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SURAT REDAKSI

Industri 4.0 atau revolusi industri keempat sudah dimulai dan terus bergerak. Namun belum ada yang 
bisa menjelaskan dengan gamblang apa dan bagaimana ia. Akibatnya banyak orang yang pesimis 
meski tak sedikit yang optimis. Revolusi Industri terbukti mampu membantu manusia namun banyak 
yang kawatir akan menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Sebelum 
diciptakan mesin uap, manusia mengandalkan tenaga otot, tenaga angin atau pun tenaga air.  Tenaga 
otot manusia, hewan (kuda, sapi, dan hewan lainnya) tentu saja sangat terbatas. Begitu pula tenaga 
air atau pun tenaga angin. Butuh air terjun atau daerah yang banyak anginnya. Dengan mesin uap, 
banyak orang-orang menjadi kaya dan tak lagi terbatas hanya pada para tuan tanah. Revolusi Industri 
berikutnya, Revolusi Industri 2.0 tenaga manusia yang telah banyak digantikan mesin uap, ternyata 
tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Di tahun 1912 perusahaan mobil Ford hanya 
menghasilkan 68.773 mobil dalam setahun, jauh dari permintaan masyarakat waktu itu. Revolusi pada 
lini produksi di tahun 1913 ditemukannya “ban berjalan” yang mampu meningkatkan produksi Ford 
menjadi 170 ribu mobil pada tahun 1914 dan tembus 1 juta di tahun 1922. Penggunanan ban berjalan 
berhasil menurunkan waktu dan biaya produksi. Setelah mesin uap, ban berjalan dan listrik, mulailah 
era mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot yang disebut 
Revolusi Industri ketiga. Komputer menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali 
lini produksi. Komputer sebagai otaknya dan robot adalah tangannya. Namun pelan-pelan pekerjaan 
kasar dan pekerjaan manual pun menghilang. Sumber daya manusia menurun, dan tersedia sumber 
daya manusia untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Masuk Revolusi Industri keempat, yang paling terasa 
adalah internet. Internet of Things, semua komputer tersambung dalam jaringan. Segala masalah 
pada industri bisa langsung diketahui oleh para pemilik industri dimanapun ia berada. Kemajuan 
teknologi mampu merekam dan menyediakan informasi selama 24 jam sehari. Ditambah penemuan 
Cloud Computing, komputer yang saling terhubung, menjadikan penggolahan data menjadi mudah. 
Machine learning pada  perkembangan berikutnya, merupakan mesin yang mempunyai kemampuan 
belajar dan bisa menyadari jika melakukan kesalahan, lalu melakukan koreksi yang tepat. Apa 
yang Machine learning hasilkan berikutnya menjadi lebih baik, sehingga kita manusia akan tenang 
melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. 

Salam, 

A. Widodo

Masih Banyak Pekerjaan Lain





Panduan 
Bisnis

Menurut Edvan M Kautsar, revolusi industri 4.0 
tidak hanya mengubah industri, namun juga 
pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, 

bertransaksi, hingga gaya hidup. Oleh karenanya, 
sebagai seorang millennials apalagi jika dia 
berbisnis, maka sangat dituntut untuk terus 

belajar mengejar berbagai perubahan digital yang 
terjadi dengan sangat pesat. Karena jika tertinggal 
informasi di arus yang sangat pesat ini, bisnisnya 

bisa saja punah.

8 
Peluang

Industri 4.0 semakin menggeliat. Tren digitalisasi 
semakin bertumbuh di hampir semua lini bisnis. 

Diketahui, konsep Industri 4.0 ini pertama kali 
digunakan di publik dalam pameran industri Hannover 

Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari 
peristiwa ini juga sebetulnya ide Industri 2.0 dan 

Industri 3.0 baru muncul, sebelumnya cuma dikenal 
dengan nama Revolusi Teknologi dan Revolusi Digital. 

17 
Peluang

industri Saat memasuki era Industri 4.0 akan banyak 
bermunculan robot canggih, super komputer, 

kendaraan otonom, 3D printing, dan lain sebagainya. 
Revolusi Industri 4.0 ini tidak bisa dihindari apalagi 

hal itu memberikan dampak bukan hanya di bidang 
bisnis saja, namun juga pada pasar tenaga kerja. 
Para tenaga kerja manusia pun tidak menutup 

kemungkinan akan menghadapi jenis pekerjaan 
baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, 
sehingga revolusi ini mau tak mau menuntut kita 
untuk terus mengembangkan skill di masa depan. 

21 
Kemampuan yang 
Dibutuhkan untuk 

Industri 4.0

Pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan penting 
untuk dilaksanakan. Salah satu langkah nyata yang 

dilakukan oleh pemerintah ialah dengan disusunnya 
Peta Jalan (Roadmap) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 
2017-2025 agar menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas dan siap menuju Revolusi Industri 4.0. 
Sistem pendidikan vokasi di tengah persaingan global, 
dapat berfungsi sebagai short cut atau terobosan dari 
pendidikan formal. Pendidikan vokasi harus berbenah 
untuk menjadi salah satu tonggak yang menghasilkan 
SDM berkualitas sebagaimana terjadi di negara maju 

seperti Jerman.

27 
Pelatihan Vokasi 

untuk Kualitas SDM 
yang Mumpuni

4.0
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Lembaga pendidikan ikut berperan dalam 
medukung para generasi muda untuk dapat 
bersaing di market industri 4.0 ini.  Salah satu 
yang cepat tanggap akan hal ini adalah STMIK 

Jakarta STI&K. Menurut Dr. Aqwam Rosadi 
Kurdian Wakil Ketua III STMIK, fleksibilitas 

dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi 
salah satu yang paling penting bagi lembaga 

pendidikan saat ini. Tidak semua ilmu baru 
harus dipelajari tetapi lebih memilih mana yang 

lebih cocok dengan kebutuhan akan pasar 
yang akan dituju oleh para alumni. Sementara 
itu seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

akan pembuatan website dan aplikasi, Santoso 
Salim melihat peluang usaha yang besar yang 

bisa digarapnya. Santoso melihat bahwa ke 
depannya ekonomi berbasis digital ini akan 

semakin berkembang. Perkembangan itu 
tentu memerlukan keterampilan tambahan 

untuk tetap dapat bersaing di dalamnya. Salah 
satunya adalah bagaimana membuat dan 

menjalankan sebuah website atau aplikasi.

43 
Success Story

Era Industri 4.0 yang didominasi oleh konektivitas 
sehingga kebutuhan akan internet menjadi 

sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Pemerintah 
merencanakan strategi perekonomian berbasis 

teknologi, tak terkecuali untuk Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM). Untuk itu para pemilik 
serta pelaku usaha sebaiknya sudah memahami 

apa yang harus mereka lakukan.

Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi 
digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang 
semula bertumpu pada pemanfaatan sumber daya 

alam akan bergeser pada penguasaan teknologi 
informasi dan kompetensi angkatan kerja. Inilah 

pentingnya investasi SDM yang tak terbatas dan terus 
dinamis. Namun kualitas sumber daya manusia (SDM) 
wajib ditingkatkan agar bisa bersaing di era industri 
4.0.  Pada era yang disebut dengan revolusi industri 

keempat disebut-sebut ditandai dengan mulai adanya 
robotisasi dan digitalisasi, muncul penemuan baru, 
robot pintar, hingga artificial intellegent. Teknologi 

yang semakin maju tersebut tentu harus diiringi 
dengan sumber daya manusia alias SDM yang kuat. 

Industri 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa 
dalam mendorong perubahan kebijakan industri 

manufaktur, tetapi juga mampu mengubah berbagai 
aspek kehidupan manusia. Mau tak mau masyarakat 

harus mempersiapkan diri agar bisa mengambil 
peluang di era digital saat ini guna memacu 

pertumbuhan ekonomi nasional.

37 
UMKM Harus 

Beradaptasi 
Terhadap Industri 

4.0
30 

Peningkatan SDM 
Kunci Hadapi 

Revolusi Industri 4.0

34 
Persiapan 

Menghadapi 
Industri 4.0
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PoliMedia Kreatif menjadi salah satu perguruan tinggi 
vokasi yang fokus menciptakan lulusan-lulusan yang 
adaptif dengan industri, termasuk industri 4.0 yang 
tengah berkembang saat ini.  Di PoliMedia, program 
studi dan kurikulum dibuat sangat relevan dengan 

kebutuhan industri terkini.

67 
Maestro 

PURNOMO ANANTO

Meski tak berlatar belakang di bidang pendidikan, 
Nadia Jasmine terbukti sukses menakhodai sekolah 
inklusi bernama Lazuardi Cordova yang terdiri dari 

daycare, TK, dan SD. Shivan terinspirasi untuk masuk 
ke industri kemasan setelah melihat semakin banyak 
orang yang memerlukan packaging yang baik. Sudah 
banyak profesi yang dilakoni Helmi Zamrudiansyah. 
Hingga suatu ketika ia terinspirasi membuat camilan 

makaroni agar bisa naik kelas dan digemari setiap 
lapisan masyarakat. Hobi membuat kue telah 

membawa keberuntungan bagi Ruliasari. Perempuan 
yang akrab dipanggil Ruli ini sukses membuka bisnis 

kue kering non terigu alias gluten free. 

77 
PENCERAHAN

Nama Indra Bekti, tentu sudah tidak 
asing. Selain sebagai presenter, ia juga 

pernah menjadi penyanyi dan artis 
peran. Sebelum namanya melejit, 
butuh perjalanan panjang untuk 

menjadi sukses seperti sekarang. Pria 
yang kerap disapa Bekti itu pernah 

menjajal sebagai pengisi suara untuk 
anime yang berjudul Candy-candy. 

Kala itu, ia sudah mulai mencari uang 
saat masih duduk di bangku SMP.

93 
BISNIS SELEB
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Sejak kecil Panji Krishna tinggal di Bali dan sangat 
senang menggeluti dunia visual. Hal tersebut karena 

pergaulannya di Bali dan keluarga yang memang 
banyak memberi pengaruh seni kepadanya. Hingga 

akhirnya sampai pada titik untuk menentukan apa yang 
harus dijalaninya. Panji pun memutuskan berkarir di 

bidang seni dan motion graphic atau reka gerak grafis 
adalah yang dipilihnya.

97 
INDUSTRI KREATIF

Ketika masih kuliah, Indra Audipriatna pernah 
mendapat proyek membuat suvenir untuk tamu 

dari Jepang. Indra terinspirasi boneka kayu 
asal Jepang bernama Kokeshi. Saat itu terpikir 

untuk menggabungkan budaya Jepang dengan 
budaya Bandung sehingga jadilah Kokeshi 

dengan desain Cepot.

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

Revolusi Industri 1.0
Revolusi Industri terus berkembang 
dari waktu ke waktu, dimulai sejak 
ditemukannya mesin uap oleh James 
Watt di Abad 18 yang menjadi bukti 
awal mula revolusi industri di dunia 
telah di mulai. Pada waktu itu segala 
industri masih skala rumah tangga dan 
mengandalkan tenaga manusia. Hingga 
dia berpikir bahwa sudah saatnya 
manusia beralih ke industri mesin yang 
lebih cepat dan efisien. Hingga pada 

Milenial 
MenyaMbut 

Revolusi 
industRi 

4.0

saat itu, mulailah terjadi revolusi besar-
besaran di berbagai bidang seperti 
pertanian, manufaktur, pertambangan, 
dan transportasi menjadi menggunakan 
mekanik atau mesin.

Munculnya mesin seakan menggantikan 
peran manusia atau hewan seutuhnya 
yang masih terbatas. Walaupun pada 
awalnya sedikit ditentang, namun pada 
akhirnya yang menentang pun merasa 
lebih terbantu dalam efisiensi jumlah 
beban pekerjaan. Inilah Era Revolusi 
Industri Pertama.
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Revolusi Industri 2.0
Setelah berbagai bidang 
tersebut berjalan dengan 
optimal, berbagai jenis industri 
semakin berkembang dengan 
pesat. Hal ini membutuhkan 
banyak energi untuk bisa 
menunjang setiap mesin berjalan 
dengan semestinya. Listrik, gas, 
air dan telegraf jadi awal revolusi 
Industri tahap kedua. Muncul 
pada awal abad 20 yaitu rentang 
tahun 1850 – 1940 dimana pada 
saat itu listrik mulai ditemukan, 
begitu juga dengan pipa gas, air 
dan alat komunikasi.

Revolusi Industri 3.0
Revolusi industri ketiga seringkali disebut 
dengan revolusi teknologi. Manusia mulai 
menemukan hal-hal berbau teknologi. Hal 
ini ditandai dengan ditemukannya telpon 
genggam, mesin kontrol, dan tentu saja 
komputer.

Hal ini jelas sangat memudahkan 
pekerjaan manusia yang bersinggungan 
dengan data. Jika sebelumnya manusia 
harus menulis di mesin ketik, sekarang 
bisa menulis di komputer. Dan jika 
sebelumnya harus cari telpon umum 
untuk sekedar menelpon,di era ini 
cukup dari telpon seluler pribadinya. 
Kemunculannya mulai lahir di akhir 
abad 20, Ini adalah pintu masuk menuju 
perubahan besar yang disebut dengan 
dunia digital.
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Revolusi Industri 4.0
Kini kita hidup di era industri keempat, 
semua berawal dari ditemukannya 
internet yang bukan hanya bisa 
digunakan sebagai mesin pencari, 
melainkan membuat semua manusia bisa 
saling terhubung satu sama lain. Dimana 
semua perangkat mulai dari komputer, 
laptop, tv, telepon genggam bahkan jam 
tangan bisa saling terhubung satu sama 
lain. Era ini seolah-olah adalah surga. 
Bagaimana tidak, hidup seakan semudah 
menggerakan jari tangan kita pada 
smartphone yang kita miliki. Karena ini 
adalah era dimana segala hal terhubung 
secara nirkabel atau wireless dan 
teknologi pun berkembang amat sangat 
pesat. 

Namun ternyata, era industri 4.0 ini 
adalah sebuah era yang penuh dengan 
gejolak dan ketidakpastian. Kondisi ini 
disebut dengan Era Disruptive yang 
dikenal juga istilah VUCA yang mana 
adalah singkatan dari volatile (rapuh), 
uncertain (tidak pPasti), complex (rumit), 
ambiguous (rancu). Dimana banyak sekali 
perusahaan yang eksis puluhan tahun, 
tiba-tiba bangkrut dalam hitungan hari 
karena tidak mampu bersaing di era 
VUCA Revolusi Industri 4.0. Alasannya 
karena munculnya banyak pesaing baru 
yang didominasi oleh millenials mampu 
lebih terampil memanfaatkan teknologi.
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Contohnya saja Nokia si Raja telepon 
genggam tiba-tiba sempat hilang dari 
pasaran karena tidak sanggup bersaing 
dengan smartphone bersistem operasi 
android, hingga akhirnya muncul kembali 
ke pasaran dan tentunya bergandengan 
dengan android.

Beberapa waktu yang lalu kita melihat 
bagaimana perusahaan-perusahaan taksi 
Ibu Kota mogok massal karena merasa 
terganggu dengan kehadiran taksi dan 
ojek online. Padahal mereka adalah 
perusahaan yang sudah bisa dibilang 
legenda hidup di bidang transportasi 
umum Tanah Air. Hingga pada akhirnya 
mereka pun harus mau merendahkan 
hatinya untuk bekerjasama dengan para 
pendatang yang sukses menggunakan 
aplikasi online.

Kini kalau kita perhatikan, mall-mall 
elektronik mulai sepi pengunjung bahkan 
tutup. Karena para pembeli kini tak lagi 
melangkahkan kakinya untuk tawar 
menawar dengan para penjual elektronik 
di mall, melainkan tinggal buka aplikasi 
market place. Semua jenis barang 
bisa dilihat dan dipilih mulai dari yang 
termurah hingga yang termahal. Setelah 
selesai transaksi, tidak lama kemudian 
barang pun sampai di depan rumah.

Bahkan saat ini, permintaan pasar dunia 
otomatif beralih yang tadinya mobil 
sport dengan knalpot bersuara garang, 
berubah menjadi mobil listrik tanpa suara. 
Inilah kenapa di negara-negara barat, 
Mobil Tesla amat sangat diminati oleh 
penduduk di sana, terutama generasi 
millenials.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya 
mengubah industri, namun juga 
pekerjaan, cara berkomunikasi, 

berbelanja, bertransaksi, hingga gaya 
hidup. Oleh karenanya, sebagai seorang 
millennials apalagi jika dia berbisnis, 
maka sangat dituntut untuk terus belajar 
mengejar berbagai perubahan digital 
yang terjadi dengan sangat pesat. 
Karena jika tertinggal informasi di arus 
yang sangat pesat ini, bisnisnya bisa saja 
punah.
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Disruptive Era : 
Change or Die?!
Berubah atau punah. Itulah pilihan kaum 
millenials di era Revolusi Industri 4.0 ini. 
Karena jika menolak berbagai perubahan 
yang terjadi, maka kepunahan lah yang 
didapatkan seperti contoh-contoh 
perusahaan yang sudah saya sebutkan 
sebelumnya. Karena Bukan hanya 
perusahaan yang harus beradaptasi 
dengan perubahan di Era Disruptive ini, 
melainkan juga SDM di dalamnya. Ribuan 
orang kehilangan pekerjaan, karena 
posisinya kini digantikan oleh mesin-
mesin yang bisa dikontrol dari jarak jauh.

Sebagai generasi millenials, kita harus 
mau menyambut berbagai perubahan 
industri ini dengan positif dan terbuka. 
Karena dunia terus berubah, kita pun 
harus ikut berubah. Dimulai dari mindset 
dan perilaku sehari-hari. Kuncinya adalah 
terus belajar dan mau menyambut hal-hal 
baru dalam dunia industry maupun dalam 
dunia bisnis. Millenials harus mampu 
menguasai sebuah bidang dan menjadi 
expert dalam hal tersebut. Karena di 
era Industri 4.0 ini tidak cukup hanya 
cerdas, tapi kita harus memiliki karakter 
yang Tangguh dan hebat. Kita harus 
menghadapi VUCA (Vollatile, Uncertain, 
Complex & Ambigous) dengan VUCA 
(Visioner, Understanding, Courage, dan 
Agility).
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Kunci Bisnis 
Millenials Era 
Disruptive
Jadilah Pemberi Solusi
Berikan solusi terhadap permasalahan 
yang dihadapi masyarakat kebanyakan. 
Semakin banyak masyarakat yang dapat 
dibantu dengan layanan inovatifnya, 
maka bisnis akan semakin berpeluang 
menjadi besar. Contohnya, mesin pencari 
Google dan Google Maps yang mampu 
menjawab kebutuhan masyarakat luas 
pada era ini, dan masih banyak lagi solusi-
solusi yang ditawarkan dan herannya 
semua diberikan kepada masyarakat 
secara cuma-cuma. Begitu juga dengan 
Gojek dan Grab yang menawarkan 
solusi atas kemacetan di Jakarta dengan 
ongkos yang sangat murah. 
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Inovasi 
Perusahaan- perusahaan 
pada era ini tidak pernah puas 
dengan hasil yang dicapainya 
sehingga berupaya secara 
terus menerus melakukan 
inovasi. Bisnis pada era ini 
secara kontinyu mengundang 
keramaian untuk menyalurkan 
ide-ide inovasinya melalui 
kompetisi inovasi atau dengan 
menyediakan ruang kerja 
bersama (co-working space) 
untuk mendapat talenta-
talenta baru dari perusahaan-
perusahaan rintisan (startup 
company) yang terus 
berkembang.
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Marketing 3.0 
Jika marketing 1.0 fokus pada produk 
(product centric) dan marketing 2.0 
fokus kepada konsumen (customer 
centric), maka pada marketing 3.0 lebih 
dari itu, di mana perusahaan melihat 
konsumen tidak hanya sebatas pengguna 
produk tetapi melihat konsumen dari 
multi dimensinya sebagai manusia 
sehingga konsumen akan memilih produk 
yang memuaskan keinginannya untuk 
berpartisipasi, berkreasi, komunitas, dan 
idealismenya.

