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Saat ini kita hanya mampu mengerjakan 
sekitar 30%-35% perawatan pesawat.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian

■PROPERTI ■INFRASTRUKTUR 

Sepatu olahraga bersol 
super tebal ala Big Mac 
kini sedang nge-hits. 

Bahkan Kylie Jenner dan 
para rapper kelas dunia juga 
mengenakannya dengan 
bangga. Padahal, gaya seperti 
itu dikenal pada era tahun 
1980 hingga sekitar tahun 
1990-an. 

Alhasil, jadilah Balencia-
ga salah satu "hottest brand" 
di dunia menurut para pakar 
dan media fashion. Padahal, 
Balenciaga telah beberapa 
dekade termasuk adem-ayem 
tanpa gebrakan berarti. 

Nah, siapa pelopor kemba-
li ke sepatu olahraga tempo 
dulu ini? Balenciaga yang 
merupakan bagian dari Ke-
ring Group. 

Omzet Balenciaga pada 
pertengahan tahun 2019 
mencapai US$ 1,18 miliar. 
Lalu sampai akhir tahun ini, 
kemungkian omzet mencapai 
US$ 3 miliar. Angka cukup 
fantastis tersebut sebenarnya 
masih jauh dibandingkan 
dengan Gucci yang mencapai 
omzet US$ 6,2 miliar pada 
tahun 2017. 

Mungkin para milenial 
pemakai malah belum atau 
baru lahir. Namun tampak-
nya mereka menggandrungi-
nya. Terbukti, sepertiga om-
zet Balenciaga berasal dari 
penjualan sepatu ini.

Generasi milenial itu 
mencakup 60% pemakai pro-
duk-produk Balenciaga. Fas-
hion pria termasuk ceruk 
yang laris manis bagi rumah 
mode yang berusia 101 tahun 
tersebut.

Wow, satu abad usianya? 
Ya. Balenciaga berawal dari 
rancangan-rancangan pakai-
an haute couture Cristobal 
Balenciaga.

Uniknya, sejak perancang 
utama Balenciaga bernama 
Demma Gvasalia direkrut ta-
hun 2015, gaya haute couture 
super ultra ekslusif kini ber-
ubah menjadi gaya jalanan 
atau streetwear dengan logo 
besar dan hoodie ala penya-
nyi rapper. Unsur "haute cou-
ture" tetap diterapkan dengan 
tekstur dan siluet glamor dan 
agak futuristik. 

Demma punya pengalam-
an berharga bekerja di Mai-
son Margiela dan Louis Vuit-
ton. Ia juga berpengalaman 
di rumah mode miliknya sen-
diri, yaitu Vetements.

Vetements sendiri diorbit-
kan oleh hip-hop rapper kena-
maan yakni Kanye West yang 
memuji Balenciaga sebagai 
merek fashion yang "anak 
muda banget". Sebagai con-
toh, Balenciaga mempunyai 
daya hancur industri fashion 
konvensional. 

Fakta bahwa omzet terbe-

sar berasal dari penjualan 
produk-produk fashion terse-
but cukup unik. Pasalnya, 
mayoritas merek-merek luks 
mendapatkan omzet terbesar 
dari penjualan tas, aksesori, 
dan parfum. Sementara pro-
duk fashion seolah hanya 
menjadi pelengkap omzet 
dari produk yang terlihat se-
bagai produk utama. 

Pertumbuhan bisnis Ba-
lenciaga memang fantastis. 
Mencapai 100%. Adapun pro-
duk paling laris adalah sepa-
tu sneaker Triple S dengan sol 
tebal seharga US$ 850 sepa-
sang.

Tren fashion pria terakhir 
yang dapat kita amati adalah 

semakin larisnya merek-me-
rek luks seperti Louis Vuitton, 
Gucci, Armani, dan sebagai-
nya. Pasar Asia, terutama 
China dan Asia Tenggara, 
merupakan ladang yang sa-
ngat subur.

