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Outlet atau kedai kopi sedang mejamur di mana-mana. Kopi yang dulu digemari 
kaum tua, sekarang sudah melebar memasuki remaja bahkan anak-anak. Tak 
hanya itu, kopi juga bisa fleksibel. Ia tak selalu berharga mahal dan hanya 
bisa dinikmati oleh pengunjung yang uangnya banyak. Kopi dengan harga 

masuk akal dan kopi harga terjangkau banyak sekali pilihannya. Inilah peluangnya. Anda 
penikmat atau pecinta kopi. Mengapa tidak Anda kembangkan passion Anda? Jika Anda 
penikmat kopi, pasti Anda tahu mana kopi yang enak dan mana yang tidak. Jika Anda 
bisa membuat kopi yang enak, peluang di tangan Anda. Anda yang belum cinta kopi 
tetapi terinspirasi filosofi kopi  membagi pengalaman pengusaha kopi yang 
sukses yang bisa menjadi inspirasi. Apa saja yang Anda butuhkan jika akan membuka 
usaha kopi, bagaimana peluangnya, promosinya, siapa saja pesaingnya hingga bagiamana 
memenangi persaingan.   mencoba menyusun panduannya untuk Anda.

Salam,

Widodo
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Inspirasi Filosofi Kopi 



Konsumsi kopi dalam negeri terus mengalami tren kenaikan. Konsumsi 
kopi nasional rata-rata naik 7 persen per tahun. Data International 
Coffee Organization (ICO) menyebut, pada tahun 2016 mencapai 4,6 
juta bags @60 kg, atau melonjak lebih dari 174 persen. Sementara 
produksi kopi Indonesia mencapai 6,56 juta bags @60 kg, berada 
di peringkat empat dunia di bawah Brasil, Vietnam, dan Columbia. 
Wakil Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo 
memproyeksikan, konsumsi kopi Indonesia dan negara-negara 
penghasil kopi lainnya akan meningkat dari 15% menjadi 25% pada 
tahun 2020. Dengan jumlah penduduk saat ini, Indonesia berada di 
tingkat konsumsi 4-5 juta karung per tahun, atau sekitar 300.000 ton.

9 
Peluang

Peluang usahanya yang masih luas membuat bisnis kopi semakin 
ramai saja. Berbagai kalangan mulai dari remaja yang suka nongkrong, 
orang kantoran, orang-orang kaya, menyukai kopi sambil mengobrol. 
Kopi pun sudah menjadi bagian dari gaya hidup saat ini. Bagaimana 
menurut Niam Muiz akan prospek bisnis ini? Apa sajakah tantangan 
gerai kopi di masa depan? Berikut ulasannya.

13 
Peluang

Minuman yang memiliki cita rasa yang khas ini memang begitu 
istimewa. Permintaan kopi yang sangat tinggi membuat peluang 
bisnis kopi menjadi semakin menguntungkan. Usaha kopi menjadi 
salah satu bisnis yang paling banyak diminati. Lalu apa saja 
keuntungan bila bisnis di bidang ini?

19 
5 Keuntungan usaha 
MinuMan KoPi

Banyak yang bilang bisnis kuliner adalah bisnis yang tak pernah 
mati. Karena selalu memiliki banyak peminat. Hal tersebut tentu 
saja membuka peluang bagi pelkau usaha untuk meramaikan 
inustri makanan tersebut. Setiap saat selalu muncul terobosan baru 
dalam kuliner yang selalu dinanti para penikmatnya. Namun apakah 
benar binsnis kuliner selalu menguntungkan?  Lalu apa sajakah 
keuntungannya?

23 
langKah-langKah 
MeMbuKa usaha Kedai 
KoPi 

Panduan Bisnis

Kopi
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Peluang bisnis kopi memang masih sangat terbuka dan sangat 
menjanjikan. Terbukti dengan menjamurnya kedai kopi yang tumbuh 
dengan pesat. Dari kedai kopi yang biasa hingga kedai kopi yang 
mewah dan kekinian. Kegemaran masyarakat untuk menikmati kopi 
seorang diri maupun beramai-ramai menjadi salah satu peluang emas 
bagi para pebisnis. Namun jika masih bingung ingin membuka usaha 
kopi yang seperti apa, berikut ada beberapa ide untuk Anda.

29 
MacaM-MacaM bisnis 
KoPi

Agar usaha kopi Anda bisa terus berjalan maka pemasaran menjadi 
salah satu strategi keberhasilan. Anda dapat menggunakan cara online 
maupun offline atau bisa pula keduanya. Jadi akan semakin banyak 
yang mengenal mengenai bisnis kopi yang Anda jalankan. Untuk itu 
Anda butuh strategi jitu agar agar pelanggan berdatangan. Simak cara-
caranya berikut ini

34 
strategi ProMosi 

Menurut Kasmito, pemilik Maharaja Coffee, penyedia coffe roaster 
dan supplier alat pengolahan kopi, setidaknya ada tiga level kopi yang 
dikenal saat ini. Ketiga level kopi tersebut adalah kopi komersial, 
premium dan specialty. Perbedaanya, terletak pada kualitas cita rasa 
yang dihasilkan dari proses penanam dan perawatan tanaman kopi, 
pengolahan sampai pada cara penyajiannya 

39 
Maharaja KoPi

Simak rahasia sukses para pelaku usaha kopi berikut.  Adalah Andanu 
Prasetyo pendiri Kopi Tuku. Menuurt  Tio yang sempat melakukan riset 
kopi dimana kopi merupakan komoditas produk yang tidak murah 
dan harus dibeli dalam jumlah banyak. Maka pelaku usaha harus 
mampu membuat masyarakat mengkonsumsi kopi setiap hari. Karena 
itulah, ia mencoba membuat produk-produk Kopi Tuku yang disukai 
banyak orang dengan harga terjangkau. Naradipa Poniman, Dave 
Saputra, dan Kuncoro Wibowo sama sama menyukai kopi. Naradipa 
sudah memiliki bisnis roasting sejak masih kuliah. Sementara Dave 
Saputra, pernah belajar menjadi barista pada sebuah kafe dan roaster 
kopi di Bali. Sedangkan Kuncoro Wibowo, penyuka es krim dan gemar 
memvariasikan aneka jenis es krim. Melihat keunikan mereka miliki, 
ketiganya sepakat membuka coffee shop dengan nama Three Folks 
Coffee.

46 
success story 
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Perkembangan dunia wirausaha nasional sudah sangat baik, terlebih 
di bidang teknologi startup. Banyak program-program terkait 
digitalisasi yang makin berhamburan. Tak mau tertinggal zaman, 
Inkowapi yang berbasiskan para perempuan pun membuat gebrakan 
dengan digitalisasi warung. Targetnya, mendigitalisasi sebanyak 30 
ribu warung yang dimulai dari 5 provinsi di Pulau Jawa.

67 
Maestro
sharMila yahya

Hidup susah dan mengawali bisnis dari nol, dialami oleh Yeheskiel Zebua. Penulis buku Rocket Marketing, public speaker, dan owner perusahaan 
Volution Travel Provider yang bergerak di penjualan ticketing, private tour, pembayaran PPOB. Rencananya akan dikembangkan ke sembako, dimana 
nantinya para agen bisa menjual aneka produk yang ada di minimarket. Sampai saat ini, total agen yang dimilikinya telah mencapai 10.000 orang dan 
tersebar dari Aceh sampai Merauke. Lahan bisnis busana muslim rupanya masih menarik banyak pelaku usaha. Lewat Hidayat Hijab Store, Rika Siti 
Nur Hidayah bersama suami ingin menjadikan usahanya sebagai referensi bagi orang-orang yang ingin memulai memakai hijab. Omzet rata-rata 
dalam sebulan, Rika mengaku bisa diatas angka 100 jutaan rupiah.  Terlahir dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, Miftahudin Nur Ihsan 
berusaha mengoptimalkan hal yang dimiliki untuk mendirikan sebuah usaha. Ia merintis usaha batik dengan motif yang tak biasa. Hasilnya selain 
omzet besar, banyak penghargaan berhasil disabetnya. Plastik merupakan produk yang sangat sulit terurai secara alami. Adalah Deasy Esterina yang 
tertarik untuk mengolah limbah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ia membuat berbagai model tas dan berhasil tembus mancanegara.

77 
Pencerahan 

Kendati masih muda, Aktor Haykal Kamil sudah memiliki banyak bisnis 
di beberapa bidang. Ia menyadari jika dunia hiburan tidak selamanya 
menjamin masa depannya. Adik dari Zaskia Adya Mecca ini mengaku 
memang suka membuka usaha dan bisnis. Hal tersebut terbukti dengan 
dimilikinya beberapa usaha dan salah satunya yang terbaru di bidang 
kuliner dengan membuka Kal's Chicken.

93 
bisnis seleb
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Kenyataan bahwa lebih dari separuh petani tergolong sebagai masyarakat 
yang kurang mampu, menggerakan hati Muhamad Nanda Putra. Pendapatan 
petani selalu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
keluarganya. Bersama temannya, Kukuh Budi Santoso, mereka membuat 
platform online bernama Tanijoy yang bertujuan membantu kelompok tani 
memperoleh alternatif pembiayaan usaha serta akses market.

97 
industri KreatiF

Seni kerajinan banyak macamnya. Namun kreativitas diperlukan agar 
kerajinan dapat menghasilkan karya yang indah. Demikian pula dengan 
Cevi Agis yang memilih menggunakan lilin sebagai media kreasinya. 
Lilin-lilin tersebut diukirnya dengan motif khas Indonesia yakni batik. 
Karya unik Agis pun mendapat apreasiasi hangat. Dalam sebulan 
ratusan lilin ukir telah dibuatnya.

103 
bisnis uniK
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Geliat Bisnis 

Kopi
Bisnis kopi menjadi salah satu bisnis 
yang banyak digeluti oleh para pen-
gusaha di Tanah Air. Kelasnya juga 
beragam, dari kopi kelas kaki lima 

berharga miring hingga kafé berkelas 
dengan sajian modern yang memiliki 
harga tinggi. Sebagai salah satu minu-
man favorit, kopi kian memasyarakat, 
tak hanya di Indonesia tapi di kancah 

global.
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B
erdasarkan Data International Coffe Organi-
zation (ICO) menunjukkan bahwa konsumsi 
kopi dunia pada periode 2016/2017 tum-
buh 1,9%  menjadi 157,38 juta karung berisi 

60 kg dari periode sebelumnya. Sementara itu, 
Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis data jika 
ekspor kopi nasional pada 2017 tumbuh 12,56% 
menjadi 464 ribu ton dari tahun sebelumnya. Nilai 
eskpornya juga naik 17,48% menjadi US$ 1,18 
miliar atau sekitar Rp 15,9 triliun.

Sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia, 
Indonesia memiliki beragam jenis kopi yang 
dikenal di dunia, dari kopi Toraja, kopi Lampung, 
kopi Aceh, dan lain-lain. Selain pasar dalam negeri, 
kopi dari Indonesia juga diekspor ke mancanegara. 
Negara tujuan ekspor kopi terbesar adalah AS, 
diikuti oleh Jerman, Malaysia, Italia, Jepang, Rusia, 
Mesir, Inggris, Belgia, dan Kanada. 

Konsumsi kopi dalam negeri juga terus mengalami 
tren kenaikan. Konsumsi kopi nasional rata-rata 
naik 7 persen per tahun. Data International Coffee 
Organization (ICO) menyebut, pada 2000 kon-
sumsi kopi Indonesia baru mencapai 1,68 juta 
bags (bungkus) @60 kg, namun pada 2016 telah 
mencapai 4,6 juta bags @60 kg, atau melonjak 
lebih dari 174 persen. Sementara produksi kopi 
Indonesia mencapai 6,56 juta bags @60 kg, berada 
di peringkat empat dunia di bawah Brasil, Vietnam, 
dan Columbia. 

Wakil Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia 
(AEKI) Moelyono Soesilo memproyeksikan, kon-
sumsi kopi Indonesia dan negara-negara pengha-
sil kopi lainnya akan meningkat dari 15% menjadi 
25% pada tahun 2020. Dengan jumlah penduduk 
saat ini, Indonesia berada di tingkat konsumsi 4-5 
juta karung per tahun, atau sekitar 300.000 ton.
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Soesilo menyebutkan, dari 300.000 ton kopi yang 
dikonsumsi masyarakat Indonesia, baru sekitar 
40%-nya yang berasal dari olahan kopi Indonesia. 
Sementara produksi kopi Indonesia terdiri dari je-
nis kopi robusta dan arabika, selera peminum kopi 
Indonesia masih berkutat di sekitar kopi robusta 
dan tubruk.

Cerahnya prospek bisnis kopi ditandai dengan 
menjamurnya kafe di berbagai pelosok. Eksistensi 
mereka menjadi bukti jika peluang di sektor ini 
masih cukup menjanjikan. Beragam event dan 
pameran khusus tentang kopi semakin memperli-
hatkan ceruk pasar yang semakin terbuka lebar.

Syaiful Bari, pemilik kedai kopi Fulcaff, misalnya, 
sejak 2010 eksis dengan bisnis kopinya di kawasan 
Depok, Jawa Barat. Selain menjual keragaman kopi 
yang lebih dari 24 jenis, antara lain bali kintamani, 
gayo aceh, lintong, toraja, sunda hejo, sampai 
flores bajawa, Syaiful juga mendidik barista-barista 
andal.  

Di bisnis kopi, Syaiful memilih di posisi seb-
agai processing taste sampai finishing taste. Di 
kedainya, ada 14 metode penyeduhan kopi yang 
menghasilkan beragam rasa berbeda. Sebab, 
menurutnya, cara penyeduhan ini sangat berpen-
garuh pada rasa yang dihasilkan meskipun jenis 
kopinya sama.

Ia juga meyakini jika pasar kopi di Tanah Air masih 
besar. “Kita harus akui, saat ini masih banyak  
orang yang suka ikut-ikutan ngopi, peminum kopi, 
dan penikmat kopi, merekalah yang membuat 
industri ini tetap bertahan. Peluangnya tetap 
besar, sebab kopi itu minuman terbesar kedua 
setelah air.” Dikedainya, dilakukan beragam cara 
penyeduhan kopi dari manual espresso, espresso 
machine, manual brewing, manual brewing pro, 
hingga latte art. 
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Kursus Barista

Beberapa teknik penyeduhan berikut ini bisa 
dipelajari di Fulcaff. Diakui Syaiful, sudah banyak 
barista andal hasil didikannya yang berkiprah di 
dunia kopi dengan membangun kedai-kedai kopi 
di berbagai daerah. 

Manual Brewing

Kelas ini menjadi salah satu kelas favorit yang 
tersedia di Kedai Kopi Fulcaff khusus penyeduhan 
kopi manual dengan materi kursus meliputi pen-
genalan cita rasa kopi, pengenalan coffee cupping, 
pengenalan alat seduh kopi manual, logika param-
eter penyeduhan, teori dan praktik penyeduhan 
kopi manual seperti tubruk, french press, Vietnam 
drip, syphon, ibrik, moka pot, clever dripper, V60, 
chemex, aeropress, handpresso, dan ROK presso. 

Manual Espresso

Kelas Manual Espresso diperuntukkan agar mam-
pu membuat secangkir espresso bermutu berikut 
minuman turunannya tanpa kerja mesin, tetapi 
memakai teknik manual. Dengan teknik ini maka 
harga jual pun bisa lebih terjangkau. Beberapa 
materi kursus meliputi pengenalan cita rasa kopi, 
parameter penyeduhan, pengenalan alat seduh 
manual espresso, teori dan praktik (handpresso 
dan ROK presso), manual milk steaming dan 
frothing, milk pouring, praktik manual cappuc-
cino, caffè latte, affogato, con panna, macchiato, 
americano serta long black. 
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Manual Brewing PRO

Kelas ini merupakan gabungan antara Kelas Man-
ual Brewing dengan Manual Espresso yang banyak 
diminati. Jika di Kelas Manual Brewing peserta 
hanya diajarkan pengetahuan dan pengalaman 
membuat aneka black coffee dengan 12 metode 
seduh manual, maka di Kelas Manual Brewing PRO 
ini peserta mendapatkan lebih dari itu. 

Mesin Espresso

Salah satu target dari kelas ini adalah agar para 
peserta mampu membuat the perfect cup of 
espresso beserta turunannya seperti cappuccino, 
Americano, sampai long black dengan menggu-
nakan mesin berkualitas. Adapun materi kursus 
mesin espresso sebagai berikut; pengetahuan cita 
rasa kopi, parameter penyeduhan, kalibrasi coffee 
grinder, logika dan materi kunci espresso, pen-
genalan mesin dan barista tools, pengoperasian 
espresso machine, dan praktik pembuatan aneka 
espresso. 

Kelas Latte Art

Latte Art merupakan kelas yang concern dalam 
bidang seni Caffè Latte, dimana permukaan dan 
tampilan latte dipercantik dengan penuh seni 
free pour atau free hand. Peserta akan dipandu 
bagaimana membuat Latte Art seperti Heart, Tulip, 
Rosetta dan lain-lain. Titik tekan utama kelas ini 
tentu saja adalah Latte Art dengan memakai me-
sin espresso berkualitas. (Choen, bbs/Foto: ist)
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Coffee

en j oy  i t !

Tantangan Gerai
Kopi Masa Depan 

Peluang usahanya yang masih luas membuat 
bisnis kopi semakin ramai saja. Berbagai 

kalangan mulai dari remaja yang suka 
nongkrong, orang kantoran, orang-orang 

kaya, menyukai kopi sambil mengobrol. Kopi 
pun sudah menjadi bagian dari gaya hidup 

saat ini. Bagaimana menurut Niam Muiz akan 
prospek bisnis ini? Apa sajakah tantangan 

gerai kopi di masa depan? Berikut ulasannya.
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Level outlet kopi pesepeda motor, jenis outlet 
ini menjaring pasar pesepeda motor yang lewat 
di outlet tersebut dan sebetulnya merupakan 
penikmat kopi kelas sachet. Mereka ingin 
menikmati kopi dalam suatu komunitas yang 
tidak selalu dikenalnya namun sambil minum 
kopi dapat bersosialisasi dengan lingkungan 
yang lebih luas dan relatif berbiaya sangat 
rendah (karena rujukannya berasal dari kopi 
shacet). Biasanya jenis outlet kopi ini mempunyai 
lahan parkir sepeda motor yang cukup luas 
konon dapat menampung ratusan sepeda motor. 

Jenis outlet ini sangat happening di sejuta kota 
besar karena menjadi kesempatan bagi penikmat 
kopi level bawah yang dapat menjadikan outlet 
tersebut sebagai ajang gaul. Perhitungan margin 
keuntungan secara bisnis sangat tipis namun 
karena jumlah pelanggan yang membludak 
bisnis ini konon lebih menguntungkan daripada 
bisnis kuliner yang lebih serius. Ditambah 
dengan roti panggang dan gorengan serta 
kacang-kacangan bisnis ini akan menjadi sumber 
income yang luar biasa. 

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa outlet 
level ini harus berada di pinggir jalan dimana 
sepeda motor berlalu lalang dan bisa terjadi 
tingkat kejenuhan bisnis berlangsung lebih 
singkat sehingga pada waktu tertentu outlet ini 
bisa di dekorasi ulang agar tidak membosankan 
pelanggan.

1

Namun secara praktis level ini memiliki 
profil permodalan yang efektif karena cukup 
dengan meja dan bangku massal maka si 
pelanggan sudah tidak keberatan bersempit-
sempit dalam outlet sambil menikmati 
kopi. Adapun jenis kopi yang disediakan 
umumnya tidak terlalu canggih, hanya kopi-
kopi sachet yang beragam ditambah kopi 
kiloan dalam proporsi tertentu sebagai “kopi 
premium mereka.”

Tiga Level Outlet Kopi 

Menurut Niam Muiz, bisnis kopi yang 
dimaksudkan di sini adalah berjualan kopi di 
outlet-outlet tertentu yang sekarang sedang 
berkembang menjamur diberbagai penjuru. 
Ada tiga level outlet kopi yang sekarang 
tumbuh:
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Outlet level 2 ini umumnya terdapat di kampus-
kampus atau pinggir perkantoran sederhana 
yang menjaring pelanggan disekitarnya harga 
kopi yang ditawarkan diatas harga kopi sachet 
dengan keahlian pelayanan “barista lokal” yang 
menyiasati penampilan kopi ala Starbuck namun 
dengan kreasi lokal mereka. Level outlet ini tidak 
terlalu mengundang pelanggan terlalu banyak 
namun biasanya dikenali dapat menyerap 
pelanggan pada waktu tertentu seperti jam 
istirahat, jam awal masuk kantor atau jam pulang 
kantor.

Karena perhitungan keuntungan bisnis yang 
lebih berlipat daripada outlet kopi level satu, 
adanya jumlah pelanggan yang lebih terbatas 
tidak terlampaui mengganggu perhitungan 
keuntungan level ini, karena sebetulnya sifat 
permodalannya relatif lebih murah dibandingkan 
kopi premium.

Desain outlet ini sedikit lebih modis walaupun 
dibawah level cafe pada umumnya pemilik 
bisnis kopi ini adalah anak-anak muda level 
bisnis Starbuck dan mengambil tempat yang 
tidak terlalu luas. Kita akan segera mengetahui 
outlet level ini dari dekorasinya yang mengikuti 
zaman now namun dengan bahan baku 
yang sederhana. Dipojok tempat yang biasa 
sewanya relatif lebih miring. Biasanya terlihat 
bahwa pramusajinya sudah didandani dengan 
seragam, melakukan pelayanan dengan secara 
standar keramahan dan biasanya terbuka atas 
pertanyaan atau pilihan menu. 

Perkiraan keuntungan yang diperoleh dari 
bisnis level dua ini sedikit memerlukan 
waktu lebih panjang. Namun praktis dapat 
menjamin keuntungan setelah ia dapat 
menjaring pelanggan setianya. Cash flow 
bisnis ini relatif merata, tidak fluktuatif 
karena tipe pelanggan setia tersebut. 
Adapun jenis kopi yang ditawarkan adalah 
jenis kopi lokal yang sangat beragam namun 
dgn kualitas medium saja. Dari kopi gayo 
hingga kopi kental manis, maupun kopi 
bancai bandung.

2
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Jenis outlet level tiga ini adalah jenis kopi 
premium yang menduplikasi gerai kopi 
internasional dan memiliki daftar harga sedikit 
lebih miring dari harga kopi internasional, gerai 
kopi ini berada dilokasi mall dan tempat-tempat 
yang disewa dengan harga premium. Sangat 
menarik mengamati bahwa jenis gerai kopi level 
tiga belakangan ini telah bekerja sama dengan 
jaringan online untuk pelayanan beli dan antar. 
Dengan kata lain gerai bisnis level tiga sudah 
sangat terbuka dengan berbagai teknologi 
dengan bisnis zaman now yang tidak membatasi 
pelanggannya di lingkungan sekitar saja namun 
juga meyakini bahwa mereka dapat memberi 
daya tarik pada pembeli dengan jangkauan lebih 
luas.

Perhitungan keuangan dan permodalan dari 
bisnis ini lebih dari setengahnya digunakan 
untuk mempercantik gerai dan ongkos sewanya. 

3 Dengan profil demikian harus diakui bahwa gerai 
level tiga memerlukan cukup modal yang besar 
dan tingkat pengembaliannya jangka panjang.

Mengingat hal demikian maka bisnis ini 
hanya dapat dilakukan sejauh memiliki barista 
profesional, senantiasa melakukan inovasi menu 
dan bila perlu mengembangkan produknya 
sekurang-kurangnya 3 kali. Riset kepuasan 
pelanggan (walaupun secara informal) perlu 
dilakukan agar dapat mempertahankan retensi 
pelanggan dan menjamin datangnya pelanggan 
baru. Dengan kata lain pula gerai level tiga ini 
perlu dikelola secara dinamis, tidak boleh puas 
dengan pencapaian yang ada dan senantiasa 
waspada terhadap naik turun jumlah pelanggan 
yang merefleksikan kualitas menu maupun 
produk yang ditawarkan.
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Pemasaran dan Permodalan

Berdasarkan gambaran diatas kita ketahui bahwa 
gerai level satu, relatif memiliki modal yang lebih 
sedikit dan hanya akan berkonsentrasi diawal 
pada penyediaan lahan yang cukup luas, pola 
pengelolaan manajemennya juga relatif standar, 
demikian pula dengan pemasaran yang cukup 
disesuaikan dengan lokasi. Waiter maupun 
kasirnya tidak memerlukan kualifikasi yang 
terlalu tinggi sementara penataan ruangannya 
sederhana saja.