       I Mei 2019 I Tahun XI I @eMajels15





Bisnis di Era Revolusi 
Industri 4.0
Seperti yang saya jelaskan, perusahaan pada era ini cenderung 
mencari masalah untuk dipecahkan yang juga kemudian mengambil 
keuntungan secara tidak langsung (soft selling), merupakan ciri-ciri 
dari pemasaran di era ini. Inovasi menjadi sebuah kata kunci dalam 
berkompetisi pada era ini, karena inovasi yang dapat menjawab 
permasalahan dan inovasi pula yang dibutuhkan dalam menciptakan 
model bisnis yang dapat memberi nilai tambah bagi bisnis kita. Pola 
ini bisa kita terapkan pada tren bisnis yang sedang berkembang 
pesat di era ini, diantaranya, digital commerce, digital media and 
entertainment, teknologi, retail, financial services, customer insight, 
travel and ticketing, automotive, dan healthcare.
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Industri 4.0 semakin menggeliat. 
Tren digitalisasi semakin 

bertumbuh di hampir semua 
lini bisnis. Diketahui, konsep 
Industri 4.0 ini pertama kali 
digunakan di publik dalam 

pameran industri Hannover 
Messe di kota Hannover, Jerman 
di tahun 2011. Dari peristiwa ini 
juga sebetulnya ide Industri 2.0 
dan Industri 3.0 baru muncul, 

sebelumnya cuma dikenal 
dengan nama Revolusi Teknologi 

dan Revolusi Digital. 

Geliat 
Industri

4.0
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Memasuki era ini, Kementerian 
Perindustrian telah 
merancang Making Indonesia 
4.0 sebagai roadmap (peta 

jalan) yang terintegrasi untuk 
mengimplementasikan sejumlah strategi 
dengan berkolaborasi dengan para 
pemangku kepentingan dari institusi 
pemerintahan, asosiasi dan pelaku 
industri, hingga unsur akademisi.

Airlangga Hartarto selaku Menteri 
Perindustrian mengatakan, “Sejak 
tahun 2011 kita telah memasuki Industri 
4.0, yang ditandai meningkatnya 

konektivitas,interaksi, dan batas antara 
manusia, mesin, dan sumber daya 
lainnya yang semakin konvergen melalui 
teknologi informasi dan komunikasi,” 
katanya dalam ajang Sosialisasi Roadmap 
Implementasi Industri 4.0 . 

Duiketahui, revolusi industri generasi 
pertama ditandai oleh penggunaan mesin 
uap untuk menggantikan tenaga manusia 
dan hewan. Lalu di generasi kedua 
dengan penerapan konsep produksi 
massal dan mulai dimanfaatkannya 
tenaga listrik. Pada industri ketiga 
ditandai dengan penggunaan teknologi 
otomasi dalam industri.
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Nah, era industri 4.0 ini adalah era dimana teknologi informasi dan 
komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses 
produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga 
melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna 
mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih 
baik. 

Menurut Airlangga, ada lima teknologi utama yang menopang 
pembangunan sistem Industri 4.0, yaitu Internet of Things, 
Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik 
dan sensor, serta teknologi 3D Printing.

Salah satu strategi Indonesia dalam memasuki Industri 4.0 adalah 
dengan menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi 
percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri 
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Tanah Air. Lima sektor tersebut adalah 
Industri Makanan dan Minuman, Industri 
Otomotif, Industri Elektronik, Industri 
Kimia, serta Industri Tekstil. 

Untuk tujuan tersebut maka diperlukan 
peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia melalui program link and match 
antara lembaga pendidikan dengan 
industri. Airlangga berharap, penerapan 
industri 4.0 ini mampu membawa 
Indonesia menjadi 10 besar ekonomi 
dunia di tahun 2030, mengembalikan 
angka net export industri 10 persen, 
peningkatan produktivitas tenaga 
kerja hingga dua kali lipat dibanding 

peningkatan biaya tenaga kerja, serta 
pengalokasiaan 2 persen dari GDP untuk 
aktivitas R&D teknologi dan inovasi.

“Lima industri ini merupakan tulang 
punggung, dan diharapkan membawa 
pengaruh yang besar dalam hal daya 
saing dan kontribusinya terhadap 
ekonomi Indonesia menuju 10 besar 
ekonomi dunia di 2030. Kelima sektor 
ini yang akan menjadi contoh bagi 
penerapan industri 4.0, penciptaan 
lapangan kerja baru dan investasi baru 
berbasis teknologi.”
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Sementara itu, Bari Arijono yang telah 
belasan tahun berkiprah di bidang 
teknologi digital melihat jika SDM digital 
di Indonesia dalam rangka menghadapi 
revolusi industri 4.0 ini masih terbilang 
kurang. Untuk itulah sejak 2017 dirinya 
membangun Pusat Pelatihan Digital 
Pertama di Indonesia, Digital Training 
Center. 

Dirinya juga tak menampik masih 
terdapat sejumlah permasalahan utama 
dalam membangun bisnis digital di Tanah 
Air. Beberapa kendala itu seperti mindset, 
budaya dan sulitnya menemukan talenta 

digital yang siap pakai, persaingan 
dengan perusahaan asing yang skalanya 
lebih besar serta kepercayaan orang 
Indonesia terhadap perusahaan lokal 
yang masih rendah. 

“Dengan beragam masalah yang ada 
tersebut, kami berinisiatif dengan 
membangun Pusat Pelatihan Digital 
Pertama dalam rangka mencetak talenta-
talenta baru yang siap mendukung 
Making Indonesia 4.0. Fokus kami untuk 
segmen SMB (Small Medium Business) 
atau UMKM yang menjadi pondasi 
perekonomian bangsa,” tegasnya. (bbs)
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Saat memasuki era Industri 4.0 akan banyak 
bermunculan robot canggih, super komputer, kendaraan 

otonom, 3D printing, dan lain sebagainya. Revolusi 
Industri 4.0 ini tidak bisa dihindari apalagi hal itu 

memberikan dampak bukan hanya di bidang bisnis saja, 
namun juga pada pasar tenaga kerja.

Para tenaga kerja manusia pun tidak menutup 
kemungkinan akan menghadapi jenis pekerjaan baru 
yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sehingga 
revolusi ini mau tak mau menuntut kita untuk terus 

mengembangkan skill di masa depan. 

Lantas, apa sajakah itu. Berikut ulasannya.

Kemampuan yang 
Dibutuhkan  

untuk Industri 4.0

ë É ~ ê ÅÜ
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1. Kemampuan 
Menyelesaikan Masalah 

Kompleks
Atau Complex problem solving   

merupakan kemampuan 
menyelesaikan masalah 

kompleks dengan dimulai 
dari melakukan identifikasi, 
menentukan elemen utama 
masalah, melihat berbagai 

kemungkinan sebagai solusi, 
melakukan aksi/tindakan 

untuk menyelesaikan masalah, 
serta mencari pelajaran untuk 

dipelajari dalam rangka 
penyelesaian masalah.
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2. Kemampuan Berpikir 
Kritis

Critical thinking adalah 
kemampuan untuk berpikir 

masuk akal, kognitif dan 
membentuk strategi yang akan 

meningkatkan kemungkinan 
hasil yang diharapkan. Berpikir 
kritis juga bisa disebut berpikir 

dengan tujuan yang jelas, 
beralasan, dan berorientasi 

pada sasaran.
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3. Kreativitas
Creativity adalah kemampuan 
dan kemampuan untuk terus 

berinovasi, menemukan sesuatu 
yang unik serta bermanfaat bagi 

masyarakat dan lingkungan.   
Dapat juga diartikan inovasi, 
mengembangkan sesuatu hal 

yang sudah ada sehingga dapat 
menjadi lebih baik.
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4. People Management
People management adalah 

kemampuan untuk 
mengatur, memimpin dan 

memanfaatkan sumber daya 
manusia secara tepat sasaran 

dan efektif.
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5. Kemampuan 
Kerjasama

Coordinating with other 
adalah kemampuan 

bekerja dengan orang lain 
yang berasal dari luar tim.
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6. Kecerdasan Emosional
Emotion intelligence adalah kemampuan seseorang 

untuk mengatur, menilai, menerima, serta 
mengontrol emosi dirinya dan orang lain di 

sekitarnya.
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7. Kemampuan Menarik 
Kesimpulan 

Judgement and decision making 
adalah kemampuan untuk menarik 

kesimpulan atas situasi yang dihadapi 
serta kemampuan untuk mengambil 

keputusan dalam kondisi apapun, 
walau sedang berada di bawah 

tekanan sekalipun.
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8. Keinginan Melayani 
Service orientation adalah keinginan untuk 

membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin 
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam 

bidang usaha memiliki service orientation, maka 
akan selalu berusaha memberikan yang terbaik 

pada pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan 
semata.
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9. Kemampuan 
Bernegosiasi

Kemampuan berbicara, 
bernegosiasi, dan 

meyakinkan orang dalam 
aspek pekerjaan. Tidak 

semua orang secara 
alamiah memiliki 

kemampuan untuk 
berbicara yang diharapkan. 

Hal ini dapat dikuasai 
dengan banyak latihan dan 

pembiasaan diri.
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10. Kemampuan 
Menyusun 

Cognitive flexibility 
atau fleksibilitas kognitif 

adalah kemampuan 
untuk menyusun 

secara spontan suatu 
pengetahuan, dalam 
banyak cara, dalam 

memberi respon 
penyesuaikan diri. 

(teks:eri,bbs, sumber: Future of 
Jobs Reports, World Economic 

Forum).
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Pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan penting 
untuk dilaksanakan. Salah satu langkah nyata yang 

dilakukan oleh pemerintah ialah dengan disusunnya 
Peta Jalan (Roadmap) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

2017-2025 agar menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas dan siap menuju Revolusi Industri 4.0.

Pelatihan Vokasi untuk 
Kualitas SDM yang 

Mumpuni
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Sistem pendidikan vokasi di 
tengah persaingan global, dapat 
berfungsi sebagai short cut 
atau terobosan dari pendidikan 

formal. Pendidikan vokasi harus berbenah 
untuk menjadi salah satu tonggak 
yang menghasilkan SDM berkualitas 
sebagaimana terjadi di negara maju 
seperti Jerman.

Dari segi inovasi bisnis, lembaga seperti 
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) juga 
mendorong berbagai start up atau 
perusahaan rintisan sektor ekonomi 
kreatif untuk siap menghadapi Revolusi 
Industri 4.0.

Mengapa prioritas 
pembangunan SDM itu 
penting?

Untuk menyelamatkan bonus demografi 
yang puncaknya terjadi pada tahun 
2025-2030, di mana 70% penduduk 
Indonesia adalah usia produktif. Indonesia 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
cepat sebagai akibat dari kombinasi 
konsumsi domestik dan pertumbuhan 
produktivitas. Pada tahun 2030 Indonesia 
akan menjadi negara dengan ekonomi 
terbesar ke-7 di dunia, melampaui Jerman 
dan Inggris.
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Perlunya mempersiapkan kualitas SDM 
yang mumpuni dan terampil tersebut 
tidak hanya untuk menghadapi industri 
4.0, namun juga merebut peluang di 
tahun 2030 tersebut. Salah satu cara 
yaitu dengan adanya pelatihan vokasi 
(vocational training). Pelatihan vokasi 
perlu mendapat perhatian penting 
karena dapat mendorong perubahan 
keterampilan di masyarakat. 

Kemnaker telah melakukan beberapa 
terobosan terkait dengan pelatihan 
vokasi tersebut. Yaitu dengan masifikasi 
pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), 
pemagangan terstruktur, dan sertifikasi 
uji kompetensi. 

Pelatihan di BLK dilakukan dengan 
memberikan triple skilling yang meliputi:

 Skilling, dilakukan untuk angkatan 
kerja yang ingin mendapatkan 
keterampilan

 Up-skilling untuk pekerja yang 
ingin meningkatkan keterampilan

 Re-skilling untuk pekerja yang 
ingin mendapatkan keterampilan 
baru. 

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi 
kepada masyarakat, pemerintah juga 
membangun BLK Komunitas dan setiap 
BLK Komunitas tiap tahunnya ditargetkan 
memberikan pelatihan kepada 100 orang. 
Selama tiga tahun terakhir terus terjadi 
peningkatan. Dimulai dari tahun 

2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 
75 BLK Komunitas, dan tahun 2019 
naik menjadi 1.000 BLK Komunitas.  
(teks:eri,bbs)
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Seiring dengan 
revolusi industri 4.0 

dan teknologi digital, 
persaingan bisnis dan 

pembangunan yang 
semula bertumpu 

pada pemanfaatan 
sumber daya alam 

akan bergeser 
pada penguasaan 

teknologi informasi 
dan kompetensi 

angkatan kerja. Inilah 
pentingnya investasi 

SDM yang tak terbatas 
dan terus dinamis.

Peningkatan 
SDM Kunci 

Hadapi 
Revolusi 

Industri 4.0
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Namun kualitas sumber 
daya manusia (SDM) wajib 
ditingkatkan agar bisa 
bersaing di era industri 4.0.  

Pada era yang disebut dengan revolusi 
industri keempat disebut-sebut ditandai 
dengan mulai adanya robotisasi dan 
digitalisasi, muncul penemuan baru, 
robot pintar, hingga artificial intellegent. 
Teknologi yang semakin maju tersebut 
tentu harus diiringi dengan sumber 
daya manusia alias SDM yang kuat. Lalu 
apa yang dibutuhkan SDM agar dapat 
menyesuaikan dengan era tersebut?

SDM yang dibutuhkan saat ini adalah 
mereka yang memiliki kompetensi berupa 
ketangkasan, keteguhan, kolaboratif, dan 
berkeinginan untuk terus berkembang.  
Sebab bisnis harus disertai dengan 
kesiapan SDM dan organisasinya 
sehingga dibutuhkan karyawan yang 
sesuai dengan perubahan zaman. Untuk 
itu perlu mengembangkan para karyawan 
dan talenta yang dimiliki.

Namun sebenarnya selain pengembangan 
karyawan, juga harus mempersiapkan 
pemimpin yang hebat, tangguh dan bisa 
membawa bisnusnya melewati berbagai 
tantangan yang muncul.  Dengan 
pemimpin yang hebat dan karyawan yang 
sesuai dengan perubahan maka sebuah 
perusahaan akan bisa bersaing di revolusi 
industri 4.0.
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Pemerintah RI menegaskan bahwa 
Indonesia memfokuskan pembangunan 
kualitas sumber daya manusia melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi 
sebagai salah satu bagian dari kebijakan 
pemerataan ekonomi dan menyambut 
industri 4.0.

Sebab industri 4.0 membutuhkan 
SDM yang unggul dan andal sesuai 
kebutuhan dunia usaha dan industri. 
Untuk itu pendidikan dan pelatihan vokasi 
penting untuk dilaksanakan. Salah satu 
langkah yang dilakukan oleh pemerintah 
ialah dengan disusunnya Peta Jalan 
(Roadmap) Pendidikan dan Pelatihan 
Vokasi 2017-2025.

Dalam Peta Jalan tersebut terdapat 
empat fokus kebijakan:

 Pertama yaitu dengan mendorong 
pemenuhan tenaga kerja untuk 
enam sektor prioritas (agribisnis, 
pariwisata, e-commerce, manufaktur, 
layanan kesehatan, dan ekspor 
tenaga kerja).

 Kedua dengan mendorong 
pemenuhan tenaga kerja untuk 
program prioritas pemerintah 
seperti program infrastruktur yang 
terdiri dari proyek strategis nasional 
dan proyek non strategis nasional, 
program pemerataan, dan program 
pengembangan kawasan.
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 Ketiga adalah fokus pada lembaga 
pendidikan dan pelatihan vokasi. 
Misalnya, sekolah menengah kejuruan 
(SMK) untuk menyiapkan pendidikan 
tenaga kerja level dua operator 
Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI).

 Keempat adalah perbaikan 
fundamental pendidikan dan 
pelatihan vokasi yang terdiri dari 
memperbaiki lembaga pendidikan, 
meningkatkan standar kompetensi, 
meningkatkan kualitas pemagangan, 
meningkatkan sarana dan prasarana, 
meningkatkan pendanaan, dan 
meningkatkan koordinasi.

Perbaikan fundamental mutlak diperlukan 
dalam pendidikan dan pelatihan 
vokasi sebab perbaikan tersebut 
di mulai dari lembaga pendidikan 
hingga meningkatkan koordinasi untuk 
mempersiapkan SDM yang berkualitas. 
(teks:eri,bbs)
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Industri 4.0 tidak hanya 
memiliki potensi luar 
biasa dalam mendorong 
perubahan kebijakan industri 
manufaktur, tetapi juga mampu 
mengubah berbagai aspek 
kehidupan manusia. Mau 
tak mau masyarakat harus 
mempersiapkan diri agar bisa 
mengambil peluang di era 
digital saat ini guna memacu 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian 
(Menperin) Airlangga 
Hartarto, pada peringatan 
Hari Pendidikan Tinggi 

Teknik (HPTT) ke-73 di Fakultas Teknik 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
Februari 2019 lalu mengatakan bahwa 
Indonesia sudah siap memasuki era 
industri 4.0. Hal tersebut ditandai 
melalui peluncuran peta jalan Making 
Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko 
Widodo pada 4 April 2018. Peta jalan 
tersebut menjadi strategi dan arah 
yang jelas dalam upaya merevitalisasi 
sektor manufaktur. “Roadmap ini 
untuk mewujudkan aspirasi besar yang 
hendak kita capai dengan aplikasi 
industri 4.0 di Indonesia, yaitu  menjadi 
peringkat 10 besar ekonomi dunia 

pada 2030 dengan meningkatkan 
nett export, meningkatkan kontribusi 
sektor manufaktur terhadap PDB, 
mencapai produktivitas yang 
kompetitif. Ini merupakan hasil dari 
penerapan teknologi dan inovasi.” 
Lebih lanjut Menperin menegaskan, 
Indonesia memiliki potensi besar untuk 
menerapkan industri 4.0, karena sedang 
menikmati bonus demografi hingga 
tahun 2030. 

4.0Persiapan Menghadapi 

Industri

       I Mei 2019 I Tahun XI I @eMajels40



Sasaran Making Indonesia 4.0
Sasaran Making Indonesia 4.0 juga meliputi:

 Meningkatkan nett export sebesar 10% atau 13 kali lipat
 Peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibandingkan 

peningkatan biaya tenaga kerja
 Alokasi aktivitas R&D teknologi dan inovasi sebesar 2% dari PDB.

Menurut Airlangga, penerapan industri 4.0 juga akan mendorong peningkatan 
pertumbuhan ekonomi hingga 1-2 persen, penyerapan tambahan lebih dari 10 juta 
tenaga kerja, dan peningkatan kontribusi industri manufaktur pada perekonomian.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia membutuhkan 17 juta tenaga kerja yang 
mengerti digital, dengan komposisi 30% di industri manufaktur dan 70% di industri 
penunjangnya. 

       I Mei 2019 I Tahun XI I @eMajels41



5 Sektor Industri Making 
Indonesia 4.0
Ada lima sektor Industri Making Indonesia 
4.0 yang akan menjadi tulang punggung 
untuk mencapai aspirasi besar yakni:

 Industri makanan dan minuman

 Industri tekstil dan pakaian

 Industri otomotif

 Industri Kimia

 Industri elektronika. Kelompok 
manufaktur ini dipilih karena dinilai 
mempunya daya ungkit yang 
tinggi.

Menperin optimistis, Indonesia akan bisa 
menuju ke arah ekonomi yang lebih kuat. 
“Kita bisa lihat bahwa langkah-langkah 
awal pelibatan teknologi dalam ekonomi 
Indonesia telah melahirkan empat unicorn 
seperti GoJek, Traveloka, Tokopedia dan 
Bukalapak.” 

Lebih lanjut Memperin mengatakan 
bahwa Indonesia adalah negara dengan 
jumlah unicorn terbanyak di ASEAN. 
Unicorn, atau perusahaan start up dengan 
valuasi di atas US$ 1 miliar, tidak hanya 
mendorong pemanfaatan teknologi yang 
makin luas, namun juga mengangkat 
perekonomian masyarakat dengan 
memudahkan para pelaku ekonomi 
mikro mendapat akses pasar. “Semenjak 
peluncuran Making Indonesia 4.0, revolusi 
industri 4.0 menjadi word of mouth di 
berbagai kalangan perguruan tinggi.” 

Inisiatif ini disambut positif dan menjadi 
rujukan untuk industri dan mendapat 
apresiasi dari beberapa perusahaan dunia 
yang terkesan dengan inisiatif ini. Mereka 
berencana untuk menjadikan Indonesia 
sebagai hubungan teknologi mereka. 
(teks:eri,bbs)
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Era Industri 4.0 yang didominasi oleh 
konektivitas sehingga kebutuhan akan 
internet menjadi sesuatu yang tak bisa 
dipisahkan. Pemerintah merencanakan 

strategi perekonomian berbasis teknologi, 
tak terkecuali untuk Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM). Untuk itu para 

pemilik serta pelaku usaha sebaiknya sudah 
memahami apa yang harus mereka lakukan. 

