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SURAT REDAKSI

Mohon maaf lahir dan batin. Momen yang lama dan banyak ditunggu akhirnya tiba. Setelah 
sebulan berpuasa akhirnya kita sampai di pengujung, merayakan kemenangan. Idul Fitri 
di Tanah Air masih diwarnai dengan berkumpul bersama seluruh anggota keluarga. Mudik 
menjadi tradisi turun-temurun. Momen setahun sekali itu disambut oleh masyarakat 

dengan gembira. Menyambung tali silaturahim, hingga saling memaafkan. Namun waktu berjalan 
dan cerita terus berlanjut. Kembali ke Fitri dan terus berbaik diri. Peluang usaha dan ide kreatif pun 
terbuka lebar. Pasca lebaran banyak usaha yang bisa dimainkan. Laundry salah satunya. Kerinduan 
bersama keluarga, saudara, dan teman sangat menyita waktu dan hal lain menjadi nomor dua. Urusan 
pakaian terpinggirkan, laundry menjadi tumpuan. Order cucian yang menggunung menjadi peluang 
yang menjanjikan. Tak hanya kebutuhan cuci mencuci tentu saja yang membengkak setelah hari raya 
lebaran, tetapi aneka kebutuhan pasca lebaran yang lain pun ikut bertebaran, misalnya kuliner, atau 
pun car wash. Anda yang mau menjajal kemampuan jiwa kewirausahaan Anda, kiranya laundry bisa 
jadi awal yang cukup menarik. Di edisi ini, eMajels memberikan inspirasi lengkap dengan cerita sukses 
wirausaha yang terjun dan berhasil dalam menekuni bisnis tersebut. 

Salam, 

A. Widodo

Idul Fitri yang memberi Inspirasi

1 Syawal 1440 H1 Syawal 1440 H



Fenomena mudik ini ternyata menciptakan 
banyak peluang usaha bagi kita yang jeli dan 

mampu memanfaatkan momen tahunan ini. Saya 
ingin membahas setidaknya ada 3 jenis peluang 

usaha yang paling mencolok saat moment mudik 
lebaran, yaitu bisnis laundry, cuci mobil dan 

tentunya kuliner! Simak ulasan lengkap dari Edvan 
M Kautsar.

8 
Peluang

Pasca lebaran barangkali menjadi waktu yang 
baik untuk membidik bisnis baru. Setelah 

berlebaran dengan keluarga, saatnya untuk 
kembali beraktivitas dan menggapai sukses. 

Dilansir dari berbagai sumber, ada beragam bisnis 
yang bisa dijajaki pasca lebaran. Bisnis-bisnis 
ini memiliki pangsa pasar yang besar. Meski 

demikian, sebagai pelaku usaha Anda tetap harus 
memiliki strategi, kreativitas, dan inovasi agar bisa 

sukses di bidang tersebut. 

12 
Peluang

Peluang usaha laundry masih sangat bagus. Tidak 
memiliki waktu mencuci,menjadikan bisnis ini 
terus membuka celah bisnis yang menjanjikan. 

Untuk itu diperlukan persiapan yang matang agar 
keuntungan bisnis laundry bisa mengalir. Bisnis cuci 
mobil termasuk bidang usaha yang memiliki banyak 

peminat. Alasannya peluang yang masih terbuka 
seiring dengan semakin meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor. Alasan lain adalah kesibukan 
pemilik kendaraan yang tidak memiliki waktu untuk 
mencuci kendaraan mereka. Bisnis kuliner menjadi 

salah satu bisnis yang tidak pernah sepi pengunjung. 
Seperti salah satunya adalah kuliner bakso yang 

digemari semua kalangan masyarakat. Kini bisnis 
bakso tidak hanya dijalankan di kota, tapi juga 
menjadi bisnis yang menguntungkan di desa. 

15 
Persiapan Bisnis 

Pasca Lebaran
Panduan Bisnis
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https://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/bisnis-yang-menguntungkan-di-desa


Maria Eva melihat bahwa prospek dari bisnis laundry cukuplah besar. Ide untuk membuka sebuah 
laundry muncul karena ia memang mencari usaha yang setiap hari menghasilkan. Sedangkan 

Harris Setiawan melihat peluang yang menjanjikan dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan 
saat itu. Ia lalu mengembangkan usaha orangtuanya dari cuci mobil manual menjadi cuci mobil 

robot. Saat ini pencucian mobilnya mampu mencuci puluhan sampai ratusan setiap harinya. 
Demikian pula dengan B.R Prabowo yang masih melihat kesempatan yang bisa ditangkap kendati 

pemain dalam bisnis kuliner bakso lumayan banyak. Ia kemduian membuat sistem dan standar 
yang jelas bagi bakso yang akan dijualnya sehingga Bakso Atom nama usahanya mencapai 

kesuksesan. 

44 
Success Story

Salah satu startegi bisnis laundry adalah dengan 
melakukan survei kecil-kecilan mengenai siapa saja 

pangsa pasar yang tepat. Sedangkan pada bisnis 
car wash salah satu strateginya dengan ikut klub. 
Bagaimana dengan kuliner bakso? Selain inovasi, 

adalah dengan berjualan online. Seperti apakah itu? 
Simak ulasannya. 

Kendala dalam bisnis laundry salah satunya adalah konsumen yang di antaranya pasti ada pelanggan yang ingin pakaianya cepat selesai. Lalu pada bisnis car wash kendalanya bisa pada peralatan karena membutuhkan peralatan yang lengkap. Sedangkan pada kuliner bakso pada isu bahan baku. Tidak perlu bingung karena semua ada solusinya. Apa sajakah itu?

Apapun jenis usaha dan kapasitasnya 
promosi harus tetap dilakukan sehingga 
brand usaha Anda bisa dikenal dengan 

baik oleh target market. Promosi 
tidak harus mahal dan menghabiskan 
budget tinggi untuk usaha kecil. Ada 
cara-cara promosi ampuh yang bisa 

mendatangkan pembeli dengan cepat.

Untuk usaha laundry biasanya cocok ditujukan 
untuk lingkungan yang memiliki masyarakat dengan 
aktivitas padat. Ini peluang Anda menjadi penyedia 

layanan laundry yang memudahkan sasaran mencuci 
pakainnya. Siapa saja sasaran konsumen jasa laundry 

yang potensial?

22 
Strategi Bisnis

32 
Kendala Usaha dan Solusinya

37 
Promosi Jitu 

untuk Menarik 
Konsumen

28 
Konsumen Jasa 

Laundry
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Konsistensinya dalam bisnis fashion tak terbantahkan. 
Dirinya sudah menjalani bisnis tersebut selama 30 tahun. 

Dalam kurun waktu tersebut, dirinya telah berhasil 
membangun tiga brand ternama dalam industri busana 

muslim nasional. Bahkan, dalam segmen ini brand-brand 
yang dirintisnya sukses menjadi pemimpin pasar.

67 
Maestro 

FENY MUSTAFA

Untuk memudahkan gaya hidup orang-orang yang 
cenderung lebih produktif, Hilwa Saleh Alwaini 

bersama dua rekannya membuat terobosan dengan 
membangun bisnis yang bergerak di bidang 

kecantikan dengan konsep one stop beauty clinic. 
Banyak produk dari Tanah Air yang berkibar di pasar 

dunia. Salah satu yang membanggakan adalah 
payung promosi. Di tangan Johanes Paulus, payung 

bermerek Jope Umbrella asal Indonesia berhasil 
masuk pasar mancanegara seperti Singapura, Srilanka, 
hingga Maldives. Berawal dari menjual produk orang 

lain, Farah Andalia dan Yunnia Diah terpikir untuk 
membuat sendiri produk gendongan bayi yang unik, 

praktis, berkualitas, dan kekinian dengan berbagai 
macam bentuk dan motif yang menarik. Berawal dari 

hobi, Fadli Lidra yang sangat menyukai karya seni 
ini kemudian mencoba membuat karya yang lebih 
bermanfaat dengan limbah batok kelapa sebagai 
bahan utamanya. Karyanya tersebut pun dibanjiri 

pesanan bahkan dari manca negara.

77 
PENCERAHAN

Konsumen hijab terus menunjukan 
peningkatan yang signifikan. Bahkan 
harga pun tak lagi menjadi masalah 
terbukti dengan Permintaan pasar 
tentang hijab ini semakin tinggi. 

Terlebih lagi kini juga semakin banyak 
artis papan yang mengenakan hijab, 

sehingga bisnis ini pun semakin 
moncer. Bahkan beberapa artis 

tersebut ada yang menghasilkan 
omzet yang tinggi dari bisnis hijab 

dengan kualitas tinggi. Siapa sajakah 
mereka?

93 
BISNIS SELEB
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Awalnya Ardian Rizqi Rahmawana berniat membantu 
teman-teman mengerjakan tugas. Ardian kemudian 
berpikir untuk serius menjadikannya sebagai bisnis 

penyedia Jasa IT seperti pembuatan website, aplikasi 
dan sistem informasi. Seiring dengan kemajuan 

teknologi, ternyata semakin lama prospeknya semakin 
bagus. Ardian  juga sering diundang untuk mengisi 

seminar-seminar tentang IT dan kewirausahaan. Klien 
yang sudah ditangani berasal dari intansi pemerintah, 

komunitas, asosiasi, perusahaan, serta UMKM. Klien 
paling banyak berada di Jabodetabek, dan ada 

beberapa yang dari luar pulau Jawa. 

97 
INDUSTRI KREATIF

Seiring perkembangan teknologi seperti 
sekarang membuat orang sudah jarang berkirim 

kartu pos. Kehadiran gawai telah banyak 
menggantikan peran kartu pos. Tetapi bukan 
berarti kartu pos hilang sama sekali. Banyak 
desain kartu pos yang menarik seperti corak 
batik atau gambar makanan tradisional yang 

tidak pernah sepi peminat. Ingin mengangkat 
kembali kartu pos sekaligus kekayaan budaya 
Indonesia, Witari Aryani membuat kartu pos 

batik unik dan beragam suvenir batik. 

103 
BISNIS UNIK
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Motivator muda yang cukup berpengalaman dalam dunia bisnis 
dan public speaking. Perjalanan bisnisnya dimulai ketika masih 

berusia 14 tahun dengan menjual baju bola dan sandal.Tak cukup 
sukses, akhirnya ia mencoba peruntungan di bisnis MLM. Saat 
berusia 16 tahun, Edvan mampu ekspansi di industri jual-beli 

lahan batu bara di Kalimantan Barat. Ia juga menakhodai Kautsar 
Management yang melejitkan namanya sebagai salah satu The 

Youngest Motivator of Asia. 

Edvan Muhammad Kautsar

Lebaran adalah momen yang 
selalu ditunggu-tunggu bukan 
hanya oleh umat muslim 
yang merayakannya, tapi juga 
saudara-saudara kita dari agama 
lain. Hal ini karena suasana 
lebaran selalu menjadi suasana 
yang khas dan momen ini 
dimulai dengan berangkatnya 
rombongan keluarga mudik 
ke kampung halaman. Ada 
yang menggunakan jalur 
darat seperti mobil pribadi, 
bus dan kereta, ada juga yang 
menggunakan jalur laut bahkan 
udara. Semua itu dilakukan 
hanya demi berkumpul bersama 
keluarga besar di kampung 
halaman.

Bisnis 
Pasca 

Lebaran
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Fenomena mudik ini ternyata 
menciptakan banyak peluang 
usaha bagi kita yang jeli dan 
mampu memanfaatkan momen 

tahunan ini. Saya ingin membahas 
setidaknya ada 3 jenis peluang usaha 
yang paling mencolok saat moment 
mudik lebaran, yaitu bisnis laundry, cuci 
mobil dan tentunya kuliner! 

LAUNDRY
Jasa laundry masih banyak dicari pasca 
libur Lebaran. Ini karena asisten rumah 
tangga (ART) belum kembali dari 
kampung halaman. Momen ini menjadi 
peluang bagi pengusaha laundry 
menaikkan tarif karena bisnis laundry 
akan sangat laris mengingat kembali dari 
mudik pasti banyak baju kotor. Setelah 
lelah karena sibuk bersilaturahmi dan 
aktivitas perayaan lebaran membuat 
sebagian besar masyarakat enggan untuk 
mencuci pakaiannya. Sangat jarang kan 
orang sibuk nyuci saat kumpul keluarga 
atau liburan. Alhasil, pakaian yang dibawa 
dari kampung pun “segunung”. Nah, 
inilah kesempatan buat para pengusaha 
laundry buat meraup keuntungan lebih 
banyak. 

Buat Anda yang baru mau memulai usaha 
laundry, jangan minder dengan mereka 
yang hadir lebih dulu. Justru inilah 
momen yang tepat, karena kebutuhan 
jasa laundry akan membludak dan bisa 
jadi jasa laundry yang lama malah tidak 
lagi mampu menampung orderan. Inilah 
kesempatan Anda untuk menampung 
baju-baju kotor dari pelanggan yang 
ditolak oleh laundry yang udah dikenal 
lebih dulu.

Jadi sekali lagi, bagi Anda yang ingin 
memulai usaha setelah lebaran, laundry 
dapat menjadi salah satu pilihan tepat. 
menariknya usaha laundry tidak harus 
memiliki mesin cuci standar usaha 
laundry untuk menjalankannya. Anda bisa 
menggunakan mesin cuci yang sudah ada 
atau menjadi jasa perantara, bekerjasama 
dengan laundry yang ada disekitar Anda.
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CAR WASH
Perjalanan yang berliku-liku saat mudik 
tentu menghadirkan masalah tersendiri. 
Salah satu adalah sepeda motor dan 
mobil jadi kotor akibat debu, becek, dan 
lumpur. Arus mudik yang tinggi tentu jadi 
ladang luas untuk pemilik jasa pencucian 
mobil dan sepeda motor. 

Karena banyak yang bolak-balik ke luar 
kota, maka usaha cuci motor dan mobil 
bisa menjadi peluang usaha setelah 
lebaran yang menjanjikan. Apalagi 
biasanya moment lebaran itu membuat 
orang-orang sibuk berkeliling silaturahim 
setiap harinya. Setelah mobil dan motor 
dipakai seharian pastinya kotor dan besok 
harus sudah bersih lagi karena akan 
berkunjung ke rumah keluarga yang lain. 
Mereka tentu tidak mau berjumpa dengan 

keluarga dalam keadaan mobilnya kotor, 
maka jasa pencucian kendaraan adalah 
solusinya. Nah inilah peluang yang akan 
kita tangkap.

Dibandingkan dengan laundry, usaha 
ini terbilang rumit karena memerlukan 
tempat yang strategis dan presentatif. 
Selain itu, Anda juga butuh mesin khusus 
untuk menyemprotkan air. Namun, 
kalaupun cuci mobil masih dianggap 
terlalu rumit, cuci motor pun sebenarnya 
bisa saja. Selain karena modal yang 
dikeluarkan sedikit, memulai usaha ini 
pun relatif mudah. Cukup beli kompresor, 
kanebo, lap dan bahan/peralatan cuci 
lainnya. Jadi, tertarik untuk buka bisnis 
cuci mobil saat lebaran?
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KULINER
Peluang usaha pasca lebaran  selanjutnya 
adalah bisnis berbau kuliner. Mulai 
dari kuliner berat atau katering hingga 
kuliner ringan umumnya melejit pasca 
lebaran. Selain karena para asisten 
rumah tangga yang biasanya membantu 
memasak untuk rumah umumnya belum 
aktif bekerja, hal ini juga dikarenakan 
konsumen membutuhkan inovasi produk 
kuliner pasca bulan Ramadan. Memulai 
usaha kuliner pasca Lebaran bisa jadi 
peluang yang baik untuk Anda. Ditambah 
lagi jika Anda tinggal di daerah, tentunya 
para pemudik ingin memanfaatkan 
momen pulang kampung mereka 
untuk menikmati kuliner khas kampung 
halamannya.

Pilihan usaha pasca lebaran selanjutnya 
adalah bisnis oleh-oleh. Umumnya 
oleh-oleh diberikan kepada seseorang 
yang mungkin pada momen Lebaran 
kali ini belum sempat dikunjungi untuk 
bersilahturahmi.

Bisnis ini sebenarnya udah mulai laris saat 
momen mudik tiba. Sebelum berangkat 
ke kampung halaman, kebanyakan orang 
akan berbondong-bondong mencari 
oleh-oleh buat dibawa ke kampung. 
Begitu juga sebaliknya pas usai mudik, 
orang-orang akan membeli oleh-oleh 
untuk teman-teman kantor nanti pas 
kembali ke kantor.

Jadi, mulai pikirkan kira-kira bisnis kuliner 
apa yang akan Anda jalankan menjelang 
hari lebaran ini?

Itulah 3 bisnis yang sangat cocok untuk 
Anda jalankan menjelang hari lebaran ini. 
Semoga salah satu di antaranya bisa kita 
jalankan menjadi bisnis di momen hari 
lebaran ini. 

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Mohon maaf lahir dan batin. 
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Pasca lebaran barangkali menjadi waktu yang baik untuk 
membidik bisnis baru. Setelah berlebaran dengan keluarga, saatnya 

untuk kembali beraktivitas dan menggapai sukses. Dilansir dari 
berbagai sumber, ada beragam bisnis yang bisa dijajaki pasca 

lebaran. Bisnis-bisnis ini memiliki pangsa pasar yang besar. Meski 
demikian, sebagai pelaku usaha Anda tetap harus memiliki strategi, 

kreativitas, dan inovasi agar bisa sukses di bidang tersebut. 

Ragam 
Bisnis 

Moncer
Pasca Lebaran

Ragam 
Bisnis 

Moncer
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Pada edisi ini, eMajels secara 
khusus mengulas bisnis-bisnis 
yang paling moncer pasca 
lebaran. Secara khusus bidang 

yang disorot adalah bisnis laundry, car 
wash, dan kuliner. Bidang-bidang inilah 
yang bisa Anda baca di halaman-halaman 
berikutnya.

Laundry dan car wash adalah bisnis yang 
masuk dalam kategori jasa. Diketahui, 
saat ini bisnis jasa merupakan salah 
satu peluang bisnis pasca Lebaran yang 
cukup diminati. Di era sekarang, dengan 
kehadiran internet dan teknologi digital, 
bisnis jasa pun semakin terbuka lebar 
untuk bisa dilakukan dimana saja, baik 
offline maupun online. 

Bisnis laundry dan car wash menjadi 
dua di antara beragam bisnis jasa 
yang diprediksi akan ramai pasca 
lebaran. Pasca lebaran, kebutuhan 
laundry bagi masyarakat di perkotaan 

diperkirakan akan meningkat. Terlebih 
bagi masyarakat yang sudah melakukan 
kegiatan perjalanan mudik. Demikian 
dengan bisnis cuci mobil dipastikan akan 
sibuk melayani antrean kendaraan. 

Dalam bisnis jasa, yang harus 
diperhatikan adalah pelayanan yang 
baik. Pelayanan prima inilah yang akan 
mengantar bisnis Anda menuju gerbang 
kesuksesan di kemudian hari.

Lalu, bisnis lainnya yang menarik untuk 
dicermati adalah kuliner. Di waktu 
Lebaran, tempat makanan seperti resto 
dan rumah makan favorit dengan menu-
menu lezat dipastikan akan banyak 
dikunjungi konsumen. Termasuk jajanan 
yang melegenda seperti bakso, sate, mie 
ayam, dimungkinkan untuk kebanjiran 
pelanggan. 

Selain karena para asisten rumah tangga 
yang biasanya membantu memasak di 
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rumah umumnya belum aktif bekerja, 
hal ini juga dikarenakan konsumen 
membutuhkan inovasi produk kuliner 
pasca bulan Ramadan. Atas dasar inilah, 
memulai usaha kuliner pasca Lebaran 
bisa menjadi peluang yang baik untuk 
Anda.

Di luar bisnis-bisnis tersebut, tentu 
masih banyak yang memiliki peluang 
bagus. Misalnya saja bisnis jual gadget 
dan beragama pernak-perniknya seperti 
powerbank, kabel charger, dan lainnya.  

Demikian dengan bisnis mainan anak 
dan barang-barang koleksi, juga 
dimunkingkan untuk bisa mengeruk 
untung di saat Lebaran. Yang tak kalah 
menariknya adalah bisnis oleh-oleh 
atau buah tangan. Saat Anda akan 
dan kembali dari kampung halaman, 
umumnya masyarakat Indonesia selalu 
membawa oleh-oleh bagi saudara, 
tetangga, teman, dan lainnya. Nah, bagi 
pelaku usaha yang jeli melihat peluang, 
kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk 
membuka bisnis baru. 

Jadi, apakah Anda sudah memikirkan 
bisnis apa yang akan dilakukan pasca 
Lebaran? (bbs/Ilustrasi: ist)
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Persiapan Bisnis 
Laundry
Peluang usaha laundry masih 
sangat bagus. Tidak memiliki 
waktu mencuci,menjadikan 
bisnis ini terus membuka celah 
bisnis yang menjanjikan. Usaha 
laundry baik kiloan, satuan dan 
koin masing-masing memiliki 
konsumen sendiri. Untuk itu 
diperlukan persiapan yang 
matang agar keuntungan bisnis 
laundry bisa mengalir. 

Tentukan Sasaran 
Tentukan siapa yang akan menjadi target 
dalam usaha laundry. Usaha ini biasanya 
cocok ditujukan untuk lingkungan yang 
memiliki masyarakat dengan aktivitas 
padat seperti pegawai kantoran atau para 
mahasiswa yang mengontrak. 

Pahami Cara Mencuci
Sepintas mencuci tampak mudah. Tapi 
untuk usaha laundry tidak semudah 
itu. Anda harus mengerti cara mencuci 
masing-masing jenis kain merupakan hal 
penting. Jika tidak baju-baju tersebut bisa 
rusak, luntur atau molor.
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Sistem Pencucian
Biasanya sistem pencucian yang 
digunakan dinamakan dry cleaning 
dan juga laundry. Walau kedua sistem 
pencucian tersebut untuk menghilangkan 
noda atau kotoran pada baju agar terlihat 
lebih bersih namun keduanya berbeda 
baik pengerjaan maupun bahan yang 
digunakan untuk membersihkan kotoran 
pakaian.

Kenali Jenis Noda
Anda harus mengerti ini menggunakan 
deterjen yang benar dan teknik yang 
tepat agar pakaian benar-benar bersih. 
Misalnya untuk mengatasi pakaian yang 
terkeda noda minyak tentu berbeda 
dengan noda tinta atau noda-noda 
lainnya. Anda harus menguasai teknik 
dasar untuk menghilangkan noda juga 
mengetahui masalah kelunturan yang 
bisa terjadi saat pencucian. 

Perlengkapan
Pilih perlengkapan dan peralatan yang 
mudah untuk dijalankan dan pastikan 
kualitasnya diatas untuk menghindari 
cepat rusak, sehingga tidak terjadi 
pemborosan.
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Persiapan Tempat
Tempat untuk mencuci, untuk menjemur 
dengan aman, tempat menyetrika 
pakaian, dan tempat menyimpan pakaian.

Hitung Biaya
Karena usaha masih baru maka sebaiknya 
pengeluaran disesuaikan dengan modal. 
Beli semampu Anda atau yang benar-
benar diperlukan. Demikian juga dengan 
jumlah karyawan yang Anda perlukan. 