Sedangkan gerai level dua perlu menggeliat 
secara intensif karena ia tidak boleh 100% pasif 
dan mengajak serta memberikan intensif pada 
pelanggannya secara berkelanjutan. Penggunaan 
teknologi online tidak terlampaui diperlukan, 
namun secara periodik perlu membuat event-
event perancang agar pelanggan baru dapat 
ditambahkan. Secara relatif perhitungan 
pertimbangan gerai level dua perlu dipersiapkan 
jangka menengah karena persiapan menjaring 
pelanggan masih memerlukan waktu yang relatif 
lebih lama. Hal yang sama dengan durasi waktu 
yang lebih panjang.

Hal yang sama dengan gerai level 3 perlu 
permodalan jangka panjang dengan tingkat 

risiko yang perlu diperhitungkan dengan baik. 
Lebih dari setengah, biasa permodalan akan 
tertanam di ongkos sewa fasilitas cafe. Tentunya 
secara pemasaran jenis cafe level tiga ini sangat 
bergantung pada mall dimana ia berada dan 
kualitas menu yang pasti akan sangat bersaing 
ketat dengan outlet sejenis ditempat tersebut. 
Oleh karena itu, jenis gerai level tiga perlu 
didukung oleh kesanggupannya melakukan 
penetrasi pada komunitas yang sudah dapat 
diduga akan mendukung kehadirannya di outlet 
tersebut. Tanpa komunitas pemakai jasa atau 
penikmat kopi gerai tersebut, pemasaran gerai 
kopi level tiga ini akan tersendat.

Faktor pembeda branding gerai kopi level 
tiga pada kenyataannya sangat tipis sehingga 
secara marketing dia harus benar-benar 
berkesanggupan membedakan dirinya dengan 
brand kompetitor. Dan hal ini menjadi penjualan 
yang tiada henti pada semua gerai kopi level 3 
saat ini. Sangat disarankan gerai kopi level 3 ini 
dpt memadukan antara  minuman kopi di tempat 
dengan minuman kopi yang dibawa keluar outlet 
(take away) hingga saat ini belum ada gerai 
kopi level tiga yang mengkombinasikan produk 
tersebut.
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Inovasi Gerai Kopi Masa Depan 

Psikologi penikmat kopi terdiri dari dua kalangan 
besar, satu penikmat kopi apa saja, dua penikmat 
kopi yang lebih spesifik. Kehadiran penikmat 
kopi itu sendiri lebih merupakan gaya hidup 
daripada semata-mata menikmati kopinya 
itu sendiri. Oleh karena itu, semakin ke depan 
tantangan penjualan atau bentuk gerai kopi perlu 
menyesuaikan gaya hidup itu sendiri, mungkin 
jenis kopi take away dengan alat pembawa 
yang ringkas dan mudah dibawa kemana-mana 
menjadi salah satu solusi berbareng dengan 
kehadiran masing-masing gerai kopi level diatas.

coffee shop
s i n c e  1 9 7 6

c h o s e e  yo u r  m eal

l o d ^ k f ` = c b b i f kd

Jadi dengan demikian perlu dipahami profil 
pembeli kopi dengan segala keunggulan maupun 
keterbatasannya. Misalnya mereka tidak punya 
waktu atau mereka cenderung memilih selera 
pribadinya atau mereka cenderung menantikan 
produk kopi itu di meja kerja mereka sendiri. 
Dalam 10 tahun yang akan datang pola 
perilaku konsumen kopi akan berjungkir balik 
dan pebisnis kopi saat ini tidak dapat sekedar 
membuntuti sukses gerai kopi yang sudah ada. 

Dengan kata lain inovasi produk kopi sangat 
dinantikan dan diduga inovasi tersebut akan 
bersifat out of the box, yang tidak terpikirkan 
selama ini.
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5

Keuntungan Usaha

Minuman Kopi
Minuman yang memiliki cita rasa yang khas 

ini memang begitu istimewa. Permintaan kopi 

yang sangat tinggi membuat peluang bisnis 

kopi menjadi semakin menguntungkan. Usaha 

kopi menjadi salah satu bisnis yang paling 

banyak diminati. Lalu apa saja keuntungan 

bila bisnis di bidang ini?
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1. Banyak Penggemar

2. Sebagai Tempat   

   Pertemuan

Minuman kopi merupakan 

minuman nikmat yang 

disukai banyak kalangan. 

Bahkan saat ini banyak 

remaja yang menggemari 

kelezatan rasa kopi.

Dalam menjalankan usaha kopi ini 

Anda dapat membuka dengan konsep 

sebuah kedai. Dimana Anda dapat 

selain menjual minuman sekaligus 

menawarkan tempat nongkrong yang 

nyaman.

ë áå ÅÉ=NVT
S

ÅÜ
ç ëÉ

É=óç ì ê=ã É~ä

l o d ^ k f ` = c b b i f kd
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3.Prospek CerahPeluang untuk usaha kopi terbilang 
sangat bagus dan sangat cerah. Usaha 

kopi menjadi suatu pilihan usaha 
minuman yang menjanjikan hingga 

banyak orang yang tertarik menekuni 

usaha tersebut. Usaha kopi yang sejak 

dahulu tumbuh hingga sekarang masih 

berkembang juga tak pernah sepi akan 

konsumen.

4.Langkah Mudah

Menjalankan usaha kopi dapat dimulai 

dengan langkah mudah dan bisa 

dijalankan dalam kebutuhan modal 

kecil. Misalnya bisa dilakukan dengan 

skala rumahan. Proses pembuatan kopi 

juga mudah dan memberikan laba 

yang lumayan.
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5.Karyawan Tak Harus              

   Banyak
Sebagai awal, Anda bisa 

mempekerjakan satu orang dahulu. 

Setelah usaha mulai ramai maka Anda 

boleh merekrut tambahan karyawan 

lagi.

Lalu apa kekurangan usaha di bidang 
kopi ini?

Dari segi kekurangannya, kopi 
memiliki tingkat persaingan yang 
tinggi dan ketat. Sehingga perlu 

membuat kopi dengan cita rasa serta 
tampilan yang berbeda dan unik untuk 

memenangkan persaingan. Selamat 
berbisnis! (teks:eri,bbs)
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Peluang bisnis kopi memang masih sangat 

terbuka dan sangat menjanjikan. Terbukti 

dengan menjamurnya kedai kopi yang tumbuh 

dengan pesat. Dari kedai kopi yang biasa 

hingga kedai kopi yang mewah dan kekinian. 

Kegemaran masyarakat untuk menikmati kopi 

seorang diri maupun beramai-ramai menjadi 

salah satu peluang emas bagi para pebisnis. 

Namun jika masih bingung ingin membuka 

usaha kopi yang seperti apa, berikut ada 

beberapa ide untuk Anda.

Peluang bisnis kopi memang masih sangat 

terbuka dan sangat menjanjikan. Terbukti 

dengan menjamurnya kedai kopi yang tumbuh 

dengan pesat. Dari kedai kopi yang biasa 

hingga kedai kopi yang mewah dan kekinian. 

Kegemaran masyarakat untuk menikmati kopi 

seorang diri maupun beramai-ramai menjadi 

salah satu peluang emas bagi para pebisnis. 

Namun jika masih bingung ingin membuka 

usaha kopi yang seperti apa, berikut ada 

beberapa ide untuk Anda.

Peluang bisnis kopi memang masih sangat 

terbuka dan sangat menjanjikan. Terbukti 

dengan menjamurnya kedai kopi yang tumbuh 

dengan pesat. Dari kedai kopi yang biasa 

hingga kedai kopi yang mewah dan kekinian. 

Kegemaran masyarakat untuk menikmati kopi 

seorang diri maupun beramai-ramai menjadi 

salah satu peluang emas bagi para pebisnis. 

Namun jika masih bingung ingin membuka 

usaha kopi yang seperti apa, berikut ada 

beberapa ide untuk Anda.

M A C A M  M A C A M 
B I S N I S  K O P I

M A C A M  M A C A M 
B I S N I S  K O P I
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Kedai Kopi Manual Cafe
Kedai kopi mempunyai pangsa pasar 

sendiri. Kopi yang disajikan biasanya 

adalah kopi yang diseduh secara manual 

bagi langsung atau yang disaring. Kopi 

seduhan memiliki ciri khas dari segi rasa 

dan cara penyajian. Modal untuk membuka 

kedai kopi jauh lebih kecil karena tidak 

menggunakan mesin dan alat pembuat 

kopi yang harganya mahal. Desain atau 

furniturnya juga umumnya biasa saja, tidak 

memerlukan tempat duduk yang mahal.

Banyak cafe sebetulnya lebih mirip 

dengan sebuah restoran, sebab selain 

kopi juga menyediakan makanan ringan 

hingga makan berat lainnya. Salah satu 

ciri cafe adalah desain interior yang selalu 

menarik. Jadi cafe tidak hanya menjual 

kopi tetapi juga menjual kenyamanan bagi 

pengunjungnya.

COFFFFECOC FEE
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COFFEE THRU

Gerobak kopi

Drive Thru Coffee Shop

Konsep gerobak kopi adalah menjual kopi dengan cara 

berkeliling menggunakan sepeda motor atau sepeda. Hampir 

serupa dengan gerobak kopi ada pula yang disebut Coffee 

truck yang  menggunakan kendaraan lebih besar seperti mobil 

yang sudah dimodifikasi. Namun keduanya memiliki kelebihan 

yakni bisa berpindah-pindah tempat dan menyasar tempat-

tempat yang ramai seperti perkantoran, kampus, taman, dan 

lain-lain. 

Konsepnya adalah pelanggan tidak duduk untuk menikmati 

kopinya tapi beli dan bawa pergi. Bahkan pelanggan bisa pesan 

kopi tanpa harus turun dari kendaraannya. Lokasi yang cocok 

untuk usaha ini adalah seperti terminal, SPBU, atau di pusat-

pusat keramaian lainnya.
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Cold Brew
Cold Brew atau kopi seduh dingin dapat menjadi alternative 

usaha di bidang kopi. Jenis usaha ini tak perlu kafe atau kedai 

kopi besar tapi membutuhkan kemahiran Anda dalam menjual 

melalui media sosial. Alat yang diperlukan yakni sebuah alat 

seduh dingin dengan harga bervariasi yang bisa dipilih sesuai 

dengan kebutuhan dan dana yang dimiliki
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Penjual Biji Kopi

Roasting Company

Bisnis ini bisa disebut tanpa mengeluarkan modal sama sekali 

sebab yang dibutuhkan adalah koneksi dengan roaster, pabrik 

kopi dan petani kopi. Selanjutnya Anda tinggal menjual 

kembali biji-biji kopi tersebut bisa perorangan atau ke toko 

kopi. Walau terlihat mudah, Anda tetap harus teliti memilih biji 

mana yang terbaik dan layak jual.  

Roasting company adalah perusahaan yang menghasilkan 

coffee bean, kopi biji yang sudah dipanggang. Selain 

memproduksi juga sekaligus distribusi  dari cafe, kedai kopi 

hingga supermarket. (teks:eri,bbs)
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Promot
ion

S t r at e g i 
P r o m o s i

Agar usaha kopi Anda bisa terus berjalan maka pemasaran 

menjadi salah satu strategi keberhasilan. Anda dapat 

menggunakan cara online maupun offline atau bisa pula 

keduanya. Jadi akan semakin banyak yang mengenal mengenai 

bisnis kopi yang Anda jalankan. Untuk itu Anda butuh strategi 

jitu agar agar pelanggan berdatangan. Simak cara-caranya 

berikut ini.
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M e d i a 
S o s i a l

B u at 
w e b s i t e

Bukan hal baru jika saat ini menggunakan 

media sosial sebagai saran mempromosikan 

produk atau usaha Anda.Media sosial 

memang bisa menjadi kunci sukses dalam 

berbisnis. Selain itu, Anda juga bisa mengenal 

pelanggan lebih dekat. Untuk itu Anda harus 

mengumpulkan followers sebanyak-banyaknya. 

Ajak rekan dan saudara-saudaramu untuk ikut follow 

akun Anda. Hal lain yang Anda lakukan adalah posting 

setiap hari di seluruh akun media sosial yang Anda miliki. Lanjutkan 

promosi dengan memperbanyak kuis berhadiah voucher atau 

giveaway lainnya dengan rutin.

Jika Anda membuat website maka usaha 

kopi Anda akan terlihat terpercaya sehingga 

punya daya jual tinggi. Selain itu juga 

mempermudah ketika Anda memperkenalkan 

usaha. Dengan memanfaatkan iklan di media 

sosial, Anda bisa mengajak banyak orang 

untuk masuk ke website milik Anda. Untuk itu 

Anda pasanglah foto-foto menu makanan dan 

minuman yang Anda sajikan berikut harga dan sedikit 

informasi mengenai produk tersebut. Jangan lupa pasang 

pula foto-foto pendukung lainnya misalnya foto tempat usaha yang 

unik, foto mesin atau peralatan kopi, biji kopi, dan lain sebagainya.
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U n d a n g 
F o o d  B l o g g e r 

M a n fa at k a n 
M o m e n  T e r t e n t u

Selain media sosial, peranan food blogger 

bisa sangat membantu Anda berpromosi. 

Food blogger adalah sebutan bagi mereka 

yang mengisi blognya dengan ulasan 

tentang makanan atau tempat makan. Karena 

para food blogger ini sudah tentu pandai 

menceritakan tentang makanan dan minuman 

yang mereka cicipi maka bisa membawa pengaruh 

bagi bisnis kopi Anda. Undang mereka untuk memberikan 

ulasan tentang tempat kopi Anda sekaligus meminta kritik dan saran 

dari mereka.

Saat ada momentum tertentu segera 

manfaatkan untuk meluncurkan promo 

diskon. Atau bisa juga pada hari tertentu 

dibuat special misalnya setiap Selasa ada 

diskon khusus. Buatlah promo dengan kata-

kata yang semenarik mungkin agar konsumen 

tertarik.
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P e r t u n j u k a n
 M u s i k

Agar tempat usaha kopi menarik pengunjung 

maka tak ada salahnya menyediakan live 

music. Jika dana Anda terbatas, maka Anda 

bisa mengajak kerjasama dengan studio-

studio musik. Walau kerjasama, tetap harus 

memerhatikan ula band yang akan manggung, 

jangan asal-asalan.

P e l aya n a n
Tingkatkan pelayanan dengan membuat 

suasana yang ramah, nyaman dan bersahabat. 

Perlakukan pelanggan dengan sebaik-baiknya 

dan berikan servis terbaik Anda agar mereka 

merasa senang dan selalu ingin datang 

kembali. (teks:eri,bbs)
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Ada Tiga Level Dalam Kopi: 

Komersial, Premium dan Specialty

Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kopi terbesar 
keempat di dunia berdasarkan data dari Organisasi Inter-

nasional Kopi setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Perjala-
nan Indonesia sebagai negara penghasil kopi sudah ber-
langsung ratusan tahun lalu ketika VOC, membawa masuk 
kopi ke Nusantara kemudian menanamnya sebagai salah 
satu komoditas ekspor mereka. Hal itulah yang membuat 

masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya minum kopi 
sejak dulu.

Maharaja
Coffe( (
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M
enurut Kasmitotina, pemilik Maharaja 
Coffee, penyedia coffe roaster dan sup-
plier alat pengolahan kopi, setidaknya 
ada tiga level kopi yang dikenal saat ini. 

Ketiga level kopi tersebut adalah kopi komersial, 
premium dan specialty. Perbedaanya, terletak 
pada kualitas cita rasa yang dihasilkan dari proses 
penanam dan perawatan tanaman kopi, pengola-
han sampai pada cara penyajiannya 

Specialty disebut sebagai kopi dengan grade 
terbaik bila dibadingkan dengan kopi komersial. 
Secara khusus Kasmito menekankan, specialty 
coffe itu yang dibuat secara manual, tidak meng-
gunakan mesin yang sudah sangat terotomatisasi. 
Pada specialty, ada aspek penting yang disebut 
traceability atau kejelasan asal usul kopi. Peminum 
kopi dapat mengetahui segala informasi yang 
berkaitan dengan kopi yang sedang ia nikmati 
mulai dari jenis kopi, varietas, asal daerah, sampai 
proses pengolahannya yang berbeda-beda
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Specialty
 Coffe

Konsumsi kopi orang Indonesia masih didominasi 
oleh konsumsi kopi komersial atau yang sering 
disebut sebagai kopi sachet. Kopi tersebut umum-
nya dibuat dari jenis kopi robusta yang memang 
produksinya tinggi di Indonesia. Sementara 
specialty yang lebih banyak menggunakan jenis 
arabika, tidak banyak dikonsumsi masyarakat 
umum karena harganya yang mahal, disebabkan 
penanaman kopi yang lebih sulit dan harus berada 
di ketinggian tertentu. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian 
Perdagangan yang dikutip dari situs Bekraf, 80,4% 
produksi kopi di Indonesia adalah robusta, semen-
tara 19,6% nya adalah arabika. Menurut Kasmito, 
kopi robusta bukan berarti rasanya tidak spesial, 
hanya karena menanamnya lebih mudah dan 
peruntukannya untuk skala industri, maka sering-
kali kualitasnya lebih rendah dari arabika. Justru 
saat ini, beberapa eksportir sudah meningkatkan 
kualitas pengolahan robusta sehingga harganya 
pun sama dengan specialty.  

Sementara itu, dalam beberapa tahun tera-
khir perkembangan bisnis kopi terutama kopi 
premium dan specialty di Indonesia semakin 
menunjukkan peningkatan dengan menjamurnya 
kedai-kedai kopi. Bukan saja kedai yang secara 
khusus menyajikan kopi, namun bisnis-bisnis lain 
pun banyak yang menyelipkan kopi pada bisnis 
yang sudah ada seperti toko buku, restoran, bah-
kan showroom mobil. Perkembangan itu didorong 
oleh media yang semakin gencar memberikan 
informasi tentang kopi, pameran yang banyak 

diselenggarakan bahkan film. 

Bisnis kopi merupakan salah satu bisnis yang 
menarik karena punya jangka waktu panjang. 
“Bisnis kopi itu termasuk yang jangka panjang yah, 
karena itu semacam sembako yang diperlukan. 
Dari sejarahnya abad 8 sampai sekarang masih 
eksis,” ujar Kasmito. Ia menambahkan, kopi saat 
ini sudah berbeda, tak hanya dipandang sebagai 
minuman pencegah kantuk semata tetapi sudah 
dilihat sebagai produk yang punya cita rasa yang 
membuat orang tertarik. 
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Membuka 
Kedai Kopi

Untuk membuka kedai kopi bisa dilakukan dari 
kedai yang sederhana dengan modal irit sampai 
dengan yang mahal. Alat pertama kali yang wajib 
disediakan dan yang paling penting untuk kedai 
kopi yaitu grinder atau gilingan. Menurut Kasmito, 
kopi yang baik itu ialah kopi yang baru digiling 
ketika ada permintaan dari konsumen sehingga 
aroma kopinya tidak hilang. Aroma terbaik kopi 
sendiri bisa hilang dalam beberapa detik saja 
setelah digiling. “Hilang itu berarti barang ber-
harga sudah menguap begitu saja,” ujarnya. 

Secara umum penggiling kopi terbagi menjadi 
dua jenis berdasarkan tenaga penggeraknya yaitu 
grinder machine yang digerakkan mesin dan 
manual grinder yang digerakkan dengan tenaga 
manusia. Di Maharaja Coffe, kedua jenis ini pun 
disediakan dengan berbagai jenis dan variasi 
harga. Untuk skala komersial, disarankan meng-
gunakan grinder mesin agar kinerjanya lebih 
efektif. Grinder yang digunakan secara komersial, 
harganya mulai dari dua jutaan rupiah sampai 
belasan juta rupiah. 

Setelah itu, mulai berbicara tentang penyajian 
kopinya. Secara tradisional, orang sudah mengenal 
kopi tubruk di mana penyajiannya cukup dengan 
menuangkan kopi di dalam gelas lalu menambah-
kan air panas secukupnya. Namun, untuk menin-
gkatkan nilai tambah, kopi perlu disaring dengan 
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alat seperti frence press. Alat ini dapat meng-
hilangkan ampas kopi dengan cara memasukkan 
kopi dan air panas lalu ditekan dengan saringan 
berbentuk lingkaran sehingga air kopinya naik dan 
ampasnya tertinggal di bawah. Harganya berkisah 
antara Rp100 ribu sampai Rp300 ribu, bergantung 
pada bahan alat yang digunakan. 

Kedua alat itu saja ditambah cangkir sudah cukup 
untuk membuat kedai kopi yang sangat seder-
hana. “Air panas, gilingan, french press, cangkir, 
menu, sudah cukup. Sudah bisa, bahan baku 
tinggal beli aja.” ujar pria yang sudah mulai belajar 
kopi sejak tahun 90an tersebut. Untuk kedai kopi 
sederhana bahan baku bisa mengambil biji kopi 
yang sudah disangrai atau roasting karena proses 
ini memakan waktu dan butuh keahlian khusus. 

Pada kedai kopi yang sudah cukup besar, biasanya 
proses roasting ini sudah dilakukan sendiri. 

Dalam perkembangannya, tak semua orang me-
nyukai sajian kopi murni, maka perlu menambah-
kan menu yang bercampur dengan susu, misalnya. 
Oleh karenanya perlu disajikan pula kopi seperti  
cappuccino dan latte, meskipun menurut Kasmito, 
sajian kopi murni sebenarnya lebih eksklusif. Dari 
sini dibutuhkan alat lain yang menggunakan 
mesin. 

”Bagaimana kita buat cappuccino yang enak? 
Tidak bisa lagi pakai french press karena tidak 
bisa membuat ekstrak atau mengurangi airnya,“ 
jelasnya. Untuk membuat cappuccino atau latte, 
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kopi perlu dikurangi kadar airnya untuk ditambah-
kan dengan susu. Itu membutuhkan tekanan yang 
cukup kuat maka diperlukan mesin. 

Mesin untuk membuat cappuccino maupun latte 
memang cukup mahal, bisa puluhan atau ratusan 
juta rupiah. Mesin tersebut sudah termasuk alat 
untuk menggelembungkan susu yang kemu-
dian diambil lalu digunakan untuk menggambar 
bagian permukaan kopi latte (latte art). “Jadi kalau 
kita mau upgrade ke Italian style, yah kita perlu 
mesin,” tambahnya. Namun, kalau mau lebih 
hemat bisa disiasati dengan mencari mesin yang 
lebih kecil namun dengan kinerjanya tidak sebaik 
yang mahal. 

Berbisnis kopi selain membutuhkan modal pera-
latan pembuat kopi juga memerlukan aspek lain 
seperti penyajiannya. Karena itu, Maharaja juga 
menyediakan aneka gelas yang menunjang ke-
butuhan kedai kopi. Selain itu, pemilihan tempat 
yang strategis menjadi faktor wajib yang mesti 
diperhatikan selanjutnya.
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Peluang 
Masih Cerah

Peluang membuka kedai kopi yang menyajikan 
aneka specialty coffe terbilang masih sangat 
cerah meskipun tampak sekilas kedai kopi muncul 
di mana-mana. Kismanto bahkan menyebut, 
konsumsi specialty di Indonesia masih berkisar 1% 
dan terus bertumbuh. Karena itu, bisnis membuat 
kedai kopi masih menarik untuk dijalani. 

Terus meningkatkanya konsumsi kopi ditambah 
semakin meleknya masyarakat mengenai dunia 
kopi terutama pada specialty berdampak pula 
pada usaha yang digeluti Kasmito. Ia mengaku 
mendapatkan peningkatan permintaan alat-alat 
kopi, baik untuk kepentingan komersial kedai kopi 

maupun individu pecinta kopi.  Menurutnya, ban-
yak orang tertarik berbisnis kopi karena komoditas 
ini punya value add yang tinggi. 

