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5 Mobil Mewah Pre-Owned Bersertiﬁkat

Fesyen Alternatif Khas Doraemon
on

Ekspresi Budaya Melalui Seni Lukis Kopi

Banyaknya merek mobil mewah pre-owned
pre owne berlisensi yang
dilirik para kole
kolektor mobil ternyata
memunculkan
memunc
tren Baru. Lima
pilihan
pilih mobil mewah preowned
ow
diulas mendalam
pada
pa edisi ini.

Tokoh kartun Jepang Doraemon ternyata
menginspirasi para desainer ternama untuk
menciptakan karya adibusana. Lewat koleksi
Kuroba, Ivan Gunawan menampilkan ikon
kucing lucu ini dalam koleksi adibusana
terbarunya.

Kopi yang berwarna dasar cokelat,
ternyata dapat menjadi medium
alternatif untuk berekspresi dari para
seniman. Keterbatasan warna yang
dihasilkan komoditas ini justru menjadi
tantangan dalam proses berkarya.
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AROMA CUAN
BISNIS SALON
Bisnis salon akan terus
berkembang seiring dengan
meningkatnya pendapatan
masyarakat, dan tumbuhnya
kesadaran soal perawatan diri.
Apalagi, kalangan milenial
punya selera yang berbeda
dengan generasi sebelumnya.
ASTERIA DESI KARTIKA SARI, EVA RIANTI
& RENI LESTARI
redaksi@bisnis.com

T

ak hanya pemain lokal yang menikmati cuan dari bisnis kecantikan ini, tetapi juga jaringan salon
internasional. Sebut saja jaringan
Toni & Guy dari Inggris, One Piece
Hair Studio yang digawangi oleh
hairstylist dari Jepang, hingga salon-salon Korea
Selatan, dan Singapura.
Penata rambut profesional Rudy Hadisuwarno
membenarkan bahwa pangsa pasar milenial sangat potensial, bahkan bisa mencapai
50%. Kelompok usia ini selalu update dengan
berbagai macam gaya, baik dari model rambut
ataupun warna rambut. Mereka juga memiliki
banyak permintaan.
“Menurut saya mereka itu cepat sekali mengikuti tren yang tengah digemari saat ini. Dari
segi layanan mereka membutuhkan service yang
cepat dan efisien,” ujarnya.
Dia mengaku, jika dibandingkan dengan era
sebelumnya, saat ini kompetisi bisnis salon
lebih ketat persaingannya. Pasalnya, selain
pemain lokal sendiri, salon dengan jaringan
global juga banyak mengisi ceruk pasar salon
Tanah Air.
Sebutlah One Piece Hair Studio asal Negeri
Sakura dengan beberapa cabangnya di Jakarta, antara lain di Kemang Village, Mal Central
Park, Mal Kelapa Gading, Pakubuwono Residences, dan Pasaraya Blok M.
Hadir sejak 2010, One Piece awalnya lebih mengincar pelanggan internasional, atau
orang-orang yang peka dan mengerti tentang
kecantikan sesuai tren global. Namun, sekarang
pelanggan lokal terus naik dan
mencapai 60% dari seluruh konsumen.
Direktur One Piece
Hair Studio Hisato
Suzuki mengatakan
bahwa dibandingkan 9 tahun yang
lalu, hampir
50% pelanggan
One

Piece adalah kaum milenial. Menurutnya, kaum
muda suka dengan hal-hal yang baru dan
kreatif.
Adapun, dalam berkompetisi, One Piece memanfaatkan teknologi dan teknik yang dianggap
terdepan. Tak hanya menjual bisnis saja, One
Piece juga mengedukasi pelanggan dengan cara
peduli terhadap masa depan masyarakat Indonesia terkait dunia tata rambut.
“Kami ingin mengembangkan bakat masyarakat Indonesia dengan kurikulum One Piece sesuai standar internasional. Kami menghabiskan
waktu dan hal-hal lainnya untuk turut memajukan industri tata rambut Indonesia,” tuturnya.
Diakuinya, memang tak mudah untuk membawa masyarakat Indonesia mengikuti standar
internasional lantaran ada perbedaan budaya.
Namun, dengan perilaku disiplin Jepangnya,
Hisato mengklaim usahanya selama ini telah
membuahkan hasil.
Terkait dengan kompetisi salon, Hisato mengklaim punya keunggulan kompetitif yang tidak
mudah ditiru karena perbedaan budaya. “Selain
itu kami memiliki teknik gunting yang spesial. Kami menerapkan omotenashi, dan selalu
membawa hal-hal baru ke dunia industri tata
rambut, oleh sebab itu kami dapat menunjukkan perbedaan kami.”
Jaringan salon yang 100% milik pengusaha
Indonesia, Gorjes, tak mau ketinggalan mencari
cuan dari ceruk bisnis salon kecantikan. Dengan 9 cabang saat ini, Gorjes mempekerjakan
160 karyawan.
Berdiri sejak 2001, Gorjes yang dimiliki oleh
Maya Miranda Ambarsari bersama dengan
Nurika Effendi, dan Ida Afrida ini terbilang
salon yang sangat paripurna. Bahkan, Gorjes
Hair & Beauty Salon yang berlokasi di jalan
Wolter Monginsidi Jakarta Selatan ini berada
di bangunan lima lantai, lengkap dengan area
kafe.

