kapal Api, Good Day, 
Excelso, Kopi Ya, Kopi ABC, 

Fresco, Kopi Kapten. 
Untuk memproduksi pro-

duknya, Santos Jaya Abadi 
mengandalkan pabrik yang 
berada di Karawang. Pabrik 
ini sekaligus untuk distribusi 
penjualan area Indonesia ba-
rat, dan pabrik di Sidoarjo 
untuk memenuhi pasar Indo-
nesia Timur.

Menyadari bahan baku kopi 
yang terus berkurang, Santos 
Jaya Abadi tidak tinggal diam. 
Untuk pengembangan bahan 
baku kopi yang berkualitas 
tinggi, pihaknya menyiapkan 

perkebunan di daerah  Toraja. 
"Kami punya kebun disana 
(Toraja) yang memiliki stan-
dar tinggi dan juga mengem-
bangkan kopi luwak di sana," 
jelasnya.

Santos Jaya Abadi terbilang 
perusahaan kopi tertua di In-
donesia, dan berdiri pada era 
1970-an. Kini, perusahaan itu 
di bawah Grup Kapal Api Glo-
bal yang berdiri tahun 2008. 

Kapal Api Global tercatat 
juga memiliki beberapa anak 
usaha lainnya. Misalnya, PT 
Agel Langgeng, Excelso Café, 
PT Fastrata Buana,  PT Sulot-
co Jaya Abadi, PT Santos Pre-
mium Krimer, serta PT Weiss 
Tech.

Eldo Rafael

Santos Jaya Berupaya 
Pertahankan Posisi

Guna menjaga 
pangsa pasar 
Santos Jaya 

akan membuat 
brand baru.

MAKANAN■

JAKARTA. Tren pasar otomo-
tif dalam negeri tahun 2018 
diprediksi tidak banyak ber-
ubah. Mobil segmen keluarga 
seperti multipurpose vehicle 
(MPV) dan low cost green car 
(LCGC) masih akan menjadi 
idola konsumen Indonesia. 

Jongkie Sugiarto, Ketua I 
Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikin-
do) mengatakan, selain kare-
na faktor efi sien lantaran da-
pat memuat lebih banyak pe-
numpang, masalah harga turut 
menjadi alasan masyarakat 
membeli mobil. 

Tumbuhnya masyarakat In-
donesia di kelas menegah 
membuat mobil segmen mu-
rah (low) menjadi bidikan. 
"Jadi pasti yang dicari mobil 
dengan harga di bawah Rp 
200 juta," terang Jongkie ke-
pada KONTAN, Rabu (6/12).

Jongkie menambahkan, de-
ngan pendapatan per kapita 
masyarakat Indonesia di ki-
saran US$ 3.400, maka Jong-
kie memprediksi produk-pro-
duk baru yang telah disiapkan 
oleh Agen Pemegang Merek 
(APM) untuk dirilis tahun de-
pan tidak jauh-jauh seperti 
model dengan harga terjang-
kau saat ini.

Hampir semua mobil pe-
numpang, kecuali jenis sedan, 
menurut Jongkie mempunyai 
porsi pasar yang sangat besar. 
Mulai dari low MPV (LMPV), 
LCGC, hatchback dan tipe 4x2 
menyumbang hampir 70% dari 
total penjualan mobil nasio-
nal. "Porsi untuk LCGC saja 
sudah hampir 24% tahun ini," 
kata Jongkie.

Menanggapi tren tersebut, 
PT Honda Prospect Motor se-
bagai APM merek Honda tidak 

menampik bila kompetisi in-
dustri otomotif kian menguat. 
"Beberapa tahun ini market 
tidak expand jadi persaingan 
menjadi ketat," ujar Jonfis 
Fandy, Direktur Marketing & 
After Sales Service Honda 
Prospect Motor.

Persaingan ketat
Munculnya beberapa pabri-

kan otomotif baru yang masuk 
ke Indonesia seperti dari Chi-
na di tahun ini, juga menam-
bah sempitnya pasar nasional 
sehingga membuat kompetisi 
di industri otomotif sejatinya 
sudah ketat. 

Seperti diketahui, di tahun 
ini sudah ada dua perusahaan 
otomotif asal negeri tirai bam-
bu yang membangun pabrik-
nya di dalam negeri. Yakni 

Wuling Motors dan PT Sokon-
indo Automobile. Kedua pab-
rikan itu mengandalkan mobil 
segmen LMPV.   

Jonfis melihat, mobil de-
ngan kursi tujuh (seven sea-
ter) masih mendominasi pasar 
domestik. Namun, kondisi 
tersebut tidak menyebabkan 
Honda Prospect Motor hanya 

fokus mengembangkan seg-
men itu saja. "Ya mayoritas 
tujuh seater di Indonesia, na-
mun turun naik rationya suka 
terjadi," kata Jonfi s. 

Pada akhirnya, Honda Pres-
pect Motor yakin, setiap kon-
sumen memiliki selera dan 
kebutuhan sendiri-sendiri. 
Sampai Oktober 2017, penju-

alan mobil jenis LCGC Honda 
yakni Brio Satya tercatat se-
banyak 34.754 unit. Jumlah ini 
mengalami kenaikan 18% se-
cara year on year (yoy).

Brio Satya mempunyai porsi 
penjualan 21% dari total pen-
jualan Honda Prespect Motor 
selama sepuluh bulan awal, 
yakni sebanyak 155.763 unit. 
Market share Honda Prespect 
Motor untuk mobil penum-
pang sampai Oktober 2017 
berada di angka 17,3%. 

Penjualan tersebut turun 7% 
dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu sebanyak 
168.937 unit. Sampai dengan 
Oktober  2017  segmen 
hatchback dan citycar juga-
cenderung turun tipis 0,2% di-
bandingkan periode yang 
sama tahun lalu, dari 679.899 
unit menjadi 678.080 unit.   ■

Mobil Keluarga Jadi Idola
Tumbuhnya masyarakat kelas menengah mendorong mobil segmen murah menjadi bidikan

Agung Hidayat

Kerajinan Sendal Bordir

ANTARA/Umarul Faruq

Pekerja menyelesaikan pembuatan sandal bordir di industri rumahan kawasan Kampung Batik Jetis, Sidoarjo, Jawa Timur, 
Kamis (7/12). Sandal bordir dengan pola dekoratif dan berbagai motif tersebut dikirim ke Bali.
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