Kasminto sudah mendirikan Maharaja Coffee 
sejak tahun 2010 lalu dengan fokus awalnya 
pada roaster kopi. Pria yang sebelumnya pernah 
berbisnis komputer ini mengaku mengembang-
kan usaha kopinya menjadi suplai alat-alat kopi 
dengan modal yang tidak terlalu besar sehingga 
kebanyakan produknya adalah alat-alat manual 
brew yang harganya lebih murah. Sampai seka-
rang, Maharaja sudah memiliki reseller di berbagai 
daerah. (teks:syahid/ft:reza)
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Minuman kopi semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. 
Hal itu ditandai dengan semakin menjamurnya kedai-kedai 
kopi terutama di kota besar sehingga para pelaku usahanya 

berlomba-lomba dalam membuat sajian kopi yang men-
arik. Salah satu menu kopi yang cukup banyak mendapat-

kan perhatian masyarakat adalah Kopi Susu Tetangga milik 
kedai Kopi Tuku yang viral sejak tahun lalu. Kepopulerannya 
saat itu sampai menarik minat Presiden Joko Widodo untuk 
datang langsung ke Kopi Tuku dan mencobanya bersama 

keluarga. 
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Adalah Andanu Prasetyo sang pendiri Kopi 
Tuku, sosok dibalik Kopi Susu Tetangga ini. 
Sejak 1 Juni 2015, ia mendirikan Kopi Tuku 
di sebuah toko kecil di daerah Cipete, 

Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia memang sudah 
berkecimpung di kopi pada sebuah restoran yang 
merupakan bisnis pertama Tio. Namun, perke-
nalannya pada kopi sendiri sudah dimulai saat Ia 
kuliah di Universitas Prasetya Mulya. Saat itu, Tio 
sempat melakukan riset kopi terutama dari aspek 
bisnisnya untuk keperluan tugas kuliah. 

Tio mengungkapkan bahwa keputusannya 
mendirikan Kopi Tuku lebih didorong oleh keingi-
nannya membuka bisnis kedua dan membuat 
bisnis yang bisa memberikan pengaruh pada kha-
layak luas, termasuk industri kopi. “Saya mencoba 
membuat konsep bagaimana caranya bisa mem-
berikan pengaruh dengan brand ini untuk menin-
gkatkan konsumsi kopi di Indonesia,” ujar Tio di 
kantornya yang menjadi tempat pengolahan kopi 
dan pemesanan via ojek online di Cipete, Jakarta 
Selatan. Dorongan tersebut muncul dari pengala-
mannya melakukan riset yang cukup intensif pada 
2012-2013 di Jogja, Bali hingga Melbourne. 
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Enak dan 
Terjangkau

Menurut Tio, pada saat itu Australia cukup menjadi 
benchmark untuk café-café hipster. Tio mencoba 
mencari tahu benang merah apa yang bisa ia 
ambil dan terapkan di Indonesia. Namun, ia tak 
menemukan hal itu karena dari segi iklim, mobili-
tas masyarakatnya, hingga daya belinya sangat 
berbeda dengan di Indonesia. 

Di Australia, terdapat musim dingin sehingga mi-
num kopi sudah menjadi seperti kebutuhan, ber-
beda dengan di Indonesia. Sementara mobilitas 
masyarakatnya yang lebih banyak menggunakan 

kendaraan umum membuat coffee shop kecil-
kecil selalu ramai oleh pengunjung yang sedang 
menuggu kereta, maupun bus. Pendapatan 
masyarakatnya juga berbeda sehingga daya beli 
orang Australia terhadap kopi juga lebih tinggi 
daripada di Indonesia. 

Di sisi lain, kopi merupakan komoditas produk 
yang tidak murah dan harus dibeli dalam jumlah 
banyak. Maka, agar binis kedai kopi bisa seramai 
di Australia, pelaku usaha harus mampu membuat 
masyarakat mengkonsumsi kopi setiap hari. “Kita 
tahu bahwa kopi adalah commodity product, 
dibelinya harus banyak, dan kita harus deal-dealan 
sama petani jumlahnya banyak. Berarti kita harus 
bisa membuat orang banyak minum kopi,” ujar 
Tio. Karena itulah, ia mencoba membuat produk-
produk Kopi Tuku yang disukai banyak orang dan 
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terjangkau harganya. 

Selain karena Kopi Susu Tetangga, Tuku juga 
dikenal karena menawarkan harga yang relatif 
lebih terjangkau bila dibandingkan dengan kedai 
kopi lainnya. Misalnya, Kopi Susu Tetangga yang 
menjadi ciri khas Kopi Tuku dibandrol dengan 
harga Rp18.000 saja. Menu kopi ini menggunakan 
gula aren sebagai pemanisnya sehingga memiliki 
rasa yang khas. Bagi konsumen yang tidak terlalu 
menyukai kopi, campuran kopi dengan susu sep-
erti ini sangat diminati.

Meskipun lebih terjangkau, Tio mengaku itu bukan 
merupakan hal utama bagi Kopi Tuku. Menurut-
nya, sebelumnya pun sudah ada kedai-kedai kopi 
yang menjual dengan harga sama. Menurutnya, 
kualitas lah yang pada akhirnya membuat orang 
akan memasan kopi, lagi dan lagi. Semua proses 
pengolahan kopi dilakukan dengan quality control 
yang ketat sebelum didistribusikan ke kedai-

kedainya. “Memang kita punya spesifikasi khusus, 
sampai di titik petani seperti apapun kita juga 
penting.” ujar Tio.
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Besar Bersama
 Tetangga

Menurut Tio, salah satu cara untuk meningkatkan 
konsumsi  kopi orang Indonesia adalah dengan 
memenuhi rasa yang dibutuhkan oleh peminum 
di sekitarnya. Dalam hal ini, orang-orang di sekitar 
Kopi Tuku merupakan tetangga yang menjadi 
bagian dari perkembangan Kopi Tuku. “Bagaimana 
Kopi Susu Tetangga ini dibuat  memang bagian 
dari komunikasi yang dilakukan bersama tet-
angga. Jadi rasa ini kita bangun bersama. Tadinya 
mungkin agak pahit, tadinya bisa lebih asem, kita 
sesuaikan dengan tetangga,” ujar Tio. 

Dalam bisnis kedai kopi, pelayanan menjadi faktor 
yang penting di samping kualitas produknya itu 

sendiri. Barista, dalam hal ini berperan sebagai 
ujung tombak dalam menjalankan tugas tersebut. 
“Tugasnya Tuku nanti disitu, kita menjembatani 
dari yang tidak minum kopi jadi minum kopi, dari 
yang tidak mengerti jadi paham, dari yang jarang 
jadi sering.” 

Sejak berdiri tahun 2015, Tuku telah berkembang 
dengan memiliki empat cabang di Cipete, Pasar 
Santa dan Bintaro. Termasuk satu diantaranya 
yang khusus memenuhi pesanan via ojek online. 
Menurutnya, tak kurang dari 1.000 cup bisa terjual 
dari setiap kedai kopinya. Bagi Tio, kesuksesan ke-
dai kopinya tak bisa diukur dari seberapa banyak 
cabang yang ia miliki. “Kita memang ingin bisnis 
berkembang cepat, tapi tolak ukurnya tidak dari 
uang atau cabang tapi dari happiness konsumen-
nya aja,” ujarnya. (teks:syahid/ft:reza)
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Tiga pemuda yang sama sama menyukai kopi dan punya 
passion di bidang bisnis, sepakat untuk mendirikan coffee 

shop. Apalagi satu diantara mereka sudah memiliki bis-
nis roasting sejak masih kuliah. Menurut mereka, memiliki 

passion sangat penting bagi pemilik usaha dan tidak hanya 
sekadar mengikuti tren membuka coffee shop. Ketiganya 

pun berhasil membuktikannya.
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Three Folks

( (

       I Agustus 2018 I Tahun X I @eMajels50



Mereka adalah Naradipa Poniman, 
Dave Saputra, dan Kuncoro Wibowo. 
Naradipa Poniman, pemuda 25 tahun 
ini sudah mulai membuat bisnis roast-

ing kopi, yaitu salah satu dari rangkaian panjang 
pengolahan kopi, di mana biji kopi mentah yang 
disebut green bean disangrai menjadi roast been 
sehingga menghasilkan cita rasa kopi tertentu. 
Sementara Dave Saputra yang juga berusia 25 ta-
hun, pernah belajar menjadi barista pada sebuah 
kafe dan roaster kopi di Bali. Sedangkan Kuncoro 
Wibowo, pria 26 tahun ini penyuka es krim dan 
gemar memvariasikan aneka jenis es krim. 

Melihat keunikan ini, mereka bertiga merasa pu-
nya peluang bila membuka kedai kopi atau coffee 
shop dengan nama Three Folks Coffee pada tahun 
2017. Terlebih lagi bagi Naradipa Poniman atau 
Dipa yang sudah punya bisnis roasting kopi sejak 
duduk di bangku kuliah. “Kalau saya memang 

punya bisnis roaster kecil-kecilan di rumah, jualan 
online itu sudah jauh sebelum Three Folks ini ada. 
Sudah punya pabrik, saya tinggal bikin coffee shop 
nya,” ujar Dipa. 

Coffee shop ini menempati sebuah ruko milik 
salah seorang saudara Kuncoro. Perpaduan antara 
kopi dan es krim merupakan tema yang mereka 
usung untuk Three Folks. Ketika pengunjung ma-
suk, mereka bisa menemukan kopi specialty yang 
dibuat oleh barista serta es krim dengan berbagai 
rasa. “Bisa dibilang, kopi dan es krim itulah kelebi-
han kita,” ujar Dipa. 

Aneka sajian kopi panas seperti espresso, long 
black, macchiato, mocha dan cappuccino tersedia 
di sini. Adapula es kopi seperti Bali White, Grey 
Latte, Iced Black, Iced cappuciono, Iced mocha dan 
lain-lain.  Sementara itu, Three Folks melalui Kun-
coro sebagai es cream maker juga menciptakan 
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sajian affogato, yaitu perpaduan antara es krim 
dengan kopi. Ada cukup banyak menu es krim 
di sini, mulai dari Raspberry Yogurt, Choco Berry 
Granola, dan Salted Honey Granola. 

Pada kesempatan yang sama, Dave Saputra 
menceritakan, bahan baku kopi yang mereka gu-
nakan seperti kopi Kolombia, Brazil dan Sumatra 
diambil dari jenis kopi arabika. Sejak awal merintis 
Three Folks sampai sekarang, ia mengambil roast 
bean dari tempat belajarnya dulu di Bali. Namun, 
kedepannya mereka juga akan membuat roast-
ing kopi sendiri. “Kami masih tetap berpegang 
pada specialty coffee, full arabika, kita tetap ingin 
kualitas nomor satu. Kami juga terus mencari 
bagaimana caranya dari kualitas yang kita bangun 

bisa grab market karena orang suka,” ujarnya 
yang pernah bekerja sebagai manager di sebuah 
perusahaan. 

Dave menambahkan, fokus mereka saat ini adalah 
membuat kopi yang bisa diterima oleh semua 
kalangan, salah satu caranya dengan menyajikan 
aneka menu coffee blend. Seperti Bali White, 
menu kopi yang berasal biji kopi Kintamani ini 
dicampur dengan susu segar dan sedikit sirup 
sehingga tidak terlalu berat untuk diminum oleh 
orang yang tidak terlalu suka kopi. Selain itu, 
mereka juga akan menyediakan pula specialty 
coffee untuk mereka yang benar-benar suka dan 
mengerti tentang specialty coffe. 
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Jatuh Cinta
 dengan Kopi

Kecintaan Dave pada kopi memang bermula 
saat di Bali. Di sana, Ia menemukan sebuah coffe 
shop bernama Hungry Bird yang cukup terkenal. 
Dave sangat terkesan dengan keterampilan salah 
satu barista di coffee shop tersebut yang mahir 
membuat latte art, sebuah seni mengambar di 
atas permukaan kopi espresso menggunakan susu 
yang sudah dipanaskan dengan steamer sehingga 
membentuk microfoam. 

Ketika tahu di sana membuka kelas pelatihan, 
ia pun ikut  dan belajar banyak tentang kopi. 
“Dari farm, processing, roasting, brewing, sampai 
gimana buka café as business.” ujar Dave. Sekitar 
enam bulan Dave secara intensif belajar tentang 
dunia kopi dan itu memberikan bekal yang cukup 
untuk mengajak teman-temannya membuat cof-
fee shop di Jakarta. Dave percaya kalau kopi itu 
minuman yang bisa diminum oleh semua lapisan 
masyarakat. “Kami percaya kalau kopi itu adalah 
minuman yang bisa diminum oleh semua level 
masyarakat. Jadi bagaimana caranya lewat satu 
minuman kopi itu bisa connect one people or 
each other,” ujarnya. 

       I Agustus 2018 I Tahun X I @eMajels53



Membuka 
Coffee Shop

Menurut Dipa, bila ingin membuka coffe shop, hal 
pertama yang harus disiapkan adalah pengeta-
huan yang cukup tentang dunia kopi itu sendiri. 
Pengetahuan tentang kopi terus berkembang 
sampai hari ini, maka untuk bisa mengikutinya, 
perlu pemahaman tentang dasar-dasarnya ter-
lebih dahulu. Setelah itu, pengetahuan terhadap 
ilmu-ilmu bisnis seperti memahami market mana 
saja yang akan diambil, manajemen, mencari lo-
kasi yang tepat, pelayanan dan sebagainya sangat 
diperlukan.

Faktor lain kesuksesan sebuah coffee shop yaitu 
faktor lokasi dan desain tempat. Diakui mereka 

lokasi mereka saat ini di sebuah komplek ruko 
kecil memang kurang begitu strategis. Namun, 
hal tersebut bisa diatasi dengan membuat sajian, 
pelayanan, branding, dan promosi yang baik 
sehingga Three Folks bisa lebih dikenal. Selain itu, 
mereka juga menyiasatinya dengan membuka 
cabang di Cilandak dan Bintaro. Sementara desain 
interior tempat merupakan faktor yang tak bisa 
dipisahkahkan dari sebuah coffee shop. Di tengah 
meningkatnya aktivitas bermedia sosial, mencip-
takan desain interior yang menarik bagi coffee 
shop merupakan langkah promosi yang positif. 
“Faktor instagramable itu memang penting, be-
lakangan kita juga lagi riset lagi tentang seberapa 
penting faktor itu. Dan ternyata memang penting,” 
ujar Kuncoro, lulusan Jurusan Desain Komunikasi 
Visual tersebut. 

Ia mencontohkan, beberapa pengunjung yang 
datang sendiri, memang hanya membutuhkan 

       I Agustus 2018 I Tahun X I @eMajels54



tempat yang nyaman untuk meminum kopi dan 
menyantap makanan. Namun, untuk pengunjung 
yang datang karena ada acara tertentu, mereka 
juga membutuhkan spot foto yang bagus untuk 
dibagikan di media sosial.  Interior Three Folks 
sendiri mengusung tema ala Jepang yang lebih 
modern dan minimalis. Seperti yang terlihat di 
samping pintu masuk, terdapat lesehan beralas 
kayu dan meja rendah ala meja makan orang 
Jepang. Unsur-unsur kayu juga terasa di beberapa 
bagian. 

Dipa menambahkan, penting bagi pemilik untuk 
punya passion pada bidang kopi dan tidak sekadar 
mengikuti tren membuka coffee shop. “Passion di 
dalam diri itu inginnya seperti apa, mau diapakan 
sepuluh tahun ke depan. Sepuluh tahun ke depan 
mau tetap di bisnis ini atau tidak,” ujarnya. Menu-
rut Dipa, dirinya, Dave dan Kuncoro, mengaku 
sudah “nyemplung” ke bisnis kopi karena punya 
passion terhadap ini. Itulah yang membuatnya 

yakin dan selalu semangat untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada pelanggan karena 
mereka hidup dari bisnis kopi ini. (teks:syahid/
foto:reza)
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Didirikan dengan semangat mengedukasi masyarakat In-
donesia untuk lebih mengenal kopi mulai dari hulu hingga 

hilir. Rumah Kopi Nusantara (RKN) ialah “rumah” dalam 
atmosfir kafe bagi petani kopi Indonesia yang menyajikan 
hasil tanam mereka, dan “rumah” bagi para pecinta kopi, 

hingga masyarakat umum.

Rumah
Kopi

Nusantara
))

Coffee
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R
KN menghadirkan kopi-kopi terbaik dari se-
luruh Indonesia serta memberikan informasi 
cara menikmati kopi dengan benar dan 
mengetahui filosofi, kualitas, serta proses 

produksi kopi yang dinikmati.

Lokasi RKN ada di dalam area TMII. Suasananya 
tenang dan menghanyutkan. Jauh dari bising dan 
hiruk pikuk kendaraan atau orang yang berlalu lal-
ang. Meja kursinya banyak. Kalau cuma hitungan 
puluhan pengunjung, dijamin bisa tertampung. 

Selain kopi, RKN juga menyediakan makanan 
ringan hingga makanan berat, misalnya, nasi 
goreng atau makanan lain yang Anda bisa pesan. 

Untuk menemukan letak RKN secara tepat, tidak 
terlalu sulit karena ia satu-satunya di TMII. Tetapi 
bagi yang belum pernah ke sana pun, tak perlu 
cemas. Anda cukup bertanya kepada petugas 
jaga tiket di gerbang masuk. Mereka akan dengan 
ramah memberi tahu Anda di mana posisi RKN.

Gedung atau bangunan RKN bentuknya ma-
sih sama dengan beberapa waktu lalu, hanya 
beberapa bagian sudah mengalami perubahan. 

Perbedaan cukup menyolok, di bagian depan 
RKN. Kalau dulu didominasi warna hijau, sekarang 
dominan warna krem. 

Kemudian logo, cangkir dan tulisan “Rumah Kopi 
Nusantara”, sekarang jadi lebih kecil ukuran-
nya dan posisinya di bagian kiri atas. Lebih enak 
dilihat. 

Di halaman depan ada pohon kopi, ukuran 
sedang, tingginya sekitar satu setengah meter. 
Pohonnya ada dua. Saat ini dua-duanya sedang 
berbunga. Warnanya putih seperti kembang 
melati.

Banyak orang bilang RKN mirip museum. Tembok 
yang lebar di bagian depan RKN memang mirip 
bangunan museum atau benteng, makanya  tak 
keliru jika orang-orang  menyangka begitu. Label 
rumah kopi nusantara yang jadi identitas, uniknya 
malah membuat orang merasa yakin jika RKN 
adalah museum kopi. 

Rata-rata pengunjung yang baru pertama kali ke 
sana, mengira RKN adalah tempat yang menye-
diakan segala macam informasi kopi hingga 
sejarah perkembangan kopi-kopi dari seluruh 
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Nusantara dan mereka tidak sepenuhnya keliru.

RKN tentu saja menyediakan kopi, bahkan jenis 
kopinya banyak sekali. Namun, ia juga menyiap-
kan beraneka ragam minuman lain. Di etalase 
yang terletak di bagian tengah ruangan, terdapat 
dua baris toples diletakkan berderet. Masing-
masing toples berisi kopi dari salah s atu daerah di 
Indonesia.

Ada kopi Gayo, kopi Java Preanger, Java Sindoro 
Sumbing, Java Ijen Raung, kopi Kintamani Bali, 
Flores Bajawa, dan masih banyak lagi kopi lainnya, 
di antaranya Toraja dari Sulawesi Selatan atau 
kopi-kopi dari Papua. 

Di sebelah mesin roaster, disediakan spot dengan 
desain peta kepulauan Indonesia. Banyak pengun-
jung yang memanfaatkannya untuk berfoto selfie. 
Latar belakang gambar berupa peta itu, menun-
jukkan letak daerah-daerah penghasil kopi yang 
ada di Indonesia, dan kopinya tersedia di RKN. 

Ada 16 daerah penghasil kopi yang namanya 
tertulis di peta. Belum banyak memang, tetapi jika 
dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum-

nya, perkembangannya cukup menggairahkan. 
“Kita terus memberikan edukasi kepada para 
petani,”kata Erik, seolah menjelaskan mengapa 
jumlah titik pada peta itu masih di angka enam-
belas.

Sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan, 
RKN berupaya menyediakan kopi terbaik yang 
dihasilkan petani dari perkebunan di seluruh Nu-
santara. Kopinya dapat dinikmati di Rumah Kopi 
Nusantara ataupun di rumah Anda.

Beberapa tahun lalu, di Tasikmalaya pernah terjadi 
bencana alam. Kerugian harta benda hingga 
nyawa membuat perekonomian lumpuh. Bebera-
pa orang kemudian sepakat membentuk koperasi 
dan menciptakan perkebunan kopi. Perkebunan 
inilah yang kemudian terkenal dengan hasil 
kopinya Java Prianger. 

Erik mengaku tidak mudah memberikan pem-
belajaran tentang kopi kepada petani ataupun 
masyarakat, meski menurutnya perkembangan 
sejauh ini sudah cukup bagus. Saat ini banyak 
anak muda mulai menyukai kopi. 
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Namun pada petani, tak semua petani paham 
bagaimana mengelola kopi dengan baik. Misalnya, 
kopi yang kurang bagus masih mereka campur 
dengan kopi yang bagus, padahal kopi yang jelek 
harusnya dipisah dari kopi yang bagus, agar jika 
disajikan rasa kopinya enak. 

Di sinilah Erik ataupun Elif selaku direktur RKN tak 
bosan-bosannya memberikan edukasi. Mereka 
berdua pecinta kopi. Bagi mereka memilah-
milah biji kopi yang baik merupakan pekerjaan 
yang asyik, sementara untuk orang yang bukan 
penyuka kopi, bisa jadi merupakan pekerjaan yang 
berat. “Alhamdulillah mereka mulai mengerti,” 
papar Elif senang. 

Erik dan Elif pernah belanja kopi pada salah 
seorang petani yang menawari mereka kopi. 
Kopinya bagus, dan pengunjung RKN banyak 
yang suka. Mereka pun akhirnya memesan dalam 
jumlah banyak. Sayangnya, si petani kesulitan 
memenuhi permintaan itu. Ia kemudian men-
gambil kopi dari tetangganya --petani kopi juga--  
demi mencukupi permintaan. 

Dari semua kopi yang dikirim, hanya 40% yang 
lolos dan bisa digunakan, 60% sisanya, kopinya 
jelek, dan akhirnya terbuang percuma. Si petani 
mencampur kopi bagus dengan kopi yang tidak 
bagus. 

Dari pengalaman inilah RKN tidak menjual kopi 
kepada masyarakat  dalam jumlah banyak. Apalagi 
jika untuk dikonsumsi sendiri. Bukan karena RKN 
tidak butuh uang, tapi agar konsumen paham dan 
tidak merasa kecewa jika kopi yang mereka beli 
rasanya berubah menjadi tidak enak. Semata-mata 
bukan  salah meracik tetapi karena kopi sudah 
kadaluarsa, sudah terlalu lama.

RKN berkomitmen mengedukasi masyarakat bah-
wa kopi Indonesia istimewa. “Kita tak perlu meniru 
rasa kopi agar menjadi seperti kopi Kolombia atau-
pun Etiophia misalnya. Kopi kita enak kok,”papar 
Erik sambil mencecap Gayo Wine. Menurut Erik, 
kopi Indonesia istimewa. Kopi dari tiap-tiap daerah 
di Nusantara mempunyai keistimewaan sendiri-
sendiri.
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Begitu juga dengan edukasi yang ditujukan 
kepada para petani kopi. Menurut Erik, jika petani 
menghasilkan kopi-kopi yang baik, mereka akan 
untung lebih besar, karena harganya bagus. 
Apalagi jika jumlah panenannya banyak, karena 
penanganan kebunnya pun baik dan benar.

Tak sedikit petani kopi yang masih meremehkan 
bagaimana memperlakukan biji kopi dengan 
benar. “Kopi kalau kadar airnya tinggi, tidak enak. 
Begitu juga kopi yang gosong,” lanjut  Erik mereko-
men agar kadar air pada kopi berkisar di angka 
dua belas.

Demikian juga dengan para perancik kopi atau 
pengusaha kopi. Masing-masing mempunyai re-
sep sendiri. Dari mulai roasting hingga menggiling 
kopi. RKN menerima roasting, karena tidak semua 
pemilik kedai kopi mempunyai alat roasting yang 
bagus. Apalagi pengusaha yang masih skala kecil. 
Roasting memegang peran penting dalam penya-
jian kopi. 

Pemanggangan kopi yang  telalu lama misalnya, 
dapat mengakibatkan kopi menjadi gosong, dan 

rasa kopi pun menjadi pahit.  Karbon yang timbul 
akibat gosong inilah yang membuat beberapa 
orang merasa mual setelah minum kopi. Begitu 
juga dengan pemanggangan yang terlalu singkat, 
rasa kopi juga akanberubah.