Strategi bisnis yang digu-
nakan antara lain dengan 
membangun brand awareness 
melalui berbagai kanal digi-
tal. Termasuk, gencar me-
manfaatkan sosial media dan 
online marketing lain. Para 
influencer hip-hop, seperti 
UFO361 dan Ozuna, yang 
sangat menggandrungi pro-
duk-produk mewah merupa-
kan sasaran jitu untuk mem-
bangun pengikut. 

Tak heran jika jumlah 
pengunjung Balenciaga.com 
kemudian melonjak dari 
750.000 pengunjung dalam 
satu bulan menjadi 2 juta 
orang. Bahkan para kuartal 
III 2017 dan kuartal I 2018, 
merek Balenciaga melampaui 
ketenaran Gucci. 

Sebagai kasus bisnis, Ba-
lenciaga super unik. Betapa 
tidak, usia perusahaan terse-
but sudah cukup tua yaitu 
satu abad. Namun, mereka 
masih mempunyai daya tarik 
bagi kaum muda belia. Selain 
masa surut yang cukup pan-
jang, kini kebangkitan kedua 
Balenciaga memberi harapan 
bagi merek-merek tua untuk 

melirik pasar milenial.
Generasi milenial telah 

berubah dari yang semula 
anti kemapanan, kini menja-
di penikmat kemapanan. 
Dari yang awalnya sangat 
pro-hijau alias pejuang ekolo-
gi, sekarang menjadi pema-
kai sepatu berharga seharga 
US$ 1.000. 

Ini mungkin merupakan 
pertanda bahwa generasi mi-
lenial telah berhasil meretas 
kemiskinan mereka sendiri 
di masa-masa pasca resesi 
pada tahun 2008. Jadilah 
mereka kini menjadi generasi 
yang disebut dengan orang 
kaya baru atau OKB. Namun 
pada saat yang sama, mereka 
tetap menjadi pembela keadil-
an dan ekologi hijau. 

Akhir kata, kekuatan onli-
ne marketing dan berbagai 
kanal media di dunua maya 
merupakan strategi fantastis 
yang mampu mendatang om-
zet miliaran dollar Amerika 
Serikat. Dunia bisnis ini sa-
ngat luar biasa di era Revolu-
si Industri 4.0 yang sarat de-
ngan otomatisasi dan artifi ci-
al intelligence. 

Para pebisnis dapat 
mengambil keuntungan RI 
4.0 ini dengan berbagai ben-
tuk otomatisasi pemasaran 
online. Dengan catatan, se-
panjang influencer berjalan 
dengan semestinya.             ■

Balenciaga Terlahir KembaliBalenciaga Terlahir Kembali

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

PENERBANGAN■

Kongsi Grup Lion & 
Garuda di Hanggar
BATAM. Grup Lion Air dan 
Grup Garuda Indonesia men-
jalin kerjasama pembangunan 
hanggar tahap III dan hanggar 
joint venture. Pada Rabu 
(14/8) lalu, keduanya melalui 
anak usaha masing-masing 
yakni Batam Aero Technic 
(BAT) bekerjasama dengan 
PT Garuda Maintenance Faci-
lity Aero Asia Tbk (GMF Ae-
roAsia), menandai pengem-
bangan proyek hanggar mela-
lui seremoni peletakan batu 
pertama.

Menurut rencana, proyek 
hanggar tahap III akan berisi 
delapan unit hanggar yang 
dapat menampung 24 pesawat 
Boeing 737 dan Airbus 320. 
Targetnya adalah jasa pera-
watan pesawat dari dalam 
negeri dan luar negeri.

Grup Lion Air memang se-
dang getol mengawal pengem-
bangan bisnis jasa perawatan 
pesawat atau maintenance, 
repair and overhaul (MRO). 
Kelompok usaha milik Duta 
Besar RI untuk Malaysia Rus-
di Kirana tersebut, menyiap-
kan anggaran multi tahun 
hingga 2028 sebesar Rp 10 tri-
liun.