Antara lain adalah:

UMKM Harus Beradaptasi 
Terhadap Industri 4.0
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1. Tidak Lagi Fokus pada Manufaktur 
Tradisional

Dalam peta jalan berjudul Making Indonesia 
4.0 yang disusun Kementerian Perindustrian, 

Menperin, Airlangga Hartanto mengatakan bahwa 
revolusi industri keempat menjadi lompatan 
besar bagi sektor industri di mana teknologi 

informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara 
maksimal. Tidak hanya dalam proses produksi, 

teknologi ini juga dimanfaatkan di seluruh rantai 
nilai industri sehingga melahirkan model bisnis 
yang baru dengan basis digital guna mencapai 

efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih 
baik.
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2. Ada Tiga Jenis Usaha yang Memiliki Pasar 
Besar 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah pada akhir 2016 lalu, UMKM menyumbangkan 

60,34 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut 
meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 
57,84 persen. Ada tiga jenis usaha yang memiliki pasar yang 
besar dan berperan sangat signifikan dalam meningkatkan 

perekonomian yakni pertama industri kuliner, industri fashion 
dan industri kerajinan. Maka sudah sepantasnya UMKM 
mengadaptasi beragam hal yang penting agar mampu 

memanfaatkan era Industri 4.0 dengan baik.  Pemerintah sendiri 
menargetkan pada 2020 harus ada delapan juta UMKM yang 

memiliki online. 
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3. Harus Bisa Menjadi Tuan Rumah 
Produk Sendiri

Jika dilihat dari jumlah populasi serta pertumbuhan 
kelas menengah, Indonesia merupakan pasar terbesar 
di kawasan Asia Tenggara. Sayangnya, hal itu belum 

bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. 
Salah satu alasannya adalah karena sekitar 90 persen 
barang yang ada di marketplace adalah barang impor. 
Maka sebaiknya pemilik usaha tidak hanya memikirkan 

ekspor tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dalam 
negeri terlebih dulu.̀
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4. UMKM Harus Melek Internet untuk Bisnis
Ekonomi digital tidak bisa dihindari lagi. Namun masih 

banyak UKM yang merasa kehadiran internet tidak penting 
karena menganggap usahanya masih kecil. Mereka 

lebih senang menggunakan internet untuk bermain di 
media social. Padahal banyak hal-hal teknis yang bisa 
dimanfaatkan bagi keuntungan usaha mereka. Karena 

sekarang ini orang mencari segala informasi melalui mesin 
pencarian di internet. 
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5. Mampu Mengatasi Perubahan 
dengan Cepat

Pelaku usaha harus mampu dengan cepat 
mengantisipasi industri 4.0 dalam dunia 

usaha. Salah satunya adalah melalui 
transaksi jual beli daring perubahan dalam 

metode pembayaran.  Sekarang sudah 
banyak yang menggunakan pembayaran 
dengan tidak pakai tunai/kredit card tapi 

dengan gawai dan bisa bayar dimana-mana. 
(teks:eri,bbs)
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MataWeb

Ekonomi 
Berbasis 

Digital Akan 
Semakin 

Berkembang 
Teknologi membuat manusia 

di dunia dapat terhubung 
dengan mudah. Sebelumnya 

untuk bertemu, manusia harus 
berjumpa secara langsung. 

Namun seiring perkembangan 
zaman saat ini, bertatap muka 

tidak lagi harus dilakukan 
di tempat yang sama. 

Perangkat komunikasi dengan 
segala pendukungnya yang 

membuat hal itu bisa terjadi. 
Perkembangan ini membuat 
munculnya beragam profesi 

baru untuk menunjang tekologi 
yang sedang berjalan.
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Perkembangan yang paling terasa 
bagi kebanyakan masyarakat 
adalah perkembangan dunia 
internet. Internet yang pada 

20 tahun lalu masih menjadi kata asing, 
saat ini sudah menjadi bagian kehidupan 
yang sulit dipisahkan dari masyarakat. 
Hubungan inilah yang membuat banyak 
inovasi di dunia maya, untuk menunjang 
kehidupan masyarakat. Beragam website 
dan aplikasi yang dapat dijangkau dari 
telepon selular, dibuat sesuai kebutuhan 
masyarakat. Meningkatnya kebutuhan 
akan pembuatan website dan aplikasi, 
Santoso Salim melihat peluang usaha 
yang besar yang bisa digarapnya.

Santoso melihat bahwa ke depannya 
ekonomi berbasis digital ini akan 

semakin berkembang. Perkembangan 
itu tentu memerlukan keterampilan 
tambahan untuk tetap dapat bersaing 
di dalamnya. Salah satunya adalah 
bagaimana membuat dan menjalankan 
sebuah website atau aplikasi. “Sekarang 
kan semakin banyak yang tidak lagi 
mengandalkan bisnis konvensional dan 
beralih ke bisnis digital.” Walaupun 
sebenarnya ia tidak memiliki dasar 
pendidikan formal di bidang IT, Santoso 
mantap dengan keyakinan akan bisnis 
digital ini. Ia belajar dengan cara 
mengikuti beragam seminar yang 
diselenggarakan. Saat ini MataWeb, nama 
usaha dari Santoso merupakan salah satu 
sarana pendidikan non formal yang cukup 
dikenal. “Grafik baik penerimaan ataupun 
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omzetnya terus naik dari tahun ke tahun, 
sekitar 2 digit kalau dalam persen.”

Pria lulusan jurusan ekonomi di sebuah 
universitas swasta ini mengatakan bahwa 
sebenarnya ia adalah orang yang pemalu. 
“Ayah saya mengatakan bahwa saya ini 
tidak cocok dengan pekerjaan marketing 
karena saya ini terlalu pemalu.” Sampai 
akhirnya ia memutuskan untuk mengubah 
sifatnya itu. “Saya pernah bekerja sebagai 
manajer. Pekerjaan itu saya ambil dengan 
alasan karena memang tidak banyak 
bertemu orang. Jadi saya merasa itu 
merupakan pekerjaan yang cocok bagi 

saya.” Namun ia merasa bahwa ia masih 
bisa berbuat lebih dari itu. Santoso lalu 
keluar dari perusahaan dan mencoba 
usaha sendiri. Tapi tak seperti yang 
dibayangkan, ternyata keberuntungan 
belum berpihak kepadanya. Beberapa 
kali kurang berhasil dan terpaksa memilih 
bekerja lagi. Namun kali ini menyebrang 
ke posisi yang belum pernah ia jalani 
sebelumnya. “Pada saat itu terdapat 2 
tawaran pekerjaan, yang pertama kembali 
ke posisi mirip pekerjaan sebelumnya dan 
yang keduanya menjadi sales,” ujarnya. 
Santoso memilih pekerjaan pekerjaan 
yang kedua yakni sebagai sales yang 
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mana penghasilannya tidak sebesar pekerjaan sebelumnya. 
Alasannya adalah karena ia merasa bahwa di sana ia bisa 
mendapatkan tantangan dan ilmu yang lebih banyak.

Selain itu Santoso juga suka mengikuti beragam seminar 
yang menurutnya menambah kemampuan dalam 
menghadapi pekerjaan dan hidupnya. “Saya belajar 
hypnosis supaya lebih mudah memengaruhi orang agar 
percaya dengan saya.” Dari kesukaanya terhadap ilmu ini ia 
mendapatkan jalan baru yaitu bisnis di dunia internet.

Berawal dari menerima pekerjaan pembuatan web ia 
memulai jalan baru di dunia digital. Tahun 2011 ia mulai 
belajar mengenai internet dan baru pada tahun 2015 
ia membuka kursus MataWeb. Dalam prosesnya ia 
mengakui banyak belajar dari karyawan ataupun klien. 
Ia mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk 
kelangsungsan bisnisnya. “Dari karyawan, saya yang 
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belajar SEO. Saya menerima masukan 
bagaimana membuat web yang baik dan 
menarik. Meskipun karena itu saya harus 
merombak banyak hal.” 

Tahun 2014 ia mulai mengurus izin 
untuk pendirian lembaga kursusnya. 
Meski begitu ia masih bingung mencari 
murid yang akan belajar disana. “Karena 
memasarkan ini tidak sama dengan 
kursus yang kebanyakan, tidak semua 
orang memiliki keinginan untuk belajar 
IT atau SEO, kalau kursus contohnya 
matematika kita tinggal ke sekolah dan 
sebar brosur.” Tantangan itu dihadapi 
dengan membuat pelatihan yang fleksibel 
bagi pesertanya.

Kebanyakan dari peserta didik di 
kursus ini merupakan orang yang 
memiliki pekerjaan atau waktu yang 
terbatas. Pemilihan sistem pembelajaran 
yang fleksibel membuat mereka 

dapat maksimal menerima apa yang 
disampaikan. “Saya melihat bahwa ini kan 
lembaga informal jadi tidak perlu seketat 
lembaga formal, peserta bisa datang 
tanpa harus menunggu peserta lain untuk 
memulai materi yang ingin dipelajari.” Ia 
mengatakan hal ini bisa terjadi karena 
sistem pembelajaran yang dilakukan 
secara praktik langsung.

Meski begitu tantangan yang paling 
sering ia hadapi adalah masalah biaya 
kursus. “Banyak yang membandingkan 
biaya di kursus A lebih murah dari kursus 
B. Padahal kalau di sana ada  batas 
tertentu baru kursus bisa dijalankan, 
sedangkan kami tidak ada batas batasan 
itu.” Santoso menambahkan, bahkan 
sebelum mengikuti kursus banyak yang 
ingin menguasai materi tertentu padahal 
ia tidak memiliki basis IT sama sekali 
sehingga nantinya akan sulit kalau tidak 
ada dasarnya. Solusi yang ia berikan 
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adalah memberi pemahaman bahwa kursus miliknya ini ada 
jaminan. “Bahwa setelah selesai Anda akan memiliki set 
keterampilan yang sesuai dengan yang Anda pilih.”

Kedepannya Santoso akan lebih giat lagi memasarkan 
kursusnya tapi kali ini akan lebih berfokus ke perusahaan-
perusahaan. “Kalau kursus personal sudah banyak, tetapi 
untuk yang perusahaan baru beberapa kali, saya inginnya bisa 
lebih banyak lagi, karena saya lihat perusahaan-perusahaan 
sudah menyadari pentingnya keaktifan di dunia maya.” Maka 
dari itu ia melihat bahwa kedepannya pasar yang besar itu 
bisa tercapai. “Kalau saya sih selalu memberikan tantangan 
yang akan membuat saya terus bergerak jadi tidak merasa 
puas dengan apa yang diraih saat ini,” tandas Santoso. 
(teks:iwa/foto:reza)
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STMIK Jakarta STI&K

Siap 
Menghadapi 
Industri 4.0

Seiring berkembang nya zaman, 
kebutuhan manusia semakin 

meningkat. Saat ini kebutuhan 
hidup manusia tidak lagi hanya 

sekadar makan, pakaian, dan 
tempat tinggal. Kebutuhan 
dan keinginan itulah yang 
melahirkan banyak produk 

inovatif. Para inovator terus 
membuat beragam produk 

untuk mendukung kehidupan 
manusia.
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Dalam hal industri modern 
semakin mengalami 
pergeseran. Sistem yang 
dulunya masih dilakukan 

secara manual sekarang ini sudah 
diatur secara digital. Industri 4.0 yang 
banyak dibicarakan inilah yang menjadi 
tantangan bagi para pelajar yang 
nantinya akan bekerja di industri ini.

Lembaga pendidikan ikut berperan 
dalam medukung para generasi muda 
untuk dapat bersaing di market industri 
4.0 ini.  Salah satu yang cepat tanggap 
akan hal ini adalah STMIK Jakarta 
STI&K. “Kami memang berasal dari 
institut ilmu komputer, dan berubah 
menjadi sekolah tinggi karena mengikuti 
kebijakan pemerintah,” ujar Dr. Aqwam 
Rosadi Kurdian. Dr. Aqwam sendiri saat 

ini menjabat sebagai Wakil Ketua III di 
STMIK Jakarta STI&K.

Sebenarnya STMIK Jakarta STI&K 
sendiri memang sudah mengenal dunia 
komputer dan seluk beluknya mulai dari 
tahun 1978. Saat itu namanya belum 
seperti sekarang ini tetapi masih Institut 
Ilmu Komputer. Namun mengikuti 
berbagai perkembangan dan kebijakan 
pemerintah institut ini berubah menjadi 
Sekolah Tinggi Komputer pertama di 
Indonesia. 

Menurut Dr. Aqwam, fleksibilitas dan 
kemampuan untuk beradaptasi menjadi 
salah satu yang paling penting bagi 
lembaga pendidikan saat ini. “Karena 
akan ada ilmu baru yang terus muncul, 
baik itu teknologi ataupun kemampuan 
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baru jadi kami harus melihat apakah 
kurikulum yang diajarkan masih relevan 
atau sudah ketinggalan zaman.” Dr. 
Aqwam menambahkan bahwa tidak 
semua ilmu baru harus dipelajari tetapi 
lebih memilih mana yang lebih cocok 
dengan kebutuhan akan pasar yang akan 
dituju oleh para alumni.

Untuk itu STMIK Jakarta STI&K kerap 
melakukan evaluasi atas kurikulum dan 
bahan ajar mereka. “Biasanya akan 
ada evaluasi dalam waktu dua tahun. 
Karena dalam kurun waktu  tersebut 
kami sudah melihat apa yang dapat 
diambil dan diganti.” Menurut Dr. Aqwam 
bahwa evaluasi tersebut selain melihat 
ilmu baru yang akan diterapkan juga 
mengantisipasi bagaimana industri akan 
bergerak kedepannya. Selain pembaruan 

kurikulum pembaruan terhadap sarana 
dan prasarana juga dibutuhkan. Karena 
sarana dan prasarana ini lah yang akan 
menjadi penunjang dari kurikulum 
tersebut.

Dr. Aqwam sendiri mengatakan bahwa 
perubahan di luar sana memang 
sangat cepat, tetapi pihaknya mencoba 
mengimbangi perubahan tersebut. Tujuan 
utamanya adalah agar para mahasiswa 
yang lulus sudah siap dengan kenyataan 
di luar sana sehingga mampu beradaptasi 
dan memperoleh pekerjaan yang mereka 
inginkan. “Memang perubahan yang kami 
lakukan tidak secepat itu, tetapi kami 
lakukan secara bertahap.” Hal tersebut 
dikarenakan adanya evaluasi baik secara 
internal dan eksternal.
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Evaluasi ini bertujuan untuk tetap 
menjaga kualitas dari para lulusannya. 
Evaluasi internal dilakukan oleh yayasan 
yang menaunginya, sedangkan eksternal 
dilakukan oleh pemerintah melalui 
standar Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT)  yang ada. 
“Proses kontrol ini dilakukan agar para 
mahasiswa yang menimba ilmu di sini 
mendapatkan kepastian akan kualitas dari 
kampus ini.” Dr. Aqwam menambahkan 
bahwa STMIK Jakarta STI&K merupakan 
salah satu sekolah tinggi yang 
diakreditasi secara institusi. “Karena 
kebanyakan hanya akreditasi program 
studi belum institusi.” Kontrol ini juga 
dilakukan untuk menjaga kepercayaan 
dari para stakeholder. Karena menurut 

Dr. Aqwam kualitas baik dari kampus dan 
lulusannya menjadi pertimbangan bagi 
stakeholder.

Menuju industri 4.0 sendiri Dr. Aqwam 
mengatakan bahwa banyak yang menjadi 
perhatian dari pihaknya. Salah satunya 
adalah perubahan bagaimana industri 
itu berjalan. “Minimal dalam 2 tahun ada 
update mengenai pembelajaran dan 
apa yang dibutuhkan dunia luar.” Dr. 
Aqwam menambahkan meskipun nama 
mata kuliah atau SKS nya sama tetapi di 
dalamnya banyak mengalami perubahan 
sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
pasar.

Dalam mengaplikasikan ilmu komputer 
ini ternyata sangatlah luas. Dr. Aqwam 
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mengatakan karena industri 4.0 banyak sekali 
pengaplikasian dengan bidang lain. “Contohnya 
pengaplikasian dengan pariwisata atau dengan 
bidang kesehatan dan  banyak lainnya.” Dr. Aqwam 
mengatakan bahwa justru hal itu yang sedang dilakukan 
oleh pihaknya. Terbukti dengan banyaknya lulusan yang 
bekerja setelah lulus dari STMIK Jakarta STI&K. “Mereka 
yang bekerja di bidang yang diinginkan banyak, yang 
membuat start up juga banyak.”

Kolaborasi inilah yang akan semakin berkembang. 
Sehingga untuk pencarian informasi suatu hal akan 
sangat mudah.  Kedepannya industri akan berkembang 
ke arah ini, jadi penerapan ilmu yang sesuai memang 
diperlukan untuk menciptakan individu yang mampu 
bersaing di era industri 4.0 ini.
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Kedepannya akan banyak yang menjadi 
pertimbangan bagi STMIK Jakarta STI&K. 
“Akan ada AFTA, dan banyak lembaga 
asing yang akan membuat lembaga 
pendidikan disini.” Namun persaingan 
itu memang sudah diantisipasi oleh 
pihaknya. Mulai dari sarana dan prasarana 
sampai kualitas lulusannya yang mampu 
dipertanggung jawabkan. 

Dr Aqwam mengatakan bahwa dalam 
menyikapi persaingan tersebut adalah 
bagaimana menciptakan lulusan yang 

sesuai dengan yang pasar inginkan. 
“Masalahnya biasanya supply and 
demand. Sebagai contoh saat ini sedang 
banyak kebutuhan akan start up baru. 
Nah bagaimana kita mencetak lulusan 
yang bisa bergerak dibidang itu,” ujarnya. 
Dr Aqwam menambahkan bahwa 
tantangan dan persaingan semakin 
keras, tetapi tidak boleh lupa bahwa kita 
juga memiliki kemampuan untuk maju 
dan menghadapi tantangan maupun 
persaingan itu. (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.

Ide yang sangat bagus Farel dan Sarwendah. Sebenarnya untuk membahas 
khusus kami memang belum tapi untuk beberapa usaha seperti start up, kafe, 
kuliner sudah pernah kami bahas. Demikian juga beberapa usaha yang bisa 
dilakukan ibu rumah tangga. Namun kami akan coba mengulasnya secara 
lebih dalam lagi. Terima kasih atas usulannya.

Halo eMajels
Saya punya usul. Bagaimana kalau eMajels 
membahas tentang usaha untuk anak 
muda seperti saya. Pasti banyak yang 
setuju. Semoga usulan saya diterima. 
Terima kasih.

Farel, Depok

Usaha untuk Milenial Usaha untuk 
Ibu Rumah 
Tangga
Saya ingin menanyakan, apakah 
eMajels pernah membahas usaha atau 
bisnis untuk ibu rumah tangga? Kalau 
belum, saya usul untuk mengulasnya. 
Terima kasih.