Lokasi Laundry
Karena laundry memang membutuhkan 
banyak pelanggan sehingga perlu 
melakukan penilaian target lokasi yang 
akan dipakai. Lokasi ini sebaiknya 
dekat dengan keramaian, dekat dengan 
kampus, ataupun biasa jadi didekat 
perumahan. Kecuali jika memang Anda 
mempunyai konsep membedakan tempat 
layanan laundry dengan tempat produksi. 
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Car Wash
Bisnis cuci mobil termasuk 
bidang usaha yang memiliki 
banyak peminat. Alasannya 
peluang yang masih terbuka 
seiring dengan semakin 
meningkatnya jumlah 
kendaraan bermotor. Alasan 
lain adalah kesibukan pemilik 
kendaraan yang tidak memiliki 
waktu untuk mencuci 
kendaraan mereka. 

Pengetahuan
Anda harus tahu bagaimana cara 
membersihkan kendaraan dengan benar 
meski nantinya tugas mencuci kendaraan 
konsumen akan dilakukan oleh pekerja. 
Lalu mengerti mengenai mesin. Hal 
ini untuk mencegah kesalahan saat 
mengerjakan pencucian sehingga tidak 
terjadi kerusakan pada saat pencucian. 

Pembukuan
Pengetahuan selanjutnya adalah 
mengenai pembukuan. Anda harus 
mengetahui berapa sumber pemasukan 
dan pengeluaran. Seperti modal yang 
dikeluarkan, pengeluaran harian, 
penerimaan harian, dan biaya operasional 
dan lain sebagainya. Dengan adanya 
pembukuan maka akan mengetahui 
bagaimana usaha kita sehingga Anda bisa 
mengambil keputusan bagaimana usaha 
harus maju. 
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Menjaring Konsumen
Tahapan selanjutnya adalah mengerti 
bagaimana caranya mencari konsumen. 
Anda harus memahami ilmu marketing 
agar bisa mengenalkan usaha kepada 
masyarakat. 

Lokasi
Memilih lokasi yang mudah dijangkau 
dan mudah diketahui oleh banyak orang 
juga harus menjadi bahan pertimbangan. 
Selain itu sumber air yang ada di lokasi 
seperti besar kecilnya tidak boleh terlupa. 

Tarif
Jangan memasang harga 
mahal dibandingkan tempat 
lain sejenis karena bisa 
berdampak pada orang yang 
akan mencuci kendaraan 
mereka di tempat Anda.

SDM
Memilih pegawai yang 
memahami bidang pekerjaan 
pencucian dan bertanggung 
jawab. Dengan memberikan 
hasil kerja dan pelayanan 
terbaik maka pelanggan 
akan puas mencuci 
kendaraan mereka di tempat 
Anda. 
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Bakso
Bisnis kuliner menjadi salah 
satu bisnis yang tidak pernah 
sepi pengunjung sebab sangat 
dibutuhkan semua orang 
tanpa terkecuali. Seperti salah 
satunya adalah kuliner bakso 
yang digemari semua kalangan 
masyarakat. Kini bisnis bakso 
tidak hanya dijalankan di kota, 
tapi juga menjadi bisnis yang 
menguntungkan di desa. 

Lokasi 
Memiliki tempat berjualan yang strategis 
akan memberikan peluang lebih besar 
dalam menarik pelanggan dan juga 
memudahkan konsumen. Tempat terbaik 
yang harus dipilih adalah tempat yang 
ramai dikunjungi banyak orang seperti 
di pinggir jalan yang padat, pasar atau 
berbagai tempat nongkrong. Namun, jika 
modal terbatas, maka Anda bisa dengan 
berjualan di rumah atau berkeliling 
sekaligus memasarkan produk bakso 
Anda di internet.
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Harga 
Konsumen akan lebih menyukai harga 
yang sudah di patok dengan pasti 
sehingga mereka bisa mengukur 
kemampuan mereka tanpa perlu 
menebak harga bakso yang anda jual. 

Nama Unik 
Memberikan nama unik akan 
mengundang rasa penasaran sehingga 
konsumen tertarik untuk membeli bakso 
yang Anda jual tersebut. 

Tempat Usaha
Semua bisnis kuliner juga harus 
memperhatikan sektor kebersihan tempat 
usaha. Konsumen akan lebih memiliki 
membeli atau makan di tempat yang 
bersih meskipun harganya lebih tinggi. 
(eri,bbs)

Menu
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Laundry
Survei Pasar
Lakukan survei kecil-kecilan mengenai 
siapa saja pangsa pasar yang tepat. 
Pelajari hal apa saja yang masih kurang 
dan belum dimiliki usaha laundry Anda. 
Pelajari juga bagaimana pangsa pasar 
kompetitor mereka.

Terima Komplain
Jalin hubungan yang baik dengan 
setiap pelanggan sebab mereka 
adalah mitra bisnis Anda. Dengar dan 
terima komplain mereka untuk segera 
memperbaiki kesalahan. Dengan cara ini 
maka diharapkan Anda memiliki banyak 
konsumen yang loyal.

Jangan Cepat Puas
Walau sudah memiliki banyak 
pelanggan yang setia, tetap berusaha 
untuk mencapai lebih lagi. Misalnya 
mengembangkan usaha dengan 
membuka usaha cabang laundry.

Strategi Bisnis
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Jaga Kepercayaan 
Pelanggan
Jika Anda telah membangun usaha 
laundry, jagalah kualitas cucian. 
Selesaikan semuanya tepat waktu. 

Layanan Berkualitas
Berikanlah standar layanan yang 
berkualitas tinggi. Peningkatan layanan 
harus selalu menjadi prioritas dalam 
usaha jasa ini. Penyebab bisnis laundry 
tak bisa berkembang adalah menurunnya 
kualitas layanan. Seiring banyaknya order 
tanpa diikuti peningkatan layanan sangat 
rentan menyebabkan kualitas layanan 
akan menurun.

Sistem Antar Jemput
Jika memungkinkan sediakan layanan 
fasilitas antar jemput laundry. Sistem ini 
memudahkan pelanggan sehingga tidak 
perlu repot mengantarkan cucian ke 
tempat usaha Anda. Namun tentu saja 
harga yang ditawarkan berbeda atau 
lebih mahal.
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Potongan Harga
Potongan harga selalu dapat menarik 
calon pelanggan untuk datang. Jangan 
segan pula untuk memberikan diskon 
pada jumlah order tertentu. Siapkan 
sebuah potongan harga atau layanan 
yang berbeda dari lainnya.

Diskon Member
Pelanggan biasanya akan merasa senang 
bila diistimewakan. Untuk itu buatlah 
sistem diskon untuk setiap pelanggan 
yang mempunyai kartu member. 

Sistem Kupon
Sistem kupon juga bisa dilakukan tapi 
dengan persyaratan tertentu. Setiap 
mereka laundry akan diberikan satu 
kupon. Setelah terkumpul 8 kupon akan 
mendapat gratis laundry beserta garansi. 

Waralaba
Jika bisnis laundry  Anda sudah bagus 
dan dikenal banyak orang, maka Anda 
dapat mencoba mengembangkan 
bisnis dengan sistem waralaba. Caranya 
dengan merekrut orang yang ada di 
daerah lain untuk menjadi mitra franchise 
laundry Anda miliki.

Memiliki Pewangi Khas
Gunakan pewangi pakaian yang berbeda 
dari yang lain untuk memenangkan 
persaingan pasar bisnis laundry. Pewangi 
bisa menjadi ciri khas laundry milik Anda. 

COUPON 20%
OFF

COUPON 30%
OFF

COUPON 40%
OFF
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Car Wash
Menjaga Hubungan 
Jika Anda membuka usaha cuci 
kendaraan di antara rumah penduduk 
harus bersikap ramah dan menjaga 
hubungan yang baik dengan masyarakat 
sekitar. Sebab mungkin saja tempat 
usaha kita menganggu kenyamanan 
mereka. Selain itu jika hubungan terjaga 
baik, kemungkinan besar saat mereka 
membutuhkan jasa cuci mobil akan 
datang ke tempat Anda.

Harga Bersaing
Untuk menarik konsumen saah satu 
caranya adalah dengan memberikan 
harga yang bersaing. Bisa dengan harga 
lebih murah atau memberikan potongan 
harga karena konsumen yang datang 
tidak hanya dari kalangan warga biasa 
tapi juga bisa dari para mahasiswa.

Membership
Jika usaha Anda sudah mulai berjalan, 
maka membuat kartu keanggotaan atau 
membership patut dicoba. Fungsinya 
buat pelanggan baru akan merasa 
diistimewakan karena menjadi bagian 
dari usaha Anda. Selain itu juga untuk 
mengikat pelanggan lama agar tetap 
setia. 
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Kartu Pelanggan
Hampir sama dengan kartu anggota. 
Hanya saja kartu ini sebagai tanda bahwa 
ia sudah berapa kali mencuci mobil. Jika 
sudah sepuluh kali atau berapa kali maka 
akan gratis pada saat melakukan cuci 
berikutnya. 

Ikut Klub
Untuk memperluas jaringan dan 
menggaet konsumen baru maka 
bergabunglah dengan klub mobil. 
Bayangkan jika satu klub tersebut selalu 
mencuci dan merawat kendaraannya 
di tempat Anda sekaligus meminta 
pendapat mereka demi perkembangan 
usaha. 

 

Berikan Pelayanan Terbaik
Buatlah pelanggan benar-benar puas dengan 
jasa Anda dan jangan sampai mengecewakan 
mereka. Dengan harapan jika mereka puas 
maka akan mempromosikan usaha Anda. 
Karena promosi dari mulut ke mulut sangat 
efektif. Anda pun akan diuntungkan karena 
tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. 
Oleh sebab itu jangan pernah membuat 
pelanggan kecewa dan berikan pelayanan 
yang terbaik. 

MEMBER CARDID: 12345678912345678 

Adress: 
XXX XXX XXX  

Phone: 
+55 814 XXXX 

Name: 
XXX XXX XXX

Expedition  Date:00/00/00
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Bakso
Berjualan Online
Cara bisnis kuliner online adalah cara 
pemasaran yang paling sering dipilih oleh 
pengusaha untuk dapat menjangkau pasar 
yang lebih luas. Tapi pertimbangkan terlebih 
dahulu ketahanan makanan, cara pengirimannya 
dan pengemasannya. Jangan sampai produk 
makanan Anda malah rusak saat proses 
pengiriman.

Manfaatkan Media Sosial 
Agar promosi tepat sasaran dibutuhkan 
promosi yang efesien. Umumnya orang yang 
usaha tempat makan bakso akan promosi 
menggunakan media seperti spanduk atau 
banner. Tapi tidak ada salahnya manfaatkan 
media sosial untuk memperkenalkan produk 
Anda ke masyarakat dunia maya. 

Inovasi
Dengan semakin banyaknya pesaing maka Anda 
harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda. 
Tidak hanya rasa saja, tapi juga tampilan, 
bentuk, bahkan kemasan. Perhatikan pula 
dimana Anda akan berjualan. Misalnya jika di 
mal maka gunakanlah wadah berupa mangkuk 
agar konsumen bisa mudah membawa dan 
mengkonsumsinya. (teks:eri,bbs)
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Konsumen Jasa Laundry
Saat membuka usaha tentu sudah menetapkan siapa 
saja sasaran konsumen. Hal tersebut penting karena 

akan menentukan berjalan atau tidaknya sebuah 
usaha. Untuk usaha laundry, diperlukan pembidikan 

konsumen. Untuk usaha laundry biasanya cocok 
ditujukan untuk lingkungan yang memiliki 

masyarakat dengan aktivitas padat. Sangat penting 
menentukan konsumen utama, agar pengeluarkan 

harian bisa tertutupi dan tidak menggangu 
operasional harian. Ini peluang Anda menjadi 
penyedia layanan laundry yang memudahkan 
sasaran mencuci pakainnya. Siapa saja sasaran 

konsumen jasa laundry yang potensial?
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Mahasiswa

Mahasiswa yang 
mengontrak atau kos 

umumnya tidak punya 
waktu untuk mencuci. 

Mereka juga tidak 
terbiasa mencuci di 

rumah, sehingga laundry 
adalah solusi terbaik. 

Karyawan 

Selain mahasiswa, 
karyawan yang 

mengontrak juga 
merupakan konsumen 
potensial jasa laundry 

sebab mereka juga tidak 
punya waktu untuk 

mencuci pakaian. 
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Pasangan Baru 

Pasangan yang baru 
menikah dan keduanya sibuk 
bekerja umumnya juga suka 
menggunakan jasa laundry. 

Menurut mereka biaya laundry 
jauh lebih hemat daripada 

menyewa pembantu rumah 
tangga.

Ibu Rumah Tangga 

Alasan rumah yang sempit 
sehingga tidak memiliki lahan 
untuk menjemur baju menjadi 

alasan ibu rumah tangga 
memilih jasa laundry. Selain 

itu, kelelahan mengurus rumah 
tangga juga menyebabkan 
banyak ibu rumah tangga 

yang kini menggunakan jasa 
ini. Oleh karenanya pemilihan 

lokasi mendirikan laundry 
tidak hanya di dekat tempat 

kos, kontrakan tapi juga dekat 
perumahan.
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Peserta Diklat

Saat para CPNS, pegawai 
BUMN, dan perusahaan 
lainya melakukan diklat 

dalam jangka waktu tertentu, 
biasanya panitia menyediakan 

jasa laundry. Tidak ada 
salahnya Anda bekerjasama 
dengan panitia atau EO yang 

menyelenggarakan acara. 
Apalagi bila usaha laundry 
Anda memang berkualitas. 

(teks:eri,bbs)
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Bisnis Laundry 
Kompetitor
Kendala: Karena usaha ini termasuk 
mudah dijalankan maka persaingan pun 
menjadi sangat ketat. 

Solusi: Jangan buru-buru panik justru 
Anda harus berpikir kreatif agar usaha 
bisa bertahan. Jangan jadikan kompetitor 
sebagai kendala untuk berkembang. 
Anggap kompetitor sebagai pemacu 
semangat untuk lebih meningkatkan 
layanan dan kualitas usaha.

Memiliki Mesin Cuci 
Sendiri
Kendala: Hampir semua rumah tangga 
memiliki mesin cuci karena memang 
sangat  menghemat waktu dan tenaga. 

Solusi: Kelebihan bisnis laundry adalah 
adanya jasa setrika. Sehingga konsumen  
menerima sudah dalam keadaan rapi dan 
wangi. 

Kendala Usaha 
dan Solusinya
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Konsumen
Kendala: Setiap konsumen memiliki 
karakter masing-masing. Di antaranya 
pasti ada pelanggan yang ingin pakaianya 
cepat selesai. 

Solusi: Untuk mencegah hal semacam 
ini maka perlu melakukan strategi harga.  
Misalnya untuk harga normal, lama 
pengerjaan adalah 3 hari. Sedangkan 
untuk paket ekspres adalah 1 hari. 
Otomatis harga untuk jasa laundry 
ekspres ini lebih mahal.

Tenaga Kerja
Kendala: Sangat dibutuhkan karyawan 
yang cekatan dan paham cara bekerja. 

Solusi: Perlu memotivasi karyawan agar 
mencintai pekerjaannya sekaligus juga 
menyakinkan bahwa usaha laundry bisa 
memberikan pendapatan yang lumayan. 
Selain itu berikan suasana nyaman di 
tempat kerja karena sepanjang hari 
mereka ada di sana.
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Terlambat
Kendala: Terjadi kerterlambatan jadwal pengiriman dari waktu yang sudah ditentukan.

Solus: Segera konfirmasikan langsung kepada pemilik pakaian dan jelaskan alasan yang 
dapat diterima dan dimaklumi costumer.

Biaya Perawatan
Kendala: Mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan.

Solusi: Tidak ada salahnya pula Anda belajar tentang cara memperbaiki mesin cuci. 
Jadi   untuk kerusakan yang tidak terlalu besar atau parah bisa memperbaiki sendiri.
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Bisnis Kuliner 
Bakso
Kendala: Usaha bakso ialah jenis bisnis 
makanan yang gampang terkena isu. 
Terutama masalah bahan baku daging 
yang dipergunakan membuat bakso. Ada 
juga isu penggunaan bahan pengawet 
dan pengenyal bakso dengan boraks dan 
formalin.

Solusi: Memberikan informasi dan 
memperlihatkan proses pembuatan 
bakso Anda. Ataupun dengan 
memberikan jaminan label dalam bakso 
Anda dengan label 100% daging sapi asli 
atau tulisan halal dan lainnya.
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Bisnis Car Wash
Peralatan
Kendala: Untuk mempercepat proses 
pencucian, maka diperlukan peralatan 
yang lengkap. 

Solusi: Anda harus mengetahui 
terlebih dahulu peralatan apa saja yang 
digunakan. Jumlah peralatan tesebut 
tergantung dari berapa besar lingkup 
usaha yang    dijalani sebab selain 
peralatan utama ada juga peralatan 
pendukung. Sedangkan  untuk harganya 
bisa bervariasi tergantung barang dan 
merk apa yang akan dibeli.

Mati Lampu
Kendala: Beberapa peralatan 
memerlukan tenaga listrik dalam 
menggunakannya.

Solusi: Sediakan genset atau generator 
listrik untuk memasok kebutuhan listrik 
agar peralatan cuci tetap bisa digunakan 
saat mati lampu. 

Air
Kendala: Membutuhkan air yang cukup 
banyak.

Solusi: Sediakan drum penampungan 
air. Jangan sampai kehabisan air saat 
pelanggan sedang banyak yang antri.  
(teks:eri,bbs)
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Apapun jenis usaha dan kapasitasnya promosi harus 
tetap dilakukan sehingga brand usaha Anda bisa 
dikenal dengan baik oleh target market. Promosi 

tidak harus mahal dan menghabiskan budget tinggi 
untuk usaha kecil. Ada cara-cara promosi ampuh 
yang bisa mendatangkan pembeli dengan cepat.

Promosi  Jitu untuk 
Menarik Konsumen
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Laundry
Identitas Laundry
Langkah utama melakukan 
promosi bisnis laundry adalah 
memasang identitas laundry 
Anda dalam tas pembungkus 
pakaian laundry. 

Media sosial
Manfaatkan teknologi dengan 
berpromosi melalui media 
sosial. Aktif di dunia online 
untuk memperluas wilayah 
usaha agar lebih dikenal 
masyarakat. 

Konvensional
Promosi dengan cara pada 
umumnya seperti membuat 
plang nama, promosi 
dari mulut ke mulut, atau 
menempel pamflet-pamflet. 

Paket Harga 
Murah
Konsumen akan suka 
dengan harga murah. 
Menawarkan harga dalam 
beberapa paket bisa 
dicoba. Seperti paket 
bulanan murah yang terdiri 
dari beberapa fasilitas 
penawaran, ini akan menarik 
banyak minat konsumen. 
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Car Wash
Komunitas
Pada dasarnya bisnis cuci mobil motor 
lebih cenderung ke bisnis komunitas. 
Pemasarannya berlangsung dari mulut ke 
mulut dan dengan tampilan yang terlihat 
dari pinggir jalan. 

Penghargaan
Sistem reward seperti diskon dan cuci 
gratis pada waktu tertentu atau setelah 
beberapa kali mencoba di tempat 
tersebut, dapat diberikan sebagai 
pancingan. 

Sticker dan gimmick 
Sticker dan gimmick menjadi identitas 
yang memberikan kesan pelanggan 
termasuk dalam grup pemakai jasa 
tersebut. Hal ini dapat membangun 
komunitas yang memberikan kesetiaan 
sebagai pelanggan. 
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Demo Peralatan
Hal lain yang dapat meningkatkan 
kedatangan pelanggan adalah demo 
peralatan yang dimiliki tempat cuci 
tersebut. Penggunaan ruang mesin 
cuci otomatis atau sekurangnya 
semprotan busa menjadi daya tarik 
yang apabila tersedia sejalan dengan 
tumbuhnya tempat cuci tersebut akan 
menggairahkan pelanggan. Artinya 
pelanggan tidak dibuat bosan, dengan 
cara apapun agar setiap kedatangannya 
ke tempat cuci tersebut memberi 
pengalaman positif.

Kepercayaan dan 
Informasi
Faktor kunci sukses dalam bisnis ini 
adalah kepercayaan dan informasi. Ketika 
kendaraan diserahkan kepada pencuci, 
harus dijamin tidak ada barang hilang di 
kendaraan tersebut. Tanpa kepercayaan 
ini akan sia-sia investasi peralatan 
tempat cuci. Sedangkan mengenai 
informasi pencuci kendaraan dapat 
menginformasikan kondisi yang tidak 
terlihat oleh pemilik kendaraan namun 
dipandang perlu untuk diketahui. Dengan 
demikian pencuci memperlihatkan 
kepeduliannya kepada kendaraan 
tersebut dan hal ini akan sangat 
dihargai oleh pelanggan sebagai pemilik 
kendaraan.

Pengamatan
Jumlah pelanggan secara periodik harus 
dipantau dengan baik dan manajemen 
tempat cuci perlu menempatkan 
dirinya sebagai pelanggan. Misalnya ia 
mengundang sepupu atau keluarganya 
untuk mencuci dan memberikan umpan 
balik terhadap pelayanan ditempat cuci 
tersebut. Jangan lupa pada catatan 
awal bahwa bisnis ini bisa dilakukan oleh 
siapapun. Sehingga harus dimaklumi 
bahwa dengan sekadar keramah-
tamahan, memberikan informasi, serta 
hal lainnya yang dianggap penting oleh 
pelanggan (menyediakan jenis kopi 
yang disukai pelanggan saja, sangat 
berpengaruh bagi kedatangan lagi 
pelanggan tersebut). 
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Kuliner Bakso
Branding
Buatlah branding yang sekiranya 
mencerminkan produk bakso Anda. 
Branding yang bagus biasanya akan 
menciptakan sugesti baik untuk dirinya 
sebagai usahawan ataupun bagi orang 
lain sebagai konsumen. Bahkan ada 
orang yang membuat branding dengan 
menambahkan kata-kata yang unik 
seperti setan, pocong, gila dan lain-lain. 
Tujuannya yaitu untuk membuat orang-
orang merasa penasaran yang akhirnya 
membeli produk Anda. Branding yang 
kuat akan melekat di benak konsumen, 
bukan hanya sehari tapi bisa seumur 
hidup mereka.

Diskon
Metode ini bisa dibuat dengan berbagai 
variasi seperti membuat diskon ulang 
tahun, artinya ia akan memberikan 
potongan harga kepada siapa saja yang 
berulang tahun pada hari itu. Bisa juga 
dengan jenis diskon lainnya seperti 
diskon keluarga bahagia, diskon meeting 
perusahaan/instansi, dan sebagainya.
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Promosi Online
Gunakan website pribadi dengan 
layanan pribadi pula. Sehingga kesan 
brandingnya lebih kuat. Selain itu 
Anda juga bisa menggunakan situs 
jejaring sosial seperti facebook, 
twitter, instagram atau yang lainnya.

Spanduk dan Brosur
Selain cara pemasangan spanduk, 
Anda juga dapat membuat brosur 
dengan isi yang menarik dan dipasang 
di tempat yang banyak orang, seperti 
di persimpangan jalan, di kampus, di 
sekolah, di pusat perbelanjaan dan lain 
sebagainya. 

Harga Bersaing
Kenakan harga yang bersaing dan 
jangan terlalu murah. Sebab harga 
yang terlalu murah justru mengundang 
kecurigaan. Sepertinya rasanya kurang 
atau jangan-jangan bahan yang 
digunakan tidak halal dan higienis.