Selain menyediakan jasa roasting yang dikerjakan 
dengan mesin Froco FR5 (5kg per batch) ada 
juga green beans, atau pun kopi racikan lainnya.  
Produk kopi yang dihasilkan RKN mereka namai 
Opera Coffee.  Menurut mereka, kopi layaknya se-
buah opera, mengandung banyak cerita menarik. 
Penuh dengan elemen untuk menghasikan kopi 
dengan citarasa dan aroma yang sempurna.

Rumah Kopi Nusantara memiliki empat cabang 
yang tersebar di Jakarta, salah satunya format kopi 
keliling dengan menggunakan mobil.  Sementara 
ini kopi keliling RKN memilih pangkalan di Ke-
mang,  bertujuan sebagai branding saja. RKN ingin 
mengenalkan Opera Coffee kepada masyarakat 
luas dengan menyediakan kopi dari perkebunan 
di wilayah Nusantara. Kopi yang telah melewati 
pengujian citarasa yang ketat. (wid/foto reza)
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Serba Organik

Artikel Sekolah Anak

Redaksi menerima saran, kritik dan 
masukan. Jika ada yang ingin Anda 

tanyakan sehubungan dengan isi 
eMajels, dapat mengirimkan surat ke 

redaksi:

eMajels,
Jl. Kedoya Duri Raya No.36

Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520. 
Atau ke alamat email 

emajels@gmail.com dan 
twitter @eMajels.

 Kami tunggu partisipasi Anda.

eMajels,
Saya punya usul, bagaimana kalau mengulas tentang serba serbi organik. Karena informasi tersebut 
saya rasa cukup penting. Terimakasih.

Ananta, Bogor

Sebuah usulan yang menarik. Semoga kami bisa segera memenuhinya. Terimakasih atas usulannya.

Saya ingin menanyakan apakah eMajels pernah memuat artikel tentang bisnis sekolah anak seperti 
PAUD. Karena saya sedang membutuhkan informasi tersebut. Terimakasih.

Liliani, Jakarta Barat

Kami pernah mengulas artikel yang membahas tentang bisnis edukasi anak pada bulan Maret 
lengkap dengan panduan bisnis dan kisah sukses para pelaku usaha termasuk pengusaha mainan 
edukasi anak. Anda bisa buka di https://elshinta.com/detail-majalah/16/emajels-edisi-maret-2018. 
Semoga bermanfaat.
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Jenita Janet mulai merambah dunia bisnis. Ia tengah tengah sibuk 
mengembangkan bisnisnya di bidang fashion. Namun diakuinya ia masih 
kesulitan dalam menjalankan bisnisnya yakni dalam mencari reseller 
dan marketing. Untuk itu Jenita harus pandai membaca keinginan 

masyarakat mengenai fashion yang digemari. Tapi ia juga tetap akan membuat 
fashion dengan ciri khasnya sendiri. “Saya suka yang warna warni dan harganya 
pun terjangkau.” Jenita pun benar-benar cari bahan yang bagus tapi dengan 
harga yang bisa masuk ke semua kalangan. Jenita mengaku kertertarikan untuk 
menekuni bisnis bukan semata-mata karena penghasilan yang ia raih dari dunia 
showbiz dirasa kurang. Menurutnya, justru penghasilan dari dunia tersebut yang 
menjadi modal untuk membangun bisnis dan menjadi cara untuk memutar uang. 
(teks:eri/ft:ist)
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Sukses di dunia penyanyi 
membuat Judika Nalon 
Abadi Sihotang merambah 
dunia bisnis yakni clothing 

line. Bermula dari pengalaman 
yang sering kesulitan untuk 
mencari pakaian yang ukurannya 
pas dengan dirinya saat akan 
digunakan untuk tampil bernyanyi. 
Kemudian muncul ide untuk 
membuat pakaian sendiri yang 
sesuai dengan keinginan dan 
seleranya. Merasa tidak memiliki 
latar belakang dunia bisnis, Judika 
menggandeng rekannya untuk 
membuka usaha clothing line 
dengan nama JDK. “Karena saya 
tidak tahu bisnis, jadi cari rekan 
bisnis yang sudah ahli.” Produk JDK 
ini juga untuk melestarikan budaya 
Indonesia. Judika mengatakan 
selalu menampakan ciri kearifan 
lokal dalam produknya, salah 
satunya dari bahan kain yang 
digunakan. Rencananya Judika 
akan memperluas usaha dan 
kerjasamanya dengan membuat 
topi dan sepatu. Judika tak 
menampik jika bisnis barunya ini 
sebagai investasi jangka panjang. 
(teks:eri/ft:ist)
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Slank sepertinya semakin mantap untuk 
terjun di dunia bisnis. Setelah memproduksi 
‹Slankopi›, kini mereka pun akan memproduksi 
sebuah sepatu dengan nama ‹SLANKed›. “Jadi 

filosofinya adalah kalau kita pakai sepatu akan diarahkan 
ke jalan yang benar, Slank kan peace, love, respect. 
Kalau pakai Slanked, akan seperti Slank yang penuh 
perdamaian,” ujar Kaka menjelaskan arti nama produk 
sepatu mereka. Menurut Bimbim, sudah sejak lama 
ia ingin punya sepatu sendiri dari buatan Indonesia. 
Sampai akhirnya, sebuah merk sepatu menggaet mereka 
menjadi brand ambassador. Nantinya sepatu tersebut 
akan diproduksi sebanyak 1200 pasang. Uniknya sepatu 
akan dibuat sesuai dengan karakter masing-masing 
personil. Seperti Kaka dengan lambang ikan dan Bimbim 
dengan lambang X-nya. (teks:eri/ft:ist)
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Penyanyi Bambang Reguna Bukit atau 
yang akrab disapa Bams kini lebih 
memilih menjalankan bisnisnya di 
bidang kuliner. Dalam membuka bisnis 

berjualan mi instan, Bams mengaku fokus 
untuk membangunnya walau segala sesuatunya 
dipelajari dari dasar. “Saya sedang menikmati 
berbisnis . Salah satu alasan yang membuat suami 
dari Mikhavita Wijaya ini memutuskan berjualan 
mi instan karena didasari dari keresahannya akan 
sebuah produk yang dijual aman untuk kesehatan. 
Ia melihat makanan yang dijual di market yang 
sehat itu hanya makanan bule, tidak ada untuk 
orang Asia. Oleh sebab itu Bams kemudian riset 
makanan sehat yang bentuknya familiar dengan 
orang Asia dan hasilnya adalah mi instan dengan 
brand FITMee ini. Sementara untuk strategi 
penjualannya, Bams memilih bekerja sama dengan 
toko online. (teks:eri/ft:ist)
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Sharmila Yahya

Perkembangan dunia wirausaha nasional sudah 
sangat baik, terlebih di bidang teknologi startup. 
Banyak program-program terkait digitalisasi yang 
makin berhamburan. Tak mau tertinggal zaman, 
Inkowapi yang berbasiskan para perempuan pun 
membuat gebrakan dengan digitalisasi warung. 
Targetnya, mendigitalisasi sebanyak 30 ribu warung 
yang dimulai dari 5 provinsi di Pulau Jawa.

“Kalau Ingin Kaya 
Jadilah Pengusaha”
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Sharmila Yahya selaku Ketua Umum 
Induk Koperasi Wanita Pengusaha 
Indonesia (Inkowapi) mendukung 
gagasan koperasi digital yang 

diucapkan Presiden Joko Widodo dalam 
Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 
pada 12 Juli 2018. 

Menurutnya, pemanfaatan media sosial 
dan teknologi digital yang kian massif 
adalah hal yang tak bisa dibantah lagi. 
Oleh sebab itu, demi mewujudkan warung 
zaman now, pihaknya juga telah melakukan 
ujicoba digitalisasi warung di 100 titik. 

“Saat ini kita berada di era digitalisasi. 
Internet membawa perubahan dunia yang 
sangat revolusioner. Internet menjadikan 
dunia sebagai Negara global tak berbatas; 
semua terhubung menjadi satu. Nah, jika 
koperasi tidak masuk ke dunia digital, 
maka ia akan ditinggal oleh perkembangan 
bisnis online yang sudah menggusur peran 
model bisnis konvensional,” kata dia.
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Inkowapi kini telah bergeser dan 
hijrah dari manajemen konvensional 
ke manajemen berbasis digital. Mulai 
dari mengelola anggota, kelembagaan, 
program, unit-unit bisnis, hingga 
keuangan, seluruhnya telah beralih dengan 
menggunakan sistem digital. Digitalisasi 
koperasi ini penting agar adanya 
transparansi, program-program bisa 

berjalan lebih cepat, dan semua anggota 
bisa mengaksesnya setiap saat. 

Sementara untuk tujuan jangka 
panjangnya, program digitalisasi koperasi ini 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dalam bidang pemberdayaan 
ekonomi perempuan. Sebab, ujung tombak 
ekonomi keluarga itu berada di tangan para 
perempuan.
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Terkait digitalisasi ini, Inkowapi 
bekerjasama dengan Sahabat Usaha 
Rakyat (Sahara) dalam melatih lebih dari 
3000 anggota dalam pengelolaan warung 
digital. “Tahap pertama, program yang 
berjalan adalah pendataan dan pembinaan 
warung tradisional yang dikelola oleh para 
perempuan di 5 provinsi di Tanah Air: DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, 
dan Jawa Timur. Kami jadikan warung 

tradisional yang mereka kelola menjadi 
warung digital. Dalam 6 bulan sudah 
diujicoba untuk 100 warung dan berhasil.”

Kenapa digitalisasi menjadi penting 
bagi warung tradisional, apa dampaknya 
bagi pelaku usaha dengan adanya 
digitalisasi, dan apa saja kendala terkait 
koperasi dan UMKM? Sharmila Yahya 
menjelaskannya pada eMajels. Berikut 
ulasannya:  
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Secara umum bagaimana kondisi 
kewirausahaan nasional? 

Sudah sangat baik ya. Apalagi 
sekarang trennya lebih ke hal-hal yang 
terkait teknologi digital. Banyak program 
digitalisasi yang telah dilakukan. Tren 
positif juga terjadi di kalangan milenial. 
Dulu banyak anak muda yang inginnya jadi 
pegawai, sekarang telah berubah mau jadi 
pengusaha. Terkait hal ini, saya apresiasi 
sekali. Dalam bisnis, yang terpenting kan 
harus konsisten, fokus, dan tetap kreatif. 
Jatuh-bangun, jalanin saja. Kalau kita terus 
bergerak, pasti bisa kok.  

Kendala apa saja yang sering 
ditemui oleh para pelaku usaha?

Ya, saya kira masalahnya klasik, baik 
yang terkait dengan legalitas usaha, lalu 
permodalan, dan pemasaran yang susah. 
Pelaku UKM ini bisa buat produk bagus, 
tapi tidak bisa menjualnya. Di era ini saya 
kira pelaku usaha bisa mengingkatkan skill 
dengan mengikuti beragam pendidikan 
dan pelatihan, juga peningkatan IT dalam 
usahanya. 

Pelaku usaha kecil juga harus didorong 
untuk mencari leader/mentor yang peduli 
dengannya. Tujuannya agar mereka bisa 
segera naik kelas. Masuk ke komunitas 
bisnis atau koperasi adalah salah satunya. 
Sehingga mereka bisa naik dari pelaku 
usaha mikro ke kecil, dari kecil ke 
menengah, dan seterusnya. 
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Bagaimana peluang generasi 
milenial untuk masuk ke bidang 
koperasi, terkhusus Inkowapi?

Kami di Inkowapi base-nya kan 
sembako. Nah, umumnya generasi milenial 
bisnisnya di bidang fashion. Kalau generasi 
muda mau memadukan antara bisnis 
fashion dan sembako sih, bisa saja. Kami 
di sembako karena produknya jelas; fast 
moving. Selebihnya, dia juga usahanya 
harus jalan dulu dan direkomendasikan 
oleh salah satu member kami.

Saat ini berapa jumlah anggota 
Inkowapi?

Di atas kertas, anggotanya tercatat 
sampai 3 juta orang. Kami ada di 33 
provinsi di Indonesia. Tapi yang aktif 
di angka sekira 30 ribuan. Mereka juga 

berjualan macam-macam; kelontongan 
sampai kuliner. Tapi ketika dia beli 
sembako, dia harus beli dari warung 
yang telah kami tunjuk. Kami memiliki 
distribution center yang ada di setiap 
kecamatan. 
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Terkait program warung digital, 
targetnya?

Setelah sukses dengan ujicoba oleh 
100 orang, kami menargetkan 3000 
warung untuk tahap berikutnya. Warung 
yang kami setujui, selain didigitalisasi 
mereka juga akan mendapatkan akses 
ke permodalan senilai Rp50 juta (tanpa 
bunga dan tanpa agunan –red) dalam 
bentuk barang/sembako seperti beras, 
minyak, gula, tepung, telur, dan lainnya. 
Kami akan fokus untuk menggarap di 
lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa 
Timur. Program digitalisasi ini juga akan 
dikembangkan untuk 30 ribu member 
Inkowapi. 

Kesiapan UKM untuk bersaing 
dengan beragam produk global?

Sebetulnya UKM kita siap untuk itu, 
asalkan ada mentor atau leader yang bisa 
mengurus dan membina mereka. Usaha 
mikro itu agak susah mengurus diri sendiri, 
mereka harus dibantu. Yang mikro bisa 
sukses, dengan catatan harus ada yang 
membina atau masuk ke sebuah komunitas 
yang siap membantunya. Sebab, di 
komunitas pasti banyak orang-orang 
seperti kami yang ingin sukses bersama. 
Apalagi, kita ini kan kebersamaannya 
tinggi. 
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Cara yang dilakukan Inkowapi 
dalam digitalisasi tersebut?

Warung-warung binaan kami 
didigitalisasi dengan membuat single 
management melalui alat mesin EDC 
atau sistem POS (Point of Sales) sebagai 
mesin kasir. Alat inilah yang menjadi 
kekuatan kami sehingga kami bisa melihat 
perkembangan warung/outlet binaan di 
semua lokasi.

Kenapa digitalisasi warung menjadi 
penting? Sebelumnya setiap transaksi 
di warung itu tidak ada pencatatannya. 
Semua serba manual, bahkan produk 
yang fast moving juga mungkin mereka 
tidak tahu. Nah, dengan POS ini transaksi 
yang semula tak tercatat menjadi 
tercatat. Semua bisa direkap dengan baik. 
Operasional alat ini juga sederhana, karena 
berbasis Android dalam ukuran jumbo 
sehingga user friendly bagi para ibu-ibu. 
Kami juga lakukan training terlebih dahulu. 
Tapi intinya, kalau kita bisa menggunakan 
smartphone, pasti bisa mengoperasikan 
alat POS ini.

Fungsi lain dari alat tersebut?
Selain bisa transaksi tunai, POS 

juga bisa debit (gesek, kartu chip), scan 
barcode, dan e-money. Semua metode 

pembayaran sudah bisa. Alat ini juga bisa 
mengeluarkan struk belanja layaknya di 
minimarket modern. Jadi, jika selama ini 
kalau berbelanja di warung tradisional 
tidak dapat struknya, nanti akan ada 
struknya. 

Selain itu, alat ini juga bisa digunakan 
untuk pembayaran payment point online 
bank (PPOB) seperti bayar tagihan 
listrik, PDAM, pulsa dan data, pajak, 
sampai pembayaran BPJS Kesehatan. 
Bahkan, terkait BPJS Kesehatan kami 
sudah menjalin kerjasama dengan BPJS. 
Kami diminta untuk membantu menagih 
tunggakan iuran BPJS di masyarakat. 
Dengan lokasi warung kami yang lebih 
dekat dengan masyarakat, memungkinkan 
mereka tidak perlu repot lagi mencari 
kantor pelayanan yang jauh. Ditambah 
lagi, peserta yang bayar tagihan akan 
mendapatkan cashback berupa voucher 
belanja di outlet kami. 
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Dengan digitalisasi ini, bagaimana 
dampaknya terhadap omset para 
pemilik warung?

Tentunya sangat baik. Omset mereka 
menjadi lebih baik, apalagi ditambah 
pemasukan dari bayar-bayar itu. Jika 
dikalkulasi, rata-rata kenaikannya bisa 
mencapai angka 50%-an dari sebelum 
digitalisasi. 

Terkait pemberian modal kerja 
berupa sembako, siapa saja 
suppliernya?

Nah, kalau yang supply produk 
kami telah bekerjasama dengan Perum 
Bulog, perusaha daerah, dan para petani 
di daerah. Kami tidak ambil produk 
ke konglomerasi, tapi lebih banyak 
mengandalkan supply dari para petani di 
daerah. 

Di warung-warung digital yang kami 
kembangkan, selain produk sembako 
ada juga yang non sembako. Yang non 
sembako, kami list sampai 2000 item 
produk. Mereka juga bisa menambahkan 
produk lainnya.  

Lalu, bagaimana dengan harga 
untuk tiap wilayah yang berbeda?

Semangat kami adalah membantu 
masyarakat untuk mendapatkan sembako 
murah. Atas hal itu kami pakai HET (harga 
eceran tertinggi) dari pemerintah. Tidak 
boleh menjual produk di atas HET. 
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Ke depan apalagi yang akan 
dikembangkan?

Kami berencana untuk menjadikan 
warung digital yang kami bina, berfungsi 
sebagai bank sampah juga. Nantinya 
para pemilik warung bisa mengumpulkan 
sampah-sampah dari masyarakat, 
ditimbang, dan dikasih harga. Hasil 
dari penjualan sampah itu, bisa ditukar 
dengan aneka produk yang ada di warung 
tersebut.  

Kami juga mendorong para anggota 
Inkowapi agar bisa mengembangkan 
produk-produk kreatif yang memiliki nilai 
jual tinggi dan berorientasi global market. 
Salah satunya, misalnya, Rendang Uni Tuti, 
yang dibuat untuk pasar ekspor. Kami akan 
dorong agar banyak produk serupa bisa 
go global. 

Terakhir, saran Anda untuk para 
pelaku usaha, khususnya UKM di 
Tanah Air?

Yang jelas, konsisten terus, fokus terus 
dalam berbisnis. Kalau tekun dijalanin, 
pasti bisa sukses. Sebab, cara agar menjadi 
kaya, ya harus jadi pengusaha. Bukan 
dengan cara yang lain. 

Saya, misalnya, dulu memulai usaha 
dari garasi rumah. Itu pun ngontrak. 
Modalnya hanya Rp2 juta. Tapi akhirnya 
mampu memiliki kantor sendiri dan bisa 
bertahan sampai sekarang. Bagi saya ini 
adalah karunia yang luar biasa. (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Pantang Menyerah 
Dirikan Bisnis Hijab

Rika Siti Nur Hidayah

Lahan bisnis busana muslim rupanya 
masih menarik banyak pelaku usaha. 
Seiring dengan perkembangan 
pasar dimana masyarakat tidak lagi 
membutuhkan busana muslim saat hari 
raya saja. Celah inilah yang digunakan 
dengan baik oleh Rika Siti Nur 
Hidayah. Lewat Hidayat Hijab Store, 
Rika bersama suami ingin menjadikan 
usahanya sebagai referensi bagi orang-
orang yang ingin memulai memakai 
hijab.
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Lahan bisnis busana muslim rupanya 
masih menarik banyak pelaku usaha. 
Seiring dengan perkembangan 
pasar dimana masyarakat tidak lagi 

membutuhkan busana muslim saat hari raya 
saja. Celah inilah yang digunakan dengan baik 
oleh Rika Siti Nur Hidayah. Lewat Hidayat Hijab 
Store, Rika bersama suami ingin menjadikan 

khusus wanita. “Saya menyediakan tas, sepatu, 
baju, kosmetik kemudian hijab dengan sistem 
dropship tanpa modal.” Dari sekian produk 
tersebut, Rika melihat hanya hijab yang punya 
pasar lebih luas karena mayoritas di Indonesia 
adalah muslim dan lebih memungkinan untuk 
diproduksi sendiri. Maka Rika memilih fokus 
untuk berjualan hijab dan memulai untuk 
produksi sendiri. 

Dengan modal awal Rp500 ribu dari 
untung jualan sebelumnya, Rika dan suami 
menggunakannya untuk membeli kerudung 
pesanan dan plastik pembungkus. Produk 
yang pertama kali mereka buat adalah hijab 
segi empat motif bahan katun silky. Awalnya 

usahanya sebagai referensi bagi orang-
orang yang ingin memulai memakai 
hijab.

Sebelumnya Rika pernah bergabung 
pada sebuah perusahan MLM selama 
dua tahun hingga akhirnya memilih 
untuk berwirausaha. “Sebenarnya saya 
tidak ada pendidikan khusus untuk 
bisnis namun saya lahir dari ibu yang 
pintar berdagang dan cukup sukses 
pada masanya.” Maka dengan percaya 
diri, istri dari Rian Hidayat ini memulai 
usahanya pada tahun 2015 dengan 
berjualan berbagai macam produk 

untuk bahan baku, sebelum memiliki supplier 
tetap, Rika banyak bertanya pada pedagang 
grosir hijab dan mencari tahu daerah-daerah 
penjual kain-kain murah.  “Saya berangkat dari 
Tanjung Priok menuju Tangerang untuk belanja 
bahan baku lalu kami drop di penjahit di daerah 
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Bekasi.” Hal itu terus berulang hingga akhirnya 
mereka memutuskan untuk beli mesin jahit 
bekas dan belajar jahit sendiri. “Dari gulungan 
bahan dipotong ukuran 115 cm x 115 cm lalu 
dijahit tepinya. Lalu setelah rapi dibungkus 
plastik dan siap dijual.” Kini seiring berjalannya 
waktu Rika sudah memiliki 4 penjahit dan 
memproduksi sendiri hijab dan celana sarung. 
“Untuk hijab sendiri ada hijab segi empat 
motif,bella square, pashmina, hijab instan 
berbagai model, hijab dengan pearly.” 

Dalam sebulan rata-rata Rika bisa 
memproduksi 15.000 pieces. Jumlah tersebut 
bisa meningkat dua kali lipat saat bulan 
Ramadhan. Harga yang ditawarkan pun 
bervariasi. Untuk hijab dibanderol dari Rp17.000 
sampai Rp45.000.Untuk celana sarung mulai 
dari Rp90.000 sampai Rp140.000. Rika juga 
pernah menerima pesanan untuk suvenir 
berupa bros untuk hijab dengan harga kisaran 
Rp20.000. “Suvenir itu khusus untuk pelanggan 
yang membeli dalam jumlah besar.” Rika pun 
sudah mengembangkan usahanya dengan 
merambah produk gamis, mukena, bros, dan 
baju koko. Harga baju koko ditawarkan dari 
Rp80.000 hingga Rp180.000 dan gamis harga 
mulai dari Rp90.000 sampai Rp130.000. “Bisa 
dikatakan 90% produk-produk tersebut kami 
produksi sendiri.” Untuk omzet rata-rata dalam 
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Jadi bisa menginspirasi orang lain untuk mulai 
memakai hijab.”  Tidak hanya strategi, Rika 
juga sudah mempersiapkan rencana ke depan 
untuk memajukan usaha . “Kami ingin memiliki 
tempat sendiri untuk produksi yang lebih luas 
dan toko di Jabodetabek, sehingga dapat 
membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. 
Produk kami pun semakin tersebar dan lebih 
luas dikenal. Terakhir Rika memberikan kiatnya  
dalam berbisnis. “Jangan takut untuk memulai 
dan jangan ragu-ragu tetapkan visi dan misi 
yang ingin dicapai. Pokoknya yang penting 
jangan menyerah terlebih dari pihak-pihak yang 
pesimis.” (teks:eri/ft:dok.pri)

sebulan, Rika mengaku diatas angka 100 jutaan 
rupiah. 

Sejak pertama kali memasarkan produknya, 
Rika sudah menjualnya secara online yakni 
berawal dari kontak BBM. Kemudian ia 
menggunakan facebook, instagram dan 
sekarang bergabung bersama e-commerce. 
Selain itu Rika juga melakukan bentuk promosi 
lain. “Karena kami berjualan via online, kami 
fokus pada endorsement produk lewat seleb-
seleb instagram atau akun-akun dengan 
followers aktif yang banyak khususnya wanita.” 
Dengan cara demikian maka produk miliknya 
sudah tersebar hampir ke seluruh kota di 
Indonesia dan juga pernah dikirim ke Malaysia 
dan Singapura. Kebanyakan pelanggannya atau 
sekitar 50% pelanggan adalah pemilik butik di 
kotanya masing-masing.