Sarwendah, Semarang
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Anang dan Ashanty semakin melebarkan sayap di bidang kuliner. Seperti 
diketahui keluarga Anang Hermansyah telah membuka berbagai bisnis 
termasuk bidang kuliner dan kecantikan. Untuk kuliner sendiri, mereka 
sudah memiliki brand kenamaan, Ayam Asix dan Dapur Asix. Kali ini mereka 

menjalankan usaha kuliner baru yakni usaha warung kopi bernama Ngopi Asix di Bali.
Sama seperti beberapa usaha kulinernya yang lain, selalu terdapat kata Asix dalam 
setiap nama usahanya.Asix merupakan gabungan huruf awal dari nama-nama anggota 
keluarga Anang Hermansyah. (teks:eri/ft:ist)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

Walau sudah jarang terlihat tampil di televisi, rupanya Aura Kasih sedang 
asyik menekuni bisnisnya. Tidak hanya satu, ia menjalani beragam bisnis 
mulai dari kecantikan hingga kuliner. Selain membuka klinik kecantikan 
bernama Aura Dermatology di Bandung, Aura juga meluncurkan produk 

lipstik bernama Aura Lip Lacquer. Di bidang fashion, Aura membuat sebuah lini busana 
bernama Aura Indonesia yang menawarkan busana ekslusif khusus wanita. Sedangkan 
dalam bisnis kuliner, Aura membuka sebuah kafe kekinian dengan desain industial 
bernama Bobber Café di Surabaya.(teks:eri/ft:ist)
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Penyanyi sekaligus pembawa acara 
Micky Octapatika atau lebih dikenal 
dengan nama Micky AFI ternyata 
memiliki brand fashion sendiri. Hal 

tersebut didasarkan karena mengaku selalu 
mendukung karya dan kreativitas generasi 
muda Indonesia. “Sudah waktunya produk-
produk dalam negeri karya anak bangsa 
bersaing dengan produk luar negeri. Dalam 
hal kualitas, berani diadu,” ujarnya. Sejak tahun 
2017, Micky mengaku sudah menggeluti bidang 
fashion membuat brand fashion untuk pria. 
Sudah lama Micky ingin membuat baju brand 
cowok. “Saya ingin produk yang bisa saya 
gunakan sekaligus bisa dibisniskan.” (teks:eri/
ft:istimewa)
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Deddy Corbuzier rupanya juga tertarik 
untuk terjun ke dunia bisnis. Namun 
bukan kuliner seperti artis lain, 
ia lebih memilih membuka pusat 

kebugaran atau gym. Kendati usaha gym 
miliknya tersebut dibuat dengan biaya tak 
sedikit, Deddy mengaku puas karena sesuai 
dengan cita-cita, mimpi dan minatnya.Tempat 
gym tersebut berada di sebuah mal di kawasan 
Jakarta Selatan. Tak hanya tempat fitness, 
Deddy juga menyediakan fasilitas kolam renang, 
tempat sauna untuk pria dan wanita.(teks:eri/
ft:istimewa)
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Happy Salma 

Happy Salma juga menjalankan sebuah 
bisnis di bidang kuliner di Bali yang 
kini menjadi tempat tinggalnya.
Happy mengaku sungguh-sungguh 

membuka bisnis restoran miliknya sehingga ikut 
terlibat langsung mulai dari pemilihan konsep 
ruangan hingga berbagai menu makanan 
internasional dengan sentuhan lokal.Restoran 
yang diberi nama Biku ini menghadirkan 
berbagai jenis hidangan dan dengan tampilan 
yang berbeda.Mulai dari menu makanan 
untuk brunch (breakfast and lunch) hingga 
makanan untuk santap malam.Tak hanya 
varian menu yang beragam, Happy Salma juga 
menampilkan konsep dekorasi bangunan yang 
unik, mengusung tema nuansa alam untuk 
konsep restorannya. Happy juga melengkapinya 
dengan barang-barang antik sehingga 
restorannyaterkesan klasik.(teks:eri/ft:istimewa)
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Siapkan Lulusan 
yang Adaptif 
dengan Industri 

Purnomo Ananto
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Direktur Politeknik Negeri Media 
Kreatif (PoliMedia Kreatif), Jakarta, 
Dr. Purnomo Ananto, MM melihat jika 
Sumber Daya Manusia (SDM) di era 

revolusi industri 4.0 ini menjadi hal yang sangat 
penting. Di era industri 4.0 pembangunan 
hendaknya lebih mengandalkan pada 
kekuatan manusia yang mampu menguasai, 
mengembangkan, dan memanfaatkan 
kecakapan (vocational skill) yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

PoliMedia Kreatif menjadi salah 
satu perguruan tinggi vokasi yang 
fokus menciptakan lulusan-lulusan 
yang adaptif dengan industri, 
termasuk industri 4.0 yang tengah 
berkembang saat ini.  Di PoliMedia, 
program studi dan kurikulum dibuat 
sangat relevan dengan kebutuhan 
industri terkini.
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Oleh sebab itu, sejak dirinya dilantik sebagai 
Direktur PoliMedia Kreatif 2018—2022 dirinya 
berkomitmen untuk mewujudkan PoliMedia 
sebagai perguruan tinggi vokasi yang cerdas, 
kreatif, dan inovatif pada 2021. Bahkan, sejak 
menjabat setahun lalu dirinya sukses melakukan 
beragam pembenahan fisik/sarana prasarana 
yang ada dengan melengkapi sarana teori dan 
praktik yang menunjang proses pembelajaran 
era industri 4.0. 

“Apa yang dilakukan PoliMedia untuk 
menciptakan SDM yang selaras dengan industri 
4.0? Sejak awal menjabat saya keliling juga 
ke kampus PoliMedia yang ada di Medan 
dan Makassar. Para mahasiswa belajar digital 
printing tapi tidak ada mesin digital printing 
untuk praktiknya. Dari sana saya revisi anggaran 
yang ada, 8 bulan menjabat, saya beli mesin 
digital printing untuk kampus di Jakarta, Medan, 
dan Makassar. Mesin-mesin yang sebelumnya 
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mati, saya hidupkan lagi. Dengan kemauan, 
walaupun anggaran terbatas ternyata bisa 
dilakukan,” terang Purnomo.

Untuk menunjang proses pembelajaran 
yang baik, PoliMedia juga merekrut dosen-
dosen yang berkualitas. PoliMedia berhasil 
mendapatkan kuota dosen terbanyak se-
Politeknik dengan 96 dosen. “Dosen kami ini 
jumlahnya sangat terbatas. Alhamdulillah kami 
dapat kuota dosen cukup banyak. Kami minta 
dosen lulusan S-2 dengan spesifikasi tertentu, 
tapi ternyata tidak mudah. Akhirnya kami hanya 
dapat 59 dosen. Selebihnya kami ambil dosen 

honorer dari praktisi dan lain-lain.” 
Dirinya terus mendorong agar para 

mahasiswa dan dosen terus belajar dan 
meningkatkan skill-nya guna memahami 
penggunaan internet of things technology atau 
mengintegrasikan kemampuan internet dengan 
lini produksi di industri. Sehingga pelaksanaan 
pendidikan vokasi ini bisa link and match 
dengan industri. 

Dengan cara yang ditempuhnya, akhirnya 
PoliMedia menunjukkan tajinya sebagai 
pendidikan vokasi berkelas di Jakarta. Sebagai 
lembaga pendidikan tinggi vokasi yang 
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dirancang secara khusus untuk menyediakan 
berbagai program studi yang relevan dengan 
dunia industri kreatif, akhirnya teknologi cetak 
(grafika) PoliMedia semakin eksis. Bahkan, yang 
membanggakan tender-tender besar harus 
melalui approval dari PoliMedia seperti cetak 
paspor (Imigrasi) dan yang terbaru quality 
control kertas suara (KPU).  

Termasuk Kemdikbud yang terkait dengan 
pembuatan ijazah dan buku ajar, speknya 
meminta ke PoliMedia. “Ini sejujurnya di luar 
ekspektasi saya. Sangat luar biasa. Ini imbas dari 
KPU, Imigrasi, LKPP, akhirnya menular kemana-
mana. Kami angkat dulu perannya, ternyata kan 
koor PoliMedia ada disitu. Akhirnya sekarang 
semua meminta MoU dengan PoliMedia,” 
sebutnya. 

Diketahui, saat ini PoliMedia memiliki 3 
jurusan, yakni jurusan Desain yang meliputi 
program studi (prodi) desain grafis, multimedia, 
fashion design, game technology, dan animasi. 
Lalu, ada jurusan Penerbitan yang memiliki 
empat program studi: penerbitan, periklanan, 
penyiaran, dan fotografi. Jurusan berikutnya 
adalah Teknik Grafika yang baru memiliki satu 
program studi; teknik kemasan.
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“Prodi-prodi yang ada di PoliMedia ini 
semuanya mengarah ke industri 4.0. Semua 
prodi yang ada kekinian semua, tidak biasa. 
Rencananya tahun ini kami akan membuka dua 
prodi baru, kuliner dan perhotelan. Bahkan kami 
juga akan membuka kelas internasional,” terang 
Purnomo. Namun demikian, diakuinya, saat ini 
prodi yang masih menjadi primadona adalah 
desain grafis dan printing. “Printing kami the 
best lah di Asia Tenggara,” imbuhnya.

Saking diakuinya, banyak universitas 
terkemuka melakukan studi banding ke 
PoliMedia. Salah satunya UGM Press dan 
Universitas Teknologi Malaysia (UTM). “UTM 
datang ke kami, studi banding terkait printing. 
Padahal di sana alatnya canggih-canggih, 
sementara mesin kami itu tua-tua tapi bisa 
hidup semua.”

Tak hanya di level nasional, PoliMedia juga 
muncul di kancah global. PoliMedia Publishing 
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pernah hadir di London Book Fair dan Frankfurt 
Book Fair dan menjadi satu-satunya university 
press yang muncul di dunia dari Indonesia. 
Dalam ajang Chiang Mai Book Fair, PoliMedia 
juga berhasil memajang dan memasarkan karya-
karya kreatif mahasiswa seperti buku pop up. 
“Karya-karya mahasiwa seperti buku pop up 
ternyata banyak dibeli. Salah satu penerbit lokal 
di Yogyakarta juga berani membeli karya-karya 
dari para mahasiwa. Copyright-nya dibeli oleh 
penerbit. Branding yang kami lakukan ini cukup 
berhasil,” urainya.

Prestasi lainnya, tahun lalu mahasiswa 
PoliMedia juga berhasil menjadi jawara dalam 
kontes animasi tingkat dunia. Demikian pula di 
level nasional. Selain itu, mahasiswa PoliMedia 
juga berhasil memenangkan desain logo 
Kemristekdikti, juara nasional bidang fotografi, 
juara nasional Newscast 2018 pada ajang 
National Polytechnic English Olympics, dan 
lainnya. 

“Nah, untuk mendukung kreativitas 
mahasiswa prodi animasi, kami fasilitasi mereka 
untuk  memakai lab komputer yang memiliki 
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spek lebih bagus dan kapasitasnya besar. Sebab 
kalau pakai laptop sendiri bisa jebol karena 
speknya yang tidak mendukung.”

Memasuki tahun ke-10 berdirinya PoliMedia, 
dirinya terus mendorong agar para mahasiswa 
bisa masuk ke ekonomi digital (berbasis digital). 
Sebagai lembaga pendidikan vokasi, PoliMedia 
juga telah merintis penyemaian creative talents. 
Saat ini PoliMedia telah memiliki Lembaga 
Sertifikasi Profesi yang bekerjasama dengan 
Balai Diklat Industri Denpasar. Untuk LSP di 

bidang industri animasi, LSP bukan hanya 
dalam rangka penyemaian creative talent, tapi 
juga guna menyiapkan lulusan yang siap kerja 
dengan memberikan Sertifikat Pendamping 
Ijazah yang sesuai dengan keterampilan khusus 
yang dipilih para mahasiswa. 

Termasuk dalam rangka mendorong 
keterampilan para mahasiswa dalam bidang 
kewirausahaan, yang dilakukannya adalah 
dengan memberikan bantuan modal kerja untuk 
membangun sebuah usaha. Umumnya usaha 
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yang dibuat para mahasiswa yang masih relevan 
dengan prodi yang diambilnya, seperti usaha 
yang bergerak di bidang publishing, buku, dan 
lain-lain. 

“Tidak ada yang sim salabim. Semua butuh 
proses. Politeknik yang sebelumnya sering 
dianggap sebagai perguruan tinggi kelas dua, 
pelan-pelan berubah. Sekarang di kami ada 
prodi yang calon mahasiswanya 1 berbanding 
10, sehingga kami bisa lebih leluasa dalam 
memilih mahasiswa yang lebih baik. Pendaftaran 
jalur PMDK yang mendaftar lebih dari 2500 
orang, padahal yang diterima maksimal hanya 
di angka 40%. Artinya, sekarang ini minat calon 
mahasiswa untuk berkuliah di PoliMedia sudah 

semakin tinggi.”
Purnomo juga berbicara terkait serapan 

para lulusan dari PoliMedia. Menurutnya, 
sebanyak 86% lulusannya diserap oleh industri, 
5% memilih menjadi wirausaha, dan selebihnya 
melanjutkan kuliah. 

Tingginya angka lulusan yang diserap 
oleh industri ini, diakuinya, karena dalam 
penyusunan kurikulum, pihaknya juga turut 
melibatkan pelaku dari industri. Baginya, 
hal ini cukup penting agar kurikulum bisa 
match dengan kebutuhan industri. Di periode 
kepemimpinanya, ia menjalin kerjasama dengan 
beragam industri. “Dalam menyusun kurikulum 
kami undang praktisi dan asosiasi agar bisa 
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nyambung dengan industri. Kalau tidak, nanti 
ada mata kuliah yang ternyata di industri tidak 
dibutuhkan, buat apa?” 

Terlebih, di era industri 4.0 ini, dengan 
perubahan yang super cepat dalam dunia kerja 
yang disebabkan pengaruh teknologi, maka 
kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi 
dituntut harus selalu beradaptasi dengan 
kondisi, perubahan, dan kebutuhan dunia kerja. 

Lebih lanjut Purnomo juga menjelaskan 
jika para mahasiswanya sudah dikenalkan 
dengan industri sejak awal. “Kami terapkan 
basic pembelajaran berbasis produksi dan 
kewirausahaan. Di semester 2, kita dorong 
para mahasiswa untuk menerapkan orientansi 

industri. Lalu di semester 4 ada magang industri, 
dan semester 6 harus melakukan praktik 
industri. Jadi, sebetulnya para lulusan kami ini 
sudah mengenal industri.”

Ke depan, lulusan pendidikan vokasi yang 
siap kerja ini dipastikan akan semakin dilirik dan 
dibutuhkan oleh industri. Bahkan, Kementerian 
Perindustrian juga semakin memprimadonakan 
Politeknik. Saat ini sedang diupayakan agar 
lulusan Politeknik bisa mencapai angka 1 juta 
orang setiap tahunnya. Termasuk SMK-SMK 
yang diupayakan jumlahnya lebih banyak di 
masa mendatang. (Cucun Hendriana/Foto: 
Reza, ist)  
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Sudah banyak profesi yang 
dilakoni Helmi Zamrudiansyah. Ia 
pernah menjadi waiter, editor foto, 
hingga asisten manajer. Hingga 
suatu ketika ia terinspirasi dengan 
camilan makaroni seharga lima 
ratus rupiah yang dijual di toko-
toko kelontong. Menurut Helmi, 
makaroni murah meriah tersebut 
eksistensinya bagus karena tidak 
tergeser oleh zaman. Ia pun ingin 
membuat camilan makaroni agar 
bisa naik kelas dan digemari setiap 
lapisan masyarakat. 

Helmi Zamrudiansyah
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Helmi membuktikan keinginannya 
tersebut dengan melakukan inovasi. 
Setelah melalui berbagai try and error 
maka bersama timnya, ia berhasil 

membuat produk makaroni menjadi lebih 
menarik mata masyarakat. Dengan bendera 
CV. Macarindo Berkah, maka usaha yang sudah 
dirintis sejak tahun 2017 tersebut mengeluarkan 
produk camilan makaroni yang diberinama 
Macarina. 

Sebelumnya Helmi pernah memiliki usaha 
studio foto, minuman tradisional dawet dan 
Sokelat. Namun untuk saat ini bisnis tersebut 
sudah tidak berjalan karena Helmi ingin fokus 
dalam produk Macarina. “Selain itu belajar dari 
pengalaman sebelumnya, usaha yang saya 
jalani terkendala oleh musim. Seperti studio 
foto banyak permintaan ketika musim menikah, 
begitu pula bisnis dawet ramai ketika musim 
penghujan dan sama dengan bisnis minuman 
sokelat.” Menurut Helmi usaha makaroni dirasa 
lebih aman dan berpotensi tinggi untuk 
tetap fight dan eksis dalam segala 
musim. “Snack yang tidak lekang 
oleh zaman, musim maupun 
tren,” ujarnya.

Helmi pun semakin 
yakin usahanya 
kali ini akan lebih 
langgeng karena 
ia menggunakan 
bahan baku yang 
terbilang awet 
dan berstandar 
BPOM sehingga 
mudah dalam 
penyimpanan. 
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Saat memulai usaha, Helmi mengeluarkan 
modal awal sekitar Rp3.000.000. Modal 
tersebut hasil patungan bersama 4 orang 
pendiri Macarina yang lain. “Jadi masing-masing 
mengumpulkan uang sebesar Rp750.000. Modal 
itu lalu kami pergunakan untuk membeli bahan 
baku, rombong dan promosi ringan,” jelas Helmi. 
Produk pertama yang dibuat adalah Macarina 
dengan kemasan reguler dan dijual dengan 
harga Rp8.000 per bungkus. Menurut Helmi 
proses pembuatannya sangat mudah yakni 
bahan makaroni yang masih mentah digoreng 
kemudian ditiriskan dan diberi varian rasa atau 
bumbu, selanjutnya macaroni tersebut dikemas. 
Helmi menyediakan 5 variasi pengemasan yaitu 
ecopack mini, ecopack regular, kemasan pouch, 
kemasan eksklusif dan kemasan box. Produknya 
pun kini sudah memiliki 10 varian rasa dan 
beragam level pedas. “Untuk kepedasan sampai 
5 tingkat atau level kepedasan yang berbeda 

sesuai permintaan konsumen,” jelas Helmi. 
Kuantitas produk yang dihasilkan dalam 1 bulan 
sekitar 500 hingga 1000 pieces dari seluruh 
distribusi penjualan dengan harga dari paling 
rendah yaitu Rp6.000 sampai Rp20.000.
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Melihat usahanya mulai berkembang, 
Helmi merasa kerja kerasnya telah memberikan 
hasil yang bisa diandalkan. Ilmu bisnis yang 
diperolehnya sejak kecil pun menjadi tak sia-
sia. “Dulu ibu saya memiliki toko, sehingga 
mental bisnis sudah tertanam sejak saya masih 
kecil.” Selain itu, Helmi juga sempat melakukan 
pendidikan bisnis kuliah 2 semester karena 
menurutku kurang efektif waktu yang harus 

dikeluarkan untuk beberapa tahun tuntas 
akhirnya memilih jalan lain. “Dan ilmunya saya 
anggap setara dan saya mulai rajin mengikuti 
seminar-seminar dari 2010 hingga sekarang. 
Jadi sudah ratusan kali saya mengikuti seminar,” 
tuturnya. 

Sementara dalam memasarkan produknya, 
ada dua cara yang dilakukan Helmi yakni 
konvensional dan e-bisnis. Untuk konvensional 
yaitu terdapat outlet, reseller, sponsor, franchise, 
dan event. Sedangkan e-bisnis yaitu melalui 
7 market place terkenal. Selain itu, Helmi juga 
melayani pembelian melalui aplikasi ojek online. 
Produknya pun sudah tersebar ke Jakarta, 
Bandung, Malang, Banyuwangi, dan Lumajang. 

Kendati usahanya sudah terlihat memiliki 
perkembangan yang bagus, Helmi pun tak 
luput dari kendala dan kesulitan menjalankan 
bisnisnya. “Kekurangan sumber daya manusia. 
Sebab sesuai dengan SOP yang sudah kami 

sosialisasikan kepada seluruh tim akan ada 
punishment dan reward. Jadi kami menjalankan 
punishment yang ada, PHK SDM,” jelas Helmi. 
Sementara dalam menghadapi kompetitor, 
Helmi menegaskan bahwa bersama timnya ia 
tetap gagah perkasa berani dan yakin. “Dengan 
bekal terus berinovasi, pengembangan dan 
memperluas jejaring.”

Selama menjalani usahanya, sudah banyak 
suka duka yang dialami Helmi. Sukanya ia 
belajar tentang hal baru dan terbuka banyak 
peluang. “Peluang disini bukan hanya untuk 
diri sendiri melainkan juga untuk orang lain. 
Kalau untuk dukanya itu sangat tidak mudah 
buat mencari sistem.” Oleh karenanya Helmi 
sudah mempersiapkan rencana ke depan 
untuk memajukan usaha yakni menjalankan 
dan menantikan dreambook Macarina. “Goals 
terbesar membuat Macarina perseroan terbatas 
dan terbuka menjadi perusahaan olahan snack 
terbesar di Indonesia.”

Di akhir perbincangan, Helmi memberikan 
tips dan kiatnya dalam berbisnis. “Kita harus 
yakin dengan apa yang dilakukan, sabar kalau 
apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan 
kita, harus sadar proses dan yang lebih utama 
kita harus tekun dan terus belajar, jangan 
sampai kita putus asa,” tegasnya. (teks:eri/
ft:dok.pri)
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Walau tidak memiliki latar belakang 
pendidikan bisnis, Ruli selalu 
tertarik dengan dunia bisnis. 
Mungkin darah bisnis berasal dari 

neneknya yang pernah memiliki usaha batik. 
“Dulu nenek saya pengusaha batik di Jogjakarta 
dan menjadi salah satu pelopor batik cetak. Tapi 
sayangnya sekarang sudah bangkrut.”

Ruli yang lebih tertarik dengan bisnis kuliner 
ini , lantas melihat peluang kue kering yang 
berbasis non terigu. “Karena saya lihat di Depok 
sini belum ada dan peluang pengembangan 
produknya masih cukup besar,” ujarnya. Maka 
dengan modal awal Rp50.000, Ruli mulai 
membuat kue kering. Tapi ia baru membuat 
tester saja yang kemudian dibagi-bagikan ke 
tetangga serta teman kantor suami. Ternyata 

Hobi membuat kue telah membawa 
keberuntungan bagi Ruliasari. 
Perempuan yang akrab dipanggil Ruli 
ini sukses membuka bisnis kue kering 
non terigu alias gluten free. Sebelumnya 
Ruli pernah menekuni usaha sembako 
dan warung makan. Namun rupanya 
ia kurang beruntung dalam dua bidang 
usaha tersebut. Usahanya sudah tidak 
berjalan lancar sesuai keinginannya. 
Perempuan yang lahir di Solo ini 
kemudian menjajal peruntungan pada 
bisnis lainnya. 
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respon yang didapat sangat bagus. Ruli pun 
semakin mantap dan berani menjadikannya 
sebagai usaha. Tahun 2006, Ruli membuka 
usaha dengan nama Pawon NaRaSa yang 
membuat produk kue-kue lebaran seperti 
Nastar, Kastengel, dan lain-lain. 