Alasan pemilihan lokasi 
Batam lantaran dekat dengan 
jaringan logistik perhubungan 
dunia yakni 20 kilometer (km) 
dari Singapura. Selain itu, 
Bandara Internasional Hang 
Nadim memiliki landasan 
pacu yang mumpuni sepan-
jang 4.000 meter. 

Grup Lion Air menyiapkan 
lahan seluas 30 hektare (ha) 
untuk pengembangan sekitar 
10 hanggar. "Lahan masih ter-
sedia, tarif pasti dan proses-
nya cepat sedangkan sewa la-
han bisa selama 50 tahun," 
beber Edward Sirait, Presiden 
Direktur Grup Lion Air di Ba-

tam, Rabu (14/8).
Grup Lion Air yakin investa-

si jumbo yang disediakan tak 
akan sia-sia karena potensi 
pasar masih besar. Menurut 
catatan mereka, pertumbuhan 
pasar perawatan pesawat se-
besar 6% per tahun.

Menteri Koordinator Per-
ekonomian Darmin Nasution 
mengatakan potensi permin-
taan pasar MRO terus membe-
sar. "Saat ini kita hanya mam-
pu mengerjakan 30%-35% pe-
rawatan pesawat," kata dia.

Namun biaya perawatan 
menjadi salah satu pengeluar-
an terbesar bagi industri pe-
nerbangan di samping belanja 
avtur dan leasing. Makanya, 
dalam kesempatan yang sama 
Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi berharap pe-
ngembangan bisnis MRO di 
dalam negeri bisa turut me-
ngurangi beban biaya opera-
sional yang harus ditanggung 
industri penerbangan.

Tak cuma kongsi proyek 
hanggar, BAT dan GMF Aero-
Asia akan berkolaborasi 
membangun pabrik dan vul-
kanisir ban pesawat di Tange-
rang, Banten. Perusahaan ban 
asal Prancis yakni Michelin 
ikut terlibat di dalam kerjasa-
ma tersebut. Perkiraan nilai-
investasi awal pabrik ban ter-
sebut senilai US$ 15 juta.

Supaya tidak terjadi inves-
tasi dobel, Tazar Marta Kur-
niawan, Plt. Direktur Utama 
PT Garuda Maintenance Faci-
lity Aero Asia Tbk menyebut-
kan akan ada sinergi dalam 
pemilahan kapasitas dan ka-
pabilitas dengan BAT. Adapun 
lewat kerjasama itu, GMF Ae-
roAsia juga ingin menambah 
diversifi kasi bisnis.

Ika Puspitasari

JAKARTA. PT Metropolitan 
Land Tbk (MTLA) terus me-
ngembangkan hunian berba-
sis transit oriented develop-
ment (TOD) yang diminati 
konsumen lantaran lokasinya 
strategis. Selain di Telaga 
Murni Cibitung, MTLA siap 
mengembangkan township di 
wilayah Kertajati.

Direktur Utama PT Metro-
politan Land Tbk, Thomas 
Johannes Angfendy, menye-
butkan, selain mengembang-
kan perumahan di kawasan 
Telaga Murni, mereka akan 
membangun waterland dan 
sekolah menengah kejuruan 
(SMK).

Di kawasan tersebut, MTLA 
memiliki surat keputusan pe-
ngembangan lahan seluas 400 
hektare (ha). "Kami baru me-
ngembangkan 100 ha. Maka-
nya kami akan mempercepat 
proyek ini," ujar dia saat dite-
mui di acara peresmian Stasi-
un Telaga Murni, Cibitung, 
beberapa waktu lalu.

Thomas mengklaim, penju-
alan properti di kawasan Tela-
ga Murni terus mengalami 
pertumbuhan, terutama sete-
lah uji coba stasiun anyar 
pada Mei lalu. Namun dia eng-
gan menjelaskan secara rinci 
nilai penjualannya. Hanya 
saja, manajemen MTLA meya-
kini pertumbuhan 10% bisa 
tercapai. "Peningkatan itu ka-
rena pasarnya semakin luas 
dengan adanya akses stasiun," 
terang dia.