Selama menjalani usaha ini, kendala 
terbesar dalam bisnis hijab khususnya lewat 
online adalah persaingan harga yang sangat 
keras. “Karena produksi sendiri, kami unggul 
dalam kualitas dan hal itu sangat kami jaga.” 
Kesulitan lainnya adalah mencari motif yang 
banyak disukai customer. Sementara soal bahan 
baku yang tiba-tiba kosong di pabrik, 
Rika bisa mengatasinya dengan 
mencari ke pengecer bahan di 
tempat lain. Masalah lainnya adalah 
ketika salah memilih motif yang 
ternyata hanya sedikit yang suka 
sehingga stok menumpuk. Lalu 
bagaimana dengan kompetitor? 
Anak sulung dari tiga bersaudara 
ini sudah memiliki strategi 
sendiri yakni dengan menjaga 
kualitas produk dan menjaga 
kepuasan dari pelanggan 
tetap agar tidak pindah 
ke tempat lain. Selain 
itu, perempuan 
kelahiran Blora, Jawa 
Tengah tersebut juga 
melengkapi salah salah 
satu produknya yaitu 
produk bella square 
dengan pilihan warna 
sekitar 110 warna.

Kendati menemui 
kendala, namun Rika 
dan suami merasa 
senang menjalankan 
usaha mereka karena 
tidak hanya materi saja 
yang didapat “Kami 
bisa membuka lapangan 
kerja di sekitar kami dan 
membantu ibu-ibu yang 
butuh uang tambahan. 
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Terlahir dari keluarga yang 
kurang mampu secara ekonomi, 
Miftahudin Nur Ihsan berusaha 
mengoptimalkan hal yang 
dimiliki untuk mendirikan sebuah 
usaha. Ia memiliki alasan yang 
kuat ingin dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya. Ia 
pun mulai merintis usaha, dan 
batik menjadi pilihan usahanya. 
Bukan batik sembarang batik, 
produk batiknya memiliki 
motif yang tak biasa. Hasilnya 
selain omzet besar, banyak 
penghargaan berhasil disabetnya.  

Sukses Garap 
Batik Motif 

Tematik
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Miftahudin Nur Ihsan adalah 
mahasiswa bidikmisi (beasiswa 
kurang mampu secara ekonomi) 
Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA 

Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman 
Ihsan sebagai aktivis organisasi kampus dan 
prestasi di bidang penulisan ilmiah (13 kali 
Juara Karya Ilmiah tingkat Nasional) selama 3,5 
tahun menjalani kuliah menjadi modal utama 
bagi Ihsan. Ia kemudian mulai merambah usaha 
batik dengan nama Smart Batik Indonesia. 
Ihsan sengaja mengangkat batik untuk 
terus melestarikan eksitensi warisan budaya 
Nusantara.

Sebagai langkah awal, ia bekerja sama 
dengan perajin batik di wilayah Jogja dan 
Solo. “Modalnya hanya saling percaya 
saja. Saya menjualkan produk-produk dari 
perajin batik.” Hingga akhirnya Ihsan mampu 
menciptakan motif-motif sendiri yang unik. Tak 
disangka,usahanya semakin berkembang hingga 

berhasil memperoleh beberapa penghargaan, 
diantaranya Juara 1 Lomba Inovasi Teknologi 
Mahasiswa bidang Industri Kreatif Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta 2016. Juara 1 
Lomba Inovasi Bisnis Pemuda Balai Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
2016. Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta 
bidang Sosial Budaya dan Pariwisata 2016. 
Penghargaan UKM WoW Kemenkop RI 2016 dan 
Rising Star Dekranas Kota Yogyakarta Award 
2016. Penghargaan Youth Creative UNESCO 
Jakarta dan Citi Indonesia 2018. 

Ihsan memproduksi kain batik dan baju 
batik dengan teknik cap. Teknik cap yang 
digunakan  adalah dari cap kelengan, cap tolet, 
dan cap pecah warna, cap kombinasi tulis, tulis, 
dan jumputan batik.  Sedangkan batik yang 
dijual terdiri dari produk umum yakni klasik dan 
kontemporer. “Kalau produk unggulan berupa 
batik dengan motif tematik disertai maknanya. 
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Inilah yang membedakan kami karena motif-
motif tersebut tidak dimiliki produsen batik 
lain,” ujar Ihsan. Motif tersebut antara lain tema 
pendidikan, kesehatan, transportasi, persatuan, 
pertanian, dan MIPA. 

Semua produksi batiknya dikerjakan secara 
handmade. “Proses dimulai dari pembuatan 
pola, pengecapan, pencoletan, pewarnaan, dan 
penguncian warna.” Dalam porses pembuatan 
batik tersebut, Ihsan dibantu oleh 4 orang 
karyawannya. Selain motif yang unik, Ihsan 
sangat menjaga kualitas bahan baku yang 
digunakan, misalnya kain mori yang digunakan 
adalah kain mori batik yang bagus. “Tapi juga 
tergantung permintaan konsumen. Standar 
minimal kain yang diproduksi adalah katun 
prima kontruksi kerapatan benang 90/70. 
Sementara banyak produsen lain  masih mau 
menggunakan katun prima kontruksi benang 

60/70.” Selain itu malam atau lilin yang 
digunakan juga merupakan lilin dengan kualitas 
baik atau baru. Ia tidak terpengaruh produsen 
lain yang karena mengejar produksi dan efisiensi 
dengan menggunakan lilin daur ulang. Proses 
produksi kain Smart Batik Indonesia diakhiri 
dengan penguncian warna yang dilakukan 
menggunakan waterglass, sehingga kain batik 
memiliki warna yang awet dan tidak luntur. 
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Ihsan terus mengembangkan usahanya 
dengan menyasar seluruh kalangan profesi 
yang ada dan membuat setiap batik sendiri 
sendiri. Mulai dari profesi pendidik (dibuat 
motif pendidikan), tenaga medis (dibuat tema 
kesehatan), ilmuwan dan guru sains (dibuat 
motif tema MIPA, biologi, kimia, matematika, 

dan fisika), sehingga jangkauan pasar Smart 
Batik Indonesia sangat luas. Strategi lain yang 
dijalankannya adalah bekerjasama dengan pihak 
lain. “Seperti asosiasi profesi atau organisasi 
tingkat nasional. Yang sudah berjalan yakni 
dengan Asosiasi Guru Kimia Indonesia, Dirjen 
Pajak Pusat, dan Federasi Guru Independen 

Indonesia. Namun kami juga mengeluarkan 
karya batik bertema Bhineka Tunggal Ika.” Walau 
sudah sukses, Ihsan tidak lantas berpuas diri. Ia 
mangaku masih banyak tema lain yang belum 
digarap seperti, musik, mesin, teknik informatika, 
ekonomi, sosial, sejarah, geografi, dan lain-lain. 

Mengenai persaingan, Ihsan tidak terlalu 
cemas sebab menurutnya belum ada usaha batik 

yang konsen menggarap tema-tema tertentu 
secara menyeluruh. “Bileh dibilang usaha kami 
ini merupakan usaha pertama yang menggarap 
pasar batik khusus. Adapun apabila nantinya 
ada usaha batik yang juga fokus menggarap 
tema-tema tertentu, kami akan berusaha 
mengajak menjadi mitra,” tandasnya. (teks:eri/
ft:dok.pri)
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Jangan
Salah Memilih 
Bisnis Awal

Yeheskiel Zebua
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Perjalanan hidup pria berusia 25 tahun 
ini tidaklah mudah. Yeheskiel Zebua, 
dilahirkan dari keluarga sederhana, 
ibunya berasal dari Ambon sementara 

sang ayah dari Pulau Nias. Mereka menghuni 
rumah sederhana di Jakarta. 

Saat Yeheskiel duduk di bangku SMA, 
ibundanya mengalami sakit kanker indung telur 
stadium akhir. “Saya ini orang susah, jarang 
sekali ke rumah sakit. Tapi sekali masuk rumah 
sakit, ibu saya langsung kena kanker. Ekonomi 
kami makin hancur. Pada akhirnya, ibu saya 
pun tidak tertolong, beliau meninggal dunia,” 
katanya.

Pasca ditinggal ibunda, Yeheskiel dipaksa 
untuk bisa hidup mandiri. Saat itu yang 
dilakukannya adalah dengan memulai berjualan. 
Diakuinya, ia menjual produk apapun dari pulsa, 
air oksigen, sampai membuat warung kaki lima. 
“Usia saya kira-kira masih 16 tahun. Jadi, kalau 
pagi saya sekolah, malamnya dipakai untuk 
berjualan,” aku dia.

Tanpa disadari oleh dirinya, justru hal itulah 
yang kemudian menggemblengnya untuk 
semakin mandiri dan piawai dalam berbisnis. 
Meskipun umumnya bisnis yang dijalaninya tidak 
berlangsung lama. Tapi pengalaman mencoba 
bisnis dari yang offline; mengasong, bisnis MLM, 
sampai bisnis online membuat Yeheskiel kian 
tangguh.

Lalu, dia mulai merambah ke bisnis agen 
properti, menjual buku, bisnis tanah, sampai 
seminar. “Segala sesuatu kan berproses. Bisnis 
yang saya lakukan banyak yang tidak bertahan 
lama. Nah, bisnis yang cukup bertahan itu, saat 
saya menjadi distributor case iPad. Di Indonesia 
kala itu sedang ramai-ramainya iPad. Saya 
ambil produknya dari Bandung, lalu saya kirim 
ke Surabaya, Kalimantan, dan beberapa daerah 
lain,” sebutnya.

Hidup susah dan mengawali bisnis 
dari nol, itulah yang dialami oleh 
Yeheskiel Zebua. Penulis buku 
Rocket Marketing dan owner 
perusahaan Volution Travel 
Provider ini dikenal pula sebagai 
public speaker. Poin penting 
yang digarisbawahinya, pilihlah 
bidang bisnis dari yang paling 
menguntungkan, bukan dari yang 
paling disukai.   
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Bahkan, peluang yang kian membesar, 
membuat Yeheskiel mencoba peruntungan lain 
dengan memasuki bisnis handphone. Di usianya 
yang masih belia, dirinya sudah sangat terlatih 
dalam menjual produk-produk terkini. Namun, 
pada akhirnya bisnis yang dilakukannya harus 
bernasib sama: bangkrut.

“Dari setiap kegagalan itu saya selalu 
belajar bahwa bisnis itu memerlukan proses. 
Semakin kita sering belajar maka semakin kita 
jago dalam mengatasi masalah. Oleh sebab itu, 
saya banyak invstasikan dana untuk mengikuti 
beragam seminar, baik di dalam negeri maupun 
luar negeri. Dengan ikut seminar, keputusan-
keputusan bisnis saya menjadi lebih baik 
dibanding sebelumnya,” ucapnya. Beberapa 
mentornya antara lain Tung Desem Waringin 
dan Ippho Santosa.

Dengan belajar dari para mentornya, 
membuat Yeheskiel juga akhirnya menguasai 
ilmu public speaking. Ia menjadi pembicara di 
berbagai kegiatan seminar sebelum kemudian 
dirinya membuat buku yang cukup fenomenal, 
Rocket Marketing. Ditulis dalam waktu 3 hari 
dari kumpulan materi-materi seminarnya, 
kabarnya buku tersebut saat ini telah terjual 

hingga 40 ribu eksemplar. “Saya ini kan 
senangnya bukan menulisnya, tapi jualannya. 
Jadi sebelum dijual di toko buku, saya jualin 
sendiri dulu. Dalam tempo 3 hari, buku itu terjual 
hingga 3.000 eksemplar.”

Yeheskiel juga bercerita terkait inti dari 
materi bukunya. Salah satunya adalah omset 
sebagai akibat. “Fokus saya di strateginya bukan 
di omsetnya. Karena omset adalah akibat, maka 
galilah faktor-faktor yang bisa melejitkannya. 
Misalnya, strategi yang bisa dijalankan, produk/
jasa harus unik. Unik itu bisa dari 3 hal; produk, 
servis, dan harga,” ulas dia.
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Sejak tahun 2014, Yeheskiel pun terjun 
ke bisnis travel dengan nama Volution Travel 
Provider. Perusahaan yang dirintisnya bergerak 
di penjualan ticketing, private tour, yang 
kemudian berkembang juga ke pembayaran 
PPOB (listrik, BPJS, pulsa, dan lainnya). Bahkan, 
rencananya akan dikembangkan ke sembako, 
dimana nantinya para agen bisa menjual aneka 
produk yang ada di minimarket.

Ketangguhan Yeheskiel dalam bisnis pun 
ditunjukkan di bisnis ini. Diakuinya, di tahun 
pertama dirinya mampu menjaring agen sebagai 
mitranya hingga 1.000 orang. Sampai saat ini, 
total agen yang dimilikinya telah mencapai 
10.000 orang dan tersebar dari Aceh sampai 
Merauke. 

Dirinya melihat jika prospek bisnis travel/
pariwisata akan semakin baik. Meskipun dalam 
dua tahun terakhir ekonomi terlihat lesu, tapi 
industri pariwisata tetaplah moncer. “Salah 
satu bisnis yang sedang naik saat ini adalah 
pariwisata,” tukasnya. Selain menyasar sektor 
pariwisata, dirinya tetap menggarap pasar 

seminar dan training yang kini lebih difokuskan 
ke webinar (web seminar) melalui online. 
“Dengan dibuat online, pasarnya jadi makin 
semarak. Pesertanya lebih banyak dan lebih 
beragam dari berbagai daerah.”

Diakuinya, materi yang diberikannya lebih 
fokus ke sales dan marketing, strategi penjualan, 
sistem penjualan, pitching bisnis, dan lainnya. 
“Inti dari sales itu bagaimana sebuah produk 
atau jasa bisa laku kan? Tapi masalahnya orang 
itu tidak suka kalau terlalu jualan. Maka buat 
dulu orang percaya sama kita, sebab pondasi 
sales itu adalah trust. Bangunlah kepercayaan 
terlebih dahulu, jangan berjualan yang terkesan 
memaksa.”

Dengan track record bisnisnya, Yeheskiel 
pun berbagi kiat sukses dalam berbisnis. 
Baginya, penting memilih bisnis yang tepat 
saat start berwirausaha. “Jangan salah pilih 
bisnis awal. Memilih bisnis itu utamakan yang 
paling menguntungkan dulu. Dari yang paling 
menguntungkan itu, carilah yang paling mudah. 
Lalu, dari yang paling mudah itu, cari yang 
paling kita sukai. Nah, masalahnya sekarang 
banyak orang terjebak dengan memilih bisnis 
dari yang disukainya dulu,” ungkapnya.

Ayah dari dua anak ini juga mengungkap 
bidang bisnis yang paling prospektif untuk 
dijadikan bisnis. Menurutnya, ada 7 bidang 
bisnis yang antikrisis. Bidang ini juga yang 
banyak digarap oleh para orang kaya di 
Indonesia. Ketujuh bidang tersebut adalah 
sandang, pangan, papan, telekomunikasi, 
edukasi, transportasi, dan live event (kelahiran, 
ulang tahun, pernikahan, kematian, dan lainnya). 
“Carilah bisnis yang berkaitan dengan 7 bidang 
itu, sebab prospeknya sudah jelas,” demikian 
Yeheskiel. (Choen/Foto: Reza)
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Deasy Esterina

Plastik merupakan produk yang sangat sulit 
terurai secara alami. Padahal sampah plastik 
pun terus menumpuk.  Adalah Deasy Esterina 
yang tertarik untuk mengolah limbah plastik 
menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ia membuat 
berbagai model tas dan berhasil tembus 
mancanegara.

Berkat Tas
dari Limbah Plastik
Tembus Mancanegara
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Setahun setelah kuliah yakni sekitar 
tahun 2014, Deasy mendirikan Kreskros. 
Awalnya bukan untuk bisnis namun 
sebagai hobi. Deasy membuat craft 

sendiri dan dijual seadanya. Keadaan berubah 
setelah ia kembali dari kuliah di Surabaya 
ke kota asalnya di Ambarawa. “Saya melihat 
banyak pabrik di sekitar Ambarawa yang 
menghasilkan banyak limbah plastik. Di sini ada 
peluang, dan pengendalian limbah harus kita 
mulai dari diri sendiri,” ujarnya.

Walau Deasy mengambil jurusan Arsitektur 
Interior di Universitas Ciputra Surabaya, namun 
semua fakultas di sana mendapat pengajaran 
tentang entrepreneurship. “Saya juga lahir di 
keluarga pengusaha. Ayah saya memiliki usaha 
pembuatan suvenir dompet dan tas. 

Walau hanya industri kecil tapi saya belajar 
mengenai management SDM, produksi, hingga 
penjualan dari keluarga dan kolega.” Bisnis 
ayahnya ini masih berjalan sampai sekarang. 
Deasy juga pernah bekerja di website kuliner 
milik temannya selama setahun.

Deasy kemudian mengajak dua ibu-ibu 
warga sekitar untuk mengembangkan usaha ini. 

Ternyata warga sangat antusias. “Mereka 
memiliki semangat berkarya meskipun belum 
tentu memiliki keahlian berkerajinan tangan,” 
ujar anak ketiga dari empat bersaudara ini. 
Hal tersebut dilakukan Deasy sebagai bentuk 
kepeduliannya terhadap lingkungan terutama 
masalah sampah plastik. “Sebagai salah satu 
solusi bersama dari masalah global kita yaitu 
limbah plastik yang kian menumpuk dan 
tak terolah. Selain itu, kami juga mencoba 
meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang 
ikut andil di dalamnya, terutama warga dan 
ibu-ibu sekitar yang kami beri keterampilan 
tambahan untuk mengolah limbah plastik ini.” 

Karena semakin yakin untuk memperdalam 
usaha ini, Deasy kemudian konsentrasi pada 
pengembangan branding,eksplorasi material 
yakni kantong plastik, dan material lainnya. 
Lalu pada 2016, Kreskros menjadi socio-
busines. Kreskros menjadi design studio 
yang fokus pada material plastik. Deasy 
menyebut Kreskros sebagai gabungan keahlian 
mengolah limbah dan kehebatan design untuk 
menghasilkan produk yang stylish dan berdaya 
jual lebih tinggi. 

Deasy berani mengambil langkah 
tersebut karena merasa yakin baik dalam hal 
keterampilan dimilikinya dan keahlian dalam 
berbisnis sekaligus mengelola tim. Sehingga ia 

       I Agustus 2018 I Tahun X I @eMajels90



bisa berbagi ilmu dengan timnya. Awal tahun 
2018, perempuan yang hobi crafting, membaca, 
dan sketching ini melakukan team-up dengan 
Edward S. Ndoen, untuk pembagian tugas 
agar lebih maksimal. Edward juga seorang 
designer yang memegang bagian marketing. 
Dengan menggunakan uang simpanan sebesar 
Rp10.000.000 saat masih membantu usaha 
keluarga, peraih juara 3 Asephi Emerging 
Award 2018 ini mantap mendirikan usahanya. 
Modal tersebut masih terus bertambah seiring 

pengembangan Kreskros. “Sampai sekarang 
saya masih melakukan penambahan modal 
hampir setiap bulannya. Modal yang terus 
bertambah ini saya gunakan saat melihat 
peluang-peluang penting seperti bazaar, 
pameran, atau kegiatan lainnya yang memiliki 
nilai investasi, termasuk pembelian beberapa 
peralatan di fase awalnya,” tuturnya. 

Produk yang pertama dibuat adalah tas 
dengan model totebag, pouch, dan backpack. 
Namun saat ini sudah ada sekitar 20 model 
yang diproduksi. Semuanya masih berupa 
tas dan pouches. Dengan dibantu 11 orang 
karyawan, kuantitas produk yang dihasilkan 
dalam satu bulan sekitar 50 sampai 150. 
“Kuantitas produk biasanya meningkat bila 
sedang ada persiapan pameran atau pesanan 
dari reseller kami dari luar negeri.” Untuk 
harganya ditawarkan dari Rp200.000 hingga 
Rp2.000.000. Omzet rata-rata hingga saat 
ini sekitar Rp15.000.000 per bulannya. Walau 
Deasy tidak membuat untuk suvenir, hanya saja 
biasanya suvenir dibuat untuk beberapa bentuk 
kolaborasi, misalnya kampanye pengurangan 
limbah plastik, atau membuat merchandise 
untuk dijual di beberapa gerakan yang ikut 
didukungnya. 
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Namun untuk menghasilkan tas-tas 
tersebut harus melalui proses pembuatan 
yang cukup panjang dan butuh ketelatenan 
karena pasti ada trial-error di dalamnya. 
Deasy menjelaskan prosesnya di awali dari 
pengumpulan kantong plastik bekas yang 
diperoleh dari limbah pribadi, rekan dekat, 
maupun mengambil dari pabrik sekitar 
Ambarawa. Selanjutnya adalah pencucian 
dan pemotongan plastik. Setelah plastik 
siap, pertama dilakukan sampling . Setelah 
sample jadi seperti yang diinginkan, kemudian 
pembuatan pola meliputi rajutan, potongan 
kain, penyiapan semua aksesori, dan 
jahit. “Terakhir adalah quality control, dan 
pengemasan.”

Untuk memasarkan produknya, Deasy 
menggunakan dua cara yakni online dan 
bazaar. Alasannya online karena cara tersebut 
paling manjur untuk bisnis hari ini. “Terutama 
karena lokasi usaha kami di daerah Ambarawa, 
bukan terletak di kota target pasar kami.” Cara 
online yang digunakan melalui website untuk 
penjualannya dan homebase semua informasi 
produk dan kegiatan. Deasy juga menggunakan 
media sosial seperti instagram untuk 
melakukan pendekatan ke pasar. Sementara 
dari beberapa pameran atau bazaar yang telah 
diikuti, Deasy merasa lokasi yang paling sesuai 
untuk produknya adalah Jakarta dan Singapura.

“Dari bazaar atau pameran ini kemudian 
kami menemukan jaringan. Baik untuk 
membantu penjualan di luar negeri, maupun 
untuk membuat kolaborasi tertentu. Dari 

kegiatan ini kemudian akan berlanjut ke koneksi 
selanjutnya,” jelasnya.

Namun Deasy pun tak luput dari beberapa 
kendala yang harus dihadapi. Seperti masalah 
bahan baku, ia menyiasatinya dengan memiliki 
beberapa sumber pemasok. Soal SDM, Deasy 
memilih melakukan pendekatan secara lebih 
kasual dan personal ke pribadi yang dinilai 
memiliki semangat. “Menyamakan visi dan beri 
pengertian. Ini adalah socio-business . Jadi 
apa yang kita lakukan adalah untuk bersama,” 
terangnya. Sementara masalah manajemen 
waktu,karena ada beberapa pekerjaan yang 
dipegang sekaligus, Deasy mengatasinya 
dengan belajar bekerja efisien. Sedangkan 
dalam persaingan, Deasy membaginya 
menjadi dua. Dalam hal penanganan limbah, 
Deasy merasa jika sebenarnya pesaing juga 
adalah teman seperjuangan meyelesaikan 
permasalahan global bersama. “Jadi di satu sisi, 
pesaing adalah tim. Yang mana kami bergerak 
di bidang kami masing-masing.” Sedangkan 
jika dilihat dari segi bisnis, Deasy lebih senang 
menganggapnya sebagai rekan yang bisa juga 
justru membuat kolaborasi dan pendekatan. 
“Sebaiknya membuat sesuatu yang berbeda 
dan dapat saling menguatkan daripada 
membuat yang sama tapi saling menjatuhkan.”

Ke depannya nanti Deasy sudah menyusun 
berbagai rencana. Pertama ia ingin memperluas 
eksekusi desain tapi tetap dengan material 
plastik dengan memperbanyak jenis plastik 
yang didaur ulang. Kedua membuat produk 
lain, tidak hanya tas, ketiga melakukan lebih 
banyak gerakan sosial untuk lebih berdampak. 
“Kami juga akan memperkuat branding dan 
melakukan pendekatan terhadap pelanggan,” 
tutup Deasy. (teks:eri/ft:dok.pri)
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Kendati masih muda, Aktor Haykal 
Kamil sudah memiliki banyak bisnis 
di beberapa bidang. Aktor yang 
pada Januari 2018 lalu memiliki anak 

perempuan, buah cintanya dengan Tantry 
Namirah ini menyadari jika dunia hiburan tidak 
selamanya menjamin masa depannya. Adik 
dari Zaskia Adya Mecca ini mengaku memang 
suka membuka usaha dan bisnis. Hal tersebut 
terbukti dengan dimilikinya beberapa usaha dan 
salah satunya yang terbaru di bidang kuliner 
dengan membuka Kal’s Chicken. “Menjadi 
seorang entertainer bukan tujuan utama jangka 
panjangnya.  Jadi harus mempersiapkan bisnis 
untuk masa depan.” Haykal menjelaskan, 
kesukaannya pada sajian ayam terutama ayam 
goreng membuatnya memutuskan untuk 
membuka bisnis ini. “Sejak kecil saya tidak 
bisa makan yang lain selain ayam. Dan saat ini 
sepertinya bisnis kuliner sedang hype, dan saya 
lihat masih ada celah yang belum terisi.” 

