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IKEA dan Guardian tumbuh sangat baik. 
Di segmen food, kami harus memperkuat lagi.
Patrik Lindvall, Presiden Direktur 
PT Hero Supermarket Tbk (HERO)

■JASA

Berbagai merek luks kini 
telah merambah dunia 
digital dengan berbagai 

kampanye promosi di media 
sosial dan mengadaptasi ber-
bagai teknologi Revolusi In-
dustri 4.0. Walaupun mereka 
termasuk yang agak lambat 
dalam menggunakan sarana 
digital, best practices mereka 
patut diacungi jempol.

Mari kita simak bagaima-
na merek-merek luks melaku-
kan strategi di dunia maya 
untuk memenangi kompetisi 
yang semakin sengit.

Pertama, merek-merek 
luks memfokuskan diri pada 
pengalaman positif konsu-
men. Integrasi secara digital 
dapat dilakukan dengan ber-
bagai teknologi terbaru, se-
perti aplikasi yang memper-
mudah konsumsi, VR (virtual 
reality), aplikasi dan kanal-
kanal lainnya.

Sebagai contoh, jam ta-
ngan berhiasan berlian merek 
Piaget, kini sangat aktif de-
ngan Instagram ads. Christi-
an Louboutin dikenal sangat 
interaktif dan inspiratif di 
berbagai media sosial. 

Kedua, pastikan produk-
produk luks Anda digunakan 
oleh para infl uencer dan sele-
britas dalam konteks organik. 
Di era The Kardashian-Jen-
ner ini, produk yang sering 
digunakan oleh mereka yang 
ber-follower jutaan dapat di-
pastikan menjadi pemenang. 

Kuantitas dan frekuensi 
kemunculan menjadi salah 
satu metriks utama. Produk-
produk luks walaupun mem-
punyai unsur eksklusivitas, 
mempunyai daya "sihir" 
yang besar yang dapat de-
ngan cepat "ditularkan" oleh 
orang yang tepat.

Ketiga, memberikan ser-

vis super eksklusif yang tidak 
diperoleh dari merek-merek 
lainnya. Gucci dikenal de-
ngan partnership dengan Far-
fetch untuk mengantarkan 
pesanan konsumen dalam 90 
menit saja via personal shop-

per. Filosofi mereka adalah 
"spend more time living" alias 
"gunakan waktu Anda lebih 
banyak untuk menikmati ke-
hidupan." 

Bagi mereka berkantong 
tebal, servis ini sangat eks-
klusif yang hanya dapat di-
nikmati oleh segelintir orang 
saja. Dan ini mengonfi rmasi 
"ke-eksklusifan" mereka.

Keempat, menyelami kei-
nginan pasar secara intens. 
Louis Vuitton dan Gucci ber-
hasil masuk ke dalam benak 
Generasi Milenial dan Gene-
rasi Z melalui artistic director 
Virgil Abloh (LV) dan Michele 
Alessandro (Gucci). Mereka 
berhasil mengintegrasikan 
ikon-ikon cult yang merupa-
kan role model kaum muda. 

Triknya adalah mema-
sukkan unsur emosi daripada 
rasio dalam pemakaian pro-
duk-produk mereka. Sebagai 

contoh para rapper dunia di-
kenal sangat fanatik dalam 
memakai produk-produk 
branded seperti Gucci dan 
Balenciaga. 

Kelima, pertahankan ima-
ge original dan eksklusif. Se-
suatu yang luks berhubungan 
erat dengan sejarah dan au-
tentisitas. Merek perhiasan 
mutiara asal Jepang Mikimo-
to mempunyai visi "memper-
indah leher setiap wanita di 
dunia dengan mutiara ele-
gan." 

Jadilah mereka berhasil 
merekam visi ini dengan 
kampanye digital mereka 
yang memperkenalkan tujuh 
wanita hebat yang diberi 
nama "Pearls of Wisdom." 
Prestasi dan pengalaman hi-
dup mereka yang tiada tara 
tersebut menjadi "jiwa" yang 
indah nan otentik bagi Miki-
moto.

Keenam, tekankan faktor 
standar tertinggi dan kuali-
tas teratas. Kampanye pro-
mosi Lacoste yang bertema-
kan "timeless love" mencer-
minkan standar tertinggi 
yang dipertahankan sejak ta-
hun 1933. Luar biasa, meng-
ingat merek ini telah hadir 
selama 86 tahun. 

Autentisitas merupakan 
unsur penting di sini yang 
tercermin dari gaya T-shirt 
polo yang tidak berubah. Dan 
dari kemampuan setiap pro-
duk mereka untuk beradapta-
si dari waktu ke waktu. 