Pemberian nama Pawon NaRaSa memiliki 
arti tersendiri bagi perempuan kelahiran 
Desember ini. “Pawon dalam bahasa Jawa 
maupun Sunda berarti dapur.” Ruli kemudian 
menjelaskan kata pawon ini dianggap mewakili 
2 karakter berbeda yakni Ruli dari Jawa dan 
suami dari Sunda dalam menjalankan usaha 
secara bersama. Sedangkan NaRaSa merupakan 
akronim dari ketiga nama anak mereka, Nazwa, 
Rara, dan Syahnaz. “Jadi Pawon NaRaSa 
diharapkan bisa menjadi salah satu dapur bagi 
ketiga anak kami kelak,” harapnya.

Namun dua tahun kemudian Ruli 
tidak lagi hanya membuat kue lebaran. Ia 
melakukan inovasi dengan mulai fokus pada 
pengembangan kue kering khususnya yang 
berbahan non terigu dengan nama kue Egg Roll. 
Kue gluten free tersebut dikemas dalam bentuk 
curah tanpa kemasan dan juga dikembangkan 
dalam bentuk kemasan retail. Ada 6 varian rasa 
yang dibuat Ruli dari bahan non terigu seperti 
Sorgum, Talas, Ubi Ungu dan Singkong. Untuk 
produk berbahan terigu ada Egg Roll Original 
dan Cheese Stick Edam. Dalam satu bulan,  
kuantitas produk yang dihasilkan kurang lebih 
300 kg. “Namun saat bulan ramadhan biasanya 

naik menjadi 500 sampai 600 kg.” Untuk 
harga paling murah yang dijual Ruli berbentuk 
kemasan standing pouch isi 12 batang seharga 
Rp24.000 dan kemasan dus isi 20 batang 
sebesar Rp34.000. Omzet yang didapat saban 
bulannya antara Rp25 juta hingga Rp30 juta 
dan saat ramadhan bisa lebih besar lagi bisa 
mencapai Rp60 juta. 

Ketika memulai usahanya, Ruli yang 
hobi mencoba resep aneka kue memasarkan 
produknya dengan cara sederhana. “Pada 
awalnya dipasarkan melalui mulut ke mulut 
secara personal,” kenangnya. Tapi seiring 
dengan kemajuan usahanya, sekarang ia sudah 
bekerjasama dengan 40 lebih toko atau resto 
di Jabodetabek. Sedangkan untuk pembelian 
secara online, produknya sudah tersebar hingga 
Bali dan Kepulauan Riau. 

Mengenai kendala dan kesulitan dalam 
menjalankan bisnisnya menurut Ruli adalah 
proses produksi yang masih dilakukan secara 
tradisional. “Sehingga memerlukan tenaga 
yang benar-benar terampil dan sabar dalam 
mengerjakannya.” Selain ini harga bahan 
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yang tidak stabil khususnya harga telur yang 
terkadang menghambat. Untuk mengatasinya, 
Ruli melakukan seleksi dalam memilih pegawai 
dan terus memberikan pengarahan dalam 
proses produksi. Memangkas jalur distribusi 
bahan sehingga bisa memperoleh harga 
lebih murah. Sementara dalam menghadapi 
kompetitor, Ruli mnelakukan beberapa 
strategi. “Seperti melakukan inovasi produk 
yakni membuat resep baru sehingga produk 
kita mempunyai nilai lebih dari produk 
kompetitor,”ujarnya. 

Walau setiap usaha tentu memiliki kendala 
dan kompetitor, Ruli mengaku hal itu tak 
menyurutkan semangatnya dalam berbisnis. 
Ia justru merasa sangat senang dan bersyukur.  
“Karena sekecil apapun usaha kita, kitalah 
bosnya, lebih memiliki keleluasaan waktu. 
Intinya adalah kita harus berani mencoba dan 
fokus dengan yang kita jalani. Sebab yang kita 
jalani itu adalah hal yang terbaik. Jadi  harus 
bersyukur dan tanpa perlu merasa duka,” tutup 
Ruli yang memiliki rencana untuk memperluas 
kerjasama dengan kota-kota lain. (teks:eri/ft:ist) 
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Shivan Shivan 

Kembangkan 
Kemasan 
yang Ramah 
Lingkungan
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Atas dasar itulah Shivan terinspirasi 
untuk masuk ke industri kemasan. 
Dirinya melihat semakin banyak orang 
yang memerlukan packaging yang 

baik. “Di bidang horeka (hotel, resto, catering 
–red), kemasan banyak digunakan. Di pasaran 
jenisnya juga banyak, ada yang terbuat dari 
plastik yang ekonomis dan tahan air, ataupun 
dari bahan lainnya seperti kertas,” sebutnya.

Namun Shivan melihat sisi lain sebagai 
dampak buruknya, yakni penggunaan kemasan 
plastik yang jika dibuang akan memerlukan 
waktu antara 500—1000 tahun untuk bisa diurai. 
Artinya, butuh waktu yang sangat lama agar 
timbunan sampah plastik bisa diurai. “Kami 
fokus pada sampah plastik yang dibuang, sebab 
ada juga plastik yang didaur ulang. Nah, kalau 
dibuang ke tempat pembuangan sampah, 
ini akan jadi masalah. Dalam hal ini, perilaku 
manusia untuk sadar dengan tidak buang 
sampah plastik memiliki peran yang sangat 
penting.”

Shivan berharap semakin hari akan 
semakin banyak orang yang sadar untuk tidak 
membuang sampah plastik sembarangan. 
Dan untuk menanggulangi hal itu, melalui 
perusahaan yang dibangunnya, Ecorasa, dirinya 
mengembangkan teknologi kemasan yang 
ramah lingkungan. Adalah oxium, teknologi 
karya anak bangsa yang sudah dipatenkan 
di Amerika dan mendapatkan beragam 
penghargaan inilah yang dipakai Ecorasa untuk 
membuat kemasan ramah lingkungan.

Dengan teknologi ini kemasan plastik yang 
dibuang dapat diurai hanya dalam waktu 5 
tahun saja. “Teknologi oxium ini sudah dipakai 
juga di beberapa Negara.  Teknologi ini sudah 
dibuktikan di pasar dan telah lulus beberapa 
sertifikasi serta berstandar nasional dan 
internasional. Bagi kami ini adalah solusi atas 

Industri makanan dan minuman di 
Tanah Air semakin berkembang. 
Seiring dengan hal itu, kebutuhan 
terhadap kemasan pun terus 
bertumbuh. Dengan perkembangan 
teknologi saat ini, teknologi 
kemasan juga memiliki beragam 
kemajuan. Terlebih, gaya hidup 
era masa kini banyak dimudahkan 
dengan serba online. Termasuk 
memesan makanan via online. 
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masalah sampah plastic saat ini, sambil terus 
melakukan edukasi kepada masyarakat terkait 
sampah dan bagaimana pengolahan sampah 
yang baik,” ujar Shivan.

Dengan hanya memerlukan waktu urai 
hanya 5 tahun, maka ini adalah solusi bagi 
Indonesia sebagai Negara kepulauan. “Ada 
yang bilang juga kenapa sih tidak dibuat 
bulanan saja? Sebetulnya sih bisa, tapi kami 
harus mempertimbangkan beberaa hal, karena 
sebuah produk itu setelah diproduksi kana da 
proses pengiriman, lalu masuk ke gudang, dan 
lain-lain. Nah, kalau waktunya terlalu pendek, 
dikhawatirkan kemasan akan rusak saat masih di 
gudang,” imbuhnya lagi.

Shivan melihat jika prospek bisnis 
packaging di Indonesia cukup besar. Bahkan, 
gaya hidup orang yang ingin serba mudah dan 
instan, semakin menambah ceruk pasar yang 
ada. Makan siang tidak perlu keluar, cukup 
pesan via online. Makanan pun datang. “Tapi 
kita ini memerlukan kemasan yang aman, bukan 
asal kemasan. Butuh kemasan yang bagus, yang 

tahan panas, tahan dingin dan yang pasti harus 
food grade.”

Diakuinya, Ecorasa sendiri mulai menyasar 
pangsa pasar di Indonesia pada November 
2018. Saat ini kemasan Ecorasa terdiri dari 6 
model untuk makanan dan akan dikembangkan 
untuk kemasan minuman. “Ini produk ramah 
lingkungan, pengunciannya juga keras sehingga 
tidak usah takut tumpah. Keunggulan lainnya, 
ada eco label dari Kementerian Lingkungan 
Hidup,” sahutnya.

Adapun pasar Ecorasa adalah mereka para 
pelaku usaha yang bergerak di industri makanan 
dan minuman yang ingin menggunakan produk 
kemasan berkualitas. “Masih ada kemasan yang 
sebenarnya bukan untuk makanan dan minuman 
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tapi karena harganya murah, pelaku usaha 
pakai itu. Padahal kemasan makanan itu, ya 
harus food grade. Segmen kami dari berbagai 
kalangan yang mengapresiasi produk-produk 
ramah lingkungan.”

Adapun produk Ecorasa saat ini telah 
tersebar di beberapa kota di Indonesia dari 
Jabodetabek, Medan, Palembang, Bali, Kediri, 
dan Surabaya. Terkait harga, Shivan memastikan 
bersaing dengan produk sejenis lainnya. “Kalau 
ketebalannya sama, ukurannya sama dan food 
grade, harga kami hampir sama. Tapi kalau ada 
produk dengan ukuran sama tapi tidak food 
grade, tentu harga kami bisa lebih mahal. Kalau 
dikalkulasi per pcs kena Rp870 termasuk ongkir. 
Minimal pembelian 1 dus @500 pack.” 

Lalu, bagaimana dengan persaingan di 
bidang ini? “Kelihatannya cukup ketat. Demand-
nya ada, produsen kemasan jadi banyak. Tapi 
kalau yang menggunakan oxium yang mudah 
terurai, rasanya kami baru satu-satunya. Ke 
depan saya yakin akan semakin banyak pelaku 
usaha yang menyediakan produk-produk ramah 
lingkungan. Saya tahu pasar Indonesia ini sangat 
besar, tidak mungkin kami sendiri yang lakukan.”

Sementara untuk produksinya, Shivan juga 
berkolaborasi dengan pabrik. Menurutnya, 
kapasitas produksinya bisa tidak terbatas 
tergantung demand yang masuk. 

Dari dua bidang, makanan dan minuman, 
ia melihat secara kuantitas peluangnya lebih 
banyak di sektor minuman. Ke depan ia 
komitmen untuk semakin memantapkan diri di 
bidang kemasan horeka dan akan berinovasi 
dengan menggunakan bahan baku dari sumber 
terbarukan. Bahan baku terbarukan yang 
dibidiknya adalah singkong. “Plastik singkong, 

ecoplast, ini yang akan dikembangkan. Nanti 
sedotan dibuat dari singkong. Kami ingin 
kembangkan ini dengan memberdayakan para 
petani singkong di Bogor, Jawa Barat.” 

Dengan pengalamannya di bisnis ini, Shivan 
memberikan kiat-kiat suksesnya. Baginya, yang 
terpenting adalah mengidentifiaksi masalah 
atau kebutuhan yang ada, lalu ciptakanlah 
solusinya. “Kalau kita buka usaha, pastikan bisa 
memberikan solusi atas masalah yang terjadi 
di lingkungan kita. Berikan solusi itu seefisien 
mungkin dengan harga yang terjangkau. Saat 
ini teknologi kemasan banyak yang bagus, tapi 
karena saking bagusnya, harganya jadi mahal 
sekali dan tidak terjangkau oleh masyarakat,” 
sebutnya.

Jika pertumbuhan usahanya berjalan dengan 
baik, bukan tidak mungkin Ecorasa pun akan 
dikembangkan di negara-negara yang memiliki 
masalah sampah serupa dengan Indonesia. 
“Negara yang masih gunakan TPA sampah, pasti 
plastik akan dibuang ke sana. Semoga kami 
bisa hadir juga di negara-negara yang memiliki 
kondisi mirip dengan Indonesia,” demikian 
Shivan. (Cucun Hendriana/Foto: Reza, ist) 
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Nama Indra Bekti, tentu sudah tidak 
asing. Selain sebagai presenter, 
ia juga pernah menjadi penyanyi 
dan artis peran. Sebelum namanya 
melejit, butuh perjalanan panjang 
untuk menjadi sukses seperti 
sekarang. Pria yang kerap disapa 
Bekti itu pernah menjajal sebagai 
pengisi suara untuk anime yang 
berjudul Candy-candy. Kala itu, 
ia sudah mulai mencari uang saat 
masih duduk di bangku SMP.
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Ia kemudian menjadi presenter dan 
menjadikan profesi itu sebagai mata 
pencahariannya. Tak puas sampai di situ, 
Bekti mulai mencoba untuk berakting 

dan bermain dalam berbagai film. Bekti yang 
selalu ingin mencoba kemampuannya, mulai 
berkecimpung di dunia tarik suara dan berhasil 
merilis beberapa single lagu.

Sadar bahwa pekerjaan sebagai artis tidak 
akan berlangsung lama, membuat presenter 
yang telah berkarier di industri hiburan selama 
kurang lebih 20 tahun ini, ingin memutar 
uangnya dengan membuka bisnis. “Saya 
sadar menjadi seorang selebriti, bukan berarti 

hanya mengandalkan pemasukan dari dunia 
tersebut,” ujarnya. Apalagi banyak selebriti 
yang juga mulai merambah ke dunia bisnis demi 
pemasukan yang lebih karena menjadi artis tak 
selamanya menjanjikan. 

Sukses menjadi presenter tak membuat 
Indra Bekti berpuas diri. Kini ia melebarkan 
sayapnya ke dunia bisnis dan pemilik nama 
asli Bekti Indra Tomo ini sangat serius dalam 
berbisnis. Terbukti dengan beragam bisnis yang 
dimilikinya, mulai dari pakaian, kuliner hingga 
entertainment. Keinginan Bekti untuk terus 
menjajal dunia bisnis pun sepertinya tak akan 
surut. 
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Bisnis Indra Bekti
1. Bisnis Kue

Beberapa waktu lalu bisnis oleh-oleh kue 
digemari oleh kalangan artis. Seolah tak mau 
ketinggalan, Indra yang lahir di Jakarta, 28 
Desember 1977 ini juga memiliki bisnis usaha 
oleh-oleh kue bernama Cirebon Sultana yang 
berupa pastry aneka rasa dengan kemasan 
kekinian. Namun Indra tidak melayani pembelian 
secara online. Jadi jika ingin mencoba 
kue tersebut harus berkunjung langsung 
ke outletnya. Kota Cirebon dipilih Indra 
berdasarkan pengamatannya. Ia melihat Cirebon 
memiliki potensi bisnis yang sangat besar dan 
menjadi pilihan destinasi karena dekat dengan 
Jakarta, serta memiliki banyak tempat wisata 
religius, keraton dan lainnya.

saat ini, Inbekart sudah memiliki berbagai 
katalog mulai dari jaket, celana, hingga kemeja. 
Suami Aldilla Jelita ini mengaku tidak terlalu 
banyak mengeluarkan dana investasi untuk 
Inbekart. Indra hanya banyak berkontribusi 
dalam penentuan katalog baju dan promosi 
Inbekart di media sosial. “Saya datang ke 
workshop untuk pilih bahan, warna, motif 
dan sebagainya. Nanti juga ada helm, ada 
tas, celana, semua butuh masukan dari saya,” 
tuturnya.

3. Inbek Entertainment
Tak jauh dari dunianya, Indra Bekti memiliki 

usaha manajemen artis yang bernama Inbek 
Manajement. Di dalam manajemennya tersebut 
menaungi beberapa artis. Saat itu artis yang 
berada di bawah naungan Inbek Entertaiment 
ialah Fitri Tropica. Sedangkan Inbek Plus sendiri 
merupakan manajemen yang menaungi artis 
dengan profesi penyanyi  mulai dari CJR (Coboy 
Junior), Agung Hercules, dan lain-lain.

4. Inbek Event
Seolah belum puas, Indra Bekti juga 

merambah bisnis event organizer dengan nama 
Inbek Event. Usaha tersebut terdiri dari Inbek 
Plus, Inbek Event, Inbek Travel, dan Wedding 
& Indo. Ia juga meluncurkan bisnis baru dalam 
bidang event organizer yang diberinama 
Winbek Organizer. Untuk usahanya ini, Indra 
berkolaborasi dengan sebuah media wanita 
terkenal di Indonesia. Indra menjelaskan bahwa 
Winbek Organizer telah mempersiapkan 
beberapa project event selama satu tahun ke 
depan, di antaranya Moeslem Concept. Pop up 
store yang dibuka selama 6 bulan yang akan 
menjual koleksi busana muslim artis-artis.

2. Bisnis Pakaian
Indra juga menjajal peruntungan di bidang 

bisnis pakaian dengan nama Inbek Clothes. 
Untuk mengenang almarhum anaknya yang 
meninggal pada 2016 lalu, Indra Bekti pernah 
punya inisiatif untuk menjadikan nama anaknya 
sebagai nama brand produk.

Selain produk sendiri, Indra Bekti juga 
bekerja sama dengan desainer kebaya ternama 
Anne Avantie dalam bisnis fashion terbarunya 
yang bernama Inbekart yang sengaja untuk 
segmentasi kaum pria berjiwa muda. Hingga 
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5. Sekolah Public Speaking
Indra Bekti berencana akan membuka 

sekolah public speaking. Rencananya ia akan 
bekerjasama dengan temannya untuk dapat 
segera merealisasikan keinginannya tersebut. 
Karena menurutnya, berbicara di depan 
umum bukan suatu hal mudah bagi setiap 
orang. Berdasarkan pengalamannya, Indra 
menganggap pentingnya public speaking 
sejak usia dini. Menurutnya hal itu akan mudah 
diterapkan jika dilatih dan diasah sejak sedini 
mungkin. “Memang pendidikan itu penting 
apalagi pendidikan-pendidikan yang non-formal 
supaya mereka mempunyai skill. Untuk bisa 
mengembangkan bakat mereka salah satunya 
public speaking pada usia dini,” 

Ia menilai, kemampuan berbicara di depan 
umum tidak hanya berguna bagi mereka yang 
ingin menata karier sebagai presenter saja, 
tapi untuk bekal ketika menghadapi orang 
baru di dunia bekerja. “Mereka bingung mau 
bicara apa ketika bertemu orang, bertemu guru, 
atau bertemu siapa saja. Mungkin dari tadinya 
mereka malu-malu jadinya mereka tahu akan 
dasar-dasar public speaking,” ujar Finalis Abang 
Jakarta Timur 1997 ini.

Evaluasi Bisnis
Walau getol berbisnis, Indra menegaskan 

bahwa dirinya tetap melakukan banyak evaluasi 
terhadap semua usahanya. Hal tersebut perlu 
dilakukan karena ia merasa perlu inovasi baru 
agar bisa tetap bisa bertahan dan survive dari 
sisi omzetnya sendiri.

Indra mengaku harus lebih hati-hati dalam 
hal mencari karyawan yang bisa dipercaya. 
Pengalamannya saat menjalankan usaha travel 
yang malah justru membuat usahanya sempat 
mengalami kekacauan. “Ada orang-orang 
yang tidak sesuai dengan tempatnya bekerja 
sehingga malah membuat perusahaan kacau 
balau. Usaha travel kemarin ada yang diam-
diam melakukan mark-up harga dan membuat 
perusahaan kacau dari perhitungan, tapi untung 
sudah teratasi,” ujar Indra.

Kendati ada usahanya yang bekerja sama 
dengan investor, Bekti pun mengaku jika 
sebenarnya masih puas dengan investasi dari 
penghasilan sendiri. Namun Bekti pun sangat 
menyadari. “Terjun ke dunia bisnis adalah 
pilihan yang membutuhkan keberanian untuk 
mengambil risiko,” tandasnya. (teks:eri/ft:ist) 
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Sejak kecil Panji Krishna tinggal di Bali dan sangat senang 
menggeluti dunia visual. Hal tersebut karena pergaulannya 
di Bali dan keluarga yang memang banyak memberi 
pengaruh seni kepadanya. Hingga akhirnya sampai pada 
titik untuk menentukan apa yang harus dijalaninya. Panji pun 
memutuskan berkarir di bidang seni dan motion graphic atau 
reka gerak grafis adalah yang dipilihnya.
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Motion graphic atau reka gerak grafis 
merupakan suatu disiplin ilmu 
dalam cakupan desain grafis yang 
menggunakan media screen sebagai 

kanvasnya. Sebenarnya hampir mirip dengan 
dunia animasi. Hanya saja animasi mungkin 
lebih ke arah disiplin ilmu perfilman. Sebagai 
salah satu yang menggeluti profesi tersebut 
Panji Krishna R. P secara pribadi tidak ingin 
memusingkan perbedaan antara keduanya. 
“Saya tidak ingin terlalu membuat dikotomi 
antara keduanya karena sejatinya sama-sama 
memiliki basic yang sama tentang proses dan 
konsep dalam berkarya dan masih sama-sama 
dalam lingkup ruang kreatif visual,” bebernya. 