Sudah banyak artis yang merambah 
bisnis di bidang kuliner makanan dan 
minuman. Mulai kue kekinian, ayam 
geprek, keripik hingga kedai kopi. 
Para artis tersebut banyak pula yang 
berhasil mendirikan sebuah usaha 
makanan. Salah satunya adalah Haykal 
Kamil. 

Bisnis Kuliner 
Ayam Goreng 
Setelah Riset 
Selama 6 Bulan

Bisnis Kuliner 
Ayam Goreng 
Setelah Riset 
Selama 6 Bulan
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Haykal menawarkan sajian ayam goreng 
crispy dengan konsep yang berbeda. Ada tiga 
jenis sauce bar yang dihidangkan bersama ayam 
goreng crispy,  yaitu saus keju, saus pedas, dan 
saus mayo. Menurut Haykal mencari resep ayam 
goreng crispy terbaik tidaklah mudah. Dengan 
bantuan teman dan sang istri, Haykal butuh 
waktu 6 bulan membuat sajian ayam bercita 
rasa nikmat. Tantry Namirah atau disapa Nay 
ini juga turut andil dalam proses pembuatan 
resep ayam goreng renyah Kal’s Chicken. 
Berpegang pada pengalamannya, ia berusaha 
mencari varian saus terbaik yang disukai 
pelanggan.  Haykal ingin membuat sajian ayam 
tapi dengan beberapa jenis saus cocol agar 
lebih bervariasi. Dengan demikian maka orang 
yang makan tidak bosan, bisa coba saus-saus 
lain. Haykal menjelaskan dalam pemilihan saus, 

mereka melakukan riset dengan memberikan 
kepada orang-orang dan keluarga, kira-kira saus 
mana yang paling banyak disukai. “Saya sudah 
beberapa kali mencoba sampai menemukan 
resep yang benar-benar enak. Bahkan sebelum 
launching, kami masih ada revisi untuk 
penyempurnaan resep.” Di gerai makannya, 
Haykal tak hanya menyajikan ayam renyah, tapi  
juga menyajikan sederet menu lainnya, seperti 
french fries, siomay, rice bowl, aneka smoothies, 
es kepal,dan lain-lain. 

Kendati belum lama membuka usaha ini, 
sudah ada yang mengajak untuk waralaba. 
Namun Haykal dan istrinya saat ini ingin tetap 
fokus dengan gerai pertama mereka dan belum 
berencana untuk mengembangkan usahanya 
dengan konsep franchise. “Sempat ada yang 
menawari untuk buka franchise di Padang dan 
Balikpapan. Tapi kami belum ada niat untuk 
buka franchise.”

Sebenarnya alasan lain dengan membuka 
bisnis, Haykal memiliki tujuan yakni bisa 
menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang 
lain. “Dengan bisnis, saya melihat ada nilai sosial 
dan pemberdayaannya juga.”

Bisnis Bareng Keluarga
Sebelum bisnis kuliner ayam ini, Haykal 

sudah memiliki beberapa usaha. “Saya pernah 
bisnis baju, bikin film, dan yang masih berjalan 
fashion muslim. Bisnis ayam ini adalah bisnis 
yang ke empat.” Namun Haykal pernah pula 
menjajal bisnis properti. Ia bekerjasama dengan 
sang kakak, Zaskia Mecca dan suaminya, 
Hanung Bramantyo menawarkan properti 
bernama Homeyland Residence. Rumah dengan 
luas tanah 90 meter persegi dan luas bangunan 
150 meter persegi serta memiliki 3 kamar tidur 
dan 3 kamar mandi tersebut berada di daerah 
Jakarta Selatan. 

Selain berkolaborasi dalam bisnis properti, 
Haykal juga bekerjasama dengan Zaskia Mecca 
dan Hanung Bramantyo untuk mengembangkan 
bisnis melalui produk kecantikan. Dalam bisnis 
ini, Haykal bertugas sebagai pengembangan 
bisnis karena sesuai dengan jurusan kuliahnya. 

       I Agustus 2018 I Tahun X I @eMajels94

BISNIS SELEB



Haykal pun merasa tertantang untuk 
menyalurkan ilmunya. Selain produk kecantikan, 
Zaskia dan Hanung yang saat itu sedang 
membuat film tentang hijab meminta Haykal 
untuk bertugas sebagai produser. Rupanya 
kerja bareng keluarga tersebut terus berlanjut 
pada bisnis berikutnya. Berkat film itu, Haykal 
mengenal banyak komunitas hijab. Insting 
bisnisnya pun muncul. Ia melihat potensi pasar 
hijab yang sangat luar biasa. Haykal yakin bila 
konsisten dan kultur yang kuat, Indonesia bisa 
menjadi kiblat fashion muslim dunia pada tahun 
2020. “Jadi menurut saya, pondasinya harus 
dimulai dari sekarang.”

Ternyata ide tersebut disambut baik oleh 
dua kakak Haykal yakni Zaskia dan Tania 
yang sudah mendirikan butik Meccanism. 
Mereka menawarkan Haykal agar masuk dalam 
manajemen perusahaan keluarga tersebut. 
Tanpa ragu pria kelahiran Jakarta itu pun 
menerima tawaran dan rela mengurangi 
kegiatan sebagai pemain sinetron agar fokus 
mengembangkan perusahaan bersama 
saudaranya. Di perusahaan keluarga tersebut, 
Haykal bersama Tania menangani manajerial, 
sementara Zaskia menangani proses kreatif, 
termasuk mengamati fashion yang sedang tren.

Haykal dan Tania memasarkan baju muslim 
merek BIA (singkatan dari Bunda Ia, panggilan 
Zaskia). Tawaran kerja sama pun berdatangan 
sehingga mereka memiliki 3 brand yang 
menjangkau semua lapisan masyarakat. 
“Meccanism untuk segmen menengah ke atas 
yang dijual di butik dan online, BIA untuk wanita 
karier dan kantoran, dan brand Zaskia Mecca 
dengan style bagus dan harga terjangkau untuk 
masyarakat menengah ke bawah.” 

Anak keempat dari tujuh bersaudara 
ini berharap bisnis busana muslim bisa jadi 
tuan rumah di negeri sendiri, jangan sampai 
kalah dari merek asing. Sebab menurutnya, 
sekarang baju muslim tidak hanya digunakan 
pada saat bulan Ramadhan saja, masyarakat 
membutuhkan dari pakaian muslim, hijab 
hingga mukena. Untuk itu, agar usahanya lebih 
dikenal, ia  memanfaatkan media digital, seperti 
youtube, vlog, dan sebagainya. Cara tersebut 
sangat berpengaruh pada pengembangan 
usaha yang dilakukan Haykal yang meningkat 
dengan pesat. Produk Meccanism sudah 
memiliki 10 gerai, busana muslim Zaskia Mecca 
ada 61 gerai dan lebih dari 120 gerai di sebuah 
Department Store di Indonesia. Dari busana 
mulim, Haykal dan saudaranya terus merambah 
bisnis lain yakni kosmetik untuk muslimah.

Walau berbisnis dengan keluarga sendiri 
menyenangkan, tapi bukan berarti bebas konflik 
atau tidak ada masalah.  Bagi Haykal bekerja 
bareng keluarga merupakan sebuah tantangan 
tersendiri selain itu juga untuk menyalurkan 
ilmunya. Haykal memang lebih tertarik untuk 
berbisnis, maka semua itu dijalaninya dengan 
sabar agar bisnisnya bisa besar. “Saya memang 
tertarik di dunia marketing karena sangat 
dinamis dan sesuai passion,” ujarnya. 

Haykal pun merasakan suka dukanya dalam 
berbisnis. Menurut pengakuannya, ia pernah, 
dikeluarkan dari bisnis keluarga karena adanya 
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konflik. Hingga akhirnya kedua kakaknya 
Zaskia Adya Mecca dan Tasya Nur Medina 
menghubunginya. “Mereka mengajak bergabung 
lagi untuk mengembangkan usaha. Sebab 
saya dianggap yang paling paham caranya 
mengatur stok dan mempromosikan produk 
secara efektif.” Dari pengalaman tersebut, 
Haykal menarik kesimpulan, meski di lingkungan 
keluarga sendiri yang namanya konflik pasti ada.                                                                                                                                             
        Padahal  dalam berbisnis itu ada tata 
kramanya. “Meski pun kita benar, cara 
penyampaiannya harus dengan etika.Harus 
tahu caranya agar orang-orang yang terlibat 
tidak sampai tersinggung.” Haykal menyadari 
setiap manusia itu punya idealisme yang 
berbeda. Untuk mengakali agar tidak terjadi 
gesekan maka yang penting menurutnya adalah 
job description yang jelas dan harus percaya 
dengan yang sudah diberikan tanggung jawab. 

Fokus Pada Kualitas Produk 
Haykal Kamil menyebut dirinya seorang 

selebritas yang juga berprofesi sebagai 
enterpeneur atau disebut selebpreneur. Sebagai 
selebpreneur, Haykal sudah punya fanbase di 
dunia maya, terus diubah jadi citizen dengan 
membuat produk yang ingin mereka beli. Tapi 
kualitas produk tetap harus diperhatikan.  

Haykal mengakui bahwa salah satu 
kemudahan dalam mempromosikan bisnisnya 
adalah melalui internet dan media sosial. 
Sehingga semua orang punya kesempatan 
untuk sukses. Tidak harus yang modal besar 
pasti jadi pemenangnya. Pandai memanfaatkan 
momentum dan peluang apa yang dimiliki juga 
bisa dijadikan sebagai kunci sukses. “Modal 
tidak selalu berupa uang, bisa juga ide. Nah, 
yang penting itu idenya harus jadi aksi dan 
sebaiknya jika ingin memulai usaha, segeralah 
dimulai. Alasannya jika gagal, jadinya bisa 
langsung belajar mencari dimana kesalahannya,” 
tandasnya. (teks:eri/ft:ist)

 

       I Agustus 2018 I Tahun X I @eMajels96

BISNIS SELEB



TANIJOY

PLATFORM 
ONLINE 

YANG BANTU 
SEJAHTERAKAN 

PETANI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
tenaga kerja terbanyak di Indonesia 
berasal dari petani, jumlah yang lebih 
besar dibanding sektor-sektor bisnis 
lainnya. Maka potensi investasi pada 
bidang ini masih terbuka lebar. Sayangnya 
para petani masih belum merasakan 
kesejahteraan dan menghadapi berbagai 
masalah untuk mencapainya. 
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Kanyataan bahwa lebih dari separuh 
petani tergolong sebagai masyarakat 
yang kurang mampu, menggerakan 
hati Muhamad Nanda Putra atau akrab 

disapa Nanda. Ketika itu ia bersama seorang 
temannya yang bernama Kukuh Budi Santoso 
berinteraksi dengan para petani kecil di desa 
Sukawangi kabupaten Bogor. “Pendapatan 
mereka selalu saja tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari keluarganya,” ujar Nanda. 
Para petani juga seringkali kesulitan dalam 
mencari permodalan. Pilihan mereka hanyalah 
meminjam ke tetangga atau ke tengkulak 
dengan bunga dan syarat yang memberatkan 
seperti harus menjual hasilnya dengan harga 
yg ditentukan tengkulak dan biasanya sangat 
murah. 

Berawal dari permasalahan yang ditemui 
tersebut Nanda dan Kukuh mendirikan 
platform bernama Tanijoy yang bertujuan 
untuk menjadi solusi end to end bagi petani. 
“Tanijoy adalah platform berbasis online yang 
membantu kelompok tani memperoleh alternatif 
pembiayaan usaha serta akses market,” ujar 
Kukuh. 

Nanda yang pernah berbisnis sebanyak 7 
kali dan 3 diantaranya masih berjalan termasuk 

Tanijoy ini mengaku belum pernah membuat 
platform sebelumnya. “Saya pribadi belum 
pernah, ini yang pertama kalinya,” ujarnya. 
Tetapi kedua co-founder yang lain yaitu Kukuh 
Budi Santoso pernah membuat Escape.id yaitu 
platform untuk travelling sekaligus berbuat 
sosial. Sedangkan Febrian Imanda pernah 
membuat hoobla, platform pembelajaran 
interaktif dan pernah memenangkan BuBu 
awards. Namun keduanya platform tersebut 
sudah tidak beroperasi.

Sebagai langkah awal, Nanda memulainya 
dengan mencoba membantu petani melalui 
akses permodalan yang dibantu oleh project 
investor yang berasal dari masyarakat 
menengah ke atas dan tertarik untuk 
berinvestasi di pertanian. “Selain itu kami 
memiliki field manager sebagai pendamping 
petani dan mencatat setiap kegiatannya untuk 
dijadikan laporan rutin yang di simpan di 
website kami,” tutur Nanda.

Berangkat dari permintaan dan kebutuhan 
pasar, Nanda dan Kukuh saat ini fokus utamanya 
adalah komoditas cabai dan kentang. Beberapa 
petani yang bermitra dengan Tanijoy, maka akan 
difokuskan pada potensi di daerahnya. Dari situ, 
Nanda dan Kukuh bersama petani membuatkan 
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Rencana Anggaran Biaya usaha tani untuk 
ditawarkan kepada publik yang berminat untuk 
berinvestasi. “Kami memiliki field manager yang 
mendampingi dan memonitor

aktivitas kelompok tani mitra kami. 
Sistem kami membantu field manager untuk 
mengumpulkan data aktivitas petani dan 
progress project nya agar dapat dimonitor oleh 
investor project secara real-time.”

Lalu siapa saja yang bisa bergabung 
menjadi mitra? Nanda menjelaskan ada tiga 
macam mitra yakni kelompok tani, pemilik lahan, 
atau masyarakat menengah ke atas yang mau 

berinvestasi mulai dari Rp3 juta. Mitra kelompok 
tani yang sudah bergabung saat ini berasal 
Medan, Bogor, Bandung Barat, Sukabumi, 
Garut, Dieng, Bromo dan Malang.  Sistem 
pembagian hasilnya, dengan menggunakan 
sistem bagi hasil dan sedang dikembangkan 
untuk menggunakan konsep syariah. “Bagi 
hasil kami pada umumnya adalah 40% petani 
40% pemodal dan 20% Tanijoy. Namun dalam 
beberapa kasus bisa disepakati berbeda. Untuk 
model sharing tersebut biasanya pemodal 
mendapatkan return atau estimasi 5% sampai 
25% dalam waktu 3 hingga 6 bulan.” Nanda 
berharap para petani akan diuntungkan dengan 
sistem ini karena mereka membantu akses 

permodalan dan akses pasarnya. 
Sedangkan bagi investor, sejak awal mereka 

menggunakan model bagi hasil dimana risiko 
dan keuntungan ditanggung bersama. “Namun 
saat ini kami sedang memperbaiki konsep 
dimana pemodal setidaknya uangnya akan 
kembali 100% apabila terjadi kerugian di lahan. 
Harga dan kondisi lapang pertanian sangat 
bervariasi terkadang bisa untuk hingga 3 kali 
lipat namun ada juga risiko gagal panen,” ujar 
Nanda. Lebih lanjut mahasiswa berprestasi 
fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini 
menjelaskan bahwa konsepnya adalah subsidi 

silang dimana mereka menyisihkan setiap 
keuntungan yang berlebih sebagai tabungan 
asuransi proyek yang lainnya.

“Untuk investor project kami memberikan 
peluang investasi dengan potensi hasil yang 
menarik serta kesempatan untuk membantu 
petani lebih sejahtera,” ucap penggemar 
olahraga dan bertani ini.

Dalam perjalanan usaha ini, sumber daya 
manusia terutama dalam memanajemen 
petani menjadi kendala tersendiri. “Kami 
mendelegasikan field manager untuk membina 
dan memonitor mereka secara rutin.” 
Sementara mengenai kompetitor, Nanda tak 
terlalu khawatir karena sektor ini sangat luas, 
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sedangkan yang peduli masih sedikit. “Maka 
yang seharusnya tercipta adalah kolaborasi 
dan fokus pada menyelesaikan masalah bisnis.” 
Apalagi prospek usaha ini menurut Nanda 
unlimited, selama manusia masih membutuhkan 
makan.

Untuk itu mereka terus berusaha 
memperkenalkan Tanijoy agar lebih dikenal. 
Kepada 

Para petani, Tanijoy memberikan bukti, 
melalui role model yang diajak kerja sama. 
Sedangkan untuk pemodal, Tanijoy memberikan 
bukti juga keberhasilan proyek dan potensi 
return yang blumayan. “Dan di tataran market, 
kami memberikan komitmen kualitas dan 
kontinuitas. Pada intinya kami memperkenalkan 
Tanijoy dengan membuat user kami merasakan 
manfaatnya terlebih dahulu.”

Seiring dengan berjalannya usaha, bisnis 
yang awalnya hanya 3 orang kini sudah 
bertambah menjadi 7 orang. Nanda pun 
mengenang awal usahanya. “Selama tahun 
2017 kami memulai dari modal dengkul alias 
modal sendiri dan belum pernah mendapatkan 
gaji sama sekali, semuanya diputar untuk 
keberlangsungan bisnis ini.”

Kendati tujuannya baik untuk membantu 
meningkatkan kesejahterakan para petani, 
namun ada banyak rintangan dalam 
membangun usaha ini. Berbagai pengalaman 
menarik pernah ditemui seperti berhadapan 
dengan petani-petani yang memiliki sifat 
berbeda-beda. Atau pengalaman yang 
lumayan menyeramkam karena secara pernah 
berhadapan dengan hal gaib, yakni dikirimi 
semacam black magic dari orang-orang lokal 
yang mungkin terganggu dengan kehadiran 
Tanijoy. “Pengalaman lain yang juga cukup 
menegangkan adalah kegagalan beberapa 
proyek karena faktor alam.” Namun dari semua 
pengalaman tersebut dijadikan sebuah pelajaran 
untuk Nanda sekaligus mempelajari bagaimana 
cara mengantisipasinya. Untuk itu ia ingin lebih 
fokus lagi mempersiapkan rencana ke depan. 
Peraih 1st winner for co-operation business 
model category at NUS Singapore ini sudah 
mempersiapkan rencana untuk memajukan 
usahanya. “Kami memiliki target yang selalu 
kami update setiap saat. Target kami adalah 
memberdayakan 100 petani dengan tambahan 
60 hektar lahan yang berproduksi secara rutin.” 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Dr. Andri, SpKJ, FAPM adalah seorang psikiater dengan kekhususan 
di bidang Psikosomatik dan Psikiatri Liaison. Kini ia sebagai wakil 
Indonesia satu-satunya di American Psychosomatic  Society dan 
The Academy of Psychosomatic Medicine, organisasi Psikosomatik 
yang berkedudukan di Amerika. Aktif di World Psychiatric 
Association pada bidang Psychiatric, Medicine and Primary Care. 
Tugas rutinnya mengajar di FK UKRIDA dan dokter penanggung 
jawab Klinik Psikosomatik RS Omni, Alam Sutera, Tanggerang.

Dr. Andri, SpKJ
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Ibu Liliani yang baik,

Salah satu yang saat ini sedang saya usahakan sendiri juga adalah berhenti membeli barang-barang 
yang saya inginkan tapi tidak terlalu saya butuhkan. Untuk itu saya belajar dulu bagaimana belajar 
menjadi seorang “minimalis”. Sering kali kita memang tergoda untuk membeli sesuatu yang kita 
inginkan dan kesulitan untuk menyisihkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan dalam 
kehidupan kita. Alhasil akan terjadi penumpukan barang di rumah yang sering kali dibuang sayang 
namun sebenarnya tidak berguna. Untuk itu lakukan penjadwalan untuk menilai kembali apakah 
barang-barang yang kita beli sudah cukup sebenarnya dan kita tidak perlu menambah lagi barang-
barang di rumah kita. Jika ingin menambah maka ingat bahwa di rumah barang masih ada atau jika 
perlu foto barang-barang yang sudah kita beli. Salah satu menahan keinginan itu adalah dengan 
menahan untuk membelinya sekitar seminggu, jika memang kita masih berniat membeli barang 
tersebut maka artinay setelah seminggu kita masih merasa perlu membeli barang tersebut. Semoga 
bermanfaat. Salam Sehat Jiwa  

dr Andri

Saya memiliki sebuah usaha kuliner. 
Untuk menarik konsumen, saya berusaha 
mempercantik tempat usaha. Akibatnya 
saya sering membeli barang-barang yang 
terkadang sebenarnya tidak dibutuhkan. 
Saya sudah berusaha tapi masih saja 
tergoda membelanjakan uang apalagi kalau 
sedang ada promosi. Apakah ada cara untuk 
menahan keinginan tersebut? Terimakasih

Liliani, Kebon Jeruk

Senang
Belanja
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dr Andri,

Bagaimana caranya agar fokus dalam 
mengerjakan sesuatu. Karena saya selalu 
sulit hanya konsentrasi pada satu bidang 
saja. Misalnya dalam hal bisnis, saya sudah 
memiliki sebuah usaha tapi sudah ingin 
usaha yang lain lagi. Terima kasih.

Ivan, Sunter

Pak Ivan yang baik,
Fokus pada apa yang kita kerjakan juga tergantung dengan tujuan yang ingin kita capai. 
Terkadang dalam mengusahakan sesuatu kita lupa untuk menargetkan hal apa yang akan 
menjadi tujuan kita, jika demikian sering kali kita kehilangan fokus atau menjadi jenuh 
dengan apa yang kita lakukan. Pada dasarnya manusia itu berkembang, namun jika tidak 
ada fokus bisa tidak menjcapai apa yang kita inginkan. Jadi ada baiknya fokus pada usaha 
yang saat ini dijalani dan kembangkan apa yang masih bisa dikembangkan. Jika ingin 
membuka usaha baru tidak mengapa jika memang sudah siap dan memang usaha yang 
saat ini dijalani sudah tidak terlalu dapat dikembangkan lagi. Perlu belajar banyak terkait 
usaha yang dijalani sekarang agar tidak salah melangkah. Salam Sehat Jiwa 

Fokus
Usaha



BatikCandle

Seni kerajinan banyak macamnya. 
Namun kreativitas diperlukan agar 
kerajinan dapat menghasilkan karya 
yang indah. Demikian pula dengan 
Cevi Agis yang memilih menggunakan 
lilin sebagai media kreasinya. Lilin-
lilin tersebut diukirnya dengan motif 
khas Indonesia yakni batik. Karya unik 
Agis pun mendapat apreasiasi hangat. 
Dalam sebulan ratusan lilin ukir telah 
dibuatnya. 

Berkreasi 
dengan Lilin Ukir 
Motif Batik

Untuk usaha ukir lilin ini, berawal dari 
keinginan Agis untuk membuat usaha di bidang 
makanan, yaitu coklat dengan berbagai macam 
bentuk dan rasa. Namun seiring berjalannya 
waktu dan tingkat ketahanan coklat yang 
tidak lama, muncul keinginan untuk membuat 
sebuah produk yang bisa awet, tahan lama 
dan bisa didaur ulang. Setelah melalui tahap 
research, browsing, diskusi maka terlintaslah 
untuk memberikan nilai tambah pada sebuah 
paraffin wax, yaitu bahan dasar pembuatan lilin. 
“Akhirnya saya memutuskan membeli alat-alat 
pendukung dan bahan baku untuk mengolah 
paraffin wax menjadi sebuah lilin yang cantik 
dengan menambahkan unsur yang khas 
Indonesia yaitu motif batik.”

