
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 25 Oktober 2019

Produk Mini sangat laris, sampai September 
kemarin sudah tumbuh 33% (yoy).
Jodie O'tania, Director of 
Communications BMW Group Indonesia

■MANUFAKTUR ■JASA

Market size global pasar 
kosmetik mencapai 
US$ 48,3 miliar di 

tahun 2018. Ini berarti me-
dan perang yang luar biasa 
untuk dimenangi oleh mereka 
yang kuat dan cerdik dalam 
mengatur strategi.

Didirikan 50 tahun lalu 
di Paris, kemudian diakuisi-
si oleh Dominique Mandon-
naud di tahun 1993 yang 
menggabungkannya dengan 
merek parfumnya. 

Anda pasti kenal Sephora, 
toko kosmetika premium nan 
luas dan lapang di mal-mal 
ternama internasional. Di 
Amerika Serikat, toko-toko 
mereka rata-rata seluas 9.000 
kaki persegi (sekitar 850 me-
ter persegi) yang diisi dengan 
11.000 produk make-up dan 
skincare. 

Kelebihan Sephora adalah 
model bisnis swalayan dan 
pilihan super banyak, yaitu 
membiarkan para konsumen 
untuk memilih sendiri pro-
duk dan mencobanya secara 
independen. Padahal di de-
partment store, biasanya kon-
sumen dilayani penuh oleh 
para SPG.

Flagship store pertama 
dibuka di Champs Élysées di 
tahun 1997. Segera pada ta-
hun yang sama, Sephora alih 
tangan ke LVMH yang sangat 
agresif dalam memperluas 

pasar global.
Hebatnya, sekitar 10% 

penjualan kosmetik di selu-
ruh negeri Prancis terjadi di 
Sephora. Uniknya, setiap toko 
Sephora yang kita kenal hari 
ini berciri khas nuansa inte-
rior hitam putih mereka.

Masuk ke pasar AS di ta-
hun 1998 dengan toko perta-
ma di New York City dan 
Kanada pada tahun 2004. 
Kemudian melakukan penet-
rasi ke pasar Australia di ta-
hun 2014. Kantor pusat Ame-
rika Utara berlokasi di San 
Francisco dan ada 430 ca-
bang di Benua Columbus ini.

Hari ini, pasar Timur 
Tengah sangat menggemari 
Sephora dengan bukti 44 ca-
bang di UAE, KSA, Bahrain, 
Qatar, Kuwait. Mereka juga 
bekerja sama dengan merek-
merek kosmetik regional yang 
lebih memahami keinginan 
pasar Arab, seperti Shiffa 
Dubai Skin Care dan Huda 
Beauty.

Pertarungan Sephora saat 
ini dan di masa depan tam-
paknya telah dan akan terus 
mengalami perubahan meng-
ingat persegeran perilaku 
konsumen secara global. Sebe-
lumnya, bisnis kosmetik ter-
bagi dua: kosmetik premium 
yang dijual di department 
store luks dan kosmetik mass 
market yang dijual di drug 

stores. 
Kategori department store 

luks di AS termasuk Macy's, 
Nordstrom, Bloomingdale's,  
dan Bergdorf Goodman, Saks 
Fifth Avenue. Di Indonesia, 
Metro Department Store, Sogo 
dan Central. 

Kategori "drug stores" di 
Indonesia termasuk Century, 
Walgreens dan Guardian. Di 
AS, termasuk Rite Aid, CVS, 
Walmart dan Target.

Kini di dalam department 
store "kelas menengah" berlo-
kasi di suburban JC Penney, 
dapat dijumpai gerai Sepho-
ra. Kemitraan ini merupakan 
simbiosis mutualisme, di 

mana Sephora dapat menik-
mati lokasi di mal-mal subur-
ban tanpa overhead cost men-
cekik dan JC Penney bisa jadi 
mendapatkan tambahan 
pengunjung. 

Tampaknya, Sephora juga 
telah menambah fokus dari 
kosmetik premium yang eks-
klusif kelas menengah atas ke 
merek-merek semi premium, 
startup dan mass market ter-
tentu. Namun ini merupakan 
genderang perang terhadap 
kompetitor berat Ulta.

Ulta yang bermula di ta-
hun 1990 di Illinois (AS) 
merupakan toko kosmetik 
swalayan di wilayah subur-
ban yang juga sekaligus salon 
rambut dan kuku. Lokasi toko 
biasanya tidak di mal-mal 
mahal pusat kota, sehingga 
price point mereka bisa dipas-
tikan di bawah Sephora.