Kualit
as
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Bentuk Bakso yang unik
Anda bisa berkreasi dengan bentuk 
bakso agar lebih menarik. Misalnya 
bentuk bakso dibuat kotak, gepeng, atau 
segitiga. Bisa juga membentuk bakso 
besar menjadi mangkok untuk menyajikan 
bakso kecil dengan pelengkap lainnya.

Buat satu sudut warung 
yang Instagram-able
Karena sekarang banyak orang menyukai 
tempat yang asyik buat berswa foto 
alias selfie maka tak ada salahnya Anda 
mengikuti tren tersebut. Siapkan salah 
satu sudut warung yang menarik untuk 
dijadikan spot foto.  Interior tidak harus 
mahal. Yang penting bersih, rapi dan 
tampak profesional. Jika foto dan lokasi 
warung bakso disebarkan pelanggan 
melalui Instagram mereka, ini bisa 
menjadi bentuk promosi gratis warung 
bakso Anda. 
(teks:eri,bbs)
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Wijaya 
Motor

Mengeksplorasi 
Kebutuhan 
Konsumen

Mobilitas masyarakat terutama 
di ibukota yang cukup padat, 
membuat orang sering tidak 
memiliki waktu banyak untuk 
mencuci kendaraan pribadinya.
Maka tak heran bila peluang 
usaha di bidang ini terus 
tumbuh subur. Tidak hanya 
menawarkan harga bersaing, 
para pelaku usaha di bidang 
ini juga berlomba memberikan 
pelayanan dan perawatan 
selain jasa cuci mobil agar mobil 
konsumen tidak hanya bersih 
tapi juga terawat. 
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Harris Setiawan melihat peluang 
yang menjanjikan dengan 
semakin banyaknya jumlah 
kendaraan saat itu. Pilihan 

yang tak salah, sebab orang tuanya 
sebelumnya membangun usaha salon 
mobil yang kemudian menjadi cuci 
mobil. “Orang tua saya merintis ini 
mulainya dari penjualan bensin eceran, 
lalu berkembang menjadi bengkel motor, 
lalu berkembang lagi jadi penjualan ban 
mobil.”

Harris yang sudah memiliki jiwa bisnis 
yang sangat tinggi kemudian menangani 
usaha orang tuanya tersebut. Ia 
menambahkan bahwa dirinya sendiri 
lulusan sebuah universitas swasta. 
Ilmu yang didapat diterapkan ke bisnis 
keluarganya. “Saya memang generasi 
ke dua dari pengelolaan bengkel ini, 
dan saya coba modernisasi yang ada 

disini.” Idenya untuk membuat pencucian 
mobil dan mengembangkan bengkelnya 
direncanakan secara matang. Dari cuci 
mobil manual kemudian pada tahun 2004 
berkembang menjadi cuci mobil robot. 
“Pada tahun itu memang banyak yang 
ragu mengenai tingkat kebersihan yang 
dilakukan oleh robot karena kebanyakan 
cuci mobil itu manual. Kemudian berkat 
usaha dan kerja maksimal yang dilakukan 
oleh tim kami maka banyak customer 
yang melakukan permintaan cuci mobil 
robot kembali pada kami” ujarnya.

Saat ini pencucian mobilnya mampu 
mencuci puluhan sampai ratusan setiap 
harinya. “Karena kalau hanya cuci saja 
hanya 5 menit jadi sangat cepat dan 
dalam dalam sehari bisa ratusan kalau 
dilihat dari kecepatannya saja.”
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Menerapkan Ilmu 
Harris mengaku dirinya memang diwariskan untuk menjadi 
pengelola usaha ini dari orang tuanya. Meski begitu ia melihat 
bahwa bengkel yang semula hanya penjual bensin eceran ini 
memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Terlebih 
lokasi yang bisa dibilang merupakan jalan utama di daerah 
Depok, Jawa Barat ini hampir ribuan kendaraan lalu lalang 
setiap harinya. “Pada masa orang tua saya semuanya masih 
dilakukan secara manual, mulai dari administrasi sampai 
accounting juga masih manual.” Melihat itu ia berinisiatif untuk 
mengubah sistem yang ada di bengkelnya. Ia ingin bengkelnya 
bisa mengikuti perkembangan zaman, selain itu akan membuat 
pelanggan lebih nyaman. “Saya ingin semuanya bisa menjadi 
mudah dilakukan. Jadi tinggal ketik atau dimasukan ke 
komputer maka akan mudah untuk dikerjakan.” Meski begitu 
tantangan lain muncul, yaitu melakukan pelatihan kepada para 
karyawan untuk bisa mengikuti sistem baru ini. “Kendalanya 
adalah karyawan senior yang sudah terbiasa dengan yang 
manual, mereka agak kesulitan untuk mengikuti perubahan 
di dalam bengkel ini.” Namun Harris tetap mengajari mereka 
secara pelan-pelan, karena menurutnya mereka merupakan 
aset bagi usahanya ini.
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Saat ini sendiri bengkel miliknya bukan 
lagi hanya menjual ban saja, tetapi 
sudah menjadi salah satu bengkel 
dengan pelayanan terlengkap. “Kami 
mendapatkan kesempatan untuk menjadi 
Bridgestone one stop service (Boss). 
Boss sendiri adalah bengkel yang sudah 
diakui oleh produsen dan diberikan 
support.” Ia menambahkan bahwa untuk 
mendapatkan dukungan semacam ini 
tidaklah mudah. Setiap bulannya tim 
audit dari Bridgestone akan datang 
dan melihat keadaan dan kualitas dari 
pelayanan bengkelnya. 

Selain itu untuk memanjakan 
pelanggannya ia menyediakan beragam 
pelayanan mulai dari tempat tunggu 
hingga kantin. Karena menurutnya yang 

membedakan antara bengkelnya dan 
bengkel-bengkel lain adalah pelayanan. 
“Sebisa mungkin pelanggan merasa 
nyaman, sehingga akan sering kesini.” Ia 
menambahkan bahwa masing-masing 
bengkel sudah memiliki target pasar 
sendiri. Jadi andaikan ada beberapa 
bengkel di dekat usahanya ia tidak 
merasa khawatir.

Untuk lokasi sendiri ia menempatkan 
bengkelnya di 2 tempat di satu jalan 
yang sama. Yang pertama terdapat di 
jalur arah Jakarta dan yang kedua di jalur 
arah Depok. Penempatan ini dilakukan 
karena ia melihat tren pasar. Saat ini ia 
mempekerjakan 60 orang di bengkelnya. 
Kedepannya ia ingin membuka bengkel lagi 
tetapi masih dalam tahap perencanaan.
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Cuci Robot Pertama di Depok
Dalam perkembangan bengkelnya ia 
melihat bahwa jumlah kendaraan yang 
lalu lalang terus meningkat. Hal ini 
memberikan ide baru bagi dirinya. Ia 
ingin membuat sebuah pencucian mobil 
namun dengan waktu yang singkat. “Saya 
memutuskan untuk membuat pencucian 
menggunakan robot.” Pencucian mobil ini 
akan dikerjakan oleh robot saja awalnya. 
Namun melihat keadaan dan lingkungan 
sekitar ia memodifikasi tempat pencucian 
sesuai dengan keinginan pelanggan.

Saat pertama buka ia memberikan 
pencucian mobil gratis, di sana Harris 
mendapatkan banyak masukkan 
dan saran dari para pelanggannya. 
“Kebanyakan mereka menanyakan 
bagaimana kolong mobilnya, karena 
kalau cuci robot itu hanya mencuci body 
saja.” Melihat masalah ini ia memutar 
otak bagaimana mengedukasi para 
pelanggannya namun tetap memberikan 
pelayanan yang baik. Ia pun memodifikasi 
cuci robotnya sedemikian rupa sehingga 
bagian bawah mobil juga ikut bersih saat 
masuk ke dalam cuci robot miliknya. 
Selain itu ia menempatkan beberapa 
karyawan di depan mesin cuci robotnya 
untuk membersihkan tanah atau kotoran 
yang sulit dibersihkan di mesin itu. “Agar 
pelanggan puas kami menyertakan 
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petugas yang membersihkan ban dan tanah-tanah yang menempel 
pada body mobil.”  Hal tersebut dilakukan Harris karena lingkungan 
jalanan yang masih banyak terdapat tanah, sehingga kotoran itu 
sulit dibersihkan.

Mendekati hari raya ia mengatakan bahwa biasanya order untuk 
bengkel dan cuci mobil melonjak. “Untuk bengkel biasanya mereka 
melakukan pengecekan seluruh bagian mobil, agar saat dibawa 
mudik keadaan mobil prima.” Untuk waktu sendiri ia mengatakan 
bahwa terjadi perubahan kepadatan pengunjung. Tren beberapa 
tahun lalu adalah pengunjungnya tersebar di dua minggu 
menjelang dan selepas lebaran, namun belakangan ini konsentrasi 
pengunjungnya justru seminggu sebelum dan setelah lebaran. 
“Tetapi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, bukan 
berkurang hanya saja waktunya jadi semakin sempit.” (teks:iwa/ 
foto:reza)
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Clop 
Laundry

Kebutuhan dalam mencuci 
pakaian merupakan salah satu 
kebutuhan sehari-hari yang 
sangat diperlukan. Hal tersebut 
berkaitan dengan kebutuhan 
harian bagi masyarakat dalam 
menggunakan pakaian baik 
untuk kebutuhan harian 
maupun kebutuhan yang lebih 
utama seperti pakaian kantor 
agar tetap tampil bersih dan 
juga menarik. 

Bisnis Laundry 
Memiliki Prospek 

Cerah

       I Juni 2019 I Tahun XI I @eMajels50



Seiring berkembangnya zaman, 
tren mencuci baju sendiri 
berkurang. Hal itu disebabkan 
banyak hal. Salah satunya adalah 

kesibukan yang memerlukan mobilitas 
yang tinggi. Tetapi di sisi lain, hal ini justru 
menjadi kesempatan untuk munculnya 
usaha baru yakni jasa laundry. Sebuah 
peluang yang sangat baik bagi siapa saja 
yang ingin mendapatkan keuntungan dari 
bisnis satu ini.

Maria Eva melihat bahwa prospek dari 
bisnis ini cukuplah besar. “Saya rasa 
selama manusia memakai baju, bisnis ini 
akan selalu ada.” Awalnya ia membuka 
bisnis laundry ini hanya sebagai bisnis 
cadangan, namun lambat laun malah 
tertarik dan ingin menekuni dengan 
serius bisnis laundry ini. Ia mengaku 
bahwa bisnis ini pada puncaknya adalah 
saat mendekat hari libur panjang. 

“Seperti saat lebaran itu memang 
mengalami peningkatan yang signifikan. 
Meski sudah menaikan harga 2 kali lipat, 
pengunjungnya tetap bertambah bahkan 
sampai 3 kali lipat,” tuturnya.

Potensi Laundry
Awalnya Eva sendiri adalah pengusaha 
perdagangan export import. Namun, 
krisis ekonomi membuatnya memikirkan 
lagi pilihan bisnisnya saat itu. “Pada saat 
krisis seperti itu kan semuanya tidak 
menentu dan risiko yang ada terlalu 
besar.” 

Ia mencari jalan keluar lain dari 
bisnisnya saat itu. Ide untuk membuka 
sebuah laundry muncul karena ia 
memang mencari usaha yang setiap 
hari menghasilkan. “Pada saat itu saya 
berpikir untuk mencari usaha yang bisa 
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dapat uang setiap hari. Pilihan jatuh pada 
laundry karena setiap hari pasti orang 
akan cuci baju.” Untuk memulai bisnisnya 
ia melakukan survei tentang apa saja 
yang dibutuhkan dalam menjalankan 
bisnis yang diberinama Clop Laundry 
ini. Ia mengikuti pameran laundry yang 
diadakan untuk melihat tren terkini dari 
bisnis laundry. “Saya melihat ternyata 
mesin yang digunakan berbeda dengan 
mesin rumahan, jadi di mesin ini mencuci 
dan mengeringkan bisa terjadi dalam 
waktu yang cepat.” Terlebih lagi ia 
mengatakan bahwa setelah dikeringkan 
dari mesin baju-baju itu bisa langsung 
dilipat. 

Pemilihan sabun pencuci dan pewangi 
juga diperlukan. Menurut Eva, pewangi 
dari produsen besar memiliki standar 
kualitas yang bisa dipercaya. “Banyak 
juga laundry yang membuat sabunnya 
sendiri, tetapi konsistensi dari sabun itu 
akan sulit dikontrol,” ujarnya.

Selain itu pemilihan tempat usaha 
juga menjadi faktor penting untuk 
usaha laundry ini. Para pebisnis harus 
melihat model mana yang cocok untuk 
menjalankan bisnisnya. “Misalnya 
untuk kawasan Bendungan Hilir ini 
memang yang cocok adalah laundry 
titip, maksudnya mereka datang lalu 
dititipkan untuk dicucikan, setelah selesai 
mereka bisa ambil cucian mereka.” Eva 
menambahkan awalnya bisnis Clop 
Laundry ini adalah coin laundry, dimana 
para pelanggan datang dan mencuci 
baju mereka sendiri dengan mesin yang 
sudah disediakan. Tetapi, ternyata para 
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pelanggannya rata-rata adalah para pekerja dan kebanyakan 
memilih untuk dicucikan bajunya daripada harus mencuci 
sendiri. “Memang ada yang mencuci sendiri, tatapi jumlahnya 
sedikit dan tidak bertambah.”

Eva memutuskan untuk mengubah konsep coin laundry dan 
self service menjadi drop off (titip). “Memang saya merasa 
tidak enak juga kepada pelanggan yang mencuci sendiri, 
tetapi pilihan bisnis tetap harus dilakukan,” ujarnya. Jika dilihat 
dari segi harga, Eva menawarkan harga Rp17.000 untuk satu 
kilogram baju harga setrika. Eva mengatakan harga tersebut 
berdasarkan tempat. “Karena saya harus membayar sewa 
tempat yang lumayan, karena tempatnya juga termasuk berada 
di pusat kota.” Namun dengan harga yang cukup tinggi peminat 
laundry tetap masih banyak.

Meski begitu tetap saja ada kendala yang melanda bisnisnya 
ini. Biasanya kendala yang dihadapi adalah SDM yang tidak 
sesuai harapan. “Terkadang ada karyawan yang ngeyel, dan 
sulit untuk diatur, karena kita mengutamakan kerja keras dan 
kejujuran.” Ia menambahkan untuk mencari pekerja laundry juga 
tidak memerlukan kemampuan khusus, hanya syarat utamanya 
adalah pekerja keras dan jujur.
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Menghindari Perang Harga
Eva mengatakan bahwa usahanya bisa 
tetap bertahan tanpa harus menurunkan 
harga karena servis yang diberikan 
memang premium. Untuk meyakinkan 
pelanggannya akan kualitas pelayanan 
ia memasang sejumlah cctv untuk 
mengontrol apakah ada baju yang 
tertukar atau tidak. “Sebisa mungkin 
complain dari pelanggan harus ditangani 
dalam waktu kurang dari 24 jam.” Ia 
menambahkan jika ada pakaian hilang 
maka ia dan timnya bisa mengecek 
dari bukti penyerahan yang diberikan 
oleh pelanggan. Dari situ maka dilihat 
tanggal dan jam berapa pakaian itu dicuci 
untuk selanjutnya di cek melalui cctv. 
“Seandainya tidak ketemu juga kami 

akan mencari solusi lainnya, sehingga 
pelanggan puas.” Pada saat penyerahan 
pun pelanggan diminta untuk melakukan 
cek ulang pakaian yang diterimanya 
apakah sesuai dengan tanda penyerahan 
yang ia miliki.

Pelayanan inilah yang menyebabkan 
banyaknya return order dari para 
pelanggannya. “Jika memiliki pelayanan 
yang prima saya rasa tidak perlu khawatir 
dengan saingan harga yang rendah.” 
Ia menambahkan justru kalau terlalu 
memikirkan harga sekitar yang rendah 
akan timbul bermacam pikiran yang tidak 
perlu.

Terlebih lagi menjelang hari raya Idul 
Fitri, order yang datang bisa membludak 
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sampai tiga kali lipat. Hal ini dikarenakan banyaknya laundry yang 
tutup menjelang lebaran. Pada kesempatan ini Eva menaikan harga 
laundrynya dua kali lipat.

Selain memiliki usaha di bidang laundry, Eva juga menjabat sebagai 
sekretaris jendral di Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI). Asosiasi ini 
memang berisikan para pengusaha laundry dari seluruh Indonesia. 
Jumlahnya sendiri saat ini sudah mencapai lima belas ribu lebih 
anggotanya. “Di asosiasi ini kami sharing tentang bagaimana 
menjalankan bisnis ini, juga berbagai macam hal yang berkaitan 
dengan bisnis laundry.” Ia menambahkan dengan menjadi anggota 
maka benefit yang didapat sangatlah besar, salah satunya adalah 
bantuan hukum untuk anggota yang tersangkut masalah hukum 
yang berkaitan dengan usahanya. (teks:iwa/foto:reza)
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Bidang kuliner di Indonesia 
bisa dibilang berkembang 
dengan pesat. Selain masakan-
masakan tradisional yang 
memang sudah turun temurun, 
banyak juga jenis masakan dari 
hasil kreasi dan inovasi dalam 
pembuatannya. Bahkan hasil 
kreasi ini sudah terkenal bukan 
hanya di dalam negeri tetapi 
juga luar negeri.

Bakso 
Atom

Sukses Berkat 
Bakso Sehat
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Siapa yang tak mengenal bakso? 
Kuliner yang terbuat dari 
daging sapi ini merupakan 
makanan yang memiliki banyak 

penggemar. Sehingga pelaku usaha ini 
pun terus bermunculan. Kendati pemain 
dalam bisnis ini lumayan banyak, tak 
membuat gentar B.R Prabowo. Ia masih 
melihat kesempatan yang ada dalam 
bisnis bakso ini yang bisa ditangkap. 
Keinginannya membuka usaha bakso 
berawal dari sebuah pemikiran. “Kita 
sering makan bakso, tetapi yang jadi 
pertanyaan saya bakso yang benar itu 
seperti apa?” Dari pertanyaan itu, ia mulai 
membuat sistem dan standar yang jelas 
bagi bakso yang akan dijualnya.

Sistem ini muncul karena sebelumnya 
ia bekerja di bidang yang membuat 
sistem dalam perusahaan. Menurutnya 
dengan adanya standar dan sistem yang 
sudah dibuat maka bisnis baksonya bisa 
berjalan dengan lancar. Lalu pada tahun 
2003 dengan modal Rp40 juta rupiah, 
ia membuka kedai bakso pertamanya 
di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. 
Kedai yang kemudian diberi nama Bakso 
Atom ini awalnya hanya sebuah warung 
bakso seperti warung bakso lain pada 
umumnya. Seiring berjalannya waktu 
warung baksonya sudah tersebar di 
daerah Jabodetabek. Bahkan untuk 
kedai di Thamrin City Mall, Jakarta 
Pusat mampu melayani hingga ratusan 
mangkok bakso per harinya.
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Usahanya baksonya sudah berkembang 
menjadi sebuah brand yang memiliki 
nilai jual tinggi. Dengan semboyan bakso 
sehat bakso atom, Prabowo melihat 
bahwa kunci dari kesuksesan adalah 
bisnis itu harus dilakukan dengan benar.

Dalam membuka warung pertamanya, 
Prabowo mengatakan bahwa ia memiliki 
konsep bakso yang bisa dinikmati baik 
untuk anak-anak ataupun lansia. Oleh 
karena itu, ia membuat sebuah sistem 
dalam hal pembuatan dan penyajian 
di kedainya terdapat standar-standar 
yang harus dipenuhi. “Salah satunya 

adalah bahan baku. Untuk daging sendiri 
kami menggunakan daging segar untuk 
pembuatan bakso kami.” Segar yang 
dimaksud adalah daging harus sudah 
diproses 5 jam setelah daging sapi 
dipotong. “Karena selama ini saya tidak 
tahu bakso yang benar yang mana. 
Untuk airnya sendiri kami menggunakan 
air mineral agar standarditu tetap 
dapat dijaga.” Agar konsep bakso sehat 
ini dapat dipenuhi maka setiap kedai 
miliknya melarang pelanggan untuk 
merokok di dalamnya. “Kan sehat, 
supaya pelanggan mendapatkan manfaat 
maksimal dari makanan dan tempat 
disajikannya,” tuturnya. 

Bisnis bakso ini bukan tanpa tantangan. 
Tantangan terberat dari bisnis ini adalah 
bagaimana mengatur harga yang 
cocok untuk para pelanggan. “Karena 
kendala yang besar itu berasal dari 
ketidakstabilan harga daging, jadi kami 
berupaya agar harga ke konsumen tidak 
terlalu tinggi juga.” Sedangkan untuk 
pekerja, Prabowo mengatakan bahwa 
para pekerjanya mendapatkan gaji sesuai 
dengan upah minimum yang ada.

Dengan memberikan yang terbaik 
untuk para pekerjanya ia berharap 
para pekerjanya juga memberikan 
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yang terbaik untuk 
pelanggannya. “Mereka 
itu aset yang luar biasa, 
dengan memberikan 
yang baik maka mereka 
akan memberikan 
yang lebih baik lagi 
untuk pelanggan.” 
Ia mengatakan 
kesejahteraan karyawan 
juga menjadi bagian dari 
standar yang dikelolanya. 
Meskipun untuk 
mendapatkan pekerjaan 
di kedai baksonya harus 
melewati sekelumit tes 
dengan tujuan agar 
ia juga mendapatkan 
pekerja yang baik pula.

Dalam penyajian 
menunya Prabowo juga 
tidak sembarangan 
membuat menu bakso. Ia 
memiliki tim yang berisi 
chef untuk membuat 
variasi baru bagi bisnis kulinernya ini. 
Karena menurutnya dengan banyaknya 
variasi maka para pembeli akan mudah 
memilih bakso favorit mereka.

Nama bakso atom sendiri berasal dari 
keinginanya bahwa baksonya mampu 
memiliki sifat seperti atom. “Salah 
satunya adalah bom atom, dari segitu 
banyak bom yang ada di dunia bom 
atom masih yang memberikan ledakan 

terbesar.” Dan sifat atom lainnya yang 
menjadi ide nama ini adalah sifat 
atom yang saling mengikat sehingga 
membentuk zat. Ia berharap dengan 
adanya bakso atom ini maka terjadi 
hubungan baik antar manusia sehingga 
bukan hanya keuntungan yang didapat 
tetapi juga kebaikan. “Kalau misalnya 
dengan adanya kedai kami membuat 
lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik, 
saya sangat bersyukur.”
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Selama 16 tahun perjalanan bisnis 
baksonya, Prabowo mendapatkan banyak 
sekali pengalaman baik mengenai bisnis 
maupun kehidupan. Salah satunya adalah 
menentukan kapan saja produksi akan 
mengalami lonjakan. “Salah satunya 
adalah saat mendekati lebaran, kami 
banyak mengirimkan bakso untuk buka 
bersama atau kegiatan sejenisnya.” Ia 
menambahkan karena sudah bertahun-
tahun berkecimpung di dunia bakso, 
ia sudah memiliki gambaran seperti 
apa nantinya baik produksi atau 
penanganannya.

Selain melakukan penjualan di kedai-
kedai miliknya ia juga menyediakan 
penjualan kepada perusahaan yang 
sedang merayakan sesuatu. Klien yang 

berasal dari institusi negara dan asing 
ini jumlahnya sudah tidak sedikit lagi. 
“Mereka kalau pesan itu bisa ratusan 
sampai ribuan porsi tergantung besar 
acaranya.” Bahkan Prabowo juga 
menempatkan karyawan untuk stay di 
acara jika pemesannya menginginkan itu. 
Semua dilakukan agar pelanggan merasa 
puas. 