Dunia usaha sebenarnya tak asing bagi 
anak bungsu dari dua bersaudara 
ini. Sejak kecil ia sudah terbiasa 
berdagang. Saat kelas 1 hingga kelas 

5 Sekolah Dasar, Agis sudah membantu Ambu 
berjualan es di sekolah dan pulangnya berjualan 
gorengan. Lanjut saat SMA menjadi pengurus 
osis dan merupakan ketua seksi kewirausahaan. 
Ketika kuliah sering mengikuti lomba business 
plan. ”Jadi saya sudah terbiasa untuk berjualan 
dan pada akhirnya bisa menginisiasi sebuah 
usaha,” ujar pria yang pernah mendirikan les 
private sewaktu kuliah.
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mengatasinya, 
Agis terpaksa 
membatasi jumlah 
pesanan dan 
memberlakukan 
sistem preorder. 
Pengalaman lain 
yang tak terlupakan 
adalah pernah 
ditipu supplier 
paraffin dimana 
bahan baku tidak 
pernah dikirim. 
Namun hal itu 
tak menyurutkan 
semangat Agis, 
karena ia memiliki 
prinsip kuat. “Jika 
kalian punya mimpi 
untuk punya usaha, 
maka kejarlah untuk 
menjadi penguasa 
tersebut karena 
kita tidak pernah 
tahu jika kita tidak 
mencoba,” ujarnya. 
Sejalan dengan 
hal tersebut, Agis 
sudah memiliki 
rencana ke depan 

yakni dengan memperkuat brand BatikCandle 
dan melalukan inovasi dari jenis dan motif lilin 
ukirnya. (teks:eri/ft:dok.pri)

Pria kelahiran Tasikmalaya ini mengeluarkan 
modal sebesar Rp7 juta untuk membeli paraffin, 
gaji perajin, peralatan mengukir, peralatan 
pembuatan lilin, dan lain-lain. Di awal merintis, 
Batik Candle nama usaha yang diberikan Agis, 
baru menghasilkan lilin bermotif batik dengan 
dua varian saja yakni motif batik parang dan 
batik megamendung. Baru di tahun berikutnya, 
mulai diproduksi lilin dengan varian beragam, 
bukan hanya batik. Ada juga logo karakter 
animasi dan logo huruf.

Saat ini, juara 2 Mahasiswa Berprestasi 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 
ini telah membuat sekitar lebih dari 20 jenis 
motif dan warna. Dibantu tiga orang karyawan 
dalam satu hari maksimal mengerjakan sekitar 
40 buah, maka dalam 20 hari sebanyak 800 
buah lilin ukir dibuatnya. Karyanya tersebut 
dibanderol dari harga paling murah Rp17 
ribu dan paling mahal Rp70 ribu untuk lilin 
ukir elektrik. Dalam sebulan, Agis mampu 
mengantongi sekitar 10 juta hingga 15 juta 
rupiah. Untuk mengenalkan produknya, Agis 
sering ikut lokal bazar seperti event tahunan, 
Tasikmalaya Creative Festival dan Pekan Raya 
Ciamis. Agis juga memasarkan produknya 
melalui Smesco Indonesia, facebook, instagram, 
dan ecommerce.

Namun Agis juga tak lepas dari hambatan 
yakni jumlah perajin yang kurang saat ada 
banyak pemesanan.  “Tidak mudah mencari 
pengukir yang mampu mengkreasikan lilin 
hingga memiliki motif batik. Selain itu mengukir 
lilin dibutuhkan waktu 7 menit dalam kondisi 
lilin setengah hangat. Setelah 7 menit lilin 
akan mengeras dan akan susah diukir.” Untuk 
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Royandi Junus adalah seorang arsitek yang meraih S2 di bidang 
finance. Berkat pengalaman puluhan tahun di bidang bisnis 
development, membuatnya paham segala seputar franchise. Ia 
bergabung dengan pioneer konsultan franchise  di Indonesia, yaitu 
International Franchise Business Management (IFBM). Tekadnya 
adalah membantu para Franchisor asing maupun lokal untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ir. Royandi Junus, MBA
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bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. 
Misalnya nama keluarga. Nama keluarga 
dapat menunjukan dari lingkungan mana 
calon dibesarkan. Apakah kita dan atau bisnis 
kita cocok dengan perilaku (adat kebiasaan) 
mereka? Pendidikan juga menunjukan tingkat 
wawasan. Apakah bisnis kita memerlukan 
keahlian khusus yang perlu ditunjang oleh 
pendidikan yang calon mitra miliki? Apakah 
calon mitra akan memiliki partner kerja? Apakah 
partner-nya cocok juga dengan kebutuhan akan 
karakter kerja yang diperlukan dalam bisnis 
kita? Bagaimana kemampuan keuangan calon 
mitra? Apakah keluarga calon mitra setuju 
dia menjalankan bisnis kita? Apakah dengan 
memiliki dan menjalankan bisnis kita, tunjangan 
kehidupan keluarganya tidak akan terganggu?

Untuk hal tunjangan kehidupan keluarga, 
sudah terbukti bahwa “barrier” terbesar 
dalam berwiraswasta datang dari anak-istri. 
Mereka menuntut perhatian dan keamanan 
hidup. Bila kita sedang “habis-habisan”, maka 
mereka melihat dari sisi yang lain, yaitu merasa 
ditelantarkan. Jadi dengan adanya persetujuan 
keluarga akan sangat membantu calon mitra 
untuk tetap berkonsentrasi pada bisnis yang 

Pak Royandi,

Saat akan mewaralabakan usaha kita, 
apakah perlu menyelidiki atau riset siapa 
calon mitra kita? Atau apa yang harus 
dilakukan sebelum kita memberi izin 
kepada mitra? Terimakasih.

Aries, Jakarta Barat

Calon Mitra
Informasi

Pak Aries yang baik,
Benar. Kita perlu menyelidiki siapa calon 

mitra kita. Idealnya, kita tidak mau “terlalu” 
sembrono mempercayakan brand dan bisnis 
yang kita rintis untuk dijalankan oleh orang yang 
yang belum tentu cocok untuk bekerjasama 
dengan kita. Calon tersebut juga belum tentu 
cocok untuk menjalankan bisnis kita. Jadi, kita 
perlu mendapatkan informasi mengenai calon 
mitra kita sebanyak-banyaknya. 

Wawancara adalah hal yang umum 
dalam mengumpulkan informasi calon mitra. 
Bersamaan dengan itu, salah satu cara adalah 
minta calon mitra untuk mengisi form-form isian 
(form pendaftaran) yang kita desain agar kita 
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akan dijalankannya. Hal inilah yang kita 
butuhkan dari calon mitra, yaitu fokus pada 
bisnis, agar brand kita tetap berjaya.

Dalam franchising, merekrut calon 
Franchisee membutuhkan perhatian untuk 
mendapatkan karakter calon Franchisee yang 
tepat dengan bisnis kita. Mendapatkan calon 
Franchisee tidak sekedar masalah “beli-jual” 
(buy and sale), tetapi “dipilih dan diberi 
kercayaan” (acquired and granted). Ada tiga 
hal yang perlu diperhatikan dalam merekrut 
calon Franchisee. Yang pertama adalah minat 
calon Franchisee terhadap bisnis kita. Apakah 

calon Franchisee memiliki “passion” pada bisnis 
kita? Kedua, karakter dari calon Franchisee. 
Apakah calon Franchisee dapat bekerjasama 
dengan kita? Apakah calon Franchisee percaya 
dan mau mengikuti saran dan prosedur kerja 
kita? Ketiga, adalah kemampuan keuangan. 
Calon Franchisee idealnya memiliki cukup 
dana dalam menjalankan bisnis kita tanpa 
mengganggu kehidupan keseharian dari 
keluarga yang ditanggungnya. Seperti telah 
disebutkan diatas, bila anak-istri merasa 
kesulitan dalam keuangan, maka konsentrasi 
Franchisee akan bercabang dan terganggu. 
Biasanya mereka akan melimpahkan kesulitan 
ini dengan selalu menyalahkan Franchisor. 
Franchisor akan menjadi kambing hitam. 
Menurut mereka, Franchisor terlalu rewel. 
Frachisor teralu banyak mengatur, dan lain-lain. 
Tapi bila masa tersebut sudah lewat, mereka 

kembali menjadi “anak manis”. Oleh sebab itu, 
dalam memilih calon Franchisee, diperlukan 
informasi tentang calon mitra mengenai 
karakternya. Dengan mengetahuinya, Franchisor 
dapat mengukur seberapa besar “daya 
tahan” program Franchisor dalam membina 
hubungan (relationship) yang harmonis dengan 
Franchisee.

Itu sebabnya, dalam memasarkan bisnis kita 
dengan memakai sistem franchise, dibutuhkan 
tidak sekedar keahlian dalam berbisnis 
(business mastery), tapi juga sebuah paradigma 
service. Menjadi Franchisor membutuhkan 
sebuah team kerja dengan titik berat pada 
Branding, Marketing, dan membina hubungan 
(relationship) yang baik dengan Franchisee. 

Kegagalan Franchisor dalam memasarkan 
bisnis secara franchising sering terjadi pada 
masalah paradigma bisnis. Bisnis yang awal 
dijalankan memiliki paradigma bisnis “sales”. 
Semua kesempatan adalah untuk kita. Tetapi 
dalam franchising, dijalankan dengan paradigma 
bisnis service. Semua kesempatan adalah untuk 
para Franchisee. 

Itu juga sebabnya mengapa nilai Franchise 
Fee (imbalan untuk niat berbagi bisnis) dan 
Royalty Fee (imbalan atas pemakaian Kekayaan 
Intelektual yang kita miliki yang “dipinjamkan” 
kepada Franchisee) tidak sembarangan kita 
bebankan kepada Franchisee. Nilai atau 
“beban” tersebut musti kita perhitungkan agar 
Franchisee tidak keberatan. Franchisee musti 
tetap untung dan prosentase keuntungan bisnis 
musti tetap menarik. Sementara Franchisor 
tetap membutuhkan penghasilan tersebut 
(Royalty Fee) untuk menunjang “support” 
yang wajib diberikan kepada para Franchisee. 
Dengan demikian, nilai pendapatan (sales) 
dari bisnis yang dijalankan Franchisee adalah 
nilai yang wajar, yang sangat dimungkinkan 
untuk dicapai. Nilai tersebut juga mampu dan 
pernah dicapai oleh Franchisor. Franchisor wajib 
tahu,bagaimana cara mencapai nilai tersebut 
berdasarkan pengalamannya. Bila Franchisor 
tidak tahu dan tidak pernah mencapainya, 
maka target tersebut hanyalah sebuah konsep 
atau wacana, dan tidak patut untuk dipasarkan 
secara franchising.

Dengan menjalankan disiplin kerja seperti 
tersebut diatas, sudah terbukti banyak bisnis 
yang dipasarkan secara franchising menjadi 
sukses besar. Lebih sukses dan besar dari pada 
mereka merintis cabang-cabang usaha. 
Selamat berbisnis. 



Awalnya Micko Irawan ingin 
menciptakan lapangan pekerjaan 
baru, lalu ia melihat potensi pasar 
coffeeshop sangat besar. “Kebetulan 

karena saya ingin membatu orang-orang yang 
ingin memiliki kedai kopi atau coffeeshop, 
tetapi mereka bingung memulainya dari mana,” 
ujar Micko. Maka pada tahun 2010,Micko 
memdirikan Coffeland Indonesia dimana mitra 
dapat mengembangkan usaha dan brand 
sesuai dengan keinginan mitra sendiri tanpa 
terikat dengan pihak lain. “Selain itu kami juga 
memberikan pembinaan  atau traning untuk 
staff dan pemilik coffeeshop yang menjadi 
mitra kami.” Ada 3 pilihan paket usaha yang 
ditawarkan Micko yakni Mini Cafe, Coffeeshop, 
dan Coffeehouse dengan rangenya mulai 
dari Rp75,500,000 sampai Rp 145,000,000. 
“Hingga saat ini sudah lebih dari 35 coffeeshop 
yang sudah menjadi mitra  dan itu tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia,” ujar pria kelahiran 
Jogyakarta ini. Untuk omzet sekitar Rp80 juta 

Kopi 
memang 

sedang marak saat 
ini. Terbukti dengan 

banyaknya pelaku usaha 
yang menekuni bidang ini 
mulai dari berbentuk kedai 

kopi biasa, kafe hingga 
waralaba. Salah satunya 

adalah Micko Irawan dengan 
brandnya Coffeland 

Indonesia.

Coffeeland Indonesia
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produk usahanya, tapi berkat kerja kerasnya 
hal itu mampu teratasi. Micko pun berbagi tips 
bahwa jika ingin membuka usaha jangan ragu 
dan takut untuk memulai. “Harus Fokus kita mau 
bisnis apa, pelajari dulu industrinya, kategorinya, 
segmentasinya untuk siapa, USP, dan jalankan 
sesuai time line yang dibuat.” (teks:eri/ft:dok.
pri)

sampai Rp100 juta bisa didapat mitra saban 
bulannya. 

Dengan harga tersebut mitra akan 
mendapatkan fasilitas berupa peralatan dan 
bahan baku untuk coffeeshopnya sesuai 
dengan pilihan paket yang mereka beli. “Kami 
akan memberikan pelatihan secara langsung 
pada hari kedai kopi Anda dibuka. Kami akan 
membagikan pengalaman bertahun-tahun 
mengelola operasional kedai kopi.” Pelatihan 
akan diadakan selama 3 hari yang mencakup 
equipment operation and maintenance, 
brewing specialty coffee, espresso and 
barista training, POS and software training 
(opsional), purchasing and vendors, promosi 
dan marketing, penjadwalan karyawan dan lain-
lain. 

Untuk bisa bergabung maka mitra harus 
menyiapkan modal awal sekitar Rp150 juta 
hingga Rp200 juta dan lokasi yang baik. Setelah 
itu mengisi questioner, mengisi beberapa 
pernjanjian MOU dan proses survei lokasi. 
“Tahapan selanjutnya setelah survei akan 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi mitra.”

Sementara untuk mitra bisa balik 
modal, ada banyak faktor yang menentukan 
seberapa banyak keuntungan yang akan 
didapatkan, seperti biaya operasional 
bulanan, jam operasional, biaya bahan baku, 
efisiensi karyawan, lokasi, dan lain-lain. “Kami 
akan memberikan SOP (Standar Operating 
Procedure) berdasarkan pengalaman kami 
dan mitra-mitra kami menjalani bisnis kedai 
kopi selama bertahun-tahun, sehingga dapat 
membantu mitra mencapai target finansial yang 
diinginkan seefektif mungkin.”

Lebih lanjut Micko menjelaskan dengan cara 
demikian maka mitra akan lebih mudah dalam 
memulai usaha coffeeshopnya, tidak akan ada 
try and error sekaligus mendapatkan traning 
barista dan hospitality.

Walau saat memulai usaha, Micko mengaku 
terkendala pada pengenalan brand, dimana ia 
harus membangun kepercayaan mitra terhadap 

Estimasi 
Simulasi Nilai Investasi Paket Coffee Shop 
Rp145.000.000
Harga menu Coffeeland bervariasi mulai 
dari Rp12.000 - Rp25.000
Asumsi rata-rata harga produk yang dijual 
adalah Rp15.000
Asumsi rata-rata CoGS per produk adalah 
40% dari harga jual
Sewa tempat per bulan Rp5.000.000
Gaji karyawan per bulan Rp15.000.000
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Bisnis kuliner memang selalu 
menarik. Salah satu tren terkini 
adalah kehadiran ayam geprek. 
Salah satunya adalah Ayam 
Geprek Juara yang berdiri setahun 
lalu dan kini sudah memiliki sekira 
30-an outlet di Jabodetabek.

Ubaidillah adalah salah satu pengelola 
Ayam Geprek Juara untuk kawasan 
Depok, Jawa Barat. Menurutnya, 
berdiri setahun lalu bertepatan dengan 

Hari Kebangkitan Nasional, bisnis ayam geprek 
yang didirikannya dikembangkan dengan 
konsep musyarakah (bagi hasil –red). Bagi hasil 
dilakukan antara investor dan pengelola atau 
manajemen.

Di Depok, Ubay, demikian panggilannya, 
membangun tim manajemen bersama 
Asep. Spirit yang dikembangkannya adalah 
pemberdayaan masyarakat sekitar. Ubay 
menyebut, bisnis ayam geprek ini bervisikan 
kuliner lokal bisa bersaing dengan kuliner 
internasional dengan harga yang merakyat. 

“Kami punya keunikan, untuk kelas ayam 
geprek, konsep kami rasanya belum ada yang 
menyamai. Selain itu penyajian kami dengan 
konsep prasmanan, dimana pengunjung 

Ayam Geprek
Semakin Melejit

Ayam Geprek Juara
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bisa ambil nasi sepuasnya, dan free minum 
sepuasnya. Lalu, tempat kami juga sudah 
standar restoran, interiornya kami garap secara 
serius. Yang penting juga, harganya bersahabat, 
cukup hanya dengan Rp15 ribu,” sebut Ubay.

Untuk kawasan Depok, saat ini sudah ada 4 
lokasi yang dibangunnya, di antaranya di Gandul 
dan Limo. Targetnya, nantinya Ayam Geprek 
Juara akan ada di setiap kecamatan. Sementara 
untuk kawasan Jabodetabek, jumlah outletnya 
sudah mencapai angka 30-an. 

Tantangan terbesar yang sering ditemuinya, 
antara lain sulitnya mencari lokasi yang bagus 
lantaran bisnis kuliner selalu bergantung pada 
lokasi yang menjadi kunci utamanya. Selebihnya, 
SDM yang keluar-masuk. “Umumnya dua hal ini 
tantangannya; tempat dan karyawan.”

Sebagai pelaku usaha kuliner yang telah 
berpengalaman, Ubay memberikan kiat sukses 
berwirausaha di bidang ini. Terlebih sebelumnya 
Ubay juga memiliki track record cemerlang di 
kuliner Soto Kauman. “Betapapun bisnis kuliner 

Disebutkannya, perkembangan ayam 
gepreknya terbilang sangat baik. Respon 
masyarakat saat pembukaan outlet ayam 
geprek juga baik. Hal itu bisa dilihat dari antrean 
pembeli setiap harinya. “Ayam geprek ini 
sekarang lagi tren. Tapi saya kira tren ini akan 
terus bertumbuh. Sebab, tingkat konsumsi 
ayam di Jabodetabek diketahui masih rendah, 
sehingga dari tahun ke tahun pasti akan 
mengalami pertumbuhan seiring dengan naiknya 
tingkat ekonomi masyarakat,” kata dia optimis. 

Saat ini saja, misalnya, kebutuhan bahan 
baku ayam per harinya bisa sampai 1 ton untuk 
semua outletnya. Sementara untuk bahan baku 
lainnya seperti cabai dan lalapan, ia bekerjasama 
dengan supplier lokal. Diketahui, ayam geprek 
yang digawanginya mampu terjual antara 
400—500 porsi saban harinya per outlet. 

Meski demikian, bukan berarti tidak ada 
tantangan dalam menjalankan bisnisnya. 

itu persaingannya sangat ketat, sehingga kami 
perlu membangun keunggulan dibanding para 
pesaing yang lain. Ayam geprek kami, misalnya, 
punya nilai beda dengan yang lain (nasi boleh 
nambah, boleh refill minum sepuasnya –red). 
Selain itu, kami juga melakukan promo-promo 
unik. Di bulan Ramadan, kami buat program 
gratis untuk nama-nama bertema Ramadan 
seperti Ramadani, Romdoni, Ramdan, dan 
lainnya.”

Lalu, yang unik lagi, di saat gelaran Pilkada 
serentak, Ubay juga membuat program ‘makan 
sepuasnya bayar setengahnya’ hanya dengan 
menunjukkan bukti telah mencoblos. Ke depan, 
ia juga memstikan akan membuat beragam 
program unik lainnya. “Terbukti dengan 
program-program seperti itu, pelanggan kami 
terus mengalami kenaikan,” pungkasnya. 
(Choen/Foto: Reza) 
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 Ia adalah seorang inspirator handal dan konsultan 
bisnis, master trainer tamatan Amerika Serikat yan telah 
menelorkan lebih dari 8000 eksekutif pada berbagai level 
jabatan dan fungsi di berbagai wilayah Indonesia. Niam 
sendiri sudah malang melintang selama 20 tahun di dunia 
training, dan kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT 
Inspira Counsulting, Jakarta

Niam Muiz

Kapan Usaha Bisa 
Balik Modal

untuk menghitung apakah bisnis ini dapat di-
lanjutkan atau di stop agar tidak menjadi “pasir 
sedot” yang menggerus modal Anda.
Secara praktis bisa saja terjadi suatu bisnis 
perlu diulang menambah modal sampai menjadi 
sukses. Tidak ada patokan secara nyata apakah 
Anda harus berhenti memodali atau menerus-
kan sampai daya tahan tertentu. Ada yg perlu 
menjalankan dalam beberapa bulan saja, ada 
juga yang mengalami beberapa tahun namun 
dia meyakini bahwa setelah beberapa lama 
bisnis ini baru akan menghasilkan . adapaun 
patokan untuk menhitung dengan baik adalah:

1. Perlukah pasar mengenali produk 
Anda lebih lama? Jika iya, berarti Anda 
harus menyiapkan modal yang besar 
dan lebih panjang. Jika tidak, Anda 
harus memindahkan bisnis Anda pada 
produk lain.

2. Apakah produk Anda ini habis pakai 
atau dapat digudangkan? Jika iya, 
maka Anda bisa menghitung ongkos 
gudang dan daya tahan produksi. Jika 
tidak, maka Anda harus secara gesit 
menghitung kapan saatnya Anda 
mundur dari bisnis tersebut.

3. Akhirnya kembali kepada permodalan, 
berapa lama daya tahan modal Anda. 
Jika terlalu terbatas maka Anda tidak 
bisa memasuki titik kritis dalam bisnis 
ini terlalu lama. Anda harus segera 
menghitung apa yang menjadi masalah 
apa yang bisa diatasi segera.

Pak Niam
Saat memulai bisnis apakah harus 
dihitung pula kapan kira-kira akan 
balik modalnya? Bagaimana jika 
ternyata tidak sesuai? Terimakasih atas 
sarannya.

Susanti, Kediri

Perhitungan balik modal atau istilah ekonomi 
disebut BEP adalah lngkah pertama untuk 
menggambarkan apa yang Anda produksi sudah 
sesuai dengan apa yang Anda jual. Artinya den-
gan kata lain tidak ada kerugian yg diakibatkan 
oleh pasar yang belum sukses Anda penetrasi. 
Itu berarti bahwa bisnis Anda sudah mulai 
bergulir. Dengan demikian perhitungan balik 
modal itu awalnya adalah BEP dulu lalu dilanjut-
kan dengan kumulasi hasil penjualan sudah bisa 
menutupi modal yang ditanamkan. 
Jadi hitungan ini, sebetulnya diarahkan pada 
seberapa besar Anda berhasil menguasai pasar 
yang diharapkan. Dengan cara tersebut apabila 
tercapai maka bisnis bisa dijalankan lebih lanjut. 
Jika tidak misalnya terdapat defisit yg membuat 
Anda harus menambah modal untuk menjalank-
an bisnis ini. Maka seperti dinyatakan bahwa 
bisnis Anda masih dalam perjuangan.
Dengan modal yg terbatas Anda harus mampu 
menghitung berapa lama daya tahan modal 
anda hingga bisnis ini berjalan lancar. Seorang 
pebisnis yang baik harus mempunyai intuisi 
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Gagasan membuka cabang hanya bisa terjadi apabila terlihat pertumbuhan yg tidak 
dapat diakomodir oleh satu outlet saja.
Adalah menjadi salah apabila satu cabang bisnis dipandang sudah bergulir, dan lalu 
hendak dikembangkan ke cabang lainnya. Jangan lupa pertimbangan lokasi cabang 
serta faktor-faktor pendukung lainnya. Tidak selalu sama dengan cabang awalnya.
Jadi dengan demikian Anda boleh membuka cabang apabila:

1. Perputaran bisnis dalam cabang awal telah melampaui kapasitas, jika 
cabang awal tersebut masih bisa dikembangkan kapasitasnya maka 
lebih baik membesarkan cabang tersebut daripada membuka cabang 
baru namun disisi lain apabila peminat dicabang awal diduga-duga akan 
ditemukan ditempat lain maka anda layak membuka cabang baru.

2. Apabila faktor-faktor keberhasilan cabang awal dapat dengan mudah 
di duplikasi maka pertimbangan membuat cabang baru dapat 
dipikirkan. Sedangkan apabila faktor tersebut sulit diduplikasi lebih baik 
mempertahankan cabang awal menjadi lebih besar.

3. Apabila faktor permodalan mengakibatkan menjadi berlipat dengan 
membuka cabang baru. Maka tidak terlalu bijak membuka cabang baru 
tersebut karena faktor pengali dari keuntungan sifatnya lebih datar anda 
harus menghitung pembukaan cabang baru akan mengakibatklan tingkat 
presentase keuntungan meningkat dan bukan datar.
Dengan demikian Anda dipandang layak membuka cabang baru 
semata-mata karena dimaksudkan meraih potensi keuntungan sekaligus 
memberikan subsidi keuntungan dari cabang awal yang belum sepenuhnya 
berkembang.