Soal kebijakan harga jual 
properti, MTLA masih akan 
melihat kondisi pasar. Sebab, 
akan menjadi percuma apabi-
la Metland menaikkan harga 
jual properti, namun tidak 
terserap pasar. 

Atas dasar itu, Metland ma-
sih memasarkan rumah di  lo-

kasi tersebut, mulai harga Rp 
400 juta per unit. Cuma, untuk 
menahan harga di kisaran 
tersebut, MTLA terpaksa ha-
rus mengurangi luas bangun-
an, sehingga hanya satu ka-
mar. "Meski begitu, saat ini 
occupancy rate sudah menca-
pai 80%," ungkap Thomas.

Di sisi lain, MTLA akan me-
ngembangkan TOD lain,  yaitu 
di Kertajati seluas 100 ha. Ke-
lak, kawasan tersebut melipu-
ti perumahan tapak, pusat 
belanja, hotel bintang empat, 
ruko dan fasilitas pelengkap.

Wakil Direktur Utama PT 
Metropolitan Land Tbk, Anhar 
Sudrajat, menambahkan se-
bagai tahap awal, mereka 
akan membangun fasilitas 
pelengkap yakni hotel yang 
bakal dikelola Horison. "Kami 
akan memulai konstruksi atau 
groundbreaking pada 28 
Agustus 2019," tutur dia.

Adapun investasi awal yang 
disiapkan untuk pembangun-
an hotel ini sebesar Rp 100 
miliar. Rencananya, hotel ini  
akan memiliki 150 kamar de-
ngan tarif awal mulai dari Rp 
400.000.

Anhar pun optimistis pro-
yek hotel di Kertajati bakal 
prospektif lantaran lokasinya 
berdekatan dengan Bandara 
Kertajati dan banyak industri 
yang beroperasi. 

Sugeng Adji Soenarso

KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Pengembangan di kawasan Telaga Murni selain perumahan 
juga akan dibangun waterland dan sekolah SMK. 

MTLA Kembangkan 
Lagi Kawasan TOD

MTLA 
memiliki lahan 
pengembangan 
seluas 400 ha 

di Telaga Murni.

PROPERTI■

JAKARTA. Sektor bisnis jasa 
pengiriman dan logistik terus 
bertumbuh. Akses infrastruk-
tur yang membaik menjadi 
katalis positif bagi perkem-
bangan bisnis logistik di Ta-
nah Air. Maka tak heran apa-
bila pemain baru di sektor ini 
terus bermunculan.

Asosiasi Logistik dan For-
warder Indonesia (ALFI) 
memprediksikan, potensi per-
tumbuhan bisnis logistik bisa 
mencapai lebih dari 30% hing-
ga tahun 2020. Adapun esti-
masi perekonomian logistik 
secara menyeluruh bisa men-
capai lebih dari Rp 40 triliun 
per tahun.

Sektor perdagangan online 
alias e-commerce berkontri-
busi besar terhadap pendapat-
an di sektor logistik. Saat ini, 
kontribusi e-commerce terha-
dap bisnis logistik sudah di 
atas 50%. Jadi wajar apabila 
sejumlah perusahaan logistik, 
baik lokal maupun asing, te-
rus menggelar ekspansi usaha 
dengan memperluas area 
jangkauan dan menambah 
kapasitas gudang penyimpan-
an, termasuk mengembang-
kan mesin automasi.

Misalnya PT Tiki Jalur Nu-
graha Ekakurir (JNE) yang 
terus melakukan inovasi hing-
ga menambah sarana-prasara-
na pengiriman barang. JNE 
perlu ekspansi lantaran volu-
me pengiriman mereka terus 
bertumbuh di kisaran 15%.