Prabowo juga tidak menyangkal bahwa 
kerap ada pekerja yang keluar untuk 
membuka bisnis yang serupa dengannya, 
Tetapi itu tidak menjadi masalah. “Saya 
memang berkeinginan menyebarkan 
kebaikan kok, kalau hidup mereka bisa 
lebih baik lagi saya juga ikut senang.” 
(teks:iwa/foto:reza)
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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 

majalahelshinta2@gmail.com dan 
 @eMajels.

 Kami tunggu partisipasi Anda.

Terima kasih Mutiara tertarik dengan isi eMajels. 
Semoga kehadiran maestro-maestro yang lain 
selalu memberikan inspirasi untuk pembaca.

Saya penggemar baru eMajels dan saya suka 
sekali dengan rubrik Maestro. Saya bisa melihat 
bahwa perjalanan menuju sukse itu harus melalui 
jatuh bangun yang lumayan panjang. Dan saya 
paling senang ketika mereka bangkit dengan 
strategi bisnis yg baik. Sangat menginspirasi. 
Terima kasih.

Mutiara, Jakarta

Usaha untuk Milenial
eMajels saya punya usul bisakah memuat 
tentang ragam dunia kuliner. Soalnya saya 
sangat tertarik dengan kuliner atau tempat 
makan yang menarik. Semoga usul saya 
diterima. Terima kasih.

Hesti, Bekasi

Tempat Kuliner 
Menarik

Usulan yang menarik Hesti. Semoga kami bisa 
segera memenuhinya. Adakah pembaca eMajels 
yang memiliki rekomendasi? Silakan berbagi 
info kepada kami…
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Filosofi Kopi dikenal sebagai salah satu 
kedai kopi kekinian yang digemari 
tak hanya di Jakarta tapi juga sudah 
merambah ke sejumlah kota di 

Indonesia. Dari kesuksesan tersebut, brand ini 
mulai melebarkan sayap ke bidang fashion yaitu 
Filosofi Kopi Apparel. “Buat kami, lifestyle dan 
kopi itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kopi juga 
bisa jadi nomor satu dalam komunitas kaitannya 
dengan fashion karena kopi juga lifestyle. Dari 
situ kami ingin menawarkan produk yang bisa 
mewakili teman-teman yang mengunjungi kedai 
kami,” ujar Chicco. Brand ini pun menghadirkan 
banyak pilihan fashion, mulai dari kaos, topi, 
kemeja dan masih banyak lagi dengan berbagai 
gaya masa kini. “Kita menyebutnya easy 
streetwear style. Jadi Filosofi Kopi Apparel ini 
mudah untuk digunakan,” imbuh Rio Dewanto. 
Brand ini nantinya akan dipasarkan di kedai 
Filosofi Kopi cabang Semarang, Makassar, 
Jakarta dan Yogyakarta. (teks:eri/ft:ist)
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Komedian Sule mulai merambah bisnis kuliner 
dengan meresmikan restoran dengan nama PCR 
atau Parte Ceker Rempah yang menyajikan berbagai 
menu olahan ceker. Bukan Sule namanya jika bisnis 

restoran tidak unik. Restonya ini mengusung tema Pemilu dimana pembeli harus 
mencoblos menu baru kemudian diberikan kepada kasir. Bisnis kuliner sebenarnya 
bukan hal yang baru bagi pemilik nama asli Entis Sutisna ini. Komedian asal Cimahi 
ini mengaku sudah sejak kecil merambah dunia kuliner. Sang ayah yang berjual 
bakso membuat Sule sudah mengetahui bagaimana untung ruginya membuka 
sebuah tempat makan. Agar dapat bersaing, Sule mengaku sudah memiliki 
tim yang akan memikirkan bagaimana strategi agar bisnis kulinernya ini terus 
berkembang. Salah satunya adalah menyiapkan sebuah President Room yang 
dikhususkan agar pengunjung dapat bertemu dengan Sule. (teks:eri/ft:ist)
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Bisnis kuliner sepertinya masih menarik 
banyak peminat. Artis sekaligus 
presenter Boy William pun tak mau 
ketinggalan dan merilis bisnis barunya 

di bidang kuliner. Ia membuka cafe kekinian 
yang diberi nama Motomoto Museum dan 
Resto. Konsep yang diusung cukup unik yakni 
tidak sekadar menyajikan menu, tapi juga 
memberikan spot bagi pengunjung untuk 
berswafoto. Boy terinspirasi dari kegemarannya 
dan keluarganya akan spot-spot dan lokasi unik 
tiap kali berlibur. “Keluarga saya tipikal yang 
kadang-kadang suka wisata, suka jalan-jalan 
kalau lagi keluar negeri yang kita suka melihat 
tempat-tempat seperti cafe atau museum-
museum yang unik,”tuturnya. Boy tak sendiri 
dalam menjalankan bisnis tersebut. Ia bersama 
dua orang pamannya. Ia juga mewakili generasi 
milenial yang haus akan tempat Instagramable. 
Sehingga membuat cafe yang memiliki spot 
foto-foto. (teks:eri/ft:ist)
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Cinta Laura juga tertarik terjun ke dunia bisnis dengan merilis bisnis di bidang kuliner dan 
fesyen. Dari kegemarannya menjalani gaya hidup sehat adalah hal yang sangat penting, 
menjadi salah satu pemacu Cinta dalam membuka bisnis minuman sehat. “Karena saya 
ingin memotivasi orang-orang untuk hidup sehat,” ujarnya. Walau sudah ada beberapa 

selebriti yang juga berjualan produk minuman, Cinta tak merasa tersaingi. Menurut Cinta, bisnisnya 
tersebut sangat berbeda dengan yang lainnya. “Environmentally friendly. Kita sama sekali tidak 
pakai plastik, botolnya saja gelas.” Sedangkan untuk bisnis fesyen, aktris keturunan Jerman ini 
memilih untuk berjualan gelang. Sebagian keuntungan yang dihasilkan dari bisnis tersebut akan dia 
sumbangkan. Cinta berharap bisnis yang dijalaninya itu tak hanya memberi keuntungan bagi dirinya 
saja, namun juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. (teks:eri/ft:ist)

Cinta Laura
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Seolah tak pernah kehabisan ide berbisnis, 
Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama kali ini 
membuka gerai mi ayam bernama Yummieeh 
Ussy. Bisnis tersebut merupakan kuliner ketiga 

yang digarap pasangan ini. “Saya sangat paham rasanya 
mi dan Andhika juga kasih ide untuk ditambahi dimsum. 
Jadi ini lebih chinese food mix Indonesia,” ujar Ussy. 
Namun tidak hanya mi ayam, mereka juga menyediakan 
dimsum dengan delapan rasa. Meskipun paham dengan 
rasa mi ayam, ibu empat anak itu sempat menemui 
kesulitan dalam mencari rasa yang terenak. Namun 
beruntung semua bisa terlewati. (teks:eri/ft:ist)
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USSY SULISTIAWATY 
ANDHIKA PRATAMA 
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30 Tahun 
Besarkan Tiga Brand 

Busana Muslimah
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Feny Mustafa namanya. Dia adalah 
pendiri tiga brand busana muslim yang 
tersohor di Indonesia: Shafira, Zoya, 
dan Mezora. Dalam wawancara dengan 

eMajels, dia menceritakan jika bisnisnya tersebut 
telah dirintisnya sejak masih duduk di bangku 
kuliah semester 6. Tepatnya Januari 1989 atau 
30 tahun lalu. 

Menurutnya, dirinya terinspirasi untuk 
menekuni bidang fashion, sebab di waktu itu 
masyarakat yang memakai busana muslimah 
masih belum banyak. Bahkan, kala itu memakai 
busana muslim cenderung terbatas. “Saya 
sudah memikirkan ini sejak akhir SMA, sampai 
masuk kuliah saya masih berpikir bagaimana 
caranya agar busana muslimah ini bisa diterima 

Konsistensinya dalam bisnis fashion tak 
terbantahkan. Dirinya sudah menjalani 
bisnis tersebut selama 30 tahun. 
Dalam kurun waktu tersebut, dirinya 
telah berhasil membangun tiga brand 
ternama dalam industri busana muslim 
nasional. Bahkan, dalam segmen ini 
brand-brand yang dirintisnya sukses 
menjadi pemimpin pasar.
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dan dihargai dalam kehidupan bermasyarakat. 
Nah, kala itu saya ada ide untuk membuat toko 
busana muslimah,” ucap Feny.

Lalu, lahirlah Shafira pada Januari 1989. 
Diakuinya, brand yang dirintisnya tersebut 
dikhususkan untuk menyasar pangsa pasar dari 
kelas menengah ke atas. Namun,belakangan 
banyak orang yang memberikannya masukan 
untuk membuat busana muslimah yang 
harganya terjangkau. Atas permintaan pasar, ia 
meresponnya dengan membesut brand baru, 
Zoya, pada 9 tahun lalu. 

Feny menjelaskan, harga yang dibanderol 
untuk brand Shafira memang cukup tinggi 
karena pangsa pasarnya untuk kelas menengah 
ke atas. “Shafira ini untuk kalangan menengah 
ke atas sedikit, tidak atas sekali. Harganya dari 
Rp500 ribu sampai Rp2 juta-an. Meskipun 
ada juga yang harganya sampai Rp5 juta atau 
Rp15 juta, tapi itu sangat terbatas dan by order 
saja. Nah, untuk memenuhi permintaan kelas 
menengah, sembilan tahun lalu saya membuat 
brand Zoya yang harganya terjangkau, antara 
Rp200—Rp500 ribu.”

Termasuk untuk yang low, Feny Mustafa 
menghadirkan brand ketiga bernama Mezora. 
Harganya relatif lebih terjangkau. Soal jenis 
busana yang dirilisnya cukup beragam, dari 
tunik, long dress, scarf, mukena, kerudung, baju 
koko dan lain-lain. Masing-masing jenis ini ada 
di setiap brand-nya (Shafira, Zoya, dan Mezora 
–red). Namun khusus Shafira, Feny merilis 
koleksi baju koko untuk bapak-bapak yang 
aktif bekerja. Sebab baju koko tersebut dibuat 
nyaman untuk ibadah dan bisa pula dipakai 
untuk bekerja.     
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Perbedaan ketiga brand yang dibangunnya, 
selain dari segmen pasar yang disasar adalah 
dari sisi umur para user-nya. Shafira, katanya, 
cocok untuk para muslimah dari rentang usia 
25—45 tahun, sementara Zoya bisa dipakai dari 
usia 18—35 tahun, sementara Mezora untuk 
semua umur. 

Sebagai pelaku usaha yang cukup 
berpengalaman di bidang fashion, Feny melihat 
jika prospek bisnis fashion pada dasarnya masih 
terbuka lebar. Berdasarkan pengamatannya, 
semakin hari masyarakat yang memakai busana 
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muslimah, baik di Indonesia maupun di dunia, 
semakin banyak. “Jadi kalau bicara soal peluang, 
masih cukup besar. Tidak hanya di Indonesia, 
sekarang kalau kita ke London, Rusia, Italia, atau 
Negara lainnya, rasanya semakin banyak orang 
yang berbusana muslimah,” ujarnya.

Menurut Feny, bisnis fashion adalah bisnis 
yang entry border-nya rendah. Artinya, siapa 
saja yang mau bisnis ini bisa masuk. Dirinya 
menyarankan, karena entry border yang rendah 
maka para pelaku usaha di bidang ini harus 
memiliki kekuatan dan keunggulan masing-
masing. “Kalau kita tidak punya keunggulan, 
kemungkinan besar tidak akan bisa survive 

       I Juni 2019 I Tahun XI I @eMajels71



karena memang para pemain di industri ini 
sangat banyak.”

Saat ini terkait produksi untuk ketiga 
brand-nya, kapasitasnya bisa mencapai hingga 
1—2 juta per tahun. Untuk semua produknya, 
ia mengunakan bahan baku lokal. “Bahan baku 
seperti katun, polyspun, dan sifon kami beli di 
lokal,” ucapnya.  

Yang membanggakan, dengan kualitas yang 
dihadirkan, ketiga brand-nya mendapatkan 
respon positif dari para penggunanya. Hal itu 
bisa terlihat dari performa perusahaan yang 
terus bertumbuh setiap tahunnya. Bahkan, 
saat ini Shafco, demikian nama perusahaannya, 
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sukses mempertahankan eksistensinya sebagai 
leader dalam muslim fashion industry. 

Terkait persaingan yang semakin ketat 
dalam industri ini, ia melihatnya sebagai hal 
yang positif. Pelaku usaha busana muslimah 
yang semakin banyak juga diiringi dengan 
jumlah pemakai busana muslimah yang 
bertambah. “Pada dasarnya para pelaku usaha 
itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama 
berdakwah agar masyarakat bisa menutup 
auratnya. Jadi saya tidak melihatnya sebagai 
kompetitor seperti dalam bisnis lainnya.”
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Feny melanjutkan, “Tapi sebagai sebuah 
bisnis, tinggal bagaimana caranya agar omzet 
dan usaha yang dilakukan semakin diminati oleh 
pasar. Nah, itu harus ada usaha yang dilakukan 
agar produk yang dibuat bisa diminati. 
Bagaimana caranya agar konsumen bisa tertarik 
untuk membeli. Itu yang harus dilakukan!” 
imbuhnya.

Untuk menyiasati hal tersebut, Shafco, 
misalnya, memulainya dari pemilihan bahan 
baku yang nyaman dipakai, lalu dari sisi 
desainnya yang harus menarik, warnanya, 
harganya yang cocok, sampai ke ukurannya. 

“Kalau semuanya cocok, insha Allah masyarakat 
akan membelinya. Tapi kalau salah satunya ada 
yang tidak cocok, misalnya, bahannya gak enak 
dipakai atau ukurannya yang gak cocok, ya gak 
akan dibeli.”

Termasuk inovasi dalam desain juga 
dilakukan oleh Shafco. Feny bercerita, untuk 
Shafira hampir setiap minggunya selalu 
mengeluarkan 5—15 desain baru. Sementara 
untuk Zoya, tak kurang dari 10 desain baru 
dirilis setiap minggunya. Demikian pula dengan 
Mezora.    

Diketahui, saat ini showroom/outlet dari 
brand-brand-nya sudah menyebar di seluruh 
pelosok Tanah Air. Feny bersyukur bisa 
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 
sehingga saat ini outletnya bisa berada di 
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banyak daerah. Untuk Zoya, misalnya, kini 
memiliki 144 outlet nasional, Shafira dengan 21 
outlet, dan Mezora dengan 40 outlet. 

Model bisnis yang dilakukan juga berbeda. 
Zoya dikembangkan Feny dengan konsep 
kemitraan atau waralaba. Saat ini sekira 40% 
outlet yang ada adalah milik para mitranya. 
Sementara untuk brand Shafira adalah miliknya 
sendiri dan tidak diwaralabakan. 

Ke depan dirinya masih akan fokus untuk 
menggarap dan membesarkan bisnis di segmen 
ini. Jika tidak ada aral melintang, rencananya 
dirinya akan segera membuka 2—4 outlet 
Shafira dan 30 outlet baru Zoya. Untuk pasar 
mencanegara, Feny juga sedang berusaha agar 
produknya bisa mendarat di berbagai Negara. 

Dengan segudang pengalaman dan 
perjalanan panjang bisnisnya, Feny Mustafa 
memberikan kiat dalam berwirausaha. “Kita 
ini kan pengusaha, jadi harus diusaha-usahain 
sampai bisa berhasil. Ibaratnya kita naik motor 
lalu mogok, kita kan datang ke bengkel minta 
dibetulin, pasti mekanik akan mencari tahu apa 
penyebabnya sampai motor itu bisa jalan lagi. 
Demikian juga bisnis, kalau bisnis kita belum 
jalan, kita harus cari tahu apa penyebabnya, 
mungkin dari sisi desainnya atau harganya yang 
kemahalan. Cari tahu terus sampai akhirnya 
bisnis tersebut bisa jalan,” jelasnya.

Seperti itu pula yang dilakukan oleh 
Feny Mustafa sehingga bisa mencapai 
keberhasilannya. Terlebih lagi, dari sisi 
background dirinya sama sekali tidak memiliki 
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Kiat lainnya adalah positif thinking. Puluhan 
tahun menjalani usaha pasti banyak suka dan 
duka yang dilaluinya. Tapi Feny berusaha 
hanya mengingat hal-hal sukanya saja. Dirinya 
berprinsip jika hidup itu pasti satu paket, suka-
duka pasti ada. “Hidup itu satu paket. Kita tidak 
akan sukses terus, pasti akan ada turunnya. Nah, 
kita harus ambil paketnya. Saya menyadari betul 
hal itu sejak awal.”

Ibu dua anak ini menjalankan roda bisnisnya 
secara professional. Hal itu bisa dilihat dari 
para karyawannya yang seluruhnya terdiri dari 
orang-orang professional. Bukan anak-anaknya 
ataupun saudaranya. Kedua anaknya tidak 
dipaksakan untuk bergabung dengan usaha 
yang telah dibesarkannya. “Semua orang kan 
punya cita-cita, termasuk anak saya, dia punya 
cita-cita sendiri. Saya tidak bisa memaksakan 
kemauan saya kepada anak-anak. Terserah saja, 
mau bergabung atau tidak. Anak pertama saya 
sudah selesai kuliah dan mau buka bisnis sendiri, 
yang kedua baru mau kuliah,” katanya. 

Sukses dengan bisnis fashion, Feny 
Mustafa pun melakukan beberapa ekspansi ke 
beberapa bidang non fashion. Dia menyebut, 
saat ini bidang bisnis yang juga dituruninya 
adalah properti, bisnis bakery sampai ke bisnis 
kecantikan. (Cucun Hendriana/Foto: Reza 
Hardiyani, ist)

riwayat dalam bidang fashion maupun 
bisnis. Latar belakang Feny adalah di bidang 
sosial, dirinya berkuliah di Sekolah Tinggi 
Kesejahteraan Sosial di Bandung. “Hobi saya 
memang ada di bidang sosial. Kalau bisnis mah 
sampingan aja,” ucapnya setengah bercanda. 
Diketahui, saat ini Shafco telah mempekerjakan 
sebanyak 2.000 karyawan. 
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Berawal dari menjual produk 
orang lain, Farah Andalia dan 
Yunnia Diah terpikir untuk 
membuat sendiri produk 
gendongan bayi. Mereka ingin 
membuat produk yang unik, 
praktis, berkualitas, dan kekinian 
dengan berbagai macam bentuk 
dan motif yang menarik.
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Dari pemikiran tersebut, 
keduanya lantas berusaha untuk 
mewujudkannya. “Awalnya, saya 
menjual produk gendongan milik 

orang lain. Lalu saya memiliki ide untuk 
membuat produk sendiri. Kemudian saya mulai 
mencari-cari apa saja yang diperlukan seperti 
bahan-bahannya,” tutur Farah. 

Lebih lanjut Farah menjelaskan bahwa 
tujuannya membuat produk gendongan 
sendiri adalah ingin mempunyai produk yang 
mengekspresikan kebutuhan mereka sendiri dan 
juga konsumen. “Jadi, sewaktu anak kami masih 
bayi, gendongan sangatlah penting dan perlu. 

Apalagi tidak semua tempat bisa menggunakan 
stroller sehingga akan nyaman memakai 
gendongan karena lebih mudah dan praktis 
dibawa-bawa,” ujar Farah.

Selain itu, menurut Farah dan Yunnia, 
gendongan memiliki fungsi yang sangat banyak 
dan membantu memudahkan orang tua. 
“Contohnya saja jadi lebih erat antara orang tua 
dan anak.” Berbekal hal itu, mereka berusaha 
membuat gendongan yang berkualitas dan 
nyaman karena masih banyak sekali orang-orang 
yang asal pakai.

Mereka berdua kemudian membuat produk 
gendongan dengan brand Fin Baby. Dalam 
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usaha tersebut, mereka berbagi peran. Farah 
bekerja di bagian marketing dan Ina panggilan 
akran Yunnia di bidang produksi. Mereka 
membuat produk gendongan dari bahan yang 
adem dan bisa menjadi melar dan tertahan 
sehingga nyaman digunakan. Farah dan Ina 
tidak hanya memberikan kenyamanan tapi juga 
kekinian yang lebih fashionable.

Sampai saat ini, Farah dan Ina sudah 
membuata 4 macam produk gendongan yakni 
gendongan jarik yang modelnya ada kantungnya 
dan tidak ada kantung yang berbahan katun 
berukuran 100 x 240 cm. Ada pula gendongan 
geos yang bahannya terbuat dari kaos dan 
dilengkapi dengan dua macam layer yaitu single 
layer dan double layer. Geos ini sendiri adalah 
jenis pouch sling/gendong instan. Untuk harga, 
Farah dan Ina membanderol dengan harga 
antara Rp90.000 - Rp110.000 untuk gendongan 
jarik dan gendongan geos harganya Rp120.000.

Dalam pengerjaannya, Farah dan Ina 
memiliki partner dan juga pihak ketiga yang 
sudah mereka percaya. “Tapi kami tetap 

memproduksinya dengan standar yang sudah 
kami targetkan.”  Dengan demikian maka Farah 
dan Ina merasa sudah membantu para penjahit 
rumahan yang bekerja sama dengan mereka. 
“Jadi, bukan hanya kami yang berpenghasilan, 
namun mereka juga berpenghasilan.”

Untunglah selama menjalakan usaha ini, 
mereka belum menemukan ada pembeli yang 
komplain. “Tapi jika menemukan komplain dari 
konsumen yang bilang bahannya kasar atau 
jahitannya jelek ya saya terima-terima saja. 
Apalagi di marketplace itu sangat penting untuk 
rating. Untuk saat ini belum pernah ada yang 
mengembalikan barang tapi jika suatu saat 
ada, maka akan kami ganti secepat mungkin,” 
ujar Farah.Untuk mencegah hal-hal tersebut, 
maka sebelum barang dikirim, pihaknya akan 
mengecek terlebih dahulu kualitas dari produk 
gendongan tersebut. 
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Untuk kendala, Farah dan Ina sepakat 
mengalami kendala dalam mencari bahan 
yang berkualitas, bagus dan stretch. Kendala 
lain adalah pemilihan motif-motifnya sesuai 
dengan bayi. Karena mereka ingin membuat 
produk gendongan dengan motif yang lucu 
dan kekinian. “Biasanya gendongan jaring 
bentuk batik hanya itu itu saja. Dari dulu sampai 

sekarang pasti motifnya itu terus,” kata Farah. 
Selain membuat dalam motif yang masa kini, 
kelebihan produk gendongan jarik milik Farah 
dan Ina adalah semakin lama dicuci maka 
gendongan akan semakin lemas dan bahannya 
juga sangat menyerap.

Sementara dalam menghadapi kompetitor, 
Farah dan Ina melakukan promosi lewat 
Instagram dan Facebook. Selain itu, testimoni 
dari pembeli membantu menyakinkan para 
calon pembeli lain untuk membeli produk 
mereka. Farah dan Ina pun tak memusingkan 
jika kompetitor lain menjual murah. “Zaman 
sekarang konsumen lebih cerdas. Mereka bisa 
membedakan barang berkualitas dan tidak,” 
kata Farah.