Ketujuh, tekankan faktor 
petualangan dan eksklusifi-
tas. Hanya mereka yang pu-
nya waktu (dan uang) yang 
dapat berpetualang tanpa 
memikirkan hari ini makan 
apa. Kampanye promosi mo-
bil luks Bentley bertema "Road 
Trips" mengkonfirmasi dua 

unsur tersebut dengan sangat 
jelas.

Di California Selatan, 
Porsche 911 sangat umum 
dan hampir semua keluarga 
memiliki city SUV di garasi 
mereka. Di wilayah tersebut, 
Bentley tetap dapat menam-
pakkan ke-eksklusivitas-an-
nya ketika "road trip" tersebut 
singgah di Los Angeles dan 
sekitarnya.

Akhir kata, strategi kam-
panye merek-merek luks perlu 
menekankan sejarah panjang 
kualitas dan eksklusivitas 
dalam konteks organik zaman 
now.

Transferable history and 
scarcity merupakan daya ta-
rik luar biasa. Dikombinasi-
kan dengan faktor viral era 
Revolusi Industri 4.0, dapat 
dipastikan kemewahan ter-
magnifikasi secara intens. 
Salam bergaya luks.  ■

Memenangkan Kompetisi Digital Merek Luks

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. PT Hero Super-
market Tbk (HERO) melan-
jutkan ekspansi gerai IKEA. 
Manajemen HERO kemarin 
membuka gerai kedua IKEA 
yang berlokasi di Sentul City, 
Bogor, Jawa Barat.

Presiden Direktur PT Hero 
Supermarket Tbk Patrik Lind-
vall, menyebutkan pihaknya 
bakal menempuh tiga pende-
katan untuk mengembangkan 
IKEA: mendekati pasar, me-
nularkan shopping experien-
ce dan menawarkan solusi 
produk yang fungsional de-
ngan harga terjangkau.

Untuk lebih dekat dengan 
pasar, manajemen HERO ma-
sih dalam proses pembangun-
an dua gerai IKEA lagi di Ja-
karta Garden City (Jakarta 
Timur) dan Kota Baru Para-
hyangan, Bandung, Jawa Ba-
rat. Hero Supermarket menar-
getkan kedua gerai anyar ter-
sebut beroperasi pada kuartal 
keempat tahun depan.

Di Jakarta Garden City, 
IKEA akan berdiri di atas la-
han seluas 3,7 hektare (ha) 
dengan luas bangunan 89.000 
m², sementara IKEA di Ban-
dung berdiri di atas lahan 4,4 
ha dengan luas bangunan 
35.000 m². "Sebelumnya kami 
sudah pernah publish bahwa 
untuk IKEA di Bandung itu 
(investasinya) mencapai Rp 1 

triliun," ujar Lindvall di Sentul, 
Bogor, Kamis (28/11).

Sedangkan dari sisi peng-
alaman berbelanja, HERO bu-
kan hanya menyiapkan 7.000 
item produk kepada pelang-
gan. Mereka juga melengkapi-
nya dengan 1.000 produk asli 
Indonesia.

Di luar itu, HERO juga me-
lengkapi gerainya dengan 
restoran dan Teras Indonesia. 
Mereka juga mengusung plat-
form online, yakni Ikea.co.id 
dan Ikea Apps.

Sedangkan untuk solusi 
produk, IKEA fokus pada pro-
duk yang fungsional dan ter-
jangkau. Mereka akan mena-
warkan desain yang simpel 
dan cocok untuk semua seg-
men pasar, baik pasangan 
baru menikah maupun keluar-
ga besar.

"Untuk segmen pasar, kami 
berupaya mengerti bagaimana 
orang tinggal. Fokus kami 
menawarkan produk dan so-
lusi agar orang bisa hidup le-
bih mudah," lanjut Lindvall.

Ia menyebutkan Indonesia 

dengan populasi besar serta 
perekonomian yang terus ber-
tumbuh adalah pasar yang sa-
ngat penting bagi IKEA. Per-
usahaan ritel home furnis-
hing asal Swedia ini bahkan 
melihat peluang untuk terus 
berkembang.

Konversi gerai Giant
Sementara untuk memba-

ngun IKEA Sentul City, mana-
jemen melakukan terobosan 
dengan mengonversi gerai 
dari sebelumnya gerai Giant 
menjadi IKEA. Selain mene-
kan biaya investasi, konversi 
ini memberikan keluwesan 
bagi HERO untuk ekspansi 
dengan waktu cukup singkat. 
"Ini adalah konversi dari gerai 
Giant ke IKEA dan investasi-
nya tidak sama dengan green-
fi eld project," ujar Lindvall.