Dalam jangka pendek, mereka akan membuka beberapa cabang di luar kota, seperti Bogor,
Bandung dan Bali. Adapun dalam jangka menengah mereka mulai mengembangkan bisnis
retail produk kosmetik bermerek Gorjes yang
bersertifikasi halal dengan harga terjangkau.
“Omzet kami dari total 9 cabang kira-kira
Rp1,5 miliar per bulan,” ujar Nurika Effendi,
Co-Founder Salon Gorjes.
Gorjes yang awalnya adalah bisnis keluarga
memiliki gerai pertama di Senopati, Jakarta
Selatan. Pada awal berdirinya, Gorjes memiliki
konsep salon yang hommy, bersih dan ramah
yang pertahankan hingga saat ini.
Salon dengan tagline Be Gorjes Be You ini
memiliki pangsa pasar 30% dari kalangan
milenial. Dia mengakui, kompetisi salon di
Tanah Air sangat ketat, apalagi dengan kehadiran brand global. “Sehingga menentukan target
segmentasi pasar dari sebuah salon sangatlah
penting. Setelah menentukan target, harga juga
harus tepat. Harus sesuai dengan ekspektasi
dari pelanggan,” jelasnya.
Walau ketat, namun bisnis salon di Indonesia diyakini masih akan terus berkembang,
terutama di kota-kota besar. Pasalnya, sekarang
ini, salon juga menjadi bagian dari me time.
Ditambah dengan faktor perkembangan teknologi perawatan rambut dan tubuh yang masif.
Apalagi, imbuhnya, salon lokal Indonesia
memiliki sentuhan yang berbeda dan bakal
dirindukan pelanggannya. “Orang Indonesia
itu mengenal salon sejak usia dini. Sehingga
customer sudah mengenal perawatan yang lebih
lengkap dengan pelayanan yang lebih detail
yang tidak diberikan di salon global,” katanya.

SANGAT POTENSIAL
Sementara itu, Master Franchisor Toni &
Guy Hairdressing Joti Shahdadpuri mengatakan
bahwa bisnis kecantikan di Indonesia sangat
potensial untuk terus dikembangkan. Pasalnya,
sudah banyak masyarakat Indonesia yang peduli
dengan penampilan. Perkembangan ini ditambah dengan pengaruh tren yang didapatkan dari
media sosial.
Toni & Guy sendiri adalah jaringan salon asal
Inggris yang hadir di empat lokasi di Ibu Kota,
yaitu di Plaza Indonesia, Mal Kasablanka, Pantai Indah Kapuk, dan Pondok Indah Mall. Salon
ini pertama kali masuk Indonesia pada 2004.
“Kami selalu berpedoman dengan lookbook
yang telah ditentukan oleh Toni & Guy yang
dikeluarkan UK [Inggris] setiap tahun. Setiap
tahun biasanya terdapat beberapa inovasi. Gaya
itu yang kami tawarkan,” ujarnya.
Untuk eksekusinya, Toni & Guy memiliki
teknik potong yang khas. Selain itu, salon ini
memiliki teknik parsial dan sectioning sendiri
dalam teknik pewarnaan.
Meskipun mengikuti standar internasional,
manajemen Toni & Guy tetap mengadaptasi tren
potong dan pewarnaan rambut yang disesuaikan
dengan gaya dan tekstur 'mahkota' dari masyarakat Indonesia.
Saat ini, omzet per gerai dari Toni & Guy
kurang lebih mencapai Rp300 juta—Rp500juta
per bulannya. Untuk pangsa pasar, Toni & Guy
tidak membatasi diri pada kelompok usia tertentu. Namun, Joti mengakui bahwa 50% pelanggannya berasal dari generasi milenial.
“Kami beberapa kali juga mengikuti eventevent kecantikan seperti fashion week yang
dapat membantu mengembangkan brand, dan
menunjukan tren gaya rambut yang kami tawarkan,” katanya.
Salon kecantikan lain yang turut mencari ceruk pasar dalam menggaet minat milenial adalah Blow+Bar asal Singapura. Awalnya, salon
yang hadir sejak 2015 ini menargetkan pangsa
pasarnya adalah perempuan berusia 24—55
tahun. Namun, setelah menerima pelanggan,
ternyata sebagian besar konsumen datang dari
kalangan pria dan anak remaja berusia 21
tahun.
Owner salon Blow+Bar Indonesia Felicia
Claresta mengungkapkan, milenial adalah salah
satu pangsa pasar terbesar dengan karakter
paling ekspresif dan terbuka, untuk mencoba
tren terbaru.
“Jewel Tone dengan berbagai macam pilihan
warna menjadi servis favorit untuk kalangan

tersebut. Untuk itu kami akan mengeluarkan
program color package dengan harga yang lebih
terjangkau,” tuturnya.
Felicia mengklaim bahwa Blow+Bar adalah
salon pertama yang meluncurkan permanent
blowout dengan konsep never a bad hair
day. Perawatan ini membuat pelanggan dapat
melakukan cuci dan mengeringkan rambut di
rumah, tetapi hasilnya terlihat seperti dari salon.
Untuk menggaet kalangan milenial,
Blow+Bar memanfaatkan teknik digital marketing dan media sosial. Salah satu yang digarap
adalah menyajikan tip-tip dan memproduksi
video konten dengan tema kecantikan dan gaya
hidup.
Rudy Hadisuwarno mengatakan, strategi digital marketing sangat pas untuk diterapkan oleh
manajemen salon yang menyasar kelas milenial.
Walau begitu, yang tak kalah penting adalah
penguasaan tren mode dan teknik terbaru untuk penata rambut.
Namun, tren tidak harus selalu diikuti. Menurutnya, yang paling penting adalah para stylist
dapat menyesuaikan antara bentuk wajah, dan
jenis potongan rambut yang dimiliki pelanggan,
sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan.
M. TAUFIKUL BASARI
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