Pria lulusan New Media College jurusan 
desain grafis dan multimedia di Bali ini sempat 
bekerja di Bali sebagai desainer grafis. Namun 
tidak lama dan pindah ke Jakarta. Alasannya 
saat itu adalah karena melihat perkembangan 
dunia desain grafis di Bali khususnya motion 
grafis masih dirasa kurang memberikan 
gambaran yang menjanjikan. Pria kelahiran 
Mataram ini pun kemudian berkarir di Jakarta 
sebagai motion grafis desainer. “Saya memilih 
di jalur motion grafis sebagai identitas dalam 
berkarya walaupun saya juga sangat tertarik 
dalam dunia desain branding dan tipografi,” 
tuturnya.
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Oleh karenanya disela waktu luangnya, Panji 
juga banyak membuat social project tentang 
keadaan sosial dan budaya yang sedang 
berkembang yang kemudian dieksekusi dalam 
bentuk visual komunikasi atau tipografi. “Saya 
juga senang membaca buku tentang biografi, 
budaya dan tentang sisi lain kehidupan sosial 
yang secara tidak langsung memengaruhi cara 
saya berpikir dalam menciptakan sebuah karya.” 
Menurut Panji bagi seorang desainer seperti 
dirinya haruslah memiliki sisi lain cara pandang 
yang tidak biasa dari orang kebanyakan karena 
itu akan menjadi identitas dalam berkarya.

Sulung dari tiga bersaudara ini telah 
memiliki pengalaman bekerja di stasiun televisi 
nasional, dan beberapa televisi swasta sebagai 
motion designer dan art director. Ketertarikan 
Panji dengan dunia kreatif dan aktivitas sosial 
diwujudkannya dengan membuat sebuah 
blog dan komunitas online tentang motion 
desain, yang disebutnya Motion byDesign 
Network (MBD Network).  Sebuah portal online 

yang berisi segala macam tentang informasi, 
referensi, teknik tutorial dan interview motion 
desainer indonesia yang tersebar luas di dalam 
atau luar negeri. “Bersama MBD Network saya 
juga membuat sebuah majalah elektronik, free 
magz online dengan format .pdf tentang motion 
grafis.”

Mendirikan Desain Studio
Pada tahun 2010, Panji juga mendirikan 

sebuah desain studio bernama Furyco Studio di 
Jakarta bersama seorang kawan dengan bidang 
keahlian desain dan motion grafis. Akan tetapi 
saat ini studio tersebut berbasis di Bandung. 
Sudah beberapa project yang pernah dikerjakan 
baik dari dalam dan luar negeri. “Saya juga 

beberapa kali mengikuti dan mengadakan 
workshop ataupun pameran-pameran. Saat 
ini saya juga sedang mengembangkan 
komunitas Motion Grafis Indonesia untuk 
lebih memperkenalkan dunia motion desain di 
Indonesia,” jelasnya. 

Tentang inspirasi, pria yang senang 
mendengarkan musik dan menonton film ini bisa 
mendapatkan darimana saja. “Bisa dari kondisi 
sosial saat ini, dari sebuah kasus tertentu, 
sebuah film, musik, internet, cerita dongeng, 
mengobrol dengan orang baru pun terkadang 
bisa menjadi sebuah inspirasi buat saya.” Panji 
mengaku inpirasi bisa datang dari mana saja 
dan kapan saja dalam berbagai sisi hidup ini 
karena baginya sebagai desainer harus peka 
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menanggapi segala kejadian sosial di sekitar, 
bergaul dengan banyak kalangan tanpa batas 
lintas profesi, membaca buku yang tidak hanya 
buku seni dan desain saja. “Desainer memang 
dituntut memiliki wawasan yang luas dan cara 
pandang yang cerdas,” ujarnya.

Walau berkat karyanya mendapat 
penghasilan, Panji menolak disebut pebisnis. 
Ia lebih nyaman dipanggil sebagai kreator 
atau desainer atau seorang yang menjual 

skill dan daya cipta kreasi. ”Mungkin sebagai 
bisnis seorang motion designer bisa dibilang, 
bisnis yang menitik beratkan pada personal 
branding si designer tersebut. Ada yang 
menggunakan bendera studio atau ada juga 
yang menggunakan nama sendiri sebagai 
merek dagangnya.” Oleh karenanya Industri 
motion graphic design tidak ada patokan 
harga secara pasti di pasar. Tergantung klien 
bagaimana mengapresiasi harga karya tersebut 
atau sebaliknya designer yang memiliki standar 
khusus untuk setiap karyanya. Sehingga Panji 
pun tidak risau dengan kompetisi. “Karena 
setiap designer memiliki kelebihan dan 
kekurangan, setiap designer memiliki keunikan 
dan style yang menjadi nilai jual lebih bagi 
pasar,” jelasnya. 

Tantangan Terbesar
Masih banyak masyarakat awam bahkan 

klien yang belum paham soal dunia ini. Padahal  
tanpa sadar mereka sangat dekat dengan 

dunia ini yang berakibat apresiasi terhadap 
designer menjadi rendah dan sangat merugikan 
industri. Tantangan terbesarnya yaitu harus 
bisa mengikuti perkembangan teknologi yg 
terus maju. “Entah itu dari perkembangan 
hardware, sortware, media placement, ataupun 
teknologi penunjangnya.” 

Namun Panji yakin prospek ke depannya 
akan terus berkembang dan dibutuhkan. 
Terlebih sekarang semua aspek kehidupan 

sudah menggunakan digital dan screen. Dari 
televisi, film, smartphone, bahkan placement 
media di outdoor pun sudah menggunakan 
screen, seperti LED sudah menggantikan 
baliho, background konser, signage digital, 
infographic di jalanan semua menggunakan 
screen. “Semakin maju teknologi saya prediksi 
akan semakin banyak kebutuhan untuk industri 
motion graphic ini karena banyak yang shifting 
ke media digital.” 

 Panji pun sudah menyiapkan rencana ke 
depan yakni akan terus tetap berkarya di bidang 
ini dan masih ingin melakukan hal-hal yang 
belum sempat dilakukan. ”Seperti membuat 
pameran motion graphic bersama beberapa 
designer dan membuat personal artwork 
book. Panji juga berharap industri ini akan 
lebih mendapatkan perhatian pemerintah atau 
asosiasi terkait yang bisa memberi perhatian 
lebih dan membuat suatu kebijakan atau 
regulasi yang bisa menunjang dan memajukan 
profesi dan industri ini. (teks:eri/ft:dok.pri)
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Dr Andri,
Orang tua saya memiliki bisnis catering. 
Kebetulan saya juga menyukai kuliner 
dan membuka toko roti sendiri. Bagi 
yang kenal dengan orang tua saya, nama 
mereka sering disangkutpautkan dengan 
usaha saya. Padahal saya benar-benar 
memulainya dari bawah. Bukannya tidak 
bangga dengan orang tua tapi saya sudah 
lelah menjawab setiap kali ada pertanyaan 
seperti itu. Hingga akhirnya saya setujui 
saja apa yang mereka katakana. Apakah 
itu tindakan yang benar? Terima kasih 
sarannya.

Michella, Bandung

Dr. Andri, SpKJ, FAPM adalah seorang psikiater dengan kekhususan 
di bidang Psikosomatik dan Psikiatri Liaison. Kini ia sebagai wakil 
Indonesia satu-satunya di American Psychosomatic  Society dan 
The Academy of Psychosomatic Medicine, organisasi Psikosomatik 
yang berkedudukan di Amerika. Aktif di World Psychiatric 
Association pada bidang Psychiatric, Medicine and Primary Care. 
Tugas rutinnya mengajar di FK UKRIDA dan dokter penanggung 
jawab Klinik Psikosomatik RS Omni, Alam Sutera, Tanggerang.

Dr. Andri, SpKJ
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Lepas dari Nama 
Orang Tua

Michella yang baik,
Saya rasa tidak ada salahnya menyangkutkan nama orang tua 
dengan kita karena memang kita punya hubungan darah dengan 
mereka. Mungkin yang sering menjadi hal yang tidak nyaman 
adalah ketika orang lain menganggap bahwa usaha kita adalah 
usaha orang tua dan kita tidak punya banyak peran di sana. 
Namun orang boleh berpendapat apapun tapi sebenarnya semua 
tergantung kita. Kalau kita bisa tetap fokus dengan apa yang kita 
lakukan biarlah apa kata orang lain. Mungkin kita bisa mengganti 
merek toko roti kita yang tidak terlalu ada kesan menempel ke 
orang tua kita. Tapi jika orang bertanya tentang hal berkaitan 
dengan usaha kita ya ada baiknya kita tetap menjawabnya sesuai 
dengan pertanyaannya. Kalau memang usaha itu adalah usaha 
kita sendiri jelaskan saja sedikit kepada si penanya tentang 
sejarah berdirinya toko tersebut. Mungkin dengan cara seperti ini 
kita bisa membuat mereka mengerti sedikit. Satu yang penting 
adalah selalu berpikir positif tentang apapun kata orang tentang 
usaha kita. 
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Tidak Punya 
Pengalaman Bisnis

Dr Andri yang baik,
Saat bekerja ada perasaan yang 
membuat saya tidak nyaman 
dan memutuskan untuk berhenti 
bekerja. Namun masalahnya 
hingga saat ini saya kesulitan 
mencari pekerjaan yang sesuai 
keinginan dan jadi menganggur. 
Sedangkan untuk memulai 
usaha sendiri saya tidak memiliki 
pengalaman sama sekali. Apa 
yang harus saya perbuat? Mohon 
sarannya. Terima kasih.

Rudi, Pekalongan

Rudi yang baik,
Sebenarnya ada baiknya tidak memutuskan sesuatu saat 
sedang tertekan termasuk dalam memutuskan untuk berhenti 
dari pekerjaan. Sering kali saat orang tertekan pikirannya tidak 
mampu untuk berpikir secara logis untuk memutuskan sesuatu. 
Hasilnya dia bisa menyesali apa yang telah diambil sebagai 
keputusannya itu. Tidak semua orang memang mampu untuk 
berusaha sendiri dalam artian untuk memulai usaha sendiri, 
banyak di antara kita memang lebih menyenangi untuk bekerja 
dengan orang lain. Saran saya sekarang mungkin ada baiknya 
sementara untuk mencari pekerjaan apa saja yang mungkin bisa 
untuk mengisi hari. Mungkin tidak selalu perlu sesuai keinginan 
dulu sambil nanti mendapatkan pekerjaan yang disesuaikan 
dengan keinginan. Mungkin juga ini adalah cara lain untuk 
mendapatkan pengalaman lain di bidang yang lain selain apa 
yang telah ditekuni selama ini. Semoga saran ini bermanfaat. 
Semua dimulai dari pikiran kita. Selamat dan sukses terus dengan 
usaha Anda. Salam Sehat Jiwa 



Ketika masih kuliah, Indra Audipriatna 
pernah mendapat proyek membuat 
suvenir untuk tamu dari Jepang. Indra 
terinspirasi boneka kayu asal Jepang 
bernama Kokeshi. Saat itu terpikir 
untuk menggabungkan budaya Jepang 
dengan budaya Bandung sehingga 
jadilah Kokeshi dengan desain Cepot.
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Dari proyek suvenir sekitar tahun 
2009 tersebut, walau hasilnya belum 
maksimal, Indra masih menyimpan 
sisa-sisa produksi kala itu. “Maka 

ketika saya menemukan boneka itu di rak, 
saya terpikir untuk menjadikan itu sebagai 
usaha.” Baru pada tahun 2015, laki-laki kelahiran 
Semarang ini memulai usaha bernama Kayukayu 
yang bergerak di bidang craft, khususnya 
boneka kayu. “Saat ini boneka kayu yang kami 
buat semuanya custom sesuai permintaan 
customer. Jadi untuk sekarang kami tidak 
menyediakan barang ready stock,” ujarnya.

Sebelum mantap memilih usaha suvenir 
ini, anak kedua dari tiga bersaudara ini sudah 
beberapa kali mencoba usaha 
bantal, kaos, dan lain-lain. ”Tapi 
ternyata saya hanya senang 
berkreasi namun tidak pandai 
berjualan. Jadi usaha usaha saya 
itu tidak bisa dilanjutkan dengan 
sisa stok barang yang masih ada 
sampai sekarang.”

Launching pertama 
produknya di acara home 
schooling di Jakarta karena 
pasarnya anak-anak yang 
senang mencoreti dan butuh 
banyak kegiatan. Dengan tagline 
saat itu, ‘Make your own toys’, 
Indra berani unjuk kebolehan. 
Sebelumnya ia mengeluarkan 
modal sekitar Rp200 ribu 
untuk memproduksi 50 boneka dan membawa 
seperangkat alat gambar untuk anak-anak 
warnai sendiri.

Saat ini ia membuat 90 boneka dalam 
sebulan. Indra yang hobi menggambar ini 
mengatakan bahwa sebenarnya bukan soal 
kemampuan produksi, tapi lebih terkendala 
di penjualan. Maklum karena mahal, memang 
tidak sedikit orang yang mundur setelah 
mengetahui harganya. “That’s why it’s 
called exclusive,”ujarnya sambil tersenyum. 
Harga yang custom dari Rp110.000 sampai 
Rp750.000 untuk satu bonekanya. Sedangkan 
yang polosan, Indra membanderol dengan 
harga mulai dari Rp45.000 sepasang. Untuk 
penjualan, Indra mengaku seratus persen 
lewat instagram. Pernah beberapa kali ia coba 
marketplace, tapi tidak terlalu bagus dan pernah 
pula nitip jual offline, hasilnya juga kurang 
memuaskan. “Memang karena custom, prosedur 
pembeliannya agak rumit, tidak bisa diwakilkan 
oleh pihak lain.” Produknya pun selain tersebar 
ke seluruh Indonesia juga pernah ke Jerman, 
Perancis, bahkan Jepang.

Karena kini konsep 
produknya adalah 
exclusive handmade 
gift maka kesulitan 
utama usaha ini adalah, 
keterampilan yang 
masih sangat jarang 
ditemui, sehingga sulit 
mendapatkan SDM 
yang sesuai. Namun 
hal itu juga menjadi 
kelebihannya karena kualitas yang tidak 
terdapat di brand lain. Dalam menjalankan 
usahanya ini Indra memiliki tiga kiat yang 
dipegangnya. “Menurut saya poin paling penting 
dalam usaha adalah melaksanakannya. Kedua 
sabar dan tekun. Ketiga belajar hal hal baru 
yang bisa mengembangkan usaha kita. Jadi 
mau apapun usahanya, kalau bisa melakukan 
tiga hal itu, saya rasa semuanya bisa jadi baik,” 
tuturnya. Indra pun berharap KayaKayu bisa 
menjadi sebuah usaha yang bisa dikerjakan 
tidak lagi dengan hanya kemampuan orang tapi 
bisa dikerjakan juga oleh mesin. (teks:eri/ft:ist)
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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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Pak Agustinus yang baik,
Dalam memilih bisnis yang dipasarkan 

melalui franchising, baik itu bidang kuliner 
ataupun bidang lainnya, yang terutama 
adalah mengacu kepada minat. Di bidang 
kuliner, ada banyak juga macamnya.  Misalnya 
makanan yang mengacu kepada menu Barat 
(western), lokal tradisional, masakan Asia dari 
negara-negara tertentu, dan lain-lain. Konsep 
penyajiannya pun berbeda-beda. Ada yang 
cepat saji, siap saji, dan segar (dibuat setelah 
dipesan). Demikian juga cara penyajiannya, ada 
yang “fine dine” (pesan kemudian diantar ke 
meja), self service  (ambil sendiri), dan delivery  
(diantar). 

Tips Memilih 
Waralaba Kuliner

Pak Royandi,
Franchise kuliner sepertinya tak ada 
habisnya dan selalu ada yang baru. 
Saya yang tertarik ingin mengambil 
franchise kuliner jadi bingung memilih 
yang mana. Apakah ada tips memilih 
franchise kuliner selain brand yang 
sudah punya nama pak? Mohon 
sarannya. Terima kasih.

Agustinus, Bandung

Banyak orang dalam pemilihan jenis kuliner 
yang terpaku pada investasi. Setiap jenis menu, 
konsep penyajian, dan atau cara penyajian 
akan menimbulkan besaran nilai investasi yang 
berbeda-beda. Investasi yang kecil belum 
tentu lebih menguntungkan dari investasi 
yang besar. Sering terjadi, investasi yang besar 
ternyata lebih cepat pengembalian modalnya 
dibandingkan investasi yang kecil. Demikian 
juga dengan keruwetan dalam kegiatan 
operasionalnya.  Ada orang yang detail, mereka 
dapat menikmati keruwetan, tapi ada juga yang 
ingin sesuatu yang simple atau sederhana. 

Jadi, sekali lagi, tentukan dahulu minat 
Anda. Misalnya masakan Asia, siap saji, self 
service. Bila pilihan itu sesuai minat Anda, maka 
sudah banyak hal-hal yang tidak ingin Anda 
hadapi dapat disingkirkan dimuka. 

Setelah Anda menentukan minat (mungkin 
saja lebih dari satu), sekarang masuk kepada 
hal yang terpenting, yaitu menentukan siapa 
franchisor yang harus Anda pilih. Sebelum 
masuk cara pemilihan, ada beberapa hal 
penting yang perlu Anda pahami. Yang disebut 
sebagai franchisor adalah orang atau organisasi 
yang telah berhasil (dan masih sukses) dalam 
menjalankan bisnis mereka. Yang disebut 
dengan berhasil/ sukses adalah telah kembali 
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modal dan memiliki untung sesuai standar 
internasional dibidangnya. Contoh untuk bidang 
kuliner, laba kotor adalah rata-rata di posisi 
65% dari sales. Laba bersih lebih kurang 15% - 
25% dari sales (setiap jenis bisnis mempunyai 
standar industri tersendiri). 

Jadi, bila ada franchisor yang belum sukses, 
atau belum pernah menjalankan operasional 
bisnis tersebut (masih berupa konsep), sudah 
pasti mereka bukan franchisor. Atau bila mereka 
ngotot menyatakan dirinya franchisor, mereka 
bukanlah franchisor yang dapat diandalkan. 

Franchising adalah duplikasi pengalaman 
sukses untuk dapat dijalankan oleh orang lain. 
Bila franchisor belum pernah dan atau belum 
sukses menjalankan bisnisnya, bagaimana 
mereka bisa 
membantu atau 
mengajarkan 
orang lain 
berusaha 
memakai bisnis 
model mereka. 

Mengenai 
pemilihan 
franchisor, ada 
macam-macam 
tipe franchisor. 
Ada yang 
cerewet, ada 
yang detail, ada 
yang tukang 
ngatur, dan lain-
lain. Tapi semua 
karakter tersebut 
sebenarnya 
adalah 
pencerminan 
dari ketakutan 
mereka akan 
kegagalan para Franchisee-nya. Bagi Franchisor, 
kegagalan Franchisee dapat menurunkan nilai 
dari brand/ merk dagangnya. Oleh sebab itu, 
Franchisor juga akan berhati-hati dalam memilih 
siapa yang cocok untuk dipercaya menjadi 
Franchisee-nya. 

Dalam memilih Franchisor, anda perlu 
mendapatkan informasi mengenai apa saja 
yang akan dibantu oleh Franchisor ketika 
menjalankan bisnis. Ada beberapa hal penting 
yang perlu untuk mendapat bantuan dari 
Franchisor. Hal tersebut adalah mengenai 

pemilihan lokasi usaha, jenis pelatihan yang 
akan diberikan, kualifikasi tenaga kerja serta 
cara merekrutnya, sumber bahan baku usaha, 
cara pemasaran, perencanaan bisnis, dan 
prosedur kerja (SOP). Pastikan juga bahwa 
Franchisor selalu melakukan branding bagi merk 
dagangnya. Anda dapat juga bertanya kepada 
Franchisee mereka mengenai bantuan apa 
saja yang mereka dapatkan. Mintalah referensi 
kepada Franchisor, siapa Franchisee yang dapat 
anda temui. Pastikan juga bahwa hal yang 
dijanjikan tersebut tercantum dalam pejanjian 
Franchise. 