Pak Niam
Bagaimana cara membesarkan bisnis? 
Apakah dengan membuka cabang 
adalah salah satu upaya agar bisnis 
menjadi besar? 

Ardian, Jakarta Utara



Semakin berkembangnya budaya 
minum kopi terutama specialty coffee 
didorong oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah pameran atau festival 

kopi. Salah satu festival kopi yang baru-baru 
ini diselengarakan adalah Festival Kopi dan 
Kerajinan Nusantara yang berlangsung di 
Blok M Square pada 15-18 Juli 2018. Acara 
ini merupakan inisiatif Pusat Informasi 
Perkoperasian (PIP) dan Dewan Koperasi 
Wilayah DKI Jakarta. 

Kegiatan pameran diikuti oleh belasan 
peserta yang menjual kopi dan panganan dari 
dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya 
adalah Kopi Mandailing yang menempati 
salah satu stand di pameran ini. Nita, sang 
pemilik mengatakan pameran seperti ini cukup 
membantu mengenalkan produknya. “Kalau 
menurut saya, orangnya (pengunjung) sih 
udah bagus, udah banyak. Hanya saja stand 
nya harusnya lebih banyak.” ujar Nita yang 
masih menyayangkan peserta pameran yang 
menurutnya masih kurang banyak. Selama 
ini, Nita mengaku menjual kopinya bersama 
sang suami di internet, terutama Facebook. 
Suaminya mengambil kopi tersebut langsung 
dari Mandailing Natal. Di Jakarta, kopi tersebut 

Pelaku Usaha Sambut Positif 
Festival Kopi dan Kerajinan 
Nusantara 2018

diroasting lalu dijual kembali secara online. 
Selain bazar, pada acara Festival Kopi dan 

Kerajinan Nusantara juga ada kegiatan lain 
seperti funwalk, kompetisi Brew coffe dan latte 
art, dan workshop. Ada juga beberapa sajian 
hiburan music yang menemani pengunjung 
memilih aneka kopi yang tersedia. Namun, 
seperti yang disampaikan oleh Nita, pelaku 
usaha yang terlibat dalam pameran ini masih 
cukup sedikit. 

Sebenarnya, selain kopi, terdapat pula 
produk lain yang didominasi makanan 
tradisional. Salah satu yang terlihat adalah 
Bakso Atom. Mereka menyajikan bakso dengan 
variasi seperti keju, sumsum, dan tahu udang. 
Ada pula produk lainnya seperti Es Goyang 
Kampoeng, yaitu es krim dengan varian rasa 
seperti kacang hijau, durian, kopyor, dan ketan 
hitam. 

Peserta berharap agar kegiatan seperti 
ini dapat ditingkatkan lagi, baik kualitasnya 
maupun kuantitasnya sehingga masyarakat 
luas menjadi lebih tertarik dengan produk 
Indonesia terutama kopi. Selain itu, kegiatan 
pameran seperti ini sangat membantu dalam 
upaya meningkatkan daya saing produk-produk 
Indonesia. (teks:syahid)
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Indonesia merupakan salah satu negara 
penghasil kopi terbesar di dunia. Berada di 
urutan keempat setelah Brazil, Kolombia, 
dan Vietnam. Namun, Indonesia sendiri 

ternyata hanya menikmati 10 persen dari 
nilai perdagangan kopi dunia. Nilai produksi 
kopi di dunia mencapai 24 milliar dollar AS 
sementara pada pada tingkat konsumsi nilainya 
melonjak hingga mencapai 240 milliar dollar 
AS. Minimnya perolehan tersebut disebabkan 
karena negara-negara penghasil kopi termasuk 
Indonesia, hanya menjual kopi yang belum 
diolah lebih lanjut. 

Hal tersebut terungkap dalam diskusi 
bertajuk Sejuta Keunggulan dan Tantangan Kopi 
Nusantara yang diselenggarakan Harian Kompas 
(20/7) di Bentara Budaya Jakarta. Diskusi yang 
dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pemerhati 
dan petani kopi tersebut terselenggara dalam 
rangkaian Festival Kopi Nusantara yang 
diselenggarakan pada 19-22 Juli lalu. Sementara 
itu, kopi merupakan komoditas pertanian yang 
telah berjaya sejak dibawa pertama kali oleh 
Belanda. Kopi Nusantara seperti kopi dari 
Gunung Malabar di Jawa Barat, pernah menjadi 
sentra kopi dunia. 

Sementara itu, untuk meningkatkan 
perolehan pendapatan negara dari komoditas 
kopi diperlukan langkah-langkah yang 
terstruktur dan berkesinambungan. Dimulai dari 
benih kopi yang saat ini dituntut untuk memiliki 
sertifikasi sehingga daya jualnya lebih tinggi. 
Hal itu berarti harus ada peningkatan dari sisi 
industri perkebunannya. 

Menurut Bambang, Dirjen Perkebunan yang 
hadir pada diskusi tersebut,  untuk mengangkat 
perkebunan rakyat caranya adalah dengan 
kelembagaan petani.  Dengan kelembagaan 
petani, komoditas perkebunan bisa dihasilkan 
dengan jumlah yang besar dan mutu yang 
seragam. “Kolektivitas dan konektivitas produk 
antar petani itu menjadi sangat penting dan itu 
bisa terwujud manakala kelembagaan petani 
tegak.” ujar Bambang. 

Untuk itu, pihak Direktorat Jendral 
Perkebunan selama satu tahun terakhir 
telah memiliki program untuk menguatkan 
kelembagaan petani dengan peningkatan 

Upaya Mengembalikan 
Kejayaan Kopi Nusantara

bukanlah sesuatu yang bisa menghasilakan uang 
yang besar. Karena itu, pihaknya melakukan 
pendekatan dari segi pasar dengan program 
e-smart IKM yang mengajak pelaku Industri 
Kecil Menengah memasarkan produknya secara 
online. 

Gati menambahkan, satu-satunya jalan 
untuk meningkatkan produktivitas kopi adalah 
dengan penggunaan teknologi. “Penggunaan 
daripada teknologi atau revolusi industri 4.0 
itu benar-benar harus diterapkan. Kita harus 
bikin suatu ekosistem bagaimana bahan baku 
bisa diolah menjadi kopi yang dikonsumsi itu 
harus ada ekosistemnya.” ujarnya. Untuk itu, 
Kemenperin melibatkan balai-balai penelitian 
untuk meneliti kebutuhan kopi dunia dan 
pengolahannya. 

Selain itu, Dirjen IKM juga telah 
meluncurkan program  restrukturisasi industri 
dengan memberikan bantuan potongan biaya 
pembelian mesin terbaru agar industri kecil 
bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas 
produksinya. Potongan sebanyak 30% siap 
diberikan bila mesin tersebut buatan dalam 
negeri dan 20% bila mesin tersebut berasal dari 
import. 

Festival Kopi Nusantara merupakan 
program Harian Kompas dalam rangka 
menampilkan liputan-liputan Kompas mengenai 
kopi di berbagai daerah di Indonesia. Pada 
acara ini dipamerkan karya fotografi wartawan 
kompas dalam meliput aktivitas perkebunan dan 
pengelolaan kopi. Selain mengadakan diskusi, 
Festival Kopi Nusantara juga menyelenggarakan 
bazaar dari petani kopi dan supplier alat kopi. 
Ada pula beberapa lomba seperti kompetisi 
brewing dan cup taster. (teks:syahid)

otonomi desa. Masyarakat di desa secara 
keseluruhan diajak untuk kembali bergotong 
royong bersama-sama membangun gerakan 
untuk meningkatkan komoditasnya  masing-
masing, termasuk kopi. 

Pada kesempatan yang sama, Gati 
Wibawaningsih, Dirjen Industri Kecil dan 
Menengah mengakui ada kendala pada 
menurunnya minat anak muda di daerah 
menggarap tanaman kopi. Kebanyakan dari 
anak muda ini menganggap bahwa kopi 
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Animal welfare menjadi fokus perhatian 
Royal Canin Indonesia. Dalam ajang 
Walk Dog yang dihelat di ICE BSD City, 
Royal Canin membuktikan kiprahnya 

yang tak terbantahkan; sebagai perusahaan 
yang concern pada nutrisi kesehatan anjing dan 
kucing dengan lebih dari 300 varian produknya 
di Tanah Air.

Kegiatan tersebut merupakan bagian 
dari cara mendekatkan diri dengan para Dog 
Lovers di Tanah Air, juga dalam rangka 
merayakan hari jadi Royal Canin yang ke-
50. Ajang ini sendiri disambut gembira oleh 
ratusan peserta yang berasal dari komunitas dan 
pemilik anjing di wilayah Jabodetabek. 

Aria Pradana, Pillar Head PT Royal Canin 
Indonesia menjelaskan, “Kegiatan ini juga 
sebagai bagian dari perayaan 50 tahun Royal 
Canin secara global, kami berbekal filosofi 
‘Dog & Cat First’ dan ‘Knowledge and 
Respect’ berkomitmen untuk menyebarkan 
edukasi kepada Dog Lovers seputar 
pemahaman yang benar terkait penanganan 
dan pemeliharaan hewan peliharaan serta nutrisi 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan,” katanya. 

 Sementara itu, Jeremy Sassoon selaku 
General Manager Philippines, Indonesia 
and Malaysia Cluster, ia mengungkap jika 
strategi Royal Canin selalu menciptakan nilai di 
ekosistem. “Kami mempercayai kebersamaan. 
Jika kita memberikan nilai kepada yang lain, 

Royal Canin 
Gelar Dog Walk 
di ICE BSD City

maka mereka pun akan menciptakan nilai untuk 
kita dan sukses jangka panjang kita,” sebutnya.

Jeremy menegaskan jika semua layanan 
yang diberikan memiliki satu tujuan utama, 
yakni  membuat dunia yang lebih baik untuk 
hewan kesayangan (to make a better world 
for pets). Untuk mewujudkannya, Royal Canin 
mencoba menyediakan nutrisi terbaik yang 
akan menjawab kebutuhan-kebutuhan kucing 
dan anjing. “Inilah misi utama kami, DNA Royal 
Canin sejak 50 tahun yang lalu.”

Drh. Novi Wulandari yang juga menjadi 
narasumber kegiatan ini menyebut , jika 
edukasi dan berbagi pengetahuan dan 
wawasan terkait kesejahteraan hewan 
terhadap para pemilik hewan peliharaan 
menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebab, 
dengan pengetahuan dan pemahaman 
yang benar, maka hewan kesayangan dapat 
bertumbuh optimal dan menjadi hewan dengan 
kondisi terbaik.

“Tidak memanusiakan peliharaan harus 
ditanamkan sejak dini ke seluruh pemilik hewan 
peliharaan agar tidak terjadi pemeliharaan yang 
sembrono yang mengakibatkan gangguan 
kesehatan hingga kematian pada hewan 
peliharaan,” demikian Novi.
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Victorinox merupakan pisau lipat 
asal Swiss yang telah melegenda 
di dunia karena multifungsi dan 
kualitas. Pisau lipat Victorinox 

telah digunakan oleh banyak orang di 
seluruh dunia untuk berbagai kegiatan, 
mulai dari olahraga outdoor sampai 
dengan penggunaan sehari-hari.

Dalam keterangannya, Ferdinand 
Tunggadjaja, Product Manager PT Kawan 
Lama Inovasi mengatakan, Victorinox 
Forrester One Hand merupakan pisau lipat 
yang cocok digunakan untuk keperluan 
dalam berburu, kemping, dan memancing. 
Pisau lipat ini didesain ergonomis dan 
bisa digunakan dengan satu tangan agar 
mudah dalam penggunaannya. 

Menurutnya, pisau yang besar dengan 
gerigi dan dilengkapi dengan safety 
lock menjadi andalan pada Victorinox 
Forrester One Hand untuk memudahkan 
memotong sesuatu. “Pisau lipat ini 
memiliki 8 buah tools yakni serrated 
locking blade, corkscrew, can opener with 
small screwdriver, bottle opener with large 
locking screwdriver, reamer, dan key ring,” 
ujar dia.

Lebih Lanjut Ferdinand menjelaskan, 
Victorinox Forrester One Hand merupakan 
produk made in Switzerland yang artinya 
pisau lipat ini dibuat, dirakit dan telah 

Victorinox, 
Pisau Lipat Asal Swiss 
untuk Kegiatan 
Outdoor

melalui proses QC di Swiss. “Dengan 
demikian, kualitas produk ini sangat 
terjamin dan sangat presisi,” imbuhnya. 

Disebutkannya, beragam produk 
Victorinox yang berkualitas ini bisa 
didapatkan secara online dan offline. 
“Pisau lipat ini bisa diperoleh di Peragro 
Living World Alam Sutera, ACE stores, dan 
melalui online di kawanlamainovasi.com 
dan ruparupa.com,” pungkas Ferdinand.
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Menteri Komunikasi dan Informatika 
RI, Humas Operator Telekomunikasi 
dan para pekerja media menggelar 
halalbihalal di Kompleks Perumahan 

Menteri Kabinet Kerja, Widya Chandra, Jakarta 
Selatan. Bertema Merajut Silaturahmi untuk 
Kemajuan Negeri, Rudiantara menegaskan 
jika Kominfo berkomitmen untuk membuat 
kebijakan yang bersifat antisipatif. Kebijakan 
tersebut bertujuan untuk membangun 
ekosistem dan dalam rangka meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. 

“Kebijakan harus dibuat ahead the curve, 
seperti kebijakan pemerintah untuk membuat 
high throughput sattelite. Karena penyediaan 
infrastruktur harus 
bisa membangun 
ekonomi jadi 
tumbuh,” sebut 
Chief RA.

Kebijakan 
antisipatif dapat 
dilakukan dengan 
mengubah 
perspektif. 
Diakuinya, selama 
ini ketika akan 
membangun 
infrastruktur 
telekomunikasi 
pertimbangannya 
berapa banyak 
potensi pasar atau 
potensi ekonomi? 
“Seharusnya 
berubah 
bagaimana kita 
menyediakan infrastruktur akan ekonomi 
jadi tumbuh. Bagaimana men-drive ekonomi, 
bukan membangun dari sisi permintaan pasar,” 
katanya.

Ditegaskannya, jika dimulai dengan berpikir 
besar maka akan dapat mengembangkan 
ekosistem telekomunikasi yang lebih efisien. 
“Kita harus berpikir besar. Saya juga ajak 
teman-teman dari industri telekomunikasi untuk 
berpikir keluar dari pakem, agar bisa lebih 
maju. Kalau saya bukan out of the box lagi, 
inginnya no box. Everyone says the things have 
to be out of the box. No, I said, it should be no 

Halalbihalal Menkominfo,
Humas Operator Telekomunikasi,
dan Pekerja Media

box, not out of the box,” sahutnya. 
Menkominfo juga mendorong agar seluruh 

stakeholders untuk bicara langsung mengenai 
kebutuhan dalam percepatan pertumbuhan 
industri telekomunikasi di Indonesia. Jangan 
khawatir dengan regulasi. “Regulasi itu adalah 
tools untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 
Regulasi itu jangan menjadi penghambat,” 
ujarnya. 

Rudiantara juga menyampaikan rasa 
terima kasih kepada seluruh humas operator 
telekomunikasi yang telah turut membangun 
ekosistem industri telekomunikasi di Tanah Air.  
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Luna  X Prime resmi diluncurkan 
ke pasar Indonesia. Smartphone 
tersebut  menyasar segmen harga 3,5 
sampai 4 juta. LUNA X Prime diyakini 

dapat menarik perhatian di segmentasinya 
dengan keunggulan fitur premiumn AR Emoji 
dan Wireless Charging. AR Emoji yang dimiliki 
X Prime ini bisa membuat sticker dengan 
mengikuti gerakan kepala dan mimic si 
pengguna.

Luna X Prime menyematkan chipset Helio 
P60 untuk menjawab kebutuhan pasar yang 
membutuhkan smartphone premium dengan 
performa lancar. Luna X Prime juga diklaim lebih 
tahan lama penggunaan baterainya dan tahan 
panas karena chipset yang digunakan. 

Pada kamera Luna X Prime disematkan 
teknologi AI dengan kamera ganda pada bagian 
belakang dengan resolusi 16 MP dan 5 MP, 
sehingga tidak hanya menghasilkan gambar 
yang artistic namun kamera Luna X Prime bisa 
dengan otomatis menyesuaikan warna yang pas, 
bahkan dalam keadaan gelap sekalipun hasil 
tangkapan akan terlihat lebih cerah dan bagus.

MarComm Manager Luna Smartphone, 
Suryadi Willim mengatakan, “Luna X Prime 
memiliki beberapa fitur premium unggulan 

dengan teknologi terkini yang tidak dimiliki 
smartphone sekelasnya, keunggulan ini didapat 
salah satu sebabnya karena menggunakan 
chipset berteknologi AI, Helio P60. Beberapa 
keunggulan yang dapat diaktifkan dari chipset 
tersebut antara lain seperti interaktif AR Emoji, 
3D Face recognition, Wireless charging, dll. 
Kami harapkan Luna X Prime dapat memberikan 
warna tersendiri kepada konsumen tentang 
bagaimana seharusnya untuk smartphone 
dikelasnya.”

Sementara itu, Arthur Wang, Direktur 
Senior MediaTek Penjualan Korporat Asia & 
Afrika, berujar bahwa Helio P60 dari MediaTek 
telah mengubah harapan konsumen dengan 
menghadirkan fitur AI dan kamera canggih 
ke segmen mainstream. Dirancang khusus 
untuk aplikasi AI terbaru, Helio P60 memiliki 
unit pemrosesan multi-core AI dan teknologi 
mutakhir MediaTek NeuroPilot AI untuk 
mendukung fitur seperti peningkatan fotografi 
secara real-time dan pengenalan wajah. 
“Menggabungkan kinerja inti besar dengan 
desain hemat energi, Helio P60 menawarkan 
pengalaman pengguna yang luar biasa untuk 
perangkat New Premium seperti Luna X Prime,” 
tegas Arthur.

Launching 
Smartphone
Luna X Prime



MacroAd LINIKINI
Fokus Kembangkan 
Media Advertising 
di Transportasi Massal

Berkat teknologi dan inovasi yang dilakukan, membuatnya berada di 
jajaran media advertising ternama. Untuk kategori media luar ruang 
digital atau digital out of home (DOOH) yang bergerak di transportasi 
massal, MacroAd adalah pionir dan menjadi satu-satunya. MacroAd fokus 
untuk menjadi the biggest ads platform for mass transportation. 

Sejak tahun 2014 MacroAd LINIKINI 
telah memosisikan diri sebagai media 
advertising berbasis  media luar 
ruang digital atau dikenal dengan 

sebutan digital out of home (DOOH). Saat 
ini DOOH mulai banyak mengisi ruang-ruang 
publik. Namun MacroAd memiliki fokus yang 
lain sehingga membuat perbedaan dengan 
perusahaan sejenis lainnya. MacroAd lebih 
memilih untuk masuk di transportasi massal 
publik, kereta rel listrik (KRL) Commuter Line 
Jabodetabek. 

George Samuel selaku Direktur Utama 
PT Pulau Pulau Media menerangkan, sejak 
keterlibatannya di MacroAd LINIKINI terdapat 
beberapa perubahan yang telah dilakukannya. 
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Setelah sebelumnya sukses melejitkan MacroAd 
di commuter line (baca: komuter), kini pihaknya 
melakukan ekspansi ke Railink (kereta bandara). 
Dalam waktu dekat, ia juga akan menyasar ke 
jalan tol. 

“Kami sebagai perusahaan media 
advertising yang terintegrasi dengan moda 
transportasi publik. Sejak saya masuk, kami 
ubah porsi antara konten dan iklan menjadi 
50:50. Kami tambahkan konten-konten yang 
disukai oleh para pengguna komuter seperti 
lagu, bola, dan movie, sehingga para pengiklan 
pun melihat jika media kami menjadi semakin 
efektif,” katanya.

Diketahui, saat ini MacroAd beroperasi 
di sekira 30% dari populasi kereta api. Saat 
ini layar-layar DOOH miliknya tersebar di 231 
gerbong dengan 924 layar. Dengan jumlah 
layar yang terintegrasi-tersinkronisasi tersebut, 
memungkinkan sebuah iklan dan konten untuk 
di-broadcast ke setiap layar dalam satu waktu. 
“Kami sudah mirip-mirip stasiun TV lah. Sebab 
antara konten dan iklan seimbang. Pengguna 
komuter itu rata-rata berada di KRL selama 
90 menit. Mereka butuh media yang bisa 
menghibur. Nah, kami hadir dengan beragam 
suguhan dari musik, konten olahraga, gadget, 
dan berbagai tips-tips ringan.”

Konten kreatif yang dihadirkan juga 
diimbangi dengan bentuk iklan yang juga 
semakin kreatif. Iklan pun pada akhirnya 
menjadi sesuatu yang menghibur. George 

mencontohkan, MacroAd pernah menayangkan 
iklan Gojek Cari Pahala versi qasidah. “Itu salah 
satu bentuk iklan yang kreatif dan menghibur,” 
katanya.

MacroAd LINIKINI membuktikan diri jika 
pihaknya menjadi media advertising yang 
cukup efektif. Sebab, para pengguna KRL di 
Jabodetabek setiap harinya tercatat hingga 
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900 ribu orang. Hal inilah yang membuat 
jumlah pengiklan juga terus bertumbuh. Jika 
sebelumnya hanya berkisar di angka 120 brand, 
saat ini naik menjadi 250-an brand. Brand-brand 
tersebut umumnya berasal dari industri yang 
berbasis digital. 

Berdasarkan survey Nielsen, pengguna 
komuter 100% persen mengetahui jika di dalam 
KRL terdapat layar yang bisa mereka tonton. 
95% di antaranya mereka juga mendengar 
suara yang disiarkan di layar tersebut. “Bentuk 
iklannya pasti video dan suara. Inilah kekuatan 
kami yang sebenarnya. Nielsen juga menyurvei, 
jika tidak ada layar DOOH pengguna komuter 
lebih banyak menghabiskan waktunya untuk 
chatting. Adanya layar DOOH sebagai media 
hiburan bagi mereka.”

Di Railink juga dirinya melihat jika 
prospeknya cukup baik. Apalagi pertumbuhan 
pengguna kereta bandara juga semakin baik. 
Saat ini untuk jalur stasiun BNI City—Bandara 
Soetta diperkirakan berada di angka 4000—
5000 penumpang per hari. Sementara target 
Railink di tahun depan bisa menembus angka 
10 ribu hingga 20 ribu pengguna. Demikian juga 
dengan kereta bandara di Sumatera Utara yang 
pengelolaan layar DOOH-nya dipegang oleh 

MacroAd. Pengguna kereta bandara di Sumatera 
Utara saat ini mencapai 5000 orang sehari.

“Hanya saja treatment yang dilakukan tentu 
berbeda. Sebab, di stasiun ini kan kesempatan 
orang untuk melihat konten dan iklan kami tidak 
lama. Jadi, info yang diberikan juga tidak bisa 
banyak. Mereka bergerak terus menuju kereta 
atau keluar dari stasiun. Sementara di KRL kan 
mereka diam di sana selama 90 menit. Waktu 
mereka banyak untuk menyaksikan beragam 
konten yang ada. Demikian juga di jalan tol 
yang nanti akan kami buat. Pasti treatment-nya 
berbeda lantaran bayar tol kan hanya selintas.”

Terkait kompetisi di bisnis media luar 
ruang dirinya lebih melihat pada kebutuhan 
setiap klien. Pelaku bisnis di media luar ruang 
itu banyak. Namun yang bergerak khusus di 
transportasi massal dan berlayar digital, ya 
hanya ada MacroAd LINIKINI. “Setiap klien itu 
membutuhkan media iklan yang bisa diukur 
dengan pengolahan data yang valid. Kalau 
datanya tidak bisa dijelaskan, itu kan menjadi 
masalah. Oleh sebab itu, kami memerlukan 
lembaga survei terpercaya seperti Nielsen untuk 
mendapatkan info yang lebih akurat,” demikian 
George. (Choen/Foto: Reza)
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Sentuh iPad dan buka aplikasi
TEMUKAN PASSION ANDA DALAM BERBISNIS

I n s p i r a s i  d a n  p e l u a n g  b i s n i s  l e n g k a p  d i  t a n g a n  A n d a
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