Farah dan Ina semakin yakin akan usaha 
yang mereka rintis karena mendapat dukungan 
dari pemerintah kota Depok. Bentuk dukungan 
tersebut berupa ikut serta jika ada bazar di kota 
Depok. “Kami juga didukung untuk kios dan 

training online karena latar belakang kami bukan 
pebisnis tetapi ibu rumah tangga. Kebetulan 
UKM di Depok sangat aktif dan penggerakan 
UKM sangat rapi,” tutur Farah. Walau saat ada 
bazar, produk mereka tak selaris makanan dan 
minuman, tetap ada yang beli sesuai dengan 
target.  

Agar dapat bersaing maka Farah dan 
Ina memiliki strategi dalam berpromosi yaitu 
dengan pengenalan produk yang menjangkau 
komunitas para ibu-ibu. Dengan adanya 
ini, target pasarnya lebih terkonsep. Untuk 
pengembangan usaha, Farah saat ini sedang 
menekuni marketing online dan melebarkan 
pasar dengan sistem reseler.

Untuk ke depannya nanti mereka tetap 
akan fokus pada gendongan bayi, daripada 
macam-macam mencoba yang lain.  Walau 
hanya satu produk tapi motif dan bentuknya 
saja yang berbeda-beda. Sebelum mengakhir 
perbincangan, Farah dan Ina ingin berbagi ilmu 
singkat.“Tips dalam menjalankan bisnis adalah 
bikin saja dan terus belajar informasi tersebut 
secara mendalam. Tidak usah dipikirkan untuk 
masalah ke depannya karena semua pasti ada 
masalah,” tutup Farah. (teks:adelia/foto:reza)

       I Juni 2019 I Tahun XI I @eMajels80



Untuk memudahkan gaya hidup orang-
orang yang cenderung lebih produktif, 
Hilwa Saleh Alwaini bersama dua 
rekannya membuat terobosan dengan 
membangun bisnis yang bergerak di 
bidang kecantikan dengan konsep one 
stop beauty clinic. 
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Dengan nama Nurtura Aesthetic and 
Wellness, kliniknya dibangun sejak 
dua tahun lalu di kawasan Menteng, 
Jakarta Pusat. Terkait bisnisnya 

ini dirinya selalu mengedepankan untuk 
menggunakan peralatan-peralatan paling 
mutakhir.

Menurut wanita bernama lengkap dr Hilwa 
Saleh Alwaini, saat ini konsumen Nurtura terdiri 
dari beragam umur dan kalangan. Terkait umur, 
konsumen mulai dari usia 18 tahun hingga 60 
tahun. Mereka umumnya adalah perempuan, 
meskipun ada juga pria yang menjadi 
konsumennya. “70 persen konsumen kami 
adalah wanita, selebihnya pria,” sebut Hilwa.

Diakuinya, saat ini kesadaran masyarakat 
untuk tampil lebih cantik dan sehat, sudah lebih 
baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal 
ini diprediksi lantaran adanya pengaruh media 
sosial, tuntutan pekerjaan, maupun tuntutan 
sosial. “Konsumen kami ada yang dari kalangan 
mahasiswi, para karyawan, ibu rumah tangga, 
sampai para pengusaha wanita,” katanya.

Diakuinya, salah satu tantangan dalam 
pengembangan klinik estetika adalah harus keep 
upto date terhadap teknologi kecantikan yang 
berkembang sangat pesat di dunia. Oleh sebab 
itu, dirinya dan timnya juga terus mengikuti 
perkembangan tersebut dengan mengikuti 
beragam seminar dan simposium. “Kalau tidak 
begitu, sebagai dokter kita akan ketinggalan. 
Sebab teknologi di bidang kecantikan ini 
berkembang cepat,” tuturnya.

Saat ini Nurtura digawangi oleh 4 dokter 
yang memiliki spesialisasi di bidang estetika. 
Hilwa sendiri merupakan jebolan Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia tahun 
2009. Pada tahun 2009 – 2010, Hilwa sempat 
mengenyam pendidikan di Medical Science 
University of Melbourne Researcher in Plastic 
Surgery Department, The Northern Hospital, 
Melbourne.  

Hilwa yang sejak awal bercita-cita 
memiliki klinik kecantikan yang holistic, 
terus bersemangat untuk memperdalam 
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Dirinya melihat jika prospek di bidang 
estetika ini akan tetap bagus dan semakin 
berkembang. Sebab demand pasarnya yang 
tidak bakal habis. Ia mengumpamakan, bidang 
ini sama seperti bisnis makanan, dimana orang 
akan selalu mencarinya. “Banyak pasien kami 
yang merasa kejauhan ke lokasi kami. Ini artinya 
demand pasar masih cukup besar. Untuk itulah 
kami berencana dalam dua tahun ini sudah 
bisa membuka cabang baru di sekitar selatan 
Jakarta. Hal ini sesuai dengan mimpi kami untuk 
membuka cabang baru di beberapa area di 
Jakarta.”

Termasuk dalam pelayanan, dirinya 
juga akan melengkapinya, misalnya, dengan 
membuka layanan bedah plastik, dan lain-lain. 
Saat ini pasien Nurtura bisa mencapai hingga 
300 orang per bulan. “Tapi itu pun tergantung 
bulannya. Kalau Ramadan umumnya orang agak 
malas untuk treatment. Nah, di jelang Lebaran 
atau musim liburan biasanya yang ramai,” 
ujarnya.

pengetahuannya dengan mengikuti kursus 
terkait kesehatan kulit. Pada 2017, dia akhirnya 
meraih Diploma of Aesthetic Medicine by 
American Academy of Aesthetic Medicine.
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Dengan peralatan sekelas Eropa, Nurtura 
lebih banyak menerima pasien untuk layanan 
slimming dan laser wajah. Hilwa menjelaskan, 
di antara para pasiennya sekira 70-90% merasa 
puas dengan layanan yang diberikan sehingga 
mereka kembali lagi. “Dengan mereka repeat, 
artinya mereka happy dengan hasil yang 
didapatkannya. Perlu diketahui, penanganan 

untuk setiap pasien itu berbeda-beda. Untuk 
slimming umumnya bisa 4 kali treatment, kami 
juga atur pola dietnya. Soal hasilnya, kalau dia 
mengikuti saran dokternya, kadang hanya dua 
bulan sudah selesai.”

Untuk menjangkau lebih banyak konsumen, 
pihaknya juga banyak berkolaborasi dengan 
beragam brand lokal. Dengan berkolaborasi dan 
saling membantu, diharapkan jumlah konsumen 
akan semakin bertambah. Demikian juga 
dengan pelayanan yang diberikan, keterampilan 
para dokternya, cara komunikasi dokternya, 
profesionalitas para staf, ditambah peralatan 
paling update dan terdepan, juga sangat 
menunjang eksistensi di bisnis ini.

Hilwa yang juga sebagai dokter di salah 
satu rumah sakit dan beberapa klinik BPJS 
mengakui jika di klinik estetika banyak hal baru 
yang harus dipelajarinya. Terkait ketertarikannya 
dengan bisnis kesehatan, dirinya mengatakan, 
“Jadi setelah lulus kuliah itu saya sempat 
bekerja di rumah sakit. Oleh manajemen saya 

diberi kepercayaan untuk bergabung dalam 
tim manajemen sampai akhirnya saya banyak 
belajar tentang manajemen rumah sakit. Nah, 
dari situ saya mulai menemukan passion di 
bisnis kesehatan.”

Ke depan dirinya ingin agar klinik lokal 
seperti Nurtura ini bisa sebanding dengan klinik-
klinik internasional. Sebab, kenyataan saat ini 
masih banyak masyarakat yang berobat estetika 
ke luar negeri. Padahal, standar dan peralatan 
yang digunakan oleh klinik lokal juga berstandar 
internasional. Demikian pula dengan SDM, 
kualitasnya sama dengan klinik-klinik ternama. 
“Kita harus lebih percaya diri, treatment estetika 
itu bisa dilakukan di dalam negeri,” demikian 
Hilwa. 
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Terkadang apa yang tampak seperti tidak berguna, ditangan orang 
yang kreatif bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya unik tapi juga layak 
jual dan tak jarang dengan harga tinggi. Setidaknya hal tersebut yang 
dilakukan Fadli Lidra yang berhasil membuat karya unik beruapa aksesori 
dan suvernir dari limbah batok kelapa yang banyak dibuang begitu saja.
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Berawal dari hobi, Fadli yang sangat 
menyukai karya seni ini kemudian 
mencoba melakukan sesuatu. Melihat 
limbah batok kelapa yang banyak 

di sekitarnya, menggelitik nalurinya untuk  
menggunakannya. Ia ingin membuat karya yang 
lebih bermanfaat dengan limbah batok kelapa 
sebagai bahan utamanya. Namun ternyata 
tak semudah yang dibayangkan, Fadli harus 
berulang kali bereksperimen hingga akhirnya 
menghasilkan aksesori dan suvenir.

Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat 
ini lalu terpikir untuk menjualnya dan serius 
menjadikannya sebagai bisnis. Maka dengan 
nama Sayak.co, Fadli memulai usaha. Untuk 
modal usaha, Fadli mengatakan nyaris tidak 
mengeluarkan biaya. “Kalaupun ada hanya 
membeli beberapa alat-alat perlengkapan 
untuk penunjang . Seperti amplas dan gergaji. 
Pisau dan bahan hanya diminta dari tempat 
pengolahan santan yang sudah menjadi sampah 
disana,” tuturnya. 

Karya yang pertama dibuatnya adalah 
aksesori berupa cincin. Proses pembuatan cincin 
tergolong sulit. Selama tiga hari ia mencoba dan 
selama itu pula harus mengalami kegagalan. 
Fadli terus mengasah kemampuannya maka dari 
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yang awalnya hanya membuat cincin kemudian 
berkembang menjadi beberapa aksesori lain 
seperti kalung, gelang, anting, tas, dan jam 
tangan. “Biasanya kami membuat seperti yang 
diinginkan konsumen atau custom dan semua 
dikerjakan dengan handmade.” Karena banyak 
peminat yang juga minta dibuatkan suvenir, 
maka Fadli pun memenuhinya dan tidak hanya 
suvenir pernikahan, tapi juga cenderamata 
untuk acara lain. Saat banyak pesanan kelompok 
atau pesanan dalam jumlah banyak, Fadli 
biasanya meminta kepada teman-temannya 
untuk datang membantu. 

Untuk harganya, anak sulung dari tiga 
bersaudara ini memasang dari 25 ribu rupiah 
sampai 900 ribu rupiah. Fadli pernah mendapat 
pesanan dengan mencapai angka yang lumayan 
besar untuk ukuran usahanya. “Saya pernah 
mendapat pesanan seharga 10 juta rupiah 
dengan keuntungan bisa dikatakan 90% dari 
penghasilan,” ujarnya bangga.  

Sejak memulai usaha hingga saat ini Fadli 
memasarkan karyanya melalui media sosial 
dan toko-toko online sehingga karyanya 
tersebut sudah tersebar ke seluruh Indonesia. 
“Saya pernah tinggal di Bali dan langsung 
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memasarkannya kepada wisatawan luar negeri 
yang berkunjung ke sana.”

Karena apayang dikerjakanya berdasarkan 
hobi, maka dalam proses pengerjaannya, 
Fadli mengaku tidak ada menemukan kendala 
yang berarti. Namun pria yang menggemari 
musik reggae ini masih merasakan ganjalan. 
“Jika ada banyak mesin modern mungkin 
sangat membantu karena saya hanya punya 
beberapa mesin manual,” ujarnya. Fadli merasa 
kurangnya perhatian pemerintah daerah kepada 
pelaku usaha ukm seperti dirinya. “Tidak ada 
pembinaan kepada pelaku ukm atau bantuan,” 
keluhnya.

Namun Fadli tak ingin kehilangan semangat 
karena hal itu. Ia tetap berusaha sebaik mungkin 
untuk menghasilkan karya yang disenangi 
pelanggannya dan kepuasan customer adalah 
hal yang menggembirakan bagi Fadli. Demikian 
pula dalam menghadapi kompetitor, Fadli 
sudah memiliki cara tersendiri. “Selalu berusaha 
menjadi lebih baik, konsisten dan tetap 
semangat. Karena tidak semua orang menyukai 
karya saya. Begitu pun karya mereka. Jadi tidak 
ada yang perlu ditakutkan,” jelasnya. 

 Fadli sudah mempersiapkan rencana 
ke depannya nanti untuk memajukan usaha. 
Ia ingin selalu jadi lebih baik lagi dengan 
mengembangkan usaha tidak lagi hanya 
membuat aksesori dan suvenir. “Saya ingin 
membuat baju brand Sayak.co dan item yang 
belum pernah dibuat,” bebernya. Untuk itu ia 
selalu menanamkan prinsip konsisten, berani 
mengambil risiko, pandai menjaga mood, selalu 
belajar serta terus semangat agar usahanya 
bisa terus bertahan dan semakin berkembang. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Johanes Paulus

Berkibar dengan 
Payung Promosi 
yang Tembus hingga 
Maldives
Banyak produk dari Tanah Air yang berkibar di pasar 
dunia. Salah satu yang membanggakan adalah payung 
promosi. Di tangan Johanes Paulus, payung bermerek 
Jope Umbrella asal Indonesia berhasil masuk pasar 
mancanegara seperti Singapura, Srilanka, hingga 
Maldives. Apa rahasianya?
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Johanes Paulus dari Istana Payung 
mengatakan, paying merupakan 
salah satu kebutuhan untuk promosi 
yang paling diminati. Terlebih di 

musim penghujan, hamper 80% perusahaan 
mengalokasikan anggaran barang promosinya 
ke paying. Diakuinya, payung promosi umumnya 
banyak dipesan oleh perusahaan seperti 
perbankan, instansi pemerintahan, showroom 
mobil, sekolahan, hingga perusahaan asuransi.

“Di musim hujan sepertri sekarang, yang 
biasanya mereka pakai jam, kaus, atau gelas 
untuk merchandise perusahaan, mereka beralih 
ke payung promosi,” ucapnya.

Johanes menyebut saat ini Jope Umbrella 
mampu memproduksi antara 10 ribu hingga 50 
ribu payung setiap bulannya. Untuk kebutuhan 
produksinya, dirinya berkolaborasi dengan 
pabrik-pabrik lokal di kawasan Jawa Barat dan 
Jawa Tengah.

Berkat konsistensinya, bahkan kini Jope 
Umbrella dikenal sebagai merek payung 

promosi nomor satu di Google. Namun 
bergerak di bidang payung promosi ini bukan 
tanpa tantangan. Selain tensi persaingan yang 
tinggi, di musim panas biasanya penjualan juga 
menurun. 

“Nah, untuk musim panas biasanya kami 
melakukan strategi dengan mengeluarkan 
model yang unik, bukan lagi payung hujan tapi 
payung fashion. Modelnya menarik dengan 
padu-padan warna yang cerah sehingga tetap 
menarik,” ujar Johanes.

Selain menyasar pangsa pasar dalam 
negeri, Jope Umbrella juga sukses menggebrak 
pasar mancanegara. Sebagai brand lokal, saat 
ini payungnya sudah berhasil menembus pasar 
Singapura, Srilanka, hingga Maldives. “Sebagai 
merek lokal, Jope sudah cukup dikenal di 
Maldives sebagai payung promosi dengan 
kualitas premium. Mereka memilih payung ini 
karena kualitas dan kekuatannya,” ujarnya.

Johanes memprediksi, ke depan bisnis 
payung akan semakin bertumbuh seiring 
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dengan tren masyarakat yang mulai beralih 
menggunakan transportasi umum seperti KRL 
dan MRT. “Termasuk saya sudah mulai naik MRT. 
Tapi masalah ketika kita jalan kan cuaca (panas 
atau hujan –red). Nah, disinilah fungsi payung 
diperlukan. Saya sih yakin dengan semakin 
meningkatnya masyarakat yang beralih ke 
transportasi umum, bisnis payung seharusnya 
semakin pesat.”

Sebagai pelaku usaha yang telah makan 
asam garam dalam bisnis paying, Johanes 
memberikan tips dalam memilih payung yang 
berkualitas. Menurutnya, payung yang baik 
itu adalah paying dengan material yang kuat: 
kain yang lebih tebal, lapisan silver yang tebal, 
tulang hitam anti karat yang dipadu dengan 
handle elegan nan mewah. “Payung promosi itu 
kan disablon, dibuka-tutup. Kalau tidak kuat itu 
akan membuat imej perusahaan menjadi jelek 
juga,” sebutnya.

Jope sendiri memiliki kelebihan dengan 
menggunakan kain yang lebih tebal, jenis kain 
pongee, atau lapis silver dengan tiga lapisan. 
“Dengan demikian kain payung tidak mudah 
tergores dan pasta payung dapat tercetak 
dengan sempurna. Kualitas sablonan menjadi 
lebih tahan lama dan tidak mudah pudar,” 
jelasnya. 

Payung yang bagus juga harus memiliki rangka 
yang lebih kuat, umumnya payung biasa 
menggunakan rangka 8 mm, tapi Jope bisa 10 
mm hingga 12 mm dengan rangka berbahan 
besi anti karat dan tulang yang anti angin.   

Merambah Jas Hujan
Selain payung, Johanes juga membidik 

bisnis jas hujan. Dirinya mengeluarkan jas hujan 
merek Masterain untuk laki-laki dan Carol untuk 
para pengendara wanita. Terkait jas hujan ini, 
ia memberikan penjelasan. “Harus diketahui 
jika di pasaran itu terdapat tiga jenis jas hujan. 
Pertama, jenis HDPE yang terbuat dari plastik 
paling tipis yang berfungsi sebagai jas hujan 
darurat. Kedua, jas hujan berbahan PVC plastik 
press. Ketiga, jas hujan jenis jahitan yang 
umumnya berbahan parasut,” ungkapnya.

“Soal harga, pasti lebih murah jenis HDPE 
karena terbuat dari plastik tipis. Sementara 
untuk jenis PVC plastik, cukup murah juga tapi 
masih kurang kuat. Nah, yang jenis jahitan 
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berbahan parasut (parasut terbaik namanya 
taslan –red) ini yang paling bagus tapi harganya 
lebih mahal,” imbuh Johanes.

Terkait modelnya, kata Johanes juga 
terdapat tiga model jas hujan, yakni raincoat, 
ponco, dan model setelan (baju dan celana). 
Model raincoat ini umumnya dipakai untuk 
para pejalan kaki atau para petugas seperti 
polisi yang bertugas di saat hujan. Lalu, model 
ponco yang masih digandrungi oleh para bikers 
terutama ojek online karena kepraktisannya. 
“Dari pengalaman kami, model baju dan celana 
juga banyak yang menyukainya, terlebih jas 
hujan Masterain dan Carol hanya diproduksi 
dalam model ini saja,” tukasnya.

Bahan parasut taslan sendiri memiliki 
keunggulan tidak panas saat dipakai, sebab 
bahannya seperti kain. Hanya saja jika hujan 
sangat deras, bahan menjadi sedikit lembab. 
Untuk itulah diperlukan perawatan dengan 
menjemurnya setelah digunakan. “Bahan 
parasut ini aman dijemur, berbeda dengan 
bahan PVC yang kalau dijemur bisa mengeras 
dan getas,” demikian Johanes. 
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Sebagai negara muslim terbesar di 
dunia, Indonesia memiliki potensi yang 
sangat bagus bagi industri tekstil dan 
juga berkah bagi pebisnis baju muslim. 

Apalagi kini kesadaran dan tren mengenakan 
baju muslim semakin tahun semakin meningkat. 
Busana muslim pun sudah tak lagi didominasi 
kaum hawa tapi juga pria, remaja dan anak-
anak. Untuk wanita selain busana muslim, 
konsumen hijab pun terus menunjukan 
peningkatan yang signifikan. Bahkan harga pun 
tak lagi menjadi masalah. Permintaan pasar 
tentang hijab ini semakin tinggi, terbukti dengan 
semakin banyak wanita yang ingin memiliki hijab 
trendi namun tetap syar’i. Terlebih lagi kini juga 
semakin banyak artis papan yang mengenakan 
hijab, sehingga bisnis ini pun semakin moncer.

Maka tak heran bila jualan hijab atau baju 
muslim dianggap sebagai peluang usaha yang 
menjanjikan. Tidak hanya masyarakat biasa 
yang mencari pundi-pundi uang dari bisnis ini, 
namun juga oleh para artis. Mereka memulai 
bisnis hijabnya dengan berbagai model, mulai 
dari jilbab motif bergaris, polos, clothing line, 
maupun bunga-bunga. Bahkan beberapa artis 
tersebut ada yang menghasilkan omzet yang 
tinggi dari bisnis hijab dengan kualitas tinggi. 
Siapa sajakah mereka?

Nagita Slavina
Nagita Slavina semakin giat dalam berbisnis. 
Istri Raffi Ahmad dan Ibu dari Rafathar ini 
ternyata juga punya bisnis hijab bernama 
Mukena Nagita Slavina. Gigi panggilan akrab 
sangat memerhatikan kualitas. Modelnya 
yang elegan, menggunakan bahan voile, 
tidak mengilap dan adem. Maka tak heran 
dari kombinasi model dan bahan yang bagus 
membuat harga yang dibanderol pun termasuk 
tidak murah.

       I Juni 2019 I Tahun XI I @eMajels94

BISNIS SELEB



Laudya Chintya Bella
Setelah membuka bisnis kue Bandung Makuta 
dan Bebelly Bakery, saat ini Bella semakin 
melebarkan bisnisnya tersebut dalam jenis 
yang berbeda. Istri dari pengusaha Malaysia 
ini memiliki bisnis hijab yang diberi label ‘L’ by 
Laudya Cynthia Bella atau LCB. brand ini juga 
sudah punya outlet sendiri di Jakarta. Bella 
mengungkapkan bahwa keinginannya untuk 
membuat bisnis hijab sudah lama ada di 
benaknya dan ia pun bersyukur karena akhirnya 
berhasil mewujudkannya. Kendati harga 
hijabnya cukup mahal, bisnis yang berlokasi di 
salah satu tempat perbelanjaan di kota Jakarta 
tersebut tidak sepi pembeli dan koleksi hijabnya 
diminati masyarakat. 

Ashanty 
Seperti diketahui, istri Anang Hermansyah 
telah memiliki banyak usaha. Mulai dari bisnis 
kosmestik hingga kuliner. Tapi rupanya Ashanty 
pun tertarik untuk menjajal bisnis hijab.  
Melalui brand Ashanty X Jovian, Ashanty tak 
mau ketinggalan untuk menangkap peluang 
meraup manisnya untung dari bisnis hijab. Ia 
berkolaborasi dengan desainer asal Negeri Jiran, 
Malaysia. Hijab yang terbuat dari sutra satin ini 
setiap model yang dikeluarkan secara limited 
edition. Selain itu, nyaman dikenakan dan tidak 
mudah kusut. Maka tak heran bila dijual dengan 
harga cukup mahal. Tidak hanya Hijab, pemilik 
nama lengkap Ashanty Siddik Hasnoputro ini 
juga merilis brand pakaian muslim buat anak 
bernama Arsy X Arsya.
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Syahrini 
Syahrini memiliki beberapa bisnis dan salah 
satunya adalah bisnis hijab. Ia melabeli hijabnya 
dengan nama Fatimah Syahrini. Tak hanya 
untuk pengguna hijab, produk Syahrini juga bisa 
dipakai wanita untuk aksesoris. Apalagi untuk 
para fashionista yang selalu ingin tampil keren. 
Scarf Syahrini ini memiliki ciri khas monogram 
inisial nama yaitu SR. Syahrini menjual scarf 
premium berbahan ultra silk dengan warna dan 
motif yang elegan dibanderol dengan harga 
fantastis. Walau tergolong mahal, hijab ini 
ternyata laris manis. 