Direktur Utama JNE, Mu-
hammad Feriadi, mengemu-
kakan sebagai pemain lama 
dengan konsep bisnis konven-
sional, maka JNE harus terus 
berbenah untuk menyiasati 
persaingan bisnis di era tek-
nologi. "Makanya, kami mela-

kukan inovasi dengan Go-Pay 
untuk sistem pembayaran 
cashless," ujar dia kepada 
KONTAN, Rabu (14/8) lalu.

Selain itu, JNE sedang 
membangun megahub yang 
akan rampung di kuartal per-
tama tahun depan. Fasilitas 
ini untuk mengurangi tingkat 
error dan mempercepat sortir 
barang. Dari sisi sarana dan 
prasarana, Feriadi bilang, JNE 
berupaya menambah kenda-
raan dan jaringan yang sudah 
mencapai 7.000 titik di Indo-
nesia, dengan 4.000 unit ken-
daraan roda empat. 

"Saat ini JNE mengirimkan 
sebanyak lebih dari 1 juta pa-
ket per hari," ungkap Feriadi 
yang juga menjabat sebagai 

Ketua Umum Asosiasi Perusa-
haan Jasa Pengiriman Eks-
pres, POS dan Logistik Indo-
nesia (Asperindo). 

PT Global Jet Express (J&T 
Express) juga mengklaim 
mencatatkan pertumbuhan 
pengiriman hingga dua kali li-
pat pada tahun ini. Proyeksi 
itu terdorong pertumbuhan 
permintaan di sektor e-com-
merce. "Rata-rata pengiriman 
mencapai 1 juta paket per 
hari," ujar Direktur Utama 
J&T Express, Robin Lo, kepa-
da KONTAN, Kamis (15/8).

Dengan mengincar pertum-
buhan dua hingga tiga kali li-
pat pada tahun ini, manajemen 
J&T membangun megahub 
seluas 30.000 m², dengan fasi-

litas dua lantai untuk mengim-
bangi permintaan pengiriman 
yang tinggi. "Megahub diba-
ngun di Jakarta. Jadi mayori-
tas pengiriman melalui pusat 
sortir utama dengan jumlah 
yang terus bertambah," ung-
kap Robin.

PT Paxel Teknologi Unggul, 
pemilik start-up logistik Paxel 
juga bakal lebih ekspansif di 
semester kedua tahun ini. 
COO Paxel, Zaldy Ilham Masi-
ta, menyebutkan saat ini Paxel 
sudah melayani seluruh kota 
besar di Jawa dan Bali. "Tar-
getnya sampai akhir tahun ini 
ada tambahan sembilan kota 
lagi. Nanti jangkauan kami 
menjadi 21 kota," ungkap dia.

Zaldy berharap layanan 

same day delivery dalam kota 
dengan waktu 8 jam dan same 
day delivery antarkota de-
ngan waktu 10-15 jam menjadi 
keunggulan Paxel. 

Hal serupa dilakukan Reka 
Cakrabuana Logistik, yang te-
lah mengeluarkan dana besar 
untuk ekspansi bisnis di tahun 
ini. Perusahaan logistik de-
ngan brand Qrim Express ini 
terus melengkapi  infrastruk-
tur pendukung logistik. 

"Kami investasi mesin auto-
masi senilai US$ 1 juta, ware-
house dan SDM. Tiga sektor 
ini menjadi fokus ekspansi 
kami, selain memperluas 
jangkauan," kata PR & Marke-
ting Manager Qrim Express, 
Ribka Pratiwi.       ■

Logistik Semakin Ciamik
Pemain logistik terus menambah kapasitas seiring menguatnya permintaan dari e-commerce

Sugeng Adji Soenarso, 
Andy Dwijayanto

Penjualan Mesin Laundry

KONTAN/Muradi

Suasana serah terima mesin cuci laundry kepada pemadam kebakaran di Jakarta (15/8). PT LG Electronics Indonesia 
memberikan dukungan berupa empat unit mesin cuci laundry kepada pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Penyerahan 
bantuan ini sekaligus seremoni pencapaian 1.000 unit penjualan mesin cuci laundry di Indonesia sejak tahun lalu.