Namun dengan model bis-
nis Sephora yang telah ber-
ubah, Ulta kini merupakan 
kompetitor head-to-head. Pa-
dahal, sebelumnya Ulta meru-
pakan substitusi kosmetik 
drugstore. Ulta sendiri sangat 
diterima pasar yang semakin 
peka harga. Pertumbuhan 
mereka mencapai dua digit 
terhitung sejak 2015.

Beberapa poin penting 
industri kosmetik. Pertama, 
konsumen tidak lagi terbagi 
dua, namun menggunakan 

macam-macam kosmetik tan-
pa mempedulikan lagi "status 
kemewahan." Sepanjang pro-
duk yang dipakai bekerja de-
ngan baik dan sesuai dengan 
ekspektasi.

Jadilah, Sephora sekarang 
membuka diri bagi merek-
merek mass market dan Ulta 
bagi merek-merek luks. Se-
phora menambahkan 100 
merek luks dan semi-luks di 
tahun 2014 dan 2015, serta 
69 lagi di tahun 2016. 

Sedangkan Ulta menam-
bahkan merek-merek luks ke 
dalam deretan produk mere-
ka, termasuk Nars, Mac, Estee 
Lauder dan Chanel. Dan 
akhirnya Ulta membuka toko 
di Manhattan, New York City 
dan membayangi Sephora 
yang mengambil lokasi di 
Times Square.

Kedua, pasar kosmetik 
akan terus berkembang se-
panjang Generasi Milenial 
dan Generasi Z masih aktif 
berinteraksi di media sosial. 
Generasi "selfie" dan para 
guru kecantikan YouTube dan 
Instagram masih terus ber-
munculan.

Sepanjang kualitas sesuai 
dengan ekspektasi dan pro-
mosi tepat sasaran, bisa di-
pastikan bisnis kosmetik 
masih merupakan bisnis 
yang tahan banting dan se-
makin kompetitif.                ■

Sephora dalam Pertarungan Bisnis KosmetikSephora dalam Pertarungan Bisnis Kosmetik

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

JAKARTA. Penurunan bisnis 
angkutan udara turut mempe-
ngaruhi kinerja PT Garuda 
Maintenance Facility AeroA-
sia Tbk (GMFI). Namun ma-
najemen GMFI masih optimis-
tis bisa menjaga pertumbuhan 
pendapatan hingga akhir ta-
hun nanti. 

Selama enam bulan pertama 
tahun ini, anak usaha PT Ga-
ruda Indonesia Tbk (GIAA) 
tersebut membukukan total 
pendapatan US$ 246,27 juta. 
Jumlah itu tumbuh 10,28% di-
bandingkan pendapatan di 
periode yang sama tahun lalu 
senilai US$ 223,31 juta.

Direktur Utama GMFI, Ta-
zar Marta Kurniawan, menga-
takan potensi pertumbuhan 
bisnis maintenance, repair, 
and overhaul (MRO) pesawat 
masih besar. 

Hanya saja, saat ini potensi 
dari pasar domestik atau mas-
kapai di dalam negeri masih 
melambat. Sebab, kini maska-
pai di Indonesia lebih fokus 
pada tingkat keterisian kursi. 
Untuk meningkatkan penda-
patan, GMFI harus memacu 
layanan MRO kepada maska-
pai asing. 

Tazar mengklaim, saat ini 
pendapatan GMFI dari mas-
kapai asing sudah mencapai 
21% dari total pendapatan. 
"Targetnya, ke depan bakal 
ditingkatkan lebih dari 21%," 
kata dia kepada KONTAN di 
kantor GMFI, Kamis (24/10).

GMFI sudah melayani em-
pat maskapai dari Korea Sela-
tan. Sementara dari Vietnam 

sebanyak dua maskapai. Ada 
pula maskapai Indigo asal In-
dia yang telah meneken kon-
trak untuk perawatan dan 
perbaikan 34 unit pesawat.

Pada September 2019, 
Oman juga menambah kon-
trak jumlah pesawat yang di-
layani GMFI dari sebelumnya 
12 unit Boeing 737 NG menja-
di 22 unit, ditambah 10 unit 
pesawat berbadan lebar, Air-
bus 330. GMFI baru membuka 
layanan line maintenance 
atau perawatan minor pesa-

wat di bandara tanpa harus ke 
hanggar di Bangladesh.  

GMFI telah menjajaki pasar 
Jepang untuk perbaikan pesa-
wat jenis Airbus. GMFI juga 
mengincar bisnis di Afrika 
dan Timur Tengah. Mereka 
bukan hanya memberikan la-
yanan line maintenance, te-
tapi bakal memberikan layan-
an perawatan airframe atau 
rangka pesawat. Artinya GMFI 
akan membangun hanggar. 
"Untuk Afrika, kami berharap 
bulan depan atau Desember 
2019 bisa mengerucut pada 
kesepakatan," tambah Tazar. 