Ada hal yang perlu dimengerti, bahwa 
tidak ada gading yang tak retak. Maksudnya, 
tidak banyak franchisor yang dapat memuaskan 

semua 
franchisee-nya. 
Intinya, pilihlah  
franchisor 
dengan program 
yang dapat 
menutup 
kekurangan 
Anda. Pilihlah 
franchisor, 
dimana dengan 
kelebihan yang 
Anda miliki, 
cocok bagi 
Anda untuk 
bekerjasama 
dengannya. 

Ada 
kalanya Anda 
merasa bahwa 
bertemu dengan 
franchisor yang 
bodoh. Bila 
Anda sampai 

pada kesimpulan tersebut, coba introspeksi diri. 
Mungkin Anda yang terlalu tinggi menilai diri 
sendiri. Bagaimanapun juga, bisnis franchisor 
adalah sebuah bisnis yang telah sukses, hanya 
pengalaman suksesnya tersebut tidak sesuai 
dengan referensi Anda. Bila Anda menilai 
semua franchisor seperti itu, maka anda 
tidak cocok memilih bisnis yang dipasarkan 
secara franchising. Mungkin Anda seorang 
entrepreneur. Mungkin Anda akan lebih sukses 
bila menjalankan bisnis sendiri.

Selamat berbisnis.



Tren barbershop 
kekinian khusus laki-laki 
mengalami pertumbuhan 
pesat dan tidak lagi ala 
kadarnya seperti dulu. 
Beberapa barbershop 
sudah mengusung konsep 
yang modern. Seperti 
halnya Coolio Barbershop 
yang berpusat di 
Surabaya ini. 
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http://m.majalahfranchise.com/article/534/coolio-barbershop-barbershop-asal-surabaya-dengan-konsep-modern-class


Menurut Triyan Sudarmanto, founder 
Coolio Barbershop pada awalnya 
sekitar tahun 2011 mereka membuka 
salon dengan service spesial potong 

rambut dengan tamu mayoritas pria, hingga 
pada tahun 2015 ia mengubah model bisnisnya 
menjadi barbershop.  

“Ternyata perubahan itu mendapatkan 
sambutan yang positif dari masyarakat Surabaya 
dan kami mulai mengembangkan usaha dalam 
bentuk franchise.”

Triyan mengaku mantap mengubah model 
usahanya karena didasarkan pada alasan kuat. 
Jasa potong rambut akan selalu dibutuhkan 
sampai kapanpun. “Sehingga bisnis barbershop 

Triyan tak 
menampik, 
usahanya 
juga menemui 
kendala dalam 
sumber daya 
manusia 
karena 
bergerak 
dalam bisnis 
jasa dan 
membutuhkan 
SDM yang 
memiliki 
ketrampilan. 
“Kita selalu 
mengevaluasi 
dan 
memperbarui 
proses 

rekrutmen untuk mengurangi turn over,” 
ujar bungsu dari tiga bersaudara ini. Untuk 
menjadi barber atau hair stylist-nya saja tidak 
sembarangan, dan harus memiliki jam terbang 
tinggi serta pendidikan tata rambut.

Triyan yang juga hobi traveling ini yakin 
akan usahanya karena memiliki kelebihan 
diantaranya adalah One Poin Service sehingga 
pelanggan tidak perlu pindah tempat, cukup 
menerima service lengkap di satu tempat dan 
pemanfaatan ruangan bisa lebih efisien dan 
optimal. “Selain itu, tim kami memotong rambut 
berdasarkan karakter tidak berdasarkan tren. 
Untuk itu kami selalu memilih kapster yang 
memiliki attitude, komunikatif dan skill.”

Sementara untuk menghadapi kompetitor, 
lelaki kelahiran Surabaya ini sudah mempersiapkan 
diri yakni dengan selalu berinovasi dalam hal 
strategi promo, skill , dan teknologi. “Namun kami 
tetap mempertahankan servis dan fasilitas,” tegas 
Triyan. (teks:eri/ft:dok.pri)

adalah bisnis yang sustainable bukan tren 
atau musiman.” Analisa yang kedua adalah 
kebutuhan seorang pria untuk potong rambut 
lebih cepat dari pada wanita sehingga untuk 
perputaran omzet akan lebih cepat. Hingga 
saat ini Coolio Barbershop telah berhasil 
membuka 24 gerai yang tersebar di kota 
Surabaya, Malang, Sidoarjo,  Mojokerto, Madiun, 
Balikpapan, Makasar dan Jayapura. 

Ada 2 paket investasi yang ditawarkan yaitu 
Paket 55 Juta dan paket Paket 40 Juta. Dengan 
harga tersebut franchisee akan mendapatkan 
free special training hair cut khusus owner. 
Free special training hair cut untuk 3 orang 
barberman senilai Rp10 juta. Seragam, apron, 
penutup badan tamu, program kasir, pomade 
senilai sekitar Rp4 juta dan mendapat masa 
kontrak selama 5 tahun. Untuk royalty fee 
sebesar 10% sampai dengan 7% tergantung 
dari jumlah omzet. Namun Triyan memberikan 
free royalty fee untuk 3 bulan pertama. Profit 
yang didapatkan antara 3% hingga  8% per 
bulan, omzet sekitar Rp30 juta sampai Rp40 
juta perbulan. Kira-kira dalam kurun 18 sampai 
dengan 22 bulan franchisee bisa balik modal. 
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Tulola Jewelry sebagai produk perhiasan yang mengangkat nilai-nilai 
budaya Tanah Air yang senantiasa mengeksplorasi tradisi perhiasan 
Indonesia dan dalam karyanya selalu mengambil ide dasar dari cerita, 
kisah, mitos bahkan semangat akan kekayaan ibu pertiwi.

Tulola Jewelry
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Sebagai bagian dari pengembangan 
bisnis korporasi sekaligus menegaskan 
kiprah di industri perhiasan Tanah Air, 
dalam rangka perayaan hari Kartini, 

Tulola Jewelry secara resmi meluncurkan 
webseries berjudul ‘Perjalanan Tulola’.

Tulola Jewelry sendiri senantiasa 
menampilkan motif-motif komunal dengan 
teknik seni murni.Seratus persen hasil karya 
tangan (handmade) yang terinspirasi oleh 
kekayaan Indonesia, baik itu lewat sejarahnya 
hingga karya sastra dan keberagamannya.

Tulola Jewelry saat ini telah memiliki sekitar 
seratusan karyawan yang 60% diantaranya 
adalah karyawan wanita, sehingga kehadiran 
Tulola Jewelry juga turut memberdayakan kaum 
wanita untuk lebih mandiri.

Tulola Jewelry mempresentasikan 3 sosok 
pribadi yang berbeda, 3 wanita hebat dengan 
karakter unik masing-masing, adalah Dewi Sri 
Luce Rusna yang merupakan Founder yang 
juga bertanggung jawab sebagai Desainer dan 
Direktur Kreatif; Happy Salma yang menjadi 
Co-Founder yang juga menangani Konsep 
Kreatif dan Pemasaran, serta Franka Franklin 
Makarim sebagai Co-Founder yang fokus dalam 
mengembangkan bisnis retail.

Seputar pasar perhiasan Tanah Air, Franka 
Franklin Makarim selaku Co-Founder Tulola 
Jewelry menjelaskan, “Market Indonesia begitu 
luas, karenanya rencana kami adalah akan 
membuka 4 toko di tahun 2019 ini. Dan butik di 
Plaza Senayan merupakan butik ketiga, setelah 
di Bali dan di Kemang.Berikutnya kami akan 
buka butik di kota lainnya,” ungkap Franka.

Awalnya, Tulola Jewelry berasal dari kisah 
Dewi Sri Luce Rusna yang memulai semuanya 
di garasi rumah.Dewi Sri Luce Rusna sendiri 
merupakan anak dari Desak Nyoman Suarti 
yang dikenal sebagai seorang maestro perak 
sukses di Bali yang mampu menembus pasar 
Internasional.

Ketika bisnis keluarga mulai redup, Dewi 
Sri mempertahankan tukang-tukang terbaiknya 
dan mengajak bekerja di rumahnya untuk 
membantunya ketika menerima pesanan 
dari luar negeri sambil secara perlahan mulai 
membuat desain yang hanya untuk sahabat 
dekat dan pasar terbatas saja. Situasi tersebut 
yang kemudian menarik perhatian Happy 
Salma yang merupakan salah satu aktris film 
dan televisi serta pemain dan produser seni 
pertunjukkan untuk terlibat di bisnis perhiasan.

Dengan Dewi Sri, Happy Salma bertukar 
pikiran mengenai budaya Indonesia dan 
kekayaan motif perhiasan Tanah Air yang 
akhirnya melahirkan konsep kreatif dari 

beragam produk Tulola Jewelry. Kesamaan 
ketertarikan dan visi yang akhirnya 
mengantarkan keduanya untuk bekerja sama 
lebih serius dalam kreativitas bersama karya 
‘One of the Kind Art Wear’ yang fokus pada 
peningkatan teknik kerajinan tradisional yang 
rumit.

“Desain Tulola terinspirasi dari kekayaan 
motif komunal hingga akhirnya melahirkan 
motif baru dan dari macam ragam bentuk 
desain masa lampau yang diinovasikan.Bagi 
kami yang terpenting adalah teknik seni murni 
dalam pembuatan perhiasan serta motif-motif 
komunalnya.Perkembangan industri perhiasan 
yang cepat serta merta membuat Tulola untuk 
terus memperkaya diri dengan berinovasi 
hingga melahirkan beragam motif baru, desain 
hingga pemasaran yang efektif,” ujar Dewi Sri 
Luce Rusna.

Diterangkan Happy Salma, “Kali ini, Tulola 
membuat sebuah karya webseries yang di 
sutradarai oleh Kamila Andini dengan produser 
Ifa Isfansyah. Tujuannya adalah bagaimana Sri 
dan saya, juga Franka yang bergabung dalam 
dua tahun belakangan ini, membagi pengalaman 
kami hingga lahirnya karya-karya Tulola, 
mulai dari ide hingga desain itu terjadi. Akan 
ada 6 episode yang berdurasi 5-6 menit tiap 
episodenya.”

Happy menambahkan, “Harapan kami, 
dengan semakin tumbuhnya karya kami dan 
diterima serta diminati oleh pembeli dengan 
pasar yang semakin luas atau yang kami 
sebut sebagai Sahabat Tulola, maka secara 
tidak langsung menjadi sebuah upaya bagi 
keberlanjutan kehidupan ilmu praktek nyata dari 
warisan leluhur dengan terus mengembangkan 
keahlian para pengrajin,” demikian Happy Salma. 
(Choen/Foto: Choen)
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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

Manajemen 
Keuangan

dengan hanya berasumsi bahwa pemasaran 
dapat berjalan segera dan dengan sendirinya. 
Bisa saja pemasaran masih memerlukan waktu 
untuk berhasil sementara operasi Anda sudah 
dari waktu ke waktu mengeluarkan biaya yang 
besar. Artinya dengan kata lain Anda sedang 
bertaruh dengan cara membiayai operasi 
padahal Anda berhadapan dengan risiko pasar 
yang belum menentu.

Dengan ilustrasi di atas Anda tahu 
bahwa keseimbangan operasi dan pemasaran 
atau yang Anda kenal sebagai uang yang 
tertanamankan dan penerimaan yang masuk 
perlu dijaga sedemikian rupa, bahkan terhadap 
kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo 
di waktu mendatang, misalnya biaya kontrak 
tempat usaha, biaya pemeliharaan, dan biaya 
penggantian peralatan. Selamat mengelola 
keuangan dengan ketat. 

Pak Niam,
Kapan sebaiknya manajemen keuangan 
dilakukan? Apakah saat kita membuka usaha 
sudah menggunakan manajemen keuangan? 
Bagaimana cara mengatur keuangan yang 
baik? Terima kasih.

Karen, Jakarta Barat

Pada dasarnya manajemen keuangan 
dilakukan pada saat permodalan disiapkan. 
Artinya keuangan itu bukan dikelola pada 
saat dikeluarkan melainkan diatur pada saat 
perencanaan.

Dengan demikian keuangan itu ibarat 
senampan air yang mau dialokasikan ke 
berbagai lubang dan bagaimana debit air 
tersebut dari masing-masing lubang. Sangat 
tidak diharapkan Anda tiba-tiba mengalami 
kekeringan ketika bisnis sudah berjalan. Bahkan 
Anda pun harus mengantisipasi tetesan air yang 
akan masuk setelah air yang menjadi modal 
Anda mengalir keluar.

Perimbangan antara yang mengalir keluar 
dengan yg masuk harus sedemikian rupa dapat 
diperkirakan.

Apabila terjadi kondisi yang tidak 
sebagaimana yang diharapkan maka dengan 
segera Anda bisa mengatur lagi aliran mana 
yang dikurangi dan aliran masuk mana yang 
diperhatikan agar pemasukan sesuai dengan 
harapan kita.

Disana lah dengan demikian kita mengenali 
bahwa arus kas (cash flow) tidak hanya 
menyangkut mengenai keuangan namun juga 
menyangkut operasi dan pemasaran. Anda tidak 
boleh meningkatkan operasi secara berlebihan 
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KONSULTASI BISNIS

Jalan terbaik memulai usaha dimana 
Anda menjadi masih karyawan saat ini adalah 
membuka usaha kecil-kecilan mas!

Sebagai karyawan bisa saja Anda 
memiliki uang sebesar Rp250.000 , tapi 
itu sudah cukup untuk menjual buah-
buahan selama beberapa hari. Ketika buah-
buahan itu terjual dan bergulir maka Anda 
dapat menggunakan uang tersebut untuk 
perputaran kedua, ketiga dan seterusnya. Jika 
pun harus ada penambahan modal paling 
jauh hanya menambah Rp100.000 saja.

Yang menjadi rumit dalam memulai bisnis 
baru sementara Anda tetap sebagai karyawan 
adalah alokasi waktu yang Anda dedikasikan 
untuk memperhatikan pertumbuhan bisnis 
itu sendiri. Mungkin Anda bisa menitipkan 
bisnis Anda kepada keponakan namun Anda 
harus memastikan bahwa pada pagi, siang 
dan sore Anda hadir di tempat bisnis tersebut 
pada jam yang luang dan istirahat kerja untuk 
melihat dengan sendirinya pertumbuhan 
bisnis buah-buahan atau rujak yang Anda 
tanam.

Berbareng dengan pemantauan tsb 
makin lama anda akan mempelajari liku-liku 
bisnis itu. Ketika anda mempunyai modal 
tambahan yg lebih besar maka anda dgn 
sendirinya akan mengetahui apa yg perlu 
ditambhkan dan bagaimana cara perluasan 
selanjutnya. 

Pak Niam
Saya seorang karyawan. 
Sebenarnya saya ingin 
punya usaha sampingan 
untuk menambah 
penghasilan tapi ada 
kekhawatiran. Pertama 
karena saya belum 
pernah punya usaha 
sebelumnya dan kedua 
adalah masalah modal. 
Bagaimana sebaiknya 
pak? Terima kasih.

Dodit, Surabaya

Dengan kata lain mas Dodit, berbisnis itu 
tidak hanya mengandalkan modal melainkan 
menanamkan tenaga dan perhatian secara 
konsisten. Tanpa konsistensi maka uang Anda 
akan tiba-tiba habis tanpa ketahuan dan 
Anda akan memulai kembali dari nol tanpa 
mengetahui apa yang menjadi kesalahan bisnis 
Anda kemarin. Dan hal ini akan mengakibatkan 
Anda memulai dari nol lagi untuk kedua kali dan 
ketiga kali.

Jadi bukan modalnya yang harus disediakan 
dahulu tapi kesediaan konsisten secara alokasi 
waktu dalam menumbuhkan bisnis tersebut. 
Alhasil pembelajarannya yang akan menjadi 
modal guna putaran bisnis tersebut. Selamat 
belajar bisnis mas. 

Usaha Sampingan 
untuk Karyawan
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Kesehatan merupakan investasi 
untuk mendukung pembangunan 
ekonomi dan berperan penting dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan. 

Diperlukan upaya untuk pembangunan 
kesehatan karena hal tersebut berbanding 
lurus dengan pembangunan ekonomi. Untuk 
itu, pembangunan kesehatan harus dipandang 
sebagai suatu investasi untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sebagai upaya mewujudkan 
pembangunan kesehatan yang berkelanjutan 
PTT Exploration and Production Public Company 
Limited (PTTEP) bersinergi dengan Dompet 
Dhuafa dalam mendirikan Gerai Sehat Rorotan. 
Gerai Sehat Rorotan merupakan klinik pelayanan 
kesehatan cuma-cuma yang memiliki berbagai 
macam program kesehatan, baik yang bersifat 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kini 
di usia yang menginjak ke-4 tahun Gerai Sehat 
Rorotan terus melakukan program kegiatan yang 
bersifat solutif dan inovatif sebagai langkah 
aktif untuk memberikan kebermanfaatan 
bagi masyarakat melalui program Duta Sehat 
Indonesia dan Social Project Kesehatan.

Duta Sehat Indonesia dan Social 
Project Kesehatan merupakan rangkaian 
program guna memperingati hari ulang tahun 
ke-4 Gerai Sehat Rorotan. Target dari program 
Duta Sehat Indonesia yakni mahasiswa fakultas 
kedokteran, kesehatan masyarakat, ilmu 
kesehatan dan gizi dari berbagai perguruan 
tinggi ternama di Pulau Jawa.

“Dari sekitar hampir 1.000 peserta yang 
mendaftar, kami memilih 100 mahasiswa terbaik 
untuk menjadi duta sehat Indonesia. Mahasiswa 
tersebut berasal  Universitas Indonesia, Institut 
Pertanian Bogor, Universitas Trisakti, UIN Syarif 
Hidayatullah dan UPN Veteran Jakarta.” tutur 
Afiat Djajanegara selaku General Affairs Manager 
PTTEP. 

Duta Sehat PTTEP- Dompet Dhuafa akan 
mendapat bantuan dana dan coaching. 100 
duta sehat akan dikirimkan ke daerah untuk 

PTTEP dan 
Dompet Dhuafa 
Kirimkan 100 Duta 
Sehat Indonesia

melakukan pemetaan kesehatan, pendampingan 
dan memberikan alternatif solusi atas masalah 
yang ditemukan selama menjalani pengabdian 
masyarakat. Output akhir dari kegiatan ini 
yakni para duta sehat akan membuat dokumen 
strategis berupa laporan dan buku pengabdian 
kesehatan untuk negeriku. 

Sementara itu, Social Project kesehatan 
merupakan program yang bertujuan menjaring 
Inovator teknologi dalam bidang kesehatan. 
Inovator yang terpilih merupakan inovator 
memiliki semangat dan tekad pengabdian 
kepada yang tulus kepada masyarakat.

“Dari target 100 inovator yang mendaftar, 
kami bersyukur dan memilih 3 inovator terbaik. 
Inovator terbaik tersebut akan difasilitasi 
sebagai mentor untuk mengaplikasikan 
karyanya di wilayah sasaran kelompok marginal 
yang rentan dengan permasalahan kesehatan.” 
Jelas Herdiansah selaku Direktur CSR.

Pada kesempatan yang sama, Kepala 
Puskesmas Rorotan dr. Siti Maimunah 
menjelaskan kegiatan ini diharapakan 
memberikan manfaat yang kuat untuk 
masyarakat dan dampak positif jangka panjang 
demi terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia 
yang sehat dan bahagia. 
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Hiip adalah Influencer 
marketing platform yang 
menghubungkan antara brand dan 
influencer dengan menggunakan 

teknologi Big Data dan Artificial 
Intelligence. Platform Hiip didesain sedemikian 
rupa untuk mengakomodir kampanye digital 
yang masif dan menemukan influencer yang 
tepat. Hiip telah menghubungkan lebih dari 
500 brand dan berkolaborasi dengan 6000 
influencer. 

Setelah sukses di Vietnam dan Thailand, di 
tahun 2019 Hiip Asia berekspansi ke Indonesia. 
Untuk memperluas pasar global, HIIP PTE Ltd. 
bekerja sama dengan BP Network, sebuah 
perusahaan lokal yang telah menjalankan bisnis 
yang sama selama dua tahun, mendirikan 
perusahaan patungan PT Hiip Inovasi Indonesia. 

Melalui kerja sama ini, Shintaries Nijerinda, 
founder dan CEO BP Network, menjelaskan 

Digital Platform yang 
Hubungkan Brand 
dengan Influencer

bahwa, “Keputusan untuk melakukan kerja sama 
dengan Hiip Asia ini didasarkan oleh besarnya 
pangsa pasar media sosial di Indonesia 
terutama influencer marketing. BP Network 
juga berkesempatan menjadi perusahaan global 
dan tentunya akan membuka akses teknologi 
dengan dukungan Platform Hiip yang memiliki 
teknologi Artificial Intelligence.”