Awkarin 

Selebgram yang memiliki nama asli Karin 
Novilda teryata ini juga memiliki bisnis hijab 
yang bernama hallybyawkarin. Produk hijab 
Awkarin ini memiliki dua model, satin dan 
basic. Karin menamakan warna-warna hijabnya 
yang berbahan katun tersebut dengan nama 
yang berbeda-beda agar calon pembeli lebih 
dimudahkan saat akan memilih warna. Karin 
memberikan nama yang berkonsep tumbuhan, 
yaitu poppy, carnation, allysum, lilac, cinnamon, 
artemisia, dandelion, calla, dan anemone. 
Menurut Awkarin ada arti dari masing-masing 
nama tumbuhan yang dijadikan warna tersebut. 
Selain bahan katun, Awkarin juga menyediakan 
varian hijab satin dengan menggunakan nama-
nama planet seperti earth, mars, titans, pluto, 
saturn, neptune, venus, mercury, jupiter, dan 
uranus. (teks:eri,bbs/ft:ist)
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Membantu UMKM di 
Indonesia Go Digital 
Awalnya Ardian Rizqi Rahmawana 
berniat membantu teman-teman 
mengerjakan tugas. Saat itu memang 
sedang musimnya tugas-tugas kuliah 
dari dosen. Ardian yang kuliah di 
jurusan PTIK (Pendidikan Teknik 
Informatika & Komputer) sekitar 
tahun 2014 sering dimintai tolong 
membantu bahkan sampai ada 
yang rela membayar demi tugasnya 
terselesaikan. Ardian kemudian 
berpikir untuk serius menjadikannya 
sebagai bisnis penyedia Jasa IT seperti 
pembuatan website, aplikasi dan sistem 
informasi. 

Ardata Media
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Seiring dengan kemajuan teknologi, 
ternyata semakin lama prospeknya 
semakin bagus. Ardian  juga sering 
diundang untuk mengisi seminar-

seminar tentang IT dan kewirausahaan. “Sampai 
disatu titik saya memberanikan diri mengajak 
teman untuk bermitra dan membangun 
perusahaan yang lebih serius lagi. Hingga 
terciptalah CV Ardata Media.”

Bersama rekannya bernama Rendi Pradipta, 
pria kelahiran Pati merancang suasana baru 
agar mampu mewujudkan visi dan misi Ardata 
menjadi pioner di bidang digital marketing 
dan software house. Namun walau sudah 
menggabungkan kemampuan Ardian di 
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bidang digital marketing dan Rendi Pradipta di 
manajemen dan marketing tapi mereka merasa 
masih perlu tambahan tim agar bisa bersaing 
di dunia IT. Untuk menunjang software house 
Ardata, Ardian lalu mengajak seorang rekan lagi 
yang bernama Zulham Azwar Achmad untuk 
bergabung. 

Mereka menawarkan beberapa layanan 
digital marketing antara lain sosial media 
management, video promosi dan branding, 
facebook dan instagram ads, google adword. 
Sedangkan untuk software house jasa 
pembuatan website, pembuatan aplikasi 
android. Untuk fasilitas setiap klien kami berikan 
grup konsultasi lifetime untuk membantu dan 
mengetahui keinginan klien. “Kami sangat 
mengedapankan layanan after sales, karena 

bagi kami klien adalah aset yang berharga, dari 
1 klien yang puas, akan mendatangkan klien-
klien lainnya.” Ardian mengatakan klien mereka 
berasal dari intansi pemerintah, komunitas, 
asosiasi, perusahaan, serta UMKM. Klien paling 
banyak berada di Jabodetabek, dan ada 
beberapa yang dari luar pulau Jawa. 

Dengan team berjumlah 8 orang serta 
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beberapa freelancer, mereka membantu 
para klien dalam  mewujudkan konsep dan 
kebutuhannya, misalnya yang sedang tren 
sekarang ini adalah social media management. 
“Kami membantu para pebisnis dalam 
mengelola social media bisnisnya, selain itu 
kami juga sering dimintai bantuan dalam 
membangun sistem informasi untuk instansi 
dan perusahaan, baik dari dinas pemerintahan, 
hingga perusahaan swasta,” ujar sulung dari tiga 
bersaudara tersebut. Bagi Ardian  tantangan 
terbesarnya adalah menyatukan visi antar tim, 
dan menerapkan zero complain dari klien.

Untuk menjangkau para calon klien, mereka 
menggunakan media website, ads, pameran 
atau expo, serta pelatihan-pelatihan untuk 
UMKM. “Kami memiliki misi membantu UMKM di 
Indonesia untuk go digital.” Untuk itu pihaknya 
bekerja sama dengan Gapura Digital dari Google 
untuk training UMKM yang ada di Semarang. 
Mereka juga bekerja sama dengan UMKM Center 
Jawa Tengah untuk menjadi konsultan para 
UMKM di Jawa Tengah khususnya. 

Pria yang gemar traveling ini mengatakan 
kesulitan yang dihadapi timnya dalam bidang 
jasa IT adalah konsep dan perancangan awal 
klien yang masih mentah atau data yang kurang 
sehingga pada waktu pembuatan program 
ada beberapa komponen tidak sesuai dengan 
timeline. “Untuk mengatasinya kami meminta 
data serta alur serta gambaran sistem agar dari 
tim perancangan dapat membuat schedulling 
dengan baik serta dapat mengalokasikan 
sumber daya manusianya.” 

Sementara dalam menghadapi kompetitor, 
Ardian dan timnya tidak menganggap 
sebagai musuh, namun justru didekati untuk 
diajak bekerjasama. “Ketika kami kewalahan 
menangani orderan, kami ajak kompetitor untuk 

membantu, begitupun sebaliknya. Tapi kami 
juga selalu membenahi internal kami, supaya 
bisa mengungguli kualitas kompetitor.”

Ardian yakin prospek usahanya sangat 
baik karena kedepan teknologi semakin maju 
dan baru. “Serta dukungan pemerintah tentang 
teknologi, startup, dan sebagainya mulai 
banyak. Pemerintah mulai melek tentang hal ini,” 
ujarnya.  Untuk itu bersama timnya, Ardian akan 
selalu berinovasi memikirkan ide-ide baru untuk 
dijadikan layanan dan produk mereka. “Karena 
kami tahu teknologi sangat cepat bergeraknya. 
Oleh karena itu untuk memajukan usaha perlu 
setiap saat meng upgrade ilmu yang kami 
miliki,” tutup juara pertama Kompetisi Web 
Design tingkat Nasional ini. (teks:eri/ft:dok.pri)

       I Juni 2019 I Tahun XI I @eMajels100

INDUSTRI KREATIF



       I Juni 2019 I Tahun XI I @eMajels101

Saya dan teman adalah ibu 
rumah tangga. Lalu kami 
mencoba membuka usaha 
yaitu di bidang  fashion 
karena minat kami sama.  
Usaha tersebut tidak kami 
kerjakan masing-masing 
(bukan partner). Awalnya 
kami baik-baik saja karena 
memang sudah sepakat 
mencari pasar yang tidak 
sama. Namun lambat laun 
saya jadi merasa kami 
bersaing, merasa siapa yang 
paling sukses. Bagaimana 
cara mengatasi hal ini? Terima 
kasih banyak atas sarannya.

Sarita, Malang

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
K

O
N

S
U

LT
A

S
I p

si
k

o
lo

g
i 

PERSAINGAN

BISNIS

Ibu Sarita yang baik,
Kadang memang tidak dapat dipungkiri teman usaha menjadi lawan usaha alias saingan. Hal ini 
biasanya karena kita paham bahwa ada rasa keinginan lebih daripada yang lain dari masing-masing 
orang. Ego manusia memang biasanya menginginkan bahwa dia yang paling baik atau paling unggul 
walaupun hal ini pada kenyataannya bisa dibatasi dengan adanya empati dan kesadaran bahwa kita 
tidak bisa hidup sendiri. Bisnis tentunya juga menganut paham yang sama, makanya tidak heran 
ada istilah monopoli dalam bisnis. Hubungan pertemanan memang bisa jadi perekat dalam bisnis 
namun sebaliknya juga bisa menjadi masalah. Perlu pembagian tugas yang pas dan sesuai dengan 
kepribadian. Komitmen untuk membesarkan usaha bersama juga diperlukan, walaupun kadang-
kadang beberapa memberikan kesempatan untuk berusaha sendiri tapi yang berbeda dengan apa 
yang dikerjakan bersama. Namun kasus ibu agak berbeda karena masing-masing berusaha yang 
berbeda dan bukan partner, artinya ini sebenarnya adalah masalah pribadi yang terkait bisnis yang 
kebetulan sama. Jadi sebenarnya seperti saya bilang, pencarian kepuasan “ego” memang penting 
tapi kalau bisa tidak sampai merusak tali pertemanan. Semoga membantu. Salam Sehat Jiwa 
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USAHA
BERSAMA
SAUDARA

Saya mempunyai usaha yang sudah cukup 
sukses. Kemudian kakak ipar menawarkan 
diri untuk ikut menanamkan modalnya. 
Memang saya ingin mengembangkan 
usaha tapi sebenarnya ada kecemasan 
tersendiri jika usaha bersama saudara. 
Apakah kecemasan saya berlebihan? Jika 
saya menolak, apa yang harus saya katakan 
padanya? Atas sarannya, saya ucapkan 
banyak terima kasih.

Stephan, Jakarta Barat

Bapak Stephan yang baik,
Ketika bisnis muai maju biasanya banyak orang yang mulai tertarik untuk mengikuti atau 
menanamkan modal. Jadi apa yang terjadi pada kondisi bapak ini saya rasa adalah wajar. 
Hal yang peru dilihat lebih lanjut adalah apa yang membuat bapak merasa cemas jika 
bekerjasama dengan ipar bapak? Apakah ada masalah interpersonal di antara kalian? 
Sebenarnya sebaik mungkin kalau bisnis dijalankan secara profesional, jadi walaupun ipar 
tetap ada batasan-batasan dan persetujuan yang disepakati bersama. Ini tentunya untuk 
mencegah ha-hal di depan yang tidak kita inginkan. Jika memang tidak ada masalah 
interpersonal dengan ipar bapak, maka sebenarnya kerjasama bisa dilakukan. Semoga 
membantu. Salam Sehat Jiwa 



Seiring perkembangan teknologi 
seperti sekarang membuat orang 
sudah jarang berkirim kartu 
pos. Kehadiran gawai telah 
banyak menggantikan peran 
kartu pos. Tetapi bukan berarti 
kartu pos hilang sama sekali. 
Banyak desain kartu pos yang 
menarik seperti corak batik atau 
gambar makanan tradisional 
yang tidak pernah sepi peminat. 
Ingin mengangkat kembali kartu 
pos sekaligus kekayaan budaya 
Indonesia, Witari Aryani membuat 
kartu pos batik unik dan beragam 
suvenir batik. 

Twanis Kartu Pos Batik
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Sebelumnya, Ani panggilan akrabnya 
adalah karyawan kantoran sampai 
tahun 2009. Ia kemudian memutuskan 
berhenti bekerja dan membuka usaha 

toko online, berjualan tas anak-anak dan grosir 
kertas kado. Ani yang juga menyukai fotografi 
ini awalnya hanya membantu memotret kain 
batik dagangan kakaknya untuk dipasang dan 
dijual  di media sosial. Lama kelamaan, koleksi 
foto batiknya menjadi banyak. “Dari situ saya 
mulai berpikir, saya punya banyak foto koleksi 
batik beserta nama motifnya seharusnya bisa 
dikomersialkan,” ujar Ani yang mendapat 
langsung nama motif batik dari perajin batik di 
Bantul. 

Ani lalu mengunjungi toko suvenir dan oleh-
oleh di Jogja untuk mendapatkan ide dan melihat 
banyak kartu pos yang masih dijual. “Saya juga 
mencari data di internet. Ternyata masih ada 
komunitas penggemar kartu pos di seluruh 
dunia. Jadi saya pikir, kalau saya membuat kartu 
pos pasti hasil karya tersebut akan laku karena 
masih ada pasarnya.” Akhirnya ia coba untuk 
mencetak koleksi foto-foto batik miliknya untuk 
dijadikan kartu pos. Dengan modal awal sekitar 
Rp500 ribuan yang digunakan untuk cetak kartu 
pos di percetakan digital maka ia membuka 
usaha dengan nama Kartu Pos Batik tahun 
2012. Mendapat  respon yang bagus, Ani yang 
awalnya hanya membuat kartu pos kemudian 
juga memproduksi kartu batik lipat, pembatas 
buku batik dan gantungan kunci batik. Dalam 
satu bulan, ia bisa memproduksi sekitar 2000 
kartu pos. “Jumlah itu bisa lebih tergantung 
permintaan stok dari toko online dan offline,” ujar 
bungsu dari lima bersaudara ini. Untuk harganya 
1 box kartu pos batik isi 50 kartu pos dibanderol 
Rp175.000 tapi harga ecerannya di toko 
Rp4.000. Sedangkan 1 box pembatas buku batik 
isi 50 lembar harganya Rp100.000 dam harga 
gantungan kunci batik eceran di toko Rp8.500 
sampai Rp10.000.

Dalam memasarkan produknya, perempuan 
kelahiran Yogyakarta ini menggunakan cara 
online dan offline. Via online bisa lewat medsos 
dan marketplace dan offline dengan cara titip ke 
toko-toko suvenir dan oleh-oleh juga saya titip 
jual di kantor pos besar Jogja. Ani mengatakan 
kendala dan kesulitan kartu pos batik hampir 
tidak ada, tapi untuk gantungan kunci batik, 
terkendala pada bahan baku akrilik yang kadang 

langka di pasaran. “Hal itu yang membuat saya 
merasa sedih karena belum bisa memenuhi 
order,” ujarnya. Sementara dalam menghadapi 
kompetitor adalah dengan selalu membuat 
produk yang baru dan berbeda dengan yang 
diproduksi oleh pesaing. Namun Ani yakin, kartu 
pos batik hasil karya memiliki nilai lebih karena 
selain ada gambar atau foto batiknya, juga ada 
nama motif dan cerita sejarah dan filosofi batik 
di dalam kartu posnya.

Sementara untuk rencana ke depan, Ani 
ingin menambah jejaring untuk memperluas 
pemasaran produknya. Ia akan terus 
memperkenalkan batik dengan cara unik 
ditambah batik Jogja merupakan warisan 
nenek moyang yang sangat berharga yang 
perlu diperkenalkan kepada dunia.  “Jadikan 
hobi sebagai usaha, maka itu akan membuatmu 
bersemangat dalam menjalankan usaha,” 
tandasnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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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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Bapak Heryandi yang baik,
Keterlambatan pasokan bahan baku 

dari franchisor kepada franchisee mungkin 
saja dapat terjadi. Apa akibatnya bila terjadi? 
Franchisee akan kekurangan bahan baku 
tersebut, sehingga akan kesulitan menyajikan 
atau mengadakan produk yang bergantung 
pada bahan baku tersebut. Bagaimana 
bila bahan baku yang terlambat tersebut 
adalah bahan baku utama yang mempunyai 
pengaruh pada seluruh produk usaha/ bisnis? 
Maka franchisee tidak akan bisa melakukan 
penjualan, atau tepatnya franchisee akan 
terlambat berjualan. Jadi bagaimana 
pemecahan masalahnya bila hal tersebut 
terjadi? Pemecahan masalahnya adalah dengan 
membaca kembali isi perjanjian kerja yang telah 
ditandatangani bersama. Apa saja yang diatur 
dalam perjanjian bila terjadi hal seperti tersebut 
diatas, itulah pemecahan masalahnya bila 
dilaksanakan. Perjanjian adalah undang-undang 
bagi para pihak yang berikat. 

Pasokan dari 
Franchisor Terlambat

Pak Royandi
Saya ingin menanyakan. Bagaimana 
kalau pasokan bahan baku dari 
franchisor datangnya terlambat? 
Apakah kemungkinan itu bisa terjadi? 
Mohon penjelasannya. Terima kasih

Agustinus, Bandung

Bagaimana bila pemecahan masalah 
tersebut tidak tercantum dalam perjanjian? 
Maka Anda bebas bertindak apa saja guna 
menangani masalah tersebut. Atau dengan 
kata lain Anda salah memilih franchisor. Kenapa 
dikatakan demikian? Karena bila ada bahan 
baku yang diwajibkan ambil dari franchisor, 
maka bahan baku tersebut pasti bahan yang 
penting dimata franchisor. Bila bahan tersebut 
penting bagi bisnis, pasti akan dimasukan 
dalam perjanjian guna mengatur tindakan apa 
yang harus dijalankan bila terjadi masalah yang 
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tidak diinginkan. Hal lain, bila bahan baku/ 
barang tersebut penting bagi bisnis, tentu 
barang tersebut akan selalu dalam “kekuasaan” 
franchisor. 

Bagaimana bila masalah tersebut ada 
dicantumkan dalam perjanjian tapi pelaksanaan 
pemecahannya tidak dijalan kan oleh franchisor? 
Diskusikan hal tersebut dengan franchisor untuk 
segera membantu Anda sebagai franchisee-
nya. Bila Anda tidak juga dibantu, Anda dapat 
adukan secara hukum sesuai dengan tatacara 
yang biasanya juga tercantum di dalam 
perjanjian. 

Bagaimana bila masalah tersebut ada 
dicantumkan dalam perjanjian, tapi menurut 
Anda cara pemecahan masalahnya akan lebih 
merugikan Anda? Ini artinya Anda belum 
menandatangani perjanjian dengan franchisor 
(belum menjadi franchisee), maka diskusikan 
dengan calon franchisor alasannya. Dari 
hasil diskusi, bila Anda setuju sengan alasan-
alasannya, bergabunglah, tapi bila tidak setuju 
dengan alasan-alasannya, pilih franchisor yang 
lain. 

Bagaimana bila Anda baru membaca cara 
pemecahan masalahnya setelah perjanjian 
ditandatangani bersama, dan kemudian 
menurut anda cara pemecahan tersebut 
akan lebih merugikan. Ini salah Anda karena 
tidak membaca isi dari hal-hal yang akan 
diperjanjikan. Seperti telah disebutkan pada 
alinea pertama diatas, perjanjian adalah 
undang-undang bagi para pihak yang berikat. 
Perjanjian dapat dibatalkan hanya bila ada 
kesepakatan kembali secara bersama, atau ada 
hal-hal dalam isi perjanjian yang dapat dipakai 
sebagai alasan untuk menyatakan tidak sahnya 
perjanjian tersebut. Jadi pemecahan masalahnya 
akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang 
diperjanjikan. Tapi ada jawabawan lain yang 
perlu anda ketahui, yaitu sama seperti jawaban 
atas pertanyaan berikut dibawah ini.

Bagaimana bila masalah tersebut ada 
dicantumkan dalam perjanjian, tapi kemudian 
saat terjadi dan dilaksanakan, baru Anda 
pikir dan sampaikan bahwa cara pemecahan 
masalahnya akan lebih merugikan Anda? 
Jawabannya adalah: percayalah kepada 
franchisor. Franchisor adalah pengusaha yang 
telah (dan masih) sukses dalam menjalankan 
bisnis model seperti yang sedang anda jalankan. 
Anda boleh merasa lebih pintar dengan 
ide pemecahan anda, tapi franchisor telah 
membuktikan bahwa caranya tersebut telah 
memberikan hasil. Franchisor bukan sekedar 

memiliki ide, tapi memiliki pengalaman dan 
yang terpenting, pengalaman tersebut adalah 
pengalaman sukses. 

Bagaimana bila masalah tersebut ada 
dicantumkan dalam perjanjian, tapi karena 
Anda pikir cara pemecahan masalahnya akan 
lebih merugikan Anda, maka Anda tidak akan 
menjalankannya? Nah ini baru dilema bagi 
franchisor. Bila yang mengajukan pertanyaan 
ini adalah franchisor, maka jawabannya 
adalah “Anda salah pilih Franchisee”. Kenapa 
hal ini akan menjadi dilema bagi franchisor? 
Karena franchisor tidak berhak untuk masuk 
mengatur kedalam bisnis Anda. Bisnis 
tersebut adalah milik Anda, hanya brand/ 
merk dagang dan atau sistem operasionalnya 
yang merupakan Kekayaan Intelektual milik 
franchisor. Hal ini adalah hal yang umum dalam 
franchising, kecuali dalam perjanjian yang telah 
ditandatangani bersama, menyetujui campur 
tangan franchisor. Bila kemudian Anda sudah 
tidak bisa lagi berkolaborasi dengan franchisor, 
maka franchisor akan menarik kembali semua 
Kekayaan Intelektual yang “dipinjamkan” kepada 
Anda. Tentunya sesuai dengan aturan yang telah 
diatur dalam perjanjian.

Dalam melangsungkan hubungan bisnis 
berdasarkan sistem franchise perlu perhatian 
dan penekanan dalam isi perjanjian. Baik bagi 
pihak franchisee maupun bagi pihak franchisor, 
akan sangat terbantu bila memiliki bentuk 
perjanjian yang tidak saling merugikan, adil, 
beritikad baik, dan tuntas. Dalam kenyataan, 
perjanjian franchise selalu terlihat berat 
sebelah, yaitu seperti lebih berat kepada 
kepentingan franchisor. Hal ini terjadi oleh 
sebab peraturan pemerintah yang mengatur 
masalah waralaba (franchising) lebih berat 
kepada masyarakat (para calon franchisee), 
oleh sebab itu franchisor selalu berusaha lebih 
untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, 
percayakanlah pembuatan perjanjian kerjasama 
franchise kepada para pakar hukum yang 
memang sudah ahli dalam bidangnya, karena 
perjanjian tersebut akan saling melindungi dan 
tuntas isinya. 

Akhir kata, dengan itikad baik dari masing-
masing pihak, selama isi perjanjian merujuk 
pada hal-hal yang baik dan membangun, maka 
apapun pinalti yang dicantumkan tidak perlu 
ditakutkan. Terutama bila masing-masing pihak 
cocok dan sesuai dengan pilihannya masing-
masing. 

Selamat berbisnis.



Momochi

Raup Laba Berkat 
Inovasi Kue Mochi

Iwan Widoyoko melihat peluang 
bagus dari makanan khas suatu 
daerah. Ia pun mantap membuka 
usaha camilan unik bernama 
Momochi sejak tahun 2011. Unik 
karena menggabungkan kue mochi 
dengan es krim lembut. 
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Iwan melihat  potensi yang bisa 
dikembangkan dengan membuka usaha 
camilan tersebut. “Karena Bogor merupakan 
salah satu destinasi wisata dan mochi adalah 

makan khas tradisional daerah Bogor Sukabumi 
jadi kami melihat peluang yang sangat bagus 
untuk kami memilih usaha ini,” tutur pria 
kelahiran Bogor ini.

Berbeda dengan camilan mochi pada 
umumnya, Iwan memadukan kuliner berbentuk 
mochi yang diisi dengan es krim lembut. Selain 
itu produknya sudah bersertifikasi PIRT dan 
Halal MUI juga packaging yang modern dan 
aman untuk makanan. “Karena mochi yang ada 
di pasaran saat ini dari kualitas, packaging, 
higienitas, dan masa berlakunya tidak tercantum 
pada kemasan,” tutur Iwan. Anak kedua dari 
empat bersaudara menambahkan bahwa produk 
mochi miliknya tidak membuat konsumen 
khawatir untuk mengkonsumsinya.