Sejatinya, proyek IKEA Sen-
tul City merupakan proyek 
percobaan untuk konversi 
gerai Giant ke IKEA. Manaje-
men HERO masih perlu bela-
jar serta melihat respons pa-
sar terhadap transformasi dan 
konversi gerai tersebut.

Lindvall menyebutkan pi-
haknya belum akan mengkon-
versi gerai lagi untuk IKEA.  
Pada tahun depan, HERO ma-
sih fokus menyelesaikan pem-
bangunan dua gerai IKEI dan 
siap mengoperasikannya pada 
kuartal IV-2020.

Kendati jumlah gerai IKEA 

terbilang mini dibandingkan 
total gerai HERO, secara pro-
fitabilitas IKEA tumbuh dua 
kali lipat dan kontribusinya 
cukup baik. Hingga akhir 

kuartal III 2019, pendapatan 
HERO turun 3,65% menjadi 
Rp 9,49 triliun. 

"IKEA bersama Guardian 
bertumbuh sangat baik. Se-

dangkan di segmen food, kami 
harus memperkuat lagi," kata 
Lindvall.

Hero Supermarket berharap 
ekspansi gerai IKEA berkon-

tribusi positif di masa menda-
tang. Selain itu, ekspansi IKEA 
bisa mengompensasi tekanan 
yang membayangi segmen 
makanan dan minuman.       ■

HERO Menambah Gerai IKEA
PT Hero Supermarket Tbk (HERO) menginvestasikan Rp 1 triliun untuk membangun gerai IKEA di Bandung

Andy Dwijayanto

Beasiswa untuk Mahasiswa

Dok. PTPN V

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Jatmiko K Santosa berbincang dengan mahasiswa usai memberikan 
beasiswa kepada 100 mahasiswa di Pekanbaru, Riau, Kamis (28/11) . Sejak tahun 2000, PTPN V telah menyalurkan bantuan 
pendidikan dan beasiswa sebesar Rp 11 miliar serta menyediakan ratusan guru sekolah dasar hingga menengah atas, dalam 
melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan, yang sejalan dengan program BUMN Hadir Untuk Negeri.

IKEA ingin 
mendekati pasar 
dan menawarkan 

solusi produk 
yang terjangkau.

Disrupsi Digital Buka Peluang Bisnis
Inovasi teknologi digital berpeluang mempercepat pertumbuhan bisnis dan pemerataan ekonomi

JAKARTA. Booming teknolo-
gi digital turut mempengaruhi 
lanskap perekonomian glo-
bal, termasuk Indonesia. Ba-
nyak sektor bisnis terdesak 
lantaran disrupsi digital. Di 
saat yang sama, muncul usa-
ha baru. Dari sini, pemerintah 
dan pelaku usaha perlu kom-
pak memanfaatkan celah dan 
peluang di tengah arus digital 
yang bergerak cepat.

Era digital membawa Indo-
nesia menjadi salah satu so-
rotan mata dunia. Pasalnya, 
disrupsi digital berhasil men-
ciptakan sejumlah perusaha-
an rintisan atau startup Indo-
nesia menjadi usaha bernilai 
lebih dari US$ 1 miliar alias 
unicorn. Mereka adalah To-
kopedia, Gojek, Traveloka, 
OVO, dan Bukalapak. 

"Hanya dengan teknologi 
digital, kita bisa mengatasi 
ketertinggalan dengan negara 
lain," ungkap Presiden Joko 
Widodo saat membuka Kom-
pas100 CEO Forum di Hotel 
Ritz Carlton Jakarta, Kamis 
(28/11).

Harian Kompas kembali 
menggelar Kompas100 CEO 
Forum. Pada penyelenggara-
an tahun ini, Kompas100 CEO 
Forum mengusung tema 

“CEO Envisions to Win the 
Turbulence of Digital Dis-
ruption”. Tema tersebut me-
wakili semangat Kompas100 
CEO Forum 2019 yang meng-
ajak para pemimpin perusa-
haan dan pemerintah meng-
ambil peluang di tengah tan-
tangan disrupsi digital.

Sejumlah menteri hadir 
dalam acara ini, antara lain 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati, Men-
teri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nadiem Anwar Maka-
rim. Hadir pula para CEO 
anggota indeks Kompas100. 
Forum tersebut juga dihadiri 
Co-Founder & CEO Tokope-
dia William Tanuwijaya dan 
Presiden Direktur PT Teleko-
munikasi Indonesia Ririek 
Adriansyah yang tampil seba-
gai pembicara.