Harry Muthahhari

GMF Pacu Kinerja 
dari Maskapai Asing

Pertumbuhan 
bisnis dari 
maskapai 

domestik masih 
melambat.

JASA■

JAKARTA. Di tengah stagnasi 
pasar otomotif nasional, pen-
jualan mobil yang mengusung 
brand asal Eropa turut mera-
sakan imbasnya. Namun agen 
pemegang merek (APM) 
brand Eropa masih optimistis 
bakal mencatatkan pertum-
buhan positif. Para APM gen-
car melakukan penetrasi pa-
sar dengan terus meluncurkan 
varian model baru.

BMW Group Indonesia yang 
juga memegang merek asal 
Inggris, Mini, baru saja melun-
curkan varian baru. Ada dua 
produk baru, yakni seri Mini 
Cooper S-3 Door dan Mini 
Cooper S-5 Door.

Director of Communica-
tions BMW Group Indonesia, 
Jodie O'tania, mengatakan 
konsumen segmen mobil Ero-
pa tidak terlalu sensitif terha-
dap kondisi ekonomi. Pasal-
nya, mobil-mobil Eropa iden-
tik dengan mobil mewah yang 
membidik masyarakat golong-
an ekonomi menengah ke 
atas. "Apalagi target segmen 
pasarnya sudah jelas dan me-
reka cenderung loyal," ungkap 
dia kepada KONTAN, Rabu 
(23/10) lalu.

Jodie menegaskan, BMW 
optimistis pada akhir tahun 
ini dapat menutup volume 
penjualan lebih baik diban-
dingkan tahun lalu. 

Sejatinya, realisasi penjual-

an otomotif masih melambat. 
Mengacu data Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), hingga 
Agustus tahun ini BMW mem-
bukukan penjualan ritel seba-
nyak 1.611 unit. Angka terse-
but menyusut dibandingkan 
penjualan di periode yang 
sama tahun lalu yang menca-
pai 2.360 unit.

Kendati demikian, BMW te-
tap meyakini prospek ke de-
pan akan positif. Hal tersebut 
berdasarkan tren penjualan 
produk BMW yang mulai me-
ningkat pada semester II 2019. 
Pada Agustus lalu, BMW men-
jual 301 unit, naik dibanding-
kan Juli sebanyak 271 unit 
dan Juni sebanyak 131 unit. 

Di periode yang sama, pen-
jualan Mini juga naik dari 50 
unit (Juni) menjadi 70 unit 
(Juli) serta 75 unit (Agustus). 
"Produk Mini sangat laris, 
sampai September kemarin 
sudah tumbuh 33% year on 
year (yoy), terjual hingga 500 
unit," ungkap Jodie.

Bangun pabrik
PT Garuda Mataram 

Motor (GMM), peme-
gang brand asal Jer-
man Volkswagen 
(VW) dan Audi juga 
meyakini permintaan 
mobil Benua Biru ma-
sih bakal meningkat 
di kalangan konsumen 
Indonesia. "Potensi 

mobil Eropa khususnya di 
segmen medium cukup men-
janjikan, mengingat pasarnya 
luas dan besar," terang Jonas 
Cendana, Chief Operation 
Officer GMM kepada KON-
TAN, Rabu (23/10).

Hingga Agustus 2019, penju-
alan VW baru mencapai 210 
unit, turun 44,74% yoy. Namun 
tren penjualan mulai menan-
jak pada semester kedua. 
Pada Juni, VW hanya mampu 
menjual 23 unit, tapi di bulan 
Juli naik menjadi 38 mobil dan 
Agustus sebanyak 55 unit.

Hingga akhir 2019, tren ke-
naikan penjualan diperkira-
kan berlanjut. Model VW Ti-
guan Allspace yang baru me-
luncur tahun ini bakal menarik 
pembelian. 

VW pun tengah menyiapkan 
pembangunan fasilitas pro-
duksi di Indonesia dengan 
perkiraan kapasitas produksi 
6.000 unit per tahun. Fasilitas 
produksi ini bisa menekan 
harga yang semula Rp 695 juta 
menjadi Rp 598 juta per unit. 
"Dengan diproduksi di Indo-
nesia, harga menjadi lebih 
kompetitif," ungkap Andrew 

Nasuri, Presiden Direktur Ga-
ruda Mataram Motor.