Phi Nguyen, co-founder dan CEO Hiip 
Asia, menjelaskan bahwa “Kami sangat senang 
bekerja sama dengan BP Network, influencer 
network perempuan terbesar di Indonesia, dan 
memberikan akses penuh ke platform kami 
yang berbasis teknologi AI serta mendukung 
dari sisi manajemen regional. Harapan saya, hal 
ini akan merangkul ekosistem influencer lokal 
yang telah ada dan akan memberi kesempatan 
lebih banyak kepada influencer untuk terhubung 
dengan brand internasional.”

https://www.topreneur.id/hiip-digital-platform-yang-hubungkan-brand-dengan-ribuan-influencer/
https://www.topreneur.id/hiip-digital-platform-yang-hubungkan-brand-dengan-ribuan-influencer/
https://www.topreneur.id/hiip-digital-platform-yang-hubungkan-brand-dengan-ribuan-influencer/
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Jelang Ramadan, 
Humaira Niqab Bidik 
Pasar Cadar

Saat ini semakin banyak perempuan 
muslimah yang mengenakan cadar 
atau niqab. Tren busana muslim dengan 
cadar memang sedang populer di 

komunitas kaum hawa. Hal inilah yang membuat 
Niken Oliviasilo, tertarik untuk menekuni usaha 
sebagai perancang cadar. Sejak Agustus 2018 
lalu, ibu dua anak yang awal mulanya berkarier 
di PT Yamaha Indonesia ini membangun merek 
HUMAIRA NIQAB, berkolaborasi dengan sang 
sahabat, Laila.

Menurut Niken, dengan kondisi Indonesia 
sebagai negara dengan populasi penduduk 
muslim terbesar di dunia, tren cadar sekarang 
sudah dilihat sebagai salah satu sunnah gaya 
hidup (hijrah). “Ketika memutuskan untuk 
berhijrah, banyak muslimah yang memutuskan 
untuk mengenakan niqab. Ini jadi salah satu titik 
perhatian saya. Saya melihat produsen niqab 
banyak, tapi yang fokus dan memperhatikan 
“kenyamanan” dengan harga terjangkau belum 
banyak,” tukas perempuan kelahiran 1979 ini.

Niken sendiri memutuskan untuk 
mengenakan cadar sejak 2018 lalu. Dalam 
mendesain produk-produk HUMAIRA NIQAB, 
ia sangat memperhatikan pemilihan bahannya. 
“Untuk bagian khusus wajah, saya mencari 
material bahan yang lembut, jatuh, mudah 
dipakai bernafas, dalam arti tidak pengap 

dan tentunya juga tidak 
panas. Bahannya kami 
pesan di supplier khusus,” 
tukas ibu dari Dhia Dara 
(13 tahun) dan Alisha (9 
tahun).

Dikerjakan oleh 
penjahit yang terampil, 
Niken mengaku bisnis 
cadar yang dirintisnya 
ini tidak 100 % hanya 
membidik keuntungan 
semata, melainkan lebih 
mengharapkan ridho Illahi 
dan keberkahan. Sejauh 
ini Niken lebih memilih 
untuk mempromosikan 
dan menjual produknya 

lewat pameran atau bazaar. Di pameran atau 
bazaar tersebut, ia sekaligus memberikan 
edukasi terkait material produk dan manfaat 
mengenakan cadar untuk muslimah.

Ia sangat bersyukur edukasi yang 
diberikannya ternyata banyak membuahkan 
hasil. “Pengalaman di pameran, ada yang saat 
datang ke stand kami belum berniqab, tapi 
setelah mendengar edukasi dari kami, langsung 
mencoba memakai niqab, bahkan tidak mau 
dilepas lagi. Artinya lewat produk Humaira 
Niqab, kami ikut mendorong orang untuk 
menjalankan sunnah. Dengan Humaira Niqab, 
kekhawatiran kalau mengenakan niqab akan 
tidak nyaman, jadi terbantahkan,” urai Niken.

Mengenai pemilihan nama HUMAIRA 
sendiri, menurut Niken ada dua tujuan. “Tujuan 
pertama, menurut kami nama Humaira mudah 
diingat, memiliki nada religius dan berbau Timur 
Tengah. Jadi cocok dengan produk niqab kami. 
Sedangkan tujuan kedua, arti Humaira yaitu 
wanita dengan pipi yang kemerahmerahan, 
bisa mengingatkan pemakai niqab Humaira 
untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas 
nikmat wajah sekaligus “menjaganya” sesuai 
sunnah agar terhindar dari hal yang tidak baik,” 
tukas Niken yang bersama sang suami, Harry 
Juanda, juga tengah merintis usaha travel umroh 
dengan harga yang terjangkau ini.
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PT Reska Multi Usaha sebagai anak 
perusahaan PT Kereta Api lndonesia 
(Persero) yang bergerak dalam 
berbagai bidang usaha seperti 

Restaurant On Train, Parkir, Catering dan Cafe, 
Cleaning Service, Retail, dan Event Organizer 
kembali melakukan gebrakan dalam berinovasi 
dengan diresmikannya Loko Café di Stasiun 
Pasar Senen, Jakarta. 

Loko Café Pasar Senen diresmikan secara 
langsung oleh Direktur Utama PT KAI (Persero), 
Edi Sukmoro dengan pemotongan pita dan 
didampingi oleh Plt. Direktur Utama PT RMU, 
Muhammad Sahli.

Peresmian yang bertepatan dengan Hari 
Kartini diharapkan dapat menjadi simbol 
semangat, keberanian, kemandirian dan 
optimisme seperti RA Kartini. 

Setelah sukses dengan 10 outlet lainnya 
Loko Café Pasar Senen ini memiliki perbedaan 
dari segi interior yaitu berkonsep gabungan 
ornamen klasik dan kultur pop yang sedang 
trend di Jepang dan Thailand. 

Cafe Bertema Klasik dan 
Kultur Pop Hadir di Loko 
Cafe Pasar Senen

PT Reska Multi Usaha, Surjanto Hartanto. 
Rencananya setelah Stasiun Pasar Senen 

Loko Café akan membuka cabang kemball di 
Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Bandung, 
Stasiun Cirebon dan beberapa kota Iainnya yang 
akan menyusul. 

Berlokasi di dekat parkir motor Stasiun 
Pasar Senen, Loko Cafe terasa spesial dengan 
hadirnya dua jenis kopi espresso base dan 
manual brew yang diracik oleh barista-barista 
handal yang dimiliki oleh Loko Café.

Selain itu terdapat menu khas 
Loko Café seperti Sop Buntut, Iga Bakar, Nasl 
Goreng Rawon, Cinnamon Banana Fitters dan 
masih banyak lagi. Menu-menu tersebut dapat 
langsung dinikmati mulai tanggal 21 April 2019 
dan bagi pengunjung yang memiliki nama 
Raden, Ajeng dan Kartini berhak mendapatkan 
makanan gratis di semua Loko Café dan Loko 
Coffee Shop khusus pada tanggal tersebut. 
Promo tersebut juga berlaku bagi penumpang 
di atas kereta. 

“Pemilihan di Stasiun Pasar Senen untuk 
menunjang pelayanan penumpang Kereta 
Api salah satunya sebagai alternatif tempat 
menunggu bagi para pengguna Kereta, bahkan 
bukan tidak mungkin Loko CaféPasar Senen 
sebagai pilihan alternatif tempat nongkrong di 
Jakarta,” ujar Plt. Direktur Consumer Business 
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Luminox mengukir kisah 
suksesnya dengan cara yang 
tak biasa. Merek jam tangan 
terkemuka Amerika Serikat 

ini menciptakan sejarah yang tak 
bisa dilepaskan dari angkatan laut 
AS, Navy SEALs. Adalah Nick North, 
pejabat pengadaan barang dari Navy 
SEALs pada 1993 mencari jam tangan 
yang tangguh dan dapat digunakan 
untuk operasi militer bernama ‘Night 
Mission’ yang membutuhkan kriteria 
khusus.

Barry Cohen merupakan veteran 
industri jam yang menemukan sebuah 
sistem pencahayaan self-powered 
Swiss (memungkinkan jam tangan lebih terlihat 
dan lebih mudah dibaca dalam situasi kurang 
cahaya bahkan dalam kegelapan). Bersama 
rekannya, Richard Timbo, keduanya bergabung 
membesut merek Luminox pada 1989.

Kerja sama dengan Navy SEALS membuka 
jalan sukses bagi Luminox . Setelah sukses 
merilis jam tangan edisi Navy SEALs, merek jam 
tangan yang dikenal tangguh ini memproduksi 
jam yang didesain khusus untuk angkatan 
militer lainnya.

“Seperti banyak kisah sukses Amerika 
lainnya, Luminox tercipta dari pendirinya yang 
punya pikiran jauh ke depan untuk memenuhi 
kebutuhan pasar. Luminox merupakan kisah 
revolusi jam tangan yang dibekali teknologi 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
konsumen,” kata Juned Adiwibowo selaku CEO 
of PT. G.A Lumindo yang menaungi merek 
Luminox di Indonesia.

Juned Adiwibo mengatakan, Luminox 
mengusung teknologi LLT (Luminox Lighting 
Technology), sebuah teknologi yang 
menggunakan tabung gas mikro yang mampu 
memancarkan cahaya konstan sendiri konstan 
selama 25 tahun. “Teknologi ini memudahkan 
pengguna jam Luminox untuk melihat dalam 
kondisi cahaya kurang, bahkan gelap,” ujar 
Juned Adiwibowo.

Teknologi Self-Powered dalam sistem 
pencahayaan Luminox misalnya, harus 
diaplikasikan ke dalam setiap jam. “Ini 
proses yang memakan waktu dan biaya yang 
menjadikan jam tangan Luminox istimewa,” 
beber Juned Adiwibowo. Teknologi yang 
disematkan pada jam tangan Luminox ini 
mampu memberikan cahaya konstan selama 

Proven by Luminox, 
Sebuah Pembuktian dari 
Jam Tangan Tangguh

24 jam sehari, 7 hari seminggu, dalam kondisi 
apapun, hingga rentang 25 tahun.

Setiap jam Luminox memiliki lampu gas 
kecil, berupa kapsul kaca borosilikat yang selalu 
menyala, terletak pada dial, jarum jam, detik 
dan bezel. Teknologi ini memungkinkan pasukan 
khusus tentara Amerika Serikat bisa melihat 
waktu dengan jelas pada malam hari. Namun 
nyatanya Luminox bukan hanya menarik minat 
militer, konsumen umum pun menunjukkan 
ketertarikan pada jam istimewa yang tahan 
guncangan, tahan cuaca dan tahan banting ini.

Luminox menggunakan bahan senyawa 
karbon yang inovatif, carbonox, untuk seri 
jam tangan ultra-ringan. Carbonox 6 kali lebih 
ringan dari baja, 3 kali lebih ringan dari titanium, 
bukan logam, anti-alergi dan antimagentik. 
Bahan Carbonox digunakan di sebagian 
besar type jam Luminox. Carbonox memiliki 
ketahanan kimia yang kuat, tahan di segala 
cuaca, menciptakan case watch yang sangat 
kaku dan butuh penyelesaian rumit sehingga 
membawa ketahanan ke tingkat baru.

Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, 
tidak mengherankan Luminox dipercaya dan 
diandalkan oleh banyak organisasi besar seperti 
angkatan khusus seperti Navy SEALs AS, pilot 
jet tempur AS, hingga pasukan khusus Indonesia 
seperti Kopassus, Kopaska, Gegana, dan lainnya.

Hadir di Indonesia sejak tahun 2005 
di bawah bendera PT GA Lumindo, gerai 
Luminox (dealer-dealer jam tangan yang 
telah bekerjasama dengan Luminox) hingga 
kini mencapai 80 buah, yang tersebar di 
Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, 
Solo, Sulawesi, Manado, Makassar, Sumatra, 
Medan, Pekanbaru, Kalimantan, Pontianak, dan 
Tanjung Pinang. 
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Seiring dengan semakin 
tingginya kesadaran 
masyarakat tentang 
pentingnya hidup sehat, 

olahraga lari kini telah berkembang 
menjadi gaya hidup masyarakat urban. 
Lari merupakan salah satu olahraga 
yang bisa dikatakan sederhana dan 
murah karena hanya bermodalkan 
energi, namun memiliki banyak 
manfaat kesehatan. Menjalankan 
olahraga lari juga bisa dilakukan oleh 
siapa saja baik pria, wanita, orang 
dewasa maupun anak-anak.

Melihat hal tersebut, Badan 
Informasi Geospasial (BIG) bekerja 
sama dengan Kraton Jogjakarta 
menggelar ajang lomba lari bertajuk ‘The 
Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 2019’ 
dalam rangka Hari Informasi Geospasial 2019 
dan bertepatan dengan 50 tahun usia BIG 
di tahun 2019, serta sebagai langkah untuk 
memperkenalkan keelokan lokasi pariwisata di 
Indonesia. 

Acara ini berlokasi di Gumuk Pasir dan 
tepi Pantai Parangtritis, Jogjakarta yang 
akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 
2019 mendatang. Ajang ‘The Royal Jogja 
Sand Dunes Geospatial Run 2019’ ini akan 
menawarkan sensasi lari unik pertama di 
Indonesia dimana peserta bakal menjajal medan 
lari yang tidak biasa yaitu berlari di gundukan 
pasir Pantai Parangtritis.

Gumuk Pasir Parangtritis merupakan 
satu-satunya bukit pasir yang terluas di Asia 
Tenggara. Area Pantai Parangtritis memiliki 
bukit pasir besar yang disebut Gumuk Pasir 
Parangtritis (Gumuk berarti Bukit Pasir; Pasir 
berarti Pasir). Fenomena alam yang unik ini 
pun harus dipromosikan secara luas guna 
menginformasikan tujuan wisata baru yang 
layak dikunjungi ketika berada di Jogjakarta, 
bagi wisatawan baik domestik maupun 
mancanegara, juga untuk dapat menjaga gumuk 
pasir akan selalu ada sebagai fenomena alam 
yang unik.

The Royal Jogja 
Sand Dunes Geospatial 
Run 2019

Kepala BIG, Prof. Dr. Ir. Hasanuddin 
Z Abidin, M.Sc. sangat antusias dapat 
segera menggelar event lari terbesar ‘The 
Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 
2019’ yang bekerjasama dengan Kraton 
Jogjakarta. Olahraga lari sendiri merupakan 
induk dari olahraga yang ada dan kini telah 
bertransformasi menjadi sebuah kegiatan 
yang tak hanya menjanjikan kebugaran, tetapi 
juga sebagai wadah untuk bersosialisasi dan 
memberikan keseruan serta pengalaman 
menyenangkan lainnya. “Tak sekedar keceriaan 
saja, melalui ajang lomba lari ini, kami pun 
ingin mengajak masyarakat untuk senantiasa 
menerapkan gaya hidup sehat, seimbang dan 
penuh semangat tinggi,” ujar Kepala BIG

Sebagai informasi, ajang ‘The Royal Jogja 
Sand Dunes Geospatial Run 2019’ merupakan 
lomba lari yang menghadirkan keunikan dengan 
lintasan lari dengan rute 80% road aspal/semen 
melewati jalan raya dan jalan desa di sekitar 
Parangtritis, dan rute lainnya melewati pantai 
dan gumuk pasir dan lorong cemara dengan 3 
kategori lomba yaitu 6K, 10K dan 21K.  
‘The Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 
2019’ yang memiliki target 5000 peserta ini 
merupakan bagian dari The Royal Jogja Running 
series yang rencananya akan diadakan beberapa 
kali dalam setahun di beberapa tempat di 
Jogjakarta. 
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Brankas biasanya digunakan untuk 
menyimpan dokumen-dokumen 
penting ataupun barang-barang 
berharga. Oleh karena itu Sentry Safe 

mengeluarkan SFW205BWC+0500, brankas 
yang dirancang untuk melindungi dokumen 
dan barang berharga di dalamnya terhadap 
kebakaran, banjir, dan tindak kejahatan. Dengan 
membeli Brankas SFW205BWC, Anda juga 
mendapatkan sebuah brankas mobile yang 
tahan api yakni Sentry 0500 secara gratis.

Dalam keterangannya, Eric Adi Saputra 
selaku Product Manager PT Kawan Lama 
Inovasi menerangkan, dengan memiliki 
SFW205BWC, Anda akan merasa tenang ketika 

Brankas dengan 
Proteksi terhadap 
Kebakaran dan Banjir

bepergian karena brankas ini tahan api hingga 
suhu 927°C selama 1 jam, tahan terhadap 
air pada ketinggian 20 cm selama 24 jam, 
juga dilengkapi fingerprint lock & digital lock 
sehingga lebih aman dari orang-orang yang 
tidak bertanggungjawab. 

“Sentry Safe 0500 merupakan brankas 
mobile yang tahan api dengan suhu sampai 
843°C selama 30 menit. Brankas ini bisa 
digunakan untuk menyimpan dokumen-
dokumen berharga ataupun media digital 
seperti CD, DVD, USB drives, dan alat 
penyimpanan elektronik lainnya,” katanya. 

Dia menjelaskan, Sentry SFW205BWC 
menggunakan bahan baja agar kuat dan 
tahan lama sehingga bisa digunakan dalam 
jangka waktu yang lama. Sistem penguncinya 
menggunakan palang yang terbuat dari baja 
dengan ukuran 2.5 cm sebanyak 6 buah. 
Brankas ini juga dirancang agar tahan terhadap 
congkelan dan bisa dibaut ke lantai. 

Pada bagian interiornya terdapat lampu 
LED untuk memudahkan dalam mencari 
dokumen ataupun barang-barang yang 
disimpan di dalamnya. Selain itu tersedia juga 
key rack, door tray, deep door pocket, adjustable 
deep organizer, dan tray untuk mempermudah 
mengorganisir isi brankas agar menjadi rapi.

“Sentry Safe SFW205BWC+0500 adalah 
brankas yang tepat untuk digunakan di rumah 
maupun kantor karena memiliki fitur yang lengkap 
dan pintar untuk melindungi dokumen dan barang 
berharga. Brankas ini bisa didapatkan di Ace 
stores dan secara online di web kawanlamainovasi 
dan ruparupa,” demikian Eric. 
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Transaksi perdagangan secara daring 
(online) kini semakin menjamur di 
Indonesia. Kebanyakan masyarakat 
memanfaatkan toko jual beli online 

(marketplace) karena memberikan kemudahan 
dan kepraktisan. Sebagai wujud inovasi industri 
di era perkembangan teknologi, PT Kimia Farma 
(Persero)Tbk atau Kimia Farma meluncurkan 
aplikasi Mediv.

Platform digital Mediv diciptakan untuk 
memudahkan masyarakat melakukan jual 
beli produk kes ehatan (healthcare) dan 
kosmetik berkualitas. Platform e-commerce 
ini mengajak masyarakat untuk menjadi 
entrepreneur (pebisnis) dengan menjadi 
mitra Mediv. Melalui toko kesehatan virtual 
ini, para mitra Mediv dapat berbisnis 
berbagai produk healthcare berupa 
alat kesehatan, kosmetik, skin care, 
suplemenkesehatan,personal care (perawatan 
diri), danlain sebagainya.

“Hanya bermodalkan smartphone, 
masyarakat sudah bisa berbisnis produk 
kesehatan dan kosmetik di aplikasi Mediv. 
Adanya fitur unggulan berupa Mediv screen 
dan Mediv Augmented Reality (AR) akan 
menawarkan pengalaman berbelanja di dunia 
maya atau online layaknya di dunia nyata. Ini 

Kimia Farma Luncurkan 
Toko Online Mediv

merupakan era mudah berbisnis, ibaratnya 
hanya ‘bermodalkan jari’,” ungkap Direktur 
Utama Kimia Farma, Honesti Basyir.

Di samping menambah penghasilan, para 
mitra Mediv akan memperoleh kemudahan 
untuk menjual produk-produknya. Hampir tidak 
memerlukan modal, para mitra Mediv juga 
tidak perlu menyediakan ruangan atau gudang 
untuk menyimpan stok barang sebab barang 
pesanan akan langsung dikirim ke konsumen 
setelah transaksi berhasil dilakukan. Untuk 
menjadi mitra Mediv, masyarakat hanya perlu 
melakukanpendaftaran pada situsweb mediv.
co.id

Masyarakat yang ingin berbisnis melalui 
Mediv dapat mengunduh aplikasi Mediv yang 
saat ini tersedia di Play Store (aplikasi Android). 
Para mitra dapat menemukan kemudahan 
akses, penggunaan, dan transaksi. Produk-
produk yang disajikan juga ditampilkan secara 
3D selayaknya berbelanja secara konvensional. 
Untuk melakukan pemesanan, konsumen cukup 
memilih barang yang diinginkan. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Kimia Farma merespon positif era industri 4.0 
dengan terus berupaya mengimplementasikan 
perkembangan teknologi dalam industry farmasi 
dan healthcare.



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

eMajels
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