Usaha Iwan tak sia-sia, ia berhasil membawa 
produknya disukai dan banyak peminat yang 
ingin menjadi mitra untuk membuka usaha 
momochi. “Setelah kami membuka booth di 
salah satu mall ternyata banyak yang tertarik, 

sehingga di akhir tahun 2012 kami membuka 
sistem kemitraan atau franchise.” Sampai saat 
ini sudah memiliki lebih dari 10 mitra franchise, 
seperti di Bogor, Medan, Balikpapan, Jakarta 
, Surabaya, Karawang, Tangerang dan ada 
beberapa di kota lainnya.

Ada 3 paket investasi yang ditawarkan 
yakni Paket Knockdown Booth dengan nilai 
Rp7.500.000. Paket Small Booth dengan nilai 
Rp25.000.000 dan Paket Island Booth dengan 
harga Rp45.000.000. Dengan harga paket dari 
yang terkecil sampai yang tertinggi mitra akan 
mendapat semua perlengkapan dan fasilitas 
seperti booth, freezer, roll banner, mochi 
ice cream siap jual, packaging, piring kertas 
tatakan, seragam, topi, celemek, topping mochi, 

kursi, brosur, pisau, talenan, 
kanebo, jepitan, dan display 
nama.

Sementara kelebihan 
dan keuntungan yang 
didapat mitra adalah 
bisa langsung memulai 
usahanya karena Iwan 
sudah menyiapkan 
seluruh peralatan dan 
mochi yang siap jual. 
“Calon mitra tidak perlu 
repot untuk belajar membuat 
atau memproduksi mochi sendiri 
sehingga kualitas rasa dari mochi itu bisa tetap 
terjaga standarisasinya.”

Iwan juga tidak memberlakukan franchise 
fee dan royalti fee agar harga paket bisa 
dijangkau oleh mitra yang baru memulai usaha 
dan keuntungan penjualan  sepenuhnya milik 
mitra. Dalam kurun waktu kurang lebih satu 
bulan calon mitra sudah bisa balik modal 
sekaligus mendapat keuntungan. 

Tentang kendala, dalam berwirausaha pasti 
akan mengalami naik turunnya pendapatan. 
“Oleh karena itu di saat sedang menurun kita 
harus tetap berinovasi,” ujar Iwan. Inovasi 
tersebut dengan menambah varian rasa baru, 
melakukan promo, gencar melakukan iklan di 
media sosial, mengikuti pameran atau bazaar. 
Iwan juga tak keberatan berbagi tips dalam 
membuka usaha. Menurutnya harus yakinkan 
diri untuk fokus menjalankan usaha dan 
mempersiapkan model bisnis yang akan dijalani. 
“Setelah itu harus kreatif dan selalu inovatif. 
Selalu membuat catatan tentang bisnis yang 
dijalani. Belajar dan tidak cepat puas. Mampu 
menentukan target pasar dari bisnis kita dan 
langsung praktek memulai bisnis.” (teks:eri/
ft:dok.pri)

Estimasi 
Penjualan :
Mochi ice cream 100/hari @Rp.6000 (x 30 hari) = 
Rp18.000.000 omzet/bulan 

Pembelian :
Mochi ice cream 100/hari x @3300 (x30hari) = 
Rp9.900.000
Packaging tatakan sebulan 50 x Rp. 1800 = Rp90.000 
Total biaya pembelian = Rp9.990.000

Biaya operasioanal :
Karyawan = Rp800.000
sewa lokasi + listrik = Rp1.000.000
Total biaya operasional = Rp1.800.000
Laba bersih per bulan = Rp18.000.000 – (Rp9.990.000 + 
Rp1.800.000) = Rp6.210.000
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Pentingnya 
Digital Marketing 
bagi UKM

Ferdy Thio
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Sebagai trainer digital marketing, Thio 
Ferdy sebetulnya terlahir dari keluarga 
yang tidak terlalu dekat dengan bidang 
internet maupun digital. Berasal dari 

keluarga yang kurang mampu, Ferdy mampu 
membangun mimpinya untuk menjadi salah satu 
yang piawai dalam industri digital marketing 
yang saat ini sedang naik daun.

Keinginan besarnya untuk sukses di bidang 
digital bermula saat dirinya mengikuti seminar 
Internet Marketing Dunia pada 2010 silam. 
Dalam acara tersebut pembicaranya berasal 
dari Singapura. “Awalnya saya ragu karena 
pertumbuhan internet masih belum banyak 
seperti sekarang. Waktu itu bahkan handphone 
saja belum smartphone. Tetapi saya penasaran 
dan ingin sukses seperti pembicara itu, akhirnya 
saya beranikan diri gunakan dana kartu kredit 
untuk belajar mengenal cara kerjanya mesin 
pencari,” ucap Ferdy.

Dalam dunia internet dikenal istilah 
Search Engine Optimization. Setelah 
belajar pada pakarnya, Ferdy pun langsung 
mempraktikannya. Hasilnya, dirinya masih 
mengalami kegagalan dan terjerat utang karena 
ikut seminar dengan menggunakan cicilan 
kartu kredit. “Pada fase itu, saya merasa sangat 
pusing sehingga saya memutuskan untuk 
sementara waktu memendam rasa ingin belajar 
mengenai internet marketing,” ujarnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya 
Ferdy pun mulai membuka diri kembali. Dirinya 
sering terlibat dalam forum baik di dalam 
maupun luar negeri yang amengulas pemasaran 
melalui internet. Hampir setiap malam 
menghabiskan waktunya untuk online. “Pagi hari 
saya beraktivitas sebagai karyawan, malamnya 
kerja online, tapi penghasilan pas-pasan hanya 
bisa untuk melunasi utang,” katanya.

Diakuinya, saking terbatasnya dana kala 
itu, bahkan untuk membeli laptop seharga Rp4 
juta saja dirinya tidak mampu. Beruntung ada 
saudaranya yang merasa kasihan sehingga 
impiannya untuk bisa membeli laptop bisa 
terwujud. “Saudara memberikan saya pinjaman 
dana untuk membeli laptop. Dengan laptop 
tersebut, selama 2—3 tahun saya belajar online 
setiap hari, dari pagi hingga malam. Sampai 
pada suatu titik saya merasa jenuh dan keluarga 
saya memecahkan laptop karena dianggap tidak 
menghasilkan uang.” 
Ferdy bercerita, di mata keluarganya dirinya 
adalah orang malas, yang hanya bisa duduk di 
depan laptop. Bagi keluarganya, cara mencari 
uang adalah dengan bekerja di luar, bukan 
sekadar duduk-duduk di depan laptop. “Mereka 
tidak melihat apa yang saya lihat. Guru besar 
saya, Russel Brunson, punya income miliaran 
dalam seminggu hanya dari online. Saya belajar 
dari dia bagaimana caranya, tapi keluarga saya 
tidak mengerti yang namanya membangun 
asset digital,” curhatnya.

Sejak tiga tahun terakhir ini Ferdy pun 
memutuskan untuk total bekerja di internet. 
Hasilnya pun sudah mulai terlihat, baik dari 
dropshipper affiliate dan adsense, maupun 
para mitranya yang meminta bantuan untuk 
kerjasama mengelola usaha pemasaran online-
nya.

Ferdy mengembangkan bidang pemasaran 
digital dengan membuka agency digital 
marketing, dirinya pun telah mengantongi 
Google Certification dan bersyukur sebab kini 
telah dipercaya oleh banyak klien dari kalangan 
UKM, para pengusaha online, hingga developer 
properti.

Dirinya melihat saat ini digital marketing 
bagi UKM adalah sebuah kebutuhan. Para 
pelaku UKM perlu memahami dan menguasai 
pemasaran secara online. Sebab dengan cara 
ini akan membuat sebuah usaha lebih cepat 
bertumbuh dengan pangsa pasar yang lebih 
luas. 

Dikenal sebagai digital marketing specialist, 
praktisi dalam menggunakan teknik digital 
marketing dan bisnis online, Ferdy saat 
ini tengah fokus membangun Komunitas 
Enterpreneur dengan mengedukasi setiap 
membernya supaya mahir memasarkan produk 
dan jasanya secara digital. (Choen/Foto: ist)

Di era digital seperti sekarang, 
pemasaran pun berubah pola. Meski 
yang konvensional tetap berjalan, 
namun harus diimbangi dengan 
pemasaran berbasis digital. Sebab, 
dengan digital dapat menjangkau 
pangsa pasar yang lebih luas. 
Thio Ferdy melihat UKM harus 
memaksimalkan digital marketing 
sebagai siasat sukses dalam berbisnis 
di masa kini. 
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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

TANPA 
MODAL

BISNIS

Hal ini banyak terjadi pada industri 
properti sektor jasa dan industri yang sifatnya 
berhubungan langsung dengan konsumen 
sedangkan industri yang memerlukan proses 
menangkap filsafat konsep bisnis tanpa modal 
melalui teknik prossesing, namun dengan prinsip 
yang sama yaitu adanya pembeli yang dahulu 
sebelum produk yang Anda jual tersedia.

Secara etis berarti sebetulnya Anda 
menjanjikan sesuatu pada konsumen. Nah, 
pebisnis yang unggul yang menggunakan modal 
konsumen adalah pebisnis yang memastikan 
produk yang dihasilkannya sesuai dengan yang 
dijanjikan 

Pak Niam,
Apakah benar dengan ada bisnis yang bisa 
dilakukan nyaris tanpa modal? Bagaimana 
caranya? Bagaimana dengan biaya 
operasionalnya? Mohon penjelasannya. 
Terima kasih.

Damardi, Bekasi

Secara praktis Anda berbisnis berarti 
menjual sesuatu dan karena produk yang dijual 
harus dibuat dahulu maka pada kenyataanya 
harus ada modalnya. Benar demikian, namun 
yang dimaksud dengan bisnis tanpa modal 
adalah dimana dananya untuk menciptakan 
produk tersebut bukan berasal dari dompet 
Anda.

Pengertiannya adalah dimana produk yang 
Anda akan jual berasal dari dana yang Anda 
kumpulkan dari calon pembeli. Dengan kata lain 
Anda sebetulnya tidak memiliki modal untuk 
menciptakan produk itu melainkan didanai oleh 
pembeli.



       I Juni 2019 I Tahun XI I @eMajels112

KONSULTASI BISNIS

Pemahaman terorganisir adalah 
sekurang-kurangnya semua sumber daya 
yang Anda miliki berorientasi penuh 
pada tujuan yang ingin dicapai. Karena 
orientasi sepenuhnya tersebut maka setiap 
sumber daya harus diatur, dikelola dan 
dimanajemenkan secara seimbang. Nah 
pengertian keseimbangan inilah yang menjadi 
esensi dan jiwa pengorganisasian dalam 
bisnis.

Contoh yang konkrit dan sederhana 
adalah penjual kerak telor menyeimbangkan 
antara daun bawang dengan telor yang 
harus disediakan agar kerak telor yang 
dibuat menjadi enak. Hal yang sama berlaku 
pada desainer pakaian jadi yang disatu sisi 

Saya dengar salah satu 
kunci keberhasilan dalam 
memulai bisnis adalah 
dengan membiasakan 
diri lebih terorganisir. 
Saya kok masih belum 
paham apa maksud 
yang sebenarnya ya pak. 
Mohon penjelasannya. 
Terima kasih

Meilani, Bogor

ORIENTASI

BISNIS

belajar mengenai desain kemudian berusaha 
mengenali desain yang sedang berkembang 
dengan menengok jendela para desainer dunia 
tetapi pada saat yang sama menyeimbangkan 
antara kemauan konsumen yang datang ke gerai 
desain-desain yang diciptakannya sehingga 
terjadi komunikasi yang sangat intensif antara 
pembeli lokal dengan pedesain dunia yang 
diracik oleh desainer tersebut.

Seimbang dan terorganisasi kan? Itulah 
yang dimaknai dengan pengorganisasian, 
semakin tinggi dan besar organisasi bisnis 
Anda akan semakin canggih dan complicated 
pengorganisasian itu. Selamat menjadi pebisnis 
besar. 



Selalu tampil cantik dan segar adalah 
impian banyak wanita. Tak hanya 
di kota-kota besar, bisnis salon dan 
kecantikan juga bertumbuh hingga ke 

daerah-daerah. Aquina Salon Day Spa, misalnya, 
digandrungi oleh banyak konsumen di kawasan 
Semarang, Jawa Tengah. 

Fiza Smith selaku owner Aquina Salon 
menjelaskan, usahanya berdiri sejak 2016 lalu. 
Sejak awal Aquina Salon dikonsep sebagai 
spa khusus wanita, anak-anak, hingga batita. 
Layanan yang diberikan juga beragam, dari spa, 
creambath, massage, facial, many-pady, body 
scrub, dan lain-lain. 

“Aquina dikonsep sebagai salon khusus 
wanita dan anak-anak cewek usia 3—12 tahun, 
serta baby dari 0—2 tahun. Ada banyak pilihan 
layanan dari spa, massage, scrub, sampai 
hairstyle,” kata Fiza.

Aquina Salon memiliki 10 ruangan yang 
salah satunya adalah ruangan VIP. Untuk para 
konsumennya, Fiza juga menawarkan berbagai 
paket pilihan. Termasuk wedding package, 
dirinya juga menawarkan paket dari harga mulai 
Rp1,5 juta untuk beberapa kali kunjungan.  

Aquina Salon Hadirkan 
Layanan Spa Bayi 
sampai Wanita

Untuk menarik minat konsumen, Fiza 
juga tak segan memberikan berbagai promo 
setiap bulannya. Seperti pada bulan Ramadan 
ini, dirinya berinovasi dengan membuat paket 
promo dua jam. 

Aquina Salon juga menyediakan shirodhara 
treatment yang menggunakan oil yang 
dihangatkan. Dijelaskan Fiza, treatment ini bisa 
merileksasi tubuh dan membuat sakit kepala 
hilang. Selain itu, di Aquina juga ada ratus yang 
terdiri dari ratus bakar dan ratus rebus. “Untuk 
bahan-bahannya kami pakai rempah-rempah 
alami lokal. Facial, misalnya, bahannya 100% 
alami,” sebutnya.

Untuk spa baby, Aquina juga memberikan 
tiga paket pilihan: massage, massage dan swim, 
massage  swim dan baby gym. Soal harga juga 
terjangkau mulai Rp99 ribu untuk massage, lalu 
Rp125 ribu untuk paket massage dan swim, dan 
Rp175 ribu untuk paket komplit dengan baby 
gym. “Airnya kami pakai air oxy, sangat cocok 
bagi bayi-bayi yang lahir prematur.” 
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Inovasi dan menjadi yang pertama di 
kategori produk/jasa menjadi kunci 
penting bagi sebuah brand agar dapat 
bertahan serta tumbuh dan berkembang, 

sehingga bisa memenangkan persaingan di 
era kompetisi bisnis yang sangat ketat ini. 
Oleh karenanya, spirit inovasi dan kreativitas 
sebuah brand harus selalu diapresiasi dan 
dikembangkan, agar perkembangan iklim bisnis 
bertambah sehat dan kompetitif.

Beranjak dari fenomena inilah, TRAS N CO 
Indonesia bekerjasama dengan INFOBRAND.
ID menghadirkan penghargaan “Pertama di 
Indonesia dan TOP Innovation Choice Award 
2019”. Suatu bentuk apresiasi bagi sejumlah 
brand yang terbukti berhasil menghadirkan 
inovasi untuk menjadi yang terdepan serta 
Pertama di Indonesia, sehingga memiliki nilai 
tambah terhadap konsumen mereka.

Tri Raharjo selaku Chairman TRAS N 
CO Indonesia & Indonesia Brand Network 
mengatakan bahwa di tengah persaingan bisnis 
yang sangat ketat dengan beragamnya tawaran 
produk dan jasa inovatif kepada konsumen, 
Penghargaan Pertama di Indonesia bisa menjadi 
value bagi perusahaan di mata konsumennya.

Penghargaan bagi 
Brand Inovatif & 
Pertama di Indonesia

“Kami berharap brand-brand di Indonesia 
semakin terpicu untuk selalu menciptakan 
terobosan-terobosan baru dan mengejar 
prestasi sebagai perusahaan paling inovatif di 
kategori produknya,” ujar Tri Raharjo. 

Sementara untuk Penghargaan 
TOP Innovation Choice Award 2019, Tri 
menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan 
data-data brand-brand inovatif yang terbukti 
berhasil menciptakan sebuah inovasi yang 
memberikan manfaat terhadap konsumennya.

“Prestasi ini merupakan langkah 
awal agar inovasi dalam perusahaan terus 
berkelanjutan. Untuk itu, kami memandang 
pentingnya perusahaan menjadikan inovasi 
sebagai budaya di dalam perusahaan,” kata Tri. 

Terkait metodologi penilaian, Tri 
menjelaskan, jika Penghargaan Pertama di 
Indonesia diberikan berdasarkan hasil riset dan 
pendaftaran dengan pendekatan metodologi 
penilaian, antara lain perusahaan memenuhi 
unsur Pertama di Indonesia di kategori produk 
atau pun jasa, baik inovasi atau pun pionir di 
kategorinya. 

“Sebagai perusahaan pertama, dia harus 
memiliki alat bukti atau dapat dibuktikan 
melalui pemberitaan media sebagai Pertama 
di Indonesia untuk di kategori produk dan 
jasanya. Kemudian perusahaan peraih Pertama 
di Indonesia wajib menandatangani surat 
validation data atau disclaimer sebagai Pertama 
di Indonesia dan atau dibuktikan dengan online 
validation survei melalui mesin pencari dan 
media massa,” jelasnya.

Sementara untuk menentukan peraih TOP 
Innovation Choice Award 2019, TRAS N CO 
Indonesia bersama INFOBRAND.ID melakukan 
survei terhadap lebih dari 200 inovasi produk 
atau layanan yang diciptakan perusahaan 
atau brand di sepanjang kurun waktu 2 tahun 
terakhir. 

Survei menggunakan metode Qualitative 
Survey dengan mengacu kepada data sekunder 
melaluig media monitoring, sosial media 
monitoring dan product profile baik berupa 
video, berita (artikel) dan foto. 
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Menjelang Lebaran, jutaan orang akan 
mudik ke kampung halaman masing-
masing, baik dengan kendaraan 
umum, maupun pribadi. Tentu saja, 

orang mudik ingin perjalanannya merasa aman. 
Tapi, pada saat mudik, potensi kecelakaan lalu 
lintas selalu ada.

Tahun 2018, Mabes Polri menyiarkan 
informasi, hingga H+4 Lebaran telah terjadi 
1559 kecelakaan lalu lintas, yang kejadiannya 
kebanyakan di ja|ur darat. Tak hanya itu, selama 
Ilburan Lebaran tahun 2018, kecelakaan lalu 
lintas menewaskan 346 orang.

Bagi para pemudik, potensi kecelakaan 
seperti Itu harus dlhlndarl untuk mudik 
tahun ini. Pastinya, pemudik harus lebih hatl-
hatl agar kecelakaan lalu lintas tidak terjadi 
dalam perjalanan. Pemudik harus tetap 
waspada agar rumah yang ditinggal mudik 
selalu terjaga dari pencurian sekaligus aman 
dari potensi kebakaran.

Asuransi mudik adalah cara yang tepat 
supaya para pemudik merasa santai, aman dan 
terlindungi selama dalam perjalanan. Untuk 
mewujudkannya, Simas Insurtech bekerjasama 
dengan MacroAd menghadirkan produk asuransi 
SI MUDIK, dengan premi begitu murah, namun 
dengan jaminan polis yang pantas dan sangat 

Lebaran, Asuransikan 
Perjalanan Mudik 
dengan Rp50 ribu

bermanfaat untuk mengganti akibat kecelakaan 
lalu lintas, maupun musibah kebongkaran atau 
kebakaran rumah.

Cara mendapatkan asuransinya sangat 
mudah. Pemudik bisa daftar di mudikaman.
com, dan pembelian premi asuransinya senilai 
Rp50.000,atau Rp70.000,maksimal untuk 5 
orang. Pembayarannya pun gampang. Transfer 
saja dengan Go Pay.

“SI MUDIK lnl adalah terobosan terbaru dari 
Simas Insurtech untuk masyarakat Indonesia 
yang Ingin bepergian selama libur Lebaran. 
Dengan perlindungan atas risiko kecelakaan 
untuk sekeluarga, termasuk kecelakaan 
menggunakan sepeda motor dan juga 
perlindungan atas rumahnya yang ditinggal 
mudik, para pemudik bisa menikmati liburan 
mereka tanpa harus kuatir akan risiko-risiko 
tadi,” jelas Robert Silaen, Kepala Pengembangan 
Produk dan Marketing Digital Simas Insurtech.

Menurut Robert, asuransi SI MUDIK tidak 
hanya menanggung pemudik kalau mengalami 
kecelakaan lalu lintas. Pemudik pun tidak usah 
kuatir kalau rneninggalkan rumahnya yang 
berisiko kebongkaran atau kebakaran. SI MUDIK 
akan menjamin penggantian apabila terjadi 
kondisi tersebut.
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Sebagai bentuk perhatian terhadap 
kelestarian lingkungan dan upaya 
menjaga destinasi wisata dari 
pencemaran sampah plastik, H.I.S. 

Travel Indonesia bekerjasama dengan Lawson 
Indonesia dan Club Med resort mengajak 
masyarakat mengurangi volume sampah plastik. 
Aksi ini dimulai dari kegiatan sederhana yaitu 
dengan tidak menggunakan kantong plastik 
saat berbelanja. 

“Sebagai perusahaan yang berkecimpung 
di sektor pariwisata, kami turut prihatin melihat 
meningkatnya volume sampah plastik yang 
mengotori pantai hingga hanyut ke laut ,” ujar 
Taichi Matsui, Outbound Director H.I.S. Travel 
Indonesia.  

Kondisi ini jika dibiarkan terus akan 
berdampak tidak saja pada menurunnya 
kualitas lingkungan tetapi juga pariwisata. “Mata 
rantai dari dampak negatif akibat pencemaran 
sampah plastik adalah menurunnya jumlah 
kunjungan wisatawan terhadap sebuah destinasi 
wisata kemudian akan berdampak pada 
penurunan pendapatan penduduk lokal maupun 
pemasukan daerah,” tambahnya.

Salah satu kontributor terbesar penggunaan 
kantong plastik adalah dari sektor ritel. 
Menurut data Lawson, dari 44 toko di seluruh 
Jabodetabek, sejak Januari – Desember 2018, 

Gerakan #SayonaraKantongPlastik

ada 5.452.105 lembar 
kantong plastik yang 
digunakan oleh pelanggan 
Lawson Indonesia. Angka di 
atas bukanlah jumlah yang 
sedikit.

“Kami percaya bahwa 
perubahan yang besar 
dapat dimulai dari sebuah 
aksi yang sederhana. Selain 
itu, untuk menanggulangi 
kantong plastik, daur ulang 
saja tidak cukup, tapi juga 
harus ada pembatasan 
penggunaan. Selain itu, 
bekerja sama dengan 

HIS dan Club Med, kami juga dengan bangga 
meluncurkan kampanye Sayonara Kantong 
Plastik,” ujar Madi, Presiden Direktur Lawson 
Indonesia. 

“Club Med mendukung inisiatif positif ini 
karena sejalan dengan spirit kami untuk secara 
konsisten mewujudkan sustainable tourism atau 
pariwisata berkelanjutan,” jelas Bruno Courbet, 
Director Indonesia, Thailand and New Market. 