Menurut Presiden Jokowi, 
optimalisasi teknologi digital 
bukan hanya dilakukan para 
pengusaha. Pemerintah juga 
wajib memanfaatkan tekno-
logi digital untuk mencipta-
kan birokrasi yang cepat da-
lam pelayanan, transparan 
dan akuntabel.

Bahkan Jokowi sudah me-
minta Menteri Pendayaguna-
an Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (PAN-RB) 

untuk mengganti eselon 3 
dan 4 dengan tenaga artifi ci-
al intelligence (AI) atau ke-
cerdasan buatan. Hal ini un-
tuk merealisasikan rencana 
pemerintah merampingkan 
birokrasi melalui pengurang-
an eselon. 

"Kita punya eselon 1, 2, 3, 4. 
Nah, eselon 3 dan 4 akan di-
potong dan saya sudah me-
merintahkan kepada Men-
pan-RB agar mereka diganti 
dengan AI. Jika diganti de-
ngan AI, maka birokrasi kita 
lebih cepat," ungkap Jokowi.

Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian Airlang-

ga Hartarto memastikan ber-
samaan dengan disrupsi digi-
tal, pemerintah berupaya 
secara konsisten merealisasi-
kan Making Indonesia 4.0. 

Hal ini adalah upaya me-
maksimalkan pertumbuhan 
ekonomi nasional melalui 
teknologi di lima sektor uta-
ma, yaitu makanan dan mi-
numan, tekstil, otomotif, ki-
mia, serta elektronik. "Prog-
ram ini akan kami dukung 
dengan aturan pajak yang le-
bih ringan dan sumber daya 
manusia (SDM) terampil se-
suai kebutuhan dunia kerja," 
jelas Airlangga.

Pemerintah akan meringan-
kan tarif pajak melalui un-
dang-undang omnibus law 
pajak yang ditargetkan ma-
suk DPR sebelum masa reses 
pada 18 Desember 2019. 

Co-Founder & CEO Toko-
pedia William Tanuwijaya 
sepakat pemanfaatan ekono-
mi digital merupakan salah 
satu cara memaksimalkan 
pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia. Pasalnya, Indonesia 
ada negara kepulauan terbe-
sar di dunia yang memiliki 
lebih dari 17.000 pulau. Tanpa 
teknologi digital, pemerataan 
ekonomi bakal butuh biaya 
besar dan waktu lama. 

"Apalagi, selama ini per-
tumbuhan ekonomi masih 

terpusat di kota besar, yang 
menyebabkan harga di dae-
rah lebih mahal daripada di 
kota besar," kata William.

Namun optimalisasi tekno-
logi digital membutuhkan 
ekosistem yang terintegrasi. 
Oleh karena itu, untuk men-
dukung pemerataan ekono-
mi, Tokopedia berkomitmen  
menjadi super ecosystem 
yang mampu mendukung pe-
merataan ekonomi Indonesia. 
"Saat ini Tokopedia berisi le-
bih dari 6 juta penjual, seba-
nyak 86,5% adalah entrepre-
neur baru dan mereka semua 

masyarakat Indonesia," te-
rang William. 

Presiden Direktur Telkom 
Indonesia Ririek Adriansyah 
sependapat teknologi digital 
adalah kunci Indonesia maju. 
Meski sekarang sudah lahir 
ribuan startup dan lima di 
antaranya menjadi unicorn, 
Indonesia masih dalam level 
awal (nascent stage) digital 
disrupsi. "Industri digital ma-
sih mengimpor dan customi-
ze dari model bisnis digital 
yang ada," ujar Ririek.

Berbeda dengan China 
yang sudah di level akselera-

si. Mereka sudah mulai inova-
si mengembangkan bisnis di-
gital baru seperti ByteDance, 
DiDi dan sebagainya. "China 
sudah punya 101 unicorn, 
lalu Amerika Serikat yang 
sudah di level leader, punya 
207 unicorn," terang Ririek.  

Menurut dia, perusahaan 
adalah agen perubahan yang 
menjadi aktor utama di la-
pangan untuk membentuk 
dan memanfaatkan ekosis-
tem digital. Dengan begitu, 
disrupsi digital dapat menjadi 
peluang besar yang justru 
memberikan nilai tambah.  ■

Adi Wikanto

Tanpa 
ekonomi digital, 

pertumbuhan 
ekonomi hanya 

terpusat di kota.

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto (kanan) dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama (kiri) membuka Kompas 
100 CEO Forum 2019 di Jakarta, Kamis (28/11).