Namun, Herry Noverino, 
Head of Marketing & PR De-
partment PT GMM (Audi) 
menilai penjualan tahun ini 
bakal stagnan seperti industri 

otomotif secara umum. Selain 
karena kondisi ekonomi, te-
kanan penjualan Audi berasal 
dari kondisi internal. Audi 
memiliki jaringan network 
dan after sales service yang 
terbatas.      ■

Mobil Eropa Bisa Melaju
Penjualan mobil brand asal Eropa mulai menanjak memasuki semester kedua tahun ini

Agung Hidayat, 
Kenia Intan Nareriska

Pembukaan GIIAS Medan

ANTARA/Irsan Mulyadi

Project Director Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 Astra Financial Gunawan Salim (kiri) menyematkan ulos kepada Gubernur 
Sumatra Utara Edy Rahmayadi pada pembukaan GIIAS di Medan, Sumatra Utara, Rabu (23/10). Pameran yang diikuti oleh delapan perusahaan otomotif 
dengan sponsor utama Astra Financial yang berlangsung 23-27 Oktober 2019 dalam rangka mendorong industri otomotif nasional.

Berkunjung ke KONTAN

KONTAN/Panji Indra

Co-Founder Paxel, Djohari Zein (kiri), dan CEO Paxel, 
Bryant Christanto, berkunjung ke Redaksi KONTAN, 
Jakarta (24/10). Startup logistik Paxel menawarkan 
solusi pengiriman same day delivery berbasis aplikasi. 
Tahun depan, Paxel akan memperluas jangkauan pasar 
dengan menambah mitra kurir menjadi 3.000 orang.

Produksi Mobil-Mobil 
Eropa di Indonesia

Jan-Ags 
2019

Jan-Ags 
2018

Pertumbuhan 
(%)

BMW 1.326 2.142 -38,10
Mini 188 98 91,84
Renault 7 17 -58,82

Gerai

Tantangan Program Wellness 
dan Benefi t Karyawan
JAKARTA. Employee wellness and benefi t program atau 
yang populer disebut program kesejahteraan dan tunjang-
an karyawan tentu bukan konsep baru dalam dunia ketena-
gakerjaan. Lazim dikaitkan dengan tunjangan kesehatan 
atau asuransi dari perusahaan, bentuk program kesejahte-
raan karyawan kini telah menjadi lebih inovatif dan meng-
adopsi bentuk implementasi yang semakin beragam. 

Co-Founder dan Chairman Gorry Holdings, William 
Susilo Yunior, menyebutkan, Alphabet, Microsoft dan Red 
Hat, tiga perusahaan yang mendapatkan penghargaan se-
bagai tempat kerja terbaik dari Forbes, adalah studi kasus 
yang menarik. "Kesamaannya mengutamakan employee 
wellness dalam tunjangan yang ditawarkan," tutur William, 
Kamis (24/10).

Vice Chairman Korn Ferry Indonesia, Sylvanno Dama-
nik, menambahkan, meski program wellness dan benefi ts 
bukan hal baru dalam pengelolaan tenaga kerja, ternyata 
masih banyak tantangan yang belum terjawab. "Pertanya-
annya sekarang adalah, apakah perusahaan sudah meng-
alokasikan investasi HR secara tepat," tutur tutur. 

Dadan M. Ramdan

Startup Laundry Mr Jeff 
Menambah Layanan

JAKARTA. Perusahaan rintisan asal Brasil yang bergerak di 
layanan laundry, Mr Jeff, berencana membuka layanan 
lain di aplikasinya pada Desember mendatang. 

Vice President of Expansion Mr Jeff, Christakis Theodo-
rou Villalta, mengatakan tidak hanya layanan laundry, 
aplikasinya akan berkembang pada layanan kecantikan 
hingga kesehatan berupa fi tness.

"Kami memiliki rencana untuk menambahkan tujuh la-
yanan lagi dalam aplikasi, beberapa di antaranya beauty 
dan fi tness. Layanan beauty ini berupa perawatan rambut 
sampai grooming. Untuk yang lainnya, kami masih belum 
bisa buka," tutur Christakis kepada KONTAN, Kamis 
(24/10).

Dalam menambah layanan tersebut, Christakis juga me-
nyebutkan bakal bekerjasama dengan perusahaan perintis 
lokal terkait skema pembayaran seperti Gopay. Mereka 
juga tertarik menggandeng Ovo. 

Chris mengaku, belum tertarik membuka kerjasama de-
ngan startup lokal seperti Gojek dan Grab terkait pengan-
taran hasil laundry. Alasannya, hal itu sudah dicoba di 
negara lain namun hasilnya tidak terlalu efektif. 

Amalia Nur Fitri
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Sumber: Gaikindo