Aksi ini akan ditindaklanjuti dengan 
pembuatan eco bag yang masyarakat 
bisa dapatkan di seluruh toko Lawson se-
jabodetabek. Eco bag ini bisa dipakai berkali-
kali sebagai pengganti kantong plastik 
untuk berbelanja. “H.I.S. Travel sendiri akan 
membagikan eco bag ini secara gratis kepada 
customer H.I.S. yang membeli paket liburan,” 
tutup Matsui Sansambil menunjukkan eco 
bag yang dimaksud. 

Sejak 1 Mei 2019, sosialisasi gerakan 
“Sayonara, Kantong Plastik!” ini sudah 
digulirkan di 44 toko Lawson yang berlokasi 
di Jabodetabek. Masyarakat yang menolak 
menggunakan kantong plastik saat 
berbelanja  di toko Lawson dapat foto dan 
posting di Instagram. Syarat lainnya adalah 
registrasi online pada bit.ly/sayonaraplastik 
dan posting dengan diisi caption menarik serta 
dibubuhi hashtag #sayonarakantongplastik.
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Dalam simposium bertema “Hasil 
dan Harapan dari Program Nihongo 
Partners Selama 5 Tahun Ini”, The 
Japan Foundation juga mengundang 

masing-masing 1 siswa pembelajar Bahasa 
Jepang dari sekolah menengah penerima NP 
yang berada di 5 negara Asean, yaitu Indonesia, 
Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Malaysia.

Diketahui, sampai Maret tahun ini, sudah 
dikirimkan lebih dari 1.800 orang NP dari Jepang 
ke berbagai negara. Indonesia menjadi negara 
yang terbesar jumlah penerima NP. Program ini 
sangat membantu perkembangan pendidikan 
Bahasa Jepang dan penumbuhan SDM global di 
berbagai negara, sekaligus untuk memperdalam 
pemahaman tentang masing-masing negara 
Asean di Jepang.

President The Japan Foundation, Ando 
Hiroyasu saat pembukaan symposium 
mengatakan, The Japan Foundation 
merupakan satu-satunya lembaga Jepang 
yang di dedikasikan untuk melaksanakan 
program pertukaran budaya Internasional yang 
komprehensif di seluruh dunia. Sebagai bagian 
untuk menciptakan peluang global dalam 

Simposium Internasional 
“Asia in Resonance 2019”

menumbuhkan persahabatan, kepercayaan 
dan saling pengertian melalui budaya, bahasa 
dan dialog, The Japan Foundation menggelar 
Program ‘Nihongo Partners’.

Program NIHONGO Partners (NP) adalah 
program yang mendukung pendidikan bahasa 
Jepang di negara-negara ASEAN dengan 
melaksanakan kegiatan pengenalan bahasa dan 
budaya Jepang di dalam maupun di luar kelas 
dengan sukarelawan yang berperan menjadi 
mitra percakapan maupun asisten dalam 
kegiatan belajar-mengajar, sebagai mitra dari 
pengajar dan siswa pembelajar bahasa Jepang.

Masafumi Ishii selaku Duta Besar Jepang 
untuk Republik Indonesia menyampaikan rasa 
terima kasihnya   kepada semua pihak yang 
telah mendukung program ini, dan juga harapan 
agar program ini tetap bisa dilanjutkan di masa 
depan.

Hal senada diungkapkan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Atas 
nama pemeritah Indonesia, pihaknya juga 
menyatakan berterima kasih kepada Japan 
Faundation yang sudah menyelenggarakan 
program Nihongo Partners. 
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Pencapaian tumbuh kembang anak 
secara optimal, tidak hanya dilihat 
dari asupan gizinya saja, tetapi 
lebih kompleks dari pendidikan 

karakter berbasis nilai yang ditanamkan sejak 
dini. Karenanya orang tua penting untuk 
menanamkan pendidikan berbasis nilai yang 
salah satunya bersumber pada pembiasaan dan 
keteladanan. 

Hal tersebut dipaparkan pada acara 
seminar bersama komunitas Ibu Herba Hebat 
bertema “Cara Natural untuk Tumbuh Kembang 
Optimal!” yang diselenggarakan oleh Consumer 
Health Dexa dari PT Dexa Medica di Rumah 
Makan Sekar Wangi, Bogor, pada Selasa, 21 Mei 
2019. 

Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari 
IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) Kota 
Bogor dengan narasumber Dra. Teti Ichsan 
M.Si, praktisi pendidikan yang berfokus pada 
parenting dan anak berkebutuhan khusus, Dr. 
Erna Hayati, MM. M.Si, praktisi kesehatan yang 
berfokus pada pengobatan herbal dan anggota 
PDHMI (Perhimpunan Dokter Herbal Medik 
Indonesia), serta Ibu Melina Sari Brand Manager 
Consumer Health Dexa PT Dexa Medica. 

Menurut Dra. Teti Ichsan, pendidikan 
berbasis nilai atau living values mengajarkan 
anak nilai-nilai universal seperti soal 
penghargaan dan kehormatan pada semua 

Dexa Medica Paparkan 
Faktor Penting Tumbuh 
Kembang Anak  

orang. “Dalam pendidikan berbasis nilai ini, 
anak dapat tumbuh dan berkembang dalam 
atmosfer berdasarkan nilai di lingkungan yang 
positif dan aman dengan kasih sayang dan 
penghargaannya yang sifatnya timbal balik. Di 
mana anak-anak dipandang sebagai individu 
yang mampu belajar membuat pilihan sosial 
secara sadar,” paparnya. 

Sementara itu menurut Dr. Erna Hayati, 
untuk mencapai tumbuh kembang anak yang 
optimal dengan cara yang natural, diperlukan 
perilaku hidup sehat dan menjaga kekebalan 
tubuh sejak dini. “Untuk membentuk kekebalan 
tubuh yang baik hingga usia dewasa, anak-
anak harus memiliki nutrisi yang baik sejak dini. 
Sebab asupan nutrisi yang baik setiap hari, 
penting bagi produksi sel-sel kekebalan yang 
memerangi infeksi, sel-sel kanker, dan penyakit 
lain dalam tubuh bayi dan anak-anak, bahkan 
hingga dewasa,” jelas Dr. Erna. 

Secara terpisah, Direktur CHD PT Dexa 
Medica, Andrew Sulistya menjelaskan rangkaian 
acara Ibu Herba Hebat menjadi program inisiasi 
dari Consumer Health Dexa Medica,untuk 
membantu meningkatkan kesehatan 
keluarga. “Dengan target adalah ibu-ibu yang 
berperan penting dalam kesehatan keluarga, 
komunitas Ibu Herba Hebat yang dibentuk 
oleh Dexa Medica ini mengajak para ibu untuk 
mempromosikan dan menjaga kesehatan 
keluarga, serta membuat anak bertumbuh 
dan berkembang optimal dengan cara yang 
natural, salah satunya melalui herbal. Tidak 
hanya itu, melalui acara ini Ibu Herba juga dapat 
membedakan mana fakta dan mitos,” kata 
Andrew. 

Karena itu pihaknya berharap, melalui 
komunitas Ibu Herba Hebat ini, Dexa Medica 
terus dapat mengedukasi para ibu yang ingin 
sehat tanpa khawatir. Melalui gaya hidup yang 
selaras dengan alam (green lifestyle), komunitas 
Ibu Herba Hebat ini akan mendapatkan 
informasi seputar herbal yang terpercaya dari 
para ahli dan diperoleh dengan cara yang 
menyenangkan.  
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Momen spesial Ramadhan sebagai 
bulan penuh rahmat dan berkah 
antar sesama, dimaksimalkan oleh 
PT Adhi Commuter Properti (ACP) 

untuk semakin memperkuat hubungan antara 
perusahaan dengan karyawan dan juga dengan 
masyarakat sekitar serta media dan investor 
dalam sebuah kegiatan bertajuk “Spirit of 
Ramadhan – Kemuliaan dalam Kebersamaan” 
di kawasan LRT City Ciracas – Urban Signature, 
Jakarta Timur.

Acara ini dihadiri langsung oleh Amrozi 
Hamidi selaku Direktur Utama ACP, Mochamad 
Yusuf, Direktur Keuangan, SDM dan Umum 
ACP dan Indra Syahruzza Nasution, Direktur 
Pengembangan dan Pemasaran ACP. Tidak 
ketinggalan, turut juga hadir Ustad Yusuf 
Mansur  yang merupakan Mitra kerjasama 
proyek Pengembangan Sentul KM 37.

Amrozi Hamidi, menjelaskan, “Acara 
ini merupakan bentuk upaya dari ACP 
untuk  mempererat hubungan yang sudah 
terjalin antara perusahaan dengan karyawan dan 
juga dengan masyarakat sekitar. Oleh karena 
itu, rangkaian acara dibuat semenarik mungkin 
untuk menghangatkan suasana mulai dari 
berbagai macam lomba, santunan anak yatim, 
hingga tausiah dari Ustad Yusuf Mansur.”

Indra Syahruzza Nasution, menjelaskan 
“Dalam momen kebersamaan ini juga menjadi 
ajang untuk berbagi berita terupdate yang telah 
kami lakukan di antaranya, telah melakukan 
penandatanganan kerjasama pengembangan 
lahan di 3 lokasi, yaitu : Sentul KM 37 dengan 
Ustad Yusuf Mansur, Sentul Side KM 33 dengan 
PT Sigma Eltra Propertindo, dan Danau Bogor 
Raya dengan PT Perusahaan Pengelola Aset & 
Taman Kuling Raya.

Selain pengembangan lahan, ACP juga 
kembali dipercaya untuk meraih Top 10 
Developer oleh BCI Asia Awards 2019, setelah 
sebelumnya meraih gelar yang sama di tahun 
2018.

Proyek & Target ACP di Tahun 2019
Untuk sementara ini, proyek berjalan 

ACP mencapai 6 proyek properti dan 3 Hotel, 
yaitu: LRT City Bekasi – Eastern Green; LRT 
City Sentul – Royal Sentul Park; LRT City 
Jaticempaka – Gateway Park; LRT City Ciracas – 
Urban Signature; MTH 27 Office Suites dan LRT 
City Bekasi – Green Avenue, Grandhika Hotel di 
3 kota besar; Jakarta, Medan dan Semarang.

Sementara itu terdapat 8 proyek yang 
sedang proses perijinan dan pengembangan, 
meliputi Cisauk Point (Member of LRT City), 
Oase Park (Member of LRT City) dan The 
Premiere MTH, Bogor Raya, Cibubur, Sentul 
KM 37, Sentul KM 29 dan Sentul Side. Seluruh 
produk pengembangan lahan tersebut berupa 
Apartemen, Ruko, Komersial Area, Mall, Office, 
serta Landed House di beberapa proyek 
pengembangan.

 “Seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan properti terutama bagi kalangan 
kelas menengah dikota besar seperti pulau 
jawa, maka ACP yang bergerak di bidang 
properti ikut menikmati pertumbuhan 
peningkatan demand tersebut. Asset kami 
pada tahun 2019 kwartal 1 mencapai 2.7 Triliun 
(Non-Audit), dengan target penjualan tahun ini 
sebesar 1.7 Triliun yang terdiri dari penjualan unit 
apartemen, gedung perkantoran, komersial area 
dan hotel Grandhika,” ungkap Mochamad Yusuf.
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Adhi Commuter Properti 
& LRT City Gelar Spirit of 
Ramadhan



Program MULIA dari Tokio 
Marine Life Insurance 
Indonesia 
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Tokio Marine Life Insurance Indonesia 
meluncurkan Program MULIA-Mudik dan 
Liburan Aman dengan produk TM Group 
Personal Accident untuk mengawal para 

pemudik dan masyarakat yang akan menikmati 
waktu liburan ke destinasi tujuan dengan 
tentram dan aman.

Dalam kaitan tersebut Tokio Marine Life 
Insurance Indonesia pun sigap meluncurkan 
Program MULIA-Mudik dan Liburan Aman untuk 
memberikan Asuransi Mudik dan Liburan secara 
cuma-cuma. Hadir dalam acara peluncuran 
Direktur PT Tokio Marine Life Insurance 
Indonesia Nelly Husnayati dan Wakil Direktur 
Utama PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia 
Chitaka Ishikura.

Direktur PT Tokio Marine Life Insurance 
Indonesia Nelly Husnayati menjelaskan, 
Program MULIA bertujuan untuk melindungi 
para pemudik dan masyarakat yang akan 
berlibur. “Tokio Marine Life Insurance Indonesia 
ingin agar masyarakat semakin banyak yang 
memiliki asuransi dan merasakan manfaatnya. 
Karena itu kami meluncurkan Program MULIA – 
Mudik dan Liburan Aman dengan memberikan 
Asuransi Mudik dan Liburan secara cuma-cuma,” 
tutur Nelly.

“Bagi masyarakat yang telah mendaftar 
akan mendapatkan proteksi manfaat kepada 
ahli waris dari musibah meninggal karena 
kecelakaan sebesar Rp50 juta dengan masa 
perlindungan selama 90 hari,” urai Nelly.

Yang menarik, TM Personal Accident 
diberikan kepada pendaftar secara cuma-
cuma. Hal tersebut pun dipertegas oleh Nelly. 
“Memang MULIA diberikan secara cuma-
cuma. Karena kami ingin sebanyak mungkin 
masyarakat dapat memiliki asuransi melalui 
program ini. Dengan demikian Tokio Marine Life 
Insurance Indonesia turut berkontribusi dalam 
mengedukasi masyarakat mengenai manfaat 
penting kepemilikan asuransi,” jelas Nelly.

Adapun selain meluncurkan Program 
MULIA, Tokio Marine Life Insurance Indonesia 
dalam kesempatan yang sama turut 
menggelar Permainan Simulasi Perencanaan 
Prioritas Finansial di Hari Raya kepada 
para sahabat media yang hadir. Head of 
Marketing Communications & Corporate 

Branding Department PT Tokio Marine Life 
Insurance Indonesia, Ferawati Gondokusumo 
menerangkan, “Permainan Simulasi 
Perencanaan Prioritas Finansial di Hari Raya 
Lebaran” berupaya memberikan edukasi 
literasi keuangan tentang menentukan prioritas 
kebutuhan terutama setelah menerima gaji dan 
THR,” urai Ferawati.

Nelly Husnayati pun turut menambahkan, 
permainan simulasi tersebut di latarbelakangi 
oleh kondisi bahwa dalam hidup, manusia 
tak luput dari kejadian-kejadian yang tidak 

terduga. Ada yang menyenangkan, ada 
juga yang kurang menyenangkan. Karena 
itu dalam permainan ini, rekan media diajak 
untuk memahami prioritas dalam mengatur 
pendapatan vs pengeluaran agar #kitaSIAP 
selalu dapat menjalani kehidupan tanpa harus 
mengorbankan segala rencana-rencana yang 
sudah disusun sebelumnya.

“Menentukan prioritas itu gampang-
gampang susah, karena semakin besar 
pendapatan biasanya garis kebutuhan pun juga 
turut meningkat. Seperti teori Dusenberry yang 
menyatakan bahwa besar konsumsi seseorang 
dipengaruhi oleh lingkungannya atau tingkat 
pengeluaran konsumsi seseorang disesuaikan 
dengan jumlah pendapatan yang dimiliki,” 
demikian Nelly.



Air merupakan elemen yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia, 
kekurangan cairan dalam tubuh bisa 
menyebabkan tubuh menjadi lesu dan 

penyakit yang berbahaya. Kita harus minum 
air sesuai dengan berat tubuh, disarankan 
untuk mengkonsumsi air sebanyak berat tubuh 
dikalikan 40ml air putih dalam sehari. 

Dehidrasi berat bisa menyebabkan tubuh 
terkena serangan panas dan bisa berkomplikasi 
menjadi infeksi saluran kemih, batu ginjal, gagal 
ginjal, dan bahkan syok hipovolemik dimana 
jantung tidak bisa memasok darah yang cukup 
ke seluruh tubuh akibat kurangnya volume 
darah. 

Nah, Rubbermaid adalah perusahaan 
Amerika Serikat ternama yang memproduksi 
wadah makanan dan botol minum berbahan 
plastik berkualitas tinggi dan aman bagi 
kesehatan. Rubbermaid Shaker merupakan 
botol minum dengan banyak kegunaan, 
dilengkapi dengan bola pengaduk lima sisi 
menjadikan botol minum ini solusi bagi Anda 
yang ingin menikmati protein shakes ataupun 
mencampur jus maupun smoothies pada saat 
Anda berolahraga dan beraktifitas. 

Shaker Bottle Bahan Tritan 
Tahan Bau dan Noda

Ferdinand Tunggadjaja selaku Product 
Manager PT Kawan Lama Inovasi, dalam 
keterangannya menjelaskan, “Anda tidak 
perlu kuatir botol minum ini menjadi bau 
setelah digunakan karena Rubbermaid Shaker 
menggunakan bahan tritan yang tahan bau dan 
noda,” katanya.

Selain itu, tutupnya juga didesain dengan 
bentuk ulir sehingga efektif mencegah 
kebocoran pada saat disimpan didalam tas. 
Dan juga botol ini memiliki finger loop untuk 
memudahkan pada saat dibawa. Rubbermaid 
Shaker juga sudah bebas dari bahan BPA 
sehingga aman bagi kesehatan dan bisa dicuci 
di mesin dishwasher.

Menurutnya, Rubbermaid Shaker memiliki 
2 ukuran yakni 600ml dan 828ml serta 4 
pilihan warna; black, laguna blue, crab king, 
dan purple. “Botol ini  bisa didapatkan dengan 
harga Rp179.000 sampai dengan Rp 187.000 
di Lacassa Living World, ACE Stores, Seibu, 
Sogo, Metro, Central, Sarinah, atau secara online 
di kawanlamainovasi & ruparupa,” demikian 
Ferdinand.
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http://kawanlamainovasi.com
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Mudik Bareng 
Indomaret 2019, 
Berangkatkan 
Pemudik 
ke 9 Kota

Memasuki tahun ke 10, Indomaret 
kembali menyelenggarakan “Mudik 
Bareng Indomaret 2019” untuk para 
pelanggan setianya. Pada tahun 

ini Mudik Bareng Indomaret manambah titik 
keberangkatan menjadi 9 kota, antara lain 
Jabodetabek, Malang, Surabaya, Bali, Makassar, 
Lampung, Banjarmasin, Pontianak, dan 
Balikpapan dengan 4 moda transportasi yaitu 
pesawat, kereta api, kapal laut, dan bus.

Untuk titik keberangkatan Jabodetabek 
sendiri, sebanyak 5.015 pemudik menggunakan 
85 bus dilepas oleh Wakil Walikota Jakarta 
Pusat, Irwandi, Marketing Director PT Indomarco 
Prismatama, Wiwiek Yusuf, Senior Executive 
Vice President PT Bank Mandiri Tbk. Jasmin 

dan Direktur Bimbingan Masyarakat Polda 
Metro Jaya, Kombes Pol Umardani di Pakir 
Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 
Sejak pagi hari, para pemudik jalur darat 
dengan menggunakan moda transportasi bus 
tujuan Solo, Semarang dan Yogyakarta sudah 
antusias dan memadati kawasan tersebut. 
Selanjutnya 1080 kursi yang terbagi menjadi 2 
moda transportasi kereta api dan pesawat juga 
diberangkatkan pada hari yang sama. Untuk 
kereta api titik keberangkatan dipusatkan di 
Stasiun Pasar Senen dengan tujuan Yogyakarta. 
Sedangkan untuk pesawat titik keberangkatan 
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dipusatkan di Bandara Halim Perdanana Kusuma 
dan Soekarno Hatta dengan tujuan Yogyakarta, 
Semarang, Surabaya, dan Solo.

Marketing Director Indomaret Wiwiek Yusuf 
menjelaskan mudik gratis yang diberikan oleh 
Indomaret sudah berjalan 10 tahun, dengan 
tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi 
konsumen dan mitra UMKM. “Mudik bareng ini 
sudah kita jalankan sejak 2010, artinya sudah 10 
kali berturut-turut kita jalankan secara konsisten, 
tentunya kita akan memberikan kemudahan 
bagi konsumen, mitra UMKM, mereka bisa mudik 
dengan kenyamanan, dan pastinya jaminan 
keselamatan sampai di tempat,” kata Wiwiek.

 Acara tersebut juga turut dimeriahkan 
oleh grup band Geisha dan pengundian grand 
prize yaitu 1 tiket umroh untuk pemudik yang 
beruntung.
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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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pt. Auto mobil
DISEWAKAN

CEPATSHOWROOM DAN BENGKEL RESMI

RUANG KANTOR SANGAT STRATEGIS

Phone  : 0899889922

Classified ad
NOTED: HANYA CONTOH

 
- Biaya beriklan yang murah 
  anda mendapatkan space iklan
  berukuran 335 x 472 pxl dimuat 
  pada e-Magazine, dapat mecantumkan
  no telepon, alamat bisnis hingga website.

- Beriklan dengan 
  harga Rp65.000,- 
  akan memperoleh sarana 
  berbisnis selama 1 tahun penuh.

- Memperkenalkan bisnis
  kemasyarakat luas yang sebelumnya
  tidak mengenal jasa/produk anda.

HEMAT 
BERIKLAN
HEMAT 

BERIKLAN
PT Content First Indonesia bagian dari Elshinta Media

Group, kini menawarkan bisnis Anda untuk beriklan hemat dengan
harga Rp65.000,-

CARA BERIKLAN
- Hubungi PT Content First Indonesia
- Siapkan nama bisnis, alamat , no telepon (materi yang ingin di muat
 pada edisi e-Magazine yang Anda pilih)

- Transfer biaya pemasangan iklan ke 
  Rek : BCA KCP Wisma Indocement
  a.n : PT Content First Indonesia
   4593071955 

10 PENDAFTAR PERTAMA 
AKAN DIBERI GRATIS 
MINI ADVERTORIAL 
SENILAI Rp500.000

Hubungi:
PT Content First Indonesia

021-58359109

UKURAN
335x472 pxl

UKURAN
335x472 pxl


	COV_JUN 2019
	HAL 2_IKLAN ADIRA_JUN 2019
	HAL 3_KATA PENGANTAR_JUN 2019
	4-60 eMajels JUNI 2019
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	HAL 61_SURAT PEMBACA_JUN 2019
	HAL 62-66_TAMU_JUNI 2019
	HAl 67-76 MAESTRO_JUN 2019
	HAL 77-80_PENCERAHAN 1 (FARAH)_JUNI 2019
	HAL 81-84_PENCERAHAN 2 (HILWA)_JUN 2019
	HAL 85-88_PENCERAHAN 3 (FADLI)_JUN 2019
	HAL 89-92_PENCERAHAN 4 (JOHANES)_JUN 2019
	HAL 93-96_BISNIS SELEB_JUNI 2019
	HAL 97-100 INDUSTRI KREATIF_JUN 2019
	HAL 101-102_KONSULTASI PSIKOLOGI_JUN 2019
	HAL 103-104 BISNIS UNIK_JUN 2019
	HAL 105-106_KONSULTASI FRANCHISE_JUN 2019
	HAL 107-108_FRANCHISE_JUN 2019
	HAL 109-110_PROFIL USAHA_JUN 2019
	HAL 111-112_KONSULTASI BISNIS_JUN 2018
	HAL 113-123 FILE_JUN 2019
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	HAL 124_IKLAN IFBM_JUN 2019
	HAL 125_IKLAN TABLET_JUN 2019
	HAL 126_IKLAN IFBC_JUN 2019
	HAL 127_IKLAN BARIS_JUN
	4-60 eMajels JUNI 2019 revis.pdf
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack




