


Bisnis Café
Bisnis kafe dengan sajian kuliner yang lezat pasti menjadi 

buruan para penikmat kuliner. Tapi dalam bisnis kafe, nyatanya 
bukan hanya sajian yang harus diutamakan, melainkan 

suasana. Bagaimana peluang bisnis di bidang ini? 

Bisnis Cuci Mobil dan Motor 
Mobil dan motor yang dipergunakan setiap hari tentunya 
membutuhkan perawatan. Apalagi di saat musim hujan, 
kendaraan akan menjadi cepat kotor. Walaupun mencuci 

sepertinya sederhana, karena kesibukan banyak yang tidak 
memiliki waktu mengerjakannya. Tentu saja hal ini membuka 

peluang yang menjanjikan. Bagaimana prospek usaha ini?

Bisnis Bengkel
Perkembangan pesat industri otomotif nasional berdampak 

pada kebutuhan bengkel sebagai sarana untuk merawat 
kendaraan. Sayangnya pertumbuhan jumlah kendaraan belum 
diimbangi dengan jumlah bengkel yang memadai. Maka, bisnis 

di bidang perbengkelan saat ini masih cukup menjanjikan 
untuk ditekuni.

Daftar isi eMajels 
edisi khusus
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Bisnis Salon dan Spa
Sebagai salah satu gaya hidup manusia modern, eksistensi 
salon dan spa tetap terjaga dan kian meroket. Belakangan, 

salon kecantikan dan spa sudah menjadi bagian dari 
kebutuhan banyak orang terutama yang hidup di kota-kota 

besar seperti Jakarta. Tak ayal, bidang ini menjadi salah satu 
ceruk bisnis dalam mendulang rupiah.
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Bisnis Foodtruck 
Semakin banyaknya orang yang menjalankan bisnis kuliner 

maka persaingan pun akan ketat dan diperlukan inovasi. 
Salah satunya adalah berjualan kuliner dengan menggunakan 
foodtruck. Menjalankan bisnis foodtruck terlihat menjanjikan. 

Benarkah demikian? 

Bisnis Fotografi
Bisnis fotografi semakin semarak, apalagi dengan 

menjamurnya berbagai jenis kamera termasuk smartphone 
yang kian canggih. Tren foto akan tetap abadi dengan 

banyaknya industri yang membutuhkan jasa fotografi. Wedding 
salah satunya, dan menjadi yang paling umum digeluti oleh 

para fotografer.  

Bisnis Katering 
Permintaan katering yang terus tinggi dipicu oleh beragam hal 

terutama meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki 
pendapatan tinggi, acara perusahaan, maupun berbagai 

perayaan dan pernikahan. Dengan demikian, peluang dan 
perkembangan bisnis katering tetap terbuka. 

Bisnis Laundry 
Kebutuhan akan jasa laundry terutama di kota-kota besar 

masih terus meningkat setiap tahunnya. Gaya hidup yang serba 
praktis ditambah kesibukan bekerja membuat sebagian besar 
orang tidak sempat lagi untuk mencuci. Solusi menggunakan 

jasa laundry menjadi satu-satunya yang ada saat ini.

Bisnis EO (Event Organizer)
Bisnis EO (event organizer) memiliki potensi yang sangat 

besar. Sebab, kebutuhan EO tidak hanya datang dari kalangan 
masyarakat umum saja, namun juga berbagai instansi  

pemerintahan. Bukan hanya skala kecil, berbagai acara 
berkelas nasional dan internasional juga merupakan peluang  

bagi pelaku usaha di bidang EO. 
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Bisnis Restoran
Perubahan gaya hidup masyarakat terutama di kota-kota 
besar yang ingin serba mudah, membuat industri restoran 

terus bertumbuh. Apalagi, belakangan Pemerintah juga 
terus menggenjot pertumbuhan di sektor pariwisata, dimana 
restoran menjadi salah satu penopang yang memiliki peranan 

cukup strategis. 

Bisnis Kesehatan
Bisnis di bidang kesehatan ini memiliki 2 manfaat sekaligus, 

pertama adalah menolong sesama manusia untuk sembuh dari 
keluhan kesehatan dan yang kedua adalah peluang sukses 

yang sangat besar. Bisnis di bidang ini tidak hanya menyangkut 
obat obatan saja, tetapi juga hal yang lainnya yang memiliki 

prospek cerah.

Bisnis Pariwisata 
Industri pariwisata tidak pernah sepi terutama saat masa libur 
panjang. Sehingga menjadi peluangan usaha yang sangat baik 
bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang ini.  Kendati 
membuka berbagai peluang, tetap ada sejumlah tantangan dan 
banyak peluang menarik yang bisa ditangkap. Apa sajakah itu?

Bisnis Properti
Bisnis properti masih menjanjikan terutama untuk hunian 

masyarakat kelas menengah ke bawah. Rumah untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) permintaannya 

tinggi. Apalagi dengan dukungan yang diberikan oleh 
pemerintah lewat PP 64/2016  yang terkait Paket Kebijakan 

Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). 
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Bisnis Kurir
Menjamurnya bisnis online menjadi salah satu ujung tombak 
berkembangnya bisnis kurir. Prospek bidang pengiriman ini 

semakin cerah seiring dengan massifnya tren ekonomi digital. 
Diperkirakan jasa pengiriman ini terus meningkat selaras 

dengan geliat bisnis online.

128
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Bisnis Edukasi Anak
Para orang tua ini merasa perlu memberikan pendidikan 

kepada buah hati mereka sejak masih kecil karena pada saat 
inilah masa pertumbuhan usia emas sedang meningkat. Itulah 
mengapa banyak yang mendirikan usaha kelompok bermain 

atau PAUD. Jika berminat terjun ke bisnis ini ada 7 persyaratan 
yang harus dipenuhi.  

Bisnis Craft
Usaha kerajinan tangan mempunyai prospek yang sangat 
cerah dan dalam menjangkau hingga pangsa luar negeri. 

Karena pangsa pasar yang sangat luas, mudah dalam 
pembuatan, modal yang tidak harus besar,menjadikan usaha 

di bidang ini memiliki peluang menjanjikan. Ada 3 faktor utama 
yang mendasari usaha ini. Apa sajakah itu? 

Bisnis E-Commerce
Banyak keuntungan dari E-commerce yang dapat dinikmati 

oleh penjual, pembeli, dan pemerintah.Dengan adanya 
e-commerce ini membuat masyarakat memiliki peluang 

usaha lebih besar sehingga banyak bermunculan UKM. Sebab 
e-commerce memiliki jangkauan kesempatan yang sangat 

luas.

Bisnis Fashion
Bisnis fashion dianggap sebagai bisnis yang paling aman 
dan mudah sehingga banyak pelaku usaha pemula yang 

menjadikannya sebagai pilihan bisnis. Apalagi keuntungan 
bisnis ini yang sangat menggiurkan. Baik online maupun offline 

bisa mencapai ratusan juta. Namun selain materi apa saja 
keuntungan bisnis online? 

Bisnis Minuman 
Seperti halnya makanan, minuman pun bisa memiliki prospek 

yang cerah. Alasannya sudah jelas bahwa minuman juga 
menjadi kebutuhan. Maka tak heran bila peluang usaha ini 
pun termasuk menjanjikan. Ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan saat membuka bisnis ini. Apa sajakah itu?
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Bisnis Setelah Lebaran
Fenomena mudik ini ternyata menciptakan banyak peluang 

usaha bagi kita yang jeli dan mampu memanfaatkan momen 
tahunan ini. Saya ingin membahas setidaknya ada 3 jenis 
peluang usaha yang paling mencolok saat moment mudik 

lebaran, yaitu bisnis laundry, cuci mobil dan tentunya kuliner!

Bisnis Kopi
Peluang usahanya yang masih luas membuat bisnis kopi 

semakin ramai saja. Berbagai kalangan mulai dari remaja yang 
suka nongkrong, orang kantoran, orang-orang kaya, menyukai 

kopi sambil mengobrol. Kopi pun sudah menjadi bagian dari 
gaya hidup saat ini. Apa saja tantangan gerai kopi di masa 

depan?

Bisnis Agribisnis
Sayuran memang telah menjadi makanan pokok untuk 

masyarakat di Indonesia karena digunakan untuk bahan 
memasak dalam setiap harinya. Selain sayuran, ada pula 

buah-buahan yang tingkat permintaannya juga sangat banyak. 
Sesuai tuntutan zaman, maka bisnis ini pun sudah mulai 

menggunakan digital. Bagaimana prospek bisnis ini ke depan?

Bisnis Investasi
Investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan 

jumlah uang atau harta yang dimiliki saat ini. Banyak alasan 
mengapa perlu berinvestasi. Lalu investasi apakah yang tepat 
di zaman dimana segala sesuatu berubah dengan begitu cepat 

dan menggerus bisnis-bisnis yang sudah lama bertahan ini?

Bisnis Kuliner Tradisional
Kuliner tradisional kini tidak lagi kalah saing dengan kuliner 

asal manca negara. Tidak banyak hal yang berbeda untuk 
memulai bisnis kuliner tradisional dengan bisnis kuliner pada 
umumnya, hanya saja menu masakan yang akan dijual adalah 

menu tradisional. Lalu bagaimana peluangnya usaha ini? 
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Bisnis Jasa Titip (JasTip)
Memulai bisnis jastip atau jasa titip beli 

saat ini memang menjadi salah satu 
pilihan bisnis yang menarik. Umumnya, 

barang yang paling laris diburu 
konsumen Jastip diantaranya, skincare, 

kosmetik, tas, aksesori, pakaian, alat 
rumah tangga, buku, makanan khas, 
hingga mainan anak. Ada empat tips 

bisnis yang perlu dilakukan agar bisnis 
ini lancar jaya. Yuk, simak!

Bisnis Kebutuhan Bayi dan Anak
Kebutuhan bayi dan anak tidak kalah 

pentingnya untuk dipenuhi seperti 
layaknya kebutuhan orang dewasa. 
Peluang ini sangat besar dan bisa 

menjadi lahan bisnis. Selain toko susu, 
toko perlengkapan bayi dan anak, masih 

ada ide bisnis lain seputar bayi dan 
anak-anak yang dapat mendatangkan 

untung besar. Apa sajakah itu?
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SURAT REDAKSI

Sejak pagi sampai ketemu pagi lagi bisnis terus bergulir. Para pelakunya 

bermacam-macam, dari pengusaha sampai pekerja. Para pekerja mengerjakan 

apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya. Mereka mendapatkan upah sesuai 

kesepakatan, harian, mingguan atau bulanan. Para pengusaha menjalankan bisnis 

dengan memberdayakan para pekerja. Para pekerja yang ingin meningkatkan 

pendapatan bisa beralih dengan menjadi pengusaha. Pengusaha menjalankan 

usaha kecil dengan merangkap berbagai tugas yang biasanya dikerjakan oleh 

para pekerja. Setelah usahanya berkembang dan maju, ia akan mempekerjakan 

para pekerja. Usaha atau bisnis yang maju, banyak sekali. Usaha yang mandeg atau 

gagal juga tidak sedikit. Menjalankan usaha membutuhkan banyak syarat, salah 

satu yang mendasar adalah memulai usaha. Usaha yang tidak pernah dimulai 

adalah bukan usaha. Elshinta mencoba menginspirasi pembaca atau siapa saja 

yang suka bergerak. Ada 25 usaha atau bisnis di e-book ini yang sudah dilakukan 

oleh para usahawaan, yang boleh Anda copy atau Anda tiru. Anda tidak perlu lagi 

mencari alasan yang dapat membuat Anda gagal menjalankan usaha yang Anda 

pilih nantinya. Anda hanya perlu menambahkan inovasi pada usaha atau bisnis 

yang Anda copy-paste di e-book ini.   

Salam, 

A. Widodo

Copy-Paste Plus
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Sebagai salah satu gaya hidup manusia 
modern, eksistensi salon dan spa tetap 
terjaga dan kian meroket. Belakangan, 
salon kecantikan dan spa sudah menjadi 
bagian dari kebutuhan banyak orang 
terutama yang hidup di kota-kota besar 
seperti Jakarta. Tuntutan untuk tetap 
tampil cantik dan bugar membuat 
bisnis ini pun semakin digandrungi 
dan menjanjikan sejuta harapan bagi 
para pelakunya. Tak ayal, bidang ini 
menjadi salah satu ceruk bisnis dalam 
mendulang rupiah.

Ceruk Bisnis 
Salon dan Spa 

Tumbuh 20%

SALON dan SPA
kesempatannya berbincang dengan Majels 
di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 
ia menandaskan jika peluang bisnis salon 
dan spa semakin baik. Jika dikalkulasikan, 
pertumbuhan bisnis ini setiap tahunnya lebih 
dari 20%. Dengan pangsa pasar yang besar, 
hal inilah yang memicu terus menjamurnya 
para pelaku usaha di bidang salon dan spa.  

Yang menarik dan juga senada dengan 
data Tiara Kusuma, seperti terekam dalam 
acara bertajuk Beauty for a Better Life yang 
diselenggarakan L’oreal Foundation, ternyata 
bisnis di industri tata rambut di Indonesia 
memiliki prospek luar biasa. Dari industri ini 
dapat memberikan pemasukan omset dengan 
jumlah total hingga Rp 1.213 triliun per tahun 
(2015). Angka tersebut didapat dari jumlah 
total pelaku bisnis salon yang berjumlah 
sekitar 115 ribu salon di seluruh Indonesia.   

Hadirnya era MEA seperti sekarang, malah 
semakin membuat bisnis ini semakin 
mengasyikkan. Dengan pasar yang 
menjangkau hingga Asia Tenggara, para 
pelaku di bidang ini dituntut untuk bisa lebih 
berdaya saing, baik dari sisi mutu maupun 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  Terkait 
pengembangan mutu dan SDM, Tiara Kusuma 
pun sudah sejak lama memberikan fasilitas 
pelatihan dan sertifikasi. “Kami saat ini 
memiliki lembaga sertifikasi kompetensi untuk 

Astuti Yudo, Ketua Umum Persatuan 
Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon 
Indonesia (Tiara Kusuma) menjelaskan 
terkait cerahnya peluang bisnis ini. Dalam 
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para pelaku bisnis kecantikan yang dinaungi 
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain 
itu, para pelaku bisnis juga bisa mendapatkan 
sertifikasi profesi dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP),” kata Astuti.

Dirinya melihat jika sertifikasi bagi para pelaku 
di industri salon dan spa sangatlah penting. 
Sebab, dengan pekerja salon bersertifikat, hal 
tersebut akan mengangkat citra salon atau 
spa yang menaunginya. Apalagi ditengah 
gempuran tenaga kerja asing, sertifikasi 
bisa menjadi salah satu penyelamat dan 
pembanding skill bahwa warga tenaga kerja 
lokal tidak kalah dengan asing. “Termasuk saya 
pun sudah bersertifikat Cidesco, sertifikasi 
untuk kecantikan kulit dari luar negeri. Jika 
seseorang sudah memiliki sertifikat tersebut, 
maka dia bisa bekerja di bidang kecantikan 
dimanapun di dunia,” sebutnya.

Saat ini Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 
di bidang salon dan spa sudah cukup banyak 
bertebaran. Tak hanya yang informal, bahkan 
belakangan banyak juga pendidikan SMK 
jurusan Tata Kecantikan di sektor formalnya. 
Oleh sebab demikian, Astuti tak merasa 
khawatir soal SDM bidang ini di masa depan, 
karena peminatnya yang masih cukup banyak. 
“Kalau seseorang berniat untuk membuka 
usaha salon, maka sebaiknya mengikuti 
pelatihannya terlebih dahulu. Termasuk yang 
ingin bekerja di bidang salon dan spa, juga 
harus mengikuti kegiatan kursus. Kursus juga 
bisa mengambil spesialisasi, misal kursus 
khusus rambut, khusus sanggul, dan lain-lain.”

Astuti sendiri mulai terjun ke dunia salon sejak 
tahun 1973 dan Tiara Kusuma baru berdiri 
pada tahun 1980. Saat ini ahli kecantikan dan 
pengusaha salon yang bergabung di Tiara 
Kusuma sudah lebih dari 10.000 orang. Ia 
bercerita jika di masa lalu, para pelaku bisnis 
salon harus mengikuti penataran kesehatan 
dari Dinas Kesehatan. “Mereka yang tak 
memiliki sertifikat, tidak boleh membuka 
salon kecantikan. Nah, saat ini kami dari 
Tiara Kusuma juga sedang menyusun buku 
pedoman penyelenggaraan bisnis salon 
kecantikan. Jika sudah selesai, Tiara Kusuma 
bisa merekomendasikan untuk pendirian 
salon-salon baru. Dinas Kesehatan selaku 
salah satu pembinanya, selain Dikbud dan 

Pariwisata, nanti bisa meninjau sebuah salon 
yang dibangun itu masuk di kelas mana, 
perawatan yang boleh dilakukan apa saja, alat 
yang boleh dipakai apa saja, dan pegawainya 
skill-nya harus seperti apa,” ucap dia.

Diakuinya, dalam hal bisnis salon dan spa, 
untuk kebutuhan modal emmanga sangat 
tergantung bagaimana salon akan dibuat. 
JIka hanya salon sederhana, maka modal 
yang diperlukan pun tidak terlalu besar. Lain 
halnya jika akan membuat salon berkelas, 
maka modalnya pasti akan membengkak. 
“Kalau untuk kelas sederhana (salon rumahan), 
maksimal Rp 20 juta sudah bisa buka. Selain di 
rumah, lokasi lain yang bisa dipilih adalah ruko 
sampai mall. “Yang terpenting dalam bisnis 
ini adalah keterampilannya. Pemilik harus 
memiliki skill dan kompetensi di bidang ini. 
Jangan sekali-kali membuka usaha kalau tidak 
ada kompetensi di bidang yang akan ditekuni!” 
ungkapnya.

Terkait pelatihan, Astuti kembali menegaskan 
jika di LKP ada program pelatihan gratis untuk 
masyarakat tidak mampu. Pelatihan pun bisa 
disesuaikan dengan level yang ingin diambil. 
Di level dua untuk tata rambut, misalnya, 
beberapa materi yang diajarkan adalah 
terkait teknik mencuci rambut, merawat, 
mengeringkan, dan membuat sanggul. Di 
level tiga materinya terdiri dari pangkas 
rambut, keriting rambut, pengecatan uban, 
dan sanggul daerah. Sementara untuk level 
empat yang merupakan level tertinggi, materi 
ajarnya adalah seputar coloring, pangkas 
artistik, aneka ragam sanggul, sampai desain 
pengeritingan. 

Sedangkan untuk kategori kulit, materi 
untuk level dua adalah perawatan wajah 
tidak bermasalah dan perawatan kuku. “Nah, 
yang level tiga terdiri dari perawatan wajah 
bermasalah dengan teknik manual, rias 
wajah panggung, geriatri (perawatan lanjut 
usia untuk menghilangkan kerutan), dan 
penambahan bulu mata. Di level empat lebih 
sulit lagi, yakni perawatan wajah dengan alat 
listrik, rias wajah fantasy, body painting, dan 
rias karakter,” ulasnya.     

Menurutnya, yang juga penting dipahami 
dalam bisnis ini adalah, para pelaku usaha 
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sebisa mungkin harus mengikuti tren yang 
terjadi. Jika tidak, maka bisnis ini akan tergilas 
oleh zaman. Desain interior salon dan spa 
juga menentukan keberhasilan di masa 
depan. Sebab, masih banyak pelanggan yang 
mementingkan kenyamanan saat mereka 
melakukan kegiatan bersalon. “Selain desain 
yang harus menarik, juga harus higienis. 
Higienitas dan sanitasi itu penting dalam bisnis 
salon kecantikan,” demikian Astuti.  (Choen/
Foto: Reza, Ist)

4 langkah 
memulai bisnis 
salon kecantikan
Setiap wanita ingin selalu terlihat 
cantik dan segar. Untuk menunjang 
penampilannya tersebut, para wanita 
akan mengunjungi salon kecantikan. 
Berdasar hal ini, maka usaha salon 
kecantikan selalu bermunculan. 
Maka jangan heran jika banyak 
yang membuka bisnis yang satu ini. 
Namun, sebelum memulai usaha salon 
kecantikan dibutuhkan rencana yang 
matang agar bisnis yang dijalankan 
bisa maju dan berkembang. Jika Anda 
berminat untuk berbisnis salon dan spa, 
ada baiknya pelajari terlebih dahulu 
langkah-langkah berikut: 

memiliki sertifikat keahlian akan membuat 
pelanggan lebih percaya. Sertifikat ini harus 
dimiliki baik orang yang baru tahu dunia salon 
atau orang yang sudah mengenal tentang 
make up, potong rambut, creambath dan 
kecantikan lainnya. Lamanya kursus dan biaya 
yang dikeluarkan tergantung paket yang 
dipilih. Ada yang kursus satu minggu dengan 
materi 20% teori dan 80% praktik, kursus tiga 
bulan, enam bulan, atau satu tahun. 

Pilihlah lembaga kursus yang sesuai dengan 
dana yang dimiliki. Sebagai perkiraan, 
biayanya berkisar antara Rp 500 ribu hingga 
jutaan rupiah. Hal yang perlu diingat saat 
mengambil kursus, pastikan memilih kursus 
yang sudah terkenal agar kemampuan bisa 
lebih baik. Atau cari tahu lebih banyak tempat 
kursus yang akan diambil. 

Namun bila dana belum cukup, Anda bisa 
menyiasatinya dengan cara bekerja di salon 
kecantikan atau mencari informasi untuk 
ikut pelatihan yang diberikan oleh lembaga-
lembaga pemerintah, seperti dinas sosial dan 
lembaga perempuan. Biasanya biaya yang 
dikeluarkan akan menjadi lebih murah, bahkan 
ada yang gratis.

Mengikuti Kursus 
Keahlian ini tentu saja sangat penting dimiliki 
oleh seseorang yang akan membuka salon 
kecantikan. Bila Anda belum memiliki ilmu 
atau keahlian tentang kecantikan, sebaiknya 
mengikuti pelatihan atau kursus terlebih 
dahulu. Sebab tidak hanya bakat semata, 
tapi juga ilmu yang cukup. Selain itu dengan 
mengikuti kursus atau pelatihan maka Anda 
akan mendapatkan sertifikat dimana dengan 

Tempat Usaha
Lokasi yang strategis sangat berpengaruh 
terhadap kemajuan usaha salon. Cari lokasi yang 
cukup ramai dan pastikan ditempat tersebut 
belum ada jenis usaha yang serupa. Perhatikan 
pula bagaimana gaya hidup masyarakat 
sekitarnya. Apakah banyak yang tertarik dengan 
perawatan kecantikan atau tidak. Sebab, dengan 
mengetahuinya bisa memperkirakan prospek 
usaha Anda nantinya. 

Selain pemilihan tempat strategis, hal lain 
yang perlu diperhatikan adalah pemilihan 
desain dan dekorasi tempat usaha. Desain 
harus dibuat senyaman mungkin termasuk 
di ruang tunggu agar para pelanggan tidak 
merasa bosan bila harus menunggu. Soal 
warna disesuaikan dengan selera atau 
disesuaikan dengan konsep tema salon 
Anda. Tapi warna gold atau silver bisa dipilih 
jika ingin menampilkan kesan salon terlihat 
lebih mewah. Warna putih cerah atau merah 
muda biasanya banyak digunakan oleh para 
pengusaha salon yang telah sukses. 
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Perlengkapan
Untuk membuka usaha salon tentu diperlukan 
berbagai bahan dan perlengkapan. 
Perlengkapan yang diperlukan pada sebuah 
salon antara lain kursi salon, pemanas rambut, 
hairdryer, alat rebonding kaca besar, meja, 
lemari kaca, lampu hias, dan pancuran cuci 
rambut, dan lain-lain. Sedangkan peralatan salon 
yang dibutuhkan seperti gunting, handuk, sisir 
dan lainnya serta bahan-bahan seperti sampo, 
pelembab, tonik, cream, make up, lulur, lotion, 
dan lain sebagainya. 

Promosi  
Promosi dari mulut ke mulut merupakan 
salah satu bentuk promosi yang masih 
dianggap jitu. Jika memuaskan dan hasilnya 
bagus, orang tak akan segan untuk datang 
kembali. Namun seiring dengan adanya 
internet, promosi melalui online perlu 
dilakukan. Misalnya lewat blog, Youtube 
ataupun media sosial lainnya.  Anda bisa 
mengupload tutorial make up, tatanan 
rambut untuk pesta dan masih banyak lagi. 

Bentuk promosi lainnya yang bisa dilakukan 
seperti memberikan voucher atau diskon 
jika melakukan perawatan di salon Anda. 
Atau menawarkan paket murah dan menarik. 
Orang-orang seringkali tertarik saat ada 
diskon. Diskon ini bisa diberikan hingga 
Anda mulai merasa banyak pengunjung yang 
datang. (eri, bbs/foto: ist) 

Strategi 
Bisnis Salon 
Saat  usaha salon sudah berjalan, 
pastinya Anda ingin usaha tersebut 
bisa berkembang dan semakin maju. 
Ada beberapa hal yang bisa Anda 
lakukan. Misalnya dengan menjual 
produk perawatan. Apalagi jika 
Anda memiliki keahlian di bidang 
tersebut, tak ada salahnya membuat 
sendiri produk perawatan dan 
menjualnya di salon Anda. Atau bisa 
juga menambah dengan membuka 
penyewaan pakaian pengantin, 
pakaian wisuda atau membuka 
kursus salon untuk seseorang  yang 
berminat.

Mengikuti Tren
Tren kecantikan selalu mengalami 
perkembangan, mulai dari model make up, 
gaya rambut hingga perawatan terbaru. 
Strategi yang bisa Anda lakukan adalah 
senantiasa memperbarui  pengetahuan dan 
kemampuan Anda. Sebab jika mau mengikuti 
tren, maka usaha salon Anda tidak takut 
bersaing dan selain itu pelanggan pun akan 
senang.

Fasilitas dan Pelayanan
Strategi lain yang dilakukan adalah 
menyediakan berbagai fasilitas yang belum 
ada, misalnya pijat refleksi, menyewakan 
pakaian adat dan lain sebagainya. Dengan 
demikian, maka tidak hanya pendapatan 
Anda yang bertambah tapi juga kepuasan 
pelanggan. 
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Berikan Kenyamanan
Manjakan konsumen Anda dengan selalu 
memberikan kebersihan dan kenyamanan 
tempat, misalnya dengan adanya Air 
Conditioning (AC), sediakan bacaan di ruang 
tunggu dan lengkapi dengan ketersediaan 
makanan ringan dan minuman ringan. 
Konsumen akan senang jika Anda memberikan 
pelayanan dan penanganan yang cepat, 
ramah, dan profesional. Serta produk jasa 
perawatan kecantikan yang lengkap.

Harga Bersaing
Banyaknya pesaing membuat Anda harus 
berpikir kreatif bagaimana cara untuk menarik 
konsumen. Beberapa cara bisa Anda lakukan, 
misalnya dengan diskon bagi pelajar atau 
gratis setelah melakukan perawatan sebanyak 
10 kali dan lain sebagainya. 

Jenis-jenis 
Bisnis Salon
Salon Umum
Salon jenis ini pasti sudah sering dijumpai. 
Salon ini menyediakan berbagai layanan 
mulai dari perawatan rambut, kuku, hingga 
perawatan kulit.  Tak jarang salon juga menjual 
produk-produk perawatan rambut dan kulit 
tersebut kepada para pelanggannya. Salon ini 
bisa untuk pria dan wanita.

Salon untuk Wanita Muslim
Salon seperti ini muncul karena para wanita 
muslim yang mengenakan hijab merasa 
risih baik dengan pengunjung pria maupun 
dengan kapster pria. Bagi konsumen yang 
membutuhkan pelayanan ekstra, salon khusus 
seperti ini pasti sangat membantu. Disinilah 
peluang usaha yang bisa dimanfaatkan.  
Salon Khusus Anak-anak

Tidak semua anak mau diajak ke salon untuk 
potong rambut. Manfaatkan peluang ini 

dengan membuka salon untuk anak-anak. 
Dekorasi yang digunakan tentu berbeda 
dengan salon dewasa. Untuk itu harus dibuat 
senyaman dan khas anak-anak seperti potong 
rambut sambil nonton film kartun kesukaan 
mereka. Sementara bagi yang menunggu 
giliran, terdapat berbagai macam mainan atau 
buku anak-anak sehingga mereka lupa jika 
sedang berada di salon.

Salon Khusus untuk Karyawan
Salon khusus hanya menyediakan perawatan 
rambut dan wajah yang mudah dan tidak 
memerlukan waktu lama.  Misalnya hanya 
cuci, potong blow dan make up. Hal yang 
membedakan yaitu pada jam buka. Salon 
khusus ini harus buka sebelum jam kantor dan 
biaya yang dipatok.

Salon Khusus untuk Pasien Rumah Sakit
Salon khusus ini untuk menyegarkan pikiran 
sekaligus membantu mengembalikan 
perasaan nyaman kepada pasien 
atau siapapun yang berada di rumah 
sakit. Diharapkan setelah keluar dari salon, 
mereka akan merasa lebih bugar. 
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Peralatan salon kecantikan sangat 
beraneka ragam dan jumlahnya pun 
lumayan banyak. Hal ini pun tentu 
sangat dipengaruhi seberapa besar 
Anda akan membuka usaha salon 
dan spa. Semakin besar dan mewah 
sebuah salon, maka perlengkapan 
yang dibutuhkan pun akan semakin 
banyak. Sebelum Anda memulai usaha, 
sebaiknya pelajari dulu apa saja alat 
yang digunakan. Berikut ini Majels 
merangkumnya dari berbagai sumber.

Peralatan Rambut:
Potong rambut
Alat yang dibutuhkan adalah kursi keramas, 
kursi potong rambut, gunting potong, kaca, 
sisir sasak, sisir potong, sisir bergerigi, sisir 
cat rambut, sisir blow kecil dan besar, sikat 
rambut, rol besar dan kecil, rol lengket, clipper, 
celemek potong, rak susun, mangkuk cat, 
handuk, papan rebonding, semprotan air, 
catokan rambut lurus dan spiral.

Creambath
Alat yang dibutuhkan di antaranya kursi 
creambath, hair dryer, handuk, bahan-bahan 
seperti shampo, conditioner, cream, hair spa, 
vitamin, steam rambut, mesin steam rambut.

Peralatan Kecantikan Wajah
Facial
Alat yang dibutuhkan vacuum, vapozone, 
galvanic, ozone, radio frequency facelift, 
pinset, kaca pembesar, lampu, bed facial, 
handuk, kemben, masker, kaca pembesar, alat 
facial, mobile skin treatment, dan frimator.  

Peralatan Tangan dan Kaki
Untuk perawatan tangan dan kaki, di antara 
perlengkapan yang harus dilengkapi adalah 
nail file, nail brush, nail buffer, nail clipper, 
nail dryer, knead chair, footbath chair, dan 
manicure desk. 

Perlengkapan 
Salon dan Spa Peralatan Penunjang

Selain peralatan salon kecantikan tersebut, 
terdapat pula beberapa alat penunjang 
lainnya yang harus dimiliki. Di antara peralatan 
tersebut misalnya troli, sterilizer, beauty facial 
bed, hidraulik chair, dan ring chair.

Perlengkapan Spa
Salah satu unsur yang harus diperhatikan 
dalam usaha spa adalah tempat yang 
nyaman bagi konsumen. Yang bisa dilakukan, 
misalnya, dengan mendekorasi ruangan 
sebaik mungkin. Selain tempat yang nyaman, 
untuk membuka usaha spa diperlukan juga 
beberapa perlengkapan dan bahan baku untuk 
spa. Namun hal itu pun kembali disesuaikan 
dengan kebutuhan, tergantung jenis spa yang 
akan dibangun. Apa sajakah itu?

Dalam usaha spa, beberapa perlengkapan 
yang harus dipenuhi di antaranya tungku 
aromaterapi, tempat lilin, lilin, sarung gelas, 
batu massage, tungku ratus, mangkuk kayu 
cuci kaki, mangkuk kayu burner, hot stone 
heater, portable bed massage, kursi ratus 
tertutup dan terbuka, bath barrel, wooden 
bucket, steamer, baskom, nampan, bandana 
handuk, kompres, sandal, waslap, sarung 
tangan, shower brush, shower belt, sponge, 
shower cap, bathtub, dan sauna.

Bahan Baku Spa
Pemilihan bahan baku spa tergantung dari 
konsep usaha spa yang akan dijalankan dan 
persaingan usaha yang ada. Bahan spa beraneka 
ragam, misalnya dengan menggunakan susu, 
madu, coklat, teh, minyak cendana, boreh, 
scrub, hingga bubuk emas. Sedangkan bahan 
minyak yang digunakan antara lain carrier oil, 
yang berfungsi melembabkan dan memberi 
gizi pada kulit. Bahan tersebut bisa didapatkan 
dari jojoba, wijen, almond, grape, seed, sampai 
zaitun.

Lalu, bisa juga dengan menggunakan essensial 
oil, yang berfungsi sebagai daya sembuh 
dan untuk kesegaran. Minyak essensial 
mengandung sari tumbuh-tumbuhan, bunga, 
akar, biji, kayu, kulit kayu dan damar. Penting 
juga menghadirkan aromaterapi, massage 
oil, minyak zaitun, garam spa, scrub, sabun, 
rempah mandi, milk bath, ear candle therapy, 
dan kompres mata. (eri, bbs/foto: ist)
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Terlepas dari bisnis apapun yang 
dijalankan, saat ini pemasaran 
secara online sudah menjadi sebuah 
keharusan. Hal ini perlu dilakukan 
dalam rangka menjangkau pelanggan 
yang lebih luas. Namun, tak banyak 
pelaku usaha yang memerhatikan 
hal ini dengan beragam alasan yang 
melatar belakanginya. Termasuk dalam 
bisnis salon dan spa, pemasaran secara 
online adalah sesuatu yang niscaya. 

Di era seperti sekarang, umumnya 
para konsumen sudah mulai 
bergeser menggunakan internet 
ketika mencari produk atau jasa 

yang akan mereka beli. Saat ini sudah ada 
beberapa pelaku UKM yang mulai bermigrasi 
dengan go online, tapi sebagian besar dari 
mereka masih sering menyepelekan beberapa 
hal yang justru berdampak buruk bagi image 
bisnisnya. Untuk memacu pertumbuhan bisnis 
dalam kaitannya dengan promosi secara 
online, maka lakukan 5 hal berikut: 

1. Jangan terlalu mengandalkan page di 
sosial media
Pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di 
Indonesia sebanyak 132,7 juta orang, dimana 
sebagian besarnya merupakan pengguna 
aktif sosial media. Yang menarik, beberapa 
dari mereka menganggap jika internet itu 
adalah Facebook. Sehingga tidak heran bila 
sampai hari ini masih banyak pelaku UKM yang 
menggunakan sosial media sebagai senjata 
utama untuk mengembangkan bisnis online.

Termasuk ketika melakukan aktivitas promosi 
online, sebagain besar dari mereka lebih 

Kiat UKM 
Go Online

memilih mengarahkan pengunjung ke alamat 
page di Facebook ataupun media sosial 
lainnya dari pada  harus membeli domain dan 
membuat website toko online sendiri. Padahal, 
nama domain pada toko online bisa dijadikan 
sebagai sarana branding untuk menumbuhkan 
kepercayaan dari calon konsumen.

2. Gunakan provider email berbayar 
untuk alamat email perusahaan
Sampai saat ini budaya gratisan memang 
masih melekat di benak pelaku UKM Indonesia. 
Prinsip mereka “Bayar promosi semurah-
murahnya untuk dapatkan hasil sebesar-
besarnya!” Termasuk ketika membuat alamat 
email untuk perusahaan, kebanyakan dari 
mereka menggunakan yahoo atau gmail 
yang menyediakan layanan surat elektronik 
secara gratis. Padahal, sebagai seorang 
pengusaha professional sebaiknya Anda harus 
menggunakan email berbayar sebagai bentuk 
keseriusan Anda dalam berbisnis. 

3. Buatlah segera website toko online
Harus diakui saat ini masih banyak pelaku 
usaha yang masih menggunakan website 
gratis maupun blog sebagai representasinya di 
dunia online. Cara ini memang tidak salah, tapi 
agar konsumen Anda semakin yakin dengan 
bisnis yang dijalankan, maka sebaiknya Anda 
bisa membuat website yang berbayar agar 
semakin terpercaya. 

4. Kelola website dengan sebaik mungkin
Tidak asal punya website, tapi juga Anda harus 
mengeloanya secara baik. Jangan Anda kira 
dengan memiliki website sendiri, lalu akan 
langsung mendatangkan banyak pelanggan. 
Jika tidak dikelola dengan baik, memiliki 
website sekalipun tak akan berpengaruh pada 
bisnis yang Anda jalankan. Salah satu cara 
yang bisa dilakukan untuk mendatangkan 
kunjungan calon pelanggan yaitu dengan 
membuat konten yang menarik, dan aktif 
mempromosikannya melalui media sosial. 

5. Bijak dalam memilih nama domain
Nama domain sedikit besarnya cukup 
berpengaruh terhadap perkembangan bisnis 
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Anda selanjutnya. Oleh sebab itu, maka Anda 
harus memikirkan sebaik mungkin nama 
domain untuk bisnis yang akan dijalankan. 
Selain digunakan sebagai aktivitas branding, 
pemilihan domain juga berpengaruh terhadap 
pencarian konsumen di search engine semisal 
Google dan Yahoo. Agar website toko online 
mudah ditemukan pengguna internet, ada 
baiknya jika kamu memilih nama domain 
dengan kata kunci yang banyak dicari orang. 
(choen, bbs/foto: ist)

Menyelaraskan 
Offline dan Online
Seperti diketahui, pemasaran dalam 
bisnis ada dua macam: offline dan 
online. Pemasaran secara offline adalah 
jenis pemasaran yang konvensional 
seperti toko atau lokasi usaha yang bisa 
dikunjungi secara fisik. Adapun pemasaran 
secara online ialah jenis pemasaran 
yang melibatkan dunia maya. Nah, agar 
penjualan bisa semakin maksimal, maka 
dua jenis pemasaran ini harus terintegrasi 
dan berjalan secara harmonis.

Saat Anda sudah memiliki toko offline, 
maka memiliki toko online merupakan 
sebuah kewajiban. Ini pun harus ditambah 
lagi dengan pemanfaatan social media 
yang menciptakan awareness (kesadaran) 
publik atas eksistensi bisnis Anda serta 
memelihara hubungan baik dengan 
konsumen. 

Ada dua hal penting dalam pemasaran 
terintegrasi yang perlu Anda ketahui. 
Yang pertama ialah teknik SEO, yang bisa 
membuat mesin pencari menampilkan 
laman Anda di halaman pencarian teratas. 
Yang kedua adalah produk. Harus diingat, 
muara semua metode pemasaran adalah 
produk atau jasa yang ditawarkan. Saat 
mereka puas dengan produk/jasa Anda, 
maka mereka akan kembali menggunakan 
jasa Anda. Oleh sebab demikian, buatlah 
produk atau jasa dengan sebaik mungkin 
agar konsumen tidak kecewa. 

Zahira Spa 
Consulting

Mencetak Ratusan Beauty 
Therapist

Salon dan spa menjadi salah satu 
kebutuhan masyarakat yang kian 
penting. Oleh sebab demikian, saat ini 
bisnis salon dan spa semakin menjamur 
di berbagai daerah dari kelas rumahan 
sampai mall. Tidak hanya untuk fungsi 
kecantikan, spa malah erat kaitannya 
dengan menjaga kesehatan tubuh. Salah 
satu orang yang mengambil peluang ini 
adalah Ariyanti Sofy, wanita asal Kudus, 
Jawa Tengah yang sudah sejak tahun 
1997 berkarier di dunia salon dan spa.

Belakangan, sejak tahun 2004 Ariyanti 
lebih banyak bergerak di bidang pelatihan 
bagi SDM yang akan bekerja di bidang 
salon dan spa. Ada dua hal yang menjadi 

titik bidiknya; development spa dan opening spa. Di 
bawah bendera Zahira Spa Consulting, kini ia lebih 
banyak mendedikasikan waktunya untuk melatih 
ratusan orang yang siap berkarier menjadi beauty 
therapist. “Sebelumnya, saya banyak juga mendidik 
beauty therapist tanpa bendera usaha. Namun 
seiring dengan perkembangan dan tuntutan, 
akhirnya saya buka usaha ini dengan konsentrasi ke 
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development dan opening spa dari nol,” katanya.

Terkait dengan development, umumnya yang 
menjadi kliennya adalah para pemilik spa yang 
performanya tidak maksimal yang disebabkan 
karena masalah teknis maupun produk yang 
digunakan. Dalam hal ini Ariyanti akan bertindak 
sebagai ‘dokter’ yang siap membedah penyakit 
yang membuat tidak berkembangnya sebuah spa. 
Lalu, untuk kategori opening, ia menanganinya 
selama 3 bulan. “Dalam masa itu, kami juga 
mentraining sekitar 8 beauty therapist agar ahli di 
bidangnya. Training bagi karyawan ini dilakukan 
maksimal 2 bulan karantina sampai benar-benar 
menjadi mahir,” sebutnya lagi.

“Nah, yang development ini relatif lebih singkat 
waktu penanganannya. Ada klien yang hanya 
mau diberikan pelatihan aromaterapi, product 
knowledge, atau equipment saja. Jadi konsepnya 
sudah mereka tentukan, materi trainingnya 
disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sementara 
kalau untuk opening, kami bentuk SDM dari nol, 
baik dari sisi personality, teknis dan cara kerja, 
serta hal terkait lainnya. Jadi, setelah training nanti, 
dia benar-benar menjadi beauty therapist yang 
berkualitas,” ucap Ariyanti.

Beberapa materi teori yang diajarkan dalam 
pelatihan tersebut, antara lain terkait dengan spa 
knowledge, aromaterapi (essential oil), product 
knowledge, anatomi tubuh, skin and nail disorder, 
teori pemijatan, analisis kulit, personal hygiene, 
professional ethic, how to handle complaint, service 
sequence, dan beauty equipment knowledge. 
Tak hanya teori, materi praktik pun juga diajarkan 
seperti body massage, pregnancy massage, teen 
massage, facial massage, face acupressure, foot 
massage, reflexology, footh bath, body scrub, body 
mask, body compress, hair treatment, manicure & 
pedicure, waxing, dan dripping. 

“Selain melatih untuk menjadi beauty therapist 
yang andal, kami juga melatih karyawan untuk 
menjadi resepsionis yang baik. Beberapa teori 
seperti spa knowledge, aromaterapi, anatomi 
tubuh, dan materi lainnya juga diajarkan. Untuk 
praktiknya, kami ajarkan bagaimana berkonsultasi 
dengan klien, up selling, leadership, how to arrange 
the guests, dan cashier system.”

Diakuinya, dalam waktu bersamaan ia hanya 
menerima maksimal 3 proyek yang ditangani, baik 

untuk yang opening maupun development. Konsep 
yang diterapkan antara satu klien dengan klien 
yang lain pun selalu berubah. Oleh sebab itu, maka 
dirinya selalu dituntut untuk terus kreatif dan bisa 
memikirkan ide-ide berbeda setiap saat. Adapun 
terkait biaya, untuk opening di kisaran Rp 125 juta 
dan untuk development antara Rp 45 juta hingga 
Rp 75 juta. “Saat ini prospek bisnis ini semakin baik, 
apalagi dengan semakin banyaknya masyarakat 
yang teredukasi untuk merawat kesehatannya. Spa 
untuk kesehatan ini tidak hanya untuk kalangan ibu-
ibu, tapi juga baik bagi semua orang, bahkan balita 
sekalipun,” tegasnya.

Bagi Ariyanti, dengan semakin baiknya prospek 
bisnis tersebut harus diiringi dengan SDM yang 
baik pula. Sebab, dengan persaingan yang ada 
ditambah konsumen yang semakin pintar dalam 
memilih tempat yang bagus, maka layanan yang 
berkualitas menjadi suatu keharusan agar bisa 
bertahan di bisnis ini. “Saya bilang, SDM ini adalah 
asset perusahaan nomor satu. Sebagus apapun 
tempat spa, secanggih apapun peralatan yang 
digunakan, tapi kalau SDM-nya tidak terlatih, maka 
bisnis tersebut tidak akan berkembang dengan 
baik. Nah, karena itulah saya fokus dalam membina 
SDM-SDM terlatih di bidang ini.”

Berdasarkan komentar para kliennya, Zahira 
memang memiliki beberapa keunggulan 
terutama dalam hal pelayanan. Banyak klien dan 
peserta didik yang merespon positif atas apa 
yang dilakukan oleh Ariyanti melalui Zahira Spa 
Consulting. Tak ayal, saat ini puluhan kliennya 
tersebar di berbagai kawasan dari Jakarta, 
Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Salah satu 
pelanggan yang mendapatkan penanganan dari 
spa yang menjadi klien Ariyanti adalah Uli Silitonga. 
“Favorit saya dari segi pelayanan adalah pijatan 
yang istimewa hingga tidak pernah gagal membuat 
saya tidur nyenyak. Saya tidak pernah ketemu 
tempat facial yang cocok, baik dari segi produk, 
teknik perawatan, maupun ketulusan staff-nya,” 
kata Uli dalam komentarnya. 

Ariyanti menambahkan, bagi orang yang tertarik 
dengan peluang bisnis spa, yang terpenting 
dilakukan adalah harus kreatif dan jeli dalam 
melihat kebutuhan pasar terkini. Pun demikian 
dengan kelahiran Zahira Consulting, hal ini 
diinspirasi dari perkembangan bisnis spa, salon 
dan skin care. “Keharusannya adalah dalam 
melihat peluang pasar. Misalnya, sekarang orang 
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Trisya Suherman
Bisnis Spa Bambu Sabet 

Banyak Penghargaan
Terkadang pilihan untuk keluar dari 
rutinitas pekerjaan bisa menjadi awal mula 
seseorang untuk memulai sebuah usaha. 
Apalagi bila usaha tersebut memang yang 
menjadi kesenangan atau idaman, maka 
tentu menginginkan ekspektasi yang tinggi. 
Itulah yang dialami oleh Trisya Suherman. Ia 
menjadikan hobinya akan lulur menjadi sebuah 
usaha yang matang. Mantan pegawai sebuah 
bank ini mengaku bahwa dirinya memang 
sangat menyukai lulur dan perawatan tubuh. 

lebih banyak tertarik ke skin care, maka buatlah 
usaha yang mengarah ke arah tersebut. Jika orang 
banyak yang tertarik ke rileksasi, maka masuk pula 
ke arena itu,” demikian Ariyanti.     

Ia merasa bangga dan bahagia karena banyak 
mengantarkan klien dan peserta didiknya menuju 
dunia yang mereka minati. Atas capaian para 
kliennya dengan bisa menghadirkan kualitas 
layanan yang prima terhadap para pelanggannya, 
ia teramat bahagia melihatnya. “Klien happy, saya 
juga happy. Demikian pula dengan peserta didik 
yang akhirnya mendapatkan pekerjaan idaman 
dengan jenjang karier yang jelas, saya pun merasa 
sangat bahagia,” pungkas wanita yang memiliki 
tiga anak ini.  (Choen/Foto: Dok. Pri)

Siapa yang mengira hobi Trisya untuk 
melakukan perawatan mengantarkannya 
menjadi salah satu franchiser terbaik di 
tahun 2008. Lulus dari kuliah ia melamar 
dan diterima disebuah bank swasta. Disana 
ia mendapatkan peningkatan karier yang 
cukup signifikan. “Karena IP saya besar, saya 
mendapatkan management development 
program.” Karena program tersebut ia 
mendapat tugas menangani sebuah cabang. 
Namun, pada saat itu ia merasa kebebasannya 
sedikit terenggut. “Terlalu banyak restriction, 
saya jadi galau apakah mau selamanya kerja 
atau pilih jadi pengusaha.”

Mengikuti hati kecilnya, Trisya sempat membuka 
butik di sebuah mall di Jakarta Barat, namun ia 
merasa bahwa hasil yang didapatkan kurang 
sesuai dengan apa yang dikerjakan. “Suka 
duka membuka butik, saat pakaian dicoba 
dan rusak sehingga tidak bisa dijual, terlebih 
saat itu bisnis online belum benar-benar jalan.” 
Merasa keuntungan yang didapatkan hanya 
untuk mengejar model baju up to date akhirnya 
ia mencari usaha lain. Kali ini adalah usaha 
di bidang kuliner dengan membuka sebuah 
kafe. Tetapi kembali ia mengalami kebuntuan. 
“Mungkin karena memang bukan bidangnya, 
selain itu kalau makanan ada basinya, serta 
untuk masalah konsep dan macam-macamnya 
harus sangat matang.”

Dari hasil usaha-usaha sebelumnya ia 
mampu membeli sebuah rumah. Namun 
Trisya mengambil jalan lain. Rumah tersebut 
disewakan lalu ia mengontrak sebuah 
ruko untuk membuka usaha kembali. Ruko 
tersebut terdiri dari tiga lantai, lantai satu 
untuk menjadi toko jasa serba ada, mulai dari 
titipan barang kilat, jasa fotokopi, sampai 
jasa laundry. Lantai dua untuk warnet, 
dan lantai tiga ia jadikan rumah tinggal. 
Namun setelah berjalan ia merasa bahwa 
bisnis warnetnya kurang menghasilkan. 
Ide muncul dari pengalaman pribadi yang 
sering menggunakan lulur dan body lotion. 
“Dulu itu kulit saya hitam namun karena rajin 
pakai lulur dan body lotion tiap hari kulit 
jadi terawat.” Berawal dari kesukaan akan 
perawatan itu lah akhirnya Trisya membuat 
sebuah rumah kecantikan di lantai 2 rukonya 
dengan nama Bambu Spa. “Nama itu muncul 
karena di kamar mandi ada keramik yang 
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bergambar bambu-bambu.” Sayang usaha 
ini tidak langsung berjalan mulus sebab saat 
itu spa masih berkesan negatif. Namun Trisya 
tidak menyerah, ia memberikan pengetahuan 
kepada mereka bahwa bisnis ini merupakan 
bisnis yang bertujuan baik.

Beruntung ia memiliki relasi yang cukup luas 
sehingga pelanggannya semakin bertambah 
setiap harinya. Melihat bahwa spa ini bisa 
dikembangkan lagi, Trisya menutup toko 
jasa yang di lantai 1 dan dijadikan untuk 
menampung tamu yang semakin membeludak. 
Tidak disangka bahwa usaha ini mampu 
membawanya ke pintu kesuksesan. Selain itu 
bisnis spa ini benar-benar membuatnya belajar 
banyak. Seperti saat Trisya dan dua rekannya 
membuka cabang, mereka hanya menyewa 
ruko selama dua tahun. Sayangnya saat bisnis 
sukses ia harus pindah karena masa sewa 
sudah habis dan ruko tersebut akan dijual. “Itu 
menjadi pelajaran buat saya, jadi sekarang 
kalau mau menyewa ruko minimal lima tahun.” 

Selain itu ia juga ingin membuat trademark 
Bambu Spa bukan hanya sekadar nama. Ia 
mempelajari saat berjalan-jalan ke luar negeri. 
“Saya melihat ternyata ada pijat dengan bambu 
dan saya mencobanya ternyata enak.” Trisya 
lalu mencari tahu segala sesuatu tentang 
pijat bambu itu mulai dari bahan baku sampai 
mendatangkan langsung terapist untuk belajar. 
Saat ini pijat bambu menjadi salah satu produk 
unggulan dari bambu spa ini.

Semakin hari usahanya semakin maju. Hal 
itu terlihat dari semakin banyaknya orang 
yang menunjukan minat untuk membuka spa 
miliknya. Kesempatan itu tidak ia lewatkan. 
“Banyaknya peminat membuat saya akhirnya 
belajar mengenai franchise.” Selama belajar 
franchise itu sendiri Tisya baru mengerti 
bahwa untuk membuka sebuah franchise 
tidaklah mudah. Terdapat syarat-syarat 
yang harus ia penuhi. Ia menyewa konsultan 
sebelum membuka franchise Bambu Spa 
ini. Dengan sistem franchise bambu spa 
menunjukan bahwa bisnis kecantikan itu 
memang sangat menjanjikan. Saat ini Trisya 
sudah memiliki 12 lokasi gerai spa di kota-
kota besar di Indonesia. Trisya pun semakin 
bangga karena franchise spa tersebut berhasil 
mendapatkan beragam penghargaan dari 
berbagai pihak. 

Untuk tetap menjaga kualitas semua produk 
yang digunakan oleh bambu spa sudah 
memiliki BPOM. Selain itu untuk therapist 
sendiri ia juga memiliki lantai tempat untuk 
melatih therapist di kantor pusatnya. Trisya 
sendiri tidak menyangka bahwa modal awal 
sebesar Rp30 juta mampu berkembang 
sampai sebesar ini. Dengan range harga 
antara Rp300 ribu, ia mampu melayani 
belasan sampai puluhan pelanggan di setiap 
gerai spa miliknya.

Kendala Karyawan
Dalam menjalankan bisnis yang berhubungan 
langsung dengan pelayanan, tentu faktor 
manusia menjadi salah satu faktor terpenting. 
Trisya tidak menyangkal bahwa terkadang ada 
karyawannya yang pindah ke spa lain. Namun 
ia tetap menerima dengan tangan terbuka jika 
mereka ingin kembali. “Biasanya yang sudah 
keluar lalu kembali lagi akan lebih loyal.” Ia 
menambahkan bahwa mereka juga memberi 
nasihat bagi teman-temannya bahwa diluar 
sana belum tentu sesuai dengan kebutuhan 
mereka. 

Selain itu ia memberikan jenjang karier bagi 
para terapistnya. Mereka bisa mendapatkan 
kenaikan karier sesuai dengan performa diri 
mereka. “Saya juga membuka kesempatan 
bagi keluarga mereka atau tetangga yang 
ingin mendapatkan pelatihan dengan jaminan 
ijazah mereka.” Ia mengatakan bahwa ijazah 
itu merupakan kontrak untuk mereka selama 
dua tahun dan akan mendapatkan tempat 
tinggal, makan dan pelatihan. Setelah dua 
tahun mereka bebas untuk lanjut atau memilih 
jalan lain.

Strategi BIsnis
Melihat ketatnya usaha ini ia mengatakan 
harus pintar-pintar menawarkan sesuatu 
yang unik. “Kalau saya memang memberikan 
banyak promosi, mulai dari kerja sama dengan 
beberapa perusahaan dan membangun 
hubungan dengan relasi saya.” Mengenai 
gencarnya salon asing di Indonesia ia 
mengatakan bahwa dirinya justru ingin 
menunjukan bahwa ia juga bisa membuka spa 
di negara mereka. (teks:iwa/foto:reza)

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels19



Cafe
Suasana Jadi 

Andalan Bisnis Kafe
Bagaimana prospek usaha kafe 
(peluangnya)?
Sejalan dengan gaya hidup clubbing para eksekutif muda 
dan anak muda non eksekutif, kafe mendapat tempat dalam 
kebiasaan kehidupan di perkotaan. Semakin besar suatu kota, 
semakin jauh jarak antara tempat kerja, tempat kuliah dan 
ruang aktivitas harian dengan kediaman/perumahan, maka kafe 
menjadi “halte” tempat bertemu, melepas hasrat gaul dan/atau 
sekadar menikmati kehidupan sosial sekalian mencicipi minum 
dan makan kecil.

Dari sisi prospek dapat dikatakan peluangnya menggiurkan. 
Pertama, selama lokasinya pas di antara perjalanan kantor-
rumah, maka kafe cukup digandrungi. Ruang tidak usah terlalu 
besar, asal nyaman untuk kongkow. Keterampilan menyediakan 
sajian pun terbilang sederhana dibanding restoran. Cukup 
bisa meramu kopi, dan menyediakan jenis minuman dengan 
nama menarik, jadilah daya tarik komplementer bagi sebuah 

Bisnis kafe dengan 

sajian kuliner 

yang lezat pasti 

menjadi buruan 

para penikmat 

kuliner. Tapi 

dalam bisnis kafe, 

nyatanya bukan 

hanya sajian yang 

harus diutamakan, 

melainkan suasana. 

Bagaimana peluang 

bisnis di bidang ini? 

Berikut penjelasan 

Niam Muiz.

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels20



kafe. Sekali lagi, asal desain ruangan, kursi dan 
bar/meja minum sedemikian rupa melayani 
keintiman obrolan tamu-tamu kafe tersebut.

Dari sisi financial, dapat dikatakan kompleksitas 
biaya harian menjadi tidak demikian tinggi 
dengan risiko yang masih dapat di-besok-kan 
bahan bakunya karena sifat penyajian tinggal 
kocek, blend atau mix saja.

Sedangkan secara segmentasi, pasar yang ingin 
disedot oleh sebuah kafe dapat lebih spesifik 
segmentasinya. Ada kafe yang menyediakan 
meja billiard untuk jenis konsumen gandrung 
bola sodok. Ada kafe (dan ini kebanyakan) 
yang spesialis kopi, teh, atau jenis makanan 
khas. Bisa juga kafe yang menonjolkan menu 
kedaerahan, modifikasi dari warung (seperti 
jenis “angkringan” namun ada di sisi mall). Jadi 
amat segmentatif sesuai karakter konsumen 
yang hendak dijaring.

Untuk memulainya, kira-kira apa 
yang harus dipersiapkan?
Nah, yang rumit adalah merencanakan sasaran 
segmentasinya yang harus sesuai dengan pasar 
yang menggandrunginya. Ibarat lapo tuak 
bagi masyarakat Batak, betulkah secara lokasi 
dan sajian  memang dekat dengan etnik yang 
hendak di-magnet-i oleh kafe lapo tersebut. Jadi 
survey dan riset serta observasi lainnya harus 
spesifik sekali. Kafe kopi luwak seyogyanya 
dibuka berdasarkan survey mendalam bahwa 
terdapat pasar penyuka kopi luwak di sekitarnya. 
Terlihat sekali di beberapa airport terdapat kafe 
yang diasumsikan akan disukai segmen pasar 
tertentu, namun pada kenyataannya tidak sesuai 
dengan tipe pasar di airport yang umumnya 
terburu-buru, sehingga walaupun menunya 
digandrungi namun tidak cocok untuk hadir di 
lokasi airport yang sangat sempit waktu.

Salah satu persiapan membuka sebuah kafe 
adalah kesiapan untuk fleksibel menambah 

daya tarik baik menu maupun desain di saat 
perjalanan kafe tersebut telah dibuka. Format 
perencanaan kafe tidaklah sama dengan 
restoran yang dari awal buka akan menyediakan 
menu dan layanan yang sudah baku. Kafe harus 
bisa menambah dan mengurangi, menyesuaikan 
dengan hasil penjaringan konsumen. Ada 
sebuah kafe kopi yang ternyata didatangi 
oleh banyak konsumen yang membutuhkan 
breakfast sederhana. Maka di salah satu sudut 
kafe tersebut ada layanan “bacang hangat” 
yang sebelumnya tidak ada, dan ternyata 
hal ini efektif menambah pelanggan. Begitu 
contohnya.

Artinya plan A yang dibuat harus disertai plan A 
plus, tapi jangan berakibat bergeser jadi plan B 
karena hal itu berarti perubahan mendasar yang 
mengakibatkan biaya perubahan signifikan.

Terkait lokasi, seberapa 
besar pengaruhnya terhadap 
kelangsungan usaha di masa 
depan?
Yesss, kebangkrutan kafe ditentukan oleh pas 
tidaknya antara sajian dengan kebutuhan khas 
pelanggan yang beredar sekitar lokasi kafe. 
Kafe di rest area jalan tol, misalnya, tetap harus 
menyajikan hal super instan, karena hanya 
beberapa rest area saja yang akan digunakan 
untuk kongkow-kongkow. Sedangkan rest area 
umumnya hanya untuk beberapa menit melepas 
lelah, sehingga sajian kopi dan penganan 
sederhana menjadi karakteristik utamanya.

Sisi mempertahankan masa depan kafe juga 
ditentukan oleh ketatnya persaingan dengan 
kafe-kafe baru yang bisa saja bermunculan 
di sekitar kafe Anda.  Oleh karena itu, jenis 
layanan menjadi kunci yang membentengi 
memelihara konsumen. Sekali lagi, semakin khas  
sebuah kafe sekaligus semakin selalu tersedia 
tambahan sajian secara periodik, akan membuat 
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pelanggan kafe tidak bosan dan bertahan 
mengunjungi kafe Anda.

Seiring dengan massifnya 
persaingan usaha, cara apa yang 
bisa dilakukan dalam kaitannya 
dengan meningkatkan penjualan?
Sebagaimana sebagian sudah dibahas, sekadar 
ada kafe baru buka di belokan jalan, sebuah 
kafe sudah bisa “goyang” jika ikatan antara 
pelanggan dan sajian serta suasana kafe tidak 
terikat dengan baik. Ada kafe yang banyak 
didatangi oleh penggandrung “standing 
comedy”, pada jam tertentu ada comedian yang 
manggung di pojok kafe yang sempit itu. Ini 
adalah trik ikatan kafe dengan pelanggannya. 
Anda mau bikin kafe selebrity?! Bisa saja, 
datangkan satu seleb setiap weekend, dan 
“figuran” setiap hari, maka itu adalah ikatan 
pelanggan dengan kafe tersebut.

Jadi persaingan usaha hanya bisa dilawan 
secara positif oleh ikatan tersebut. Bisa saja 
ikatan tersebut berasal dari para waiter-nya, 
yang pandai mengajak ngobrol atau membuat 
suasana segar di kafe tersebut. Yang jelas Anda 
harus secara nyata dan spesifik  menciptakan 
suasana yang mengikat, bukan sekadar “benda 
mati” yang jadi daya tariknya. Ada sebuah 
kafe khusus sajian teh dari negeri tertentu. 
Tampaknya sangat menarik pelanggan penyuka 
teh dari negeri itu. Namun pada kenyataannya 
kafe tersebut tidak sukses, mengapa ?! Karena 
suasana teh yang disajikan belum cukup 
mengikat pelanggan.

Hal ini terkait pada akhirnya dengan upaya 
peningkatan penjualan ketika terjadi penurunan 
atau tidak sesuai target penjualan. Masalahnya 
jika sudah menurun, Anda di satu sisi harus 
mengubah atau menambah sajian dan 
komponen lainnya, dan di sisi lain perlu kembali 
menggencarkan promosi atas perubahan 

tersebut. Kedua langkah perbaikan tersebut 
kadang tidak sinkron, perubahannya sudah 
bagus namun pasar dan pelanggan belum 
tahu, maka hasilnya tetap jumlah kedatangan 
pelanggan masih sedikit. Sebaliknya, dengan 
promosi gencar ada pelanggan yang bertambah 
kedatangannya tapi ternyata si 
perubahan itu belum benar-benar 
mengubah situasi kafe. Kecewa 
juga sang pelanggan. 

Jadi, sebaiknya kafe dibangun 
dengan situasi dan sajian yang solid 
dan perfect untuk kalangan 
pelanggan tertentu. 
Harus ada manajer 
kafe yang mengevaluasi 
dari hari ke hari, dan 
mengambil tindakan 
sebelum kafe tersebut 
menyurut. Di Bali, sebuah 
kafe memberhentikan 
manajer kafenya karena 
anggaran tidak memadai 
dan mereka harus 
menyesuaikan dengan 
pendapatan. Tapi 
tanpa manajer kafe 
yang mengevaluasi 
tiap hari justru 
pendapatan akan makin 
menurun.

Yang perlu juga diketahui pada banyak kafe 
ciri utama pelayanan adalah personalizing, 
konsumen atau pelanggan dikenal, karena 
lebih dari 40 % pelanggan kafe adalah mereka 
yang mengulang kedatangannya.  Dengan 
demikian kompetensi pengelola kafe, sampai 
para waiternya, harus jeli melihat pelanggan 
utama yang sudah biasa datang. Jika kalangan 
ini disamakan dengan pelanggan baru, 
kafe tersebut tidak menciptakan komunitas 
pelanggan setia.
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Keadaan seperti inilah yang menjadi 
salah satu alasaan mengapa kafe 
merupakan pilihan yang patut 
diperhitungkan, jika Anda memang 

ingin mempunyai usaha atau memulai suatu 
bisnis. Peluangnya ada pada solusi dari kondisi 
di mana permintaan atau kebutuhannya tinggi. 
Sekali lagi, kafe tidak saja dikunjungi oleh 
mereka yang sedang membutuhkan makan 
atau minum, tetapi juga tempat yang dapat 
dimanfaatkan untuk bersantai. Anak muda 
banyak memilih kafe sebagai tempat untuk 
janji ketemuan. Begitu juga para eksekutif 
atau pengusaha. Anda tinggal menyesuaikan 
siapa kosumen yang Anda bidik. Bisa juga 
menuangkan kreasi Anda mulai dari interior, 
eksterior sampai dengan menu yang nantinya 
tersedia di kafe Anda.

Memulai suatu bisnis atau usaha, termasuk 
bisnis kafe, tentunya tidak sembarangan. 
Apalagi jika Anda akan serius menekuni bisnis 
ini. Ada beberapa hal yang penting untuk 
diperhatikan dan disiapkan agar bisnis kafe 
yang Anda jalankan sesuai dengan yang 
diharapkan. Majels mencoba merangkum dari 
berbagai sumber, agar Anda mudah memahami 
apa-apa saja yang perlu disiapkan dalam 
memulai bisnis kafe. (wis/foto: ist)

1. BUSINESS PLAN
Yang paling utama dalam memulai bisnis, 
dalam hal ini bisnis kafe ialah yang disebut 
dengan business plan. Dengan adanya 
business plan Anda akan mempunyai semacam 
pedoman sehingga arah bisnis Anda tidak 
melenceng dari yang yang telah direncanakan. 

8 Langkah Mudah Persiapan Kafe
Bagi Anda yang ingin mempunyai usaha, kafe bisa menjadi satu pilihan yang layak 

diperhitungkan. Mengapa kafe, karena seperti kita lihat bersama, pertumbuhan 
kafe begitu pesat. Pertumbuhan yang pesat ini tidak lain karena tingginya atau 
banyaknya kebutuhan akan kafe. Orang datang ke kafe tidak saja karena lapar, 

ataupun haus, tapi juga karena kafe menjadi tempat yang nyaman untuk sekadar 
nongkrong atau bahkan untuk pertemuan  bisnis. Saat ini makin banyak orang 

memilih kafe untuk tempat bertemu.

Business plan berisi dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan banyak hal, dari 
sejak dimulai hingga perkembangan kafe, di 
antaranya kafe yang bagaimana yang akan 
Anda bangun. Darimana modalnya, darimana 
kafe akan mendapatkan keuntungan. Siapa 
target kostumernya, siapa kompetitor, 
bagaimana promosinya, bagaimana 
perkembangannya di masa depan, hingga 
solusi atas masalah-masalah yang muncul. 

2. TEMPAT NYAMAN
Tentang pemilihan tempat, sebaiknya 
mempertimbangkan beberapa hal. Tentu 
saja tempat yang dipilih harus tempat yang 
strategis, tujuannya agar ramai pengunjung. 
Anda tidak harus menyewa tempat di mal 
untuk dapat memperoleh pengunjung 
yang banyak. Meski di pinggir jalan, masih 
memungkinkan untuk kafe Anda dikunjungi 
kostumer jika, kafe Anda nyaman. Semakin 
nyaman suasana kafe Anda semakin banyak 
pengunjung yang datang. Hal lain yang 
berkaitan dengan kenyamanan, Anda bisa 
juga mendesain interior bahkan eksterior 
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
konsep yang Anda buat. Jangan lupa mengurus 
semua  perizinan yang dibutuhkan. Pastikan 
Anda mempunyai izin bahkan asuransi yang 
ditentukan oleh Pemerintah. 

3. PERLENGKAPAN YANG 
MENARIK
Seperti halnya interior dan eksterior, kafe juga 
membutuhkan peralatan. Dalam hal ini Anda 
tinggal mencocokkan saja dengan konsep 
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yang ada di business plan yang sudah Anda 
buat. Tidak semua peralatan yang harganya 
mahal menarik bagi setiap orang. Banyak juga 
orang yang menyukai kafe dengan nuansa 
retro misalnya. Di sinilah kreativitas Anda 
ditantang, peralatan yang mungkin murah 
harganya, namun menarik bagi banyak  orang.  
Anda harus tetap membeli peralatan untuk 
kebutuhan seperti etalase, meja, kursi, sampai 
dengan mesin pembuat kopi dan alat-alat 
lainnya yang memang dibutuhkan.

4. SDM
Dalam hal SDM jika kafenya tidak terlalu besar 
atau dana yang terbatas, Anda bisa mengerjakan 
semuanya sendiri. Anda dituntut memaksimalkan 
semua yang Anda punyai dan Anda bisa. Di 
sinilah bedanya pegawai dan pengusaha. Pada 
skala yang kecil pengusaha merangkap sebagai 
boss sekaligus pegawai. Konsekuensinya Anda 
tidak perlu membayar pegawai, sehingga 
balik modal dan keuntungan akan lebih cepat 
tercapai. Sebaliknya, jika kafe yang Anda konsep 
berskala besar, Anda harus merekrut orang yang 
mempunyai ketrampilan khusus sesuai dengan 
kebutuhan, misalnya barista, atau seorang 
akuntan untuk di bagian pembukuan. 

5. MENU SPESIAL
Tentang menu, Anda semua pasti tahu, apa 
yang membuat kostumer beli lagi-dan beli 
lagi. Anda harus tetap mengutamakan kualitas. 
Pastikan menu makanan dan minuman di 
kafe Anda memiliki cita rasa yang tinggi, rasa 
yang spesial. Anda tidak harus memaksakan 
diri membuat variasi menu yang  banyak, 
sebaliknya, cukup dengan beberapa menu 
namun enak  dan bersih akan membuat 
pelanggan Anda datang dan beli lagi. Hal 
lainnya yang penting untuk diperhatikan 
adalah kebersihan.  Cukup banyak contoh 
yang membuat pelanggan ilfil datang lagi 
karena pemilik kafe tidak mengutamakan 
kebersihan.  Nama-nama menu yang unik dan 
menarik juga bisa menjadi daya tarik kostumer 
untuk mencoba. Daftar menu sebaiknya  
mencantumkan harga dan terjangkau.

6. BELANJA BAHAN BAKU DARI 
PEMASOK DAN GROSIR
Untuk mencukupi kebutuhan rutin atau kafe 
kebutuhan sehari-hari, Anda perlu mencari 
cara-cara yang paling baik dan efektif.  Salah 
satunya dengan menjalin hubungan dengan 
pemasok, grosir atau distributor.  Mereka 
dapat menyediakan bahan-bahan makanan dan 
minuman hingga kebutuhan peralatan lainnya 
dengan harga yang lebih murah dibandingkan 
jika Anda membeli dari pengecer.

7. PROMOSI DAN MARKETING
Banyak yang bisa dilakukan dalam usaha 
mengenalkan kafe kepada masyarakat. Dari 
yang paling sederhana membuat kartu nama, 
logo atau grafis-grafis lainnya. Apalagi jika 
lokasi kafe bukan di tempat yang cukup 
strategis. Promosi bisa dilakukan misalnya 
dengan memberikan minuman atau kopi gratis 
sebagai sampel. Promo gratis atau discount 
bisa dilakukan selama waktu tertentu. Media 
sosial saat ini menjadi media promosi yang 
sangat luar biasa. Anda bisa memanfaatkan 
kemampuan yang luar biasa dari berbagai 
media sosial. Semakin rajin dan tepat teknik 
yang Anda gunakan dalam mengelola media 
sosial, semakin efektif hasil yang Anda terima. 
Pemasaran atau promosi tidak dilakukan hanya 
pada saat pembukaan tetapi terus menerus 
agar pertumbuhan semakin baik.

8. PENDANAAN
Meski tergantung dari besar kecilnya kafe yang 
ingin dibangun, modal merupakan hal penting 
yang harus diperhatikan. Jika Anda mempunyai 
uang cukup atau bahkan lebih, dana tidak akan 
menjadi persoalan yang besar. Namun jika ingin 
membuat kafe dengan bekerja sama dengan 
investor, masalah pendanaan harus dibicarakan 
dengan serius. Buat perjanjian sebelum 
berjalan.  Semua yang berhubungan dengan 
bisnis, harus dibicarakan terbuka agar tidak 
menimbulkan salah paham di belakang hari. 
Dibutuhkan dana setidaknya untuk operasional 
selama 6 bulan pertama. Seperti umumnya 
bisnis, di awal belum kelihatan keuntungannya 
bahkan bisa merugi.
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Mempercantik 
Interior Kafe

Salah satu daya tarik bagi konsumen 
adalah tampilan interior kafe. Saat ini 
banyak kafe yang didesain dengan 
interior yang baik sehingga membuat 
konsumen betah menghabiskan waktu 
di kafe Anda. Terkait desain ini, Anda 
bisa berkonsultasi dengan yang ahli 
di bidang ini atau bisa juga melalui 
berbagai sumber di internet. Terlebih 
saat ini banyak desainer muda kreatif 
yang membuat berbagai konsep 
menarik dari klasik sampai modern. 

Namun tentunya konsep interior juga harus 
disesuaikan dengan target pasar yang 
akan disasar. Penentuan target pemasaran 
tersebut akan sangat membantu Anda dalam 
menentukan desain interior yang paling sesuai. 
Jangan lupa, ini merupakan salah satu kunci 
sukses untuk mengembangkan usaha cafe 
yang Anda buat. Kafe yang modern dan gaul 
tapi tetap minimalis, misalnya, akan sangat 
cocok bagi anak muda yang membutuhkan 
tempat nongkrong bersama teman-temannya.  

Langkah berikutnya untuk mendapat desain 
interior kafe adalah melalui observasi. Cara 
ini bisa membantu Anda dalam menemukan 
desain yang paling sesuai dengan keinginan 
Anda dan target pemasaran yang ingin 
disasar. Jika sasarannya adalah anak muda, 
maka sesuaikan desainnya dengan selera 
generasi muda masa kini. Lalu dari sisi 
tampilan warna, akan lebih menarik lagi jika 
bisa mengaplikasikan warna-warna cerah yang 
mencerminkan sifat gaul dan ceria.  

Yang tak kalah pentingnya juga adalah memilih 
furnitur yang akan digunakan. Betapapun, 
furnitur turut memberikan andil dalam 
tampilan kafe Anda. Dengan menggunakan 
furniture yang cantik akan membuat suasana 

kafe lebih indah sehingga pengunjung akan 
terkesan. Jika memungkinkan, bisa juga 
dibangun taman kecil yang dipadu dengan 
pencahayaan yang memadai, sehingga 
suasana terasa semakin nyaman.  

Berikut ini beberapa konsep kafe yang bisa Anda 
pilih, yang dirangkum dari beberapa sumber:

a. Kafe minimalis. Umumnya kafe berkonsep 
minimalis banyak menggunakan furnitur 
dengan model sederhana seperti kotak atau 
bangun persegi lainnya.

b. Kafe unik. Kafe jenis ini biasanya 
menggabungkan desain interior dari konsep 
bar dan kafe dengan kecenderungan 
menggunakan warna-warna netral dan warna-
warna cerah.

c. Kafe outdoor. Kafe jenis ini bisa menjadi 
salah satu pilihan yang menarik. Sebab, 
selain tetap  menghadirkan ragam minuman 
dan makanan ringan yang enak, kafe ini 
juga memiliki nilai plus, yakni dengan 
menghadirkan pemAndangan luar dan udara 
yang lebih segar.  

d. Kafe rumahan. Konsep kafe rumahan 
umumnya menampilkan desain interior yang 
menggunakan sofa dan kursi kayu untuk 
menciptakan suasana rumah yang cozy.

e. Kafe klasik. Sesuai namanya, kafe klasik 
adalah dengan mengedepankan kesan 
klasik dalam tampilannya. Misalnya dengan 
menggunakan barang-barang lawas dengan 
kecendrungan warna coklat dan krem. 

f. Kafe lesehan. Nah, saat ini konsep kafe jenis 
ini juga sudah banyak ditemukan di berbagai 
tempat. Salah satu kelebihannya adalah 
membuat pelanggan bisa duduk bebas dan 
terlihat lebih santai. 

Namun konsep apapun yang akan dibuat, 
hal yang penting adalah Anda dapat 
menghadirkan kreativitas dan inovasi pada 
produk-produk yang dihadirkan. Jika tampilan 
sudah baik, ditambah dengan pelayanan dan 
branding yang baik pula, niscaya kafe Anda 
akan menjadi salah satu rujukan bagi banyak 
orang. (bbs/foto: ist)
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9 Tips Desain 
Kafe

Sebagai salah satu tempat nongkrong 
yang popular di masyarakat, membuat 
kafe adalah salah satu alternatif bisnis 
yang menarik saat ini. Dalam bisnis 
ini ada seninya tersendiri dari mulai 
meracik kopi, membangun pelanggan 
loyal, desain interior & eksterior, 
sampai ke pelayanan yang prima. Nah, 
terkait desain kafe, berikut ini Majels 
merangkumnya untuk Anda! 

1. Desain Interior
Saat pertama kali masuk ke kafe, hal yang 
diperhatikan oleh pelanggan adalah desain 
interiornya. Hal yang perlu diperhatikan 
dalam mendesain interior kafe dan tata letak 
ruangannya adalah yang memperhatikan 
prinsip alur perjalanan. Dalam prinsip ini 
dianjurkan untuk mengatur proses masuknya 
pelanggan, pemesanan, tempat duduk dan 
selanjutnya pintu keluar. Perhatikan juga 
perabotan yang diletakkan di sekitarnya. 
Dengan memperhatikan prinsip ini, arus 
pengunjung akan tetap terjaga dan tidak akan 
macet di titik tertentu. Untuk tempat duduk 
sendiri bisa disesuaikan dengan konsep yang 
sudah dibuat. 

2. Tema
Tema adalah stAndar penting yang harus 
ditentukan sebelum mendesain kafe. Mulai dari 
konsep suasananya yang dibuat mewah atau 
tradisional. Dengan memiliki tema, Anda akan 
lebih mudah dalam mengembangkan kafe. 
Ingat pula, tema yang baik akan memberikan 
pengalaman berbeda bagi para pengunjung.

3. Desain Countertop
Selanjutnya adalah desain countertop. Desain 

countertop akan sangat penting untuk 
menampilkan kesan terbaik kafe Anda kepada 
pengunjung. Anda tidak perlu menggunakan 
countertop yang berharga mahal, namun yang 
pasti, gunakan countertop dengan desain 
yang bagus dan bersih. Dan juga gunakan 
warna countertop yang sesuai dengan skema 
warna desain kafe Anda.

4. Desain menu
Menu adalah representasi produk kafe Anda 
kepada para pengunjung. Menu memainkan 
peran penting dalam memancing minat 
pengunjung dalam pemilihan kopi. Oleh 
sebab demikian, desainlah daftar menu yang 
istimewa dan semenarik mungkin.

5. Desain Website
Di saat teknologi digital semakin massif, maka 
membuat website pun menjadi sebuah kebutuhan. 
Website bukan hanya berfungsi sebagai 
media showcase kafe Anda, tapi juga sebagai 
representasi kafe Anda namun diakses melalui 
internet. Perlakukan website sebagaimana kafe 
Anda, mulai dari desain, skema warna, dekorasi 
dan font. Ini akan membantu memberikan kesan 
terbaik bagi orang-orang yang ingin mengetahui 
kafe Anda melalui website sebelum datang 
langsung ke kafe Anda.

6. Desain Dinding & Langit-
langit
Desain dinding juga harus diperhatikan 
untuk membuat kesan semakin cozy. 
Salah satu pilihannya adalah dengan 
menggunakan wallpaper, painting graphic, 
pyrography, ukiran, dan stamping. Sementara 
untuk tampilan langit-langit bisa juga 
dipertimbangkan dari segi  pencahayaannya. 
Pencahayaan ini harus diselaraskan dengan 
tema kafe Anda. 

7. Desain Lantai
Jangan abaikan desain lantai kafe, karena 
sesungguhnya ini menjadi bagian yang juga 
penting. Desain lantai yang baik dan sesuai 
dengan tema dan skema warna akan semakin 
melengkapi hasil akhir desain kafe Anda. 
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Keuangan 
Bisnis Kafe

Dalam manajemen keuangan sebuah 
usaha ada yang disebut laporan 
arus kas, laporan laba rugi dan 
neraca. Arus Kas merupakan laporan 
keuangan yang artinya laporan dana 
kas perusahaan yang tersedia. Atau 
bisa juga disebut pencatatan transaksi 
keuangan yang menggunakan uang 
tunai. Laporan Neraca merupakan 
laporan keuangan yang melihat 
keseimbangan aset usaha dengan 
kewajiban yang menjadi tanggungan.

Dalam laporan keuangan laba rugi, 
ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan
Hasil pendapatan ini bisa berasal dari 
penjualan produk inti dari bisnis tersebut 
atau penjualan dari produk sampingan bisa 
juga dinamakan penjualan lain. Dalam hal 
ini bisnis kafe, produk yang ditawarkan 
adalah minuman dan makanan.  Jika terjadi 
penjualan terhadap makanan dan minuman 
maka itu dimasukan dalam penjualan 
produk inti. Sedangkan yang masuk 

penjualan sampingan atau lain-lain misalnya 
seperti merchandise atau penjualan meja 
dan kursi. 

2.Harga Pokok Penjualan
Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu biaya 
yang harus dikeluarkan sebelum produk 
tersebut dijual. Misalnya pembelian minuman 
sachet, gula pasir, bahan baku, es krim, gelas 
kemasan plastic, dan lain-lain. 

3. Biaya Operasional
Yang termasuk di sini adalah gaji karyawan, 
administrasi usaha (nota penjualan), biaya 
overhead (listrik dan air), biaya penyusutan, 
biaya dibayar dimuka/biaya sewa bangunan, 
biaya promosi atau iklan,biaya pemeliharaan 
(bangunan, kursi,meja, dan interior) serta 
biaya langganan (internet). 

4. Perhitungan BEP (Break 
Event Point)
Pada umumnya orang mengatakan bahwa 
BEP atau titik impas adalah pencapaian titik 
nol ketika berinvestasi. Sehingga diharapkan 
setelah titik nol tersebut dapat meraih 
keuntungan dan dihitung berdasarkan 
waktu bulan atau tahun. Jika kita ingin 
memperhitungkan BEP maka analisa laba 
rugi yang dapat menentukannya. Namun jika 
ingin menghitung tingkat pengembalian atas 
investasi kita (Return of Investment), maka 
harus memperhatikan analisa neraca usaha. 
(eri/ft:ist)

8. Desain Kursi
Terkait tempat duduk, yang harus diperhatikan 
adalah ketersediaan ruangan. Jika ruangannya 
terbatas, maka pilihlah tempat duduk yang 
lebih minimalis. Namun jika ruangannya 
cukup besar, sofa pun bisa menjadi salah satu 
alternatif yang bisa dipilih. 

9. Seragam & Logo
Seragam juga penting! Seragam menunjukkan 
profesionalisme dan memudahkan bagi 
pengunjung dalam memesan sesuatu. 
Seragam pun harus diusahakan sesuai dengan 
tema kafe yang telah dipilih sebelumnya. Lalu, 
logo yang merupakan identitas utama pada 
bisnis Anda. Pastikan logo terbaik bagi bisnis 
Anda. Buatlah logo yang mudah dikenali dan 
diingat oleh semua orang. (bbs/ft: ist) 
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Banyak sekali perlatan yang ada 
di kafe. Namun, banyak di antara 
peralatan tersebut  karena dipilih yang 
dianggap mempunyai daya tarik kepada 
konsumen. Misalnya mesin pembuat 
kopi atau pun microwave dan lain-lain.

1. Kompor 
Kompor berguna untuk menyiapkan jenis-jenis 
makanan dan minuman, khususnya yang serba 
panas. Pilihan kompor bisa bermacam-macam 
tergantung dari dana yang dianggarkan, misalanya 
microwave. Selain kompor konvensional ataupun 
kompor gas, bisa dipilih kompor listrik misalnya 
yang memakai sistem induksi. Selain praktis, 
kompor induksi terlihat manis. Khusus minuman 
berbahan dasar kopi, terdapat banyak sekali mesin 
kopi yang bisa dipilih sesuai dengan jenis minuman 
kopinya, dari kopi hitam sampai dengan kopi 
susu, kopi krimer kopi latte dan lain-lain. Bisa juga 
memilih mesin kopi disesuaikan dengan budget.  

2. Blender
Perangkat elektronik berupa wadah yang di 
dalamnya terdapat pisau yang dapat berputar ini, 
kalau di dalam rumah tangga biasa dipakai untuk 
menghaluskan bumbu ataupun berbagai macam 
makanan agar lebih halus. Di kafe, kebutuhan 
blender bisa dikatakan cukup vital. Apalagi kalau 
kafenya akan menyediakan bermacam-macam 
jenis minuman. Usahakan memilih blender yang 
bisa nge-blend es batu, supaya bisa digunakan 
untuk membuat minuman-minuman yang spesial. 
Beberapa blender yang bagus kualitasnya bisa 
dioperasikan 6 jam lamanya secara terus menerus 
tanpa berhenti.

3. Freezer/Refrigerator
Freezer atau pendingin digunakan menyimpan 
bahan baku atau makanan yang tidak tahan lama 
disimpan pada suhu ruangan. Freezer juga dipakai 
untuk meletakkan dan men-display makanan 

agar tetap segar. Berbagai jenis freezer misalnya 
refri-floor standing. Begitu juga dengan minuman, 
minuman membutuhkan beverage cooler. Jika kafe 
akan menyediakan anggur, akan membutuhkan 
media penyimpangan khusus yang disebut bottle 
wine chiller.

4. Container
Perabotan yang tidak kalah penting adalah 
container atau wadah yang dipakai untuk 
menyimpan peralatan-peralatan lainnya. Banyak 
container dari berbahan plastik dengan berbagai 
macam ukuran yang akan dibutuhkan untuk 
menyimpan bahan-bahan baku, ataupun alat-alat 
lainnya, misalnya panci untuk memasak, perabotan 
untuk wadah kopi, wadah susu dan lain-lain.

5. Peralatan Saji
Banyak sekali perlengkapan saji, seperti gelas, 
cangkir dan sebagainya, termasuk wadah untuk 
pembelian dibawa pulang atau take away. 
Peralatan saji, bisa dipilih yang sesuai dengan 
kebutuhan dan dicocokkan dengan dana yang 
tersedia. Peralatan saji yang unik bisa menjadi salah 
satu daya tarik kafe.

6. Alat - alat Kebersihan
Kebersihan merupakan hal penting yang tidak 
bisa dianggap remeh. Kafe yang bersih dan 
rapi, lebih menarik untuk dikunjungi konsumen 
dibanding kafe yang jorok dan berantakan. Alat-
alat yang berhubungan dengan kebersihan, mutlak 
disediakan atau kafe Anda akan terlihat tidak 
terurus.

7. Perlengkapan Pendukung
Acara nobar alias nonton bareng menjadi salah 
satu format yang menarik untuk mengumpulkan 
costumer. Contohnya olah raga sepak bola, 
MotoGP atau Formula One, mempunyai fans yang 
cukup banyak. Menyediakan TV, sound sistem 
sampai dengan fasilitas free wifi menjadi daya tarik 
yang sangat kuat buat konsumen remaja. 

Peralatan Kafe
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Sudah bukan hal yang aneh lagi budaya 
asing yang masuk ke Indonesia baik berupa 
pakaian, makanan, dan lainnya. Namun 
bagi yang jeli melihatnya ada peluang usaha 
yang bisa digarap. Salah satu yang menjadi 
tren adalah kuliner. Beragam kafe dan 
restoran seolah berlomba menyajikan menu 
yang berasal dari negara-negara lain. 

Daniel Jefri Leksono rupanya tak ingin 
ketinggalan dan ingin merasakan 
bagaimana berbisnis makanan dari 
negara lain. Ia membuka kafe dengan 

nama Hello Bingsu yang fokus di bidang dessert 
dengan menu andalan bingsu, yang merupakan 
makanan penutup khas Korea Selatan. 

Ide membuka usaha kafe makanan 
penutup ini sebenarnya muncul saat Daniel 
mengobrol dengan temannya. Kebetulan 
temannya ini memang warga asli Korea. Ia 
bercerita kepada Daniel tentang bagaimana 
membuka restoran Korea dan berbagai 
macam masakan yang ada di dalamnya. 
“Kebetulan ada masakan dessert yang 
memang cocok dengan keadaan tropis ini 
jadi saya pikir kenapa tidak membuat usaha 
itu.” Ia mengatakan bahwa sebenarnya 
istrinya dahulu yang memulai usaha ini. 
“Saya sebenarnya adalah dokter yang masih 
aktif, kebetulan awalnya yang mengelola 
ini adalah istri saya.” Tetapi melihat 
perkembangannya Daniel pun tertarik dan 
akhirnya terjun juga ke bisnis ini. 

Saat memulai usahanya Daniel menggelontorkan 
dana kurang lebih Rp200 jutaan. Dalam waktu 
dua tahun kafe ini sudah memiliki pondasi yang 
solid. “Dalam satu bulan bisa mendapatkan 
keuntungan sekitar Rp20 sampai Rp30 juta.” 
Ia menambahkan bahwa yang menjadi andalan 
dari kafenya adalah bagaimana bahan-bahan 
yang digunakan sebisa mungkin mirip dengan 
aslinya. Selain itu desain yang cantik membuat 
kafe ini dijadikan pilihan anak-anak muda yang 
ingin merasakan bagaimana makanan penutup 
dari negari gingseng ini. Beragam menu 
disajikan dan para pembeli bisa memilih sendiri 
kombinasi dari bingsu yang akan mereka cicipi.

Siap Bersaing di Bidang Kuliner
Menghadapi persaingan yang ketat, Daniel 
bertahan dengan orisinalitas di setiap 
hidangannya. Ia mengatakan bahwa bahan-
bahan yang digunakan didatangkan langsung 
dari Korea. “Bingsu itu merupakan es serut, 
untuk esnya sendiri kami menggunakan susu 
sapi murni, dan yang menjadi andalan adalah 
kacang merahnya.” Daniel menambahkan 
bahkan orang Korea asli mengatakan bahwa 
kacang merah yang disajikan sangat mirip 
dengan yang asli.

Dengan bahan baku yang berkualitas ternyata 
timbul masalah lain. Daniel mengatakan bahwa 
terkadang ada bahan-bahan yang memang 
harganya tidak bisa ditebak, naik turunnya harga 
bahan baku ini juga yang membuat dirinya 
kesulitan untuk menekan harga jual. “Terkadang 
kalau ada bahan yang memang sedang naik, 
kesulitan juga untuk menjual dengan harga 
yang terlalu tinggi.” Tetapi ia mengakali dengan 
berbagai promo dan paket yang membuat 
harga jual bisa dikendalikan. Harga promo ini 
biasanya hanya dalam waktu tertentu dan sesuai 
dengan tren yang ada.

Ia juga merasa terbantu dengan adanya demam 
Korea belakangan ini. Demam ini membuat 
orang-orang tertarik untuk mencicipi masakan 
korea. Namun ia mengatakan bahwa hal itu 
hanyalah sebuah kebetulan saja. “Untuk latar 
belakangnya memang tidak ada kaitan dengan 
demam Korea itu sendiri, namun saya merasa 
terbantu juga dengan demam itu banyak orang 
yang tertarik untuk datang dan mencicipi 
makanan dari sana.” Selain menyajikan bingsu,di 
sini juga menyajikan beragam ramyun, mi khas 
korea, dan kimchi, sayuran khas korea. Dengan 
target pasar antara remaja sampai usia produktif 
ia mampu mendapatkan untung sampai Rp20 
juta perbulannya. (teks:iwa/ft:imam, dok. pri)

Sukses Bisnis Kafe 
Dessert Khas Korea

Daniel Jefri Leksono
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Mobil dan motor yang dipergunakan 
setiap hari tentunya membutuhkan 
perawatan. Apalagi di saat musim 
hujan, kendaraan akan menjadi cepat 
kotor. Walaupun mencuci sepertinya 
sederhana, karena kesibukan 
banyak yang tidak memiliki waktu 
mengerjakannya. Tentu saja hal ini 
membuka peluang yang menjanjikan. 
Bagaimana prospek usaha ini menurut 
Niam Muiz?

Bagaimana prospek usaha cuci mobil dan 
motor (peluangnya)?
Jumlah kendaraan baik mobil maupun motor 
yang beredar di kota-kota besar maupun 
pelosok tampak meningkat tajam sehingga 
secara pasar bisnis cuci mobil/motor sampai 
saat ini sangat cerah.

Hanya saja perlu dipahami bahwa bisnis ini 
memiliki entry barrier yang rendah. Artinya 
semua orang bisa melakukannya, dengan 
demikian kompetisinya setiap minggu akan 

berlainan. Anda membuka usaha cuci mobil 
motor di belokan jalan, minggu depan bisa ada 
saingan baru di belokan lainnya.

 Apa yang harus dipersiapkan?
Bisnis ini menjadi sangat generik apabila hanya 
memberikan pelayanan dasar, dalam hal ini cuci, 
lap, semprot, dan sikat. 

Pada kebanyakan tempat cuci mobil motor yang 
digandrungi, terdapat 2 segmen yang berlainan 
yakni

Segmen cuci kilat dengan harga yang 
relatif miring

Cuci mobil/motor sekalian dengan 
menjadikan tempat tersebut sebagai 
ajang “gaul mobil”

Pada kalangan bisnis cuci mobil motor segmen 
A tidak diperlukan ruang yang luas ataupun 
peralatan yang canggih, yang penting mobil 
berlumpur akan keluar mengkilap.

CUCI MOTOR & MOBIL

“Kunci Suksesnya Kepercayaan dan Informasi”
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Sedangkan pada segmen B sekurang-kurangnya 
terdapat tambahan fasilitas ruang duduk cafe 
mini yang menyediakan minuman dan pada 
beberapa tempat ditambah dengan toko 
aksesori mobil/motor melengkapi tempat cuci 
mobil tersebut.

Dengan kata lain sangat bergantung pada 
rencana bisnis ini, apakah akan menjangkau 
segmen B atau cukup melayani segmen A saja.

Konsekuensi dari pilihan tersebut cukup 
besar bedanya. Dari segi biaya, bahkan disisi 
penyediaan SDM. Pada segmen B diharapkan 
kompetensi komunikasi dan pengetahuan teknis 
kendaraan serta aksesorisnya sangat diperlukan.

Bagaimana dengan permodalan? Cara 
memilih lokasi usaha yang tepat? Terkait 
usaha ini, lokasi berpengaruh juga pada 
kelangsungan usaha?
Betul bahwa bisnis ini dipengaruhi oleh faktor 
lokasi. Kebanyakan pemilik kendaraan lebih 
memilih lokasi yang mendekati kompleks 
perumahan dan biasanya lebih diminati pada 
hari akhir minggu. Namun demikian hal tersebut 
cukup relatif sepanjang lokasi tersebut banyak 
dilewati kendaraan.

Tentunya hal ini berdampak kepada penyediaan 
permodalan karena secara praktis lahan yang 
digunakan akan semakin mahal di lokasi yang 
semakin strategis. Perlu disiasati agar lokasi bisnis 
ini menggunakan “lahan tidur” yang tidak terlalu 
memiliki harga untuk penggunaan bisnis lain, 
sehingga dapat digunakan untuk bisnis cuci mobil 
motor dengan tarif sewa yang lebih murah.

Adapun peralatan umumnya bisnis cuci 
mobil motor memulai dari tingkat sederhana 
bahkan dengan konstruksi bangunan yang 
juga sederhana. Dengan kata lain agar tidak 
menimbulkan biaya permodalan yang besar, 
dari kondisi sederhana tersebut Anda lebih 
mengandalkan sisi pelayanan yang pada 
gilirannya pelayanan tersebut akan ditingkatkan 
lagi dengan peralatan lebih lengkap setelah 
pasar yang dikuasai tumbuh dengan baik.

Cara terbaik memasarkan usaha? Hal 
terpenting yang harus diperhatikan 
dalam bisnis ini?
Pada dasarnya bisnis cuci mobil motor lebih 
cenderung ke bisnis komunitas. Pemasarannya 
berlangsung dari mulut ke mulut dan dengan 
tampilan yang terlihat dari pinggir jalan. 

Oleh karena itu sistem reward seperti diskon 
dan cuci gratis pada waktu tertentu atau 
setelah beberapa kali mencoba di tempat 
tersebut, dapat diberikan sebagai perangsang. 
Sticker dan gimmick menjadi identitas yang 
memberikan kesan pelanggan termasuk dalam 
group pemakai jasa tersebut. Hal ini dapat 
membangun komunitas yang memberikan 
kesetiaan sebagai pelanggan. Dengan hal 
lain yang dapat meningkatkan kedatangan 
pelanggan adalah demo peralatan yang dimiliki 
tempat cuci tersebut. Penggunaan ruang mesin 
cuci otomatis atau sekurangnya semprotan busa 
menjadi daya tarik yang apabila tersedia sejalan 
dengan tumbuhnya tempat cuci tersebut akan 
menggairahkan pelanggan.

Artinya pelanggan tidak dibuat bosan, dengan 
cara apapun agar setiap kedatangannya ke 
tempat cuci tersebut memberi pengalaman positif.

Hal lain yang jarang dibahas namun menjadi 
faktor kunci dalam sukses bisnis ini adalah 
kepercayaan dan informasi. Ketika kendaraan 
diserahkan kepada pencuci, harus dijamin 
tidak ada barang hilang di kendaraan 
tersebut. Tanpa kepercayaan ini akan sia-sia 
investasi peralatan tempat cuci. Sedangkan 
mengenai informasi pencuci kendaraan dapat 
menginformasikan kondisi yang tidak terlihat 
oleh pemilik kendaraan namun dipandang 
perlu untuk diketahui. Dengan demikian 
pencuci memperlihatkan kepeduliannya kepada 
kendaraan tersebut dan hal ini akan sangat 
dihargai oleh pelanggan sebagai pemilik 
kendaraan.
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Bagaimana cara meningkatkan 
penjualan? Ketika omzet yang 
didapat tidak sesuai dengan anggaran 
operasional, apa yang harus dilakukan?  
Trik menghadapi persaingan?
Pengamatan mengenai jumlah pelanggan 
secara periodik harus dipantau dengan baik dan 
manajemen tempat cuci perlu menempatkan 
dirinya sebagai pelanggan. Misalnya ia 
mengundang sepupu atau keluarganya untuk 
mencuci dan memberikan umpan balik terhadap 
pelayanan ditempat cuci tersebut. Jangan 
lupa pada catatan awal bahwa bisnis ini bisa 
dilakukan oleh siapapun. Sehingga harus 
dimaklumi bahwa dengan sekadar keramah-
tamahan, memberikan informasi, serta hal 
lainnya yang dianggap penting oleh pelanggan 
(menyediakan jenis kopi yang disukai pelanggan 
saja, sangat berpengaruh bagi kedatangan lagi 
pelanggan tersebut). 

Dengan gambaran ini repeat customer, 
pelanggan yang mengulang-ulang kembali 
kehadirannya perlu diperhatikan dengan amat 
teliti agar kita dapat mengenali profil pelayanan 
yang diharapkan. 

Bagaimana cara mempertahankan 
konsumen? Urgensi promosi online? 
Manajemen usaha yang baik, khususnya 
yang terkait dengan SDM?
Secara online promosi yang dilakukan hanya 
dalam rangka memperkenalkan diri. Namun 
bisnis ini adalah bisnis yang terkait dengan 
moment of true, yang berarti faktor yang 
paling berperanan adalah pengalaman ketika 
jasa tersebut diberikan. Kalau pelanggan 
mendapatkan pengalaman positif maka mereka 
akan bertahan.

Adapun unsur SDM sebetulnya sederhana 
karena kualifikasi yang diminta untuk 
menjalankan bisnis ini, tidak terlalu tinggi. 
Namun demikian profil perhatian sangat 
berperanan sehingga staff yang asal bekerja 
tidak akan meningkatkan kehadiran pelanggan 

dengan kata lain jenis karyawan bisnis ini 
tidak ada bedanya dengan bartender atau 
babershop yang memberikan perhatian, 
komunikasi kepada pelanggannya saat 
melakukan tugas. Maka manajemen usaha ini 
harus mampu meningkatkan dan menjaga 
motivasi para karyawan dengan insentif yang 
kreatif. Tepukan pada awal kerja atau bonus 
sederhana pada akhir bulan (dengan makan-
makan saja misalnya) sangat berpengaruh pada 
pelayanan. Turn offer karyawan dalam bisnis ini 
relatif cukup tinggi namun dapat dikelola untuk 
mendapatkan karyawan yang loyal.

Membangun usaha cuci motor 
prospeknya masih bagus. Selain 
itu dengan modalnya yang tidak 
terlalu besar tapi bisa mendatangkan 
keuntungan yang lumayan karena 
pertumbuhan kendaraan yang juga 
semakin banyak. Jika Anda ingin 
membuka usaha jasa seperti ini maka 
harus mengetahui terlebih dahulu 
peralatan apa saja yang digunakan. 
Jumlah peralatan tesebut tergantung 
dari berapa besar lingkup usaha 
yang dijalani sebab selain peralatan 
utama ada juga peralatan pendukung. 
Sedangkan untuk harganya bisa 
bervariasi tergantung barang dan merk 
apa yang akan dibeli. Lalu apa sajakah 
peralatan yang diperlukan?

Peralatan 
Usaha 
Jasa Cuci 
Kendaraan
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 Mesin hidrolik, alat ini untuk 
mendongkrak kendaraan agar bagian 
bawahnya dapat dibersihkan dengan 
leluasa. Biasanya bagian bawah mobil 
banyak kotoran dan jika tidak dibersihkan 
bisa mengakibatkan keropos.

 Alat steam air digunakan untuk 
meningkatkan daya semprot atau 
tekanan air yang dipakai saat mencuci 
kendaraan. Dengan daya tekanan air 
yang tinggi, maka seluruh kotoran 
yang menempel bahkan sampai ke 
bagian yang sulit dijangkau bisa 
dengan mudah dibersihkan.

 Kompresor digunakan untuk 
mengangkat mesin hidrolik, membuat 
busa cuci. Kompresor dapat digunakan 
sebagai air gun yang berfungsi untuk 
mengeringkan kendaraan bagian 
kendaraan yang tidak dapat dijangkau 
dengan lap biasa. Sehingga ketika 
dibersihkan, bagian yang rapuh dan 
mudah pecah seperti baut-baut kecil 
tidak rusak. Fungsi lain kompresor 
adalah untuk mengisi angin pada ban 
kendaraan yang kekurangan udara.

 Tabung Snow wash atau tabung salju 
adalah mesin penghasil busa yang 
akan digunakan untuk membersihkan 
kendaraan. Tabung ini menghasilkan 
banyak busa untuk proses mencuci 
kendaraan. Cara menjanlakan mesin 
ini  adalah dengan kompresor yang 
menghasilkan tenaga dari angin.

 Selang digunakan untuk 
mempermudah proses pencucian dan 
sangat mudah dipindah-pindahkan. 

 Vacuum cleaner atau penghisap 
debu. Sesuai dengan namanya alat ini 
untuk menghisap debu atau kotoran 
yang ada di interior kendaraan seperti 
jok, karpet, serta bagian lain yang sulit 
dijangkau. Alat ini yaitu bisa untuk 
membersihkan permukaan yang kering 
dan basah. Pilihlah vacuum cleaner 
yang berkualitas agar hasil yang 
diberikan juga bagus dan alat tidak 
mudah rusak.

 Sampo khusus kendaraan adalah 
sampo yang biasa dipakai oleh usaha 
cuci kendaraan.  sampo ini berfungsi 
tentu untuk membersihkan noda 
membandel yang tidak bisa hilang 
dengan air biasa. Semua jenis usaha 
cuci kendaraan mulai dari yang kecil 
sampai besar wajib memilikinya.

 Semir ban berguna untuk membuat 
ban kendaraan lebih mengilap dan 
terlihat seperti baru. Sebenarnya semir 
ban hanya diperlukan di akhir proses 
pencucian agar kendaraan terlihat 
semakin bagus. 

 Lap digunakan untuk mengeringkan 
kendaraan setelah dicuci. 
Menggunakan lap memang harus 
mengeluarkan tenaga yang lebih 
besar. Sebenarnya lap bisa digantikan 
dengan mesin pengering. Tapi jika 
Anda tetap ingin menggunakan lap 
maka pilihlah lap yang tidak mudah 
kualitasnya bagus agar tidak perlu 
berulang kali membeli.

Peralatan Untuk Jasa Cuci Helm
Seperti halnya jasa cuci kendaraan, usaha cuci 
helm juga memerlukan peralatan yang perlu 
dipersiapkan. Cuci helm terdengar sederhana 
karena bentuk helm yang hanya bundar. 
Padahal banyak hal-hal yang perlu dibeli 
agar hasil cuci menjadi maksimal. Peralatan 
tersebut antara lain adalah:

  Mesin cuci helm untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal. Sebab jika dicuci 
secara manual, tentu susah untuk 
mendapatkan hasil yang bersih. Harga 
mesin cuci ini cukup bervariasi,tapi tentu 
saja pilih yang bagus dan berkualitas.

  Sumber listrik sangat penting untuk 
mengoperasikan mesin cuci helm. Untuk 
itu persiapkan sumber listrik dengan 
baik. Perhatikan pula letak sambungan 
listrik agar mudah diraih.

  Sabun cuci atau detergen juga 
diperlukan dalam proses pencucian 
helm. Dalam satu kali mencuci helm, 
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cukup memakai satu sampai tiga sendok 
saja. Tujuannya tentu agar lebih bersih.

  Spray pengharum digunakan setelah 
proses pencucian selesai dan helm sudah 
dikeringkan. Saat memberikan spray 
ini tidak perlu terlalu dekat agar tidak 
meninggalkan flek. Harganya bervariasi 
tergantung dari merek serta ukuran 
pengharum. 

  Spons busa digunakan bila pencucian 
helm dilakukan secara manual. Spons busa 
berfungsi untuk menyikat bagian dalam 
helm serta untuk memberikan sabun yang 
akan dipakai dalam pencucian.

 Sikat halus berfungsi untuk 
membersihkan kotoran-kotoran yang 
ada pad bagian-bagian tertentu yang 
tidak terjangkau oleh mesin. Untuk 
membersihkan kaca helm, lebih baik 
menggunakan sikat besar tapi yang 
halus.

 Lap adalah tanda bahwa proses 
pencucian telah selesai. Pemilihan lap 
yang memiliki kualitas bagus sangat 
penting agar permukaannya lembut dan 
tidak kasar. 

  Polis silicon berguna agar helm terlihat 
lebih mengkilat daripada sebelumnya. 
Penggunaannya cukup sedikit saja. 
Meski ini hanya alat pendukung, tapi 
akan membuat helm pelanggan terlihat 
seperti baru. Sehingga pelanggan akan 
puas. (teks:eri,bbs/ft:ist)

Peluang dalam usaha ini cukup 
potensial, sebab banyak orang yang 
memiliki kesibukan setiap hari dan 
tidak sempat untuk mencuci kendaraan 
mereka. Walau usaha cuci motor sangat 
menguntungkan pelayanan harus 
diutamakan. Selain itu kecepatan dan 
kebersihan motor juga menjadi salah satu 
bentuk pelayanan yang harus diberikan. 
Apalagi tips sukses usaha cuci motor agar 
mendapat pelanggan yang banyak? Ini 
lah yang harus Anda lakukan. 

 Lokasi 
Pilihlah lokasi yang tepat seperti daerah dekat 
kos, dekat pemukiman padat atau di pinggir 
jalan. Pasanglah spanduk atau tulisan yang 
menunjukkan keberadaan usaha Anda dengan 
berbagai promo menarik.

 Hasil yang Memuaskan
Hasil yang memuaskan akan membuat 
konsumen akan datang dan datang terus. Oleh 
sebab itu kualitas cucian harus benar-benar 
sangat bersih dan baik. Bentuk pelayanan 
yang juga dicari konsumen adalah pengerjaan 
yang tidak memakan waktu terlalu lama. Untuk 
menunjang hal itu diperlukan alat-alat yang 
berkualitas dan tenaga karyawan dalam jumlah 
yang cukup terutama saat ramai.

Tips Agar 

Usaha Cuci 

Motor 

Sukses
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 Ruang Tunggu Nyaman
Sering konsumen merasa tidak betah saat 
menunggu kendaraan mereka dicuci. Oleh 
karenanya sediakan ruangan buat menunggu 
yang nyaman. Misalnya tempat duduk yang 
empuk, ada televise, menyediakan koran atau 
majalah. Dengan ruang tunggu yang nyaman, 
para pelanggan akan betah walaupun harus 
lama mengantri. 

Tidak hanya bisnis cuci mobil dan 
motor saja yang berpeluang besar tapi 
bisnis aksesori kendaraan bermotor 
memiliki prospek cerah. Hal itu 
disebabkan jumlah sepeda motor dan 
mobil terus mengalami kenaikan setiap 
tahunnya. Omzet dari bisnis ini pun 
bisa dibilang sangat lumayan bisa 
karena ada yang bisa mencapai ratusan 
juta saban bulannya.  

Aksesori mobil seperti pedal, kasur 
matras angin,lampu, alarm, antena, 
stir, lampu LED, lampu rem, spion, 
dudukan plat nomor, cover mobil, 

alarm, dan lain sebagainya. Sedangkan 
aksesori motor misalnya head lamp, karet 
handel motor, lampu LED, klakson, peninggi 
shok motor matic, sipon, phone holder 
motor, stop lamp, hand grip motor, cover 
motor, cover radiator, changer USB cas 
handphone, holder motor untuk handphone, 
lampu senja, gembok alarm, dan lain-lain. 

Aksesori 

Kendaraan 

Bermotor

 Kelengkapan Peralatan dan 
Kualitas Air
 Untuk mempercepat proses pencucian, maka 
diperlukan peralatan yang lengkap. Sediakan 
pula genset atau generator listrik untuk 
memasok kebutuhan listrik dari peralatan cuci 
saat mati lampu. Selain peralatan, air yang 
digunakan untuk mencuci juga ikut membawa 
pengaruh. Sebab air dengan kualitas buruk 
bisa membuat kerusakan pada cat motor. 
Perhatikan pula kebutuhan air yang diperlukan 
atau sediakan drum penampungan air. Jangan 
sampai kehabisan air saat pelanggan sedang 
antri banyak.  
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Salah satu pelaku usaha yang bergerak di 
bidang aksesori ini adalah Ari pemilik dari 
toko Mahavariasi yang menjual berbagai 
aksesori kendaraan bermotor. Aksesori 
yang dijual Ari seperti lampu LED dan HID, 
spedometer dengan berbagai gaya, hingga 
phone holder yang biasa dipakai pengendara 
ojek online pada stang motor mereka. Ari 
pemilik toko menjual berbagai jenis aksesori 
motor maupun mobil sekaligus memberikan 
jasa untuk pemasangan. Sebagian besar 
barang yang ia jual berasal dari Tiongkok 
dan Thailand.  Harga yang ditawarkan mulai 
dari  Rp10.000 hingga Rp3 juta. Toko milik 
Ari ini didominasi oleh aksesori lampu 
mobil dan motor. “Memang 80% menjual 
aksesori lampu. Karena peminatnya cukup 
besar.” Lampu HID mobil type Vision AC 
H4 misalnya dibandrol dengan harga 
Rp3.100.000. Lampu jenis ini memiliki 
keunggulan pada cahayanya yang fokus dan 
sinarnya yang tebal.

Sedangkan untuk jenis lampu motor yang 
banyak dicari adalah jenis lampu LED atau 
Light Emitting Diodes karena harganya 
yang relatif lebih murah. Berbeda dengan 
jenis HID atau High Intensity Dischargeyang 
meskipun memiliki kualitas cahaya lebih 
baik dan konsumsi dayanya yang lebih 
hemat namun harganya relatif lebih mahal 
ketimbang jenis LED. Harga yang dibanderol 
untuk satu buah lampu motor HID berkisar 
antara Rp800.000 hingga Rp900.000 
sudah termasuk pemasangan dan jenis LED 
Rp400.000. Menurut Ari antara kualitas 
lampu LED maupun HID sekarang ini hampir 
sama saja. “Pemilik kendaraan tinggal 
memilih sesuai dengan kebutuhannya. 
Bahkan salah satu lampu LED terbaru 
memiliki driver AC yang artinya dengan 

kelistrikan motor standar tanpa ubahan, 
lampu led ini tetap bisa digunakan.” 

Ketika ojek online mulai muncul, Ari juga 
kebanjiran order karena banyak pengendara 
ojek online yang mencari phone holder untuk 
memudahkan mengendarai motor sambil 
melihat peta di layar handphone. Banjir 
order juga datang setiap jelang lebaran. 
“Pesanan bisa melonjak hingga tiga ratus 
persen,” ujarnya. 

Selama hampir empat tahun menjalani bisnis 
ini, omzet yang didapatkan bisa mencapai 
100 juta rupiah perbulan. Ia mengaku 
sebagian besar pendapatannya berasal dari 
transaksi di dunia maya seperti website 
resmi miliknya dan media sosial.  Lewat 
media sosial pula Ari bisa dekat dengan klub 
klub motor. “Komunitas menjadi potensi 
pasar yang menjanjikan bagi bisnis aksesoris 
kendaraan bermotor. Dari mereka, informasi 
mengenai toko mahavariasinya bisa tersebar 
melalui mulut ke mulut.”  

Melalui website dan media sosial, Ari 
menjalin kerjasama dengan reseller dan 
dropshiper yang berada di seperti Pontianak, 
Magelang, dan Ambon. Para pelanggannya 
bisa membeli aksesori motor maupun 
mobil di bengkel-bengkel yang sudah 
direkomendasikan oleh Ari. Sedikit berbeda 
dengan sistem reseller,sistem dropship 
memungkinkan pelanggan memesan 
barang pada bengkel tertentu lalu bengkel 
tersebut mengorder barangnya ke Ari 
dengan nama dan alamat mahavariasi. Dua 
sistem kerjasama ini diakuinya memberikan 
keuntungan yang cukup besar bagi 
bisnisnya. (teks:syahid/foto:reza)
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Menjaga Hubungan 
Jika Anda membuka usaha cuci kendaraan 
di antara rumah penduduk harus bersikaplah 
ramah dan menjaga hubungan yang 
baik dengan masyarakat sekitar. Sebab 
mungkin saja tempat usaha kita menganggu 
kenyamanan mereka. Selain itu jika hubungan 
terjaga baik, kemungkinan besar saat mereka 
membutuhkan jasa cuci mobil atau motor akan 
datang ke tempat Anda.

Harga Bersaing
Untuk menarik konsumen saah satu caranya 
adalah dengan memberikan harga yang 
bersaing. Bisa dengan harga lebih murah atau 
memberikan potongan harga. Cara ini dapat 
menarik pelanggan baru bagi jasa cuci motor 
atau mobil Anda. Konsumen yang datang pun 
tidak hanya dari kalangan warga biasa tapi 
juga bisa dari para mahasiswa. 

Membership
Jika usaha Anda sudah mulai berjalan, 
maka membuat kartu keanggotaan atau 
membership patut dicoba. Fungsinya buat 
pelanggan baru akan merasa diistimewakan 
karena menjadi bagian dari usaha Anda. Selain 
itu juga untuk mengikat pelanggan lama agar 
tetap setia. Namun untuk menjadi anggota 
ini juga harus ada syaratnya. Misalnya jika 
pelanggan bertransaksi dalam jumlah tertentu 
atau dalam jangka waktu tertentu. Anggota 
juga bisa mendapatkan diskon dari promo 
yang sedang Anda tawarkan.

Kartu Pelanggan
Hampir sama dengan kartu anggota. Hanya 
saja kartu ini sebagai tanda bahwa ia sudah 
berapa kali mencuci mobil atau motor. Jika 
sudah sepuluh kali atau berapa kali maka akan 
gratis pada saat melakukan cuci berikutnya. 
Dengan demikian maka konsumen akan selalu 
datang dan datang kembali untuk selalu 
melakukan pencucian kendaraan mereka di 
tempat Anda.

Jemput  Bola
Banyaknya pesaing, maka tak mau Anda 
harus memiliki cara lain dalam menjalankan 
usaha Anda. Salah satunya dengan cara 
menerima panggilan ke rumah. Karena pasti 
ada konsumen yang tidak sempat atau sedang 
repot keluar rumah untuk mencuci kendaraan 
mereka. Dengsn Dengan adanya layanan 
seperti ini maka usaha Anda akan memiliki 
nilai lebih.

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

Berikan Pelayanan Terbaik
Buatlah pelanggan benar-benar puas dengan 
jasa Anda dan jangan sampai mengecewakan 

Strategi 
Pemasaran 
Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka usaha 
cuci mobil dan motor pun ikut memiliki peluang besar. Kendaraan yang dipakai 
setiap hari tentu akan terkena debu dan kotoran terutama pada saat musim hujan. 
Meski berpeluang menjanjikan tapi usaha ini pun memiliki banyak pesaing. Salah 
satunya karena mudahnya mendirikan jasa seperti ini. Jika Anda ingin membuka 
usaha seperti ini, ada baiknya memahami dulu strategi apa saja yang harus 
dipersiapkan. 

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels37



mereka. Dengan harapan jika mereka puas 
maka akan mempromosikan usaha Anda. 
Karena promosi dari mulut ke mulut sangat 
efektif. Anda pun akan diuntungkan karena 
tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Oleh 
sebab itu jangan pernah membuat pelanggan 
kecewa dan berikan pelayanan yang terbaik. 

Tips Agar Usaha Cuci Motor Sukses
Selain itu kecepatan dan kebersihan motor 
juga menjadi salah satu bentuk pelayanan 
yang harus diberikan. Apa tips sukses usaha 
cuci motor agar mendapat pelanggan yang 
banyak? Ada 4 hal yang harus Anda lakukan. 
Apa sajakah itu?

Peralatan Usaha Jasa Cuci Kendaraan
Membangun usaha cuci motor prospeknya 
masih bagus. Selain itu dengan modalnya yang 
tidak terlalu besar tapi bisa mendatangkan 
keuntungan yang lumayan karena 
pertumbuhan kendaraan yang juga semakin 
banyak. Jika Anda ingin membuka usaha jasa 
seperti ini maka harus mengetahui terlebih 
dahulu peralatan apa saja yang digunakan. 
Jumlah peralatan tesebut tergantung dari 
berapa besar lingkup usaha yang dijalani 
sebab selain peralatan utama ada juga 
peralatan pendukung. Sedangkan untuk 
harganya bisa bervariasi tergantung barang 
dan merk apa yang akan dibeli.

Rahasia 

Sukses Para 

Pelaku Bisnis 

Cuci Mobil 

Memiliki kendaraan yang bersih dan 
wangi merupakan salah satu kriteria 
agar nyaman saat berkendara. Namun 
mobilitas masyarakat ibukota yang 
cukup padat, membuat orang sering 
tidak memiliki waktu banyak untuk 
mencuci kendaraan pribadinya.Maka 
tak heran bila peluang usaha di bidang 
ini terus tumbuh subur. Semakin 
mudah dijumpai tempat cuci mobil 
yang menawarkan harga bersaing. 
Tidak hanya itu mereka juga berlomba 
memberikan pelayanan dan perawatan 
selain jasa cuci mobil. Jadi mobil 
konsumen tidak hanya bersih tapi juga 
terawat. 

Hal itu yang melatar belakangi Ajeng 
mendirikan Go Kleen. Nama Go Kleen 
diambil dari kata clean atau bersih 
namun dalam arti yang berbeda. 

“Jadi Go Kleen di sini ingin merepsentasikan 
bahwa jasa cuci mobil kami berbeda yaitu 
menggunakan uap,” jelas Ajeng. Dibantu dua 
orang temannya yaitu Friza dan Dipta dan 
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dengan modal awal sebesar 150 juta rupiah, 
Ajeng mulai membuka usaha pada tahun 2012 
dan kemudian rebranding tahun 2015.

Ajeng tidak hanya ingin sekadar membangun 
bisnis semata namun juga tetap mempedulikan 
dan memperhatikan lingkungan. Usaha yang ia 
bangun merupakan usaha yang sangat ramah 
lingkungan karena hanya membutuhkan tiga 
liter air dalam proses pencucian kendaraan. 
“Tentunya sangat berbeda dengan jasa cuci 
mobil konvensional yang membutuhkan 
banyak air untuk setiap kali pencuciannya.”

Pada awalnya Ajeng mengakui bahwa agak 
sulit dalam mengedukasi masyarakat untuk 
beralih dalam proses pencucian mobil 
konvensional ke pencucian mbil dengan uap 
yang lebih ramah lingkungan. Namun, berkat 
kegigihan dan kerja kerasnya serta kepuasan 
para customer dalam pelayanan Go Kleen 
tersebut membuahkan hasil yang positif pada 
perjalanan bisnis wanita kelahiran Jakarta 
tersebut. Untuk membuat konsumen tertarik, 
Ajeng sengaja membuat usaha dengan cara 
menjemput bola. “Customer tidak perlu repot-
repot membawa mobilnya untuk dibersihkan 
karena usaha  kami bersifat mobile atau 
mendatangi para customernya.” Customer 
dari Go Kleen juga seringkali memanggil jasa 
cuci mobil dengan uap tersebut ke kantor dari 
customer tersebut. “Seringkali kita suka cuci 
mobilnya di kantor dari customer kita, karena 
tidak membutuhkan banyak air dan tidak 
becek maka tidak akan menggangu dari segi 
kenyamanan pemilik kantor tersebut” ujarnya.

wLebih lanjut Ajeng mengatakan bahwa untuk 
menggunakan jasa cuci mobil ini, konsumen 
cukup menelpon atau dengan mengunakan 
media sosial dan jaringan komunikasi 
lainnya. Sedangkan tarif yang ditawarkan 
menurut Ajeng masih merupakan terjangkau 
dibandingkan jasa cuci mobil konvensional 
lainnya. Tarifnya mulai dari Rp50.000 yaitu 
untuk pelayanan pembersihan eksterior, 
Rp100.000 untuk eksterior serta interior 
dan Rp150.000 untuk eksterior, interior, ac 
dan  mesin. “Harga yang terjangkau itu dan 
pelayanan jemput customer menjadi nilai 
tambah bagi usaha kami,” tutur Ajeng.

Dalam berpromosi, Ajeng juga memanfaatkan 
kemajuan teknologi yang sudah menjadi 
bagian dari keseharian masyarakat pada 
saat ini. Yaitu melalui media sosial seperti 
instagram, facebook, twitter dan lainnya. 
Target konsumen yang disasar wanita 
yang menyelesaikan pendidikan di Belanda 
tersebut menargetkan customer yang memiliki 
mobilitas tinggi dan paham teknologi karena 
proses publikasi sebagian besar dilakukan 
lewat media sosial. Dalam sebulan, Go Kleen 
dapat melayani hingga 300 mobil dengan 
omzet hingga Rp50 juta.

Kendala yang dialami Ajeng selama menjalani 
usaha ini adalah karyawan yang keluar 
masuk. Sehingga mau tak mau Ajeng harus 
mengajarkan kembali bagaimana proses 
pencucian mobil tersebut. Akan tetapi, 
setidaknya Ajeng sudah bisa tersenyum sebab 
usaha ini telah memberi keuntungan. “Dulu 
waktu awal masih menggunakan kendaraan 
bermotor kini telah berkembang dengan 
memiliki dua mobil operasional dan 6 tenaga 
operasional.” Namun wanita kelahiran 1987 
tersebut akan terus berusaha memperluas 
bisnisnya di luar jasa cuci mobil. “Untuk 
inovasinya saya akan mengembangkan jasa 
cuci sofa, kasur dan juga karpet.” Mneurut 
Ajeng para pelaku bisnis itu seharusnya 
memiliki jiwa kreatif dalam berbisnis agar 
memiliki nilai yang berbeda dengan bisnis-
bisnis lainnya. Namun juga harus memiliki nilai 
dalam menyelesaikan permasalahan. “Jadi 
bukan hanya sekadar mementingkan bisnis 
semata,” tutupnya. (teks &foto:darma)
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Perkembangan pesat industri otomotif 
nasional berdampak pada kebutuhan 

bengkel sebagai sarana untuk merawat 
kendaraan. Pertumbuhan jumlah 

kendaraan belum diimbangi dengan 
jumlah bengkel yang memadai, 

sehingga sering terjadi antrean panjang 
kendaraan yang membutuhkan 

perawatan atau perbaikan. Maka, bisnis 
di bidang perbengkelan saat ini masih 

cukup menjanjikan untuk ditekuni.

BENGKEL

4 Cara Sukses 
Bersaing di 

Bisnis Bengkel
Berdasarkan data BPS, pada 2015 saja jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 

121,39 juta unit. Dari angka tersebut yang paling banyak adalah sepeda motor dengan 
jumlah 98,88 juta unit (81,5 persen). Diikuti mobil penumpang dengan jumlah 13,48 juta 
unit (11,11 persen), kemudian mobil barang 6,6 juta unit (5,45 persen), serta mobil bis 

dengan jumlah 2,4 juta unit (1,99 persen) dari total kendaraan.

Terkait masih minimnya jumlah bengkel ini diamini oleh Euis Saedah, Dirjen Industri Kecil dan 
Menengah Kementrian Perindustrian RI. Menurutnya, saat ini bengkel hanya bisa melayani sekitar 
60% dari kebutuhan layanan purnajual kendaraan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan jika masih 
ada peluang bisnis perbengkelan yang cukup besar. “Usaha bengkel sangat prospektif mengingat 
pertumbuhan industri otomotif dan populasi kendaraan yang terus meningkat, sebab jumlah 
bengkel masih terbatas,” katanya. 

Yayat Ruhiyat, Ketua Umum Asosiasi Bengkel Kendaraan Indonesia (Asbekindo) terkait 
pertumbuhan industri otomotif ini mengatakan, jika peluang bengkel, khususnya untuk kendaraan 
mobil, banyak diantisipasi oleh para Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dengan mendirikan 
bengkel-bengkel resmi. Sementara bengkel-bengkel non ATPM masih terbatas jumlahnya. Di sisi 
lain, bengkel umum juga banyak menemui kendala terutama yang terkait dengan teknologi terbaru.
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“Begitu garansi habis, para pemilik kendaraan 
mulai membutuhkan bengkel untuk merawat 
dan memperbaiki kendaraannya. Ini juga 
diantisipasi oleh ATPM dengan mendirikan 
bengkel resmi mereka. Sayang, bengkel umum 
lainnya tidak bisa mengikuti teknologi yang 
ada, sehingga banyak pemilik kendaraan yang 
akhirnya lebih memilih bengkel resmi dari pada 
bengkel umum. Yang maju pesat, lebih banyak 
bengkel milik ATPM,” kata Yayat.

Menurut Yayat, bisnis bengkel masih 
berpeluang menjanjikan apabila bengkel 
tersebut memiliki empat hal berikut. Pertama, 
ketersediaan man power yang harus bisa di-
upgrade skill-nya sesuai dengan teknologi 
terbaru kendaraan. Kedua, tool, yakni peralatan 
bengkel yang juga harus disesuaikan dengan 
zaman. Ketiga, bengkel juga disarankan untuk 
bisa lebih informatif  dengan melakukan 
transparansi alur kerja, data konsumen, dan 
lainnya. Keempat, bengkel harus memiliki akses 
jaringan ke industri.  “Dalam hal ini, mau tidak 
mau, bengkel-bengkel umum harus mampu 
bekerjasama secara baik dengan ATPM,” 
tandas dia.

Diakuinya, industri bengkel memang 
sarat persaingan. Namun sejauh ini tensi 
persaingan masih dalam taraf yang masih 
wajar, sebab pertumbuhan kendaraan yang 
cukup tinggi. Agar bisa bersaing dengan 
sehat, ia menyarankan agar setiap bengkel 
umum menguasai empat hal yang telah 
diungkapkannya. Selain itu, secara lokasi, 
kondisi bengkel juga harus memadai. “Kalau 
menghadapi persaingan, masing-masing 
bengkel memiliki strateginya sendiri. Tapi yang 
harus ditekankan adalah, tempatnya harus 
memadai dengan pelayanan yang baik. Yang 
juga harus diingat oleh para pemilik bengkel, 
jagalah hubungan personal dengan konsumen, 
karena dengan demikian besar kemungkinan 
mereka akan menjadi langganan bengkel yang 
kita kelola,” tukasnya lagi.

Sejauh ini memang ada kendala terbesar yang 
dihadapi oleh para pemilik bengkel. Kendala 
tersebut berupa kesadaran para pemilik 
kendaraan untuk servis yang menurun. “Harus 
diakui, di Indonesia ini beli mobil/motor 
sangat mudah, bisa kredit dengan DP kecil. 
Tapi sebetulnya kemampuan mereka secara 

ekonomi belum terlalu baik. Karena itulah, 
kendaraan yang dibelinya jarang diservis. 
Kalau sudah rusak, mereka lebih memilih untuk 
menjualnya dan kredit yang baru. Ini yang 
menjadi masalah,” keluhnya.

“Hal ini diperparah dengan fakta, kendaraan 
apapun, laik jalan atau tidak, masih bisa 
beroperasi di jalanan. Sebetulnya kalau aturan 
semua kendaraan harus laik jalan, dijalankan 
dengan baik, bisnis bengkel sangat menjanjikan. 
Yang terjadi, masih banyak kendaraan yang 
tidak laik jalan, yang harusnya masuk bengkel, 
masih tetap saja beroperasi di jalanan. Ini juga 
masalah,” imbuhnya.

Sebagai informasi, bengkel juga sebenarnya 
memiliki klasifikasi, sesuai dengan aturan 
Menteri Perindustrian pada tahun 2000. 
Klasifikasi tersebut berdasarkan sertifikasi yang 
diberikan oleh Sucofindo. “Kriteria yang dinilai 
itu berdasarkan man power, sarana, equipment, 
dan keterbukaan informasi. Dari situ lalu 
klasifikasinya akan muncul, bengkel tersebut 
termasuk dalam kategori mana,” jelasnya.

Kebutuhan modal finansial untuk memasuki 
bisnis bengkel, katanya, memang sangat 
tergantung pada besar-kecilnya bengkel yang 
akan dibangun. Bengkel body repair, bengkel 
yang hanya melayani servis, dan lainnya, tentu 
besaran modal yang dibutuhkan jumlahnya 
akan berbeda. Termasuk dalam hal keuntungan 
yang didapatkan setiap bengkel, itu pun sangat 
beragam. 

“Bengkel ini keuntungannya dari dua hal: jasa 
dan sparepart. Keuntungan dari jasa itu tidak 
terlalu besar juga, hanya di kisaran 30% saja. 
Bagi mereka, harga jasa itu yang penting 
bisa untuk operasional. Sementara kalau 
keuntungan dari sparepart, itu juga disesuaikan 
alat apa yang dibeli. Kalau sparepart yang fast 
moving, untungnya kecil. Tapi kalau yang slow 
moving, agak besar keuntungannya.”

Asbekindo sendiri saat ini menaungi ratusan 
bengkel yang tersebar di tujuh provinsi di 
Indonesia. Yang paling berkembang berada 
di provinsi Jawa Barat, dimana anggota 
asosiasinya mencapai 240 bengkel. Sementara 
di DKI Jakarta sendiri hanya menaungi 145 
bengkel, dan di  provinsi lainnya di angka 50-
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an bengkel.  “Dulu kami berpusat di Jakarta, 
sekarang Asbekindo berada di Bandung, Jawa 
Barat. Sebagai asosiasi kami berfungsi sebagai 
jembatan antara para pemilik bengkel dan 
pemerintah. Kami juga berkewajiban untuk 
menyosialisasikan aturan-aturan baru yang 
diterbitkan pemerintah yang terkait dengan 
perbengkelan.”

Yayat sendiri saat ini tengah menggagas agar 
setiap bengkel bisa menjadi green company, 

7 Cara Memulai Usaha Bengkel 
Pertumbuhan kendaraan di Tanah Air terutama sepeda motor sangat cepat. 

Masyarakat lebih senang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana berpergian. 
Sepeda motor salah satu yang sangat tinggi penggunaannya. Kemudahan dalam 

mendapatkan juga ikut memengaruhi pesatnya perkembangan kendaraan di 
Indonesia. Dari segi peluang, bisnis di bidang yang berhubungan dengan kendaraan 

ini sangat terbuka lebar. Mulai dari cuci kendaraan, penyewaan lahan parkir, bengkel 
hingga toko aksesoril. Bengkel sendiri sudah menjadi kebutuhan karena tidak semua 
pemilik paham mengenai kerusakan kendaraan mereka dan cara memperbaikinya. 

Maka tak heran, bila bisnis bengkel masih sangat berpeluang.

Jika Anda tertarik untuk membuka usaha di bidang bengkel kendaraan baik 
mobil atau motor sebaiknya mengetahui tipsnya terlebih dahulu agar tidak salah 

melangkah.

yang ramah terhadap lingkungan dan tidak 
mencemarinya. Gagasan tersebut telah 
diwujudkan dengan keterlibatannya dalam 
membina sekira 50 bengkel di Bandung yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. “Ke 
depan saya harapkan agar setiap bengkel bisa 
mengembangkan konsep green company. 
Ini diawali dengan 50 bengkel yang ada di 
kawasan Bandung,” demikian Yayat mengakhiri 
wawancara. (Choen/Foto: Ist)

1. Mental Wirausaha
Berapapun modal Anda, baik besar atau 
kecil tetap membutuhkan pengelolaan 
manajemen profesional dan mental semangat 
kewirausahaan. Dengan mental baik orang 
akan cenderung menerima hal secara positif. 
Karena dalam usaha tentu ada pasang 
surutnya terutama bagi pemula yang belum 
terbiasa menghadapi kendala. Untuk itu harus 
mempersiapkan mental yang baik untuk 
menerima apa pun yang terjadi. 

2. Lokasi
Memiliki lokasi strategis memang seperti sudah 
menjadi keharusan dalam membuka usaha. 
Alasannya lokasi bisa menjadi salah satu faktor 
penting dalam penentu keberhasilan bengkel 
, apakah  bengkel motor yang akan kita buka 
nantinya lancar atau tidak. Lokasi strategis ini 
antara lain adalah yang mudah untuk dijangkau 
oleh konsumen. Bisa ditempat yang memiliki 
banyak pecinta kendaraan tersebut atau lokasi 
dekat kampus. Namun untuk memastikanya, 
lakukan survey dengan cermat setelah itu 
lakukan analisis baik dan buruknya.
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3. Menentukan Jenis Usaha
Dalam menjalankan usaha bengkel sebenarnya 
ada 3 jenis usaha yang harus Anda pilih. 
Apakah akan usaha bengkel resmi, usaha 
bengkel umum, dan usaha bengkel motor tune 
up. Dengan demikian maka calon pelanggan 
bisa menentukan pilihan dengan tepat 
membawa kendaraan mereka. 

4. Paham Manajemen Bengkel
Keberhasilan bisnis bengkel harus menetapkan 
sebuah perencanaan yang baik dan tepat 
sehingga Anda akan menjadikan sebuah 
pekerjaan dapat cepat terselesaikan. 
Perencanaan harus dibuat secara efektif, 
efisien, dan tepat.  Pentingnya memahami 
manajemen bengkel untuk memberi gambaran 
apa saja yang akan dilakukan. Seperti jenis 
bengkel apa yang dijalankan hingga siapa saja 
pesaingnya. Selain itu paling penting adalah 
administrasi keuangan bengkel karena hal ini 
juga yang nantinya akan menentukan biaya 
jasa yang akan dikenakan ke pelanggan saat 
melakukan service. 

5. Kemampuan Teknisi 
Dasar utama yang diperlukan untuk membuka 
usaha bengkel adalah kemampuan mengenali 
masalah yang dihadapi mesin kendaraan. 
Semakin paham dengan mesin kendaraan 
dan semakin bagus hasil servis yang Anda 
kerjakan. Untuk itu Anda juga perlu mengetahui 
kemampuan teknisi yang Anda miliki karena 
kualitas teknisi pada usaha bengkel berperan 
penting. Mereka yang berhadapan langsung 
dengan kendaran dan juga konsumen. 

6. Perlengkapan Peralatan 

Standar
Jika baru mulai menjalankan usaha bengkel 
sebaiknya perlengkapan dan peralatan yang 
perlu dipersiapkan bisa peralatan standar 
terlebih dahulu. Nanti jika ternyata pada 
perjalanan ternyata usaha bengkel Anda 
berkembang maka anda bisa mulai untuk 
berinvestasi untuk memilih peralatan yang 
lebih bagus merek dan kualitasnya. Jadi bila 
dinilai sudah berhasil Anda bisa melakukan 
penambahan /penggantian peralatan. Hal ini 
perlu dilakukan untuk menghemat anggaran 
dana yang dikeluarkan untuk membeli 
peralatan bengkel.

7. Memberikan Pelayanan 
Terbaik
Dalam membuka usaha, kepuasan konsumen 
tentunya yang diharapkan. Demikian pula 
dengan usaha ini. Anda harus memberikan 
pelayanan yang memuaskan dengan hasil yang 
terbaik dan harga yang lebih terjangkau maka 
dijamin konsumen akan balik lagi. Keuntungan 
lain Anda bisa mendapatkan promosi gratis 
dari para pelanggan yang puas dengan bengkel 
Anda. (teks:eri,bbs)
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7  L a n g k a h  P r o m o s i 
A g a r  T e p a t  S a s a r a n

Pertumbuhan kendaraan baik motor dan 
mobil di Tanah Air yang cenderung terus 

meningkat menjadi salah satu pilihan 
peluang usaha yang terus memunculkan 
pelaku usaha baru. Persaingan pun tak 
terelakkan, ada yang muncul dan ada 

pula yang tumbang karena kurangnya 
pengetahuan bisnis para pelaku usaha 

tak mampu mengembangkan usaha yang 
sudah terlanjur dijalankan. Salah cara 

agar usaha dapat bertahan adalah dengan 
melakukan promosi. Namun promosi 

seperti apakah yang bisa tepat sasaran?

Buat Papan Nama
Papan nama masih sangat diperlukan dalam 

berpromosi sebab orang bisa mengetahui akan 
adanya bengkel Anda. Papan nama membantu 
memudahkan calon customer mencari dimana 
letak bengkel. Selain papan nama, pemilihan 
nama yang unik juga bisa dijadikan sebagai 

refensi sebagai alat promosi. 

Berikan Pertanyaan
Melakukan promosi secara efektif dan terukur 

misalnya dengan memberikan questioner 
kepada para pelanggan yang datang ke 

bengkel Anda. Misalnya darimana mereka 
mendapatkan informasi tentang bengkel yang 

Anda, berapa sering mereka datang, atau 
bagaimana pelayanan di bengkel Anda.

Manfaatkan Media
Anda dapat memanfaatkan berbagai macam 

media untuk melakukan promosi seperti 
brosur atau pamflet. Bila menggunakan media 
internet sendiri, Anda bisa memasang website 

yang berisi tentang bisnis bengkel Anda 
lengkap dengan jasa jasa yang tawarkan. 

Apalagi jika Anda mempunyai seorang 
mekanik yang ahli yang bisa memodifikasi 

kendaraan, ini bisa menjadi nilai tambah bagi 
bengkel Anda.

Perluas Jaringan
Salah satu cara berpromosi yang tepat adalah 

melalui jaringan yang Anda miliki. Kekuatan 
promosi dari mulut ke mulut yang disebarkan 
oleh keluarga, kerabat, teman itu sangat luar 

biasa efeknya. Jika Anda telah memiliki pergaulan 
yang luas, hal itu bisa menjadi keuntungan 

lebih karena Anda dapat mengabarkan atau 
menginformasikan ide-ide  atau karya Anda 
dengan mudah. Namun, jika pergaulan atau 

jaringan Anda masih minim jangan berkecil hati. 
Masih bisa dijalin melalui dunia maya seperti 

facebook, tweeter, blog  dan lain-lain.

Jemput Bola
Melakukan promosi bukan berarti dilakukan 

dengan menunggu pasar alias hanya 
menunggu pelanggan datang. Kalau bengkel 

Anda sudah besar mungkin saja bisa demikian. 
Maka Anda perlu malukukan teknik jemput bola 
dengan cara akan lebih efektif karena langsung 

kesasaran konsumen. 

Menggunakan Endorse
Saat ini banyak artis yang menjadi endorse 

sebuah produk. Karena para selebriti tersebut 
biasanya memiliki follower yang banyak 

sehingga sangat efektif untuk mengenalkan 
sebuah produk. Anda pun bisa memanfaatkan 

hal ini. Kirim data bengkel Anda atau ajak 
mereka datang mengunjungi bengkel Anda 
atau merasakan kenyamanan layanan yang 

Anda berikan. 

Bekerjasama Dengan 
Komunitas

Masyarakat  di Indonesia sangat senang 
membuat komunitas dan melakukan aktivitas 

bersama. Ini lah peluang yang bisa Anda 
manfaatkan untuk melakukan kerjasama 

dengan komunitas. Jumlah anggota komunitas 
yang banyak merupakan kekuatan besar untuk 
membantu menyebarkan info usaha Anda. Agar 
menarik bisa dengan menawarkan voucher atau 
layanan tertentu dan khusus untuk komunitas 

tersebut. (teks:eri,bbs)
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Kemudahan dalam membuka usaha 
bengkel menjadikan usaha ini memiliki 
banyak pesaing. Diperlukan strategi 
agar usaha dapat terus berkembang. 
Startegi tersebut tidak hanya berlaku 
untuk pemula tapi juga yang sudah 
lama dalam menjalankan usaha ini. Apa 
saja strategi tersebut?

Membuat Perencanaan
Anda harus menetapkan sebuah perencanaan 
yang baik dan tepat agar apa yang Anda 
lakukan menjadi cepat diselesaikan. 
Perencanaan yang kamu tetapkan harus 
dibuat secara efektif, efisien, dan tepat. Tulis 
perencanaan tersebut untuk membantu 
meningatkan Anda apa saja yang belum dan 
sudah dilakukan.

Target Pasar
Tentukan targer pasar yang ingin dituju. Hal 
ini sangat penting dilakukan untuk membantu 
meningkatkan strategi pemasaran bisnis yang 
sedang Anda jalani. Setelah menentukan target 
pasar maka yang harus dilakukan selanjutnya 
adalah memperkirakan peluang apa saja yang 
potensial untuk dapat dikembangkan. 

Paket Produk
Membuat sebuah paket produk ini sangat 
berguna bagi pelanggan. Dengan cara ini maka 
para pelanggan memiliki banyak pilihan ketika 
berada di bengkel milik Anda. Pada paket 
produk biasanya diikuti dengan harga yang 
lebih murah dibandingkan dengan tidak paket. 
Para pelanggan menjadi lebih senang karena 

Anda menyediakan berbagai macam paket 
produk yang dapat dipilih dan sesuai dana 
mereka.

Harga
Banyaknya pesaing membuat para pelaku 
bisnis ini tak segan memberikan potongan 
harga. Anda harus melakukan survei harga 
terlebih dahulu jangan sampai bengkel 
Anda memberikan harga yang terlalu tinggi. 
Namun sebaiknya pemberian harga ini juga 
memperhatikan kualitas yang diberikan. 
Dengan kualitas yang bagus, konsumen tidak 
akan merasa keberatan dengan harga yang 
ditawarkan. Dengan begitu, tidak ada yang 
merasa dirugikan ketika menjadi konsumen 
di bengkel mobil yang Anda miliki dan tidak 
pula membuat mereka kecewa.

Buat Ciri Khas 
Anda harus membuat survei apakah ada usaha 
yang serupa dengan ide bisnis Anda. Jika 
ternyata pesaing ternyata memiliki nilai lebih 
maka Anda harus belajar dari kelebihan-
kelebihan dari pesaing dan mengkolaborasikan 
dengan inovasi. Dengan demikian maka 
akan muncul hal baru dan menjadi ciri 
khas pelayanan jasa Anda yang berbeda 
dengan pesaing tentunya dapat membantu 
mengembangkan strategi bisnis Anda. 

Memodifikasi Produk 
Memodifikasi produk atau jasa yang ditawarkan 
oleh perusahaan Anda lebih baik daripada 
harus mengeluarkan produk atau layanan baru 
yang memakan waktu untuk riset dan testing 
pasar.Hasil dari riset ini akan memunculkan ide 
segar untuk memodifikasi produk yang unik, 
sesuai dengan selera pasar dan mengikuti tren. 

Pelayanan
Penyediaan spartpart kualitas baik yang 
original atau yang biasa tapi kualitas hampir 

Strategi Mengembangkan 
Usaha Bengkel
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sama dengan yang asli adalah salah satu 
bentuk pelayanan dalam hal produk. Sementara 
pelayanan dalam bidang jasa selain keramahan 
juga tersedia beberapa fasilitas. Misalnya 
adanya ruang tunggu yang dilengkapi dengan 
makanan dan air minum. Dengan demikian 
konsumen bisa betah dan merasa puas saat 
berkunjung ke bengkel. 

Jumlah kendaraan bermotor semakin 
hari semakin meningkat. Terutama 
sepeda motor karena hampir setiap 
orang memilikinya. Kendaraan yan g 
digunakan setiap hari untuk berbagai 
aktivitas, tentu harus selalu dalam 
keadaan baik agar memberikan rasa 
aman dan nyaman. Perlu dilakukan 
perawatan dan service secara berkala 
juga untuk perbaikan bagian yang 
rusak. Kondisi seperti inilah yang bisa 
dimanfaatkan sebagai peluang usaha 
dengan mendirikan bengkel usaha. 
Walau menjanjikan, apa saja kendala 
yang biasa dihadapi?

 Kendala Biaya
 Saat membuka bengkel, biaya yang 

dikeluarkan cukup besar terutama untuk 
bengkel mobil.

 Solusi:
 Menekan modal agar sesuai dengan 

kebutuhan usaha yang baru saja dibangun. 
Seperti  sewa tempat, alat-alat lengkap 
service untuk motor, oli, sparepart dan lain 

 Menggunakan peralatan yang sesuai 
kebutuhan. Setelah berkembang baru 
membeli alat-alat lebih lengkap.

 Kendala Harga
 Biasanya saat usaha baru buka, sering 

memberikan promo. Hanya saja saat 
promo sudah habis, masih ada saja 
konsumen yang meminta diskon harga 
lebih murah.

 Solusi:
 Anda harus menjelaskan bahwa promosi 

sudah selesai dan harga kembali normal. 
Berikan pengertian bahwa bengkel Anda 
tetap akan memberikan pelayanan yang 
bagus dan tidak mengecewakan. 

Kendala Dalam Usaha Bengkel dan 
Solusi Menghadapinya

Jalin Hubungan
Strategi lain yang bisa Anda lakukan 
adalah kedepankan kebersihan, kerapihan, 
kenyamanan dan kecepatan dalam 
pelayanan. Selain itu jalin hubungan baik 
dengan pelanggan dan semua mitra bisnis. 
Berikan penawaran servis bulanan bagi 
karyawan dengan sistem pembayaran diskon. 
(teks:eri,bbs)
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  Kendala Nama  
Nama usaha baru belum dikenal. Banyak 
usaha servis lain yang sudah memiliki 
nama. Pelanggan cenderung memilih 
tempat servis yang sudah mereka kenal 
namanya.

 Solusi:
 Lakukan promosi secara berkala. Promosi 

tersebut dapat melalui surat kabar, radio, 
brosur, maupun media sosial.

 Kendala Karyawan
 Para pekerja baru tentu masih minim 

pengalaman baik dalam mengerjakan 
maupun dalam menghadapi komunikasi 
dengan pelanggan. Selain itu mencari 
tenaga mekanik yang handal memang 
tidak mudah

 Solusi:
 Pekerja baru perlu dibimbing dengan 

diberi pelatihan singkat. Dalam pelatihan 
tersebut ajarkan juga tentang bagaimana 
cara menangani pelanggan dengan baik. 
Sedangkan untuk tenaga mekanik bisa 
direkrut lewat kursus mekanik atau lulusan 
SMK yang berpengalaman.

 Kendala Lokasi
 Banyak pelaku usaha yang sejenis, 

sehingga agak sulit mecari loksi yang 
strategis

 Solusi:
 Mencari lokasi usaha yang yang belum 

ada bengkel motor dalam jarak 1 km. Tapi 
kalau bengkel khusus untuk adu kecepatan 
tidak memerlukan lokasi khusus, biasanya 
para penggemar atau komunitas motor 
yang seperti itu akan saling memberi tahu

  Kendala Peralatan
 Penyediaan sparepart dan tingginya harga 

sparepart dapat mempengaruhi nilai laba

 Solusi:
 Harus tahu sparepart apa yang paling 

sering digunakan. Spare part ada yang 
asli atau geniue part ada juga yang bekas 

tapi dengan kualitas yang masih bagus. 
Biasanya ini bisa ditawarkan kepada 
pengguna mau yang mana. Beritahu bila 
menggunakan spare part bekas dan tahan 
berapa lama. 

 Kendala Kepercayaan
 Pelanggan yang sudah mempunyai 

bengkel langganan biasanya jarang mau 
pindah ke tempat lain. Karena bengkel 
langganan pasti sudah tahu dengan 
keadaan kendaraan serta sejarah dari 
servis kendaraan yang telah Anda lakukan. 

 Solusi: 
Ciptakan image yang berbeda dan berikan 
kualitas lebih bagi pelanggan. Misalnya 
memberi jaminan jika satu hari setelah 
servis kendaraan masih bermasalah, 
pelanggan bisa servis kembali secara 
gratis serta mendapatkan diskon untuk 
servis berikutnya.

  Kendala Persaingan
 Konsumen senang membanding-

bandingkan bengkel satu dengan yang 
lainnya

 Solusi: 
Berikan penjelasan keunggulan bengkel 
Anda dan yakinkan bahwa tempat Anda 
selalu memberikan kualitas yang terbaik

 Kendala Servis
 Bagi pemula belum banyak menawarkan 

berbagai macam servis dan lebih fokus 
untuk memberikan servis yang telah ada

 Solusi:
 Karena masih baru tentu Anda belum 

berani menawarkan banyak servis, 
takut hasilnya tidak maksimal. Namun 
Anda harus terus bergerak dengan 
segera mengembangkan bisnis secara 
terus menerus agar bisa memberikan 
aneka pilihan servis agar tidak ditinggal 
pelanggan. (teks:eri,bbs)
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Al Yamin Speed Shop

Penjualan 
Aksesori Motor 

Balap Masih 
Menjanjikan

Suatu usaha yang dijalani berdasarkan 
hobi akan terasa berjalan dengan 
nyaman. Seperti  yang sedang 
dilakukan oleh Rahmat Hidayat 
selaku pemilik dari Al Yamin Speed 
Shop. Usaha yang dijalankan sejak 
Februari tahun 2000 tersebut memang 
dijalankan berdasarkan hobi otomotif 
yang berlangsung sejak ia masih 
mengenyam pendidikan di sekolah 
menengah pertama. Pada awalnya 
memang ia belum pernah mengenyam 
pendidikan di dunia otomotif dan 
hanya bersekolah di sekolah pada 
umumnya. Bekal kemampuan 
otomotif tersebut diperolehnya secara 
otodidak berdasarkan pengalaman-
pengalamannya dalam dunia balap 
motor. 

Merasa memiliki bekal pengetahuan 
cukup, Rahmat berani membuka 
toko yang menjual sparepart dan 
aksesori khusus untuk motor-motor 

racing atau balap. “Menurut saya menjalani 
bisnis tersebut selain ketekunan juga harus 
mengerti dan memahami spesifikasi part-
part kendaraan yang cukup beragam mulai 
seperti contoh ukuran dan lain-lain,” jelasnya. 
Penjualan sparepart dan aksesori di toko 
miliknya tersebut cukup bergam tidak dipatok 
hanya untuk satu merek motor saja namun 
beragam jenis merek kendaraan motor atau 
dapat dikatakan universal. “Untuk part kita 
banyak sekali menyediakan bukan hanya merek 
tertentu saja namun berbagai macam part atau 
aksesori motor yang cukup banyak dan untuk 
kategori atau motor-motor racing,” ujarnya. 

Kerja Keras Mengembangkan Usaha
Usaha yang dirintisnya sejak tujuh belas tahun 
lalu tersebut mengeluarkan modal awal 30 juta 
rupiah dan dipergunakannya untuk membeli 
part dan aksesoris motor. “Pada awalnya 
saya belum memiliki karyawan dan memulai 
usaha ini dari kecil hingga saat ini sudah cukup 
beragam yang dijual,” ujarnya.
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Pada mulanya pria kelahiran 1992 tersebut 
belum memiliki karyawan. Namun, berkat 
kegigihannya dan kerja keras, ia berhasil 
mengembangkan usahanya dan memiliki 
tujuh karyawan hingga saat ini. Ia mengatakan 
bahwa bakat atau darah bisnisnya memang 
sudah mengalir dari keluarganya. Pria 
kelahiran Jakarta tersebut sudah belajar 
bebisnis sejak lulus sekolah menengah atas. 
Sehingga di keluargnya memiliki nama usaha 
unik yang menjadi ciri khas. Nama Al Yamin 
itu sendiri sendiri sebenarnya berasal dari 
nama turun temurun dari keluarga. Hampir 
semua nama usaha keluarga saya lainnya juga 
menggunakan nama tersebut. Maka Rahmat 
pun juga menggunakan nama tersebut untuk 
bisnisnya.“Keluarga saya rata-rata pelaku 
usaha tetapi kebanyakan toko material. Kalau 
saya memutuskan untuk menjalani usaha 
yang sesuai dengan hobi saya yaitu otomotif 
dan fokus pada menjual sparepart dan juga 
aksesori motor lainnya,” ujarnya. Sparepart 
dan aksesoris yang di jual oleh Al yamin speed 
shop itu diantaranya karburator, knalpot, spion, 
shockbreaker, bagasi, mesin silinder blok, 
membran dan lain-lain.

Erwin mengatakan bahwa dalam hal usaha ini, 
kepercayaan dari para customernya merupakan 
hal yang paling terpenting. Kepercayaan 
tersebut diperoleh dari kualitas part dan 
aksesori yang dijualnya. Erwin menjual part dan 
aksesori original dengan kualitas yang sangat 
baik. Range harga dari sparepart danaksesori 
yan dijual olehnya dari harga Rp200.000 
hingga satu juta rupiah. Namun, hal tersebut 
juga sangat fluktuatif dan dapat berkembang 
atau berubah seiring dengan berjalannya 
waktu.

Jeli Melihat Peluang
Rahmat mengaku sangat beruntung memiliki 
customer yang setia yang sangat mebantunya 
dalam melakukan promosi. Customer lama 
tersebut telah merekomendasikan usahanya 
sehinga ia selalu mendapatkan customer-
customer baru. “Dapat dikatakan promosi 
yang dilakukan adalah promosi dari mulut 
ke mulut dari para customernya itu sendiri.” 
Selain promosi dengan cara seperti itu, ia juga 
mengatakan bahwa menggunakan fasilitas 
media sosial seperti instagram dan facebook 

namun belum dikelola secara maksimal. Toko 
sparepart dan aksesori di daerah Jakarta 
Timur tersebut buka mulai dari pukul 08.00 
hingga18.00 WIB mulai dari hari senin hingga 
sabtu. 

Customer yang datang langsung ke tokonya 
berasal dari daerah Jabodetabek. Namun, 
untuk customer yang membeli melalui media 
sosial itu berasal dari berbagai daerah luar 
Jawa dan daerah-daerah lainnya. Untuk 
customer yang berada di luar daerah biasanya 
bisa melakukan komunikasi dan berkonsultasi 
melalui media sosial dan jga melalui whatsapp 
dan bbm. Dalam setiap bulannya,  Rahmat bisa 
melakukan transaksi penjualan sparepart dan 
aksesori lebih dari 40 orang customer. 

Sudah banyak suka duka yang dialami Rahmat 
selama menjalani usaha ini. Ia mengatakan 
bahwa adakalanya customer yang ingin 
membeli tidak tahu atau tidak menguasai hal-
hal mengenai motor racing. “Oleh karenanya 
saya akan mengarahkan para customer untuk 
memilih yang sesuai.” Semua itu dilakukan 
Rahmat untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik dan memberikan rasa nyaman ketika 
customer berbelanja di tokonya tersebut. 

Pengalaman lain yang didapatnya adalah 
bahwa dalam mengelola usaha haruslah melihat 
peluang bisnis terhadap apa yang dibutuhkan 
masyarakat.  “Dunia otomotif merupakan dunia 
yang akan terus berkembang dan memiliki 
nilai lebih dalam berbisnis itu sendiri.” Selain 
hal itu dalam berbisnis juga haruslah memiliki 
manajemen terhadap karyawan-karyawan 
itu sendiri. “Untuk para karyawan saya 
kebetulan semuanya sudah memliki keahlian 
dalam bidang otomotif jadi tidak memiliki 
kesulitan yang berarti dalam memberikan 
pemahaman terhadap jenis ataupun hal-hal 
yang menyangkut otomotif itu sendiri,” ujarnya. 
Ia juga mengatakan bahwa kunci utama dalam 
berbisnis haruslah memiliki ketekunan, ikhtiar 
atau usaha yang cukup giat serta merangkul 
atau menjalin hubungan baik dengan para 
customernya. “Hubungan baik kepada 
customer harus terus terjalin dan kepuasan 
customer merupakan salah satu hal yang 
utama” tutupnya. (teks&foto:darma)
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Peluang 
dari Bisnis

E O
Bisnis EO (event organizer) memiliki 
potensi yang sangat besar. Sebab, 
kebutuhan EO tidak hanya datang 
dari kalangan masyarakat umum 
saja, namun juga berbagai instansi  
pemerintahan yang ingin mengadakan 
acara pasti menggunakan jasa EO 
untuk mengatur jalannya acara. Bukan 
hanya skala kecil, berbagai acara 
berkelas nasional dan internasional 
juga merupakan peluang yang bisa 
dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di 
bidang EO. 

Bahkan, belakangan sektor usaha 
ini semakin bergairah dengan 
digenjotnya destinasi MICE 
(meetings, incentive, conferences, 

dan exhibitions) oleh Pemerintah (dalam hal ini 
Kementerian Pariwisata –red). Kemenpar juga 
telah menetapkan 16 kota yang siap dijadikan 
sebagai pasar utama aktivitas MICE di Tanah 
Air. Destinasi tersebut adalah Jakarta, Bali, 

Peluang 
dari Bisnis

Event Organizer

E O
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Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Makasar, 
Batam, Medan, Manado, Padang, Palembang, 
Balikpapan, Bintan, Semarang, dan Lombok. 

Menpar Arief Yahya menargetkan di 2019 
pasar MICE bisa naik hingga 10 persen. Sekadar 
informasi, dikutip dari data ICCA (International 
Congress and Convention Association) 2014 
menempatkan Indonesia di ranking ke-42 
dunia dengan gelaran 76 meetings.  Sementara 
Singapura di peringkat 29 dengan 142 
meetings, Malaysia di urutan 30 dengan 133 
meetings, dan Thailand di urutan  33 dengan 
118 meetings. Di Asia Pasifik dan Timur Tengah, 
Indonesia di peringkat 12, Singapura 6, Malaysia 
7, Thailand 8. Kemenpar sendiri menargetkan 
di 2020 nanti bisa naik ke posisi 8 besar di Asia 
Pasifik.

Terkait hal ini, Ketua Umum Asosiasi 
Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Effi 
Setiabudi mengatakan, jika industri pameran 
memang kian semarak, dengan tumbuh-
kembang yang semakin baik. Di industri ini, 
diakuinya, ada dua jenis pameran: pameran 
business to business (B2B) dan pameran 
business to consumer (B2C). “Pameran B2B ini 
khusus bagi para pelaku bisnis di industri yang 
sama, sementara yang B2C untuk konsumen 
langsung. Di Indonesia, kedua jenis pameran ini 
berkembang sangat pesat,” kata Effi.

Berbagai gelaran pameran juga telah 
diselenggarakan di Indonesia, dari mulai 
industri otomotif, fashion craft, properti, 
makanan, dan lainnya. Bergeliatnya bidang 
ini tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan 
ekonomi nasional yang semakin baik. 
“Pertumbuhan ekonomi Negara kita sebesar 
5 persen. Ini lebih besar dari pertumbuhan 
ekonomi dunia yang hanya 3,5 persen. Selain 
itu, penduduk kita juga lebih dari 250 juta dan 
menjadi pasar yang luar biasa. Yang menarik 
lagi, stabilits politik juga berjalan dengan cukup 
baik. Bagi pelaku bisnis pameran, hal ini sangat 
penting.”

Industri ini juga memberikan dampak yang luar 
biasa bagi perputaran roda perekonomian. 
Sebab, dari satu kali gelaran pameran saja, 
mampu melibatkan ribuan orang, dari pelaku 
sampai pengunjung. Dalam setiap pameran 
juga terjadi transaksi ekonomi yang cukup 

besar. “Ya, banyak transaksi yang dilakukan, 
dari transaksi antara organizer dengan venue, 
dengan exhibitors, supplier, pengunjung, dan 
lain-lain,” sebutnya.

Setiap tahunnya, Effi juga mengaku jika pelaku 
bisnis EO terus mengalami pertumbuhan. 
Diperkirakan, per tahun terjadi pertumbuhan 
sebesar 5 persen. Salah satu contohnya, 
anggota Asperapi pada 2011 hanya 200 
perusahaan, saat ini sudah bertumbuh menjadi 
600 perusahaan. “Keinginan orang untuk 
membuat pameran itu begitu besar, tapi kami 
banyak terkendala dengan venue yang ada 
di sebuah kota. Di Jakarta, misalnya, kami 
terbantu dengan adanya JCC dan JIExpo 
Kemayoran. Yang terbaru ada ICE di BSD City. 
Tapi di kota-kota lain, sulit menemukan gedung 
pameran yang layak. Di Bandung, misalnya, 
anggota kami malah banyak melakukan 
pameran di hotel atau gedung perkawinan,” 
ujar dia.

Venue, katanya, adalah kebutuhan utama dalam 
bisnis EO. Organizer sebagai lokomotif utama 
yang menggerakkan industri ini, kini lebih 
bergairah di kota-kota besar seperti Jakarta, 
Surabaya, dan Samarinda. “Pemain EO di 
daerah, pertumbuhannya masih kurang. Saya 
menduga, lambatnya pertumbuhan tersebut, 
salah satunya karena tidak didukung dengan 
lokasi pameran yang memadai. Antara pelaku 
usaha dan sarana harus tumbuh bersama. 
Kalau tidak, industri ini tidak akan berkembang 
dengan baik,” tukas Effi.   

Sementara terkait ketertarikan konsumen untuk 
mengunjungi sebuah pameran yang digelar, Effi 
menyebutkan jika setiap jenis pameran memiliki 
kekuatannya masing-masing. “Pameran tekstil, 
yang akan datang ke sana pasti orang-orang 
pelaku di industri tersebut. Begitu juga dengan 
pameran properti, yang datang adalah mereka 
yang ingin beli rumah, dan yang terkait dengan 
bidang itu. Bagaimana pengunjung bisa tertarik 
untuk datang? Ya, itu tergantung bagaimana 
strategi EO untuk berpromosi.”

Dalam bisnis ini, mendatangkan exhibitor 
untuk ikut terlibat dalam sebuah pameran 
juga bukanlah perkara mudah. Oleh sebab 
demikian, EO harus benar-benar mengukur 
kemampuannya. Bagi organizer baru, misalnya, 
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mulailah dari pameran berskala kecil dan fokus 
pada jenis pameran yang akan dilakukan. 
“Meyakinkan peserta pameran (exhibitor) itu 
tidak mudah. Bagi pelaku baru, pasti cukup 
sulit lah. Saya bilang, bisnis EO ini terkadang 
bisa menjadi mata air, tapi bisa juga menjadi 
air mata. Kalau organizer gagal mendatangkan 
target pengunjung, pasti rugi,” sahutnya.

Nah, agar minat masyarakat untuk 
mengunjungi pameran tetap tinggi, maka 
gelaran ini jangan dilakukan terlalu sering. 
Otomotif, misalnya, cukup dilakukan setahun 
dua kali. “Karena jarangnya itu membuat orang 
harus datang. Dulu pernah terjadi booming 
pameran furniture, termasuk perusahaan saya, 
Debindo, juga ikut terlibat. Sebulan bisa dua-
tiga kali digelar. Akhirnya, orang semakin 
tidak tertarik datang ke pameran, karena 
saking seringnya. Lama-kelamaan perusahaan 
pameran tersebut gulung tikar.”       

Dari pengalaman tersebut, Effi menganalisa 
jika ada beberapa faktor penyebab kegagalan 
di bisnis ini. Sebab tersebut antara lain 
tidak professional, tidak serius, tidak ada 
pengalaman, terlalu percaya diri, dan waktunya 
yang tidak pas. “Memang ada organizer yang 
terus tumbuh dan berkembang, tapi yang 
tumbuh-mati juga banyak. Nah, yang tumbuh-
mati ini banyak faktor penyebab, salah satunya 
waktu yang tidak pas. Misal, pameran A pada 
Juni, tiba-tiba dia melakukan pameran sejenis 
pada Juli. Itu nekat namanya!” 

Disebutkannya, perusahaan pameran yang 
saat ini dinaungi oleh Asperapi secara alamiah 
juga berproses dengan spesialisasinya masing-
masing. Debindo yang dipimpinnya dengan 
speasialisasi pameran properti, Dyandra 
speasialisasi otomotif, Peraga sebagai 
perusahaan pameran spesialisasi tekstil, dan 
lainnya. 

Sekali lagi, Effi menyebut jika peluang di 
bisnis EO ini terbuka cukup luas. Dirinya juga 
berharap agar pemain lokal terus bertumbuh, 
meskipun kompetisi di industri ini juga tidak 
bisa dikatakan kecil. Bahkan, kini banyak juga 
organizer dari luar negeri yang telah masuk 
ke Indonesia. Mereka semua adalah organizer 
berkelas dunia. “Tapi organizer lokal tidak usah 
takut. Malahan, sebaiknya kita bisa menjadikan 

mereka sebagai partner untuk membuat 
berbagai event besar dan berkelas lainnya.”

Menurut Effi, organizer baru dan kecil bisa 
memulai bisnis ini dengan modal yang minim. 
Ia mencontohkan dengan membuat pameran 
level terkecil di mall yang harganya relatif 
murah. “Kita bisa lakukan pameran di mall, 
seminggu paling antara Rp 12-15 juta. Lalu cari 
pesertanya, dan kita bisa jual per meternya di 
harga yang pantas. Termasuk kami di Debindo 
juga awalnya memulainya dari yang kecil.  
Awalnya kami mulai dari 4.000 meter sampai 
ketika properti booming pada 2010, kami bisa 
jual venue hingga 11.000 meter dengan ratusan 
peserta pameran yang ikut. Di saat industri 
properti lesu, kami saat ini maksimal hanya 
3.000 meter,” sebutnya. Debindo per tahun 
mampu menggelar pameran hingga 8 kali di 
beberapa kota di Tanah Air.  

Asperapi yang berdiri sejak 24 tahun yang lalu 
juga berkomitmen untuk memberikan edukasi  
bagi perusahaan pameran baru di Indonesia. 
Salah satu edukasi yang diberikan adalah 
pelatihan sertifikasi perusahaan EO. Ke depan, 
ia optimis jika industri ini akan semakin baik, 
apalagi dengan dukungan Pemerintah yang 
diberikan. Pengembangan destinasi MICE oleh 
Kemenpar, menjadi salah satu kesempatan 
emas bagi para pelaku usaha EO untuk semakin 
berkembang di bidang ini. (Choen)
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Jenis-Jenis 
Event Organizer 
yang Perlu 
Diketahui 
Event Organizer adalah sebuah 
usaha yang menyediakan jasa untuk 
membuat sebuah acara yang sesuai 
dengan permintaan para klien. EO pun 
berkembang menjadi bermacam-macam 
sesuai dengan kepentingannya. Jenis-
Jenis Event Organizer sebenarnya 
dikelompokkan ke dalam beberapa 
kategori sesuai acara yang 
ditanganinya. Apa sajakah jenis-jenis 
EO tersebut? 

Pesta Pernikahan
EO yang khusus menangangi pernikahan 
biasanya disebut dengan Wedding Organizer 
(WO) atau Wedding Planner dimana mereka 
dituntut harus mampu membuat dan 
mewujudkan acara pernikahan baik secara 
sederhana maupun megah. 

Musik dan Hiburan
Event Organizer yang memiliki spesialisasi 
di bidang hiburan terutama musik. Tugas EO 
dalam hal ini tidak hanya merancang acara dan 
tempat, tapi juga tempat acara, tanggal acara, 
desain panggung bahkan ikut andil dalam 
proses mengajak sang termasuk megurus 
semua kebutuhan sang artis. Agar acara bisa 
sukses, maka EO juga harus mencari mitra, 
sponsor, dan media partner.

Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition (MICE)
Dalam jenis ini, EO yang menanganinya 
biasanya khusus bergerak di bidang 
penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan. 
EO harus mampu mengelola acara mulai dari 
skala kecil hingga besar, acara formal atau 
nonformal. Event organizer akan merancang 
keseluruhan acara pertemuan sesuai dengan 
apa yang diinginkan para klien. Meeting 
misalnya, biasanya klien akan mendiskusikan 
beberapa hal dengan EO, mulai dari tanggal, 
jumlah peserta, tempat yang diinginkan, dan 
lain-lain. 

Pesta ulang tahun
EO ini ahli membuat pesta ulang tahun 
termasuk untuk anak-anak, ulang tahun 
pernikahan, atau ulang tahun perusahaan. Pesta 
ulang tahun dengan tema unik dan menarik 
menjadi daya tarik kemeriahan pesta. 

Acara Pertemuan Keluarga
Pertemuan keluarga ini bisa bermacam-macam. 
Bisa keluarga inti, keluarga anggota komunitas 
atau keluarga perusahaan. Tujuannya adalah 
untuk mempererat hubungan sesame 
anggotanya. Event Organizer pun dipilih untuk 
membantu mengatur acara mulai dari tempat, 
kegiatan, MC, dan sebagainya. 

Seminar 
EO yang bergerak di bidang ini sering 
menyediakan jasa penyelenggaraan sebuah 
seminar, atau pelatihan kepemimpinan. EO 
sudah mempunyai daftar paket yang siap 
ditawarkan kepada para perusahaan yang ingin 
bekerja sama. 

Tour Wisata
EO mempersiapkan semuanya mulai dari 
berangkat, kendaraan yang digunakan, tempat-
tempat yang dituju, penginapan, hingga 
konsumsi. 
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Festival 
Festival kebudayaan seperti pertunjukan alat 
musik, tarian,pameran lukisan, atau pameran 
seni lainnya. EO harus Dalam mewujudkan 
acara tersebut sesuai dengan festical yang 
digelar. 

One Stop Service Agency
EO yang mampu menyelenggarakan berbagai 
jenis acara hingga skala Internasional. 

Langkah-
Langkah Sebelum 
Memulai Bisnis 
Event Organizer
Menjadi seorang Event Organizer (EO) 
membutuhkan banyak keahlian, seperti 
pandai bergaul, aktif, cepat tanggap, 
kerja keras dan tidak menyerah 
menghadapi berbagai tantangan. Selain 
keahlian juga harus memiliki jaringan 
yang kuat. Prinsip kerja EO adalah 
profesional dalam menyelenggarakan 
acara terbaik apapun situasi yang 
dihadapi. Jadi, rintangan apapun yang 
dihadapi, pelayanan yang terbaik 
tetap harus diberikan.  Sebelum 
memulai usaha Event Organizer, perlu 
setidaknya tahu apa saja hal-hal yang 
perlu dipersiapkan dan seluk beluk 
pekerjaan yang akan dihadapi demi 

Penyelenggara Pribadi
Event Organizer khusus yang bergerak untuk 
penyelenggaraan pesta pribadi terutama bagi 
kalangan atas. 

Brand Activation 
EO yang secara spesifik membantu klien 
mempromosikan brand dalam rangka 
peningkatan penjualan, peningkatan 
pengenalan merk di kalangan konsumen, 
dengan berinteraksi langsung ke target 
marketnya. (teks:eri,bbs)

kelancaran acara. Langkah-langkah 
yang harus dipersiapkan adalah:

1. Pengalaman
Memiliki pengalaman dalam mengatur sebuah 
acara sangat membantu dalam membuka 
bisnis ini.  Jika Anda memiliki pengalaman 
dalam kegiatan apapun karena berarti memiliki 
pengalaman lebih dalam hal kerja sama. Baik 
itu dalam mengatur waktu, membagi tugas, 
ataupun kepemimpinan. Selain itu juga dapat 
melatih kemampuan verbal dan lisan.  
Apalagi jika Anda memiliki sertifikasi Event 
Organizer formal dari organisasi yang Anda 
ikuti. Mendapatkan satu atau dua sertifikasi 
akan membuat usaha Anda memiliki reputasi 
kehandalan dan profesionalisme yang lebih 
baik. Itu lah pentingnya memperlihatkan 
portofolio Anda agar klien akan percaya 
dengan apa yang sudah dilakukan. Portofolio 
juga sangat membantu klien dalam memilih 
konsep acara apa yang akan diinginkan. 
Buatlah portofolio yang menarik untuk 
mengenalkan bisnis Anda.

2. Pasar yang Dituju dan Ide 
Kreatif
Karena masih pemula sehingga perlu 
menentukan pasar yang akan dipilih. Misalnya 
EO sebuah pameran, konser musik, seminar 
atau kegiatan perusahaan. Jika sudah berjalan 
lancar maka nantinya bisa dikembangkan ke 
pasar ke pasar yang lebih luas lagi. Untuk itu 
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diperlukan ide-ide dan kreativitas. Karena 
setiap pelanggan selalu menginginka ide baru 
dan segar agar acara menjadi menarik dan unik.

3. Membangun Kerja sama
Membangun kerja sama dengan para pihak lain 
sangat diperlukan. Kerja sama harus dibangun 
dengan pihak yang berhubungan dengan event 
yang akan diadakan. Misalnya dengan pihak 
sound system, LCD proyektor, advertising, 
hingga percetakan. Pilihlah rekan yang bisa 
dipercaya. Untuk itu dibutuhkan database 
yang tidak hanya dari rekanan saja tapi juga 
termasuk klien. 

4. Memiliki Tim yang Kompak
Membuka usaha di bidang Event Organizer 
artinya Anda tidak bisa bekerja sendiri dan 
harus mempekerjakan beberapa orang. 
Tapi karena baru memulai sebaiknya jangan 
terlalu banyak orang dulu. Pilih beberapa 
orang yang punya kemampuan di bidangnya, 

Tips Mengelola 
Bisnis Event 
Organizer

Untuk menyukseskan terselenggaranya 
sebuah acara, terlebih bila acara 
tersebut merupakan acara yang 
sangat penting seperti pesta ulang 
tahun atau pesta pernikahan, tentu 
dibutuhkan pemikiran dan persiapan 
yang matang. Banyak orang yang 
kesulitan baik dari pengalaman, waktu 
dan tenaga untuk mengadakan sebuah 
acara. Adanya pihak lain yang dapat 

sedikit tapi punya kemampuan dalam bekerja. 
Pembagian pekerjaan sangat penting agar 
laporan setiap event berjalan dengan baik 
dan hasil yang sesuai. Penambahan orang 
diperlukan tergantung pada situasinya 
dan sebaiknya mencari tenaga tambahan 
yang part time guna efisiensi anggaran. Untuk 
memperluas usaha bisa dengan cara membuka 
peluang kerja sama dengan sesama Event 
Organizer.

5. Modal Usaha 
Modal uang yang dibutuhkan untuk memulai 
bisnis ini bergantung cara bisnis dijalankan. 
Modal yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis 
EO ini biasanya digunakan untuk memenuhi 
keperluan-keperluan seperti, mengurus 
legalitas usaha, menyewa kantor, pengadaan 
perlengakapan kantor, dan penyewaan 
alat-alat. Tapi Anda juga harus menyiapkan 
dana jika pihak yang menyewa EO kita baru 
membayar setengah atau pembayaran setelah 
acara selesai. (teks:eri,bbs)

membantu mengatur itu semua sangat 
diperlukan. Oleh karenanya kehadiran 
penyelenggara jasa seperti Event 
Organizer (EO) dan Wedding Organizer 
(WO) menjadi penting. Sebab jasa ini 
dapat menyelesaikan semuanya dari 
makanan, penginapan, transportasi 
hingga dekorasi pun bisa dilakukannya.

Jika Anda tertarik dengan bisnis ini maka 
perlu melakukan pengelolaan yang tepat agar 
bisnis dapat terus berkembang. Apa saja yang 
perlu dilakukan agar mampu bertahan dari 
persaingan?

 Ide Segar Suatu bisnis yang mengandalkan jasa 
sangat membutuhkan ide-ide kreatif 
dan inovatif yang harus Anda rombak 
setiap harinya. Sehingga mampu menarik 
perhatian klien untuk memilih bisnis Anda. 
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Dengan ide segar dan inovatif tersebut 
maka Anda akan menciptakan hal-hal 
baru dan bukan sebagai pengikut semata. 
Anda juga harus mengetahui apa yang 
diinginkan pasar dan tahu informasi atau 
tren terbaru. Selain itu setiap anggota 
tim harus bisa saling mengisi dan bekerja 
sama demi kesuksesan sebuah acara.

 Konsep yang Tepat Setelah mendapat ide segar maka 
yang harus dilakukan selanjutnya 
adalah membuat sebuah  konsep untuk 
menggambarkan acara yang akan dibuat. 
Konsep ini melibatkan banyak hal mulai 
dari ide, konsumsi hingga rekan bisnis 
yang akan terlibat memerlukan konsep 
yang tepat. Konsep tersebut juga harus 
sejalan dengan pihak penyelenggara guna 
memudahkan terwujudnya acara sekaligus 
kepuasan konsumen.

 Memerhatikan Secara Teliti
 Menjadi EO harus mampu melihat hal 

hal yang sangat detail dalam sebuah 
acara. Mulai dari teknis acara sampai 
perlengkapan yang sering kali jenisnya 
macam-macam. Agar dapat terorganisasi 
dengan baik maka perlu membuat run 
down acara. Hal penting lainnya yang 
tak boleh luput dari perhatian adalah 
memastikan ketersediaan seluruh 
perlengkapan yang dibutuhkan sebelum 
event dimulai. Termasuk mengecek 
apakah perlengkapan tersebut sudah siap 
digunakan dan berfungsi dengan baik. 
Jika acara yang ditangani memerlukan 
dekorasi atau back drop maka perlu 
diperhatikan ukuran dan desain agar 
terlihat bagus dan serasi. Dalam hal ini 
tidak ada salahnya diserahkan kepada 
pihak yang profesional, tentu saja Anda 
perlu mengeluarkan dana.

 Selalu Siap Rencana 
Cadangan

 Tidak semua acara berjalan mulus. Sebuah 
acara bisa saja meleset 100% dari rencana 
semula, ada pula yang berhasil 90% sesuai 
dengan rencana. Ada banyak hal bisa 
berubah dari rencana awal. Oleh karena 
itu harus selalu siap rencana B untuk 

hal tidak terduga. Selain menyiapkan 
rencana B, yang paling penting adalah 
ketika di lapangan. Sebab walau sudah 
memiliki rencana B kadang bisa juga tidak 
digunakan sehingga perlu rencana lain 
yang biasanya akan muncul secara tidak 
terduga. Itu lah gunanya memiliki banyak 
rencana cadangan.

 Susun Jadwal Kegiatan 
Selama Setahun

 Untuk menjadi EO yang profesional maka 
perlu membuat jadwal kegiatan setiap 
bulannya selama satu tahun. Tujuannya 
jelas untuk mengetahui apa saja yang 
harus dikerjakan untuk mempersiapkan 
segala sesuatunya dan membuat hal-hal 
baru agar tidak membosankan. Menyusun 
jadwal kegiatan berarti menjadwalkan 
semua hal yang ada di daftar rencana 
Anda dan tidak hanya ketika hari 
pelaksanaanya saja. 

 Evaluasi Hasil Kerja 
 Jangan salah, dalam Event Organizer 

(EO) juga membutuhkan tim khusus. 
Yaitu tim yang dapat bekerjasama 
dalam mengonsep, hingga pelaksanaan 
sebuah acara. Saling bertukar pikiran 
dan mengonsepnya sebagai kemasan 
cantik sebuah kerangka pikiran yang 
nantinya dapat digunakan sebagai alur 
skema jalannya sebuah acara yang akan 
diselenggarakan. Biasanya, akan ada 
banyak hal yang terjadi ketika evaluasi. 
Perlunya evaluasi adalah agar kesalahan 
yang sama tidak terulang lagi di acara 
berikutnya.

 Kesabaran
 Saat acara digelar, banyak hal bisa 

berubah dari yang direncanakan. 
Jangan terlalu panik dalam menanggapi 
perubahan tersebut. Bersikap tenang 
akan membantu Anda berpikiran lebih 
terbuka. Selain tenang, seorang EO harus 
memiliki kesabaran yang tinggi. Apa saja 
bisa terjadi, misalnya klien marah atau ada 
anggota tim yang melakukan kesalahan. 
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Bagi EO dan WO, salah satu kunci keberhasilan adalah memiliki kemampuan 
menjual sebuah acara. Sebab dengan demikian maka akan memudahkan EO 
dan WO untuk menggaet klien dan ponsor potensial. Saat melihat apa yang 

diselenggarakan oleh EO, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan jasa kita 
dan memberikan dana. Jadi kemampuan dalam menjual konsep dan meyakinkan 

pihak klien sangat penting bahwa event yang diselenggarakan akan sangat 
berharga bagi perusahaan mereka. Lalu bagaimana caranya?

Tim Khusus Media Sosial
Menggunkan media sosial sebagai sarana 

berpromosi sudah bukan hal yang baru. Hanya 
saja agar dapat terkontrol dengan baik, tidak 
ada salahnya Anda membuat tim yang khusus 
menangani dan mengelola media sosial agar 

mendapat hasil yang maksimal termasuk 
melayani jika ada pertanyaan.

Promosi Online dan Offline
Promosi secara offline bisa berupa membuat 

brosur atau iklan di media cetak untuk 
memperkenalkan usaha Anda. Sedangkan 

melalui online sangat banyak seperti membuat 
website lengkap tentang usaha Anda. Website 

tersebut harus profesional agar dapat 
dipercaya oleh calon klien. Selain website, 

gunakan pula facebook, instagram, twiiter, you 
tube, atau path. Media sosial sangat berpotensi 
mendapatkan klien karena sekarang ini hampir 
semua orang, setidaknya pasti memiliki salah 

satu akun tersebut. (teks:eri,bbs)

Promosi dan 
Pemasaran

Ikuti Organisasi
Dengan bergabung dalam organisasi, maka 

akan sangat membantu perkembangan dimana 
EO dapat berbagi pengalaman dan saling 

bertukar informasi atau dalam bentuk lainnya.

Kreativitas
Dalam bisnis ini yang terpenting adalah 

kreativitas sebab ini lah yang dijual. Seorang 
klien mau membayar mahal asal EO mampu 
memberikan kreativitas yang memuaskan.

Relasi
Relasi yang banyak akan memudahkan 

mendapat lebih banyak klien. Relasi juga bisa 
membantu mempromosikan jasa Anda. Oleh 
karenanya Anda harus bisa membuat acara 

yang berkualitas karena dengan demikian maka 
relasi akan bertambah.

Promosi Setiap Event
Jika Anda memiliki banyak agenda event, ada 

baiknya selalu memberikan pengumuman pada 
event sebelumnya. Dengan demikian orang 
akan kembali mendatangi event yang akan 

digelar selanjutnya. 

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels57



Ratu Manten
Wedding Organizer Harus 

Tanggap Permintaan 
Konsumen

Lisa Subandi mendirikan Wedding 
Organizer (WO) berjalan berdasarkan 
hobi atau kecintaan Lisa akan dunia 
kecantikan. Usaha yang dimulai sejak 
2009 tersebut berawal dari make up 
dan juga penataan rambut. Setelah 
sekian lama kemudian usaha yang 
dijalankannya tersebut berkembang 
dan melebarkan sayap hingga 
merambah dunia Wedding Organizer.

Wanita lulusan S1 Ekonomi 
di Trisakti tersebut 
mempelajari kemampuan 
dalam dunia kecantikan 
selama satu bulan pada 

salah satu sekolah kecantikan yang cukup 
ternama. Dalam proses pembelajaran 
tersebut, ia menjalani teori dan juga praktik 
dalam memberikan pelayanan kepada klien 
sambil menjalani usaha miliknya tersebut. 
“Saya kurang lebih belajar di sekolah 
kecantikan tersebut selama satu tahun, 
namun selama satu tahun itu sebelum saya 
lulus dari sekolah kecantikan saya sudah 
menangani beberapa klien. Pada saat itu 
saya menjalani pembelajaran untuk bridal 
tradisional dan internasional,” ujarnya. Ia 
mengatakan bahwa memang menjalani usaha 
tesebut berdasarkan hobi. “Awalnya itu untuk 
mempercantik diri sendiri kemudian banyak 
respon positif dan kemudian mencoba untuk 
mengkomersialkan hingga menjadi usaha 
sendiri,” ujarnya. 

Wanita kelahiran 1985 itu mengatakan bahwa 
usaha Wedding Organizer tersebut akan terus 
berkembang seiring dengan permintaan klien 
atau pasar yang akan terus ada. Oleh sebab 
itu maka prospek kedepannya usaha terus 
akan semakin baik dan meningkat. Dalam 
menjalani usahanya tersebut ia membutuhkan 
biaya atau modal awal sekitar 150 juta 
rupiah, dana tersebut dipergunakannya untuk 
kebutuhan proses belajar, properti pakaian, 
kebutuhan make up dan lain sebagainya.

Selain usaha yang dilandaskan atas dasar 
hobi, ia juga mengatakan bahwa kemampuan 
terhadap bidang yang sedang digeluti 
sangatlah penting. Karena hal tersebut 
merupakan salah satu yang utama dan oleh 
sebab itulah  wanita kelahiran Bogor tersebut 
menjalani proses pembelajaran terlebih 
dahulu sebelum terjun dalam bisnis tersebut. 
Wedding organizer yang mengusung nama 
Ratu Manten tersebut diperoleh dari filosofi. 
“Saya ingin menjadikan pengantin wanita 
menjadi seorang ratu di hari pernikahannya 
tersebut.” Butuh waktu sekitar dua tahun 
sebelum akhirnya Lisa melebarkan usahanya 
menjadi WO.
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Ada pun pelayanan yang diberikan Ratu 
Manten meliputi make up pengantin, dekorasi, 
entertainment, mc, pakaian yang dicakup 
dalam satu paket atau all in. “Namun kalau 
klien ingin mendapatkan pelayanan tertentu 
saja seperti hanya make up atau yang tidak 
mencakup keseluruhan pelayanan, kami tetap 
bisa melayani.” WO milik Lisa ini terbilang 
cukup unik karena memberikan pelayanan 
kepada klien tidak hanya untuk acara di 
gedung saja tapi juga memberikan pelayanan 
acara pernikahan di rumah. Untuk biaya 
di rumah maka klien akan dikenakan biaya 
berkisar Rp18.500.000 hingga Rp35.000.000. 
Sedangkan untuk acara di gedung biayanya 
Rp65.000.000. 

Menghadapi Persaingan 
Tidak Sehat
Dalam proses promosi selain mengandalkan 
website, ia lebih memaksimalkan pelayanan 
kepada klien hingga puas dan nantinya 
diharapkan akan menceritakan kepada yang 
lain. Selain itu, Lisa sering membuat booth 
untuk mempromosikan usahanya pada 
acara-acara pernikahan. Setiap bulannya 
Lisa melayani 16 klien yang berasal dari 
daerah Jakarta, Depok dan sekitarnya. 
Target konsumennya dari kelas low hingga 
menengah. Dari kelas tersebut ia dapat 
memeroleh omzet hingga Rp120 juta saban 
bulannya. 

Dalam menjalani bisnis ia kerap kali 
mengalami kendala yang terjadi diantaranya 
ketika mengalami penurunan. “Biasanya 
penurunan klien itu dialami pada waktu 
bulan puasa dan saya menyiasatinya dengan 

membuka kursus private make up dan 
rambut ke beberapa orang. Namun klien akan 
meningkat kembali sesudah lebaran serta 
pada awal tahun,” tuturnya. Hal lain yang 
harus dihadapinya adalah persaingan yang 
tidak sehat seperti para kompetitor baru yang 
memberikan harga sangat rendah kepada 
para klien. Namun, hal tersebut  tidak menjadi 
kendala yang cukup berarti. Anak bungsu 
dari empat bersaudara tersebut menyikapi 
hal tersebut dengan terus menjaga kualitas, 
melakukan pengembangan dan tanggap 
terhadap permintaan para konsumen serta 
mengikuti dengan tren masa kini.

Pentingnya Peran Keluarga
Hingga saat ini dengan membangun usahanya 
tersebut ia berhasil mempekerjakan 34 orang 
karyawan. Lisa pun membuka website agar 
para klien bisa mengakses dan mencari tahu 
secara lengkap pelayanan apa saja yang 
diberikannya. Kesuksesan yang diraih hingga 
saat ini, menurut Lisa tak lepas dari peran 
keluarga yang baginya sangatlah penting. 
“Keluarga merupakan pendorong semangat 
ketika dalam proses down dalam menjani 
usaha. Keluarga juga dapat saling membantu 
serta mengembangkan usaha secara lebih 
maksimal.”

Rencananya Lisa ingin terus mengembangkan 
usaha WO yang dijalaninya tersebut dan 
juga berencana untuk membuat party 
planner untuk ulang tahun anak-anak. 
“Dalam menjalani usaha para pelaku usaha 
haruslah memiliki jiwa giat, ulet, konsisten, 
tangguh dan juga harus berinovasi terhadap 
perkembangan demi kesuksesan bisnis,” 
tutupnya. (teks&foto: darma)
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Bisnis kuliner selalu menarik 
minat para pelaku usaha. Maka tak 
heran bila bisnis ini tumbuh subur. 
Namun dengan semakin banyaknya 
orang yang menjalankan bisnis ini 
maka persaingan pun akan ketat 
dan diperlukan inovasi yang salah 
satunya adalah berjualan dengan 
menggunakan foodtruck. Menjalankan 
bisnis Foodtruck terlihat menjanjikan. 
Benarkah demikian? Bagaimana 
menurut Niam Muiz? Berikut 
penuturannya.

 Bagaimana prospek atau peluang 
usaha tersebut?
Secara praktis foodtruck itu merupakan 
terobosan dimana pihak penjual dapat 
memobilisasi penjualannya di tempat yang 

berbeda. Penjual tidak terpaku pada satu 
lokasi. Perlu diingat bahwa gagasan foodtruck 
awalnya dipicu oleh banyaknya bazar di 
berbagai tempat sehingga penjualan yang 
dilakukan di pasar yang juga berpindah-
pindah dapat disiasati dengan foodtruck 
yang tinggal dikirim ke lokasi tersebut 
sesuai dengan waktu bazar berlaku. Dengan 
demikian penjualan foodtruck menerobos 
kendala keterpakuan pada lokasi tertentu. 
Namun demikian pandangan lain dalam bisnis 
secara konvensional menyatakan bahwa 
penjualan itu akan sukses jika pelanggan dapat 
dipertahankan secara dari waktu ke waktu. 
Anda menyukai gado-gado tertentu maka 
Anda akan mencari tempat dimana gado-
gado itu berada. Artinya jika gado-gado itu 
berpindah-pindah dan tidak bisa dipastikan 
dimana berada dan kapan bukanya maka 
konsumen akan kebingungan.
Paham ini merupakan paham kontra terhadap 
foodtruck dimana landasan berpikirnya adalah 
menjaga mempertahankan dan memelihara 

Kuasai Jaringan 
Event Organizer
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konsumen loyal. Adapun pandangan foodtruck 
mengedepankan aspek jumlah konsumen yang 
tidak selalu harus dipertahankan karena setelah 
itu baik foodtruck maupun konsumennya akan 
beralih dan berbeda lagi.

Kedua pandangan ini tidak keliru namun 
masing-masing harus disiasati dengan tepat. 
Jadi prospeknya foodtruck layak digunakan 
untuk menjangkau konsumen yang banyak 
tetapi tidak harus loyal (tidak diharapkan untuk 
konsumen yang sama mengulang pembelian). 
Di dalam masyarakat kota besar Indonesia hal 
ini masih cukup baik karena jumlah konsumen 
yang padat dan ada dimana-mana pada giliran 
berikutnya ketika foodtruck tersebut sudah 
dikenal dengan brand tertentu maka format 
penjulan konvensional dimana outlet dalam 
bentuk foodtruck ini telah dikenal dan ditunggu 
konsumen loyalnya maka hukum penjualan 
berlaku sebagaimana outlet yang menetap.

 Apa yang harus dipersiapkan?
Diawal bisnis para pengguna foodtruck 
umumnya hanya memiliki satu unit foodtruck. 
Hal ini akan memakan waktu dalam 
membangun reputasi pada pasar yang sangat 
luas, didatangi secara random sesuai tempat 
bazar, dan tidak selalu ditempat tersebut apa 
yang dijajakan sesuai dengan selera konsumen 
yang beredar disana. Dengan kata lain bisnis 
foodtruck secara ideal memerlukan lebih dari 
satu unit foodtruck untuk membuat pengenalan 
produk lebih intensif. Dengan demikian 
diperlukan persiapan modal memadai untuk 
membeli kendaraan foodtruck tersebut, disisi 
lain karena diharapkan makanan atau apapun 
yang dijual dari foodtruck tersebut perlu 
distandarisasi sehingga tenaga pramusajinya 
harus direkrut dengan tepat. Disamping itu 
karena foodtruck sifat ruangannya terbatas 
maka setiap mereka yang direkrut harus 
memiliki multi kompetensi. Ia harus merangkap 
menjadi  chef/juru masak sekaligus juga 
menjadi writer/pramusaji. Berbeda dengan 
tempat penjualan konvensional akan jauh lebih 
baik apabila yang bersangkutan juga menjadi 
driver foodtruck tersebut.

Hal ini menggambarkan bahwa persiapan 
foodtruck berbeda dengan persiapan restoran 
yang konvensional sifatnya. Di samping 

persiapan permodalan yang memadai tidak 
semua jenis makanan layak dijual melalui 
foodtruck. Makanan yang sebetulnya disajikan 
untuk kalangan yang loyal dan melakukan 
cepat order lebih cocok untuk memiliki tempat 
menetap sebagaimana warung konvensional. 
Sedangkan foodtruck umumnya digunakan 
untuk menyajikan makanan yang lebih 
sederhana, tidak membuat konsumen harus 
memilih secara khusus. Sehingga makanan 
foodtruck adalah makanan yang dipilih 
konsumen dalam rangka mengganjal rasa lapar 
namun juga diharapkan berkesan di lidah. Jenis 
makanan pempek, burger, nasi goreng yang 
unik dan makanan lainnya (contohnya makanan 
tradisional etnik tertentu) adalah jenis yang 
cocok bagi foodtruck sementara gulai kepala 
ikan yang memang dikejar oleh kalangan 
spesifik dan biasanya sangat loyal apabila 
sudah membeli di warung tertentu tidak lagi 
cocok untuk foodtruck dengan demikian pilihan 
makanan yang tepat menjadi bagian persiapan 
yang matang.

 Hal terpenting yang harus 
diperhatikan dalam bisnis ini?
Disamping persiapan di atas, karena singkat 
perpindahan foodtruck ini dari satu tempat ke 
tempat yang lain maka riset dasar yang sangat 
penting bagi bisnis melalui foodtruck adalah 
menetapkan lokasi-lokasi yang akan digunakan 
secara bergilir disamping menguasai jaringan 
EO penyelenggara bazaar maupun event 
lainnya. Kehadiran foodtruck tersebut pada 
event-event terkenal akan mengangkat tidak 
hanya tingkat penjualan namun juga reputasi 
brand foodtruck tersebut.

 Bagaimana cara menarik 
konsumen agar mau membeli?
Foodtruck adalah sebuah tenda dengan 
selayaknya daya tarik dari tenda tersebut. 
Dengan demikian warna foodtruck bagaimana 
kesederhanaan dan kemudahan konsumen 
menikmati makanan yang dijualnya menjadi 
sangat berperan dari sudut pandangan mata, 
bahkan sebelum citarasa makanan dari food 
truck tersebut mengikat sang konsumen. Sekali 
lagi makanan yang ditawarkan dalam foodtruck 
adalah makanana sederhana misalnya es krim 
sandwich dimana roti dan es krim dijadikan 
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menu dasar sekaligus diimbuhi dengan topping 
yang beragam. Dengan kata lain konsumen 
tidak perlu memilih berlebihan asalkan ia 
memerlukan makanan dingin yang manis maka 
es krim tersebut dipilihnya dengan kata lain 
pula yang memicu penjualan adalah desain dan 
warna foodtrucknya, harus cocok.

 Kendala apa yang biasa ditemui 
dan apa solusinya?
Volume penjualan pada foodtruck sangat besar 
ditentukan oleh keramaian bazaar atau lokasi 
foodtruck sekaligus kesederhanan makanan 
yang bercita rasa keduanya mempengaruhi 
tingkat penjualan dan dampaknya memberi 
pengaruh terhadap apakah infentasi melalui 
foodtruck ini dapat kembali lebih cepat 
mengingat modalnya yang cukup lumayan. 
Dengan demikian pemilik foodtruck harus 
sangat sensitif terhadap keberhasilan volume 
penjualan. Sebab dapat diduga dengan jumlah 
penjualan tertentu maka jumlah tersebut tidak 
terlalu banyak berubah disebabkan tempat 
penjualan yang berbeda. Contoh dasar kendala 
jenis makanan dimana siomay Bandung atau 
bubur cakwe Medan menjadi jauh diminati dan 
menimbulkan volume penjualan besar karena 
mengatasi kendala dalam pikiran konsumen. 
Produk tersebut tidak jelimet dikepala 
konsumen. Hal lain yang menjadi kendala 
adalah sifat foodtruck yang brandnya tidak 
dikenal. Konsumen perlu memilih secara netral 
tanpa pertimbangan pengalaman sebelumnya 
terhadap produk foodtruck tersebut hal ini 
mengakibatkan foodtruck yang makanannya 
sangat lezat belum tentu dipilih oleh konsumen 
dengan kata lain pula makanan dalam 
foodtruck harus benar-benar menampilkan 
citarasa secara visual karena hal itu akan 
mengakibatkan promosi oleh konsumen 
yang sudah membeli kepada konsumen yang 
masih ragu atau sedang memilih antara satu 
foodtruck dengan lainnya.

 Trik menghadapi persaingan?
Disetiap tempat bazaar sebagaimana warung 
tradisional berjejeran foodtruck pun hadir 
dalam jumlah banyak ketika tampilan foodtruck 
Anda atau nama jenis makanan tidak cukup 
merangsang konsumen mencobanya, hanya 
dalam beberapa detik pikiran konsumen maka 
sajian Anda akan dipilih atau tidak dipilih sama 
sekali.

 Penampilan secara visual menjadi sangat 
mempersaingkan produk Anda dengan 
yang lain

 Kesederhanaan jenis makanan akan 
membuat produk Anda rendah hambatan 
untuk disaingi namun volume pembelinya 
jauh lebih besar daripada jenis makanan 
yang memerlukan pendalaman untuk dipilih 

 Sekali lagi warna yang kinclong dari desain 
foodtruck sudah lebih dahulu memikat 
konsumen sebelum makanannya.

 Pemasaran yang tepat?
Pemasaran yang tepat untuk foodtruck 

 Memiliki jaringan desain event bazaar dan 
pameran sejenisnya sehingga frekuensi 
penjualan bisa dilakukan setiap hari

 Jumlah unit foodtruck lebih dari satu akan 
mengintensifkan membangun citra brand 
produk Anda

 Perhatian kepada hal-hal rinci yang 
memberi identitas pada produk Anda 
seperti topi pramusaji, lebel pada piring 
makanan dan seragam pramusaji sangat 
membantu proses tersebut.

FOOD TRUCK

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels62



7 Hal yang Harus Diperhatikan 
Saat Memulai Bisnis Food Truck

juga jangan sampai lengah. Ingat, makanan 
disajikan di ruang terbuka. 

4. Tidak Selalu Diterima
Berbeda dengan restoran, kehadiran food 
truck tidak selalu bisa diterima di sebuah 
lingkungan. Mungkin dengan alasan tidak 
ingin kotor dan ramainya membeli akan 
menghalangi lalu lintas kendaraan yang akan 
lewat. Apalagi jika jenis kendaraan yang 
digunakan termasuk besar.

5. Manfaatkan Media Sosial 
Manfaatkan media sosial yang Anda miliki 
dengan baik. Berikan selalu informasi dimana 
Anda berada setiap harinya. Anda juga 
dapat memanfaatkannya untuk memberikan 
penawaran spesial ataupun promosi lainnya.

6. Kebutuhan Pelanggan 
Perhatikan kebutuhan pelanggan. Dengan 
kemudahan bergerak ke berbagai tempat, 
maka Anda tidak hanya fokus melayani 
pembeli hanya pada saat jam makan siang 
saja. Anda bisa memanfaatkan waktu malam 
dan event di akhir pekan atau menerima 
katering untuk berbagai acara.

7. Lebih Kerja Keras
Pola bekerja di food truck berbeda dengan 
restoran. Lebih kerja keras karena jam kerjanya 
terkadang lebih panjang dan posisi kendaraan 
yang selalu berpindah-pindah serta faktor 
cuaca seperti saat hujan yang perlu tenaga 
ekstra lagi. (teks:eri,bbs)

Food truck adalah sebuah bisnis kuliner 
yang menggunakan kendaraan sebagai 
tempat berjualan. Biasanya makanan 
yang dijual adalah makanan ringan 
seperti sandwich, hot dog atau es krim. 
Tapi, kini banyak food truck menjual 
berbagai ragam jenis makanan. Pembeli 
pun dapat memilih masakan atau 
makanan yang mereka sukai. Namun 
ada beberapa  harus diperhatikan saat 
akan memulainya? Berikut beberapa 
hal yang harus diperhatikan saat akan 
menjalankan bisnis food truck.

1. Tempat Berjualan
Tidak semua tempat boleh digunakan sebagai 
tempat berjualan ala food truck. Beberapa 
kota memiliki batasan untuk vendor yang 
mobile atau dapat ke mana saja. Anda 
mungkin perlu mengajukan permohonan untuk 
izin khusus dan izin lainnya. Oleh sebab itu, 
lakukan survei tempat mana saja yang boleh 
disambangi food truck Anda. 

2. Truk makanan memakan biaya
Karena harus memodifikasi mobil yang akan 
digunakan, maka biaya yang dikeluarkan pun 
sudah pasti tidak sedikit. Sesuaikan dana 
Anda karena sebenarnya tidak harus mahal 
tergantung bentuk dan renovasi yang Anda 
lakukan. 

3. Kebersihan Makanan dan 
Keamanan 
Hampir sama dengan restoran maka tetap 
harus mengutamakan kesehatan dan 
kebersihan makanan yang akan dihidangkan. 
Selain itu keamanan pekerja dan pelanggan 
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7 Keuntungan 
Bisnis Food 
Truck

2. Menemukan Pelanggan
Keuntunangan berjualan menggunakan food 
truck adalah membawa makanan kepada 
pelanggan. Oleh sebab itu Anda harus bisa 
menemukan di mana pembeli-pembeli 
tersebut berada sehingga mereka bisa menjadi 
pelanggan Anda nantinya.

3. Memberikan Pengalaman 
Berkuliner
Dari menu, ke layanan pelanggan untuk 
makanan, pengunjung akan berjalan kaki dari 
truk makanan Anda dengan pengalaman yang 
mirip dengan makan di sebuah restoran. 

Peluang bisnis food truck ini masih 
terbuka lebar dan pangsa pasar yang 
bisa digarap tergolong besar. Semakin 
banyaknya ditemui penjual food truck 
menunjukkan bahwa terus berkembang 
dan banyak digemari. Salah satu 
keuntungannya adalah tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk menyewa 
tempat. Bisnis dengan cara seperti 
ini cocok untuk Anda yang tidak 
mau menyewa tempat, maka bisnis 
dengan mobil keliling dapat dijadikan 
sebagai alternatif pilihan. Lalu 
keuntungan apa lagi yang akan didapat?

1.Menentukan Sendiri Tempatnya
Anda dapat tentukan sesuai keinginan dan 
tidak monoton di suatu tempat. Misalnya 
di tempat ini kurang ramai, maka Anda 
dapat pindah ke tempat B hanya dengan 
memindahkan lapak food truck ke tujuan yang 
sudah Anda inginkan.

MENú
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9 Strategi 
Agar Food 
Truck 
Berhasil
Bisnis kuliner memang bisnis yang 
paling banyak diburu. Pelaku usaha 
ini pun terus bermunculan dengan 
berbagai kreasi kulinernya. Maka 
persaingan bisnis pun semakin ketat, 
membuat para pelaku bisnis harus 
mencari cara agar usahanya tidak 
tenggelam. Demikian pula dengan 
bisnis food truck yang menjual 
makanan atau minuman dalam sebuah 
kendaraan besar.

Usaha tersebut juga memiliki risiko yang bisa 
berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, 
Anda harus mempersiapkan strategi jitu. Apa 
sajakah itu?

Persiapan Mental 
Untuk menjalankan bisnis ini harus siap 
mental yang kuat sebab modal awal yang 
harus dikeluarkan terbilang tidak sedikit. 
Oleh karenanya jangan sampai saat baru 
menemui kendala sudah goyah atau putus asa. 
Dengan mental yang kuat maka peluang besar 
mencetak omzet pun diharapkan bisa tercapai. 

Memahami Risiko yang Ada
Setiap usaha pasti memiliki risiko, food truck 
juga menyimpan risiko usaha yang tak kalah 
tingginya bahkan juga bisa berujung pada 
kebangkrutan usaha. Permasalahan yang 
timbul jangan sampai membuat pelaku usaha 
memutuskan menutup usaha food trucknya.

4. Menu Beragam
Makanan yang dijual di food truck bisa sangat 
beragam. Mulai dari makanan Jepang, Eropa, 
Meksiko, dan asli Indonesia. Atau ANda ingin 
hanya menjual minuman seperti serba kopi? 
Apa pun yang Anda pilih, sebaiknya minuman 
dan makanan yang Anda jual dibuat menarik 
dan cara pengemasan yang unik. Karena tidak 
hanya kendaraan Anda saja yang menarik 
pembeli tapi dari menu dan tampilan yang 
Anda sajikan pun bisa mengundang minat 
pembeli. 

 5. Memperkenalkan Brand 
Karena berpindah-pindah maka dapat 
memperkenalkan brand kepada masyarakat 
dalam jangkauan yang lebih luas. Seperti ikut 
serta setiap kali ada seminar, pameran dan lain 
sebagainya.

6. Menyesuaikan Dana yang 
Dimiliki
Modal bisnis food truck bisa disesuaikan 
dengan keadaan dana yang tersedia. Salah 
satu bentuk pengurangan modal yang 
bisa dilakukan adalah memilih kendaraan 
berukuran lebih kecil, seperti mobil pikap.

7. Bekerja Sama dengan Banyak 
Pihak
Keunggulan lain yang bisa didapatkan dari 
bisnis restoran berjalan ini adalah bisa bekerja 
sama dengan event organizer (EO). Sehingga 
setiap kali EO tersebut mengelar acara, maka 
Anda akan selalu diikutsertakan. Atau bekerja 
sama dengan pemilik gedung/lahan untuk 
menyewa halaman depan bangunan tersebut. 
Misalnya menyewa halaman tersebut pada 
sore hingga malam hari dengan harga sewa 
tentu tidak semahal menyewa sebuah ruko.
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Cari Lokasi Ramai
Keuntungan food truck adalah dapat dengan 
mudah memilih lokasi untuk berjualan karena 
bisa berpindah-pindah. Hanya saja tetap 
pastikan kalau lokasi tempat Anda berjualan 
harus sesuai dengan jenis kuliner yang 
ditawarkan sebab berpengaruh pada segmen 
konsumennya. Selain itu cari lokasi strategis 
yang ramai orang. 

Perluas Jaringan
Usaha food truck adalah selalu berpindah 
tempat maka Anda harus memperluas 
jaringan. Dari kenalan dan teman Anda bisa 
mendapatkan banyak referensi konsumen. 
Sebagai pemula, tentunya Anda membutuhkan 
masukan dan info yang sangat bermanfaat 
untuk Anda.

Bergabung dengan Komunitas
Bergabung dengan komunitas atau asosiasi 
tertentu khusus food truck mempunyai banyak 
keuntungan. Anda akan banyak terbantu 
ketika bisnis sedang mengalami berbagai 
kendala. Karena komunitas atau asosiasi 
tersebut akan membantu untuk mengarahkan 
dan mengajari kiat memulai bisnis ini dari 
awal agar sukses di bisnis ini. Selain itu Anda 
juga perlu menjalin hubungan baik dengan 
pedagang makanan lainnya. 

Gandeng EO
Kegiatan event dan bazaar merupakan tempat 
yang tepat dalam mengenalkan bisnis food 
truck Anda ke masyarakat. Event seperti 
pameran, pertunjukan musik, atau lomba bisa 
dimanfaatkan. Untuk itu Anda harus menjalin 
kerja sama dengan Event Organizer untuk 
mendapat informasi jika ada gelaran acara.

Manfaatkan Media Sosial
Gunakan jejaring media sosial seperti 
Instagram, Facebook, Twitter, hingga website. 
Manfaatkan media sosial yang Anda miliki 
untuk mempromosikan brand Anda. Media 
sosial tersebut dapat digunakan sebagai 
informasi dimana lokasi tempat food truck 
Anda sedang berjualan serta membagikan 
promo yang sedang berlaku pada hari itu. 
Dengan menggunakan media sosial brand 
Anda akan mudah terhubung dengan 
pelanggan. Berikan gimmick atau menggelar 
kuis agar calon konsumen tertarik untuk 
berkunjung ke food truck Anda. Jangan 
lupa pasang banner atau lengkapi mobil 
food truck dengan alamat media sosial yang 
Anda gunakan untuk membantu mengingat 
konsumen.

Ide dan Promosi
Agar usaha Anda dapat bisa tetap bertahan 
maka perlu dikembangkan ide-ide unik untuk 
mempromosikan brand Anda. Semakin unik 
ide Anda, semakin banyak pelanggan yang 
akan tertarik dan secara tak langsung akan 
mempromosikan bisnis Anda.

Fokus Menjalankan Usaha
Kendati food truck adalah sebuah bisnis yang 
menjanjikan, para pelaku usaha ini harus tetap 
fokus menjalankan usaha ini. Karena pada 
dasarnya usaha ini sama dengan jenis usaha 
lain yang harus fokus dan berkomitmen agar 
bisa berhasil. (teks:eri,bbs)
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food truck yang unik, biayanya tentu bisa 
jauh lebih besar. Oleh sebab itu, bangunlah 
konsep food truck yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan.  

Modal membeli peralatan dapur
Dalam hal membeli peralatan, tentu 
disesuaikan dengan jenis kuliner apa yang 
akan Anda jual. Pertama-tama buatlah daftar 
peralatan yang benar-benar Anda butuhkan. 
Jika Anda mau membuka warung makan, 
maka belilah perangkat lengkap peralatan 
memasak. Biaya peralatan ini diperkirakan 
akan menghabiskan biaya antara Rp5-10 
jutaan. Peralatan lainnya bisa Anda tambahkan 
secara bertahap di kemudian hari. 

Modal operasional
Memiliki modal operasional juga penting. 
Agar bisnis Anda aman, paling tidak Anda 
harus memiliki operasional selama 6-12 
bulan. Karena itu bisa jadi persiapan untuk 
menentukan usaha akan lanjut atau tidak. 
Dengan dana persiapan itu, Anda bisa 
membeli bahan makanan, membayar pegawai, 
dan biaya operasional kendaraan (bensin, 
perawatan, hingga biaya parkir). 

Diluar empat hal ini, tentu masih ada beberapa 
hal yang bisa dikerjakan, salah satu yang 
paling penting adalah strategi promosi 
dan pemasaran. Di era digital, Anda bisa 
memanfaatkan berbagai platform media sosial 
yang ada. Gaetlah anak muda, karena food 
truck lebih banyak diminati oleh kalangan 
milenial. (Choen, bbs/Ilustrasi: ist)

Menghitung Modal 
Bisnis Food Truck

Anda berencana ingin berbisnis kuliner 
dengan menggunakan truk atau yang 
lebih dikenal engan sebutan food truck? 
Maka Anda sebaiknya menghitung dulu 
modal yang harus dipersiapkan. Paling 
tidak, empat modal inilah yang wajib 
Anda miliki:

Modal membeli mobil
Jika Anda belum punya mobil untuk 
dijadikan food truck, sebaiknya cari alternatif 
lain dengan membeli mobil bekas untuk 
menghemat biaya. Namun yang juga harus 
diperhatikan, mobil bekas yang dibeli juga 
masih harus layak operasi/laik jalan. Anda 
juga bisa membeli mobil bak terbuka yang 
bisa dimodifikasi. Dalam memodifikasi mobil, 
konsultasikan dengan ahli sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Adapun harga mobil 
bekas ada di rentang Rp50 juta-Rp150 jutaan, 
tergantung kondisi kendaraan dan tahun 
pembuatan. 

Modal memodifikasi mobil
Untuk memodifikasi mobil, Anda perlu 
realistis. Karena modifikasi mobil untuk jadi 
food truck sering kali biayanya lebih mahal 
dari beli mobilnya. Food truck memang dibuat 
secara custom dengan waktu pembuatan yang 
relatif lama, sehingga harganya menjadi tinggi. 
Untuk modifikasi yang model warung (bentuk 
tradisional), biayanya mungkin sekitar Rp15-50 
jutaan. Tapi jika Anda ingin langsung membuat 
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Jakarta 
Food Truck
Menyajikan Beragam 
Menu Unik
Tren bisnis kuliner dengan 
menggunakan food truck mulai 
sejak tahun 2013 terus berkembang. 
Sebelumnya food truck sudah ada di 
negara-negara maju seperti Amerika, 
Eropa, atau Australia.  Tapi, sekarang 
di Jakarta dan kota-kota besar lainnya 
sudah banyak yang membuka usaha 
menggunakan food truck.

Konsep food truck yang tidak biasa 
rupanya menarik minat Anglia 
Gordyna Auwines atau yang kerap 
disapa dengan sebutan Anggi. 

Ia membuka usaha kuliner dengan model 
foodtruck dengan nama Jakarta Food Truck 
pada November 2013. Alasan Anggi memilih 
berjualan dengan menggunakan foodtruck 
karena mahalnya biaya sewa tempat usaha 
pada saat itu. “Untuk sewa tempat usaha 
pada tahun 2013 itu cukup mahal dan harus 
menggunakan dollar. Terlebih lagi lokasinya 
itu bukan milik sendiri jadi saya lebih memilih 
berjualan dengan menggunakan konsep food 
truck dan seluruh operasional sudah dimiliki 
oleh pribadi,” ujarnya.

Sebagai Pelopor Usaha Food 
Truck
Padahal menurut Anggi konsep berjualan di 
truck tersebut pada saat itu masih sangat 
jarang ditemui dan dapat dikatakan bahwa 
Jakarta Food Truck merupakan pelopor 
usaha dengan konsep tersebut. Kendati 
Anggi memiliki latar belakang keluarga yang 
berbisnis di bidang resto, pada awalnya 
sempat meragukan keinginan Anggi karena 
persaingan penjualan. Namun, berkat 
kegigihannya ia mampu meyakinkan dan 
membuktikan bahwa bisa berhasil. Bagi 
Anggi, selain kegigihan dan kemauan yang 
kuat, skill atau kemampuan juga harus 
dimiliki bagi para pelaku atau penggiat 
usaha. Oleh sebab itulah Anggi juga 
mengambil kursus memasak untuk menjadi 
profesional chef. “Selain itu manajemen 
keuangan  juga meupakan suatu hal yang 
penting dan sangat menunjang untuk para 
pelaku usaha,” imbuh perempuan lulusan 
fakultas ekonomi ini.

Saat membuka usaha ia membutuhkan 
modal awal sekitar Rp500 juta yang 
dipergunakan untuk mendesain truk dan 
kebutuhan operasional lainnya. “Sebenarnya 
pada awalnya itu memang untuk desain truk 
kami sempat mengalami trial and error. Kami 
research dan mendesain sendiri dari truk 
yang masih standar hingga menjadi food 
truck yang sekarang ini.” Anggi menuturkan 
proses penempatan kitchen hingga posisi 
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kasir itu semua hasil desain sendiri. Lamanya 
proses yang dibutuhkan untuk pengerjaan 
hingga selesai kurang lebih menghabiskan 
waktu selama enam bulan. “Faktor penting 
dalam usaha seperti ini selain food truck itu 
sendiri juga kebutuhan akan central kitchen 
sebab sebagai pusat pengelolaan mulai dari 
bahan makanan mentah dan melakukan 
proses masak hingga tersaji untuk customer,” 
jelasnya.

Sebelum resmi membuka usaha ini, Anggi 
telah melakukan survei lokasi, target 
customer sampai perizinan lokasi agar 
pada saat nantinya berjalan dengan lancar. 
Hingga saat ini  Anggi sudah memiliki dua 
mobil truk untuk armada. Dimana dalam 
setiap armadanya diisi oleh driver, head 
chef dan helper. Ada 9 karyawan yang 
membantunya menjalankan bisnis food 
truck tersebut. Sementara tempat-tempat 
yang seringkali dikunjungi food truck milik 
Anggi ini adalah lokasi perkantoran atau 
mall mall besar di Jakarta dan sekitarnya. 
Tapi ia juga menyasar event-event seperti 
musik, corporate, event product, dan lain-
lain. Untuk memperlebar usahanya, Anggi 
juga menerima pemesanan makanan 
atau katering di berbagai acara seperti 
pernikahan, khitanan, atau surprise party.

Anggi menawarkan menu yang beragam 
dalam food truck miliknya seperti nasi 
pattaya, nasi lemak, sloppy joe’s, chilli dog, 
mozzarella melt, smokey ribs, oreo fritter, 
dan sebagainya. “Untuk menu makanan yang 
paling diminati itu sloppy joe’s, smokey ribs 
dan juga oreo fritter,” terangnya. Sloppy 
joe’s adalah burger dengan menggunakan 
daging giling yang dipadukan dengan 
menggunakan bumbu barbeque sedangkan 
oreo frriter merupakan biskuit oreo yang 
digoreng dan diberi saus coklat. Untuk 
target market, Anggi mengatakan mulai dari 
usia 10 tahun hingga 45 tahun atau keluarga 
muda hingga menengah. “Tapi ada juga 
yang sudah berusia 80 tahun yang memesan 
smokey ribs karena sangat lembut dan 
lezat,” ujarnya. Kisaran harga untuk makanan 
mulai dari Rp30.000 hingga Rp95.000, 
untuk minuman berkisar antara Rp10.000 
sampai Rp20.000 serta dessert Rp35.000. 
Setiap harinya Anggi dapat menjual hingga 

50 porsi dan menghasilkan keuntungan 
bersih mencapai Rp10 juta. Dalam menjalani 
bisnis food truck tersebut ia mengatakan 
bahwa kendalanya adalah cuaca. “Jadi 
ketika cuaca sangat panas atau hujan maka 
permintaan customer akan menurun.” 

Prospek Cerah Bisnis Food 
Truck
Menurut Anggi prospek usaha food truck 
ini masih bagus. Pada awal berjualan, 
masyarakat sangat antusias karena 
merupakan jenis usaha yang cukup unik. 
“Usaha food truck akan terus berkembang 
dan tetap diminati oleh masyarakat.” Kendati 
usahanya terbilang sudah dikenal, namun 
Anggi tetap melakukan pemasaran melalui 
media sosial karena pada zaman modern 
seperti saat ini memang media sosial sudah 
sangat familiar dan cukup mudah untuk 
diakses. Anggi pun selalu menginformasikan 
lokasi berjualannya di akun media sosialnya 
seperi Instagram, Facebook, dan Twitter.

Dalam hal persaingan usaha, Anggi tak 
merasa khawatir. Sebab ia sudah memiliki 
strategi sendiri. Menurutnya usaha food 
truck tersebut merupakan usaha yang 
sangat unik dimana ia harus menjemput 
bola atau mendatangi customernya. Di 
samping itu, food truck miliknya menyajikan 
menu-menu yang berbeda dengan usaha 
food truck sejenis. Namun menurut Anggi, 
sesama pelaku usaha lainnya tidak saling 
menjatuhkan atau menganggap sebagai 
kompetitor. “Kami justru saling merangkul 
dan sharing. Karena pada dasarnya apabila 
palaku usaha food truck semakin banyak 
maka akan semakin ramai dan meriah. Bagi 
saya, kita tidak boleh mudah menyerah 
dalam menjalankan usaha yang sedang 
dirintis,” tutup Anggi. (teks:darma/
foto:darma,dok.pri)
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Fotografi

Bisnis fotografi semakin semarak, 

apalagi dengan menjamurnya berbagai 

jenis kamera termasuk smartphone 

yang kian canggih. Tren foto akan tetap 

abadi dengan banyaknya industri yang 

membutuhkan jasa fotografi. Wedding 

salah satunya, dan menjadi yang paling 

umum digeluti oleh para fotografer.  

Dunia fotografi kini mengalami 
perkembangan yang cukup 
pesat seiring dengan canggihnya 
peralatan fotografi. Tren 

Fotografi
Semarak 
Bisnis 
Fotografi

mengabadikan moment dan mengunggahnya 
ke media sosial juga mendorong semakin 
banyak orang yang tertarik pada bidang 
ini. Banyak orang yang awalnya menjadikan 
fotografi sebagai hobi, berkembang menjadi 
profesi. Menurut Harry Reinaldi, Ketua Umum 
Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI), 
kondisi ini selain berdampak positif juga 
berimbas kurang sehat, karena fotografer 
seperti itu seringkali menetapkan harga 
yang terlalu rendah. “Dampaknya, fotografer 
yang telah berkecimpung cukup lama di 
bidang ini terpaksa harus mengorbankan 
perjuangan mereka selama sekian tahun untuk 
membangun reputasi dan harga, agar tetap 
terserap oleh pasar,” ujar Harry. 

Meskipun demikian, peluang untuk berbisnis 
di dunia fotografi masih terbuka lebar. Ada 
banyak bidang industri yang membutuhkan 
kemampuan dalam menciptakan foto 
yang menarik tersebut. Jurnalistik, fesyen, 
pariwisata, pembuatan profil perusahaan 
sampai pemotretan pernikahan merupakan 
beberapa bidang yang umum digeluti oleh 
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fotografer. Survey yang dilakukan oleh APFI 
di 28 Pengurus Daerah (Penda) menunjukkan 
bahwa fotografi pernikahan masih menjadi 
bidang yang paling banyak ditekuni. 

Sementara itu, tantangan dalam menekuni 
profesi fotografi terletak pada bagaimana 
seorang fotografer itu dapat terus melakukan 
inovasi dalam karyanya dan memperluas 
jaringannya sehingga memudahkan ia 
mendapatkan klien. Saat ini, harga kamera 
semakin terjangkau oleh masyarakat 
sementara teknologi kamera pada smartphone 
juga semakin canggih. Hal tersebut membuat 
siapa saja dapat menjadi seorang fotografer. 
Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman 
terhadap dasar-dasar fotografi sangat penting 
bagi seseorang yang ingin menekuni fotografi 
sebagai profesi karena inilah yang nantinya 
membedakannya dengan fotografer lain. 

Di tengah semakin canggihnya teknologi 
kamera pada smartphone, penggunaan 
kamera DSLR untuk bisnis fotografi sampai 
saat ini belum tergantikan.  Menurut Harry, 
penggunaan kamera smartphone masih 
dominan digunakan untuk merekam diri 
sendiri. Selain itu, kamera smartphone juga 
masih memiliki keterbatasan seperti jarak 
pandang kamera yang terbatas, lensa, 
pengaturan cahaya yang tidak sebaik kamera 
DSLR, dan pengaturan teknis fotografi lainnya. 
Pemahaman dasar-dasar fotografi juga harus 
dibarengi dengan kemampuan terhadap 
berbagai teknik fotografi. Hal ini penting 
dilakukan untuk mencipakan foto yang sesuai 
dengan kebutuhan klien. 

Portofolio dan Membangun 
Relasi
Untuk menekuni bisnis fotografi, harus 
dimulai dengan membuat karya sendiri 
atau portofolio. Semakin bagus dan banyak 
portofolio, maka semakin besar kepercayaan 

klien  untuk memutuskan menyewa jasa 
seorang fotografer. Tanpa portofolio, akan 
sulit untuk meyakinkan klien. Selain itu, belajar 
dengan mengamati karya-karya fotografer 
besar juga penting untuk menambah wawasan 
maupun referensi fotografi. Seorang fotografer 
yang kaya akan pengetahuan mengenai 
fotografi tentu memiliki nilai lebih ketimbang 
yang hanya pandai mengoperasikan kamera. 

Selain belajar dari karya-karya fotografer yang 
sudah profesional, penting juga untuk melatih 
skill dengan mencoba mengombinasikan 
sendiri teknik dasar fotografi. “Dari teknik 
dasar fotografi saja kita sudah diberi beragam 
kemungkinan untuk berkreasi. Ubah A, akan 
berpengaruh terhadap B dan C; ubah B 
akan berpengaruh terhadap C dan A dan 
seterusnya. Belum lagi jika dikombinasikan 
dengan  variasi lensa, sumber cahaya, 
lingkungan, cuaca, obyek,” jelas Harry. 

Menurutnya, untuk belajar fotografi harus 
berani mencoba hal baru dan jangan 
pernah untuk takut salah. Ia menambahkan 
bahwa dalam sejarahnya, banyak karya 
fotografi yang justru dihasilkan dari sebuah 
kesalahan. Jangan pernah merasa puas 
dengan kemampuan yang ada saat ini, terus 
mengembangkan diri adalah kunci untuk 
menjadi fotografer yang profesional. 

Relasi yang kuat menjadi hal lain yang wajib 
dimiliki oleh seorang fotografer. Membangun 
relasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, 
namun yang terpenting menurut Harry adalah 
menjaga hubungan baik dengan teman lama. 
“Ini bukan sentimentil, tapi realita. Sangat 
banyak fotografer yang mengawali karier 
komersialnya karena menerima pekerjaan dari 
temannya, atau teman temannya, atau teman 
keluarganya, dan lain-lain,” kata Harry. 
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7 Langkah 
Memulai 
Bisnis 
Fotografi
Saat ini perkembangan zaman sudah 
sangat cepat, bila ada sesuatu yang 
berbeda dan kekinian, maka akan 
segera direspon oleh masyarakat. 
Demikian pula dalam hal fotografi. Jika 
Anda ingin membuka usaha dibidang 
ini maka diperlukan kreativitas. 
Semakin kreatif, bisnis Anda akan 
menjadi pilihan utama para klien. Akan 
tetapi, Anda perlu memahami dulu 
apa saja langkah-langkah yang harus 
dilakukan jika ingin terjun ke bisnis ini.

1.Belajar Fotografi
Niat adalah hal utama untuk memulai usaha di 
bidang fotografi ini. Jika Anda tertarik bisnis 
ini namun bukan seorang fotografer, Anda bisa 
mengawalinya dengan belajar teknik fotografi. 
Namun jika kebetulan ini adalah hobi Anda, 
maka akan memberikan kemudahan karena 
paling tidak Anda sudah mengetahui seluk 
beluk dunia fotografi. 

2.Tentukan Tema
Ada banyak gaya dan pilihan dalam bisnis 
fotografi belakangan ini. Pertama-tama yang 
harus ditentukan ialah konsep yang Anda 
inginkan. Semua tergantung konsep yang 
Anda ingin wujudkan dalam bisnis fotografi.
Walaupun banyak yang Anda sukai tapi tidak 
salahnya lebih memilih salah satu. Misalnya 
Anda lebih senang memotret berbagai 

makanan atau bisnis fotografi yang bertema 
pemandangan alam jika Anda senang 
berpetualang. Bisa pula konsep yang mewah. 
Hal itu perlu dilakukan agar klien bisa langsung 
tahu karakter bisnis fotografi Anda dan 
keuntungan Anda adalah bisa mengerjakannya 
dengan nyaman dan tidak beban. 

3.Mencari Ide Unik
Setelah menentukan tema maka tips 
selanjutnya adalah menampilkan ide yang 
berbeda dan unik bahkan yang belum pernah 
ada sebelumnya. Ada banyak ide kreatif yang 
bisa diterapkan, semua tergantung Anda untuk 
memilih konsep yang seperti apa. Karena 
fotografi adalah bisnis yang berdasarkan 
proses kreatif dalam pengerjaannya maka 
setiap karya harus mampu menyampaikan 
pesan kepada setiap orang yang melihatnya. 
Perlu diingat bahwa ide kreatif dalam bisnis ini 
membantu mengahadapi persaingan. 

4.Peralatan Fotografer 
Membeli kamera dan lensa yang sesuai akan 
sangat berguna bagi Anda. Oleh karenanya 
pilihlah kamera digital yang berkualitas. Walau 
setiap kamera memiliki kelebihan masing-
masing, tapi tidak ada salahnya memilih 
kamera yang mudah digenggam dan Anda 
nyaman menggunakannya. Tentukan jenis 
lensa apa yang nantinya akan dibutuhkan 
karena setiap jenis lensa memiliki fungsi 
masing-masing. Jangan lupa sebelum membeli 
ada baiknya Anda mempelajari istilah kamera 
digital. Mintalah rekomendasi dari teman yang 
lebih paham dan mengerti. Kamera yang 
berkualitas juga membutuhkan perawatan 
yang rutin. 

5.Buat Portofolio
Untuk menyakinkan calon klien maka 
sebaiknya Anda membuat portofolio untuk 
menunjukkan hasil dari karya-karya Anda. 
Dengan membuat portofolio klien akan 
mengetahui seberapa jauh kualitas karya-
karya bisnis fotografi Anda. Selainitu mereka 
juga akan percaya bahwa Anda sudah 
berpengalaman dalam bidang ini.
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6.Terima Tawaran
Anda dapat memulai usaha dengan menerima 
tawaran-tawaran seperti tawaran pre-wedding, 
wisuda taman kanak-kanak, foto ijazah, dan 
lain sebagainya. Memulai usaha fotografi bisa 
dengan menjadi fotografer freelance sambil 
mengumpulkan pengalaman dan modal untuk  
membuka studio  foto yang professional.

7 Strategi 
Agar Bisnis 
Fotografi 
Sukses
Kemudahan dalam bisnis fotografi 
membuat bisnis ini tak pernah 
surut. Sempat ada kekhawatiran 
jika fotografer yang sudah senior 
akan kehilangan pelanggan karena 
banyak para pemula yang terjun pada 
bisnis ini dan berani menawarkan 
jasa dengan harga yang lebih murah. 
Sebenarnya hal itu bisa saja tidak 
terjadi, karena bagaimanapun juga 
bisnis ini memiliki pasar yang begitu 
luas dengan segmentasi yang beragam. 
Asalkan Anda mengetahui bagaimana 
cara mengembangkan bisnis ini dengan 
kreatif. Apa sajakah itu?

1.Konsep Foto
Biasanya para klien sudah menentukan konsep 
sendiri dan tugas Anda adalah mewujudkan 
konsep tersebut sebagus mungkin. Di sinilah 
kreativitas diperlukan. Sebagai bantuan 
referensi bisa dicari di internet tapi jangan 
sampai meniru persis karya orang lain. Atau 
bisa pula meminta saran kepada yang lain. 
Selain kreativitas, Anda juga harus bisa 
menguasai cara mengedit foto. 

2.Buat Iklan dan Penawaran 
Promosi
Kalau Anda memiliki studio foto maka segera 
iklankan studio Anda. Sertakan keunggulan 
studio Anda dan berikan penawaran yang 
menarik. Untuk tahap awal berikan harga 
promosi yang tentunya lebih murah dari 
pesaing. Adakan diskon pada hari tertentu 
untuk mendongkrak penjualan. Atau adakan 
diskon untuk beberapa paket pemotretan 
dengan pemesanan dalam jumlah yang 
banyak. 

3.Gunakan Media Sosial
Unggah beberapa foto yang dianggap 
memiliki nilai seni tinggi ke dalam media sosial. 
Media sosial bisa menjadi portofolio Anda. 
Dengan demikian karya Anda akan dikenal 
luas dan akan ada tertarik untuk mengajak 
Anda bekerja sama. Media sosial sangat 
membantu menyebarluaskan karya Anda 
sekaligus menjadi sarana gratis untuk beriklan.

7.Pemasaran
Pentingnya memiliki jaringan media sosial 
seluas mungkin untuk memudahkan akses bagi 
klien mengenal bisnis Anda. Seperti facebook, 
twitter, blog, instagram dan lain sebagainya. 
Gunakan media sosial selain sebagai saran 
promosi juga untuk mendapatkan kritik dan 
saran. (teks:eri,bbs)
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4.Bangun Jaringan 
Salah satu promosi yang paling murah adalah 
dari mulut ke mulut. Untuk itu bangun jaringan 
pertemanan Anda seluas-luasnya karena suatu 
saat mereka bisa menjadi partner bisnis yang 
menguntungkan. Sebagai langkah awal, Anda 
bisa menawarkan diri ketika ada saudara atau 
teman yang akan mengadakan suatu acara 
seperti pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. 

5.Bergabung Komunitas
Jika memungkinkan, bergabunglah dengan 
komunitas-komunitas fotografi untuk 
mengasah kemampuan Anda. Sebab biasanya 
di dalam komunitas, anggota dapat saling 
bertukar pengalaman dan ilmu. Di samping 
itu dengan bertambah teman maka akan 
banyak informasi yang didapat.Selain itu juga 
menambah teman dan pastinya menambah 
menambah jaringan Anda dalam bisnis 
ini. Jaringan ini akan menjadi modal yang 
sangat berguna. Siapa tahu bisa bertukar 
info pekerjaan. Membina hubungan yang baik 

Tips Membuka 
Studio Foto
Bisnis fotografi menjadi salah 
satu bisnis yang terus memiliki 
peminat hingga sekarang. Apalagi 
perkembangan teknologi yang semakin 
maju juga termasuk pada kamera 
ikut membantu bisnis di bidang 
tersebut dapat terus bertahan. Walau 
menjanjikan, untuk menjadi fotografer 
yang sukses Anda juga memerlukan 
studio foto. Apa saja langkah-
langkahnya? 

dengan fotografer lain akan meningkatkan 
peluang Anda mendapatkan klien yang lebih 
beragam.

6.Mengikuti Kelas Fotografi
Kalau merasa kemampuan yang Anda miliki 
masih perlu dikembangkan maka tak ada 
salahnya untuk mengikuti kelas fotografi. 
Kelas fotografi ada yang gratis dan ada yang 
berbayar. Anda juga bisa mencari informasi 
tentang seminar dan workshop fotografi.

7.Kolaborasi dengan 
Penyelenggara Acara 
Bekerjasama dengan penyelenggara acara 
seperti wedding organizer (WO) dan event 
organizer (EO) akan menambah pemasaran 
bisnis Anda. Tawarkan kepada mereka untuk 
membantu pemotretan. Tentunya Anda harus 
memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh 
pihak wedding organizer.  (teks:eri,bbs)

Dapatkan lokasi
Jika Anda ingin membuat studio foto maka 
faktor tempat menjadi yang hal utama yang 
harus diperhatikan. Pilihlah tempat yang 
luas dan nyaman sebab banyak peralatan 
yang harus ditata. Selain itu Anda juga 
membutuhkan ruang untuk penyimpanan 
peralatan.

Ruang tunggu
Ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung 
itu termasuk hal penting yang harus dipikirkan.  
Tujuannya supaya customer merasa senang 
dan tidak merasa bosan saat menunggu 
antrian. Selain kursi atau sofa yang nyaman, 
plihan warna juga ikut memberikan rasa 
nyaman. Pada dinding bisa digatungkan hasil 
karya fotografi Anda. Bila memungkinkan 
sediakan pula makanan ringan atau minuman.  
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Gunakan Latar Belakang 
Berkualitas
Sudah seharusnya studio foto memilik latar 
belakang yang lengkap dan berkualitas. 
Dengan latar belakang yang lengkap maka 
banyak alternatif pilihan bagi customer untuk 
memilih.

Nama studio
Nama adalah hal penting yang harus dipikirkan 
dengan matang. Karena nama bisa memberi 
pengaruh pada usaha yang Anda dirikan. 
Untuk itu pilihlah nama yang menarik agar 
pelanggan tergoda untuk datang. Tidak ada 
salahnya meminta saran teman,keluarga, rekan 
untuk memberikan usulan nama.

Tentukan harga
Harga juga menjadi faktor yang penting 
dalam bisnis ini. Perlu dipertimbangkan hal-

Ragam 
Fotografi
Mungkin banyak yang belum tahu 
bahwa fotografi memiliki lingkupan 
yang sangat luas. Untuk itu Anda perlu 
mengetahui apa saja ragam dan jenis 
fotografi agar tidak kebingungan saat 
ingin memotret. Ada banyak tema yang 
bisa dipilih. Sehingga Anda akan bisa 
lebih fokus dalam memotret dan hasil 
foto memiliki nilai estetika dan makna. 
Ragam fotografi tersebut antara lain 
sebagai berikut: 

hal seperti harga sewa tempat jika masih 
menyewa, gaji karyawan, biaya peralatan 
studio, dan biaya-biaya lain.  Anda harus 
menghitung dengan cermat sehingga ketika 
menetapkan harga bisa sesuai. Sebab jika 
biaya terlalu murah maka keuntungan yang 
Anda dapatkan tidak banyak. Sebaliknya jika 
biaya tinggi makan akan terkesan usaha Anda 
mahal.

Paket Tata Rias
Tidak hanya ruang tunggu, harga, dan tempat 
saja yang diutamakan tapi Anda juga perlu 
mempertimbangkan bentuk pelayanan 
tambahan lain dan dalam hal ini adalah tata 
rias. Dengan menyediakan satu paket foto dan 
tata rias maka customer akan merasa senang 
karena mereka tidak perlu terlalu repot-repot 
lagi. (teks:eri,bbs) 

Food Photography
Adalah jasa memotret makanan agar terlihat 
lezat. Untuk mendapatkan hasil yang baik 
perlu memahami teknik lighting maupun 
komposisi untuk membuatnya tampak 
menarik. 

Still Photo 
Still photo adalah jenis fotografi yang 
memotret benda mati hingga tampak menarik. 
Biasanya banyak digunakan di berbagai poster 
iklan seperti pada baliho dan billboard.

Potrait Photography
Dikenal juga dengan potret fotografi atau 
potret. Obyek yang sering difoto adalah 
seseorang atau sekelompok kecil orang 
(potret kelompok), di mana ekspresi wajah dan 
dominan.Tujuannya adalah untuk menampilkan 
rupa, kepribadian, dan bahkan mood subjek.
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Wedding  dan Prewedding 
Photography
Tipe ini merupakan salah satu yang paling 
terkenal di kalangan masyarakat karena setiap 
orang pasti ingin memiliki foto yang bagus 
pada momen penting mereka. Dibutuhkan 
fotografer yang berpengalaman karena 
dibutuhkan keahlian untuk menangkap 
momen-momen penting. 

Fashion Photography
Fotografi ditujukan untuk menampilkan 
pakaian dan barang-barang fashion lainnya.

Company Profile Perusahaan
Biasanya klien yang membutuhkan jasa ini 
adalah perusahaan-perusahaan besar baik 
dalam negeri atau bisa juga dari luar negeri. 
Fotografer di bidang ini harus mampu 
membangun koneksi dengan konsumen 
maupun calon konsumen.

Toys Photography
Adalah fotografi khusus mainan. Biasanya 
mainan yang digunakan adalah action figures 
yang ditata  sedemikian rupa dalam sebuah 
diorama, kemudian difoto. Hasil foto ini dapat 
diedit secara digital untuk menambahkan 
efek-efek yang diinginkan. Hasilnya, foto 
mainan ini terlihat hidup. 

Landscape Photography
Merupakan kumpulan foto dari berbagai 
tempat yang biasanya digunakan pada 
kalender, kartu pos, dan memorabilia.

Street Photography
Street Photography atau dikenal juga dengan 
fotografi jalanan adalah aliran fotografi yang 
menarik. Street photography bertujuan untuk 
merekam kegiatan sehari-hari.

Wild Photography
Jenis fotografi ini bertujuan untuk mengambil 
foto dari beberapa hewan yang menarik ketika 
mereka sedang melakukan aktivitasnya.

Fine Art Photography
Fotografi jenis ini adalah menangkap visi dari 
suatu karya seni. Biasanya banyak ditemukan 
pada pameran dan museum.

Underwater Photography
Adalah fotografi bawah air yang memotret 
kehidupan bawah laut. Ada 2 aliran fotografi 
underwater secara umum, yaitu Macro 
Photographer dan Wide Angle photographer. 
Macro photographer untuk para peminat 
obyek-obyek kecil, sedangkan Wide Angle 
photography lebih fokus mengambil gambar 
sudut lebar terutama pemandangan bawah air. 
(teks:eri,bbs)
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Ruang Imaji 
Studio
Ingin Miliki Franchise 
Studio Foto
Pengalaman dan hobi terkadang bisa 
membawa seseorang ke tempat yang 
tak terduga. Walau terkadang jalan 
untuk meraih kesuksesan memang 
tidak langsung menuju ke tempat 
yang diinginkan. Bisa jadi dengan 
mengerjakan hal yang berbeda justru 
akan mengantarkan pada kesuksesan 
yang diharapkan. Kurang lebih itulah 
yang dialami oleh Indra Supriadi.

Indra sendiri memang memiliki ketertarikan 
akan dunia fotografi. Untuk mewujudkan 
keinginannya membuat usaha yang sesuai 
dengan hobi fotografernya tersebut, ia 

harus bekerja terlebih dahulu di sebuah agensi 
advertising. “Bekerja di advertising kurang 
lebih 10 tahun. Pekerjaan yang saya lakukan 

masih berhubungan  dengan fotografi. Saya 
sering mengerjakan konsep advertising yang 
menggunakan foto sebagai medianya.”

Indra tidak hanya bekerja untuk 
mengumpulkan modal usaha tapi ia juga 
membangun jaringan dengan berbagai klien 
yang ditemui. Ia juga mempelajari bagaimana 
karakteristik dari partner fotografer saat 
bekerja sekaligus bagaimana jasa dan 
peralatan yang mereka gunakan. Selain itu 
ia juga mempelajari studio, alat lighting, dan 
berbagai jenis keterampilan yang nantinya 
akan digunakan saat memiliki usaha sendiri. 
“Selama bekerja saya melihat kekurangan dan 
kelebihan dari studio dan fotografernya, jadi 
ketika saya memiliki usaha seperti itu minimal 
kekurangannya bisa diatasi,” ujar lulusan S1 
DKV Trisakti.

Hingga akhirnya Indra bisa mendirikan usaha 
sendiri dengan nama Ruang Imaji Studio 
yang merupakan one stop service untuk 
fotografi dan videografi. Dalam satu bulan 
belasan proyek ia kerjakan untuk memenuhi 
permintaan para pelanggan. Untuk masalah 
waktu pengerjaan rata-rata 1 bulan untuk satu 
pekerjaan.

Mendirikan Studio Sendiri
Bekerja sebagai art director di sebuah 
perusahaan advertising, tak mengurangi 
kecintaannya pada bidang fotografi. Hobi 
tersebut sudah digemarinya bahkan sebelum 
ia masuk ke jenjang kuliah. “Bahkan saat 
bekerja pun saya mengambil pekerjaan 
sambilan sebagai fotografer.” Setelah bekerja 
selama sepuluh tahun, Indra merasa pada 
akhirnya passion hidupnya bukanlah di bidang 
advertising. Tahun 2012 ia nekat keluar dari 
pekerjaannya untuk membuat usaha sendiri. 

Indra mengatakan bahwa pada saat fotografi 
menjadi pekerjaan sampingan, keuntungan 
yang didapatkan pada saat itu setara dengan 
gaji yang didapat saat bekerja. Melihat 
prospek yang sangat baik tersebut ia dan 
seorang temannya membuat usaha untuk 
foto dan video. “Saya bagian foto dan teman 
bagian video, tetapi seiring berjalannya 
waktu, ternyata lebih baik dipisah jadi kami 
mengerjakan pekerjaan masing-masing.”
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Dengan jaringan yang sudah dijalin ia mulai 
menawarkan ke klien-klien terdahulunya 
mengenai usaha barunya ini. Karena ia 
sudah mengerti keinginan dari klien-klien 
itu sebagian besar percaya akan kualitas. 
“Bahkan saat awalnya berdiri, ada teman yang 
menjadi investor sekaligus menjadi pemberi 
pekerjaan.” Saat itu usaha ini masih belum 
berdiri sebagai sebuah perusahaan. Ia masih 
bergerak dibidang freelance selama kurang 
lebih 1 tahun.

Baru di tahun 2015 ia mulai mendirikan 
Ruang Imaji Studio. Studio ini tidak hanya 
menawarkan jasa fotografi tetapi juga studio 
untuk pengambilan gambar. Indra memang 
membuat studio berdasarkan pengalamannya 
saat menjadi fotografer freelance. “Saat itu 
banyak studio yang tidak ada lightning, jadi 
harus bawa sendiri untuk pencahayaan.” Oleh 
karenanya, Indra membuat studio yang sudah 
dilengkapi dengan peralatan pencahayaan. 
“Intinya harga bersaing karena untuk ukuran 
studio foto yang sudah ada lighning harga 
kami masih terjangkau,” ujarnya.

Di ruang imaji sendiri terdapat 2 buah studio. 
Satu studio besar yang mampu menampung 
sebuah mobil di dalamnya dan satu lagi adalah 
studio tematik yang biasanya digunakan untuk 
prewedding atau foto buku tahunan.

Kualitas adalah Segalanya
Dalam menjalani bisnis fotografi ini Indra 
mengatakan bahwa kualitas dan ketepatan 
waktu adalah yang utama. Karena baginya 
kepuasan dari klien akan membuat pekerjaan 
terus berdatangan. “Untuk pengerjaan sendiri 
yang paling lama itu masalah perencanaannya, 
mengumpulkan properti dan lainnya.” Indra 
menambahkan bahwa dengan perencanaan 
yang matang maka pada saat foto atau pun 
edit tidak terlalu memakan waktu.

Indra juga memberikan kesempatan bagi 
para klien untuk melakukan pengecekan 
selama dalam waktu yang disepakati. “Karena 
biasanya kami akan melakukan review 
beberapa kali agar mereka puas.” Namun 
terkadang ada saja klien yang meminta 
pengambilan gambar ulang. Tentu akan ada 
biaya tambahan untuk itu.

Menurut Indra bisnis penyewaan studio ini 
juga memiliki prospek yang baik. “Penyewanya 
beragam ada yang professional ada yang 
masih kuliah bahkan ada anak SMU yang 
menyewa untuk buku tahunan mereka.” 
Meski begitu ia mengaku belum gencar 
mempromosikan studionya. Indra mengatakan 
bahwa ia masih sibuk dengan bisnis fotografi 
sehingga belum bisa fokus untuk penyewaan 
studionya.

Ia mengatakan kendala yang dihadapinya 
adalah sulitnya mencari orang yang kompeten 
untuk mengawasi studionya. “Kemarin 
sempat ada yang menjaga tetapi kerjanya 
kurang, sehingga saya mencari lagi.” Ia 
mengatakan untuk studio sendiri memang 
peralatan harus sesuai dengan permintaan 
dari konsumen. Biasanya permintaan akan 
suatu peralatan datang saat mereka menyewa 
dan membutuhkan alat itu. “Pada akhirnya 
konsumen yang meminta, misalnya alat ini 
atau alat itu, kalau memang sesuai dengan 
studio dan permintaan banyak akan coba saya 
siapkan.”

Kedepannya Indra ingin agar usahanya ini bisa 
menjadi studio ternama di Indonesia. “Saya ingin 
ada penyewaan studio di kota lain, jadi semacam 
franchise,” harapnya. (teks:iwa/ ft: reza)
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KateringKatering

Bisnis katering masih sangat memikat 
untuk ditekuni, sebab memiliki 
potensi pasar yang besar

Dengan pertumbuhan yang sangat 
tinggi. Permintaan katering yang 
terus tinggi dipicu oleh beragam 

hal terutama meningkatnya jumlah rumah 
tangga yang memiliki pendapatan tinggi, 
acara perusahaan, maupun berbagai 
perayaan dan pernikahan. Bahkan, saat ini 
banyak perusahaan yang memilih layanan 
katering untuk melayani makan siang dan 
acara-acara lainnya. Dengan demikian, 
peluang dan perkembangan bisnis katering 
tetap terbuka. 

Bisnis katering ini tergolong mudah dan 
tidak terlalu membutuhkan modal besar. 
Bisnis ini sangat tergantung pada seberapa 
banyak konsumen yang Anda layani, karena 
katering biasanya hanya memproduksi 
makanan berdasarkan pesanan. Yang paling 
utama dilakukan adalah bagaimana cara 
memperkenalkan katering Anda sehingga 
banyak calon konsumen yang bisa memesan 
kateringnya  dari Anda.  

Rahayu Setiowati, Ketua Umum Asosiasi 
Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) 
mengatakan jika peluang di bidang kuliner 
terkhusus katering masih sangat besar. APJI 
merupakan perkumpulan para ibu yang 
memiliki hobi memasak didirikan pada 1976 

Memetik Laba 
Bisnis Katering
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dengan nama awal Himpunan Perusahaan 
Katering Jakarta (HPCJ) lalu berubah nama 
pada tahun 1984 menjadi Asosiasi Katering 
Seluruh Indonesia (ACSI). Pada 1987 
terbitlah kesepakatan penggantian nama 
dari ACSI menjadi APJI. Saat ini APJI telah 
memiliki 25 DPD dengan jumlah anggota 
sekitar 20 ribu orang di seluruh Indonesia. 

Diakuinya, industri katering memiliki 
prospek yang sangat cerah. Salah satu 
pendukung penting dalam industri kuliner ini 
adalah sektor pariwisata yang belakangan 
terus digalakkan Pemerintah. “Perhatian 
pemerintah pada sektor pariwisata cukup 
besar. Hal itu secara tidak langsung 
mendukung pertumbuhan di sektor kuliner. 
Kuliner dan pariwisata itu seperti ikatan 
antara daging dan kulit,” sebutnya.

APJI sendiri terus mendorong agar kuliner 
lokal bisa terus berkembang. Saat ini pecinta 
kuliner lokal juga terbilang masih besar, 
sebab jumlah produksi dan beragamnya 
kuliner yang ada di Indonesia.  “Masuknya 
era globalisasi, dimana banyak kuliner asing 
masuk ke Indonesia, sejujurnya kami tidak 
takut. Sebab, ada sekitar 88% pecinta kuliner 
Nusantara yang tak pernah tergoyahkan. 
Ada ribuan kuliner lokal di berbagai 
daerah yang saat ini masih eksis dan terus 
diproduksi,” katanya.

Rahayu menyebut jika pertumbuhan di 
industri kuliner juga terbilang tinggi, baik 
dari sisi pelaku usaha maupun konsumennya. 
Hal ini disebabkan karena semua orang 
membutuhkan makan, baik mereka yang 
tidak punya uang, apalagi yang banyak 
uang. “Usaha ini tidak ada matinya. Yang 
butuh akan jasa ini begitu banyak, pelaku 
usaha di bidang kuliner juga banyak sekali 
dengan beragam makanan yang ditawarkan. 
Inovasinya cepat sekali.”

Namun ia juga tak menampik, jika pasang 
surut pelaku usaha di bidang kuliner juga 
banyak. Mereka yang tidak konsisten 
yang akhirnya terpaksa harus keluar dari 
gelanggang. Terkait penyebab banyaknya 
pelaku usaha kuliner yang gagal, Rahayu 
menyebut beberapa faktor pemicunya.

 Pertama, konsistensi. “Konsistensi itu 
penting. Yang gagal itu mereka yang 
tidak konsisten. Jadi pengusaha di 
bidang kuliner harus jangan kenal lelah, 
harus inovasi terus dalam variasi menu. 
Terlebih katering, standarisasi rasa 
juga penting. Ini salah satu kelemahan 
kita, kalau pesanan sedikit rasa masih 
bisa sama (standar), tapi kalau dalam 
jumlah banyak, rasanya sudah banyak 
perubahan. Harusnya, mau pesan 10 
boks maupun ribuan boks, rasa tetap 
sama.”

 Kedua, penyebab gagalnya bisnis 
adalah jenuh dan kurang percaya 
diri. “Sebagai seorang pengusaha, 
seharusnya kita bisa percaya diri. Harus 
bisa positif thinking. Dengan berpikiran 
positif saja, itu akan membuat bisnis kita 
jalan. Kalau kita yakin bisa, pasti jalan. 
Jangan sekali-kali merasa jenuh. Sebab, 
kalau Anda jenuh kita akan terlindas 
dengan bangsa lain,” sahutnya.   

Lalu, fokuslah pada satu bidang saja. Buatlah 
produk yang eksklusif, karena potensinya 
yang luar biasa. Rahayu kemudian 
mencontohkan seorang pedagang ketan 
bumbu di Magelang yang sukses meraup 
omzet hingga puluhan juta sehari dari hanya 
berjualan ketan saja. “Ya, dengan fokus ke 
satu bidang saja, itu akan membuat sebuah 
produk menjadi eksklusif.  Di Magelang, ada 
pedagang ketan yang memiliki omzet hingga 
puluhan juta sehari. Itu luar biasa sekali.”
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Terkait bisnis katering, dirinya mengaku 
saat ini memang persaingannya terbilang 
ketat. Untuk mengantisipasinya, seperti 
yang dilakukannya, yang terpenting adalah 
konsisten. Dirinya juga memiliki usaha 
katering, Topas Ayu Katering, yang telah 
berdiri sejak 12 tahun lalu. Saat ini dirinya 
telah melayani pesanan katering dari dua 
pabrik di Cibitung dan Cikupa. Setiap hari 
ia harus menyiapkan hingga 22.600 boks. 
Selain pesanan pabrik, ia juga terbiasa 
melayani katering istana kepresidenan, 
DPR RI, Kementerian Luar Negeri, dan 
lainnya. “Kesempatannya masih terbuka. 
Kalau bicara persaingan, ya bersaing 
secara sehat saja. Karena soal rezeki sudah 
ada yang mengatur,” tukas wanita yang 
mempekerjakan 200 karyawan ini.

Bisnis katering berkembang menyesuaikan 
kebutuhan para konsumennya. Misalnya 
karena sibuk bekerja, beberapa orang memilih 
untuk berlangganan masakan katering 
bagi keluarganya. Jika Anda ingin memiliki 
usaha di bidang jasa katering ini tentu sangat 
penting untuk mengikuti selera pasar. Untuk 
itu diperlukan pengetahuan akan jenis 
usaha katering yang akan ditekuni agar bisa 
memperkirakan kebutuhan modal usaha 
katering kita. Selain itu beberapa jenis usaha 
katering memerlukan penanganan yang 
berbeda. Berikut jenis-jenis kaetring yang wajib 
Anda ketahui:

Menentukan 
Jenis Usaha 

Katering

Bahkan, menurutnya, usaha katering ini bisa 
dimulai dari skala rumahan dengan modal 
yang minim. Saat ini anggota APJI sendiri 
terdiri dari para pelaku usaha katering dan 
jasa boga secara umum, dari yang masih 
berskala kecil, menengah hingga besar. 
“Kami dari asosiasi selalu mendorong 
pertumbuhan anggota supaya bisa lebih 
maju lagi. Kami berikan berbagai pelatihan, 
dari halal sampai sanitasi. Menu lokal pun 
kami bisa berikan kursus. Mulailah dari yang 
kecil sampai kemudian menjadi besar,” 
demikian Rahayu yang dalam waktu dekat 
akan menggelar pameran kuliner Nusantara 
di Spanyol. (Choen)
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Katering Pesta 
Usaha katering pesta melayani pesanan 
masakan untuk acara tertentu dalam jumlah 
besar yang bisa kita hidangkan baik secara 
prasmanan maupun secara piringan. Meski 
umumnya menggunakan sistem prasmanan, 
tetapi kadang ditambah pula dengan 
pesanan nasi boks dan tumpeng. Diperlukan 
modal usaha yang cukup besar dalam usaha 
katering pesta karena peralatan memasak dan 
peralatan makan yang digunakan lumayan 
banyak. Di samping itu, sumber daya manusia 
yang diperlukan juga cukup banyak saat ada 
pesanan. Perlu perencanaan, keseriusan dan 
pengelolaan yang benar jika Anda memilih 
jenis katering yang seperti ini. 

Katering Box
Jenis bisnis katering ini fokus pada menu makan 
siang karyawan perusahaan dalam partai kecil 
atau ada juga untuk rumah tangga. Masakan 
biasanya  disajikan dalam rantang atau kotak 
dengan menu nasi putih dan sedikitnya 3 lauk 
serta buah dan kerupuk. Masakan biasanya 
diantar setiap hari dengan menu yang berbeda 
beda. Umumnya dibuatkan daftar menu untuk 
sebulan. Karena menu yang dimasak setiap hari 
berbeda maka juru masak harus menguasai 
hampir semua masakan. 

Katering Perusahaan
Sebenarnya jenis katering ini hampir sama 
dengan katering box karena basanya juga 
untuk makan siang karyawan. Hanya saja jenis 
katering ini biasanya untuk perusahaan atau 
pabrik yang memiliki banyak karyawan dan 
ada sistem shift. Jadi harus menyiapkan makan 
siang dan juga malam. Biasanya jenis catering 
atau jasa boga perusahaan ini berbentuk 
prasmanan yang terdiri dari berbagai menu 
dengan porsinya yang lebih banyak tentunya.

Katering Rumahan
Katering ini meliputi rantangan untuk rumah 
tangga, pesanan prasmanan untuk arisan 
pengajian atau acara lain. Katering rumah 
bisa melayani pesanan sampai 100 orang. 
Menu yang disajikan pun biasanya tidak terlalu 
rumit. Terdiri makanan pokok termasuk sayur-
sayuran dan beraneja macam kue basah. 

Katering atau jasa boga rumah sakit
Jenis katering ini membutuhkan pengetahuan 
yang cukup dalam hal gizi dan harus 
memerhatikan banyak hal. Sebab menu bagi 
orang yang sakit tentu berbeda. Rumah 
sakit sudah memiliki standar tersendiri untuk 
memilih pengusaha katering yang akan diajak 
kerja sama. Antara lain harus mempunyai 
legalitas dari Departemen Kesehatan dan 
beberapa dokumen terkait untuk bisa 
menjalankan usahanya. Ada atau tidaknya 
ahli gizi yang membantu dan apakah bisnis 
katering tersebut sudah berbadan hukum 
atau belum. Menu masakan yang disediakan 
disesuaikan dengan jenis penyakit pasien 
dan nilai giziinya juga sangat diperhatikan. 
Jadi kemampuan dalam menghitung gizi 
sangat dibutuhkan. Syarat-syarat lainnya yaitu 
katering rumah sakit ini harus benar-benar 
memperhatikan tingkat kebersihan mulai dari 
tempat usaha, dapur hingga peralatan yang 
akan digunakannya.

Katering Khusus
Dinamakan katering khusus karena katering 
ini menyediakan masakan bagi pelanggan 
tertentu. Misalnya katering diet atau katering 
sehat, kaetring vegetarian, katering anak, 
katering untuk olahragawan, dan lain-lain. 
Karena sudah memiliki segmentasi pasar 
tersendiri maka menawarkan menu yang 
sesuai dengan kebutuhan pesanan. Diperlukan 
keahlian khusus untuk menghitung nilai gizi 
dari setiap masakan. Maka harga katering jenis 
ini biasanya relatif lebih mahal. 

Katering Tranportasi
Jarak tempuh yang cukup jauh membuat 
jasa tranportasi seperti pesawat terbang, 
kereta api, kapal laut, dan bus antar provinsi 
menyediakan makanan dalam kemasan kotak 
beserta minumannya. Masakan yang disajikan 
bisa berupa masakan pokok maupun berupa 
kue. Untuk melayani jasa transportasi jenis 
katering ini wajib mengikuti persyaratan dan 
beberapa kriteria khusus yang diberikan 
dalam pengemasan. Untuk tranportasi udara, 
diperlukan kemasan yang tahan goncangan, 
tahan bocor dan persyarat lain yang diminta 
oleh masing masing maskapai penerbangan.
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Katering Sekolah
Katering yang diperuntukkan untuk anak-anak 
sekolah untuk makan pagi atau makan siang. 
Biasanya disajikan dalam rantang/tromol makan 
khusus anak-anak. Katering ini juga biasanya 
dapat dipesan jika ada acara di sekolah.

Katering Pernikahan
Katering pernikahan memerlukan kemampuan 
dalam memasak dan merancang tampilan 
makanan agar lebih terlihat menarik lagi. 
Usaha ini juga membutuhkan modal yang 
sangat besar karena harus menyediakan 
banyak hal mulai dari peralatan masak, 
prasmanan, dekorasi meja hingga 
menyediakan pesanan partai besar. Namun 
usaha ini memiliki umur yang sangat panjang 
jika dikelola dengan baik. 

Peralatan Katering

Katering Yatim Piatu dan Rumah Jompo
Katering ini umumnya diselenggarakan 
oleh organisasi sosial atau oleh pemerintah 
dibawah koordinasi departemen sosial dan 
bersifat tidak mencari keuntungan sama 
sekali. Untuk katering rumah jompo umumnya 
bagi yang masih mempunyai keluarga akan 
dipungut biaya. 

Outside dan Inside Catering service
Katering yang menerima pesanan makanan 
yang mana lokasi penyajiannya berbeda 
dengan lokasi dapur pengolahannya. Ada pula 
mobile catering yang melayani konsumen 
dengan menggunakan mobil. Mobile katering 
banyak ditemui di taman, outdoor events, 
pusat perkantoran dan sekolah.

Peralatan dan perlengkapan memasak menjadi faktor 
pendukung yang sangat penting dalam usaha katering. 
Sebab, dengan alat pendukung inilah usaha katering Anda 
bisa berjalan dengan baik. Jika ingin serius membuka 
usaha katering, berikut ini daftar perlengkapan masak 
yang harus Anda miliki!

Peralatan Memasak dan Dapur
Peralatan masak dan perlengkapan dapur wajib 
dimiliki. Berikut daftarnya:
Dandang
Untuk perlengkapan katering, ada beberapa jenis dandang yang 
dibutuhkan. Misalnya dandang air, dandang besar, dan dandang 
nasi. Dandang air digunakan untuk memasak air, dandang besar 
digunakan untuk memasak makanan dalam jumlah besar yang 
jenisnya kuah seperti kuah bakso, kuah soto, kuah sop, dan kuah 
lainnya, dan dandang nasi untuk menanak nasi. Pilihlah dandang 
yang bagus dan tebal agar bisa bertahan lama. 
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Wajan
Wajan atau alat penggorengan lain sangat 
perlu dalam usaha katering. Pilihlah wajan 
yang bagus dan juga tebal agar awet 
digunakan dan tidak gampang rusak. Makanan 
yang tidak berkuah biasanya dipilih untuk 
makanan katering yang dibungkus atau 
dikemas, dan untuk memasaknya dipastikan 
harus memakai wajan. 

Kompor
Kompor adalah perlengkapan yang wajib 
untuk bisnis katering. Jika katering Anda akan 
melayani pesanan dalam jumlah besar, maka 
kompor yang digunakan sebaiknya yang besar 
untuk kebutuhan tersebut. 

Lemari pendingin
Lemari pendingin dibutuhkan untuk 
menyimpan bahan makanan agar tetap segar. 
Hal ini sangat membantu kelangsungan bisnis 
Anda, apalagi kalau jumlah konsumen yang 
dilayani cukup banyak. 

Nah, selain peralatan dan 
perlengkapan tersebut, yang 
juga perlu dimiliki adalah alat 
panggang dan pisau. Ketika 
membeli sejumlah peralatan 
tersebut, pastikan dibeli sesuai 
dengan pelayana katering yang 
akan disediakan.
Peralatan Saji dan Makan
Yang terpenting kedua, yang juga wajib 
dimiliki oleh usaha katering adalah peralatan 
untuk menghidangkan makanan. Alat seperti 
nampan, misalnya, menjadi salah satu yang 
harus dimiliki. Begitu juga dengan centong 
yang berguna untuk menyajikan makanan 
berkuah seperti bubur, sup, dan lain-lain. 
Peralatan lainnya adalah baki nasi, mangkuk 
sayur besar, piring besar, toples kerupuk, 
piring makan, mangkuk, dan pisin. Termasuk 
peralatan kecil lainnya seperti sendok, 
garpu, dan penjepit makanan. Peralatan saji 
tersebut tentu dibutuhkan apabila konsumen 

akan menggelar acaranya di gedung atau 
hotel. Namun jika pelanggan menginginkan 
dibungkus, maka tempat makanannya hanya 
kotak nasi dari mika atau kardus.  

Perlengkapan Dekorasi
Penyedia jasa katering juga terkadang 
diminta untuk mengatur dekorasi dan semua 
pengaturan di tempat pesta. Meski Anda 
menjamin bahwa rasa makanannya enak 
dengan tampilan penyajian yang menarik, 
tapi jangan sekali-kali melupakan tampilan 
dekorasi ruangan. Dalam hal ini, pengusaha 
katering juga harus diusahakan memiliki 
kemampuan dalam mendekorasi tempat. Kain, 
taplak meja, hingga kain serbet, sebaiknya 
harus terlihat menarik dan enak dilihat. Meja 
hidangan menjadi salah satu penunjang agar 
tampilan terliaht lebih menawan. 

Peralatan Kopi dan Teh 
Dalam acara-acara resmi perusahaan seperti 
rapat dan seminar, umumnya terdapat sesi 
coffee break. Oleh sebab itu, pemilik usaha 
katering juga dituntut untuk memiliki peralatan 
katering coffe break atau snack time. Alat 
seperti dispenser, coffee maker, dan tea maker 
harus dimiliki. Peralatan pelengkapnya adalah 
toples gula, kopi, creamer, sampai sendok 
pengaduk. 

Di luar peralatan dan perlengkapan tersebut, 
tentu masih banyak perlengkapan lain yang bisa 
dilengkapi sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas, 
ketika membeli peralatan dan perlengkapan 
katering, tentu Anda harus memiliki 
perencanaan yang matang. Sebab, banyak 
faktor yang harus dipertimbangkan dari mulai 
jenis acara, jumlah tamu atau peserta, sampai 
jumlah makanan yang harus disajikan. 

Nah, agar usaha katering Anda bisa cepat 
dimulai, maka segeralah tentukan jenis 
makanan, menu, dan layanan yang akan 
diberikan kepada para calon konsumen. 
Sebaiknya, segera kumpulkan beberapa menu 
makanan dan kemudian promosikan kepada 
target market Anda. (Choen, bbs/ Foto: ist) 
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Strategi 
Pemasaran 

Bisnis bidang kuliner yang terus 
menjanjikan adalah katering. 
Alasannya target market katering ini 
sangat luas, mulai dari kantor-kantor 
hingga orang yang memiliki hajat 
seperti pesta pernikahan dan berbagai 
acara lainnya. Selain itu usaha ini juga 
dapat dilakukan dimana saja. Namun 
bagaimana membuat bisnis katering 
agar bisa terus yang berkembang dan 
mendatangkan banyak untung? Dengan 
melakukan promosi tentunya. Promosi 
yang masih dinilai ampuh yaitu dari 
mulut ke mulut. Selain itu adakah 
promosi lain yang bisa dilakukan? 

Dimulai Dari Pesanan Kecil
Untuk memasarkan masakan Anda, tidak ada 
salahnya untuk mengambil pesanan-pesanan 
kecil misalnya 20-50 box atau menyajikan hasil 
kreasi masakan pada sat ada acara pertemuan 
keluarga, arisan atau dikirim ke tetangga, 
kerabat dan teman. Tidak hanya kuantitas, 
tapi kualitas harus diperhatikan. Sebab jika 
konsumen merasa puas tentu jasa katering 
milik Anda akan dipercaya menyiapkan 
catering untuk acara yang lebih besar. 
Sertakan kartu nama di setiap acara yang 
Anda tangani untuk memudahkan pelanggan 
menghubungi.

Media Sosial
Sudah banyak pelaku usaha yang 
memanfaatkan internet dan mendia sosial 
sebagai sarana mereka memasarkan produk 
atau usahanya. Penggunaan media sosial 
untuk seperti facebook, twitter, instagram 
dan lain-lain mampu memberikan efek kepada 
produk dan usaha. Atau dengan membuat 
website dan mengikuti forum online. Hanya 

saja yang harus diingat, berikan tampilkan 
atau foto yang menarik tapi tidak menipu 
karena jika berjualan melalui internet dan 
media sosial maka tampilan dan foto produk 
harus bagus dan menggugah selera. 

Promosi Langsung 
Selain media online, cara promosi langsung 
yang bisa dilakukan dengan beriklan di 
media massa seperti koran, majalah, radio, 
mengedarkan selebaran atau memasang 
papan nama. Cara lainnya adalah dengan 
menawarkan kerja sama dengan gedung 
pesta, perias pengantin, swasta, pemborong 
acara pesta, lembaga/ kantor pemerintah, 
perorangan dengan komisi sejumlah tertentu. 
Atau bisa juga menjadi sponsor pada sebuah 
acara. 

Paket Produk
Membuat paket produk yang dapat membuat 
calon konsumen mempunyai lebih banyak 
pilihan. Untuk itu buatlah beberapa pilihan 
produk sehingga konsumen akan merasa 
terpenuhi keinginannya. Beri kemudahan 
pembayaran agar pelanggan tidak merasa 
terbebani dengan besarnya uang muka tanda 
jadi dan pemotongan atas pembatalan pesanan. 
Hal ini bisa menjadi daya tarik konsumen. 

Potongan Harga
Untuk menarik konsumen, tawarkan harga 
promosi. Penetapan harga merupakan salah 
satu faktor keberhasilan katering. Harga yang 
bersaing memang tidak harus berarti murah, 
tapi lebih baik tidak memasang harga jauh di 
atas katering pesaing yang setaraf. Kecuali jika 
Anda yakin bisa memberikan kompensasi lain 
kepada pelanggan, khusus jaminan atas mutu 
makanan dan layanan Anda. Faktor harga yang 
juga bisa menarik pelanggan adalah dengan 
menetapkan harga istimewa untuk pemesanan 
dalam jumlah tertentu atau memberikan 
potongan harga. Atau membuat satu menu 
baru dengan harga khusus yang belum pernah 
dilakukan oleh katering lain. (teks:eri,bbs)
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Tips Merintis 
Usaha Katering 
Usaha katering merupakan salah satu 
bisnis yang bisa dibilang tidak pernah 
mati karena katering tidak lagi hanya 
seputar makanan dan minuman 
semata. Semakin hari semakin banyak 
orang yang memanfaatkannya untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan acara  
mulai dari pertunangan, pernikahan, 
arisan, ulang tahun, acara keluarga, 
acara kantor, katering sehat hingga 
katering untuk rumah sakit. Usaha 
katering memang termasuk bisnis 
cukup menjanjikan, maka tak heran bila 
semakin banyak yang melirik bisnis ini. 
Merintis usaha katering bisa dimulai 
dari bisnis kecil-kecilan, maupun 
langsung membuat bisnis dalam 
skala besar tergantung modal yang 
dimiliki. Semakin besar usaha yang 
akan dijalankan maka akan semakin 
membutuhkan modal yang banyak.

Lalu langkah apa saja yang harus dilakukan 
sebelum membuka usaha katering?

1. Persiapkan Modal Awal
Modal awal untuk memulai usaha katering 
tergantung dari jenis usaha katering yang ingin 
dibuat. Tapi jika masih pemula maka sebaiknya 
memulai usaha katering dari skala kecil. Jika 
sudah berjalan bisa dikembangkan dengan 
menggunakan laba dari bisnis katering. 

2. Memilih Tempat Usaha 
Walau menjalankan usaha katering sebenarnya 
bisa dilakukan dimana saja, ada baiknya tetap 
mempertimbangkan tempat usaha misalnya 
yang memiliki kemudahan akses untuk menuju 
tempat usaha. Tempat usaha katering bisa 

dilakukan dengan cara menyewa, membeli 
tempat khusus, ataupun memanfaatkan rumah 
sendiri sebagai sebagai kantor maupun 
tempat memasak. Mendapatkan lokasi 
strategis memang bisa menjadi salah satu cara 
untuk mempermudah akses para konsumen 
pada usaha katering. Selain kemudahan akses, 
tempat usaha katering usahakan memiliki 
nuansa yang bersih dan rapi. 

3. Menentukan Segmen 
Tentukan tentang target pasar yang akan 
dituju. Ada banyak segmen pasar yang bisa 
dijadikan sebagai target konsumen usaha 
katering. Segmen ini bisa dikelompokkan 
berdasar kelas ekonomi, wilayah geografis 
atau gaya hidup konsumen. Tapi tentunya 
tetap mempertimbangkan modal yang dimiliki.

4. Kualitas Makanan
Harus membuat produk dengan kualitas 
terbaik yang sesuai dengan segmen pasar 
yang dituju. Standar kualitas menu makanan 
memang harus diperhatikan secara cermat. 
Standar tersebut meliputi rasa masakan, 
kebersihan, cara penyajian, dan kesehatan. 
Pemilik jasa katering harus mampu 
memberikan makanan yang berkualitas, lezat 
dan menawarkan beraneka jenis makanan. 
Oleh karenanya dibutuhkan kreativitas untuk 
bisa memodifikasikan makanan. Pengetahuan 
tentang makanan harus lebih ditingkatkan.

5. Supplier Bahan Makanan 
Cari supplier yang memiliki stok memadai 
dan berkualitas. Karena hal itu sangat penting 
untuk usaha katering. Pastikan ada jaminan 
untuk produk bila ada yang tidak sesuai 
dengan pesanan atau barang kurang bagus 
agar tidak merugikan.  Supplier harus bersedia 
mengganti produk tanpa syarat apapun. 

6. Memberikan Pelayanan
Tidak hanya menu yang diperhatikan, 
pelayanan juga harus diutamakan. Katering 
merupakan bentuk pelayanan yang mengatur 
dan menghindangkan makanan dan minuman 
dalam sebuah acara. Untuk itu harus 
memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga 
kepuasan pelanggan. Berikan kesan yang 
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Dapur Jakarta

Setiap Bulan 
Melayani 
Seribu 
Pelanggan 
Memulai usaha yang berdasarkan atas 
hobi dan kecintaan terhadap suatu 
hal merupakan suatu hal yang sangat 
mengasyikan. Demikian juga dengan 
Melina yang membangun usaha 
atas dasar kecintaannya terhadap 
dunia masak yang juga merupakan 
hobinya sejak masih duduk di bangku 
sekolah menengah pertama. Usaha 
katering yang dibangun tahun 2014 
dengan nama Dapur Jakarta tersebut 
memberikan pelayanan katering untuk 
para karyawan di perkantoran.

bagus sehingga baik tuan rumah dan para 
tamu akan membicarakannya. Hal itu menjadi 
promosi gratis bagi usaha Anda. 

7. Harga Bersaing
Harga untuk setiap segmen konsumen 
tentunya berbeda-beda. Harga tersebut 
berkaitan dengan menu dan layanan yang 
diberikan. Untuk itu perlu dibuat daftar harga 
secara rinci, bisa pula dibuat beberapa paket 
harga. Namun walau jenis pelayanan dan menu 
ada perbedaan tapi tetap harus memberikan 
yang terbaik dan tidak mengecewakan 
konsumen. 

8. Tenaga Kerja yang Terampil
Memiliki tenaga kerja yang terampil dan siap 
melayani berbagai menu masakan dalam 
kapasitas banyak sangat dibutuhkan dalam 
usaha katering. Orang yang yang memiliki 

kecintaan terhadap kuliner yang mampu 
menyajikan hidangan yang lezat. Tenaga 
kerja yang kuat sangat dibutuhkan karena 
saat melayani pesanan dalam partai besar 
sangat membutuhkan tenaga ekstra. Tapi jika 
pendapatan belum cukup, Anda bisa mencari 
tenaga kerja honorer atau harian.  
Tapi tenaga yang dibutuhkan tidak hanya yang 
terampil memasak tapi juga tenaga yang andal 
dalam bidang pemasaran, pelayanan, dan 
bagian produksi.

9. Mengatur Usaha
Usaha katering membutuhkan pengaturan 
atau manajemen yang meliputi keuangan, 
manajemen organisasi, manajemen produksi, 
dan lainnya. Oleh sebab itu harus membuat 
perencanaan yang matang, pengorganisasian 
yang rapi, pelaksanaan terbaik, adanya kontrol 
serta evaluasi untuk mengetahui kekurangan 
sehingga bisa memberikan yang lebih baik. 
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Saat memulai usaha katering, 
ia membutuhkan modal awal 
sekitar Rp10 juta rupiah yang 
dipergunakannya untuk memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarana dapur serta 
operasional transportasi. Saat ini ia sudah 
memiliki dua mobil operasional serta delapan 
kendaraan motor sebagai sarana akomodasi. 
Menurut Melina, usaha sepertinya tersebut 
selain harus memiliki skill dalam memasak 
juga perlu memiliki kemauan dari hati. “Agar 
memperoleh hasil yang total, baik dalam segi 
rasa maupun lainnya.” Pada mulanya memulai 
bisnis katering, Melina hanya memiliki dua 
orang karyawan dan melayani customer yang 
jumlahnya masih dibawah sepuluh orang. 
Namun, seiring berjalannya dengan waktu 
dan semakin berkembangnya usaha katering, 
saat ini sudah ada 20 orang karyawan dan 
customer yang jumlahnya mencapai 1.000 
orang yang dilayani setiap bulannya.

Melina yang melayani konsumen di 
perkantoran kerapkali menjalani sistem 
kontrak dengan perusahaan-perusahaan 
terkait dalam menyuplai makanan. “Untuk 
perusahaan beragam masa kontaknya, 
kadang ada yang tiga bulan, enam bulan 
hingga satu tahun,” ujarnya. Hingga saat 
ini ia sudah mampu menyuplai 20 hingga 
30 perusahaan setiap bulannya. Menu yang 
ditawarkan oleh cukup beragam diantaranya 
ayam bumbu rujak, sapi lada hitam, rendang, 
gulai ayam dan lain-lain. Menurut wanita 
kelahiran 20  desember 1981 tersebut salah 
satu hal yang membuat usahanya berkembang 
adalah promosi yang dilakukan oleh para 
pelanggannya atau bisa dikatakan promosi 
dari mulut ke mulut. Para pelanggannya 
mengaku merasa puas dengan kualitas dan 
rasa yang diberikan oleh kateringnya. Kendati 
demikian, Melina masih tetap melakukan 
promosi dengan cara beriklan, melalui media 
sosial serta website. Sejak awal usaha, Melina 
sudah memfokuskan pada target konsumen 
di kelas perkantoran atau perusahaan-
perusahaan. Untuk setiap menunya, Melina 
mengenakan biaya sebesar Rp25.000. Selain 
menu tersebut, Melina juga menerima pesanan 
untuk prasmanan di perkantoran untuk 100 
hingga 300 orang. 

Melina menyadari usaha sepertinya ini 
memang banyak memiliki pesaing. Dalam 
menghadapi kompetitornya ia tidak ambil 
pusing. “Kompetitor itu pasti selalu ada.
Oleh sebab itu saya menyikapinya dengan 
memberikan menu serta cita rasa makanan 
serta tampilan pada makanan yang terbaik 
untuk para customer.” Dengan melakukan 
langkah demikian, para konsumen tetap 
setia pada kateringnya. Bahkan dalam setiap 
bulannya ia dapat meraup omzet 300 hingga 
500 juta rupiah.

Melina mengakui keberhasilan usaha 
kateringnya tak lepas karena mendapat 
dukungan penuh dari suaminya. “Usaha 
katering ini memang saya bangun bersama 
suami. Jadi ketika terjadi suatu kendala 
dalam bisnis, sesegera mungkin kami saling 
sharing guna membahas dan mencari solusi 
dari permasalahan yang muncul tersebut,” 
ujarnya. Dalam menjalani usahanya tersebut 
memang tak ayal sesekali mendapatkan 
kendala. Hambatan itu dirasakan oleh para 
karyawannya yang harus memberikan 
masakan yang terbaik kepada para customer.
Melina membagi jam kerja karyawan menjadi 2 
shift karena ia memberikan pelayanan katering 
dari selama seminggu penuh. 

Walau usahanya sudah terhitung berhasil, 
Melina mengaku tetap akan terus melakukan 
inovasi-inovasi lain guna memperbaiki 
dan mempertahankan kualitas makanan 
dari jasa kateringnya demi kepuasan para 
customernya. Selain hal itu ia juga berecana 
untuk melakukan ekspansi usaha. Melina pun 
bersedia berbagi tips usaha kateringnya. 
“Dalam menjalani bisnis itu haruslah 
menjaga kualitas. Selain hal itu dalam 
menjalani bisnis tidak boleh merasa putus 
asa apabila mendapatkan kendala-kendala. 
Kita juga jangan hanya membangun bisnis 
semata numun juga berusaha dapat terus 
mempertahankan binsis yang sedang kita 
jalani itu sendiri” tutupnya. (teks:darma/
foto:darma,dok.pri)
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Bisnis laundry masih empuk dengan 
potensi pasar yang besar. Sebab, 
kebutuhan akan jasa ini terutama di 
kota-kota besar masih terus meningkat 
setiap tahunnya. Gaya hidup yang serba 
praktis ditambah kesibukan bekerja 
membuat sebagian besar orang tidak 
sempat lagi untuk mencuci. Solusi 
menggunakan jasa laundry menjadi 
satu-satunya yang ada saat ini.

Terkait hal ini, Ketua Umum Asosiasi 
Laundry Indonesia (Asli) Apik 
Primadya mengatakan jika  potensi 
laundry memang masih sangat 
besar. Hal ini bisa dilihat salah 

satunya dari pertumbuhan pengusaha yang 
ingin membuka jasa ini. Saat ini hampir 
di setiap kota, outlet-outlet laundry terus 
menjamur. Setiap tahunnya, pengusaha 
laundry diperkirakan tumbuh hingga 20%. 
Berdasarkan data Asli, anggota yang 
tergabung dalam grup Asli di jejaring sosial 
saja sudah lebih dari 10 ribu orang. Mereka 
adalah para pengusaha laundry dari berbagai 
daerah di Tanah Air.  

Apik menyebut, Asli memiliki cita-cita 
menjadikan pengusaha laundry Indonesia 
profesional di bidangnya baik secara keilmuan, 
SOP, maupun manajemen. Organisasi ini 
juga sebagai wadah untuk berbagi ilmu, 
riset, inovasi baru sekaligus sebagai tempat 
perlindungan pengusaha laundry dan atau 
general cleaning. “Kami punya keinginan 
agar para pengusaha laundry ini bisa naik 
kelas. Oleh sebab demikian, laundry itu harus 
distandarisasi mulai dari tampilan outletnya 
sampai ke pelayanannya. Nah, kalau ingin 
memiliki pelayanan yang baik, tentunya harus 
ada prosedur,” kata Apik.

Laundr
y

Bisnis 
Laundry 
Tumbuh 20% 
per Tahun
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Di sisi lain, selain jumlah pengusaha yang 
terus bertumbuh, demikian pula dengan 
jumlah konsumen. Para pengguna jasa ini 
yang rerata berasal dari kalangan mahasiswa, 
karyawan, rumah tangga, dan lainnya pun 
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam 
hal ini Apik memberikan gambaran, “Sebutlah 
penduduk di Jakarta saja ada 10 juta. Dari 
jumlah tersebut anggaplah 20% saja yang 
menggunakan jasa laundry. Ini kan artinya 
ada 2 juta orang yang membutuhkan jasa ini. 
Misalnya mereka sehari mencuci 1 kg saja, 
berarti ada 2.000 ton cucian per hari.”

Ia meyakini angka tersebut akan terus 
meningkat. Sebab kultur masyarakat 
Indonesia masih banyak ingin dilayani dan 
tidak mau ribet. Namun, nyatanya masih 
banyak pengusaha laundry yang belum bisa 
memberikan pelayanan terbaiknya. “Di sinilah 
fungsi asosiasi untuk memberikan edukasi 
dan pelatihan yang terkait dengan pelayanan. 
Sekarang ini masih banyak laundry yang 
belum bisa melayani konsumen dengan baik. 
Di beberapa tempat, banyak konsumen yang 
minta express dan ini memerlukan knowledge 
dan kualitas mesin yang baik,” ujarnya.

Agar Tak ‘Gugur’ di Bisnis 
Laundry
APik menyadari jika persaingan di bisnis 
ini cukup ketat. Dengan masalah ini pula, 
akhirnya banyak pelaku usaha laundry yang 
berguguran. Agar tak banyak lagi pengusaha 
laundry yang tumbang, melalui asosiasi 
yang dipimpinnya, ia bergerak mengedukasi 
pelaku usaha agar tak menjadikan pesaing 
sebagai mitra yang bisa berkolaborasi 
dalam ‘memanjakan’ konsumen. “Ya, selain 
yang tumbuh dan berkembang, memang 
ada pula pengusaha yang akhirnya tutup. 
Harus diakui, di bisnis apapun, persaingan 
itu pasti ada, termasuk di laundry. Bahkan, 
antaranggota asosiasi juga pasti bersaing. 
Nah, kalau persaingan ini disikapi dengan 
banting-bantingan harga, mereka pasti tutup, 
karena tak ada profit yang masuk. Seharusnya, 
sesame pelaku usaha bisa bersaing secara 
sehat dengan keunggulan pelayanan masing-
masing. Malahan kami saat ini mendidik untuk 
melakukan kolaborasi antaranggota yang 

kebetulan outlet laundry-nya berdekatan. 
Misalnya, si A tidak memiliki mesin pemeras 
karpet karena harganya mahal, maka dia 
bisa kolaborasi dengan anggota lain yang 
memilikinya. Atau laundry A ramai sementara 
laundry B sepi, beberapa pekerjaan bisa 
dilempar ke si B. Ini yang saat ini coba kami 
gagas,” terangnya.

Agar tidak mudah gugur di bisnis ini, Apik 
memiliki trik untuk menangkalnya. Salah 
satu yang terpenting adalah terkait dengan 
lokasi. Usahakan agar lokasi outlet laundry 
bisa mudah dijangkau oleh konsumen dan 
berada di kawasan padat penduduk. “Lokasi 
yang strategis itu sangat penting. Seiring 
dengan perkembangan teknologi, bisa 
juga dilengkapi dengan web yang baik dan 
pelayanan antar-jemput.” Selain itu, faktor 
tidak berkembangnya usaha laundry bisa 
disebabkan karena tidak inovatif. “Dia merasa 
sudah nyaman, sehingga dia santai-santai 
saja. Sementara pesaingnya telah membuat 
beragam terobosan dengan menambah 
cabang dan lain-lain. Kalau seorang pelaku 
usaha sudah merasa puas dan tidak belajar 
lagi, pasti dia akan terlindas,” imbuhnya.

Faktor ketiga adalah tidak fokus. Menjadi 
seorang pengusaha itu harus fokus, tidak usah 
melirik segmen lain terlebih dahulu. “Kami di 
asosiasi juga mengajarkan bagaimana pelaku 
usaha laundry bisa meracik parfum dan 
membuat deterjen sendiri. Nah, ada beberapa 
pelaku usaha laundry yang mau mengerjakan 
semuanya. Akibatnya dia menjadi tidak fokus, 
karena konsentrasinya terbelah ke parfum 
dan deterjen. Saya sendiri memilih fokus ke 
laundry saja, urusan parfum dan deterjen lebih 
baik membeli ke supplier,” tukas pemilik 12 
outlet Apique Laundry ini.

Menjadi pengusaha laundry juga harus siap 
dengan perkembangan zaman. Salah satu 
yang terbaru dalam industri per-laundry-
an ini adalah dengan hadirnya laundry 
koin. Menurutnya, konsep ini diadopsi dari 
Eropa dan Amerika yang sudah sejak lama 
mengembangkan laundry koin. Termasuk 
di Malaysia, laundry koin di negeri itu sudah 
memasyarakat. “Di Indonesia ini baru saja 
diperkenalkan, belum terlalu berkembang. 
Selain laundry koin harganya lebih mahal, 
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karakter masyarakat kita saat ini masih suka 
dengan laundry biasa.”

Berkembangnya laundry koin di Negara lain 
tidak terlepas dari sulitnya mencari tenaga 
kerja. Di masa depan, dengan semakin sulitnya 
mencari karyawan di industri laundry, bukan 
tidak mungkin laundry koin menjadi satu-
satunya pilihan yang akan berkembang di 
Indonesia. “Sejujurnya, saat ini SDM adalah 
faktor paling utama dalam usaha laundry. 
Memasukkan pakaian ke mesin, mengecek 
bersih atau tidak, dan menyetrika, kan butuh 
manusia. Mesin, pewangi, dan deterjen hanya 
pendukung saja,” akunya.

Menurutnya, usaha laundry ini bisa dimulai 
dengan modal minim. Pada 2008 lalu, saat 
dirinya memulai Apique laundry, misalnya, ia 
hanya menghabiskan modal sekira Rp20 juta. 
Modal tersebut dipakai untuk membeli mesin 
cuci dan mesin pengering, serta renovasi 
outlet. Dengan talenta dan keuletannya 
dalam bisnis ini, saat ini Apique Laundry telah 
berkembang menjadi 12 outlet dan mampu 
menyerap cucian hingga 500 kg per hari.  
Adapun konsumennya merupakan kalangan 
kelas menengah atas dengan harga Rp9 ribu 
per kg dengan jaminan 3 hari selesai. “Harga 
juga disesuaikan dengan kalangan mana yang 
akan disasar. Saya lebih cenderung menyasar 
pasar yang tidak banyak menawar, tapi lebih 
melihat ke kualitas pelayanan. Bahkan, kami 
juga melayani paket ekspress sehari selesai, 
tentunya dengan harga yang berbeda,” 
sahutnya.

Bagi yang tertarik dengan bisnis laundry, Apik 
menyebut jika modal minimalnya adalah sekira 
Rp10 juta. Meskipun lebih sederhananya lagi, 
mengoperasionalkan mesin cuci yang ada 
di rumah juga sudah bisa melayani laundry. 
“Asalkan ada kemauan, dengan menggunakan 
mesin cuci yang sudah ada juga bisa. Tapi 
kalau ingin lebih praktis sehingga tidak usah 
menjemur, ya pakailah mesin pengering. Kalau 
mau cepat lagi, pakailah setrika uap. Mau yang 
lebih cepat lagi, tingkatkan kualitas mesinnya 
ke mesin industri,” imbuh Apik. 

Berbicara tentang profit, rerata pengusaha 
laundry (khusus laundry kiloan) mampu 
mengantongi laba antara 20-30% dari omzet. 

Sementra yang melakukan layanan ekspress 
bisa untung lebih besar, yakni sekira 50-60%. 
Bahkan, dengan kualitas SDM dan mesin 
yang mumpuni, ada laundry yang menjamin 
6 jam selesai. Namun yang lebih menjanjikan 
keuntungannya adalah laba dari laundry 
satuan yang mencapai 50-80%.   

Kedepan Asli sendiri akan terus meningkatkan 
sosialisasi dan pelatihan ke berbagai daerah di 
Tanah Air. Saat ini Asli sudah ada di 16 provinsi 
dengan target di 2018 nanti bisa menembus 
semua provinsi yang ada. “Agar para pelaku 
usaha ini bisa semakin baik, kami terus 
lakukan edukasi melalui berbagai pelatihan 
yang terkait dengan teknis operasional usaha, 
manajemen, keuangan, SDM, dan lainnya. 
Bahkan trik-trik marketing yang terkait 
cara melejitkan omzet, cara menghadapi 
persaingan usaha, kami juga ajarkan kepada 
para anggota. Puncak harapan dari ini pada 
akhirnya bermuara pada kepuasan konsumen,” 
demikian Apik.  (Choen/Foto: Reza, ist)  
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Persiapan 
Bisnis 
Laundry
Peluang usaha laundry masih 
sangat bagus. Tidak memiliki waktu 
mencuci,menjadikan bisnis ini 
terus membuka celah bisnis yang 
menjanjikan. Usaha laundry baik 
kiloan, satuan dan koin masing-masing 
memiliki konsumen sendiri. Hanya 
saja pesaing untuk bisnis ini juga ketat. 
Untuk itu diperlukan persiapan yang 
matang agar keuntungan bisnis laundry 
bisa mengalir. Hal ini penting sebab 
dalam menjalankan usaha laundry, 
kepercayaan adalah penting. Sebab 
jika terjadi kesalahan saat pencucian 
pakaian konsumen, akan menjadi 
masalah di kemudian hari. 

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

Pahami Cara Mencuci
Sepintas mencuci tampak mudah. Mungkin 
benar jika Anda mencuci baju sendiri. Tapi 
untuk usaha laundry tidak semudah itu. Anda 
harus mengerti cara mencuci masing-masing 
jenis kain merupakan hal penting. Jika tidak 
baju-baju tersebut bisa rusak, luntur atau 
molor.

Sistem Pencucian
Biasanya sistem pencucian yang digunakan 
dinamakan dry cleaning dan juga laundry. 
Walau kedua sistem pencucian tersebut untuk 
menghilangkan noda atau kotoran pada baju 
agar terlihat lebih bersih namun keduanya 
berbeda baik pengerjaan maupun bahan 
yang digunakan untuk membersihkan kotoran 
pakaian.

Kenali Jenis Noda
Anda harus mengerti ini menggunakan 
deterjen yang benar dan teknik yang tepat 
agar pakaian benar-benar bersih. Misalnya 
untuk mengatasi pakaian yang terkeda noda 
minyak tentu berbeda dengan noda tinta atau 
noda-noda lainnya. Saat menghilangkan noda, 
kadang sering muncul berbagai permasalahan.  
Anda harus menguasai teknik dasar untuk 
menggilangkan noda diantaranya adalah 
mengetahui masalah kelunturan yang bisa 
terjadi saat pencucian. 

Perlengkapan
Pilih perlengkapan dan peralatan yang mudah 
untuk dijalankan dan pastikan kualitasnya 
diatas untuk menghindari cepat rusak, 
sehingga tidak terjadi pemborosan.

Persiapan Tempat
Tempat untuk mencuci, untuk menjemur 
dengan aman, tempat menyetrika pakaian, dan 
tempat menyimpan pakaian.

Hitung Biaya
Setiap usaha tentunya memerlukan peralatan 
sebagai penunjang dan tenaga kerja yang 
dibutuhkan. Semua itu berhubungan dengan 
dana yang Anda miliki. Karena usaha masih 
baru maka sebaiknya pengeluaran disesuaikan 
dengan modal. Beli semampu Anda atau yang 
benar-benar diperlukan. Demikian juga dengan 
jumlah karyawan yang Anda perlukan. 

Lokasi Laundry
Ramai atau tidaknya konsumen memberikan 
pengaruh pada sebuah usaha, untuk itu harus 
perhatikan lokasi berdirinya laundry. Karena 
laundry memang membutuhkan banyak 
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pelanggan sehingga perlu melakukan penilaian 
target lokasi yang akan dipakai. Lokasi ini 
sebaiknya dekat dengan keramaian, dekat 
dengan kampus, ataupun biasa jadi didekat 
perumahan. Kecuali jika memang Anda 
mempunyai konsep membedakan tempat 
layanan laundry dengan tempat produksi. 
Hanya saja jika pada saat awal lebih baik untuk 
mengabungkan terlebih dahulu antara tempat 
layanan konsumen dengan pengolahan karena 
akan menghemat biaya awal dan juga biaya 
pengeluaran harian. (teks:eri,bbs)

Peralatan dan 
Perlengakapan 
Laundry

Setiap usaha selalu membutuhkan 
peralatan dan perlengkapan demikian 
juga usaha laundry. Selain peralatan 
utama dibutuhkan pula perlengkapan 
tambahan atau pendukung. Dengan 
peralatan yang lengkap maka akan 
memberi pemasukan pada usaha Anda. 
Sebaliknya jika perlengkapan minim, 
maka pemasukan pun agak lambat. 
Pilih perlengkapan dan peralatan 
yang mudah untuk dijalankan dan 
berkualitas untuk menghindari 
cepat rusak, sehingga tidak terjadi 
pemborosan. Untuk itu Anda perlu 
mengetahui apa saja yang diperlukan.

Peralatan dasar usaha laundry
Mesin Cuci
Anda bisa memilih mesin cuci yang terdiri 
dari pelapis atau pelindung pada bagian 
luarnya dan mesin cuci yang memiliki drum 
silinder. Anda bisa membeli mesin cuci yang 
berkapasitas besar untuk kerja yang lebih 
efesien. Biasanya mesin untuk usaha laundry 
minimal terdiri dari dua mesin, yaitu washer 
(pencuci) dan dryer (pengering). Selain itu 
Anda pun bisa memilih mesin cuci yang Top 
loading (pintu atas) dan Front loading (pintu 
depan). Bila Anda membeli mesin Top loading 
pilih yang satu tabung karena kemudahan 
pengoperasian dan kualitas cucian.Harganya  
tergantung kapasitas, merek, fitur, dan 
sebagainya. Jika mesin cuci yang Anda pilih 
tersebut bagus, pastinya tidak akan merusak 
pakaian. 

Mesin Pengering 
Mesin pengering juga ada 2 macam yaitu yang 
menggunakan listrik dan yang menggunakan 
gas LPG. Mesin pengering digunakan apabila 
tidak ada panas matahari atau pakaian yang 
berubah bentuk jika terkena langsung panas 
matahari (bahan wool atau sutra). Mesin 
pengiring model Front Loading, bekerja untuk 
mengeringkan pakaian lembab/ ekstrak 
menjadi kering 100%, tanpa harus dijemur 
manual. Mesin ini sangat berguna saat musim 
hujan dan minimal laundry memiliki 1 unit 
mesin pengering seperti ini.

Setrika Listrik
Steamer Listrik
Setrika uap berbentuk vertical yang biasa 
digunakan untuk bahan seperti nylon dan 
sutra. Menggunakan steamer maka hasil 
pakaian akan lebih rapi.

Boiler Gas
Setrika pakaian yang memberikan hasil 
uap panas untuk merapikan pakaian. Biasa 
digunakan untuk usaha laundry dalam jumlah 
orderan banyak.
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Spotting Gun
Berguna untuk pencucian dry clean (untuk 
pakaian yang tidak bisa menggunakan mesin). 
Berguna untuk mencuci pada titik-titik noda 
yang menempel pada pakaian. 

Timbangan Laundry
Timbangan Duduk (10kg atau 25kg)

Tag Gun 
Tag gun berguna untuk menandai pakaian 
pelanggan supaya tidak tertukar dengan 
pelanggan lain dalam proses pencucian

Peralatan Pendukung
Selain peralatan dasar dibutuhkan beberapa 
peralatan dan perlengkapan lain untuk 
menjalankan usaha laundry ini. Semakin 
lengkap dan berkualitas perlengkapan yang 
dipilih maka semakin baik kualitas jasa laundry 
Anda. Peralatan pendukung tersebut adalah:

 Peralatan Penghilang Noda 
Peralatan penghilang noda yang harus 
Anda siapkan untuk jasa laundry 
diantaranya adalah meja spotting, sikat 
(spotting brush), tungkai gosok noda 
(spatula) dan juga karet busa (spons). 

 Plastik Packing Laundry 
Plastic Packing (ukuran 30×50, 35×50, 
40×60, 60×100). Ukuran 40 X 60 cm untuk 
pakaian dan 80 untuk Bedcover

 Hanger 
Pilih hanger dari bahan kawat besi 
sehingga tidak mudah patah atau rusak.

 Keranjang Baju

 Kain Kasa

 Lemari Penyimpanan

 Meja dan peralatan tulis (nota bon, pulpen, 
buku administrasi, lakban, stapler)

 Ember untuk perendaman

 Meja setrika

 Sprayer

 Rak penyimpanan pakaian yg telah selesai 
dipacking

Untuk alat-alat tersebut tidak semua tersedia 
di pasaran umum, bisa saja hanya tersedia di 
distributor laundry.

Bahan Baku Laundry
 Cairan pelicin pakaian

 Deterjen  Pilih sabun cair yang berbusa 
rendah sehingga mesin jadi awet

 Pemutih

 Pelembut Pakaian

 Parfum 
Pilih aneka parfum sehingga pelanggan 
dapat memilih wangi mana yang mereka 
suka 

 Obat Penghilang Noda 

Pilih obat penghilang noda yang tepat seperti 
dry sulvet, wet sulvet, Co-sulvet, wet dan 
dry sulvet, obat dari jenis alkali, asam cuka 
dan formula tanin. Pilih obat penghilang 
noda yang berkualitas. Sulvent  adalah zat 
yang digunakan untuk proses drycleaning 
(biasanya Jas atau pakaian yang mudah 
berubah  bentuk apabila dicuci dengan air 
biasa) Semua cairan tersebut adalah bahan 
kimia sehingga usahakan bahan yang dipakai 
aman bagi kain/pakaian yang dicuci, aman 
bagi kulit/kesehatan karyawan dan aman bagi 
lingkungan. Sebab ini akan berpengaruh pada 
citra pelayanan yang diberikan dari bisnis 
laundry Anda. Ingat, salah satu kesuksesan 
usaha laundry adalah bagaimana Anda mampu 
membuat pakaian yang penuh noda atau 
kotoran menjadi bersih tanpa menimbulkan 
kerusakan pada pakaian. (teks:eri,bbs)
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Konsumen 
Jasa Laundry
Saat membuka usaha tentu sudah 
menetapkan siapa saja sasaran 
konsumen. Hal tersebut penting karena 
akan menentukan berjalan atau tidaknya 
sebuah usaha. Untuk usaha laundry, 
diperlukan pembidikan konsumen. Untuk 
usaha laundry biasanya cocok ditujukan 
untuk lingkungan yang memiliki 
masyarakat dengan aktivitas padat. 
Sangat penting menentukan konsumen 
utama, agar pengeluarkan harian 
bisa tertutupi dan tidak menggangu 
operasional harian. Ini peluang Anda 
menjadi penyedia layanan laundry 
yang memudahkan sasaran mencuci 
pakainnya. Siapa saja sasaran konsumen 
jasa laundry yang potensial?

Mahasiswa
Mahasiswa yang mengontrak atau ngekos 
umumnya tidak punya waktu untuk mencuci. 
Mereka juga tidak terbiasa mencuci di rumah, 
sehingga laundry adalah solusi terbaik. 

Karyawan 
Selain mahasiswa, karyawan yang mengontrak 
atau ngekos juga merupakan konsumen 
potensial jasa laundry sebab mereka juga tidak 
punya waktu untuk mencuci pakaian. 

Pasangan Baru 
Pasangan yang baru menikah dan 
keduanya sibuk bekerja umumnya juga suka 
menggunakan jasa laundry. Menurut mereka 
biaya laundry jauh lebih hemat daripada 
menyewa pembantu rumah tangga.

Ibu Rumah Tangga 
Alasan rumah yang sempit sehingga tidak 
memiliki lahan untuk menjemur baju menjadi 
alasan ibu rumah tangga memilih jasa 
laundry. Selain itu, kelelahan mengurus rumah 
tangga juga menyebabkan banyak ibu rumah 
tangga yang kini menggunakan jasa ini. Oleh 
karenanya pemilihan lokasi mendirikan laundry 
tidak hanya di dekat tempat kos, kontrakan 
tapi juga dekat perumahan.

Peserta Diklat
Saat para CPNS, pegawai BUMN, dan 
perusahaan lainya melakukan diklat dalam 
jangka waktu tertentu, biasanya panitia 
menyediakan jasa laundry. Tidak ada salahnya 
Anda bekerjasama dengan panitia atau EO 
yang menyelenggarakan acara. Apalagi bila 
usaha laundry Anda memang berkualitas. 
(teks:eri,bbs)
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Strategi dan 
Promosi Bisnis 
Laundry
Bisnis laundry bukan lagi bisnis yang 
hanya bisa dikembangkan oleh para 
pemilik modal yang besar. Usaha 
laundry dengan modal kecil juga 
dapat dilakukan.Maka tak heran 
bila perkembangan bisnis laundry 
semakin hari kian meningkat 
karena keuntungan yang diperoleh 
cukup besar. Namun persaingan 
di bisnis laundry pun semakin ketat. 
Dibutuhkan strategi pemasaran dan 
juga promosi yang tepat sesuai dengan 
sasaran pasar. Lalu, bagaimana caranya 
agar bisnis laundry bisa menang dalam 
persaingan?

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

Terima Komplain
Karena usaha ini bergerak dalam usaha jasa 
atau pelayanan maka konsumen adalah raja. 
Oleh karenanya jalin hubungan yang baik 
dengan setiap pelanggan sebab mereka 
adalah mitra bisnis Anda. Dengar dan terima 
komplain mereka untuk segera memperbaiki 
kesalahan. Dengan cara ini maka diharapkan 
Anda memiliki banyak konsumen yang loyal.

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

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

Layanan Berkualitas
Berikanlah standar layanan yang berkualitas 
tinggi. Peningkatan layanan harus selalu 
menjadi prioritas dalam usaha jasa ini. 
Tingkatkan layanan dalam berbagai servis 
yang memuaskan. Menjaga kualitas layanan 
sangat diperlukan agar para konsumen 
tidak berpaling. Peristiwa yang sering terjadi 
dan menyebabkan bisnis laundry tak bisa 
berkembang adalah menurunnya kualitas 
layanan. Seiring banyaknya order tanpa 
diikuti peningkatan layanan sangat rentan 
menyebabkan kualitas layanan akan menurun.

Sistem Antar Jemput
Jika memungkinkan sediakan layanan fasilitas 
antar jemput laundry. Sistem ini memudahkan 
pelanggan sehingga tidak perlu repot 
mengantarkan cucian ke tempat usaha Anda. 
Namun tentu saja harga yang ditawarkan lebih 
mahal dibandingkan dengan pelanggan yang 
datang sendiri ke tempat usaha Anda.

Potongan Harga
Potongan harga selalu dapat menarik 
calon pelanggan untuk datang. Potongan 
harga dimaksudkan untuk menciptakan 
kelangsungan bisnis Anda. Semakin banyak 
yang berkunjung akan meningkatkan omzet. 
Jangan segan pula untuk memberikan diskon 
pada jumlah order tertentu. Siapkan sebuah 
potongan harga atau layanan yang berbeda 
dari lainnya.

Diskon Member
Pelanggan biasanya akan merasa senang 
bila diistimewakan. Untuk itu buatlah 
sistem diskon untuk setiap pelanggan yang 
mempunyai kartu member. 
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Sistem Kupon
Banyak layanan dapat membuat pelanggan 
awet. Sistem kupon juga bisa dilakukan tapi 
dengan persyaratan tertentu. Setiap mereka 
laundry akan diberikan satu kupon. Setelah 
terkumpul 8 kupon akan mendapat gratis 
laundry beserta garansi. Seperti mengganti 
cucian yang hilang atau rusak dengan nilai 
rupiah tertentu. 

Undian Berhadiah
Undian berhadiah dapat dilakukan setiap 
tahun atau enam bulan sekali. Hal itu bertujuan 
agar para pelanggan lebih loyal lagi dan 
tidak bosan kepada bisnis laundry yang Anda 
jalankan. 

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

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

Inovasi
Inovasi menjadi kata kunci utama agar bisnis 
laundry selalu bisa berkembang. Inovasi 
bisa berupa dalam layanan. Misalnya tidak 
hanya melayani pakaian tapi juga cuci khusus 
sepatu, tas, dan boneka. Pelanggan akan 
merasa senang karena laundry Anda memiliki 
pelayanan cuci yang tergolong lengkap. 
Inovasi pula dalam memberikan pelayan 
langsung kepada konsume agar mereka tidak 
kecewa. Untuk itu, jalin komunikasi yang 
baik dengan para pelanggan. Terkadang, 
pelanggan menjadi loyal karena memiliki 
kedekatan dengan pemilik usaha. 

Langkah Promosi
Identitas Laundry
Langkah utama melakukan promosi adalah 
memasang identitas laundry anda dalam tas 
pembungkus pakaian laundry. Selanjutnya 
dapat berpromosi melalui media sosial. Aktif 
di dunia online untuk memperluas wilayah 
usaha agar lebih dikenal masyarakat. Atau 
promosikan dengan membuat plang nama, 
promosi dari mulut ke mulut, atau menempel 
pamflet-pamflet. 

Paket Harga Murah
Konsumen akan suka dengan harga murah. 
Menawarkan harga dalam beberapa paket 
bisa dicoba. Seperti paket bulanan murah 
yang terdiri dari beberapa fasilitas penawaran, 
ini akan menarik banyak minat konsumen. 
(teks:eri,bbs)
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Urban Coin Laundry

Laba 
Cemerlang 
Bisnis 
Laundry Koin 
Pada tahun 2013, Fransyah atau 
yang kerap disapa dengan sebutan 
Fran mulai membangun usaha coin 
laundry. Pada dasarnya coin laundry 
memberikan pelayanan yang lebih 
nyaman kepada pada customernya 
karena lebih personal. Selain itu, konsep 

coin laundry sendiri lebih higienis 
serta bersih. Ia mengatakan bahwa 
di luar negeri coin laundry sudah 
berkembang dan cukup diminati oleh 
masyarakat. Oleh sebab itulah Fran 
memcoba merintis bisnis di bidang 
laundry tersebut. Pada mulanya Fran 
hanya menjual mesin laundry saja, 
namun seiring perkembangan waktu 
dan beberapa saran ia memutuskan 
untuk membangun usaha laundry dan 
mendapatkan respon yang cukup baik 
dari para customer Urban Coin Laundry 
yang didirikannya tersebut.

Fran membutuhkan waktu persiapan 
selama tiga bulan untuk membangun 
dan menjalankan bisnis di awal tahun 
2013. Ia mengatakan bahwa memang 

menjalani binsis tersbut tidak memerlukan 
skill khusus. “Kegigihan dalam berbisnis itu 
sendirilah yang menjadi modal utama dalam 
membangun sebuah usaha,” tuturnya. Menurut 
Fran, selain mesin, karyawan dan lokasi, bahwa 
untuk membangun sebuah usaha laundry 
juga haruslah mementingkan kebersihan 
linkungan. Maka Fran juga membangun pipa 
pembuangan saluran air bersih dan kotor 
juga menjaga kebersihan lingkungan. Untuk 
para customer yang ingin mendapatkan jasa 
pelayanan laundry dari Urban Coin Laundry 
maka akan dikenakan biaya Rp35.000 hingga 
Rp50.000 dan ada tambahan biaya berkisar 
Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk proses 
setrika. 

Fran mengatakan bahwa usaha laundry 
yang ia bangun akan terus berkembang dan 
akan terus meningkat karena  meskipun 
ekonomi sedang naik ataupun  turun, usaha 
laundry miliknya masih tetap stabil dan cukup 
baik karena kebutuan customer atas jasa 
laundry akan semakin banyak mengingat 
pertembuhan penduduk yang juga semakin 
bertambah. “Laundry merupakan suatu 
pelayanan jasa yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat, oleh sebab itu akan terus 
berkembang. Kami juga akan terus berinovasi 
dan memberikan pelayanan yang terbaik 
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kepada para customer,” ujarnya. Pelayanan 
yang terbaik tersebut meliputi kenyamanan 
tempat, kebersihan laundry pada saat proses 
cuci, pengeringan hingga setrika hingga hal-
hal yang menyangkut dengan kepuasan para 
customer. Untuk Urban Coin Laundry yang 
berlokasi di sebuah apartemen di daerah 
Jakarta Barat tersedia 12 mesin coin laundry 
yang dapat digunakan oleh para customernya. 
Karyawan pun sudah disiapkan Fran yang akan 
siap membantu para customernya apabila 
mengalami kesulitan dalam mencuci di mesin 
coin laudry yang digunakan.

Dalam pemberian pemahaman terhadap 
coin laundry, Fran dan tim akan memberikan 
penjelasan kepada customernya yang 
kebingungan dalam mencuci di mesin 
tersebut. Hal itu dilakukan untuk memberikan 
pelayanan dan kenyamanan kepada para 
customer yang datang ke laundry tersebut. 
Berbeda dengan laundry kiloan atau satuan, 
para customer yang mencuci di sini dapat 
menunggu karena proses pencuciannya relatif 
cepat hanya memakan waktu satu jam tiga 
puluh menit atau hingga dua jam saja.

Dalam menyebarluaskan informasi ia 
juga kerapkali membagikan brosur dan 
menyediakan website untuk memberikan 
informasi mengenai usahan laundry miliknya. 
Fran juga rajin melakukan pameran-pameran 
guna mengedukasi dan mengembangkan 
usaha yang sedang dijalaninya tersebut. 
Hingga saat ini Urban Coin Laundry sudah 
tersebar di  lebih dari 600 titik atau cabang di 
seluruh Indonesia. Di setiap cabang atau outlet 
dari Urban Coin Laundry pada umumnya 
memiliki empat hingga enam karyawan. Untuk 
perharinya di satu laundry atau outletnya 
dapat melayani 50 customer hingga 1500 
setiap bulannya. Hingga saat ini omzet yang 
diperoleh Fran sekitar Rp100 juta setiap 
bulannya untuk satu cabang.

Guna memberikan pelayanan yang terbaik 
Urban Coin Laundry akan terus menjaga SOP 
dari perusahanan guna menjaga kualitas 
dari laundry yang sudah dirintisnya tersebut. 
“Sejauh ini respon dari masyarakat atau 
customer kepada Urban Coin Laundry sudah 
cukup baik, selain itu juga mendapatkan 
apresiasi atas design dan konsep coin laundry 
yang cukup menarik,” ujarnya.

Dalam menjalani bisnisnya pria kelahiran 
1974 tersebut mengatakan bahwa peran 
keluaga juga sangat penting, dukungan dan 
motivasi dari keluarga untuk terus menjalani 
dan membangun bisnis yang sudah dirintis 
sejak lama akan memberikan dorongan untuk 
terus berinovasi dalam meberikan pelayanan 
yang terbaik kepada para customer. “Dalam 
menjalani bisnis atau sebuah usaha sangat 
diperlukanannya motivasi serta semangat, 
semangat itulah yang akan menjadikan usaha 
akan terus berkembang. Selain itu memberikan 
pelayanan dan kualitas yang terbaik kepada 
para customer juga merupakan suatu hal yang 
utama,” tutupnya. (teks&foto:darma)
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Meski sedikit agak lesu, bisnis properti 
masih menjanjikan terutama untuk 
hunian masyarakat kelas menengah ke 
bawah. Sementara untuk kelas menengah 
ke atas, kondisinya tidak terlalu baik. 
Rumah untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) permintaannya tinggi. 
Apalagi dengan dukungan yang diberikan 
oleh pemerintah lewat PP 64/2016  yang 
terkait Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) 
XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang 
Perumahan dan Permukiman Seluruh 
Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah 
mengatakan, PP 64/2016 sudah 

sangat baik, hanya saja belum membumi ke 
setiap daerah yang ada. “Pemerintah daerah 
banyak yang tidak menjalankan PP ini. Bahkan, 
pajak BPHTB yang seharusnya turun menjadi 
2,5%, misalnya, di beberapa daerah masih di 
angka 5%. Ini salah satu yang menghambat 
juga. Aturan dari pemerintah pusat belum 
sepenuhnya dijalankan di daerah. Padahal, 

seharusnya Pemda ikut bertanggungjawab 
dalam program merumahkan rakyat, dengan 
mempermudah segala perizinannya,” katanya.

Hal lain yang juga disoal adalah tentang 
sertifikasi laik fungsi yang diurus oleh 
Pemda setempat. Junaidi menilai, pihaknya 
mendukung sertifikasi ini sebagai bentuk 
perlindungan bagi konsumen. Namun, yang 
jadi soal sertifikasi ini bisa ‘dimainkan’ oleh 
oknum pemerintahan ketika para pengembang 
membutuhkan sertifikasi. “Kami ingin agar 
sertifikasi ini tidak menghambat. Tapi 
kenyataannya, mengurus IMB saja bisa lama, 
apalagi ditambah harus mengurus sertifikasi, 
pasti membutuhkan waktu lebih lama lagi. 
Bagi kami ini sebagai peluang menambah cost 
dan waktu sementara tujuan Presiden dalam 
PP 64 adalah untuk percepatan, kemudahan, 
dan tidak menambah biaya.”

Ia berharap agar kebijakan tersebut lebih 
ditekankan ke pengembangnya saja. Asosiasi 
yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR. 
Asosiasi berhak menindak para pengembang 
yang tidak menjalankan kebijakan sesuai 
aturan yang ada. “Penguatannya lebih 
ke sertifikasi para pengembangnya saja. 

Apersi: Rumah MBR Tumbuh di 
Atas 30% Setahun
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Saya kira itu menjadi lebih baik dari pada 
memperpanjang birokrasi. Saat ini, ending-
nya kan ada di sertifikasi laik fungsi, baru 
rumah bisa dijual. Melalui PP 64 pemerintah 
memangkas perizinan dari yang semula 
puluhan hanya menjadi belasan. Tapi, sebagai 
catatan, di beberapa daerah belum berjalan 
dengan baik.”

Selain perizinan, tantangan lain yang harus 
dihadapi para pengembang adalah terkait 
lahan yang semakin jauh dari infrastruktur 
seperti jalan, listrik, dan air. Apersi selama ini 
fokus untuk mengembangkan hunian MBR 
yang lokasinya semakin jauh dari pusat kota. 
“Pemerintah itu tujuannya mendekatkan rumah 
dengan tempat kerja. Tapi dengan kondisi yang 
ada, rumah MBR itu justru lokasinya sangat 
jauh. Sebab tanah-tanah yang lebih dekat sudah 
dikuasai para pengembang besar dan para 
spekulan,” jelas Junaidi.

Dikatakannya, sejauh ini peran Apersi dalam 
membangun rumah MBR sudah cukup terlihat. 
Tahun lalu, misalnya, anggota Apersi yang 
berjumlah sekira 3700 pengembang di seluruh 
Indonesia, mampu membangun 83 ribu unit 
rumah. Tahun ini dari target nasional 200 ribu 
unit, Apersi sudah membabaskan lahan untuk 
perumahan sebanyak 130 ribu unit. “Setiap 
tahun kami bisa bangun 60% dari target 
perumahan MBR,” sebutnya.

Junaidi menjelaskan, idealism Apersi adalah 
dengan membantu menyisir masyarakat kelas 
menengah ke bawah untuk memiliki rumah. 
Meskipun diakuinya, tetap ada margin yang 

didapatkannya. “Meski kami jujur ada margin, 
tapi itu tidak besar. Tidak sebesar margin para 
pengembang besar yang bisa di atas 50%. 
Para penegmbang rumah MBR ini marginnya 
hanya berkisar di angka 15-20%,” ujar dia.

Dengan kebutuhan rumah MBR yang terus 
meningkat, ia mengasumsikan pertumbuhan 
di industri ini setiap tahunnya tumbuh di 
angka 30-40%. Dari sisi pelaku usaha di sektor 
properti juga, diyakininya setiap tahun terus 
bertambah. Apersi sendiri, setiap tahun selalu 
ada penambahan anggota baru. 

Jika tertarik dengan bidang properti, Junaidi 
memberikan kiat-kiatnya agar tidak salah 
langkah. Sebagai tahapan untuk menjadi 
pengembang sukses, cara pertama yang bisa 
dilakukan adalah dengan memenuhi legalitas 
perusahaan. Lalu penting untuk mengecek 
legalitas tanah yang akan dipakai sebgai 
proyek properti. Kalau sudah clear and clean, 
maka bicarakan kesepakatan pembayarannya. 
Perhatikan pula, peruntukkan lahannya, 
apa tercatat sebagai lahan RTH atau lahan 
gambut. Harus hati-hati dalam membeli lahan, 
salah-salah lahan tersebut tidak bisa dikelola 
menjadi kawasan perumahan. “Lalu, uruslah 
legalitas proyeknya. IMB bisa dikeluarkan atau 
tidak, cek itu. Karena ada juga IMB yang tidak 
bisa keluar. Lalu bicara pasar, siapa pangsa 
pasar dari proyek tersebut. Ini yang paling 
pokoknya,” jelasnya.

Bagi konsumen, ia juga mengingatkan 
agar hati-hati dengan beredarnya para 
pengembang ‘nakal’.  Para pengembang nakal 
itu hampir dipastikan tidak tergabung dengan 
asosiasi. Ada juga yang mengatasnamakan 
pengembang, padahal bukanlah pengembang. 
Banyak modus yang dilakukan untuk 
mengakali para konsumen. Untuk itu, ada 
tips yang bisa dilakukan oleh para konsumen. 
“Cara mengetahui pengembang nakal atau 
tidak, cek legalitas proyek dan legalitas 
perusahaannya dulu. Tanya juga tergabung 
di asosiasi atau tidak. Itu cara yang paling 
mudah. Saya harapkan, untuk mengurangi 
para pengembang nakal ini, pihak Pemda 
dan Perbankan harus lebih selektif terhadap 
para pengembang,” demikian Junaidi, pria 
asal Surabaya berusia 46 tahun ini.  (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza)
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5 Langkah 
Menjalankan 
Bisnis Properti 
Properti merupakan bisnis jangka 
panjang yang masih memiliki prospek 
cerah. Jenis properti yang akan terus 
diminati ialah perumahan sebab 
semua orang membutuhkan tempat 
tinggal. Namun jenis properti lainnya 
juga memiliki banyak peminat seperti 
pertokoan atau jenis bangunan serupa.

Ada beberapa alasan mengapa bisnis properti 
ini banyak dipilih. Selain yang utama karena 
keuntungan yang diperoleh terus meningkat, 
alasan lainnya adalah perawatannya yang 
relatif mudah dan tidak membutuhkan biaya 
besar. Jika Anda membeli lahan di tahun ini dan 
menjualnya 3 tahun mendatang maka nilainya 
bertambah. Nilainya akan semakin bertambah 
bila sudah ada bangunan di atasnya. Anda 
bisa mendapatkan keuntungan ganda yaitu 
penjualan lahan dan bangunan tersebut. Lalu 
apa saja yang harus dipersiapkan?

1.Peluang
Sebagai pemula di bidang bisnis properti maka 
harus bisa membaca peluang. Dimana peluang 
usaha di bidang properti ini perlu kejelian dan 
ketelitian dalam menjalankan bisnis ini. Jika 
Anda sudah mampu membaca peluang, maka 
yang selanjutnya janganlah ragu untuk memulai. 
Ketika Anda sudah punya keyakinan yang kuat 
untuk melakukan bisnis properti, maka jangan 
ragu untuk memulainya. Anda bisa memulai dari 
yang terkecil dan yang termudah.

2. Perencanaan
Dalam menjalankan bisnis properti memang 
banyak hal yang perlu dipersiapkan dan 
dipertimbangkan. Untuk itu persiapkanlah 
dengan baik, mulai dari dana, mental, serta 

prediksi segala risiko yang dapat terjadi. 
Misalnya jika Anda menjalankan bisnis properti 
di kota besar maka tidak harus dimulai dengan 
lahan yang luas. Namun sebaliknya jika Anda 
jalankan di desa, dengan dana modal yang kecil 
dapat memperoleh lahan yang luas.  

3. Modal
Sumber dana tersebut pun beragam, bisa 
dari tabungan pribadi Anda atau pun dana 
pinjaman dari bank. Apa pun jenisnya bukan 
persoalan penting, Anda tetap bisa memperoleh 
keuntungan maksimal. Kuncinya ialah disiplin 
dalam mengelola dana agar dapat dialokasikan 
sesuai dengan perencanaan. Namun, jika 
modal yang Anda miliki terlalu kecil untuk 
memulai usaha ini maka Anda bisa mencari 
properti yang memiliki prospek yang tinggi 
dan bisa mendapatkan hasil keuntungan yang 
lebih besar. dana tersebut untuk membeli 
sebidang tanah dan bangunan. Lakukan 
renovasi sedemikian rupa sehingga laku untuk 
dijual kembali. Keuntungan yang Anda dapat 
bisa digunakan untuk investasi serupa dan 
perputaran uang dimulai. Perlahan namun pasti, 
bisnis Anda akan berkembang.

4. Lokasi
Membuat riset kecil kecilan mengenai lokasi 
untuk mengetahui kawasan mana yang baik 
dijadikan bisnis properti. Biasanya bisnis 
properti sangat cocok jika berada di sekitar 
pusat keramaian dan terdapat sarana umum 
yang dapat dijangkau dengan mudah seperti 
rumah sakit, sekolah, tempat perbelanjaan, dan 
sarana transportasi. Selain itu, Anda juga harus 
memperhatikan masyarakat sekitar yang tinggal 
di wilayah tersebut. 

5. Investor
Investor memiliki pengaruh yang besar untuk 
perkembangan bisnis Anda. Untuk itu Anda 
harus mampu meyakinkan investor mengenai 
bisnis properti yang Anda jalankan. Apabila 
Anda mampu meyakinkan investor, maka 
bisnis yang Anda lakukan akan menghasilkan 
keuntungan yang dapat dibilang besar. 
(teks:eri,bbs)
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Kenali 5 
Jenis Produk 
Properti
Bisnis properti adalah investasi yang 
sangat menguntungkan dan bisa menjadi 
tabungan di masa depan. Namun tahukah 
Anda bahwa ada jenis-jenis produk 
properti yang banyak berkembang saat 
ini. Sebagai seorang pemula di bidang ini, 
perlu untuk mengenal produk mana yang 
menurut Anda paling menguntungkan 
dan cocok dengan lokasi yang akan 
dibangun serta berapa modal yang harus 
Anda siapkan. 

Tempat Hunian atau Residensial 
Tempat hunian atau residensial adalah produk 
properti yang paling banyak dijual karena 
tempat tinggal masih selalu menjadi kebutuhan 
utama manusia. Permintaan akan produk 
properti yang satu ini akan terus meningkat 
terutama di perkotaan sebab lahan untuk 
membangun rumah sulit didapat. Selain 
perumahan, produk properti tempat hunian 
yang termasuk di sini adalah rumah susun, hotel, 
apartemen, kos-kosan, kondominium, villa, serta 
bangunan asrama mahasiswa.

Bangunan Komersil atau Tempat Usaha
Produk properti lain yang paling banyak dicari 
selain tempat hunian adalah bangunan komersil 
yang digunakan sebagai tempat usaha. Pusat 
perbelanjaan, gedung perkantoran, ruko, 
hotel, atau rumah sakit termasuk ke dalam 
bangunan komersil. Prospek bisnis properti 
di bidang bangunan komersil ini bisa sangat 
menguntungkan jika tempat usaha dibangun di 
kawasan yang ramai, maka para developer bisa 
mendapatkan keuntungan yang besar dari harga 
sewa bangunan.

Bangunan Industri dan Bangunan 
Agrobisnis
Pabrik juga merupakan salah satu bisnis properti 
produk bangunan industri. Para developer 
banyak yang mengembangkan bisnis properti ini 
untuk dijual kepada para pengusaha. Bangunan 
untuk keperluan industri ini adalah seperti 
bangunan pabrik atau manufaktur, perakitan 
atau assembling. Bangunan untuk penelitian 
dan pengembangan juga memiliki karakter yang 
berbeda dengan bangunan lainnya.

Sedangkan bangunan yang digunakan untuk 
kegiatan agrobisnis seperti perkebunan, 
pertanian, dan peternakan juga termasuk 
ke dalam produk bisnis properti. Bangunan 
agrobisnis pasti diperlukan oleh para pengusaha 
yang membutuhkan bangunan khusus untuk 
menunjang aktivitas yang tidak bisa dilakukan 
di dalam pabrik. Begitu juga bangunan untuk 
keperluan pengolahan kayu dan pergudangan 
yang mempunyai ciri khas memiliki ruangan 
yang luas sebagai tempat beraktifitas di 
dalamnya.

Bangunan untuk Penelitian
Produk bisnis properti lainnya adalah bangunan 
untuk kegiatan penelitian. Produk bisnis properti 
ini banyak dibutuhkan terutama oleh instansi 
akademis untuk menunjang kegiatan belajar 
dan penelitian. Para pelaku usaha agrobisnis, 
pertanian, perkebunan, dan peternakan, 
membutuhkan tempat khusus menjalankan 
usaha mereka. Untuk bidang pertanian dan 
perkebunan, mungkin yang dibutuhkan adalah 
sebidang tanah khusus. Sedangkan peternakan, 
perlu ada bangunan khusus untuk aktivitas 
ini. Anda bisa menyewakan sebidang tanah 
untuk keperluan pangan ternak. Properti untuk 
agrobisnis bisa Anda beli di daerah.

Properti untuk Tujuan Khusus
Bisnis properti ini tujuannya untuk orang-orang 
yang memerlukan kegiatan khusus. Bangunan ini 
dibangun khusus untuk menunjang kebutuhan 
masyarakat, misalnya sekolah, tempat ibadah, 
ruang pertemuan, tempat hiburan, bandara, 
stasiun, terminal, kebun binatang, dan lain-
lain. Properti ini memiliki desain khusus sesuai 
dengan kebutuhannya. (teks:eri,bbs)
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Bisnis properti menjadi bisnis yang 
terus diburu karena keuntungan 
cukup besar yang akan didapat. Bisnis 
properti sendiri merupakan jenis 
bisnis yang menjualkan, menawarkan, 
menyewakan atau menginvestasikan 
suatu properti. Semua yang 
berhubungan dengan bangunan seperti 
rumah, tanah, bangunan, rumah 
kontrakan, dan kos adalah termasuk 
properti.  Apakah benar bisnis properti 
memberikan keuntungan? Apa saja 
yang akan diperoleh saat menjalani 
usaha ini? Berikut di antaranya:

Prospek Cerah
Bisnis properti merupakan bisnis masa depan 
yang menjamin prospek cerah. Alasannya 
barang properti seperti tanah, rumah 
ataupun bangunan merupakan kebutuhan 
setiap manusia karena semakin banyak yang 
membutuhkan rumah. Selain tanah, bangunan 
pun banyak dibutuhkan untuk usaha atau 
bisnis sebagai tempat berjualan atau bekerja. 

Nilai Properti Akan Terus Naik
Nilai jual atau sewa suatu properti akan terus 
naik setiap tahunnya terlebih letak properti 
yang strategis pasti selalu dicari orang. 
Apalagi bila Anda memiliki lahan di pinggir 
jalan raya, harganya tentu akan terus meroket. 
Bisnis properti dapat dikatakan bisnis yang 
pasti menjanjikan keuntungan karena semakin 
tahun harga dan kebutuhan properti terus 
meningkat. 

Aset Cepat Berkembang 
Bila Anda memperbesar aset properti yang 
Anda miliki maka usaha properti dapat 
berkembang dengan cepat. Misalnya Anda 
memiliki usaha kos-kosan atau kontrakan yang 
awalnya memiliki 5 kamar/pintu. Jika suatu 
saat nanti Anda memiliki dana lebih maka 
Anda bisa menambah  jumlah kamar/pintu 
lebih banyak lagi.

Risiko Rendah
Dana yang dikeluarkan saat memulai bisnis 
properti, memang cukup besar tapi risiko 
yang dihadapi tidak sebesar dana yang harus 
dikeluarkan. Risiko bisnis properti tergolong 
cukup rendah karena pergerakan harga dalam 
bisnis ini cenderung stabil bahkan tidak 
pernah mengalami penurunan yang sangat 
drastis.

Keuntungan Ganda
Keuntungan bisnis properti ada dua pilihan, 
disewakan atau dijual sama-sama memberikan 
keuntungan. Sebelum memilih ada baiknya 
dipertimbangkan keuntungan maka yang 
Anda peroleh dapat sekaligus besar dalam 
satu waktu. Sebaliknya jika disewakan 
walaupun keuntungan lebih kecil namun 
keuntungannya akan terus menerus diterima 
selama properti tersebut masih disewa.

Penghasilan Rutin
Dari bisnis properti bisa juga memberikan 
penghasilan yang rutin di dapat dan jumlahnya 
pun tak bisa dibilang sedikit. Penghasilan ini 
didapat dari sewa rumah, kontrakan, ruko 
atau kamar kos. Besarnya uang yang didapat 
tergantung dari jenis properti atau bangunan 
yang Anda sewakan karena semakin strategis 
tempatnya maka semakin mahal pula harga 
sewanya. 

Tidak Terikat
Keuntungan bisnis properti ini adalah Anda 
tidak harus setiap hari menjalankannya. Bisnis 
ini tidak membutuhkan banyak waktu dalam 
pengelolaan. Saat memiliki bangunan yang 
disewakan maka Anda bisa mendapatkan 
bayaran rutin tanpa harus keluar rumah. 
(teks:eri,bbs)

7 Keuntungan 
Bisnis 
Properti 
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7 Kendala 
Bisnis Properti 
Meskipun potensi properti sangat besar, 
namun masih ada yang mengalami 
kegagalan. Sebagian dari mereka 
menjadi enggan untuk bermain properti 
lagi karena langsung mengalami 
kerugian sejak awal investasinya. 
Lalu apa yang menjadi kendalanya? 
Bagaimana cara mengatasinya? Bagi 
Anda yang membuka bisnis properti 
atau ingin investasi, sebaiknya pahami 
dulu apa yang biasanya menjadi 
penghambat dalam bisnis ini. 

1. Minat
Sebagian besar orang membeli properti untuk 
ditempati, bukan digunakan sebagai investasi. 
Mereka yang tidak berhasil berinvestasi 
properti karena memang tidak pernah punya 
niat untuk menjadi investor. 

Cara mengatasi: dibutuhkan keseriusan 
dalam menginginkan properti sebagai sarana 
investasi jangka panjang. Perlu diingat bahwa 
keuntungan investasi properti sangatlah besar, 
keseriusan dan ketekunan menyelaminya 
akan membawa keberhasilan yang tak pernah 
dibayangkan sebelumnya.

2. Tidak Realistis
Keuntungan besar dalam properti tidaklah 
bisa didapatkan hanya dalam beberapa bulan. 
Perlu menunggu beberapa waktu bahkan 
tahun biasanya 8 sampai 15 tahun. 

Cara mengatasi: Anda harus realistis dan 
bersabar untuk mendapatkan keuntungan 
seperti yang diinginkan dalam bisnis ini.

3. Belum Pengalaman
Biasanya kegagalan dalam berinvestasi 
properti adalah karena pembelian awal 
yang salah. Sebagai pemula terkadang 
belum berpengalaman dalam menghadapi 

penawaran yang terkadang justru merugikan. 
Kurangnya pengalaman inilah yang akhirnya 
membuat mereka gagal sejak investasi 
pertamanya.

Cara mengatasi: jika ingin berinvestasi harus 
selalu berhati-hati dalam memilih. Jangan 
mudah tergiur dengan penawaran yang 
mengatakan bahwa produknya pasti bagus. 

4. Masalah Modal
Modal memang masih menjadi salah satu 
hambatan terbesar. Sehingga banyak yang 
terhenti karena usaha ini.

Cara mengatasi: Sebenarnya dengan modal 
yang kecil, masih bisa ikut dalam bisnis 
properti. Siasati dengan memilih lokasi 
dan properti dengan harga murah namun 
berpotensi besar. Salah satu faktor pemicu 
kenaikan harga properti dalam waktu 
singkat adalah perkembangan infrastruktur, 
pertumbuhan area komersial, dan populasi 
yang semakin padat.  

5. Masalah Bahan Baku
Jika terjadi masalah dalam bahan baku maka 
cara mengatasinya adalah menggunakan 
kemampuan Anda untuk menawar harga 
yang lebih murah bila membeli dengan 
jumlah yang banyak pada produsen tempat 
biasa Anda membeli bahan baku. Namun 
tetap memperhatikan kualitas dan harganya. 
Tetapkan juga standar kualitas bahan baku 
agar usaha properti Anda bisa bertahan lama .

6. Masalah Pemasaran
Pemasaran menjadi faktor paling penting demi 
kesuksesan sebuah bisnis properti. Tanpa 
pemasaran yang baik, ide dan gagasan yang 
bagus tidak akan dapat berkembang.

Cara mengatasi: pemasaran terdiri dari 
4 hal yaitu produk, tempat, harga, dan 
promosi. Oleh sebab itu, Anda harus bisa 
memanfaatkan keempat hal tersebut untuk 
mempermudah  pemasaran dan mempercepat  
bisnis properti Anda.

7. Masalah Persaingan
Dalam setiap bisnis, munculnya persaingan 
memang tidak bisa dihindari. Persaingan 
adalah hal yang biasa namun tetap diperlukan 
cara untuk bisa lebih baik dari pesaing.

Cara mengatasi: Lakukan survei pada pesaing 
Anda untuk mengetahui kelebihan atau 
berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing. 
(teks:eri,bbs)
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Graha Dara Property

Jangan Mudah 
Menyerah Jika 
Ingin Sukses 
Usaha Properti
Dunia properti pada saat ini dan masa 
yang akan datang akan berkembang 
dan terus mengalami peningkatan. 
Darawati Silahooy melihat peluang 
yang cukup baik dalam memulai dan 
merintis usaha di bidang tersebut. 
Berbekal pengalaman menjadi tenaga 
marketing pada sebuah perusahaan 
property, Dara pun mendirikan usaha 
sendiri dengan nama Graha Dara 
Property.

Pada awalnya Dara menjadi marketing 
di perusahaan properti milik orang 
lain sejak tahun 2008. Selama bekerja, 
Dara sudah melihat bahwa peluang 

usaha tersebut akan terus berkembang secara 
pesat. Hingga pada tahun 2014 ia memutuskan 
untuk berhenti dari pekerjaannya dan 
membangun usaha miliknya secara mandiri. 
Butuh waktu selama enam bulan untuk Dara 
mempersiapkan dan mematangkan bisnis 
barunya tersebut. Selama enam bulan tersebut 
Dara pergunakan untuk mencari karyawan 
yang memang sudah seringkali bekerja sama 
dengannya. “Saya juga mengajak rekanan 
yang sudah memiliki basic pemasaran untuk 
bergabung dengan tim yang saya bentuk.” 
Selain karyawan ia juga mempersiapkan 
lokasi kantor, training karyawan dan 
persiapan-persiapan lainnya. Pada awal 
proses pembentukannya ia membutuhkan 
modal awal kurang lebih Rp750 juta rupiah 
yang dipergunakannya untuk sewa lokasi, 
membangun beberapa unit rumah untuk dijual 
dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Saat itu, ia hanya menjual kurang dari lima 
unit saja namun seiring berkembangnya 
usaha yang dimilikinya, jumlah unit yang 
dijual pun semakin meningkat. Hingga saat 
ini di daerah Depok sudah terjual hingga 54 
unit tipe 36 serta tipe 42 dengan luas tanah 
dari 73 hingga 100 meter persegi. “Saya juga 
menjual beberapa properti yang bekerjasama 
dengan pihak lain diantaranya apartemen di 
Jabodetabek, kios dan ruko di Jabodetabek, 
villa di Bali serta Bandung, hingga kondotel 
yang bekerjasama dengan developer-
developer besar,” paparnya. Untuk lebih 
memperluas usaha, Dara juga menyediakan 
jasa renovasi perbaikan serta interior 
bangunan untuk para konsumennya tersebut.

Rajin Melakukan Promosi
Dalam perkembangannya memang 
usaha properti terus naik seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk. Maka tak 
heran bila jumlah permintaan masyarakat atas 
hunian ikut meningkat pula. Kendati demikian, 
pada tahun 2016 ia dan para pelaku usaha 
properti lainnya sempat merasakan lesunya 
permintaan akan properti itu sendiri. Namun, 
pada akhir 2016 dan menuju 2017 peningkatan 
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terus terjadi dan dunia properti di Indonesia 
menjadi meningkat kembali.

Wanita kelahiran Padang tersebut mengtakan 
bahwa ia dan timnya selalu melakukan strategi 
marketing untuk menarik para konsumennya. 
Ia melakukan beberapa cara diantaranya 
yaitu dengan mengikuti pameran properti di 
mall mall di beberapa kota besar. “Selain itu, 
kami juga melakukan promosi melalui iklan, 
website dan promosi-promosi lainnya. Dari 
promosi yang diadakan pada sebuah pameran 
tersebut yang menjadikan usaha kami diingat,” 
tuturnya. Dara juga menggunakan cara 
memberikan penjelasan secara langsung agar 
bisa memberikan kedekatan dengan para 
konsumennya.

Setiap bulannya Dara mampu menjual 8 
hingga 9 unit rumah. Bila dipresentasikan 
maka 70% merupakan penjualan 8 hingga 9 
unit rumah dan 30% penjualan lainnya yang 
meliputi apartemen, kondotel, ruko, kios, 
serta villa. Dalam penjualannya memang 
ada masa meningkat dan juga turun. Ia 
mengatakan bahwa masa-masa meningkat 
pada penjualannya itu terjadi pada masa 

sebelum puasa hingga masa lebaran tiba 
serta akhir hingga awal tahun sekitar bulan 
November, Desember, Januari hingga 
Februari. “Sedangkan masa menurunnya 
terjadi ketika masa setelah lebaran serta 
masa awal mulai masuk sekolah. Mungkin 
para konsumen sedang memiliki kebutuhan-
kebutuhan mendesak untuk kebutuhan 
sekolah. Namun, hal itu dirasa sangat wajar 
dan kami menyikapinya dengan terus 
melakukan promosi di segmen konsumen 
lainnya” ujarnya.

Anggap Pesaing Sebagai Teman
Selama berkecimpung dalam usaha properti, 
Dara merasakan banyak hal baik yang telah 
diperolehnya. Antara lain yaitu jam kerja yan 
cukup fleksibel serta bekerja lebih nyaman 
serta enjoy karena berdasarkan apa yang 
memang disukainya. “Selain itu juga melalui 
usaha ini, bisa menyerap tenaga kerja yang 
berasal dari kerabat hingga keluarga yang 
juga diajak untuk ikut bergabung dengan tim.” 
Hingga saat ini ia memiliki 7 orang karyawan 
serta tenaga freelance yang berjumlah hingga 
15 orang.  Jumlah tim tersebut terdiri atas 
marketing, sales coordinator dll. Dalam setiap 
bulannya ia dapat menghasilkan keuntungan 
hingga mencapai 250 juta rupiah. Kedepannya 
nanti, Dara berencana untuk mengembangkan 
terus usah yang telah dirintis serta membuka 
cabang lain di kawasan Jakarta Selatan. 

Kendati semakin banyak berkembang usaha 
properti yang sejenis, hal itu tidak dijadikan 
Dara sebagai pesaing atau kompetitor. Bagi 
Dara, pemilik usaha lain yang sejenis tersebut 
merupakan rekan. Kami justru seringkali 
sharing tentang dunia properti. “Usaha yang 
sama memang banyak, namun saya tidak 
mengangapnya sebagai pesain yang perlu 
dipusingkan justru saya menganggapnya 
sebaga rekan. Setiap usaha memilki cara dan 
ciri khas tersendiri dalam melakukan usaha 
jadi saya fokus pada itu saja untuk meraih 
konsumen serta memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada konsumen saya,” ujarnya. 
Bahkan Dara berbagi tips untuk para pelaku 
usaha lainnya jangan penah berhenti untuk 
berusaha sebab salah satu kunci kesuksesan 
dalam sebuah usaha adalah tidak pernah 
menyerah. (teks:darma/foto:darama.dok.pri)
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Bisnis 
Restoran
Perubahan gaya hidup masyarakat 
terutama di kota-kota besar yang 
ingin serba mudah, membuat industri 
restoran terus bertumbuh. Apalagi, 
belakangan Pemerintah juga terus 
menggenjot pertumbuhan di sektor 
pariwisata, dimana restoran menjadi 
salah satu penopang yang memiliki 
peranan cukup strategis. 

Wakil Ketua Umum Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI), Sudrajat, mengatakan 
jika prospek bisnis restoran 

masih sangat bagus. Diperkirakan 
pertumbukan pelaku usaha di bidang 
restoran, tiap tahun tumbuh lebih dari 5 
persen. “Kemajuannya sanagt pesat, karena 
industri restoran ini bisa dengan modal 
yang tidak terlalu besar, tapi dikonsumsi 
setiap saat. Dengan pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatnya pendapatan masyarakat 
ditambah dengan gaya hidup, membuat 
industri ini semakin subur. Saat ini banyak 
keluarga yang terbiasa makan di restoran, 
bahkan meeting juga dilakukan di restoran. 
Ini kan sebuah perkembangan yang 
menarik,” kata Sudrajat.     

Penampilan restoran lokal juga saat ini 
sudah jauh lebih baik, tidak kalah dengan 
restoran asing yang juga tumbuh subur 

di dalam negeri. Namun ia 
menggarisbawahi, yang perlu 
diperhatikan adalah, bagaimana 
menumbuhkan restoran khas 
daerah agar tidak semakin 
tertinggal atau diambil oleh 
orang lain. “Ini yang masih harus 
diperhatikan. Pemerintah harus 
bisa mendorong agar resto khas 
daerah bisa tetap berkembang, 
misalnya, ayam taliwang khas 
Lombok, nasi liwet khas Solo, gudeg 
khas Yogyakarta, dan lainnya. Meskipun 
tetap dengan kesan sederhana, tapi 
pelayanan harus jauh lebih baik, termasuk 
soal higienitas, lokasi yang bersih, 
ketersediaan toilet bersih, itu harus ada.”

Diakuinya, betapapun, hadirnya industri 
restoran ini turut berperan dalam 
memberikan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat sekitar. “Indonesia itu 
penduduknya terus bertambah, tidak minus 
seperti di Eropa. Restoran ini adalah salah 
satu cara termudah untuk menyediakan 
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lapangan kerja bagi masyarakat, apalagi 
didukung dengan industri pariwisata 
yang saat ini sedang digadang-gadang 
Pemerintah untuk menjadi leading sector 
nasional,” ujarnya.

Selain sebagai salah satu komponen 
pendukung utama pariwisata, pertumbuhan 
restoran juga bisa menimbulkan multiplier 
effect bagi masyarakat luas. Sebab, 
komponen pendukung tumbuhnya bidang 
restora itu cukup banyak, dari mulai supplier 
sayuran yang beranekaragam, telur, daging, 
dan lain-lain. Para pelaku usaha di bidang 
tersebut juga bisa ikut berkembang seiring 
dengan pertumbuhan banyak restoran di 
Tanah Air.  

Agar para pelaku usaha bidang restoran 
bisa bertumbuh dengan baik, Sudrajat 
menekankan pentingnya menjaga citarasa 
yang standar. Selebihnya, higienitas, lokasi 
harus tampil bersih, dan pelayanan yang 
baik bagi konsumen. Hal ini perlu dilakukan 
ditengah persaingan industri yang semakin 
ketat. “Banyak pelaku usaha ini gagal karena 
tidak memerhatikan hal tersebut. Rasa 
masakan kurang enak, ditambah dengan 
kurangnya higienitas dan pelayanan yang 
buruk. Harus diketahui, bisnis restoran ini life 
time-nya tidak panjang-panjang amat. Hanya 
ada satu atau dua resto saja yang bertahan 
lama, dengan catatan mereka harus menjaga 
semua hal, mulai dari standard operating 
procedure (sop) dan hal lainnya. Sebagai 
upaya untuk merawat para pelaku usaha, 
belakangan Pemerintah melalui Kementerian 
Pariwisata tengah menggodok komite 
sertifikasi restoran yang berfungsi untuk 
membantu agar industri ini di masa depan 
bisa tampil lebih baik lagi. 

Menurut Sudrajat, untuk permodalan di 
bisnis ini memang sangat tergantung 
dengan seberapa besar sebuah restoran 
akan dibangun. Namun untuk restoran 
standar di kota-kota besar, ia menaksir 
modal yang diperlukan bisa berkisar dari 
ratusan juta sampai 1 miliar rupiah. “Omzet 
yang didapatkan juga demikian, sangat 
tergantung besar-kecilnya restoran, juga 
daya tariknya. Resto besar mungkin dia 
bisa dapat untung antara Rp200-300 juta 

sebulan. Dan komponen paling bsar di 
industri restoran adalah SDM,” sahutnya.  

Sementara itu, pemerhati UKM sekaligus 
pendiri UKMKU, Wulan Ayodya mengatakan, 
industri kuliner memang masih cukup ramai. 
Sejak 2008 lalu, ia terus mendorong para 
pelaku kewirausahaan khususnya di bidang 
kuliner untuk terus bergerak. Lulusan S-2 
Manajemen Universitas Muhammadiyah 
Jakarta ini, melalui UKMKU terus 
memberikan pelatihan membuat produk 
kuliner yang bernilai jual. Pesertanya sudah 
ribuan orang yang berasal dari Aceh sampai 
luar negeri, di antaranya Qatar, Malaysia, dan 
Amerika Serikat.  

 “Yang kami lakukan adalah dengan 
memberikan pelatihan masak kepada 
masyarakat. Jenisnya ada dua; makanan 
camilan seperti roti dan kue-kuean, makanan 
jajanan missal bakso, mie ayam, siomay, dan 
lain-lain. Kursus masak ini khusus untuk usaha 
bukan untuk di rumah. Membuat makanan 
enak dengan harga mahal itu mudah. Tapi 
karena ini buat usaha, jadi semuanya harus 
serba dihitung. Bagaimana membuat makanan 
enak, bahannya sehat, dan  ketika dijual 
mendatangkan untung yang lumayan. Ini yang 
tidak mudah,” ucap Wulan.

Namun dengan talenta yang dimilikinya, 
kini sudah banyak alumni dari UKMKU yang 
berhasil menjadi pelaku usaha sukses di 
bidang kuliner dan membuka restoran-
restoran besar. “Selain pelatihan memasak, 
kami juga ada kelas wirausaha untuk startup 
dan kelas pengembangan. Di kelas wirausaha 
itu, kiat-kiat pemasran, manajemen keuangan, 
dan lainnya kami ajarkan dengan detail.”

Terkait modal, menurutnya, itu pun bisa 
disesuaikan dengan kondisi calon pelaku 
usaha. “Dari ratusan ribu rupiah, jutaan, 
sampai puluhan juta, bisa jalan. Orang kita 
itu kalau baru pertama kali usaha, mereka 
enggan berinvestasi alat terlebih dahulu, 
apalagi harganya mahal. Mereka lebih suka 
untuk membuatnya secara manual, kalau 
setelah dijual laku dan ada untungnya, 
mereka baru mau investasi alat. Karakter 
umumnya demikian,” sebutnya.
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Menurut Wulan, tantangan umum para 
pelaku usaha yang selalu dicurhatkan pada 
dirinya oleh banyak orang adalah terkait 
permodalan dan pemasaran. Banyak orang 
bisa membuat produk tapi tidak banyak 
yang bisa memasarkannya dengan baik. 
“Nah, kami hadir untuk memberikan solusi 
terkait dengan berbagai masalah yang 
dihadapi para pengusaha, termasuk masalah 
besar lainnya soal keuangan yang biasanya 
berantakan. Tapi sejujurnya masalah terbesar 
para UKM ini adalah SDM. Kalau sudah 
bermasalah di SDM, agak sulit. Sepanjang 
pengalaman saya,  hampir 50% kendala UKM 
ada di bidang SDM. Oleh sebab itu, masalah 
SDM ini harus benar-benar diperhatikan 
serius,” sebutnya lagi.

Hal lainnya terkait dengan perizinan. 
Legalitas di bidang kuliner itu sangat 
penting, apalagi yang terkait dengan industri 
catering. “Simpelnya izin itu ada dua hal: izin 
domisili dan izin dari dinas terkait. Seorang 
pelaku usaha harus tahu izin lokasi apa yang 
harus dilakukan, biayanya berapa, apa saja 
yang harus dilengkapi. Dinas terkait mana 
yang sesuai dengan produk yang dibuat. Itu 
hal-hal yang minimal diketahui oleh pelaku 
usaha. Produk dengan daya tahan dibawah 
satu minggu, misalnya, bisa mengurus izin ke 
Sudin Kesehatan. Sementara produk tahan 
lama bisa mengurusnya ke Badan POM,” 
demikian Wulan. (Choen/Foto: Reza, ist)  

Jenis-Jenis 
Restoran
Sebelum membuka usaha restoran, 
sebaiknya Anda mengetahui jenis 
restoran seperti apa yang ingin Anda 
buat. Sebab ada banyak jenis restoran 
yang bisa Anda pilih. Hal yang 
perlu Anda ingat adalah siapa target 
pelanggan Anda? Bagaimana rentang 
harga makanan Anda? Makanan apa 
yang akan Anda sajikan?  Jika Anda 
ingin membuat restoran yang unik, 
Anda bisa menggabungkan beberapa 
konsep restoran yang ada. Berikut jenis-
jenis restoran yang perlu Anda ketahui. 

Restoran Cepat Saji
Restoran makanan cepat saji atau fast food 
pasti sudah tidak asing lagi. Jenis restoran 
ini menarik para pelanggannya dari segi 
kecepatan penyajian dan kenyamanan. 
Biasanya menu yang ditawarkan tidak banyak 
dan makanannya sudah disiapkan terlebih 
dulu, untuk kemudian dimasak dalam jumlah 
besar dan disimpan panas. Restoran cepat saji 
biasanya berupa franchise atau waralaba.
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Fast Casual
Jenis restoran fast casual sedikit lebih mewah 
daripada resto cepat saji karena memiliki 
konsep yang agak berbeda dari pada restoran 
cepat saji.  Restoran ini menawarkan makanan 
yang lebih mewah dan berkelas, kualitas 
harga, dan suasana yang berbeda dari resto 
jenis fast casual. Biasanya, resto fast casual 
memungkinkan pelanggan bisa melihat proses 
makanan mereka dibuat. Selain itu restoran 
seperti ini menyediakan piring dan sendok-
garpu sekali pakai. 

Kafe 
Kafe menampilkan konsep restoran yang 
berbeda. Menu yang disajikan adalah makanan 
ringan seperti sandwich, pastry, cake, dan 
kopi atau teh. Kafe tidak memberikan layanan 
meja seperti resto pada umumnya. Jadi 
setelah memesan makanan dari konter kasir, 
pelanggan membawa pesanannya ke meja 
masing-masing dari konter pengambilan 
makanan. Sebuah kafe juga biasanya 
menawarkan tempat duduk di luar ruangan.

Casual Style Dining
Restoran jenis ini juga dikenal sebagai restoran 
gaya keluarga di Amerika Serikat dan ramai 
dikunjungi saat jam makan malam. Restoran 
gaya kasual biasanya menawarkan harga yang 
lebih terjangkau. Restoran gaya kasual bisa 
hadir dalam berbagai tema menyesuaikan 
dengan sajian menu yang ditawarkan, 
biasanya ala Italia (Olive Garden) hingga 
seafood (Red Lobster) dan Mexican (Chilis). 

Prasmanan (Buffet)
Di resto prasmanan, pelanggan dapat memilih 
dan mengisi-ulang piring makannya sendiri 
dari beragam pilihan makanan yang disajikan 
di atas meja. Resto prasmanan biasanya juga 
menyediakan jasa katering. 

Fine Dining
Restoran fine dining mengutamakan kualitas 
dan pelayanan kepada tamu dengan 
menyajikan makanan terkenal dari berbagai 
belahan dunia dengan kekhasan makanan 
eropa. Resto ini menawarkan suasana elegan 

dengan pelayanan berkualitas top. Suasana 
yang ditampilkan pada restoran fine dinning 
cerderung lebih formal, termasuk dalam 
hal pakaian yang harus dikenakan karena 
terkadang memiliki aturan tersendiri yang 
harus ditaati oleh semua pengunjung. Para 
koki di sini merupakan profesional yang 
terlatih di bidangnya. Dan walaupun harga 
makanannya termasuk cukup mahal, tapi 
sebanding dengan kualitas rasa dan bahannya. 

Continental Restaurant
Restoran ini menampilkan suasana menarik 
dan lebih menonjolkan jenis makanan yang 
berkualitas baik dan enak dengan suasana yg 
tenang dan santai. 

Speciality Restaurant
Sesuai namanya, resto ini memiliki ciri khas 
sendiri baik dalam suasana, interior dan 
eksterior, makanan hingga seragam pegawai. 
Biasanya lebih menonjolkan ciri khas dari 
daerah atau negara tertentu

Food Truck
Food truck termasuk jenis konsep makanan 
yang populer sebab food truck sangat praktis 
bisa memindahkan restoran Anda di manapun 
pelanggan berada. Namun memulai usaha truk 
makanan sendiri tetap membutuhkan banyak 
persiapan yang sama seperti membuka 
restoran baru.

Pop Up Restaurant
Konsep restoran ini seperti pasar kaget, yang 
dapat muncul di tempat dan waktu yang tidak 
di duga seperti di taman, parkiran gedung tua, 
atau festival makanan. Daya tarik dari pop up 
restoran adalah investasi waktu dan uang yang 
minimal. Sifat jangka pendek dari pop-up resto 
juga memungkinkan koki memiliki kebebasan 
dan kreativitas total di dapur. (teks:eri,bbs)
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Langkah-
Langkah 
Membuka 
Bisnis 
Restoran 
Usaha restoran ini memang 
menguntungkan dan menjanjikan, 
sebab setiap orang pasti memerlukan 
makanan bukan? Nah, jika Anda 
tertarik untuk membuka usaha restoran 
sebaiknya perhatikan dahulu langkah-
langkahnya agar Anda memahami apa 
yang akan dihadapi.

Survei Pasar
Survei pasar harus dilakukan untuk bisa 
mengetahui kebutuhan konsumen. Survei 
yang dilakukan antara lain meliputi harga 
pasaran, kompetitor terdekat, lokasi yang 
tepat, besar biaya yang diperlukan, sampai 
motivasi konsumen. Lakukan pula indentifikasi 
seperti jenis masakan apa yang akan dijual, 
siapa targetnya, masalah permodalan 
dan pembiayaan operasional, juga sistem 
pemasaran serta penjualan. Sehingga Anda 
akan memiliki gambaran dan perbandingan 
untuk merencanakan bisnis restoran sekaligus 
bisa melakukan langkah promosi yang tepat.

Lokasi
Pertimbangkan pula tempat Anda akan 
membuka usaha sebab lokasi juga menjadi 
faktor penentu keberhasilan bisnis restoran. 
Lakukan survei lokasi keputusan dengan survei 

lokasi. Pastikan ada beberapa pilihan sehingga 
Anda akan mengetahui apa kelebihan dan 
kekurangan setiap lokasi misalnya besarnya 
biaya sewa.

Anggaran Biaya
Perancangan biaya untuk membangun 
restoran sangatlah penting karena Anda 
harus mengetahui berapa banyak biaya 
yang diperlukan untuk membangun restoran 
seperti yang diinginkan. Rancangan tersebut 
sebaiknya dibuat serinci mungkin seperti biaya 
tempat, izin mendirikan usaha, sampai biaya 
membeli sendok dan piring.

Perencanaan Bisnis
Sebelum memperkenalkan restoran Anda, 
perlu dibuatlah perencanaan bisnis yang akan 
sangat membantu dalam proses promosi. 
Perencanaan bisnis ini meliputi konsep 
restoran, target pasar, menu makanan dan 
harganya, perincian modal awal, perkiraan 
pendapatan jangka panjang hingga 
mempersiapkan rencana cadangan. 

Sumber Dana
Jika modal tidak terlalu besar, maka Anda 
bisa mengumpulkan modal usaha dengan 
memperhatikan sumber daya yang Anda 
miliki. Sumber dana tersebut bisa berupa aset 
yang bernilai, memakai tabungan pribadi atau 
meminjam modal pada keluarga atau bank. 
Hanya saja jika meminjam modal di bank, 
tidaklah mudah.

Pemasok Bahan Baku
Anda akan membutuhkan supplier untuk 
mamasok bahan baku di restoran Anda. 
Dalam menentukan supplier cari yang 
memiliki kapasitas dan kualitas. Supplier 
bahan makanan untuk restoran bisa 
melalui distributor di daerah Anda atau 
memberdayakan produsen dan petani lokal

Tenaga Kerja
Tentukan berapa jumlah karyawan yang 
dibutuhkan, apa pekerjaan, dan berapa jumlah 
gaji yang ditawarkan. Biasanya restoran terdiri 
dari tiga posisi yaitu manajer atau supervisor, 
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cooker (tim yang menyiapkan sajian 
masakan) dan ketiga adalah server (tim yang 
berhubungan langsung dengan pelanggan, 
termasuk kasir dan cleaning servis). Jumlah 
karyawan ini berhubungan dengan dana yang 
Anda miliki.

Peralatan yang 
Digunakan 
Untuk Restoran
Peralatan yang digunakan untuk 
bisnis restoran ini sangat banyak dan 
beragam. Peralatan untuk restoran 
skala kecil dengan skala besar tentu 
berbeda dari julah peralatan yang 
dibutuhkan. Pada skala kecil, biasanya 
belum mengetahui berapa jumlah yang 
harus disediakan secara pasti. Namun 
memiliki peralatan memadai adalah 
salah satu faktor penunjang kelancaran 
operasional dan keberhasilan sebuah 
restoran. Peralatan yang diperlukan 
mencakup perabot atau furniture 
seperti meja dan kursi. Selain itu apa 
sajakah peralatan yang dibutuhkan? 

Ada tiga kebutuhan yang harus 
disediakan yaitu peralatan memasak, 
peralatan makan, dan perlengkapan 
penunjang rumah makan.

Peralatan Memasak
Pada dasarnya peralatan yang digunakan 
sama dengan alat rumah tangga biasa hanya 
ukurannya lebih besar. Peralatan masak 
tersebut antara lain kompor gas, kompor 
minyak, oven, peralatan pemanas, penanak 
nasi, mixer, wajan besar wajan kecil, panci, 
stockpots, loyang besar, sauce pan, alat 
pencampuran, aneka pisau, gilingan bumbu, 
dan rak khusus bumbu dapur.

Peralatan Makan
Peralatan makan yang dibutuhkan tergantung 
dari konsep restoran yang dibuat. Namun rata-
rata yang harus ada adalah piring, sendok, 
garpu, gelas, cangkir, teko, pemanas lauk, 
mangkuk, food pan, dan lain-lain. 

Perlengkapan Penunjang
Perlengkapan di luar alat masak yang 
berfungsi untuk mempermudah pekerjaan. 
Misalnya lemari es, frezer, mesin pencuci 
piring, dispenser, lemari penyimpan alat masak 
dan alat makan, nampan, buku menu, taplak 
meja, serbet, vas bunga, meja, kursi, AC dan 
lain sebagainya.

Peralatan yang terlihat banyak tersebut 
sebenarnya bisa fleksibel, tidak semuanya 
harus dibeli. Ada beberapa peralatan yang 
tidak harus ada dan dapat diganti dengan 
peralatan dapur milik sendiri. Selain itu, alat 
alatnya juga bisa dipilih yang sedang atau 
murah, sehingga memangkas biaya. Tapi jika 
ingin lengkap dan memiliki dana besar maka 
membeli merupakan pilihan terbaik. Oleh 
sebab itu Anda harus pandai-pandai memilih 
alat-alat pokok apa saja yang dibutuhkan. 
(teks:eri,bbs)

Perizinan
Alangkah baiknya mengurus perizinan sejak 
awal agar tidak masalah di kemudian hari. 
Sebab bisa saja ada kejadian yang tidak 
terprediksi akan Anda alami di restoran. 
Jika Anda memiliki izin mendirikan restoran, 
setifikat halal, dan izin dari gangguan, itu akan 
sangat membantu memperlancar usaha Anda. 
(teks:eri,bbs)
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Tips 
Meningkatkan 
Pengunjung 
Restoran
Usaha di bidang kuliner ini memiliki 
persaingan yang ketat maka perlu 
dibuat promosi yang menarik. Promosi 
adalah bagian penting dalam sebuah 
bisnis. Sebagus apapun usaha atau 
produk Anda, kalau cara promosinya 
tidak menarik akan percuma saja. Anda 
harus bisa menawarkan sesuatu yang 
dengan restoran lain. Dengan demikian 
maka diharapkan akan menarik 
pengunjung datang ke restoran Anda. 

Target Pasar
Sebelum menentukan strategi promosi maka 
tentukan dulu target pasar Anda. Lebih 
detail lebih baik misalnya usia, profesi, kelas 
menengah/atas, dan wilayah. Sehingga Anda 
akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 
target pasar Anda.

Buat Logo Menarik
Logo sangat berpengaruh pada sebuah 
produk. Membuat logo yang unik akan 
mempermudah para pelanggan untuk 
mengingat restoran Anda.

Pembukaan Restoran yang 
Berkesan
Saat memperkenalkan restoran baru Anda 
maka buatlah yang semenarik mungkin. 
Misalkan dengan menghadirkan hiburan 
menarik agar memberikan kesan yang dalam 
bagi konsumen.

Menu Andalan
Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda 
melakukan survei terlebih dahulu tentang 
menu yang beredar di pasar. Lalu, pilihlah 
menu yang belum banyak dijual dan sesuai 
dengan target pasar / konsumen.

Penyajian Menarik
Tampilan sebuah makanan 
merupakan modal awal untuk menciptakan 
selera makan. Untuk itu buatlah tampilan 
yang menarik dari makanan yang Anda 
buat, pengunjung juga akan terpacu selera 
makannya. Namun jangan abaiakan rasanya. 
Dengan perpaduan rasa dan tampilan yang 
menarik maka akan mengundang orang untuk 
makan di restoran Anda. 

Pelayanan
Pelayanan yang ramah, sopan, dan cepat akan 
menarik banyak pelanggan untuk kembali 
ke rumah makan Anda. Hindari membuat 
pengunjung menunggu sangat lama untuk 
menikmati hidangan yang dipesan. Antisipasi 
restoran saat ramai,misalnya dengan 
menambah karyawan. 

Percantik Interior Restoran
Tidak hanya rasa yang enak, harga yang 
terjangkau, dan pelayanan yang ramah saja 
yang diutamakan tapi juga kenyaman dalam 
ruang restoran. Tentunya ini berhubungan 
dengan interior yang cantik. Tatanan lampu, 
hiasan dinding dan bahkan bentuk meja 

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels114

http://www.anneahira.com/modal-bisnis.htm
http://www.anneahira.com/makanan-bayi.htm
http://www.restofocus.com/2016/10/interior-restoran-juga-menarik.html


Warung Turki

Otentisitas 
Kuliner Turki
Totalitas Sezai Zorlu dalam 
mengembangkan restoran yang otentik 
Turki tak bisa diragukan lagi. Setelah 
mendirikan Turkuaz pada 2011, ia 
kembali mendirikan usaha di bidang 
kuliner bernama Warung Turki di 
kawasan Kemang, Jakarta Selatan. 
Resto ini didesain dengan suasana 
ala Turki, sehingga pengunjung pun 
betah berlama-lama di sana. Chef Sezai 
menjelaskan, Turkuaz dibangun sebagai 
resto otentik Turki yang lebih formal, 
sementara Warung Turki lebih casual. 

kursi juga bisa menarik pengunjung. Suasana 
nyaman dapat mengundang orang untuk 
datang walau tidak tahu mengenai rasa 
masakannya. 

Manfaatkan Media Sosial
Sudah bukan barang baru jika media sosial 
dimanfaatkan sebagai arena berpromosi. 
Melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, 
dan Instagram Anda dapat berinteraksi 
dengan masyarakat, memberitahu promo-
promo yang sedang Anda tawarkan, dan 
memberikan beberapa informasi yang 
bermanfaat untuk pelanggan dan calon 
pelanggan Anda.

Lakukan Promosi  
Saat pengunjung puas maka akan 
merekomendasikan restoran Anda ke teman 
atau relasinya sehingga usaha Anda akan 
cepat dikenal. Selain promosi dari mulut ke 
mulut, promosi lain yang dapat dilakukan 
yaotu melalui media spanduk, papan nama, 
pamflet atau leaflet, brosur yang menarik 
untuk mengenalkan dan mempromosikan 
restoran anda. Tawarkan menu favorit atau  
fasilitas yang menarik minat untuk datang. 
(teks:eri,bbs)
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Sezai berkomitmen untuk membawa 
citarasa masakan Turki hadir di 
Indonesia. Sejak didirikan, restonya 
pun disambut positif yang sebagian 

besar pangsa pasarnya adalah orang 
Indonesia. “Saya ingin membawa makanan 
dari desa saya secara khusus untuk dinikmati 
di Indonesia.  Saya tersanjung, sebab 
penikmat masakan kami 70% di antaranya 
adalah lokal, 20% bule, dan 10% sisanya Asia 
lainnya,” katanya.

Hebatnya lagi, di awal pendirian Turkuaz, 
dengan hanya ada 42 kursi, konsumen 
yang ingin makan di resto ini harus rela 
antri dengan menunggu hingga satu bulan. 
Bahkan, setelah jumlah kursi bertambah 
sampai 80 kursi, konsumen pun tetap harus 
inden minimal dua minggu. Tidak ada satu 
restoran pun di Indonesia, dimana konsumen 
mau makan harus menunggu selama itu. 

Kehadiran Warung Turki dengan jumlah 
kursi lebih banyak, 160 kursi, adalah jawaban 
bagi kebutuhan konsumen yang merindukan 
masakan desa khas Turki. Di resto ini ada 
lebih dari 70 menu yang dihidangkan setiap 
harinya, beberapa menu yang menjadi 
favorit seperti domba muda, hummus, kebab, 
dan lainnya.    

Sezai jatuh cinta dengan dunia kuliner, sama 
seperti halnya ibunda dan neneknya yang 
juga mencintai masakan. Diakuinya, setiap 
hari neneknya selalu memasak untuk 45 cucu 
dan 9 anaknya. “Sehat tidak sehat, bisa tidak 
bisa, beliau pasti masak 3 kali setiap hari. Hal 
itu tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak 
didasarkan karena cinta. Karena inspirasi itu 
pula saya jadi suka dengan memasak.”

Bagi Sezai, para tamu restorannya saat ini 
adalah rezekinya. Oleh sebab itu, ia harus 
menjaga rezekinya, karena hanya dengan  cara 
itu rezekinya akan menjaganya. “Saya konsisten 
tidak mau mengubah apapun. Semua otentik, 
semua original. Kami pakai arang dan kayu 
untuk memasak. Inilah keotentikkan kami yang 
terus dijaga,” sebut Sezai.

Membangun yang otentik bukan tanpa 
tantangan baginya. Sezai sendiri mengakui 
jika untuk menghadirkan keotentikkan 

tersebut membuat dirinya harus mengimpor 
bahan baku hampir 80% dari negeri asalnya, 
Turki. Setiap 6 bulan sekali, dirinya impor 
1 kontainer bahan baku dari Turki dan 
beberapa negara lainnya. “Ini dalam rangka 
menjaga keaslian citarasa Turki. Selama 
17 tahun saya memasak masakan Turki, 
prospeknya sangat bagus. Masakan Turki 
bisa diterima di Indonesia,” ujarnya.

Berkat kepiawaiannya meracik menu domba 
muda, Sezai pun kini dikenal dengan sebutan 
rajanya domba dan kambing. Ia mengklaim, 
tidak ada yang bisa memasak domba 
segurih dirinya. “Saya ini spesialis masakan 
Kerajaan Ottoman, dimana domba muda 
ini merupakan makanan favorit para raja 
Turki. Di Indonesia, saya berhasil mengubah 
banyak orang yang semula tidak suka domba 
karena berbau, menjadi suka. Termasuk 
Presiden SBY, JK, Megawati, Hasan Wirajuda, 
pernah mencicipi menu ini. Orang takut 
makan domba/kambing karena bau. Dengan 
bahan-bahan yang saya pakai, yang ada 
bukan bau tapi wangi, sehingga menu ini 
menjadi favorit di Warung Turki.”
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Mengingat banyaknya penikmat di Warung 
Turki, belakangan Sezai merencanakan untuk 
melakukan inovasi bisnis dengan membuat 
franchise. Terkait hal ini, ia berencana untuk 
membuat kafe Abang Turki dan kebab yang 
dipasarkan secara mobile melalui motor. 
“Ya, ini untuk memfasilitasi mereka yang 
ingin menjadi pengusaha dan mitra Warung 
Turki, kami akan menjual secara mobile 
dengan motor. Ada juga rencana pembuatan 
kafe Abang Turki dengan harga franchise 
yang cukup terjangkau. Saya ingin agar 
orang berpenghasilan antara Rp10-15 juta, 
sudah bisa beli. Kalau resto kan investasinya 
besar sekali. Nah, yang motor ini harganya 
di kisaran Rp80 juta sudah siap berjualan 
keliling,” imbuh dia.

Menurutnya, memasuki pangsa pasar kelas 
menengah ke bawah ini menjadi menarik. 
Sebab, fakta yang tak terbantahkan, 
makanan pinggir jalan tetap eksis ditengah 
menjamurnya resto-resto besar. “Strategi 
pinggir jalan ini tidak ada yang mengalahkan 
deh. Pedagang sate, misal, satenya 
sederhana, tidak terlalu spesial, tapi soal 
rasa memang tiada duanya. Bikin nagih! 
Dan kalau sebuah usaha sudah membuat 
ketagihan orang lain, maka pasti sukses,” 
tukas Sezai.   

Berkat konsistensinya dalam menjaga 
keotentikkan, ia cukup berbangga karena 
restonya  menjadi salah satu resto terbaik, 
bukan hanya di Jakarta tapi juga di 
Indonesia. Turkuaz kini sudah bisa berjalan 
autopilot, begitu juga dengan Warung Turki 
yang sebentar lagi akan digiring untuk 
mengikuti jejak Turkuaz. “Kami dengan 
100 konsumen sehari saja sudah cukup lah. 
Jakarta ini populasinya cukup besar, selama 
ini kami terbukti mampu, dimana rerata 
pengunjung sehari antara 80-150 orang. 
Konsumen setia dengan kami karena kami 
konsisten dengan prinsip. Kalau harus bakar 
dengan arang kayu, misalnya, ya harus 
lakukan. Jangan pakai yang lain, karena 
rasanya akan beda.”

Diakuinya, untuk urusan bahan baku seperti 
sayuran ia lebih memilih untuk membelinya 
sendiri. Sementara untuk bahan baku daging, 
ia telah bekerjasama dengan supplier dan 
biasanya kontrak satu tahun. Kebutuhan 
dagingnya dalam setahun bisa sampai 10 
ton. “Bahan baku kan harus impor sendiri, 
saya datangkan dari 8 negara. Daging saya 
kontrak supplier, saya bayar duluan untuk 1 
tahun ke depan,” sebutnya. Untuk menjaga 
kualitas citarasa, Sezai pun melakukan 
training kepada seluruh karyawan yang 
berjumlah 90 orang, juga melakukan food 
tasting, dimana karyawan harus makan 
sendiri masakannya.  “Termasuk salah satu 
manajemen, setiap hari harus ada yang 
makan di resto. Ini penting agar kami bisa 
tetap memantau kualitas dan citarasa.”

Lalu, apa kiat Sezai dalam membangun bisnis 
restonya? “Masakan itu simple, kiatnya yang 
penting jujur. Semua orang bisa memasak. 
Tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk 
bisa memotong kentang atau menaruh 
minyak di penggorengan. Saya hanya 
lulusan SD, tidak pernah ikut sekolah masak, 
tapi alhamdulillah bisa punya dua resto 
yang diperhitungkan di Indonesia, dengan 
puluhan karyawan. Yang penting punya niat 
dan disiplin. Karyawan saya tidak sekolah 
tidak masalah, karena di sini kan bukan 
mau buat pesawat. Hanya buat makanan, 
masak daging dan sayuran, masa tidak bisa 
belajar?” demikian Sezai, pria berusia 45 
tahun. (Choen/Foto: aw)  
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Kesehatan adalah salah satu kebutuhan 
utama bagi setiap manusia, karena 
akan sia-sia kesuksesan, jabatan dan 
kekayaan kita jika sakit-sakitan. 
Disamping itu seiring berjalannya 
waktu, jumlah penyakit yang meneror 
kesehatan manusia sangat pesat 
pertumbuhan dan perkembangannya. 

Kita bisa saksikan sendiri disekitar 
kita, ada banyak sekali orang yang 
menderita suatu penyakit, bahkan 
bisa dibilang sangat jarang orang 

yang benar benar sehat 100%. Misalnya, 
walaupun ada orang yang terlihat sehat, tetapi 
metabolisme tubuhnya belum tentu demikian 
juga, karena kesehatan tidak bisa hanya dilihat 
dari kondisi fisik yang terlihat saja. Bisa jadi kita 
menilai seseorang sehat tetapi di dalamnya 
ternyata sakit. 

Nah bagi kita para wirausahawan atau 
pebisnis, tentu ini bisa kita jadikan lahan untuk 
mencari pendapatan kita  bukan? Kita bisa 
memaksimalkannya menjadi sebuah bisnis yang 
bisa menjadi solusi bermanfaat bagi setiap 
manusia yang menginginkan kesehatan di 
dalam kehidupannya. Karena bisnis di bidang 
kesehatan ini memiliki 2 manfaat sekaligus, 
pertama adalah menolong sesama manusia 
untuk sembuh dari keluhan kesehatan dan 
yang kedua adalah peluang sukses yang sangat 
besar.

Kesehatan

Menatap Peluang 
Bisnis di Bidang 

Kesehatan
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Pilihan Bisnis Kesehatan
Bisnis di bidang kesehatan ini sangatlah luas 
dan tidak hanya menyangkut obat obatan saja, 
tetapi juga hal yang lainnya, berikut beberapa 
ide bisnis dibidang kesehatan yang memiliki 
prospek cerah untuk beberapa waktu kedepan:

Rumah Bidan
Bidan juga merupakan suatu cara yang bisa 
dilakukan untuk menggeluti bisnis yang berada 
dalam lingkup kesehatan manusia. Bidan 
adalah tempat yang dituju ketika seseorang 
akan bersalin atau melahirkan anaknya. Ketika 
mereka kekurangan uang dan tidak mampu 
membayar biaya rumah sakit, amaka inilah 
rujukan yang paling baik yang bisa mereka 
tuju dan gunakan jasanya. Sebuah ide menarik 
jika anda bukanlah seorang bidan tapi mampu 
mengumpulkan para bidan di tempat yang 
anda siapkan untuk membuka praktek bersalin. 
Dimana biasanya Rumah Sakit Bersalin diisi 
oleh Dokter Obgyn, tapi anda membuat 
terobosan baru yakni diisi oleh para Bidan!

Alat Kesehatan
Bisnis pada bidang kesehatan, terutama bisnis 
alat kesehatan merupakan salah satu bisnis 
yang cukup menjanjikan. Sadarnya masyarakat 
terhadap pentingnya kesehatan membuat 
bisnis alat kesehatan ini semakin diminati.

Target bisnis alat kesehatan yang terbilang luas 
akan membuat binis ini berjalan dengan lancar, 
apalagi sekarang ini banyak SMP dan SMA 
yang mewajibkan memiliki laboratorium yang 
lengkap sebagai sarana pendidikannya.

Para pelaku bisnis pada bidang kesehatan 
yang banyak bermuculan juga pasti akan 
membutuhkan alat kesehatan, untuk itu 
berbisnis alat kesehatan tidak akan pernah ada 
matinya. Semua orang mulai dari anak-anak 
hingga orang lanjut usia menginginkan tubuh 
sehat dan bugar, untuk itu banyak cara yang 
mereka tempuh dalam memenuhinya.

Klinik Kecantikan
Bisnis di bidang kecantikan sampai kini masih 
memiliki pasar yang menjanjikan. Karena 

sampai kapanpun wanita tetap membutuhkan 
perawatan kecantikan. Perawatan estetika di 
klinik kecantikan sudah menjadi gaya hidup 
masyarakat modern saat ini. Kini, kebutuhan 
untuk melakukan terapi kecantikan tidak hanya 
pada orang dewasa tapi juga trennya bergeser 
kepada generasi milenial, terutama di kota-kota 
besar. Melihat pasar yang sangat besar, bisnis 
klinik kecantikan dianggap sangat prospektif. 

Bukan hanya jasa yang bisa anda tawarkan 
pada konsumen, namun juga produk 
kecantikan. Bahkan terkadang, orang tetap 
mencari dan membeli produk kecantikan 
meskipun sebetulnya mereka sudah memiliki 
produk kecantikan tertentu. Karena perawatan 
kecantikan kini sudah menjadi lifestyle 
atau gaya hidup. Bahkan lagi, bukan hanya 
perempuan yang saat ini datang untuk 
perawatan ke klinik-klinik ini, melainkan juga 
kaum lelaki. Maka bisnis dibidang Kecantikan ini 
memiliki prospek yang luar biasa cerah!

Obat-obatan Herbal
Bisnis dibidang kesehatan khususnya herbal 
semakin hari semakin diminati oleh masyarakat. 
Masyarakat semakin menjauhi hal-hal yang 
terdapat banyak unsur kimia. Dalam hal 
ini tentunya obat-obatan. Demand dari 
masyarakat terhadap obat-obatan kini mulai 
beralih pada hal-hal yang sifatnya herbal dan 
alami serta jauh dari hal-hal kimiawi. Melihat hal 
ini, bisnis kesehatan herbal sangat berpotensi 
untuk semakin berkembang dan bertahan 
di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya 
hal ini menjadi sebuah peluang besar untuk 
Anda! Kini sudah banyak sekali produk herbal 
yang bisa anda jual kepada segmen pasar 
yang sudah jenuh dengan obat-obatan kimia. 
Seperti Habbatussauda, Kurma Madu dan lain 
sebagainya.

Makanan dan Minuman Sehat
Saat ini banyak orang yang ingin menjadikan 
menu makanan sehat sebagai menu utama 
mereka tapi tidak memiliki waktu untuk 
menyiapkannya. Jangankan untuk memasak, 
berbelanja bahan-bahannya saja mungkin 
sudah tidak sempat. Disitu lah peluang bisnis 
terbuka untuk Anda yang suka memasak. 
Terlebih jika memang hobi mengenai menu dan 
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memasak makanan sehat pasti Anda tidak akan 
kesulitan ketika menggeluti bisnis ini nantinya. 
Pasarkan produk anda pada segmen pasar 
yang tepat, dan boom, makanan Sehat ini akan 
banjir orderan! 

Bahkan bukan hanya makanan berat, anda juga 
bisa menggeluti bisnis camilan sehat yang bisa 
dijadikan salah satu jenis bisnis dari tren gaya 
hidup sehat yang bisa Anda geluti. Contoh 
bisnis camilan sehat adalah seperti yogurt, 
agar-agar buah, oat meal, smoothie bowls dan 
granola. Keuntungan lain dari bisnis ini adalah 
produknya bisa bertahan 2-3 hari tergantung 
dari kemasan dan penyimpanannya. Jadi jika 
ingin berbisnis camilan sehat siapkan kemasan 
yang memadai dan simpan di tempat yang 
bersih dengan suhu yang cocok agar produk 
tidak mudah rusak.

Bisnis Pusat Kebugaran (Gym/
Fitness)
Banyaknya para pekerja kantor yang tidak 
memiliki waktu untuk berolahraga pada 
pagi hari dan siang hari karena kesibukan 
mereka bekerja dan pasti akan memilih untuk 
melakukan kegiatan olahraga pada malam 
hari atau pada waktu pulang kerja sehingga 
membuat bisnis pusat kebugaran 24 jam tepat 
dijadikan bisnis dari tren gaya hidup sehat 
untuk Anda lakukan.

Untuk bisnis ini, Anda harus jeli dalam memilih 
lokasi, pilih lokasi yang dekat dengan area 
perkantoran atau pemukiman tempat tinggal 
seperti perumahan dan apartement. Bila 
bisnis beroperasi selama 24 jam, sebaiknya 
Anda memulai menjalankan bisnis ini dengan 
keluarga atau sahabat agar dapat bergantian 
ketika menjaganya sebelum benar-benar 
diserahkan sepenuhnya pada karyawan Anda.

Instruktur Olahraga
Bagi Anda yang hobi senam atau kegiatan 
olahraga lainnya, Anda bisa mencoba menjadi 
Instruktur Olahraga Pribadi. Bisnis jasa ini 
cukup laku karena banyak perusahaan yang 
sadar akan kepentingan kesehatan jasmani 
para karyawannya sehingga menetapkan hari-
hari khusus untuk wajib berolahraga bersama 

dan kebanyakan dari perusahaan ini menyewa 
seorang instruktur olahraga untuk membimbing 
dan mengajarkan para karyawan untuk 
berolahraga.

Selain peluang di atas masih ada beberapa 
lagi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan 
pilihan usaha. Seperti klinik, rumah sakit, jasa 
pijat refleksi, dan produksi jus herbal/ jus obat /
minuman kesehatan.

Produk jus obat serta minuman kesehatan 
sering menjadi alternatif dan memang populer 
di masyarakat pada umumnya. Ada opini besar 
di benak publik bahwa ketika mereka terlalu 
sering dan banyak mengkonsumsi obat, maka 
mereka akan ketergantungan yang mana ini 
kurang baik bagi kesehatan. Nah, mereka 
akan memilih produk jus obat serta minuman 
kesehatan sebagai alternatifnya. Anda bisa 
membuka bisnis yang satu ini, dengan menjual 
produk jus buah buahan segar untuk kesehatan 
atau jamu jamuan untuk menjaga kesehatan 
pelanggan anda. Pastinya bisnis ini akan laris, 
asalkan anda mampu mengemas dengan baik 
dan mempromosikannya.

TIPS USAHA DI BIDANG 
KESEHATAN
Bagi Anda yang tertarik mencoba bisnis dari 
tren dibidang kesehatan, berikut beberapa tips 
yang bisa saya sajikan untuk anda.

1. Tentukan Target Market
Penerapan gaya hidup sehat sangat luas, tidak 
hanya berkaitan dengan olahraga fisik tapi 
juga makanan dan masih banyak hal lainnya. 
Sebelum Anda memulai bisnis kesehatan 
ini coba lakukan apa yang memang sedang 
banyak digemari oleh masyarakat sekitar anda. 
Lebih baik lagi, Pilih jenis usaha yang memiliki 
paling banyak peminat karena semakin besar 
pasarnya tentu semakin cepat juga keuntungan 
yang akan diraih. Jadi jangan lupa untuk 
melakukan riset dan survei pasar terlebih 
dahulu sebelum memulai bisnis Anda.
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2. Memilih Bisnis dengan Tingkat 
Ekspansi yang Tinggi
Dalam berbisnis, ekspansi merupakan hal yang 
harus dilakukan jika tidak ingin bisnis Anda 
hanya segitu-segitu saja. Pasti Anda ingin 
memiliki bisnis yang keuntungannya semakin 
bertambah dari waktu ke waktu bukan? Oleh 
karena itu, pilihlah bisnis yang memiliki prospek 
baik, sehingga ekspansi bisnis Anda bisa 
dilakukan dengan cepat.

Celah Bisnis di Bidang 
Kesehatan
Jika diperhatikan, toko toko obat atau 
sarana sarana kesehatan tidak pernah 
sepi pengunjung.  Walau bisnis kesehatan 
ini sudah banyak, Anda tidak perlu takut 
akan kekurangan pelanggan, sebab pasti 
akan selalu ada orang yang mengeluhkan 
kesehatannya. Lalu celah bisnis apa saja 
yang berhubungan dengan kesehatan ini?

Rumah Sakit
Biasanya rumah sakit adalah bidang usaha 
kesehatan yang tidak hanya dimiliki satu 
orang saja, tetapi ada beberapa pihak yang 
juga memiliki hak kepemilikan. Jika kondisi 
keuangan Anda memungkinkan, Anda bisa 
mendirikan rumah sakit. Tetapi Anda butuh 
persiapan yang sangat matang, mulai dari 
tenaga kerja, sistem, bangunan hingga 
mengurus perizinannya yang tentu tidak 
mudah. 

3. Menetapkan Konsep Bisnis
Ide bisnis telah siap, berikutnya adalah konsep 
bisnis. Tentukan hal menarik apa yang bisa 
ditunjukkan dari bisnis Anda dan bisa dijadikan 
sebagai ciri khas. Hal ini harus dipikirkan secara 
baik dan matang karena konsep bisnis yang 
menarik dan unik dapat meningkatkan peluang 
kesuksesan bisnis Anda nantinya. Tentukan 
jenis usaha, jenis produk, lokasi, segmentasi 
konsumen dan pasar juga strategi promosi 
yang akan diterapkan.

Klinik
Bagi Anda yang memiliki keahlian di 
bidang kedokteran, maka membuka usaha 
klinik kesehatan bisa menjadi celah yang 
menjanjikan. Anda bisa menangani pasien 
sekaligus menjual obat obatannya juga. 
Terlebih jika Anda membukanya di daerah 
yang penduduknya lumayan padat karena 
kehadiran klinik Anda tentu juga sangat 
membantu. 

Apotek/Toko Obat
Apotek dan toko obat adalah celah usaha 
yang paling banyak dijalankan.  Jika Anda 
hanya mengerti masalah obat obatan, maka 
usaha yang satu ini cocok untuk Anda. Tapi 
jika Anda tetap ingin membuka usaha ini 
walau tidak memiliki keahlian meracik obat, 
Anda tetap bisa menjalankannya yakni 
dengan mencari orang yang kompeten. Modal 
untuk usaha di bidang kesehatan ini termasuk 
tidak terlalu besar dan pengurusan izinnya 
tidak sesulit terlalu susah klinik atau rumah 
sakit. 

Psikiater
Psikiater menyangkut masalah kejiwaan 
karena tentunya ada orang yang memiliki 
masalah yang mengganggu kesehatan 
kejiwaan. Tidak hanya masalah pekerjaan 
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atau bisnis tapi juga untuk masalah dalam 
menghadapi anak-anak. Sehingga peranan 
psikiater menjadi sangat penting. 

Pijat 
Pijat atau urut panggilan juga termasuk celah 
bisnis yang bisa dimanfaatkan karena jasa 
ini sering dibutuhkan. Anda bisa membuka 
usaha ini dengan mempekerjakan tenaga 
yang bersedia menjadi tukang urut panggilan 
serta punya pengetahuan dan keahlian 
dalam bidang ini. Sistem yang digunakan 
bisa dengan cara bagi hasil. Agar usaha 
Anda laris maka tergantung bagaimana 
Anda memasarkannya sehingga orang-orang 
akan menghubungi jasa Anda setiap kali 
membutuhkan.

Minuman Kesehatan
Minuman kesehatan juga termasuk celah 
bisnis yang bisa dimanfaatkan. Anda bisa  
menjual produk jus buah buahan segar untuk 
kesehatan atau jamu jamuan untuk menjaga 
kesehatan.

Strategi Bisnis di Bidang 
Kesehatan
Ketika kita membuka usaha, pasti 
wajib memperhitungkan segala 
sesuatunya demikian juga bisnis  di 
bidang kesehatan. Keuntungan bisnis 
di bidang ini adalah tidak perlu takut 
akan yang namanya pelanggan sebab 
penyakit dan kehidupan manusia tidak 
bisa dipisahkan. Terbukti toko obat 
atau apotek selalu ada pembelinya. 
Walaupun jumlah pebisnis di bidang 
kesehatan ini juga banyak tidak perlu 
takut akan kekurangan pelanggan. 

Distribusi Obat Alami
Menjual produk herbal atau obat alami bisa 
mendatangkan keuntungan yang lumayan. 
Karena juga menjadi alternatif konsumen dari 
obat-obat kimia. Anda bisa menambahkan 
menjual vitamin. 

Selain celah di atas, masih ada peluang lain 
yang bisa dimanfaatkan. Seperti distribusi 
alat-alat kesehatan, membuat baju seragam 
rumah sakit atau klinik, laundry untuk rumah 
sakit kecil/klinik, menyediakan atau melayani 
makanan untuk panti jompo, menjual 
peralatan pembersih, asuransi, mengelola 
limbah beracun, dan lain sebagainya.

Itu lah contoh-contoh celah bisnis di bidang 
kesehatan yang dapat dijadikan referensi jika 
Anda tertarik terjun pada bisnis tersebut. 
Masing masing bisnis pasti memiliki kelebihan 
dan kesulitan masing- masing, tinggal 
bagaimana strategi Anda agar dapat sukses 
dalam bisnis ini. (teks:eri,bbs)

Hanya saja tetap diperlukan strategi 
agar dapat memenangi persaingan. 
Antara lain adalah sebagai berikut:

Pelayanan
Berikan pelayanan yang terbaik kepada 
konsumen. Jika Anda membuka toko obat 
atau apotek sediakan pula jasa pengantaran 
obat sehingga konsumen tidak perlu 
menunggu lama. Dengan dermikian maka 
image usaha Anda akan terlihat bagus dan 
diharapkan jumlah pengguna akan meningkat 
bersamaan dengan pelayanan unggul atau 
kepuasan konsumen.

Produk yang Dijual Harus Resmi
Banyaknya produk palsu dari merek-merek 
terkenal perlu Anda perhatikan dengan 
seksama. Hal yang paling menonjol adalah 
harga produk palsu memang lebih murah 
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dibandingkan dengan produk aslinya. Tapi 
tentu saja keamanannya tidak terjamin. 
Pastikan Anda hanya menjual produk asli yang 
dijual secara resmi dan jangan tergiur dengan 
produk yang ditawarkan dengan harga murah 
tapi tidak terjamin keasliannya. 

Memilih Target yang Sesuai
Sebelum memutuskan untuk memulai bisnis 
ini, pastikan Anda sudah menentukan siapa 
yang akan menjadi pangsa pasar utama Anda 
dan melakukan analisa mengenai hal tersebut. 
Target pasar ini juga akan memengaruhi 
dimana Anda akan membuka bisnis Anda. 

5 Langkah Bisnis 
Alat Kesehatan
Sebenarnya banyak sekali peluang 
bisnis di bidang kesehatan, mulai dari 
pemasok alat-alat kesehatan, obat-
obatan kimia dan sebagainya. Karena 
berhubungan dengan kesehatan maka 
Anda harus mampu menjamin kualitas 
dari produk tersebut dan keamanannya 
untuk konsumen. Jika Anda memilih 
usaha di bidang ini maka sebaiknya 
pahami dulu apa saja yang harus Anda 
persiapkan.

Sabar dalam Menjalankan Usaha
Kesabaran memang penting dibutuhkan.  
Dalam bisnis tidak hanya memikirkan tentang 
keuntungan, tapi juga memikirkan cara 
mengembangkan usaha agar makin sukses. 
Untuk itu diperlukan kesabaran agar usaha 
dapat berjalan lancar. 

Promosi dan Pemasaran
Sama seperti bisnis lainnya, bisnis di bidang 
kesehatan juga memerlukan promosi dan 
pemasaran agar pelanggan tahu tentang 
usaha Anda. Ada banyak cara promosi yang 
bisa Anda gunakan. Mulai dari menyebarkan 
brosur, melalui internet atau media sosial, 
promosi check up gratis, hingga promosi dari 
mulut ke mulut. (teks:eri,bbs)

1. Riset Pasar
Riset pasar perlu dilakukan agar  sasaran atau 
target konsumennya bisa tepat. Sehingga 
Anda akan tahu, siapa yang nantinya akan 
membeli alat-alat kesehatan yang akan Anda 
jual. Sebab konsumen alat-alat tersebut 
termasuk khusus, tidak seperti jenis usaha 
makanan yang hampir bisa dinikamti oleh 
semua kalangan. 

2. Modal Usaha
Tentukan modal yang akan Anda gunakan 
karena modal juga nanti dapat berpengaruh 
dalam  mengembangkan usaha. Jika dana awal 
yang Anda keluarkan besar maka keuntungan 
yang akan Anda dapatkan juga lebih besar. 
Untuk membeli peralatan kesehatan tentu 
tidaklah murah. Untuk itu Anda harus mencari 
tahu terlebih dahulu harga-harganya atau 
bertanya pada yang sudah berpengalaman di 
bidangnya.  Sehingga Anda bisa menyesuaikan 
dengan dana yang Anda milki.
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7 Langkah Bisnis Obat 
Herbal
Kebutuhan akan solusi kesehatan kini 
semakin tinggi. Sudah semakin banyak 
orang yang mengerti akan pentingnya 
menjaga kesehatan dan mencari 
alternatif pengobatan. Bukan hanya obat 
kimia saja yang banyak dicari, namun 
obat-obatan herbal kini telah menjadi 
pilihan karena dirasa lebih aman dan 
bebas efek samping. Maka tak heran bila 
banyak para pelaku usaha yang mencoba 
bisnis obat herbal ini. 

Jika Anda ingin menekuni usaha 
ini maka sebaiknya pahami apa saja 
langkah-langkahnya:

3.Paham Produk yang Akan Dijual
Pentingnya mengetahui pengetahuan seputar 
alat kesehatan akan sangat membantu. Sebab 
akan lebih mudah menjelaskan atau ketika 
berpromosi kepada konsumen. Para konsumen 
akan merasa senang jika Anda memahami apa 
saja kegunaan alat tersebut atau apa yang 
sebenarnya konsumen butuhkan. Sehingga 
akan timbul kepercayaan dari mereka. Akan 
lebih baik jika Anda tidak hanya paham 
pada alat yang Anda jual saja tapi juga alat 
kesehatan yang lain.

4. Cari Pemasok yang Tepat
Hati-hati saat memilih pemasok alat kesehatan. 
Jangan tergiur dengan penawaran harga 
yang murah. Memang agar mendapatkan 

keuntungan besar harus mencari pemasok 
yang berani memberikan harga lebih rendah. 
Tapi juga tidak ada salahnya waspada, jangan 
sampai Anda tertipu sehingga malah tidak 
menghasilkan keuntungan. Jadi selidiki atau 
banyak mencari tahu pemasok mana yang bisa 
Anda percaya. 

5. Rekan Bisnis
Jika Anda ingin mengajak rekan dalam 
menjalankan bisnis ini maka sebaiknya cari 
rekan yang kompeten. Carilah rekan yang 
menurut Anda cocok dan memiliki visi yang 
sama dan akan lebih bagus lagi jika rekan 
Anda tersebut juga memahami tentang 
kesehatan sehingga Anda dapat lebih mudah 
dalam menjalani usaha. (teks:eri,bbs)

1.Paham tentang Herbal
Bagi Anda pelaku bisnis obat herbal, 
sebaiknya membekali diri dengan ilmu 
kesehatan herbal. Ilmu tersebut akan dapat 
membantu Anda jika ada konsumen yang ingin 
berkonsultasi atau mendiagnosa penyakit 
mereka dan selanjutnya memberi pengarahan 
yang baik dan merekomendasikan obat herbal 
yang tepat untuk calon konsumen.

2.Kualitas Produk
Anda harus memastikan khasiat dan kualitas 
produk obat herbal sebelum memilihkan 
untuk obat herbal untuk konsumen. Tidak ada 
salahnya jika Anda mencoba obat tersebut 
kepada diri sendiri, kerabat, teman, atau 
keluarga terdekat untuk memastikan khasiatnya.

3.Mampu Memberi Penjelasan
Selain mampu menjelaskan penyakit yang 
diderita, Anda juga harus bisa menjelaskan 
khasiat dari obat herbal yang Anda jual. Anda 
juga harus mampu memberikan pengarahan 
yang baik. Berikan saran pula bahwa agar obat 
herbal yang dikonsumsi akan semakin maka 
pasien harus pula menerapkan pola hidup sehat. 
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4.Harus Jujur
Karena bisnis ini terkait dengan kesembuhan 
seseorang, maka dalam bisnis obat herbal 
Anda harus mampu menjual barang yang 
aman. Salah satu keberhasilan Anda dalam 
bisnis bidang kesehatan adalah kejujuran, 
kualitas, dan cara Anda melayani pasien. 

5. Tidak Perlu Modal Banyak
Bisnis obat herbal tidak harus mengeluarkan 
modal besar. Hal ini tentunya sangat 
menguntungkan Anda karena beberapa 
vendor telah menyediakan produk mereka 
untuk Anda jual sebagai agen atau distributor. 
Tidak hanya itu, beberapa vendor ada yang 
memberikan pelatihan cara menjual produk. 
Dengan demikian Anda tidak perlu bingung 
harus kemana target pasar penjualan obat 
herbal tersebut. Biasanya mereka mengelola 
usaha ini dengan berbagai sistem mulai dari 
reseller, keanggotaan, atau MLM (multi level 
marketing).

6. Gandeng Kerabat
Jika Anda ingin membuat produk herbal 
sendiri, maka hal pertama yang harus 
Anda lakukan adalah memproduksi produk 
herbal Anda. Tidak perlu banyak, produksi 
secukupnya saja. Bila modal Anda tidak 
besar maka sebaiknya Anda memberdayakan 
kerabat atau saudara sebagai agen. Pilih 
lah mereka yang bisa Anda percayai karena 
dialah yang akan menjual produk Anda ke 
masyarakat umum.

7.Sertifikasi
Agar orang yang datang semakin percaya 
dengan kemampuan yang Anda miliki 
maka sertifikat adalah sesuatu yang sangat 
penting. Oleh karenanya jika Anda belajar di 
sekolah khusus pengobatan herbal. Carilah 
tempat kursus atau sekolah yang mampu 
mengeluarkan sertifikat resmi setelah Anda 
lulus nanti. (teks:eri,bbs)̀

Insan Medika Persada
Omzet 
Milyaran Bisnis 
Caregiver
Mungkin masih banyak yang asing 
saat mendengar kata caregiver.  Kata 
tersebut memang kurang akrab di telinga 
masyarakat. Caregiver adalah orang yang 
bekerja membantu lansia atau orang 
yang sedang dalam masa penyembuhan. 
Tugas mereka adalah mengontrol dan 
membantu kehidupan pasiennya. Di 
negara maju, profesi ini sudah diakui oleh 
semua orang, tetapi di Indonesia sendiri 
baru beberapa tahun belakangan profesi 
ini muncul dan mulai dikenal.
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Salah satu penyalur terbesar caregiver 
di Indonesia adalah PT Insan Medika 
Persada. Usaha yang didirikan 
oleh Try Wibiwo ini tidak hanya 

menyalurkan, tetapi juga melatih para tenaga 
medis untuk siap bekerja di lapangan untuk 
membantu orang-orang yang membutuhkan 
tenaga mereka.

Dalam usahanya ini, Try juga bekerja 
sama dengan sejumlah Sekolah Menengah 
Kejuruan (SM) Kesehatan di daerah Jawa 
Timur. “Karena para caregiver sendiri tidak 
bisa asal saja, setidaknya mereka harus 
memiliki latar belakang medis,” papar Try.

Usaha yang menyasar ekonomi premium 
ini sudah menyalurkan ribuan caregiver ke 
seluruh Indonesia,  dengan omzet yang bisa 
mencapai Rp1 miliar per bulannya. Meski 
demikian, sebagai pemilik usaha ini, Try 
mengaku bahwa tidaklah mudah menjadi 
yang pertama mengenalkan caregiver di 
Indonesia.

Menurut Try, ide usaha caregiver ini muncul 
karena melihat usaha yang dikerjakan oleh 
ibunya dulu sebagai penyalur pengasuh 
anak. “Dulu Ibu saya itu memiliki usaha 
menyalurkan babysitter. Melihat itu saya 
berpikir kenapa hanya babysitter, sedangkan 
lansia pun butuh pendamping,” ungkap Try 
Wibowo. Akhirnya, pada tahun 2010 dengan 

keberanian meminjam modal pada keluarga, 
ia membuka kursus asisten perawat dengan 
memberikan kurikulum untuk menjadi 
pendamping. Kemudian, murid yang lulus 
dari kursus tersebut ia salurkan ke yayasan 
yang bekerja sama dengan usahanya. 
“Berbeda dengan pembantu rumah tangga 
ya, caregiver ini tugasnya mendampingi 
pasien baik medis ataupun non medis,” 
imbuhnya.

Namun, pada tahun 2013 ia mengaku 
mengalami kendala baru, yakni mulai 
munculnya SMK Kesehatan dengan materi 
yang tak jauh berbeda dari yang diajarkan 
Try. Sehingga, hal itu membuat para 
peserta kursus memilih masuk SMK yang 
menyediakan tempat formal, dibandingkan 
kursus Try yang non formal. Meski demikian, 
Try justru melihat kendala ini menjadi sebuah 
kesempatan yang bagus untuk mengubah 
usahanya dari membuat tenaga medis, 
menjadi penyalur tenaga medis.  “Karena 
saat ini permintaan banyak untuk menjadi 
caregiver lansia, dengan adanya SMK 
Kesehatan turut membantu menyiapkan 
tenaga SDM,” ungkapnya. Try menambahkan 
banyak penyesuaian yang harus dibuat 
saat awal membuka usahanya. “Sulit sekali 
menjelaskan caregiver pada tahun-tahun 
awal, karena memang masih asing, masih 
sering disamakan dengan pembantu rumah 
tangga.”

Tidak hanya itu, tantangan lain juga muncul 
dari caregiver itu sendiri yang merasa 
pekerjaannya terkadang tidak sesuai 
karena minimnya pemahaman di bidang 
tersebut pada awal terbentuknya usaha. 
Bahkan, Try juga mengakui tak sedikit para 
caregiver yang ia salurkan meninggalkan 
pekerjaannya, sehingga ia harus memutar 
otak untuk mencari solusi. Sehingga dirinya 
mulai mendengarkan keluhan dari pekerja 
maupun klien untuk menangani hal itu 
dengan mengerahkan stafnya. “Biasanya 
caregiver yang kabur atau pergi itu karena 
akumulasi keluhan yang tidak ditanggapi, 
saat ini kami dan tim selalu siap mendengar 
mereka,” ungkapnya. Try menjelaskan kini ia 
sudah memiliki pasal-pasal yang menjadi hak 
dan kewajiban dari caregiver dan memiliki 
payung hukum yang sah.
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Berbeda dengan keadaan sekarang di mana 
usaha caregiver ini sudah banyak yang 
melakukan meski kendala-kendala yang 
dialami relatif berbeda walaupun masih 
terkait masalah Sumber Daya Manusia 
(SDM). “Bukan kualitas dalam hal akademik, 
tetapi dalam hal soft skill dan budi pekerti.” 
Sebab, menurutnya, budi pekerti juga hal 
yang penting karena untuk pekerjaan jenis 
ini harus memiliki rasa empati terhadap 
orang lain. Hal itu juga yang memicu dirinya 
untuk membuat sebuah lembaga pendidikan 
formal yang berfokus untuk membangun 
budi pekerti dan nilai-nilai pendukung 
lainnya. “Mereka tidak bisa egois, karena 
namanya pasien tentu memiliki karakter yang 
bermacam-macam. Pemerintah rencananya 
akan membuat kurikulum untuk caregiver. 
Nah biar pemerintah fokus kepada teknisnya, 
nanti sekolah yang akan saya buat fokus 
pada bagaimana membangun karakternya,” 
beber Try.

Sebagai pendiri salah satu penyalur 
caregiver terbesar di Indonesia, Try 
mengakui bahwa usahanya ini dibagi menjadi 
dua bagian. Pertama adalah caregiver medis, 
yang harus sangat mengerti bagaimana 
menjadi perawat, dengan standar minimal 
lulusan Sarjana (S1) jurusan keperawatan 
dan memiliki sertifikat. “Biasanya caregiver 
ini ditujukan untuk para pasien yang masih 
menjalani pengobatan dan ditunjang dengan 
alat medis,” ujarnya. Lebih lanjut, standar 
yang harus dimiliki caregiver itu karena 
nantinya akan berhubungan langsung 
dengan alat-alat medis.

Selanjutnya bagian kedua ialah caregiver non 
medis yang dibagi lagi menjadi dua, yakni 
untuk orang yang selesai berobat tetapi 
dalam masa penyembuhan, serta caregiver 
untuk para lansia. Try menyebutkan, untuk 
kualifikasi caregiver non medis yang 
pertama ia harus memiliki ijazah S1 meski 
tidak memiliki sertifikat. Sedangkan untuk 
caregiver para lansia ditujukan kepada para 
lulusan SMK Kesehatan.  “Setidaknya untuk 
lansia para caregiver harus memiliki basic di 
bidang kesehatan,” ucapnya.

Pendiri PT Insan Medika Persada itu 
mengungkapkan bahwa saat ini pasar 

terbesar dalam usaha yang digelutinya ialah 
untuk para lansia, di mana awalnya usaha 
yang dijalankan Try merupakan jembatan 
bagi lulusan SMK Kesehatan yang ingin 
bekerja. “Karena posisi mereka ini masih 
tidak jelas, untuk bekerja sebagai perawat 
harus memiliki ijasah S1 dan sertifikat, 
jadi sepertinya mereka harus lanjut kuliah 
untuk bisa menjadi perawat di rumah sakit,” 
ujarnya sekaligus menyebutkan sedikitnya 
60 orang terserap dalam usahanya tersebut.

Try mengatakan bahwa para caregiver ini 
tidak serta-merta langsung dipekerjakan, 
melainkan tetap ada pelatihan terkait 
bagaimana pekerja itu nanti berpakaian 
dan sikap sebagai caregiver. “Tujuannya 
adalah mereka sudah siap menghadapi 
lapangan itu seperti apa,” ungkap Try. 
Dengan pelatihan ini para caregiver 
akan memiliki profesionalitas yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Bahkan, lanjut dia, 
setiap caregiver selesai bertugas akan selalu 
ada evaluasi terkait yang mereka rasakan 
di rumah kliennya. “Karena caregiver kami 
tinggal dengan klien jadi mereka siap 24 
jam.”

Belakangan, banyak muncul usaha-usaha 
caregiver yang berbasis aplikasi, namun itu 
tidak menjadi halangan bagi Try. “Karena 
bagi saya teknologi itu hanya alat untuk 
marketing saja, lebih baik tingkatkan kualitas 
pelayanan,” Try memaparkan, ia optimis, 
meski sebagus apapun teknologinya, apabila 
pelayanan yang diberikan caregiver kepada 
kliennya kurang baik maka hasilnya tetap 
tidak akan maksimal. “Pelayanan ini bukan 
hanya untuk klien saja tetapi juga untuk 
para caregiver yang bertugas,” tutup Try. 
(teks:iwa/foto:reza)
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Menjamurnya bisnis online dan 
bertahannya bisnis offline tak bisa 
disangkal menjadi salah satu ujung 
tombak berkembangnya bisnis kurir. 
Prospek bidang pengiriman ini semakin 
cerah seiring dengan massifnya tren 
ekonomi digital. Diperkirakan jasa 
pengiriman ini terus meningkat selaras 
dengan geliat bisnis online.

Berdasarkan laporan Google-Temasek 
menyebut, ekonomi digital di Asia 
Tenggara mencatat Indonesia bakal 
menjadi pemimpin pasar e-dagang di 

regional tersebut. Tiga pemain e-commerce 
terbesar Asia Tenggara, Lazada, Shopee, dan 
Tokopedia bakal menjadi pemain utama pada 
sektor tersebut.

Nah, pasar e-dagang yang berpotensi 
meningkat drastis ke depan inilah yang  
menjadi potensi besar untuk berkembangnya 
sektor bisnis kurir. Raksasa marketplace 

seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-
lain, sangat membutuhkan jasa kurir untuk 
pengiriman barang dari penjual ke pembeli. 

Tak ayal, dengan potensi yang menjanjikan 
tersebut, bidang jasa pengiriman ini banyak 
dilirik oleh para pelaku usaha. Perusahaan 
jasa kurir semakin hari juga terus bertumbuh, 
sebutlah seperti JNE, Tiki, J&T, Sicepat, dan 
lainnya, serta yang berbasis aplikasi seperti 
Go-Send, Grab Express, Deliveree, Ninja 
Xpress, dan lain-lain. 

Zaroni, Head of Consulting Division Supply 
Chain Indonesia (SCI) mengatakan, setiap 
industri selalu membutuhkan layanan logistik, 
untuk mengelola aktivitas rantai pasokan 
(supply chain)-nya mulai dari pergerakan 
barang masuk, proses produksi, barang jadi, 
sampai dengan distribusinya ke konsumen 
akhir.  Semua aktivitas tersebut memerlukan 
layanan logistik (pengiriman). 

Bisnis sektor ini menjadi salah satu bisnis yang 
sangat menarik. Menurutnya, penyebabnya 
ada dua hal. Pertama, bisnis logistik ini selalu 

Kurir

Menilik Potensi 
Bisnis Kurir
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dibutuhkan oleh setiap industri. Kedua, bisnis 
logistic terutama pengiriman barang ini 
dapat dimasuki siapa saja dengan beragam 
skala atau tingkat kebutuhan modal dan 
kompetensi. “Boleh dibilang bisnis barrier to 
entry-nya masih relatif rendah, meskipun untuk 
skala layanan logistik yang semakin advance 
membutuhkan padat modal, teknologi, dan 
keahlian yang tinggi,” ujarnya. 

Dirinya juga tak menampik, perkembangan 
ekonomi digital seperti e-dagang turut 
mendorong pertumbuhan industri logistik/
kurir. Akibatnya, persaingan perusahaan di 
industri ini terlihat semakin ketat dengan 
masuknya logistics provider berskala 
multinasional yang memiliki akses modal, 
teknologi, dan jaringan yang mendunia.

Namun, bisnis kurir ini bukan tanpa tantangan. 
Zaroni mengungkapkan beberapa tantangan 
yang kerap dialami oleh pelaku usaha di bidang 
ini. Salah satunya terkait layanan pengiriman 
yang andal dengan biaya yang paling efisien. 
Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara 
kepulauan dengan cakupan geografi yang 
sangat luas ini memerlukan infrastruktur logistik 
seperti jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, 
dan bandara yang baik dan menjangkau semua 
daerah di Indonesia. 

“Nah,untuk menghubungkan (konektivitas) 
antardaerah di Indonesia ini memerlukan 
transportasi multimoda. Ini menjadi tantangan 
bagi industri logistik di Indonesia, dalam 
proses perpindahan barang antarmoda, 
termasuk standardisasi dokumen yang 
menyertainya,” sebutnya.

Tantangan berikutnya adalah ketersediaan 
teknologi, khususnya teknologi informasi dan 
komunikasi (ICT) yang menjadi faktor penting 
dalam proses operasional layanan. Belum 
banyak perusahaan penyedia jasa ini yang 
benar-benar menerapkan ICT dalam proses 
operasional untuk memberikan layanan yang 
andal dan visibility, sehingga pergerakan 
barang dapat terus dimonitor dengan baik.

Khusus logistik e-dagang ini memerlukan 
layanan transportasi dari negara asal 
pemasok, khususnya pemasok produk-produk 
e-dagang dari pemasok negara Tiongkok, 

layanan cross-border terutama customs 
clearance di PLB (Pusat Logistik Berikat), 
layanan e-fulfillment, dan last mile delivery. 
“Hal ini mendorong semakin banyak penyedia 
jasa logistik e-dagang kelas dunia seperti 
Lazada, JD.id, yang turut meramaikan dan 
memperketat peta kompetisi bisnis logistik 
dan kurir.”

Zaroni menyebutkan, tingkat pertumbuhan 
bisnis ini dalam beberapa tahun terakhir 
menunjukkan pertumbuhan di atas GDP, 
yaitu CAGR (compound annual growth rate) 
antara 13% sampai 15% per tahun. Mengacu 
pada studi yang dilakukan oleh lembaga 
riset seperti Frost & Sullivan, ukuran pasar 
sektor ini pada tahun 2018 diestimasikan tidak 
kurang dari Rp2.685 triliun, atau mengalami 
pertumbuhan 15,2% dari tahun 2017.

Dengan pelaku usaha yang semakin semarak, 
maka bergerak di bidang ini memerlukan 
inovasi layanan agar mampu bersaing 
dengan jasa serupa lainnya. Untuk itulah 
perusahaan penyedia jasa pengiriman harus 
terus berupaya memberikan jasa layanan 
yang lengkap, cepat, aman, terintegrasi, dan 
menjawab kebutuhan pelanggan. 

Penguatan value proposition dapat dilakukan 
dengan beberapa strategi inisiatif, seperti 
pengembangan layanan yang berorientasi 
kepada kualitas dan harga yang bersaing, 
pengembangan jaringan pelayanan yang luas, 
dimana perusahaan perlu membuka pasar 
secara agresif baik domestik maupun regional. 

Kuatnya posisi di pasar domestik juga harus 
didukung oleh pasar regional. Oleh karena itu, 
pengembangan wilayah pelayanan regional 
juga menjadi prioritas strategi dalam memiliki 
jaringan pelayanan yang luas.

“Lalu, perlu juga melakukan peningkatan 
penggunaan brand image. Terkait hal ini, 
nilai yang perlu ditonjolkan ialah keamanan 
bermitra dan jangkauan pelayanan. 
Selanjutnya, penting untuk meningkatkan 
reputasi. Reputasi menjadi kunci pilihan 
konsumen untuk menggunakan jasa 
pengiriman yang ditawarkan. Reputasi 
yang paling baik ialah dengan rekam 
jejak keberhasilan pelayanan yang pernah 
dilakukan,” demikian Zaroni.
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Jasa kurir semakin terkenal karena 
aktivitas belanja online yang semakin 
meningkat. Dengan banyaknya 
aktivitas belanja online itu maka 
bisnis jasa pengiriman juga semakin 
berkembang. Selain cocok untuk dengan 
dunia e-commerce, jasa kurir juga 
penting bagi perusahaan lainnya yang 
membutuhkan layanan pengiriman 
yang cepat dan aman. Jika Anda 
tertarik membuka usaha di bidang ini, 
maka perlu mengetahui strategi apa 
yang diperlukan agar bisa bersaing.

Tentukan Lokasi 
Menjalankan bisnis ini Anda memang 
membutuhkan sebuah tempat untuk melayani 
konsumen. Oleh karenanya usahakan Anda 
bisa mendapatkan lokasi yang strategis agar 
konsumen bisa dengan mudah mendatangi 
usaha Anda. Namun jika Anda memiliki lokasi 
yang kurang strategis, maka strategi jemput 
bola bisa Anda jadikan solusi untuk melayani 
konsumen yang akan mengirimkan barangnya. 
Jadi dalam startegi ini Anda harus mendatangi 
rumah konsumen yang akan menggunakan 
jasa kurir usaha Anda.

Transportasi dan Wilayah 
Pelayanan
Bisnis kurir tentu memerlukan sarana 
transportasi untuk mengirim barang. Ketika 
menentukan jenis kendaraan dan luasan 
wilayah operasional akan berpengaruh pada 
modal yang akan dikeluarkan. Misalnya Anda 
ingin menjangkau wilayah yang luas dan 
kiriman barang dalam jumlah besar maka 
Anda perlu modal besar untuk mendapatkan 
mobil. Sebaliknya bila Anda memang ingin 
memulai usaha dengan modal yang kecil, 
maka kendaraan berupa motor bisa jadi 
pilihan. 

Harga
Untuk menentukan harga ini Anda perlu 
melakukan survei harga di wilayah Anda. 
Dengan demikian Anda dapat menentukan 
harga sesuai pasaran. Sehingga Anda bisa 
bersaing dan juga tidak terlalu membuang-
buang kesempatan mendapatkan laba usaha 
karena harga yang terlalu murah.

Promosi
Karena ini usaha baru maka Anda memang 
harus mempromosikannya. Sehingga 
masyarakat akan bisa mengetahui keberadaan 
usaha Anda. Dengan demikian diharapkan 
akan ada permintaan jasa pengiriman barang 
yang datang dan bisnis Anda pun bisa 
berjalan serta mendapatkan keuntungan. 
Untuk promosinya, Anda sesuaikan dengan 
kebutuhan dan budget yang dimiliki. Jika 
memungkinkan gunakan promosi offline, 
seperti menyebar brosur atau beriklan di surat 
kabar dan promosi online yang prospeknya 
untuk mendatangkan konsumen lebih besar. 
(teks:eri,bbs)

Strategi Sukses 
Bisnis  Kurir
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Jasa pengiriman barang masih memiliki prospek 
cerah karena selalu saja ada kebutuhan orang untuk 
memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. 
Maka tak heran bila semakin banyak perusahaan jasa 
pengiriman barang yang baru. Meski demikian seperti 
halnya perusahaan jasa layanan lainnya, kompetisi akan 
selalu ada, dan yang mampu unggul dalam hal layanan yang 
akan mampu bertahan. Beberapa kebutuhan layanan yang 
dibutuhkan oleh pengguna jasa antara lain:

 Port to Port yakni pengiriman 
barang dari terminal mulai dari 
bandara, pelabuhan, stasiun ke terminal 
lainnya.

 Port to Door yaitu pengiriman 
barang dari terminal seperti bandara 
udara, pelabuhan, stasiun ke tempat 
pengguna jasa atau bisa dari gudang 
dan dari pabrik.

 Door to Door adalah pengiriman 
barang dari tempat pengguna jasa, 
misalnya dari gudang atau dari pabrik 
ke tujuan yang diinginkan.

 Door to Port ialah pengiriman barang 
dari tempat pengguna jasa, bisa dari 
gudang, pabrik ke terminal bandara 
udara, pelabuhan, stasiun.

 Sistem Tracking. Dengan sistem 
ini memungkinkan konsumen bisa 
memantau jasa kurir online yang 
sedang bertugas mengantarkan 
barangnya.

Layanan yang 
Diberikan oleh 
Jasa Kurir

Sementara e-Wallet adalah proses 
pembayaran yang bisa digunakan oleh 
konsumen, sehingga tidak perlu repot 
mentransfer ataupun bayar langsung 
secara tunai.

Sistem Multidrop. Sistem ini memungkinkan 
konsumen mengirimkan barang dari 
satu asal ke beberapa tujuan dalam satu 
kali pengiriman. Begitu juga sebaliknya, 
konsumen dapat mengirimkan barang 
dari beberapa barang ke satu tujuan. 
(teks:eri,bbs)
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Masyarakat semakin lebih dimudahkan 
dengan banyaknya jasa layanan 
pengiriman barang yang dapat 
digunakan untuk mempercepat proses 
pengiriman.  Dilihat dari macam-
macam jasa pengiriman barang, dibagi 
berdasarkan pengelola dan jenis 
layanan pengiriman yang disediakan. 
Apa sajakah itu? Simak ulasannya 
berikut.

Berdasarkan Pengelola Jasa
Berdasarkan dari pengelolanya, jasa 
pengiriman barang di Indonesia ada  2 yaitu 
perusahaan jasa pengiriman barang milik 
negara dan perusahaan jasa milik swasta. 
Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Milik 
Negara adalah Pos Indonesia. Pos Indonesia 
sebagai salah satu perusahaan ekspedisi 
pertama di Indonesia. Selain melayani 
pengiriman barang, Pos Indonesia juga 
melayani pengiriman dokumen, surat, uang, 
dan lain sebagainya.

Untuk perusahaan jasa pengiriman barang 
yang dikelola oleh swasta jumlahnya saat ini 
sudah lumayan banyak. Bahkan perusahaan 
jasa ini akan terus berkembang dengan 
semakin banyaknya masyarakat yang 
menggunakan jasa-jasa tersebut. 

Berdasarkan Rute 
Pengiriman
Berdasarkan jenis layanan pengiriman 
terdapat jalur transportasi serta layanan 
fasilitas yang disediakan oleh jasa tersebut 
yang meliputi transportasi jalur darat, laut, dan 
udara.

Rute pengiriman meliputi jasa antar kota yakni 
keseluruh kota-kota di Indonesia, jasa antar 
pulau yakni juga keseluruh pulau di Indonesia 

dan jasa antar negara. Untuk jasa pengiriman 
barang antar negara biasanya dilakukan untuk 
negara-negara di seluruh dunia. Biasanya tarif 
untuk jasa ini lebih mahal dibandingkan jasa-
jasa lainnya.

Sementara jika berdasarkan jalur 
transportasi maka ada transportasi jalur 
darat, laut, dan udara. Untuk transportasi jalur 
darat menggunakan kendaraan-kendaraan 
seperti truk, tronton, elf, colt, sepeda motor, 
dan lain sebagainya. Untuk transportasi jalur 
laut menggunakan kapal laut yang meliputi 
kapal feri, kapal muatan, kapal-kapal lainnya. 
Transportasi jalur udara menggunakan 
pesawat khusus pengakutan barang. Biasanya 
perusahaan jasa akan bekerjasama dengan 
biro maskapai penerbangan dalam proses 
pengiriman barang tersebut.

Namun bentuk jasa pengiriman barang 
berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan 
moda transportasi apa yang digunakan oleh 
perusahaan jasa ekspedisi. Bentuk-bentuk jasa 
pengiriman barang yang umum ditawarkan di 
Indonesia biasanya adalah yang pertama Full 
Truck Load (FTL). Bentuk jasa ini digunakan 
untuk menyewa mobil truk sesuai dengan 
kebutuhan. Jenis truk tergantung dengan 
kapasitas berat atau volume dari barang yang 
ingin dikirim. 

Kedua adalah Less Than Truck Load (LTL). 
Jasa pengantaran barang dengan menyewa 
sebagian dari truk. Pengiriman barang baru 
bisa berjalan bila truk sudah terisi full dengan 
barang. Oleh sebab itu ada perusahaan jasa 
pengiriman batang yang memanfaatkan 
peluang ini dengan cara mengumpulkan 
muatan barang dari banyak pengguna jasa 
sampai bisa memenuhi kapasitas truk yang 
dipakai. dengan cara ini pengguna bisa 
mendapatkan harga yang efisien, sedangkan 
penyedia jasa bisa mendapatkan keuntungan 
yang optimal. (teks:eri,bbs)

Macam-Macam 
Jasa Kurir
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Jasa pengiriman barang masih sangat 
menjanjikan dan berpotensi untuk 
menghasilkan keuntungan besar. Usaha 
jasa kurir yang efisien dewasa ini telah 
menjadi aspek penting kehidupan 
masyarakat modern sehingga 
sebuah usaha kurir yang berkualitas 
akan menjadi bidang usaha yang 
menjanjikan. Lalu apa saja keuntungan 
lain dari bisnis jasa ini?

1. Bisnis Online Semakin Ramai
Kecenderungan masyarakat saat ini yang 
memilih membeli atau menjual secara 
online sangat berdampak pada bisnis jasa 
pengiriman barang karena sangat dibutuhkan. 
Bahkan sampai beberapa tahun bisnis 
jasa pengiriman barang ini bisa sangat 
menguntungkan.

2. Banyak yang Membutuhkan
Tidak hanya para pelaku online shop saja yang 
membutuhkan jasa pengiriman. Tapi mulai 
dari masyarakat biasa, perusahaan, hingga 
pemerintah sekalipun bisa menjadi customer. 
Sebuah usaha kurir yang terpercaya sangat 
dibutuhkan masyarakat berbagai kalangan.

3. Laris Saat Momen Tertentu
Jasa pengiriman barang bukan hanya terus 
dibutuhkan setiap hari saja, tetapi juga bisa 
menjadi sangat laris pada momen-momen 
tertentu. Misalnya pada hari raya keagamaan, 
banyak orang yang membutuhkan jasa 
pengiriman barang untuk mengirimkan 
sesuatu kepada keluarga, kerabat, rekan kerja, 
hingga pasangan. Sehingga bagi pemilik 
jasa pengiriman barang, akan merasakan 
keuntungan besar pada momen-momen 
tertentu ini.

4. Belum ada teknologi pengganti
Bisnis jasa pengiriman barang masih memiliki 
prospek yang bagus ke depannya karena 
belum ada teknologi yang bisa pemindah 
barang untuk jarak jauh. Maka tak heran bila 
banyak bisnis jasa pengiriman barang tumbuh 
subur bahkan hingga ke daerah terpencil 
sekalipun. 

5. Lebih Cepat
Dengan adanya jasa kurir, berbelanja online 
dan aktivitas pengiriman lainnya bisa terjadi 
lebih cepat dan juga lebih aman, karena 
barang tidak banyak berpindah tangan. Selain 
itu, menggunakan jasa kurir juga lebih hemat 
biaya.

5 Keuntungan 
Bisnis Kurir
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Bisnis kurir atau pengiriman 
saat ini tengah bertumbuh pesat. 
Berkembangnya online shop dan 
e-commerce di Indonesia menjadi salah 
satu pemantik yang membuat bisnis 
pengiriman makin meroket. Bisnis ini 
berkembang di berbagai area; darat, 
laut, dan udara.

Semakin terbiasanya masyarakat dalam 
berbelanja online, membuat bisnis 
kurir ini kebanjiran order. Di darat, 
selain menggunakan mobil dan motor 

hingga melibatkan ojek online, saat ini kurir 
pun merambah ke sepeda. Adalah Westbike 
Messenger Service yang diinisiasi oleh Hendi 
Rachmat, sejak 2013 bergerak di sektor 
pengiriman barang dengan menggunakan 
sepeda.

Hendi bercerita, awalnya dirinya pada 2010 
mendirikan toko sepeda fixie dengan nama 
Westbike. Di masa itu sepeda model ini 
sangat digandrungi oleh banyak pehobi 
sepeda. Berjalan dua tahun terbentuklah 
komunitas Westbike. Nah, pada 2013 Hendi 

melihat peluang lain yang cukup bersinar 
di bisnis pengiriman. Atas hal itulah, lantas 
dirinya mengubah haluan bisnis dari jualan 
sepeda menjadi jasa pengantaran barang 
dengan memanfaatkan komunitas yang sudah 
terbentuk.

“Saya melihat jika di Jakarta ini makin hari 
jalanan kian macet. Saat saya masih bekerja 
dulu, saya coba berangkat dengan sepeda, 
ternyata efektif dan terbebas dari kemacetan. 
Sepeda ini kan lebih fleksibel dibanding motor. 
Dengan dimensi yang lebih kecil, meskipun 
kondisi macet sepeda masih bisa lewat,” ucap 
Hendi.

Mengawalinya dengan dua rider, Westbike 
mulai bisnis ini di Jakarta. Diakuinya, respon 
masyarakat saat itu cukup baik, umumnya 
mereka menganggap kehadiran kurir sepeda 
ini unik. Melalui bisnis yang dijalaninya, Hendi 
juga sekaligus menawarkan jasa yang lebih 
ramah lingkungan. “Kami tawarkan yang 
ramah lingkungan dan orang pun mulai aware 
dengan polusi. Ternyata untuk kawasan bisnis, 
superblock, dan perkantoran, pengiriman 
dengan sepeda ini jadi lebih cepat,” 
ungkapnya.

Saat ini rider Westbike sudah berjumlah 
80 orang dan tersebar di lima kota seperti 
Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan 
Lampung. Jasa pengiriman yang diberikannya 
adalah sameday service (sehari sampai tujuan 
-red). Paket yang dikirimkan pun dibatasi 
maksimal berat 3 kg, umumnya paket berupa 
dokumen. 

Menurut Hendi, peluang industry kurir cukup 
menggiurkan. Bahkan pertumbuhannya 
diprediksi mencapai lebih dari 10 persen 
per tahun.  Bisnis ini tumbuh seiring dengan 
bertumbuhnya bisnis e-commerce yang 
menjadi penopangnya.  

Terkait kurir sepeda, ada beberapa tantangan 
yang harus dihadapinya, salah satunya adalah 
memperkenalkan jika kurir sepeda ini ada 
lagi. “Dulu kan pernah ada sejarahnya dari 
PT Pos Indonesia. Sekarang kami bangkitkan 
lagi, tentu ini tantangan tersendiri. Lalu, 
masyarakat juga banyak yang kurang yakin 
dengan kurir sepeda, tapi setelah dicoba 

Westbike 
Messenger 
Service
Kurir Sepeda dengan 5500 
Kiriman Setiap Hari
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ternyata bisa. Untuk pusat bisnis dan 
perkantoran kami lebih cepat karena parkirnya 
lebih mudah,” terangnya.

Bahkan, Westbike juga telah bekerjasama 
dengan JNE dengan membuat divisi JNE Eco 
Courier. Melalui divisi ini, semua pengantaran 
JNE di pusat bisnis, perkantoran, mall, dan 
superblock, mereka kirim dengan sepeda. 
Program ini sendiri sudah berjalan sejak 2016 
dan kemungkinan akan dikembangkan di 
berbagai wilayah di Indonesia.

Diungkap Hendi jika saat ini orderan 
terbanyak berasal dari perusahaan dengan 
angka 90 persen, sementara selebihnya 
dari berasal dari perseorangan dan lainnya. 
“Fokus kami akhirnya mengejar B2B, dengan 
mengantar dokumen perusahaan, sebab yang 
perseorangan lebih memilih ojek online. Saat 
ini pertumbuhan terbesar kami ada di Jakarta, 
dimana ada 5 titik pengiriman, Bandung 
dua titik pengiriman, selebihnya masih satu 
titik pengiriman di Surabaya, Medan, dan 
Lampung.”

Hendi merasa tak khawatir dengan persaingan 
bisnis kurir, terlebih dengan hadirnya banyak 
perusahaan kurir baru. Ia percaya jika masing-
masing memiliki rezekinya tersendiri. Dan yang 
membuat dirinya semakin yakin, untuk pemain 
kurir sepeda, saat ini hanya ada Westbike. 
Selebihnya memakai moda transportasi lain; 
motor dan mobil. “Kurir sepeda hanya kami. 
Tidak ada saingan,” imbuh dia.

Nah, bagaimana dengan ongkos kirimnya? 
Ada dua paket ongkir yang diberlakukan 
Westbike; VIP dan VVIP. Untuk VIP ongkos 
kirimnya sebesar Rp25 ribu per paket dengan 
jaminan sehari sampai. Sementara untuk VVIP 
ongkirnya sebesar Rp50 ribu, “Paket ini 2 jam 
sampai tujuan setelah pick up,” ujarnya. 

Ke depan Hendi akan terus berinovasi dalam 
mengembangkan Westbike, salah satunya 
dengan membuat aplikasi untuk para kliennya. 
Saat ini aplikasi hanya bisa digunakan untuk 
para rider. Sementara ini orderan yang masuk 
ditampung di email dan WhatsApp center.  
Selain itu, dirinya juga akan membuka divisi 
Cargo Bike (sepeda jenis kargo sehingga 
muatannya bisa lebih banyak –red).

Meski masih manual, diakuinya, pengiriman 
saban harinya bisa mencapai 5500 kiriman. 
Rider yang menjadi garda depan pengiriman, 
setiap harinya mampu mengantar barang 
antara 80—100 pengiriman. “Rider yang 
menjadi mitra kami ini ada yang bekerja part 
time dan full time. Yang part time umumnya 
adalah anak kuliahan. Yang full time bekerja 
dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Syarat 
menjadi rider kami mudah, berusia di atas 18 
tahun dan berbadan sehat.” 

Para rider sendiri adalah mereka yang hobi 
olahraga sepeda. Ke depan, Westbike juga 
telah bekerjasama dengan beberapa coffee 
shop dan salah satu marketplace di Indonesia, 
yang pasti membutuhkan tambahan rider 
lagi. “Pasti akan butuh tambahan rider lagi. 
Lamaran yang masuk sih banyak, umumnya 
mereka ingin coba.”

Melalui Westbike, selain memberikan layanan 
jasa, Hendi ingin menjadi inspirasi bagi banyak 
orang untuk beralih dengan naik sepeda. 
“Ketika rider kami berada di kemacetan, 
semoga jadi inspirasi bagi mereka yang naik 
mobil, jika bersepeda itu menyenangkan. 
Harapannya mereka juga bisa ikutan 
bersepeda,” tukasnya.

Menurut pria berusia 41 tahun ini, beberapa 
kota lain di Jawa dan Sumatera juga sangat 
potensial untuk dikembangkan. Namun 
dirinya juga harus selektif, daerah yang 
akan disasarnya nanti harus memiliki jumlah 
pengguna sepeda yang cukup banyak. “Itu 
jadi pertimbangan kami untuk buka jasa 
pengiriman di wilayah baru. Kalau tidak ada 
rider-nya kan susah juga,” demikian Hendi. 
(Cucun Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Niam Muiz

Prospek atau peluang usaha 
pariwisata

Pemerintah Indonesia sedang berupaya 
menggalakkan pariwisata. Jumlah wisatawan 
mancanegara yang masuk Indonesia diharapkan berlipat, 
sementara  gaya hidup penduduk Indonesia sudah mulai 
menikmati pariwisata yang semakin hari semakin baik 
fasilitasnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa 
industri pariwisata sedang didukung secara intensif oleh 
pemerintah dan digalakkan oleh beberapa pihak yang 
terlibat. Seluruh wilayah Indonesia dari kilometer 0 di 
Pulau Weh di Aceh hingga keindahan Danau Sentani di 
Papua digerakkan sedemikian rupa untuk memancing 
wisatawan. 

Hal ini membuat industri wisata menjadi industri 
yang sangat menjanjikan mulai dari travel biro yang 
membawa wisatawan dengan paket-paket wisatanya 
hingga hotel dan perusahaan transportasi berkembang 
sedemikian pesat di sentra-sentra wisata yang ada. 
Dengan daya beli yang membaik maka berbagai 

Industri pariwisata tidak pernah sepi terutama 

saat masa libur panjang. Hal ini merupakan 

peluangan usaha yang sangat baik bagi para 

pengusaha yang bergerak dalam bidang ini.  

Kendati membuka berbagai peluang, tetap ada 

sejumlah tantangan. Banyak peluang menarik 

yang bisa ditangkap. Bagaimana menurut Niam 

Muiz, seorang inspirator andal dan konsultan 

bisnis? Simak penjelasannya berikut.

fasilitas tersebut menjadi bisnis yang kemudian akan 
berkembang dan meraih keuntungan yang signifikan.

Karena ini merupakan sektor jasa maka tidak ada 
patokan tertentu dalam menjual pelayanan wisata, 
sehingga semakin banyak perusahaan yang bergerak di 
bidang ini tidak membuat menjadi menyusut profitnya.

Apa yang harus dipersiapkan?
Tergantung kepada sektor jasa apa yang akan 

dilibatkan dalam industri pariwisata. Perusahaan 
angkutan sebagai contoh harus menyiapkan permodalan 
untuk memiliki armada kendaraan yang memadai 
untuk melayani perjalanan wisata. Umumnya industri 
transportasi pariwisata akan lebih mudah menanti 
konsumennya karena jika sudah dikenal oleh travel biro 
atau perusahaan akan dengan sendirinya dikontak. 

Sedangkan untuk jasa travel biro sendiri Anda perlu 
fokus pada sejumlah destinasi wisata misalnya dengan 
kesanggupan yang lebih lokal seperti wisata Jogya, Jawa 
Barat, Makassar atau Sulawesi Selatan yang di wilayah 

Komponen Utama
Bisnis Wisata adalah
Kenyamanan, Keamanan 
dan Keramahtamahan
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tersebut Anda menguasai dan dapat mengembangkan 
paket-paket wisata yang menarik. Sedangkan secara 
individual Anda dapat bertindak sebagai pemandu wisata 
dan bekerjasama dengan travel biro Anda dapat berperan 
pada paket-paket wisata yang ditawarkan. Secara 
pendapatan baik berupa fee atau tips sebagai pemandu 
wisata cukup signifikan sehingga dapat menghidupi 
kegiatan bisnis ini. Apalagi bila Anda dapat bergabung 
dengan sejumlah pemandu wisata dalam satu kelompok 
dan mamasarkannya secara bersama.

Dengan kata lain persiapan yg sangat signifikan 
diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Fokus pada paket wisata yang akan ditawarkan.

 Anda perlu mengenali betul seluk beluk destinasi 
wisata sehingga penyusunan bisa menjadi satu 
paket yang menarik, efisien dan murah serta tidak 
melelahkan, namun bisa memberikan kepuasan 
kepada mereka yang berwisata.

2. Seluruh fasilitas yang terkait dalam wisata tersebut 
dapat disiapkan secara komprehensif sesuai dengan 
segmen pasar yang membiayainya. Mulai dari 
segmen backpacker yang berminat dengan segmen 
fasilitas hostel yang sederhana, kendaraan yang 
murah dan destinasi yang lebih banyak tanpa tiket 
tanda masuk, sampai kepada segmen eksekutif yang 
memerlukan lokasi yang mewah dan bis eksekutif 
dengan destinasi berbayar perlu disatukan dalam 
paket yang komprehensif.

3. Ketersediaan pemandu wisata yang canggih dan 
andal berorientasi pada konsumen serta dapat 
bersosialisi dengan baik juga merupakan hal yang 
tidak boleh diabaikan. 

Hal terpenting yang harus 
diperhatikan dalam bisnis ini?

Pertama, jangan dilupakan bahwa bisnis ini adalah 
bisnis jasa, walaupun Anda menyediakan fasilitas baik 
akomodasi maupun transportasi, wajib didukung oleh 
komponen utama yaitu kenyamanan, keamanan dan 
keramahtamahan. Harus dimaklumi bahwa wisatawan 
yang datang berkunjung adalah untuk menikmati 
kenyamanan, baik yang ditawarkan oleh obyek wisata 
maupun menikmati dari fasilitas yang sudah disediakan. 

Hal kedua dimana urusan keamanan sangat penting, 
sangat tidak diharapkan ada wisatawan yang berwisata 
namun mengalamai hal-hal yang menganggu rasa aman 
seperti kehilangan barang, ada ancaman tertentu dan 
lainnya diharapkan tidak memberi efek dan tidak terjadi 
pada sejumlah kalangan yang sedang menikmati wisata. 

Sedangkan dari segi keramahtamahan minimal 
harus diekspresikan oleh pemandu wisata selain 
masyarakat sekeliling yang dikunjunginya. Faktor ini 
ternyata menjadi faktor yang berpengaruh karena 
tidak ada destinasi wisata yang laku kecuali berasal dari 
keramahtamahan penduduk sekitar. Tergambar bahwa 
interaksi dengan manusia keliling daerah wisata adalah 
harga yang paling mahal yang dapat dijual oleh suatu 
destinasi wisata.

Apa kelebihan dan kekurangan 
dalam bisnis ini?
1. Kelebihan dari bisnis ini adalah tidak terlalu 

terpengaruh oleh jumlah bisnis wisata yang 
dibangun sehingga jumlah travel biro tidak 
memengaruhi kesanggupan untuk hidup dan 
bertumbuh karena jalur wisata yang dinikmati 
sangat beragam, bahkan antara lain bisa di-booking 
secara online. 

2. Keunggulan selain yang telah disebutkan diatas 
adalah tidak adanya patokan harga secara mati 
dalam kaitan dengan biaya berwisata. Keseluruhan 
sangat tergantung pada segmen pasar pilihan 
destinasi dan jenis fasilitas yang disediakan. Variasi 
harga tersebut akan meleluasakan bisnis wisata 
melakukan trik bisnis yang efektif. 

3. Salah satu keunggulan dari bisnis wisata adalah 
kendala memasuki bisnis ini cukup rendah 
karena siapa pun bisa melakukan dengan atau 
tanpa sertifikasi dan bahkan dengan atau tanpa 
modal. Dengan kata lain sekadar bermodalkan 
pengetahuan seperlunya dan keramahtamahan 
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yang memikat seseorang dapat masuk dalam bisnis 
wisata baik secara sendiri maupun berkelompok.

Ada pun kekurangan dari bisnis ini adalah karena 
umumnya wisatawan dapat saja melakukan 
perjalanan tanpa menggunakan jasa bisnis 
wisata. Perjalanan wisata dapat dilakukan secara 
terpisah dengan fasilitas pendukungnya dan juga 
dapat di-booking secara sendiri-sendiri. Hal ini 
menjadi trik yang harus dikembangkan oleh para 
pebinsis wisata agar menjaring wisatawan. Ada 
pun mengenai tingkat kendala yang rendah selain 
menjadi keungulan juga dapat berakibat industri 
wisata ini berjamuran tanpa kualitas yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Sehingg satu industri 
wisata bisa dibandingklan dengan indutri wisata 
lain dengan tidak berimbang. Akibatnya indutri 
wisata yang Anda bangun harus memiliki reputasi 
yang baik sehinga keandalan pelayanan dikenali 
secara menonjol dibandingkan dengan perusahaan 
wisata lainnya. Hal ini berlaku untuk indutri 
perhotelan, transportasi dan bahkan pembimbing 
perjalanan. 

Kesanggupan untuk mengikat industri tersebut 
dapat membuat bisnis Anda berkembang. Untuk itu 
pengembangan media pomosi konvensional maupun 
non konvensional secara iklan media massa maupun 
promosi online menjadi sumber ketangguhan upaya 
menjaring konsumen. Bahkan bagi perusahaan yang 
berkembang cukup lama pelayanan yang dinikmati 
oleh konsumen dan beredar dari mulut ke mulut sangat 
berperan.

Trik menghadapi persaingan?
Saat ini indutri travel biro telah mengalami 

transformasi dari sekadar menjadi pasar travel berubah 
menjadi bisnis pelayanan yang mengalami segmentasi 
secara sempit. Industri MICE tidak hanya menyediakan 
jasa konvensional atau sekadar EO rapat tetapi juga 
menjadi peyedia jasa outbond atau wisata. Sedangkan 
transportasi juga tidak hanya menjadi pengantar 
perjalanan dari satu destinasi ke destinasi lain,melainkan 
mereka yang melayani sejumlah kalangan untuk 
berwisata kuliner, berwisata pemandangan alama atau 
bahkan wisata sejarah. Oleh sebab itu dalam menghadapi 
persaingan yang begitu ketat satu jasa biro wisata harus 
bisa menempatkan dirinya pada salah satu pilihan 
wisata sebagai keunggulan yang dikuasainya. Banyak 
industri wisata yang laku di satu segmen namun tidak 
dapat memasuki dalam segmen lainnya dan hal ini 
menandakan keterbatasan perusahaan tersebut dalam 
membangun jejaring sesuai pengetahuan. Jika satu 
indutri wisata menguasai satu jenis pernjalanan tersebut 
tampaknya ia harus berfokus pula pada pemakai jasa 
dalam destinasi yang spesifik. 

Bagaimana cara menarik 
konsumen?

Teknik menjaring konsumen perlu dilakukan secara 
konvensional yaitu membangun jejaring yang kuat 
misalnya Anda dapat merekomendasikan ke perusahaan-
perusahaan yang terbiasa melakukan perjalanan wisata 
tahunan untuk Anda dekati sebagai jejaring Anda. Pada 
akhirnya industri wisata adalah industri yang dinikmati 
sejumlah kalangan secara reguler, terencana, dan bahkan 
terjadwal. 
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Gunadi Sudrajat

Tren yang terjadi belakangan adalah 
digital, tak terkecuali di industri 
pariwisata. Kini masyarakat semakin 
sadar online, sehingga memantik 
para pelaku usaha di bidang ini untuk 
bertransformasi ke arah digital.  Salah 
satunya adalah Gunadi Sudrajat yang 
mengembangkan  aplikasi karya anak 
bangsa, Gomasgo.

Potensi kepariwisataan di Indonesia sangatlah 
besar. Hal itu memicu pertumbuhan inovasi 
yang cukup pesat di industri tersebut. Inilah 
yang membuat Gunadi Sudrajat terpikat 

untuk terjun dan mendalami bisnis wisata.
Diakuinya, ia mulai menuruni bisnis wisata 

sejak tahun 2007, ketika dirinya bergerak di bisnis bis 
pariwisata. Dengan persaingan yang sangat ketat, butuh 
investasi yang besar, dan biaya maintenance yang tinggi, 
membuat dirinya memilih untuk meninggalkan bisnis 
tersebut. “Rupanya saya termasuk orang yang tidak tepat 

untuk mengurusi bisnis bis pariwisata,” kata Gunadi.
Di tahun yang sama, ia pun secepat kilat lalu 

mempelajari bisnis travel umroh. Sampai kemudian pada 
2009 ia mendirikan PT Hijau Tumbuh Kembang (HTK). 
Seiring dengan itu, ia juga bergerak dengan menyasar 
bisnis pariwisata lainnya yang mencakup travel domestik 
dan mancanegara. “Saya jalankan travel wisata umum. 
Saya jual paket wisata ke berbagai destinasi, baik lokal 
maupun mancanegara,” kata dia.

Baginya, industri wisata adalah industri dengan 
pergerakan inovasi yang cepat. Indikasinya antara lain 
ditunjukkan dengan teknologi pesawat terbang yang 
semakin hari semakin canggih demi kenyamanan para 
penumpangnya. Di sisi lain, destinasi pariwisata lokal 
maupun dunia terus bertumbuh. Bahkan, khusus untuk 
pariwisata lokal, Pemerintah juga tengah menggalakkan 
dengan menumbuhkan destinasi baru yang disebut 10 
Bali Baru. 

“Di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, setiap 
jengkal tanahnya layak dijual sebagai paket pariwisata. 
Bagus sekali. Hanya saja saat ini memang masih belum 
optimal. Berbeda dengan Turki atau Eropa Timur yang 
umumnya masyarakat setempat sudah sadar pariwisata. 
Artinya, masyarakat di sana sudah tahu jika pariwisata 
adalah lumbung pendapatan bagi negaranya. Nah, di 
Indonesia ini masyarakatnya belum teredukasi untuk 
sadar wisata. Kalau saya lihat masyarakat yang sudah 
sadar wisata, baru Bali dan Yogyakarta,” ucapnya.
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Melalui PT Republik Wisata Indonesia, Gunadi 
kemudian membangun aplikasi digital Gomasgo. 
Aplikasi ini baru diluncurkan ke publik pada 2017 ini, 
meskipun sudah direncanakan sejak 2 tahun belakangan. 
Tentang dunia digital, ia melihatnya sebagai bagian dari 
inovasi yang saat ini sedang tren. “Sekarang masyarakat 
Indonesia dan dunia lebih sadar online. Semua serba 
online. Dulu orang pikir pariwisata tidak mungkin online, 
sekarang semua proses administrasi dan penjualan paket 
wisata, semua serba online. Tidak harus lagi pergi ke agen 
travel, cukup buka HP; pilih jam, pilih harga, berangkat.”

Dalam pelayanannya, Gomasgo memiliki dua 
layanan, yakni B2C dan B2B. Pasar B2C disasar untuk 
mereka yang hanya ingin jalan-jalan saja. Sementara 
pasar B2B adalah mereka yang tidak hanya sebagai 
konsumen tapi juga melakukan transaksi bisnis lanjutan 
sebagai distributor maupun dengan menjadi agen yang 
menjual tiket dan kebutuhan lainnya.    

Gunadi menyebut perkembangan bisnisnya 
sudah cukup baik. Apalagi dengan track record bisnis 
sebelumnya yang bergerak di travel umroh dan memiliki 
banyak konsumen. “Mereka adalah calon agen potensial 
untuk mengembangkan Gomasgo ke depan. Jumlahnya 
sekira 9.000 orang,” tukasnya.

Strategi yang dibangun saat ini adalah dengan 
mengembangkan komunitas. Dengan peluang pariwisata 
yang besar dan pasar domestik yang sangat bagus, ia 
berharap agar ke depan bisnisnya semakin berkembang. 

Dari 33 cabang yang ada sekarang, di akhir 2018 dirinya 
menargetkan mampu membidik antara 3.000-5.000 agen. 
“Kami cenderung ke pariwisata lokal dan mancanegara. 
Ada beberapa paket yang disediakan, misal paket Bali, 
Lombok, Yogyakarta, Belitung, Jakarta, Malang, dan 
lainnya. “

Disebut Gunadi, para wisatawan cenderung lebih 
menyukai wisata budaya sambil kuliner. Meskipun ada 
pula segmen yang menyukai wisata adventure dengan 
jumlah yang terbatas. Selain fokus di destinasi yang 
sudah eksis, Kemenpar juga menyarankan agar bisa 
bermain ke destinasi lain di Sulawesi seperti Wakatobi 
dan Tana Toraja. “Destinasi lainnya seperti di Sumatera 
Barat juga bagus. Tapi yang jelas, para wisatawan ini 
kebanyakan hanya ingin jalan-jalan. Jadi wisata budaya 
lebih ramai,” terangnya. 

Lalu, apa tantangan terberat di industri ini? 
Menurutnya, yang terberat adalah kompetitor yang 
semakin banyak. Selain itu, tantangan wisata domestik 
lainnya adalah biaya transportasi yang mahal, juga 
kebersihan dan toilet di lokasi wisata yang masih minim. 
“Soal destinasi sih tidak khawatir, karena banyak sekali. 
Tapi di industri wisata umum non umroh ini belum ada 
regulasi, sehingga siapa saja boleh jualan. Ini membuat 
kompetisinya sangat ketat. Di sisi lain, transportasi juga 
mahal, misalnya, biaya untuk ke Raja Ampat itu lebih 
mahal daripada ke Bangkok.” 

Dengan pengalamannya di bisnis pariwisata, Gunadi 
memberikan tips suksesnya. Menurutnya, di bisnis 
ini yang paling penting adalah harus banyak belajar. 
Termasuk dirinya, ia bahkan harus ikut kursus pariwisata 
ke pelaku usaha di bidang ini dari Australia. Adapun 
keuntungan dari bisnis ini, katanya, hanya berkisar 5—10 
persen saja. “Memang tidak besar juga. Oleh sebab itu, 
para pelaku di bisnis ini harus main perkalian,” tandas pria 
berusia 48 tahun ini.

Ke depan ia akan fokus menggarap pasar online 
yang terus bertumbuh. Tidak hanya pasar domestik, 
tapi juga bagaimana menjaring para wisatawan 
mancanegara yang datang ke Tanah Air. “Dengan 
banyaknya destinasi yang bagus, hal itu memancing 
para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Ini 
juga potensi besar yang bisa dimanfaatkan oleh para 
pelaku usaha di sektor pariwisata,” demikian Gunadi. 
(Cucun Hendriana/Foto: Ist)
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Jika Anda tertarik menjalani bisnis 
pariwisata maka salah satu peluang 
yang masih cukup menjanjikan adalah 
bisnis travel atau agen perjalanan. 
Semakin banyaknya daerah wisata yang 
dituju maka potensi Anda pada bisnis ini 
masih terbuka. Namun kendala pertama 
yang sering menjadi penghambat adalah 
masalah modal. Padahal bisnis travel dapat 
dimulai dengan modal usaha yang kecil. 
Untuk itu Anda wajib mengetahui 
terlebih dahulu langkah-langkah yang 
harus Anda ambil.

1. Ketekunan
Modal terbesar dalam bisnis ini adalah diperlukan 
ketekunan dan kemauan saat memulainya. Kemudian 
kemampuan dalam bekerjasama dan harus jeli melihat 
peluang. 

2. Tentukan Jenis Travel 
Pilih jenis travel yang akan Anda geluti. Misalnya tiket, 
apakah pesawat terbang, bus atau kereta api. Pikirkan 
pula bagaimana dengan sewa kendaraan, pengurusan 
visa dan paspor, pemesanan kamar hotel, perjalanan 
ke tempat pariwisata, dan lain-lain. Hal tersebut akan 
membantu Anda fokus untuk mempelajari jenis travel 
yang sudah dipilih.

3. Nama Travel Mudah Diingat
Nama atau merek sebuah usaha ikut memberi pengaruh. 
Untuk itu pilihlah nama yang yang mudah diingat, 
mudah didengar,diucapkan, dan dilihat tapi tidak 
pasaran.
Ini penting agar brand bisnis travel Anda mudah dikenali.

4. Profil Usaha 
Buatlah profil usaha untuk meyakinkan calon pengguna 

jasa Anda. Sertakan keunggulan yang diberikan. Buatlah 
semenarik mungkin misalnya dengan dilengkapi 
foto-foto karena profil ini sebagai alat jual untuk dapat 
menawarakan jasa. 

5. Memiliki Database 
Jika Anda memilih berbisnis di jasa travel wisata, maka 
Anda harus memiliki database dari setiap tempat wisata. 
Setiap daerah pasti mempunyai tujuan wisata, mulai dari 
wisata alam, wisata kuliner, kuliner atau taman rekreasi. 
Oleh karenanya Anda harus memiliki data tentang 
pengelola tempat wisata, harga tiket, dan biaya-biaya 
yang mungkin dikeluarkan dalam sebuah perjalanan 
wisata.

6. Mengurus Izin Usaha
Urus izin usaha agar Anda nantinya tidak bermasalah 
dengan hukum. Penting juga untuk mendaftarkan nama 
atau logo usaha Anda pada Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI). Dengan demkian maka Anda memiliki kuasa secara 
hukum atas nama atau logo dari bisnis tersebut. 

7. Promosi
Promosi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya 
dengan membagi brosur atau kartu nama, gunakan 
media sosial, dan buatlah akun media sosial untuk 
bisnis travel Anda. Lebih bagus lagi jika membuat 
website tentang usaha Anda sehingga calon konsumen 
dapat mengetahui apa saja yang ditawarkan termasuk 
soal biaya. (teks:eri,bbs)
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Bisnis travel online ini sendiri sangat 
mudah dan murah untuk dijalankan. 
Banyak sekali orang yang suka dengan 
bisnis tersebut. Kecanggihan akan alat 
komunikasi, transportasi dan jasa yang 
diberikan akan mampu bersaing. Asalkan 
anda tahu akan cara bagaimana mengelola 
dan melakukan trik untuk memajukan 
dan usaha yang anda jalankan bisa 
berhasil. Untuk itu, Anda harus bisa 
mempelajari apa yang harus diperhatikan 
sebelum membukanya. 

GUIDE

BOOK

AIR LINES

1. Koneksi Internet
Peralatan yang harus Anda siapkan untuk 
memajukan dan mengembangkan usaha antara lain 
komputer,printer, internet, dan telepon. Internet sangat 
penting sebab digunakan untuk mengakses informasi 
yang selalu berkembang setiap harinya. Dengan fasilitas 
ini, maka akan mudah dalam memesan tiket atau untuk 
mengecek email. Karena ini penting  maka jangan 
sampai terganggu dan menganggu terutama kabel-kabel 
koneksi. Atur dan tata agar tidak  terlihat berantakan. 

2. Ruangan Nyaman
Persiapkan ruangan yang akan Anda jadikan sebagai 
kantor. Tidak harus besar atau mewah, asalkan nyaman 
untuk tempat berdiskusi atau negosiasi dengan 
pelanggan nantinya. Lebih bagus lagi jika Anda 
menggunakan kaca bening agar dapat terlihat dari luar 
agar orang mengetahui jasa travel milik Anda. 

3. Tiket Murah
Perhitungkan harga tiket yang akan ditawarkan dengan 
benar untuk mengantisipasi adanya pembatalan 

secara sepihak atau kejadian-kejadian yang tak terduga 
lainnya. Untuk menarik minat pelanggan, berikan bonus 
tiket. 

4. Harga Bersaing
Hati-hati saat Anda menentukan harga sebab jangan 
sampai harga yang diberikan terlalu tinggi dibanding 
lainnya. Atau bisa memberikan harga yang berbeda-
beda tergantung pelanggan Anda. Misalnya harga untuk 
sekolah akan berbeda dengan harga yang diberikan pada 
perusahaan atau lembaga. 

5. Tentukan Destinasi Wisata
Pilih tempat-tempat yang menarik baik tempat wisata. 
Tidak ada salahnya Anda ikut berburu mencari destinasi 
baru tapi pertimbangkan pula lokasinya, bagaimana 
dengan akomodasinya apakah bisa sampai ke tempat 
tujuan, penginapan, dan kulinernya. Bisa pula dipilih, 
tempat wisata yang memiliki wahana bermain. Ingat, 
biasanya pelanggan yang membawa keluarganya tentu 
akan sangat berminat. 

6. Produk
Sediakan paket-paket wisata dengan harga khusus. 
Biasanya pelanggan akan senang karena dengan paket 
maka bisa menghemat dana mereka. Namun tetap 
pilihkan tujuan wisata yang menarik dan sesuai dengan 
harapan. 

7. Pelayanan Terbaik 
Memberikan pelayanan yang terbaik sudah menjadi 
tangung jawab penyedia jasa. Untuk itu Anda harus 
memaksimalkan pelayanan dan jangan sampai membuat 
pelanggan kecewa. Sediakan call center 24 jam untuk 
melayani keluhan,reservasi booking, atau menjawab 
pertanyaan. (teks:eri,bbs)
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1.Dinamis
Karena dinamis maka bisnis travel akan mengalami 

peningkatan dan kemajuan. Menjalankan bisnis ini 
akan terhindar dari permasalahan seperti barang telah 
kadaluarsa, barang tidak laku, barang ketinggalan tren, 
ketersediaan barang baku dan lain sebagainya.

2.Jangka Panjang
Bisnis travel merupakan bisnis yang bersifat jangka 

panjang dan tidak musiman. Bisnis ini selalu dibutuhkan 
karena selalu ada orang yang ingin bepergianke berbagai 
tempat baik di Indonesia maupun ke luar negeri.

3.Tidak Terpengaruh Tren
Bisnis travel tidak terpengaruh oleh perubahan 

tren yang sedang terjadi. Hanya saja bisnis travel harus 
sering melakukan pembaruan informasi seperti harga 
atau tempat destinasi wisata. Sehingga bila dihubungkan 
dengan keuntungan, bisnis travel yang selalu memiliki 
konsumen.

4.Mudah Dijalani
Bisnis travel termasuk dalam bisnis yang mudah 

dalam menjalankannya. Bisa dimulai dari modal yang 
sangat minim sekalipun. Bisnis ini tidak harus memiliki 
kantor sendiri karena bisa juga dijalankan di rumah asal 
memiliki koneksi internet. 

5.Mudah Mencari Mitra Bisnis
Dalam mencari mitra, bisnis ini lebih mudah 

dilakukan dibandingkan dengan bisnis lainnya. Sebab 

Bisnis Travel menjadi salah satu 
bisnis yang banyak diminati karena 
peluangnya yang masih cukup besar. 
Menjalankan bisnis ini memiliki 
berbagai keuntungan. Apa sajakah 
keuntungannya? 

bisnis travel terhubung dengan penginapan atau hotel, 
restoran, transportasi, toko oleh-oleh, dan lain-lain. 
Buatlah proposal untuk mengajak kerjasama dengan 
pihak-pihak tersebut. 

6.Tidak Sulit Mendapatkan 
Karyawan

Bisnis ini membutuhkan kemampuan dalam 
menggunakan perangkat komputer dan internet saja. 
Dengan persyaratan yang mudah tersebut, maka siapa 
pun dapat melakukannya sehingga Anda tidak terlalu 
sulit mendapatkan tenaga kerja. Hanya saja tetap 
harus mencari karyawan yang jujur, teliti, dan memiliki 
kemauan dalam bekerja. 

7.Tidak Monoton
Bisnis travel termasuk bisnis yang kaya inovasi. 

Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Misalnya 
memberikan paket perjalanan wisata, memberikan 
berbagai promo mulai dari perjalanan akhir tahun, 
promo penginapan murah, promo transportasi dan 
lain sebagainya. Dengan demikian maka bisnis travel 
Anda bisa terus ada dan dinanti konsumen yang gemar 
bepergian.

8.Wisata Gratis
Jika Anda termasuk orang yang gemar traveling 

maka keuntungan usaha travel ini adalah Anda bisa 
jalan-jalan secara gratis. Sebab Anda bisa menjadi 
pendamping dan mengikuti para konsumen dalam 
menikmati jalan-jalan ke berbagai tujuan wisata yang 
menarik. 

9.Tambahan Pendapatan
Pangsa pasar yang begitu luas bisa menjadi peluang 

yang besar dalam bisnis travel. Bisnis travel mempunyai 
pendapatan yang pasti. Selain dari tiket pesawat dan 
kereta api, bisa pula mendapat tambahan dari voucher 
hotel, paket liburan, pengiriman barang atau cargo. 
Keuntungan yang lain adalah bisnis ini bisa dijalankan 
bersama-sama dengan bisnis lainnya seperti pembayaran 
online, game online, dan lain sebagainya. (teks:eri,bbs)
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Mengenalkan Usaha Baru
Jika baru mulai merintis membuka usaha travel 

maka harus memperkenalkan usaha Anda. Di lingkungan 
terdekat seperti saudara, kerabat atau teman. Sebab, 
memperkenalkan usaha dari mulut ke mulut juga 
terbilang efektif. 

Paket Wisata
Terkadang ada konsumen yang bingung saat 

memilih tempat untuk berlibur. Peluang ini Anda 
menfaatkan untuk memberikan banyak alternatif pada 
konsumen untuk memilih. Dalam hal ini Anda bisa 
menawarkan bentuk paket wisata. Untuk menarik calon 
konsumen maka Anda bisa sedikit berkreasi dengan 
memberikan nama unik pada paket wisata yang dijual. 

Bisnis Online
Manfaatkan era digital dengan membuat 

bisnis menjadi lebih efektif dan efisien dengan 
mengembangkan usaha di platform digital 
atau bisnis online. Berikan informasi yang lengkap. 
Maksimalkan pula media sosial sebagai sarana promosi 
Anda. Terus jalin hubungan dengan konsumen melalui 
media sosial milik Anda misalnya dalam bentuk 
testimoni. Kemudian Anda unggah dan berikan ucapan 
terima kasih karena telah memlih travel Anda. Dengan 

Sekarang semakin banyak orang yang pergi 

berwisata ke berbagai tempat baik dalam 

dan luar negeri. Hal ini tentunya membuka 

peluang usaha di bidang travel yang mudah 

dilakukan. Walau memberikan potensi 

keuntungan usaha yang cukup besar, peluang 

usaha travel memiliki tingkat persaingan yang 

cukup tinggi. Oleh karenanya Anda harus 

mengetahui strategi mengahadapinya sebagai 

berikut ini:

demikian maka peluang untuk mendapatkan konsumen 
baru akan terbuka.

Kerjasama Bisnis
Selanjutnya adalah lakukan kerjasama dengan 

banyak pihak yang berhubungan dengan bisnis Anda. 
Mulai dari transportasi, pengelola tempat wisata, rumah 
makan bahkan pemerintah daerah setempat. Anda juga 
bisa menjalin kerjasama dengan travel yang berada di 
luar kota. Adapula cara praktis dan tanpa modal yaitu 
dengan cara bergabung dengan franchise travel yang 
telah mapan. 

Pelayanan Terbaik
Usaha yang bergerak di bidang hal yang utama 

wajib diperhatikan adalah dalam hal pelayanan. Untuk itu 
Anda harus memberikan yang terbaik untuk konsumen 
Anda. Kepuasan konsumen menjadi salah satu penentu 
usaha Anda. 

Pemasaran
Ada berbagai macam cara memasarkan yang 

dapat dilakukan yakni melalui brosur, bekerjasama 
dengan pihak lain seperti sekolah, perusahaan, 
berbagai komunitas, organisasi serta lembaga instansi, 
perusahaan, dinas, dan lain sebagainya. (teks:eri,bbs)
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Bagaimana prospek atau 
peluang usaha tersebut?

Bisnis minuman berkembang di akar rumput 
yang diwakili oleh outlet-outlet sederhana seperti 
warung hingga pasar modern seperti gerai-gerai dan 
hipermarket. Jalur ini merupakan jalur distribusi yang 
masif dan bagi sejumlah industri makanan ternyata 
minuman menjadi pasar yang juga menjanjikan. Di sisi 
lain gerai-gerai kecil di sudut supermarket atau kaki lima 
juga dalam 5 tahun terakhir berkembang sedemikian 
rupa sehingga menginspirasi para pembisnis minuman 
untuk mengembangkan produknya.

Minuman yang dimaksud mulai dari air kelapa 
sampai jus kedelai yang umumnya diminati oleh generasi 
muda dan anak anak. Untuk secara statistik jumlah 
konsumen generasi muda dan anak anak pasca tahun 
2000 berjumlah puluhan juta orang sehingga secara 
praktis pasarnya sangat terbuka. Sejak itulah industri 

Niam Muiz

Seperti halnya makanan, minuman pun bisa 

memiliki prospek yang cerah. Alasannya 

sudah jelas bahwa minuman juga menjadi 

kebutuhan. Maka tak heran bila peluang usaha 

ini pun termasuk menjanjikan terbukti dengan 

munculnya berbagai jenis minuman baru di 

pasaran. Seperti yang dikatakan Pak Niam 

Muiz,seorang inspirator andal dan konsultan 

bisnis bahwa dalam lima tahun terakhir bisnis 

minuman mulai menggeliat. Lalu apa saja yang 

harus diperhatikan? Simak ulasan lengkapnya 

berikut ini.

Jalur Distribusi 
Pegang Peranan 
Penting Keberhasilan 
Bisnis Minuman 

minuman meledak sampai kepada upaya mengopi 
berbagai produk yang relatif untuk kelas atas seperti 
capucino yang dijual dengan kemasan tertentu dan 
dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam konteks 
ini kreativitas para pembisnis telah berkembang 
hingga kepada campuran sirup rasa yang bercampur 
(mix) dengan berbagai aroma. Perkembangan ini juga 
didukung oleh aroma maupun rasa yg berorientasi pada 
harga yang sangat murah.

Perkembangan ini tampaknya akan terus 
berlangsung seiring dengan perkembangan kopi yang 
makin beragam dan jenis industri minuman lainnya.

Beberapa pembisnis kelas kecil-kecilan dalam 
industri ini ada yang sudah mampu mendistribusikan 
ribuan cup minuman per hari dan menghasilkan profit 
yang sangat menguntungkan.

Apa yang harus dipersiapkan?
Sebagaimana minuman berusaha mengikat 

konsumennya. Ragam minuman yang sifatnya tradisional 
seperti cincau, cendol, dan air kelapa sangat diminati 
sehingga pembisnis di bidang ini hanya tinggal berupaya 
untuk mencampurkan esens minuman tersebut dengan 
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bahan pendukung yang membuat minuman tersebut 
terasa khas. Namun di atas semuanya perlu dimaklumi 
bila keberhasilan bisnis ini sangat ditunjang oleh jalur 
distribusi yang secara perlahan bisa dibangun oleh 
pembisnis minuman tersebut. Identifikasi mengenai 
jumlah warung sampai pada pertumbuhan pada level 
berikutnya seperti pasar modern atau supermarket 
perlu dibangun dengan baik dan tersedia reseller yang 
menjadi petugas distributor yang dikembangkan sendiri 
tanpa harus dibiayai oleh produsen. Demikian seterusnya 
sehingga jalur distribusi ini merupakan jalur yang masif 
dan aneka jenis minuman apapun bisa terserap dengan 
baik. Mekanisme ini telah menjadi rahasia umum dan 
siapa yang memiliki jumlah reseller terbanyak dan 
jaringan yang luas melampui wilayahnya akan menjadi 
pemenang dalam bisnis ini.

Dengan gambaran itu pula rumah produksi 
minuman kemasan ini dapat dimulai secara sederhana 
berganti pertumbuhan jalur distribusi yang dimiliki 
sampai pada akhirnya akan menjadi pabrik rumahan 
yang memiliki tingkat produksi yang besar. Dengan 
demikin pula dapat dikatakan pula bahwa aspek 
keuangan dan SDM tidak menjadi kendala cukup 
disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan usaha 
tersebut.

Hal terpenting yang harus 
diperhatikan dalam bisnis ini?

Karena minuman ini merupakan faktor yang dasar 
bagi kehidupan konsumennya maka selain membangun 
jalur distribusi yang baik sangat disarankan dalam skala 
industri bagaimanapun maka faktor kebersihan dan 
kesehatan sangat diutamakan proses pengemasan perlu 
dilakukan dengan baik dan lokasi industri harus terjamin 
secara kesehatan, sanitasi maupun orientasi kepada 
industri yang baik. Untuk selanjutnya dalam kaitan 
dengan pemeliharaan jalur distrubusi tingkat insentif 
para reseller dan distributor perlu dijaga sedemikian 
rupa. Sangat disarankan agar para reseller ini bersifat 
mandiri dan tidak bergantung pada pihak distributor 
tertentu agar kemandirian distribusi dapat terjaga. 

Sementara di sisi lain investasi pada alat produksi 
yang mutakhir perlu terus diperbarui agar tingkat 
efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Mengingat kini 
pengembangan alat produksi untuk industri makanan 
dan minuman berkembang sangat pesat.

Apa kelebihan dan kekurangan 
dalam bisnis ini?

Kelebihan industri ini secara praktis tidak 
membutuhkan modal sebagaimana sebuah pabrik pada 
awalnya. Di sisi lain jalur distribusi juga relatif bersahabat 
dan tidak menuntut kecanggihan  dalam penetrasi 
sementara di sisi lain konsumen potensial yang dijangkau 
tampat sangat besar.

Sedangkan kekurangannya terlihat bahwa pemain 
industri ini sangat banyak. Jika dilihat mesin pendingin 
gerai  sederhana sekalipun terdapat lebih dari 20 
jenis merk minuman yang secara relatif tidak memiliki 
perbedaan kecuali atas dasar selera konsumen.

Bagaimana cara menarik 
konsumen agar mau membeli?

Ketajaman untuk memilih jenis minuman yang 
paling umum dan disukai konsumen tanpa harus bersifat 
canggih dengan harga yang khas, sebetulnya merupakan 
sasaran yang baik daripada melakukan riset terlalu mahal 
yang tidak selalu diminati oleh konsumen. Tampaknya 
salah satu rahasia sukses industri minuman adalah 
menawarkan minuman yang lazim saja bisa dinikmati 
konsumen. Semakin canggih jenis minuman malah 
mempersempit ruang lingkup konsumen yang berminat. 
Dengan demikian hal ini merefleksikan gambaran bahwa 
konsumen lebih layak ditawari sesuatu yang tidak perlu 
dipilih-pilih melainkan cukup memadai untuk rasa 
maupun aroma.

Kendala apa yang biasa 
ditemui dan apa solusinya?

Yang sudah jelas ragam kompetitor maupun 
pesaing dalam industri ini dalam sehari bisa tumbuh 
ratusa pesaing dgn kreativitas yang berlainan sehingga 
dapat dinyatakan bahwa pembisnis minuman harus 
mengembangkan kreativitas setiap saat. Sekiranya 
Anda kekurangan atau tidak keberhasilan pada segmen 
tertentu maka pembisnis tersebut dapat mengalihkan 
pada persaingan lain atau melahirkan produk lain. Pada 
kenyataannya pengalihan jenis produk tidak terlalu 
tampil berlebihan kecuali dalam rangka meragamkan 
jenis produk saja.
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Dari keluhan tersebut, ia mulai mengembangkan 
bisnis suplai bahan baku menjadi franchise yang 
memberi dukungan berupa perlengkapan bisnis 
minuman seperti cup, lids, desain display outlet, hingga 
seragam karyawan. Menurut pria kelahiran 1 September 
1978 ini, franchise yang ia bangun tersebut memiliki 
keunggulan dari segi bahan baku yang dijamin terus 
berkesinambungan karena latar belakang Choco Latte 
sebagai supplier. “Kita konsep utamanya bukan franchise, 
kekuatan kita pada suplai bahan baku,” ujar pria yang 
akrab disapa Susanto.

Susanto menambahkan, di Indonesia saat ini sedang 
terjadi “demam franchise”, banyak bisnis kecil yang 
sedang tumbuh dengan cepat lalu buru-buru membuka 
franchise. Namun, waralaba tersebut seringkali tidak 
mampu menjamin ketersediaan suplai bahan baku agar 
terus bekesinambungan. Padahal, menurutnya, bisnis 
franchsie seperti minuman kekuatan utamanya adalah 
manajemen dan suplai bahan baku. 

Bisnis Choco Latte milik Lisusanto ini sudah 

bertahan selama lima belas tahun dengan 

ratusan franchise yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Ia memulai bisnisnya sebagai suplier 

bahan baku aneka jenis minuman teh, kopi 

dan coklat untuk outlet, kafe maupun restoran. 

Saat menjalankan bisnis sebagai suplier, ia 

banyak menerima keluhan dari para pelanggan 

tentang sulitnya membangun outlet minuman 

terutama untuk peralatan dan perlengkapan 

membuka outlet.

Saat ini, selain sebagai franchisor, Susanto juga 
masih tetap sebagai supplier bahan baku minuman. 
Selain dari franchise-nya, ada juga beberapa brand lain 
dari restoran maupun kafe yang tetap mengambil bahan 

baku dari dirinya. Namun, bila ada orang yang baru 
mencoba bisnis ini, ia selalu menyarankan untuk membeli 
paket kerjasama ketimbang membuat brand baru yang 
membutuhkan banyak biaya. 

Seperti yang tertera pada situs resminya di 
chocolatteindonesia.com, ia membuka empat jenis paket 
kerjasama dengan nilai investasi mulai dari Rp7,5 juta 
hingga Rp25 juta. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan 
dalam paket tersebut jauh lebih murah karena selain 
mendapatkan bahan baku yang siap sedia, mereka juga 
mendapatkan peralatan dan perlengkapan yang sudah 
baik. Ia mencontohkan, bila ingin membuat cup dengan 
desain sendiri, maka seseorang harus memesan dalam 
jumlah besar, yang harganya tentu saja tidak murah. 

Bukan Musiman
Di tengah gempuran tren minuman yang terus 

muncul seperti es buble, es cappucino cincau, hingga 
thai tea, Susanto dengan produk minumannya seperti 
Choco Blend, Toppucino, Floats, Ice Chocolate, dan Hot 

Lisusanto
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Chocolate dapat tetap terus bertahan. Hal tersebut 
menurut Susanto karena jenis minuman ini bukanlah 
jenis minuman yang musiman. Masyarakat sudah biasa 
meminumnya sehari-hari untuk di berbagai suasana. “Jadi 
betul bisnis itu ada tren, tapi kita itu selalu memposisikan 
bisnis ini bukan sebagai bisnis yang tren, itu sebabnya 
kita eksis,” ujar Susanto. Selain itu, karena stok bahan 
baku yang ia datangkan dalam jumlah besar membuat 
harga pokok produk (hpp) Choco Latte menjadi rendah 
sehingga outlet tetap akan untung bila sedang terjadi  
tren minuman baru di masyarakat. “Harga pokok produk 
tidak tinggi itu penting untuk keberhasilan franchise 
jangka panjang ketika tren lagi berganti,” lanjutnya. 

Menurut Susanto, cepat atau lambatnya sebuah 
tren produk berakhir tergantung dari kualitas produk 
itu sendiri. Dalam pengalamannya, tren minuman 
bisa muncul dengan cepat namun semakin banyak 
franchise, justru semakin menurun kualitasnya. Hal ini 
yang menyebabkan konsumen akan bosan. “Jadi kalau 
sekarang masih ada satu-dua perusahaan yang masih 
bertahan itu karena produknya baik.” 

Kunci Sukses
Menurut Susanto, ada empat kunci sukses dalam 

berbisnis khususnya pada minuman atau outlet sejenis 
yaitu lokasi, penampilan outlet, kualitas, dan manajemen. 
“Ini semua penting, tapi ini urutan peringkatnya, mulai 
dari yang paling penting, namun bukan berarti salah satu 
bisa diabaikan,” ujarnya. Soal lokasi, Susanto tidak pernah 
mempermasalahkan apakah franchise akan membuat 
outletnya di pinggir jalan atau di mal-mal, yang penting 
ramai dan punya potensi pasar besar. 

Ia mengungkapkan, pemilihan oulet di tempat-
tempat yang cukup mewah seperti mal memang secara 
tidak langsung akan meningkatkan nilai sebuah produk. 
Tetapi, hal tersebut tidak berarti apa-apa bila mal itu sepi 
dan daya belinya kurang. “Kalau mau buka di mal, kita cek 
dulu berapa sewanya, bagaimana daya belinya, banyak 
tidak orang yang datang ke mal. Kan percuma juga kalau 
buka di mal tapi sedikit pengunjungnya,” imbuh Susanto. 

Hal yang menjadi perhatiannya untuk para 
franchise baru yaitu jarak antara satu outlet dengan 
outlet lainnya. Itulah mengapa ia selalu mensyaratkan 
pemohon franchise untuk menyertakan screenshot lokasi 
Google Maps. Dengan begitu, Ia dapat menjamin tidak 
ada persaingan antar franchise di suatu wilayah yang 
berdekatan.

Kunci sukses kedua dalam berbisnis minuman 
adalah desain outlet yang baik, memiliki kekuatan 
branding sehingga menarik orang untuk datang. Tak  

cukup sampai di situ, desain cup juga harus dibuat 
dengan sebaik mungkin. ”Dari penampilan saja secara 
psikologi sudah membantu, kadang-kadang minuman 
biasa terasa lebih enak,” ujarnya. Menurutnya, ini salah 
satu keuntungan berbisnis dengan sistem franchise, 
pelaku usaha tak perlu repot membangun brand sejak 
awal, karena perlengkapan yang berkaitan dengan hal 
tersebut sudah disediakan dalam paket kerjasama.

Tanpa bermaksud untuk mengesampingkan 
kualitas, lokasi dan desain outlet menurutnya dua 
hal yang terpenting dalam bisnis minuman. Susanto 
mengaku, produk yang ia jual secara kualitas tak kalah 
dengan produk serupa yang harganya dua atau tiga kali 
lipat. Pada dasarnya, bahan baku yang digunakan pun 
sama, persoalannya adalah dua hal tadi, yakni lokasi 
dan penampilan produk atau outlet. Kunci sukses yang 
keempat menurutnya adalah manajamen. Manajemen 
dalam hal ini melingkupi konsistensi penjual dalam 
berdagang serta proses pembuatan produk yang harus 
sesuai SOP. Menurutnya, salah satu penyebab larinya 
pelanggan adalah karena rendahnya kualitas pelayanan 
dari si penjual. 

Kesuksesan yang diraih Susanto hingga saat ini 
adalah buah dari konsistensinya dalam bisnis minuman 
aneka kopi. Ia terus berupaya untuk menjaga kualitas 
produk dan harga yang tetap terjangkau sehingga 
mampu bertahan dan terus tumbuh meskipun tren 
minuman silih berganti setiap tahunnya. Kedepannya, 
Susanto berharap agar ia memiliki sebuah brand 
minuman lagi yang menyasar segmentasi pembeli 
menengah ke atas. Ini ia lakukan untuk memperluas 
jaringan bisnis minumannya tanpa mematikan binsis 
Choco Latte yang sudah terkenal dengan harganya 
yang terjangkau untuk kelas menengah. (teks:syahid/
ft:reza,dok.pri)
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1.Riset  Produk
Riset terlebih dahulu tentang produk apa yang ingin 
Anda jual. Ada banyak minuman yang bisa Anda jual, 
misalkan jualan es teh, es jeruk,jus, milkshake, es cincau, 
wedang ronde, atau minuman kekinian yang sedang tren. 

2.Lokasi
Lalu survei pula lokasi berjualan. Karena letak strategis 
dan produk bagus saja tidak cukup agar dagangan laku. 
Tapi juga kemudahan akses menuju ke tempat tersebut. 

3.Menu
Perhatikan menu apa saja yang akan Anda suguhkan. 
Tampilkan menu yang ada agar pengunjung memilih apa 
yang disukainya.

4.Modal
Modal di sini ada 3 macam yakni modal kecil, sedang,dan 
besar. Salah satu masalah utama bagi pengusaha pada 
awal merintis adalah modal. Jadi, Anda harus tahu jumlah 

Bisnis kuliner adalah bisnis yang 
selalu diburu. Karena setiap orang 
membutuhkannya sehingga tidak akan 
pernah sepi akan konsumen. Bisnis kuliner 
sering identik dengan makanan. Tak heran 
sebab bisnis makanan memang sangat 
banyak ragamnya. Tapi jangan salah, 
bisnis minuman juga tak mau kalah. Saat 
ini sudah banyak  jenis bisnis minuman 
yang disesuaikan dengan selera zaman 
sekarang atau istilahnya zaman now. Hal itu 
memunculkan inovasi agar dapat bersaing. 
Simak langkah-langkah berikut jika Anda 
tertarik terjun ke bisnis ini.

modal yang akan dikeluarkan. Walau modal tidak besar, 
tapi bukan berarti Anda tidak bisa memulai usaha.

5.Melihat Musim
Karena jenis minuman banyak jenisnya, tidak ada 
salahnya Anda juga memperhatikan sedang musim apa. 
Saat musim kemarau, hampir semua jenis minuman 
dingin sangat cocok. Lalu bagaimana saat musim hujan? 
Ini lah yang harus Anda pahami oleh sebab itu tentukan 
dan pikirkan dengan matang minuman apa yang ingin 
Anda jual.

6.Konsumen
Menjual minuman itu berbeda dengan menjual makanan. 
Kalau makanan tidak tergantung cuaca dan berapa pun 
golongan umur bisa menikmatinya sementara tidak 
demikian dengan minuman. Anda harus tahu target pasar 
apakah untuk konsumsi anak-anak, remaja, orang tua 
atau segala usia

7.Karyawan
Kendati bisnis ini mudah dijalankan, pastikan apakah 
Anda membutuhkan karyawan atau tidak untuk 
membantu Anda menjaga stan/booth. (teks:eri,bbs)

http://rocketmanajemen.com/kategori/bisnis/
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Selera

Kendala:  
Selera setiap orang tentu berbeda-beda. Anda tentu ingin 
bisa memuaskan pelanggan dengan berusaha memenuhi 
atau menyediakan segala keinginannya. Sehingga Anda 
akan menciptakan variasi produk, mulai bahan, kemasan, 
dan teruatama rasa. Biasanya hal seperti ini akan 
dibarengi  peningkatan biaya operasional. Kendala pun 
akan muncul jika Anda ternyata tidak siap mengakomodir 
semuanya termasuk permintaan pelanggan.  
 
Solusi:
Saat baru memulai bisnis ini, sebaiknya tidak 
menyediakan terlalu banyak variasi produk. Cukup 
beberapa yang paling dominan saja atau yang paling 
diandalkan. Jika sudah berkembang, Anda akan tahu 
apa yang disukai atau dicari konsumen. Setelah Anda 
benar-benar paham akan permintaan konsumen, maka 
boleh mulai mencoba menyediakan lebih banyak variasi 
produk. 
 
Biaya Operasional

Kendala:
Tantangan dalam berbisnis kuliner adalah dipengaruhi 
oleh bahab baku. Saat kenaikan biaya operasional 
maka biasanya pelau usaha akan melakukan 3 hal yakni 
menaikkan harga, mengurangi laba, atau mengurangi 
ukuran porsi. Kebanyakan penjual akan memilih 
mengurangi laba karena kalau meningkatkan harga atau 
mengurangi porsi.

Bisnis di bidang kuliner memiliki potensi 
yang amat besar. Bisnis kuliner makanan 
maupun minuman sama sama memiliki 
tantangan dan hambatan. Baik ketika 
mulai usaha atau ketika bisnis telah 
berjalan. Apa saja kendala yang dihadapi 
dalam bisnis minuman ini?

Solusi:
Jika Anda memilih mengurangi porsi maka risikonya 
adalah bisa ditinggalkan konsumen. Artinya ini membuka 
peluang bagi pesaing untuk menggaet pelanggan 
Anda.Lebih baik menaikan harga sekaligus menjelaskan 
tentang alasannya. Asal apa yang Anda sajikan tetap 
berkualitas, kebanyakan pelanggan bisa mengerti dan 
tetap setia dengan usaha Anda.  
 
Kreativitas 
 
Kendala:
Bisnis di bidang kuliner baik makanan maupun minuman 
sangat perlu inovasi dan kreativitas menciptakan 
rasa baru sehingga pelanggan tidak bosan. Anda 
tidak bisa terus bertahan dengan menu yang sama 
sebab pelanggan akan senang jika ada yang baru dan 
penasaran untuk mencobanya.

Solusi:
Di sini Anda dituntut untuk bisa menciptakan variasi 
baru. Kemampuan Anda dalam meracik rasa sangat 
diperlukanmelakukan inovasi dengan memperbanyak 
variasi produk. Caranya dengan melakukan uji rasa, 
namun Anda perlu mempersiapkan dana untuk 
melakukannya. 
 
Persaingan

Kendala:
Setiap usaha tentu ada persaingan. Apalagi bisnis kuliner 
yang memang persaingannya sangat ketat. Dalam 
bisnis minuman kemudahan dalam membuka usaha ini 
menyebabkan banyak pelaku usaha bermunculan. 

Solusi:
Anda tak bisa menghindari persaingan usaha. Prospek 
bisnis kuliner ini sulit sekali mati. Anda harus siap 
bersaing dan mengatur strategi bisnis agar usaha tetap 
bertahan. Jadi masih ada kesempatan besar untuk sukses 
dengan terjun di bidang ini. (teks:eri,bbs) 
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Promosikan Produk
Manfaatkan media sosial atau website. Cantumkan secara 
lengkap tentang produk Anda. Tawarkan kepada pelanggan 
bahwa Anda juga dapat melayani di acara-acara khusus 
seperti pernikahan, acara keluarga, ulang tahun, arisan,dan 
lain-lain. Atau bagikan kupon potongan harga yang menarik 
tapi jangan sampai merugikan usaha Anda. 

Kreasi Minuman
Minuman yang Anda jual harus memiliki keunikan yang 
membedakan minuman Anda dengan lainnya. Kreasikan 
jenis minuman Anda sehingga banyak pilihan menu 
minuman yang Anda bisa tawarkan. Demontrasikanlah cara 
membuat minuman agar orang dapat melihat langsung dan 
tertarik membeli. 

Penampilan
Penampilan para karyawan yang membantu Anda jangan 
sampai luput dari perhatian. Kalau harus menggunakan 
seragam, maka buatlah yang menarik baik model maupun 
warnanya yang mencolok. Dengan demikian mereka 
akan cepat dikenali oleh konsumen dan hal tersebut ikut 
membantu promosi. Atau bisa juga menggunakan maskot 
produk.

Kualitas dan Pelayanan
Memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik itu 
adalah hal wajib dilakukan. Kontrol produk untuk menjaga 
kelanggenan brand Anda. Demikian pula dengan 
pelayanan. Jika Anda ikut terjun langsung dalam penjualan, 
usahakan membangun komunikasi dengan para pembeli. 
Tanyakan pada mereka mengenai produk Anda untuk 
dijadikan sebagai masukan memperbaiki kekurangan usaha 
Anda. Sebab kepuasan konsumen adalah yang terpenting.
Selamat berbisnis! (teks:eri,bbs)

Usaha minuman memiliki beberapa 
kelebihan diataranya adalah merupakan 
peluang bisnis yang mudah sehingga siapa 
saja dapat melakukannya. Selain itu modal 
yang diperlukan juga tidak terlalu besar 
dan tidak harus membutuhkan tempat 
yang luas. Karena kemudahannya tersebut 
maka harus mengetahui strategi agar usaha 
minuman bisa sukses. Apa sajakah itu?

Lokasi 
Tempat yang ramai misalnya sekitar pasar, terminal, stasiun, 
gelanggang olahraga, sekolah, sarana ibadah, maupun 
tempat umum misalnya mall atau pasar malam.

Desain Outlet 
Karena desain ikut memberi pengaruh maka desain outlet 
Anda harus dibuat semenarik mungkin. Selain desain, nama 
brand yang unik tapi mudah diingat juga menjadi daya 
tarik. Jangan lupa, packaging minuman juga harus menarik 
perhatian calon pembeli.

Spanduk dan Brosur
Spanduk  dan banner yang berisi daftar manfaat minuman 
Anda juga penting. Tujuannya agar pembeli dapat melihat 
dengan jelas mengenai apa yang Anda jual. Selain itu 
cetak brosur yang berisi tentang produk dan testimoni dari 
pelanggan Anda, bagikan kepada setiap yang melewati kios 
minuman Anda. 

Jemput Bola
Jika memungkinkan dan memberi keuntungan, buatlah 
sistem antar untuk pelanggan di sekitar kios Anda. Atau 
dengan melayani pembelian dari ojek online.
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Peralatan:

Booth 
Booth adalah sebuah stan mini yang dilengkapi dengan 
berbagai aksesori sebagai ajang promo untuk produk 
maupun jasa sampai dengan branding perusahaan. 

Storage Pendingin
Jika Anda memilih usaha minuman dingin maka Anda 
harus memiliki tempat penyimpan es seperti termos es, 
cool box, atau ice box.

Blender
Anda memilih menjalankan usaha minuman dengan 
konsep ice blend atau es blender maka Anda harus 
memiliki blender. Pilihlah blender dengan kualitas bagus 
agar awet dan tahan lama

Shaker
Shaker adalah alat untuk melarutkan bubuk dan air 
dengan cara dikocok.

Gelas
Sesuaikan gelas dengan kebutuhan Anda. Ada 
beberapa ukuran yang bisa Anda pilih. Jika Anda tidak 
menggunakan gelas plastik, maka pilihlah gelas dengan 
model dan warna yang menarik. 

Sendok
Jika minuman yang dipilih menggunakan topping atau 
filling maka sendok sangat dibutuhkan.

Sebelum memulai usaha minuman, 
Anda harus mengetahui peralatan dan 

perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. 
Hal tersebut untuk mempermudah Anda 
dalam membuka usaha. Apa sajakah itu?

Mesin Cup Sealer
Kegunaan mesin ini adalah mesin penutup gelas. Dengan 
menggunakan mesin cup sealer gelas minuman lebih 
aman ketika dibawa sebab tidak mudah tumpah. Mesin 
cup sealer memiliki beberapa tipe seperti manual, semi 
auto, dan full automatic.

Sedotan
Sesuaikan ukuran sedotan yang akan digunakan. Sedotan 
pun banyak yang berwarna warni bisa dicocokan dengan 
warna minuman yang dipilih konsumen.

Perlengkapan:

Bubuk Minuman
Jika usaha Anda ice blend maka bahan baku bubuk 
minuman adalah hal yang penting. Bubuk minuman 
dipilih karena lebih praktis  dan membuat hasil minuman 
berstektur halus.

Filling
Untuk membuat jenis minuman ice blend seperti bubble 
atau cincau maka Anda memerlukan bahan filling. Ada 
beberapa jenis bahan filling seperti bubble coklat, egg 
pudding, cincau powder, dan lain-lain.

Topping
Topping tidak hanya menambah rasa enak tapi sekaligus 
akan membuat sajian minuman Anda terlihat lebih 
menarik. Topping juga ada beberapa pilihan, antara 
lain chococips, coklat, whipped cream, potongan buah 
hingga keju.

Pelengkap Lain
Bahan pelengkap lain adalah krimer, susu full cream, dan 
lain-lain. (teks:eri,bbs)

milk

chocolate



EDUKASI 
ANAK
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Bagaimana prospek atau 
peluang usaha tersebut?

Edukasi anak sejalan dengan perkembangan 
aspirasi pendidikan menjadi bisnis yang luar biasa 
beragam mulai dari pendidikan spesifik seperti belajar 
matematika untuk anak dengan pendidikan kumon, 
sampai kepada pendidikan umum yang menyeluruh 
dari taman bermain, sekolah PAUD maupun penitipan 
anak. Kesemuanya menyangkut edukasi dan melibatkan 
sejumlah komponen dasar dari edukasi yaitu adanya 
guru, adanya infrastruktur pendidikan seperti taman, 
alat bermain, peralatan kenyamanan anak seperti karpet, 
pagar maupun dinding untuk menggambar yang 
keseluruhannya sekarang dikemas dalam bentuk bisnis. 
Dengan kata lain pendidikan itu semakin memanfaatkan 
sistem dan oleh karena itu berjalan dalam mekasnisme 
terstruktur seperti mesin. Mesin-mesin inilah yang 
kemudian menimbulkan biaya sehingga pada akhirnya 
dipasarkan dengan cara dijual akibatnya sekolah dalam 
bentuk apapun jadi sebuah bisnis dan hal inilah yang 
akan dibahas pada edisi sekarang. 

Orangtua mana yang tidak ingin 
memberikan pendidikan terbaik untuk 
anak sejak dini?  Apalagi bagi orangtua 
yang bekerja dimana tidak bisa menemani 
buah hatinya saat-saat masa golden age. 
Hal tersebut melahirkan bisnis kelompok 
bermain atau playgroup tumbuh subur 
terutama di kota-kota besar. Niam Muiz, 
seorang inspirator andal dan konsultan bisnis 
mengatakan bahwa bisnis edukasi anak itu 
tidak boleh asal berjalan. Mengapa demikian? 
Apa alasannya? Simak ulasannya berikut ini. 

Niam Muiz

Apa yang harus dipersiapkan?
Sebagaimana sudah dijelaskan diatas setiap bismis 

pendidikan akan menawarkan sistem dan oleh karena 
itu untuk mengelola dan mendirikan bisnis ini para 
pembisnis pendidikan harus mendalami dan mengenali 
betul semua syarat terbentuknya sistem tersebut.

Ada pendidikan matemetika yang berorientasi pada 
pengajaran di Jepang dan oleh sebab itu mengelolanya 
harus menguasai teknik dan pola pengajaran yang 
berlangsung di sana. Bahkan ada  bentuk pengajaran 
belajar mengaji dalam periode yang sangat singkat dan 
hal ini ternyata bukan berasal dari timur tengah namun 
ditemukan oleh seorang pakar pengajaran yang berada 
di Indonesia. Sehingga bertebaran lah metode mengajar 
dan pembelajaran baca Al Quran dengan pendekatan-
pendekatan yang beragam. Contoh lain cukup beragam 
namun pada intinya kembali lagi bahwa yang ditawarkan 
adalah sistem. Beberapa tahun silam pernah ada kursus 
otak tengah kursus ini merujuk pada pendekatan yang 
menyatakan bahwa diantara dua belah otak kiridan 
kanan terdapat otak virtual yaitu otak tengah. Karena hal 
ini agak aneh maka dalam waktu singkat pembelajaran 
ini meraup keuntungan cukup banyak dengan biaya per 
anak yang cukup signifikan. Bahwa hal ini benar atau 
tidak tidaklah menjadi masalah sepanjang ada pasar 
yang bersedia membayar untuk membeli pembelajaran 
dengan sistematika tersebut. Hal inilah yang menjadi 
patokan yang membuat bisnis pendidikan spesifik 
maupun umum menjadi sangat berjamur.

Hal lain yang perlu dipersipakan tentunya para guru 
pengajar atau coach yang menguasai sistem tersebut dan 
dapat mengantarkan pembelajaran kepada anak-anak. 
Hal ini kadang tidak tersedia secara langsung namun 
para guru atau metor ini dapat dididik secara singkat 
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dan menjadi tulang punggung bisnis ini. Sementara di 
sisi lain prosedur pengajaran cukup disusun oleh pemilik 
bisnis ini secara tertulis dan dijadikan patokan oleh para 
pengajar. Hal yang tidak kalah pentingnya tentunya 
adalah ketersediaan alat belajar mengajar seperti buku-
buku sebagai bahan pelajaran dan “working paper” 
atau kertas kerja bagi anak didik harus tersedia secara 
sistematik dan hal ini sepenuhnya merujuk pada metode 
pembelajaran.

Dalam dunia persaingan bisnis ini semakin 
menyenangkan pola pembelajaran biasanya semakin 
mudah untuk dijual. Jadi belajar matematika misalnya 
menggunakan games dan pembelajaran bermain lainnya 
menjadi tambahan daya tarik bagi bisnis ini.

Hal terpenting yang harus 
diperhatikan dalam bisnis ini?

Pembelajaran dalam dunia pendidikan sangat 
positif dipandang dari segi proses. Misalnya seberapa 
menyenangkan anak didik bisa mengikuti pembelajaran 
tersebut,  seberapa bersahabat guru-guru dan mentornya 
dan seberapa menyenangkan hal tersebut bagi anak-
anak.

Namun pada kenyataanya pendidikan sebetulnya 
berorientasi dan mengarahkan dirinya pada output 
sehingga dapat dikatakan setiap pendidikan tersebut 
harus dapat membuktikan bahwa pendidikan ini 
membawa hasil tertentu. Apabila kursus matemtika 
tidak berhasil membuat seorang anak bisa menghitung 
perkalian maka kursus ini tidak membawa hasil. Sebuah 
tempat penitipan anak pada akhirnya menghasilkan 
kenyamanan dan keamanan anak selama ditinggal oleh 
orang tuanya. Dengan kata lain output penitipan anak 
adalah anak senang dan sehat dan bertemu lagi dengan 
orang tuanya dalam keadaan utuh. Dengan kata lain 
tempat penitipan anak tidak boleh membuat bayi yang 
dititipkan terjatuh misalnya. Karena jika hal itu terjadi 
maka output tempat penitipan anak tersebut tidak 
sempurna.

Karena hal ini merupakan sesuatu yang kadang 
dapat diperdebatkan karena output pendidikan kadang-
kadang abstrak tetapi harus dibuktikan bahwa pendidkan 
tersebut membawa hasil. Misalnya kursus mencukur 
rambut dan salah satu lulusannya tidak mampu 
mencukur rambut maka kursus tersebut tidak ada artinya. 

Jadi amat penting untuk mengidentikasikan hasil 
dari setiap bisnis pendidikan ini. Di sisi lain hasil ini 
diperoleh berdasarkan kualitas proses belajar untuk itu 
maka kelengkapan alat belajar yang menyangkut alat 
bermain dan sebagainya akan menjadi sarana promosi 

yang cukup ampuh dan tidak dapat disepelekan begitu 
saja. Adanya papan white board, adanya spidol dan 
beragam warna cat serta berbagai peralatan yang relevan 
dengan metode belajar tersebut. Biaya yang dikeluarkan 
untuk kepentingan perlengkapan ini yang tidak dapat 
dihindari harus disediakan dan memang menjadi alat 
promosi dalam rangka menyedot calon peserta bisnis.

Tentunya penampilan para pengajar dan 
mereka yang terlibat didalamnya juga sangat penting 
memberikan citra pada bisnis tersebut. 

Apa kelebihan dan kekurangan 
dalam bisnis ini?

Keunggulan dalam bisnis ini adalah sangat 
diperlukan oleh masyarakat. Dengan daya beli yang 
cukup tinggi sebetulnya masyarakat dapat saja 
menggunakan sebanyak mungkin jasa lembaga 
pendidikan dari sejak anak bangun tidur sampai dia 
tidur lagi. Dari mulai sekolah matematika sampai ditutup 
dengan kursus piano. Tapi keunggulan ini mengakibatkan 
setiap keikutsertaan anak didik akan sepenuhnya berasal 
dari aspirasi selera atau keinginan orang tua. 

Dengan kata lain modal pendidikan seperti ini 
akan memiliki variasi harga yang beragam karena 
untuk daya beli di kota kecil dengan kemauan orang 
tua yang terbatas tidak selalu berarti penawaran 
lembaga pendidikan tertentu bisa sesuai. Semuanya 
sangat bergantung kepada daya beli. Sementara di sisi 
lain tingkat kompetisi cukup tinggi jangankan untuk 
menguasai metode tertentu dapat dimungkinkan siapa 
pun yang telah menguasainya. Hal ini mengakibatkan 
kelemahan bisnis ini tidak memiliki standar kualitas 
yang sama. Sebuah kursus yng bernilai 300 ribu rupiah 
dengan kursus yang sama seharga 3 juta rupiah akan 
berbeda jenis layanan dan bentuk pengajaran. Oleh 
karena itu memasuki bisnis ini dan menjalankannya 
harus sedemikian rupa terfokus pada tingkat kualitas 
terbaik karena dengan demikian pesaing lain tidak dapat 
mengungguli Anda. Jadi dengan kata lain pula pembisnis 
dalam dunia pendidikan tidak selayaknya melakukan 
bisnis yang asal berjalan. Mengingat hal itu akan segera 
dan mudah dikalahkan oleh kompetitor.

100 - 50 =  ?
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Bisnis Makanan
Peluang ini bisa Anda ambil. Saat bayi 

membutuhkan makanan pendamping ASI, maka 
mereka membutuhkan asupan makanan yang 
bergizi. Anda bisa berjualan bubur bayi sehat atau 
puding. Saat mereka masuk dunia sekolah, mereka 
membutuhkan bekal. Orang tua yang tidak punya 
waktu sering kerepotan untuk menyiapkan bekal 
anak mereka. Anda bisa memanfaatkan peluang 
ini dengan membuka katering atau usaha bekal 
sekolah seperti bento (bekal makanan anak yang 
dibentuk sedemikian rupa sehingga unik). Dengan 
bentuk yang lucu, anak-anak akan bersemangat 
untuk melahap bekal mereka.

 
Pakaian Anak

Salah satu kebutuhan selain makanan 
adalah pakaian. Saat bayi, orang tua selalu ingin 
mengenakan buah hati mereka dengan pakaian 
yang indah. Demikian juga saat mereka kanak-
kanak, juga membutuhkan pakaian yang bagus. 
Manfaatkan celah ini dengan membuka usaha 
pakaian. Hanya saja Anda harus jeli dalam memilih 
model pakaian dan motif yang sesuai dengan tren 
yang berkembang. Keuntungan usaha ini adalah 
tidak mengenal kata basi alias awet, tidak seperti 
makanan. 

Mainan Anak 
Dunia anak selalu dipenuhi dengan bermain. 

Maka bisnis di bidang mainan sangat tepat. 
Namun Anda harus ingat, bagi anak mainan bukan 

Anak-anak adalah pasar yang sangat 
menarik. Ada banyak kebutuhan yang 
berkaitan dengan dunia anak sehinga 
muncul peluang-peluang bisnis yang 
bisa dimanfaatkan menjadi sumber 
penghasilan. Lalu, apa sajakah celah bisnis 
yang dapat dikembangkan terkait dengan 
dunia anak anak? 

sekadar sebagai hiburan, juga sebagai perangsang 
kemampuan motorik. 

Sekolah Musik
Sekolah musik tak pernah sepi peminat. Siswa 

datang mulai dari anak-anak, remaja, hingga 
orang dewasa. Karena semakin banyak orang yang 
ingin mahir bermain musik. Sekolah musik pun 
menjadi pilihan untuk mengasah bakat bermain 
musik. Sebelum memulai bisnis sekolah musik, ada 
baiknya Anda mengidentifikasi segmen pasar yang 
hendak dituju. Soal ini penting karena segmen 
pasar turut menentukan tingkat kesuksesan usaha 
Anda. 

Kursus Menggambar dan 
Melukis

Jika Anda memiliki bakat di bidang seni 
ini, maka Anda bisa manfaatkan bakat Anda 
tersebut menjadi sebuah peluang bisnis 
yang menguntungkan. Anda bisa membuka 
pendaftaran untuk siswa dari kelompok umur yang 
cukup beragam.

Salon Anak
Banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk 

memangkas rambut anaknya. Selain karena tidak 
punya keahlian, anak sering menangis karena 
tidak mau dipangkas rambutnya. Kehadiran salon 
rambut anak-anak tentunya sangat dibutuhkan. 
Inilah peluang yang bisa Anda manfaatkan. 

Sanggar Tari
Anda memiliki bakat menari, kesempatan 

untuk menyalurkannya. Sambil melestarikan 
kebudayaan lokal, Anda bisa membuka sanggar 
tari untuk anak-anak sekaligus mencetak 
generasi penerus. Sanggar tari bisa sangat 
mengguntungkan bila dikelola dengan kreativitas 
dan dedikasi yang tinggi. (teks:eri,bbs)
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1. Mengurus  Dokumen 
Jika Anda mendirikan PAUD maka Anda wajib 

mengurus dokumen yang termasuk di sini adalah surat 
perizinan. Seperti surat izin persetujuan warga sekitar dan 
surat izin domisili. 

Saat ini pendidikan umur usia lima tahun ke 
bawah sedang berkembang dan diminati oleh 
para orang tua. Para orang tua ini merasa perlu 
memberikan pendidikan kepada buah hati 
mereka sejak masih kecil karena pada saat 
inilah masa pertumbuhan usia emas sedang 
meningkat. Itulah mengapa banyak yang 
mendirikan usaha kelompok bermain atau 
PAUD. Jika dilihat, hampir semuanya selalu 
ramai peminatnya. Anda berminat terjun 
bisnis ini? Ada beberapa tahapan yang harus 
dilakukan.

3. Program Kerja
Membuat atau menyusun program kerja apa saja 

yang akan dilakukan selama satu tahun pelajaran.

4. Kondisi Sekolah
Karena klien Anda adalah anak-anak dan ini menjadi 

rumah kedua bagi mereka maka pastikan bahwa anak 
berada di lingkungan yang bersih dan terawat mulai 
dari lingkungan kelas, halaman hingga toilet. Perhatikan 
pula keamanannya,baik keamanan alat bermain maupun 
keamanan anak-anak dari mulai tiba hingga nanti 
dijemput.

5. Kebersihan Makanan dan 
Minuman

Jika Anda menawarkan makanan untuk anak-anak 
di sekolah, maka harus dipastikan bahwa makanan dan 
juga minuman tersebut memenuhi standar kebersihan 
dan kesehatan. Anda harus rajin mengontrolnya untuk 
menjaga kualitasnya.

6. Tenaga Pendidik 
Carilah tenaga pengajar yang kompeten dan sabar 

menghadapi anak-anak. Sebab sikap para guru dan 
staf akan berdampak kepada bagaimana nantinya anak 
bersikap. 
 
7. Mainan Edukatif 

Desain kelas agar anak-anak betah dan 
menyediakan berbagai macam permainan anak. Berikan 
mainan anak yang bersifat edukatif, sehingga anak-anak 
bisa bermain sambil belajar. (teks:eri,bbs)

2. Lokasi 
Carilah lokasi dalam jarak yang mudah diakses dari 

rumah dan tidak menghabiskan waktu perjalanan terlalu 
lama. Alasannya untuk menghindarkan anak kelelahan 
selama dalam perjalanan dan memudahkan untuk 
mengantar dan menjemputnya. 
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1. Sarana harus aman, bersih, dan nyaman
2. Sarana harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan anak
3. Sarana bisa memanfaatkan apa yang ada di 

lingkungan sekitar yang masih layak pakai dan tentu 
tidak membahayakan anak-anak.

4. Memiliki ruang kegiatan anak 
5. Tersedia fasilitas cuci tangan 
6. Memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan 

Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan)7. 

7. Memiliki toilet yang bersih 
8. Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar 

ruangan 
9. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak 

tercemar, dikelola setiap hari.
Sedangkan untuk tempat bermain anak, ada beberapa 
yang perlu dipersiapkan. Biasanya menggunakan 
nama sistem area atau area belajar dimana anak dapat 
berinteraksi dengan media tersebut. Ada beberapa 
kegiatan yang bisa dilakukan anak untuk area ini : 
 
Area Mainan
Sebuah ruangan yang berisi mainan dari berbagai 
keterampilan bagi anak. Pemainan matematika, motorik 
halus, motorik kasar, konsentrasi maupun permainan 
lainnya. Misalnya permainan dalam bentuk board, kartu 
perintah, permainan kartu, benda-benda tiruan,puzzle, 
balok, tape dan rekaman. 
 
Area Pasir dan air
Area ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan motorik 
halus dan motorik kasar 

Dalam membuka usaha yang melayani 
pendidikan bagi anak-anak maka 
harus diperhatikan betul mengenai 
sarana dan prasarana yang disediakan. 
Kedua hal tersebut merupakan bagian 
dalam penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan. Sarana dan prasarana 
tersebut haruslah memenuhi beberapa 
hal. Apa sajakah itu?

Area Cerita
 Sebuah arena yang dipakai untuk mendengarkan cerita, 
berdiskusi, bercengkerama dan mengobrol. 

Area Seni
Di area ini tersedia panggung ekspresi, berbagai boneka 
dan penunjang lainnya. 

Area Drama
Menjadi area untuk mengenal macam-macam karakter 
sekaligus mengasah anak-anak agar berani tampil.

Area Musik
Sesuai namanya tempat ini berisi berbagai macam alat 
musik seperti gitar,piano, seruling, drum, dan sebagainya. 
 
Area Belajar
Di area ini, anak-anak belajar membaca, menulis, bahasa, 
matematika, dan sains. 
 
Area Outdoor
Ruang luar merupakan lingkungan belajar yang sangat 
menyenangkan bagi anak karena anak lebih bebas 
bergerak. Oleh karenanya area ini merupakan area yang 
wajib harus disediakan untuk membantu memfasilitasi 
perkembangan motorik kasar anak. (teks:eri,bbs)
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Lembaga pendidikan terus bertumbuh seiring 
dengan semakin meningkatnya kesadaran para 
orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di 
lembaga terbaik. Salah satu lembaga pendidikan 

yang turut berkembang, misalnya, pendidikan anak usia 
dini (PAUD). Salah satu yang perlu dilakukan oleh para 
pelaku usaha di bidang edukasi adalah inovasi, konsep 
yang terarah, dan pelayanan yang baik. 

Dirangkum dari berbagai sumber, ada beberapa 
hal yang harus dilakukan agar bisnis yang bergerak 
di bidang pendidikan bisa sustainable. Sebab, diakui 
atau tidak, persaingan antar lembaga pendidikan juga 
terbilang tinggi.  Beberapa faktor yang memengaruhi 
daya saing sebuah lembaga pendidikan antara lain 
lokasi, keunggulan nilai, dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.   

Bagaimanapun, lokasi yang mudah dijangkau dan 
memiliki akses terhadap sektor lainnya akan lebih banyak 

dipilih oleh para orang tua. Sehingga dengan lokasi yang 
mudah, hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi mereka. 
Lalu, terkait keunggulan nilai, yang bisa dilakukan oleh 
para pelaku usaha seperti membuat kurikulum yang 
baik dengan didukung oleh tenaga pengajar yang 
mumpuni serta sarana dan prasarana yang ada. Jangan 
lupakan pula kerjasama dengan lembaga lain yang akan 
meningkatkan level lembaga yang dikelola. 

Berikut 6 strategi jitu dalam melakukan usaha di 
bidang pendidikan:

1) Bagi pelaku usaha ini, strategi pertama yang harus 
dilakukan adalah mengetahui pangsa pasarnya.  
Kalangan mana yang akan disasar, kelas atas, 
menengah, atau kelas bawah. 

2) Lakukan strategi differensiasi. Jadikan lembaga 
pendidikan yang Anda kelola sebagai lembaga yang 
memiliki nilai perbedaan dengan yang lain engan 
keunggulan yang dimiliki. Misalnya, unggul dalam 
hal kurikulum, fasilitas, kemudahan akses, proses 
pendidikan, layanan, dan lainnya.

3) Lakukan diversifikasi. Dengan kata lain, Anda 
bisa mengembangkan lembaga Anda dengan 
memperluas pelayanan seperti menambah jenis 
layanan yang diberikan, perluasan pangsa pasar 
dengan membuka di lokasi berbeda, dan lain-lain. 

4) Selalu menghadirkan inovasi. Sebab, seiring dengan 
makin ketatnya persaingan, maka inovasi adalah hal 
yang tidak bsia ditawar lagi. Inovasi ini bentuknya 
bisa beragam, misalnya, program pendidikan, 
metode pembelajaran, media pembelajaran, sampai 
ke pengelolaannya.  

5) Anda juga penting untuk mengelola kultur 
organisasi. Sebab, organisasi lembaga yang baik 
akan sangat menentukan keberhasilan dalam 
menjalankan usaha di bidang ini.

6) Langkah berikutnya adalah mengelola setiap 
perubahan. Terkait perubahan, yang harus dikelola 
dengan baik antara lain perubahan pangsa pasar, 
perubahan budaya organisasi, dan perubahan 
tantangan dengan lembaga sejenis lainnya. Dalam 
hal mengelola perubahan harus dimulai dari dalam 
organisasi lembaga pendidikan sehingga mampu 
bersaing ke luar dengan baik. Harus disadari, bahwa 
perubahan yang paling sulit diantisipasi adalah yang 
menyangkut internal movement.  

Nah, 6 langkah ini perlu dilakukan para pelaku usaha di 
bidang pendidikan agar Anda mampu melewati ketatnya 
persaingan yang ada. (bbs/ilustrasi: ist) 

Memasuki bisnis apapun termasuk 
bidang pendidikan, Anda sebaiknya 
mempersiapkan strategi agar bisa keluar 
sebagai pemenang. Sebab, kompetisi 
terjadi dimana-mana. Sebagai seorang 
pelaku usaha, Anda jangan abaikan hal 
itu. Setidaknya, ada 6 hal yang harus 
dilakukan. Apa sajakah? 

1

2

3

4

5

6
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Zita Anjani merupakan founder Kids Republic 
yang dibangun pada 2014 dan fokus pada 
pendidikan anak usia dini. Sekolah ini dirintis 
bersama sang kakak yang pada saat itu tengah 

hamil dan memikirkan pendidikan buah hatinya kelak. 
Apalagi di masa itu banyak berita terkait bullying yang 
terjadi di sekolah.  

Zita seketika mencari metode terbaik dalam 
mendidik anak usia dini, hingga kemudian bertemu 
dengan sekolah yang memiliki metode terbaru, 
Montessori. “Waktu itu, sebagai seorang calon ibu, 
tentunya mulai memikirkan dengan pendidikan anak 
kelak. Nanti anak-anak ditinggal di sekolah, saya tidak 
bisa memantau dengan baik. Saya harus melakukan 
sesuatu. Akhirnya saya cari metode dalam mendidik anak 

Pentingnya pendidikan usia dini membuat 
dirinya tergerak untuk membangun Kids 

Republic. Dengan metode terkini yang 
mengasah kemampuan anak, di tahun 

keempat dirinya telah mendidik 250 anak. 
Bahkan, sebagai bukti keberhasilannya, 

untuk masuk ke sekolah yang dirintisnya, 
para calon peserta didik harus rela waiting 

list oleh sebab tempatnya yang terbatas. 
Ke depan, ia ingin mewujudkan rencana 
untuk melakukan ekspansi ke beberapa 

wilayah lain.  

dan ketemulah Montessori. Metode ini mengerti pola 
tumbuh kembang anak, tidak memaksa, dan membuat 
anak fun dalam belajarnya,” katanya. 

Berawal dari dua ruko dengan dua kelas yang dihuni 
oleh 21 siswa, Kids Republic lalu mulai berkembang 
sampai akhirnya bisa membangun gedung sendiri di 
kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. 
Metode yang diterapkannya disukai oleh para orang 
tua siswa, sekaligus para orang tua juga bisa memantau 
perkembangan buah hatinya melalui CCTV. “Dari 21 siswa 
akhirnya saat ini bisa berkembang menjadi 250 siswa. 
Bahkan, sekarang kalau mau masuk Kids Republic, sudah 
harus waiting list dulu. Sebab kami sudah full kuota, 
setahun maksimal hanya terima 50 siswa.”

Menurutnya, secara bisnis, peluang di bidang 
edukasi sejatinya masih sangat besar. Namun, yang 
harus diingat, pelaku di bidang edukasi harus memiliki 
passion dan bertujuan dalam memberikan kontribusi bagi 
Negara. 

Di Indonesia, para orang tua ternyata paling banyak 
menginvestasikan uangnya untuk pendidikan anak-
anaknya di tingkat universitas. Zita menyebut, sebetulnya 
yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, investasi 
terbesar dilakukan pada pendidikan usia dini. “Ini sebagai 
basic anak-anak. Di masa golden age dari 0—6 tahun, 
disitulah otak dan karakternya dibentuk. Jadi kalau para 
orang tua memulainya di usia 18 tahun ketika akan 
masuk perguruan tinggi, ya karakternya sudah terbentuk. 
Terkait kecerdasan, anak yang pintar sejak TK atau SD, 
biasanya sampai kuliah pun pasti pintar. Ini bukti bahwa 
pendidikan basic itu begitu penting.”
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Sebagai sebuah bisnis, Zita merintis Kids Republic 
juga tidak mudah. Ia harus rela melakukan segala 
hal secara mandiri. Bertindak sebagai kepala sekolah 
sekaligus manajemen, dirinya juga harus memperhatikan 
segala aspek yang dapat memajukan lembaga yang 
dipimpinnya. Oleh sebab itu, ia juga tidak ragu untuk 
investasi SDM dengan memberikan beragam pelatihan 
dan pembekalan. Termasuk IT seperti CCTV, hal ini turut 
menjadi perhatiannya. “Sekarang ini sudah zaman digital, 
sehingga para orang tua bisa pantau anak-anaknya dari 
HP atau dari rumahnya. Kami sebisa mungkin terus ikuti 
perubahan zaman,” sebut ibu 2 anak berusia 28 tahun ini.

Namun sesulit apapun mengelola sebuah bisnis, jika 
memiliki passion di bidang tersebut, maka akan terasa 
jauh lebih mudah. Itu pula yang dirasakan oleh Zita 
Anjani. 

Saat ini Kids Republic telah dibantu oleh 50 
staff pengajar. Adapun materi ajar dengan metode 
Montessori terdiri dari 5 subjek yang dikedepankan, yakni 
matematika, bahasa, budaya, sensorik, dan kehidupan 
sehari-hari. Sebagai pembeda dengan metode lain, 
metode Montessori ini semuanya menggunakan alat 
peraga. “Kami tidak pakai papan tulis lagi, konsentrasi 
kami satu-satu ke setiap siswa. Anak harus happy dan 
guru tidak dominan lagi. Anak-anak bisa membuat 
presentasi kecil, dia juga bisa ikut latihan public 
speaking atau IT. Hal ini juga menuntut guru-guru yang 
berkualitas.”

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendidikan 
berkualitas terutama untuk pendidikan anak usia dini. 
Ia cukup berbangga, sebab Kids Republic akhirnya 
menginspirasi banyak sekolah. Saat ini banyak tumbuh 
sekolah dengan basis metode Montessori di berbagai 
daerah. Bahkan, dalam waktu dekat dirinya juga 
berencana untuk melakukan ekspansi dengan membuka 
franchise dan membangun Kids Republic di kawasan 

Bekasi dan Rawamangun.  
Berdasarkan data dari UNESCO, jumlah PAUD 

dengan angka populasi penduduk di Indonesia belum 
sebanding. Seharusnya 70% dari populasi sudah 
mendapatkan akses ke PAUD, sementara di Indonesia 
baru di angka 30%. Padahal, anak usia dini sekarang akan 
menjadi usia produktif pada 2045, dimana pertumbuhan 
populasi produktif di tahun tersebut sebesar 60% dari 
total penduduk. “Jadi, sebetulnya PR dunia pendidikan 
kita masih banyak. Saya menyarankan agar pendidikan 
kita bisa menambah nilai-nilai keindonesiaan, memiliki 
metode yang sesuai zaman, SDM yang berkualitas, dan 
akses ke pendidikan yang lebih mudah,” ujar Zita yang 
menyelesaikan pendidikan S-2 di UK ini.

Ia juga memberikan beberapa kiat bagi para 
pelaku usaha di bidang pendidikan. Pertama, jangan 
money oriented, tapi passion yang harus dikedepankan. 
Tujuannya dalam rangka mendidik anak-anak agar lebih 
cerdas. “Pendidikan itu sosial, kalau ada bisnis itu adalah 
hal lain. Oleh karenanya jiwa sosialnya harus terus dilatih. 
Berikan kontribusi bagi Negara dengan mencerdaskan 
anak-anak.” Kedua, tapi layaknya sebuah bisnis, passion 

saja tidak cukup, harus diimbangi dengan kerja keras, 
kerja cerdas, fokus, dan ulet yang dikerjakan secara 
totalitas.   

Dalam rangka agar pendidikan di Indonesia semakin 
baik, selain fokus dengan Kids Republic, Zita juga sering 
memberikan wawasan ke para pendidik agar mau berubah 
lebih baik. Dirinya berharap agar semakin banyak sekolah 
yang seperti Kids Republic. “Semoga, ke depan Indonesia 
bisa lebih baik lagi dalam hal pendidikan. Tentu hal ini bisa 
dicapai kalau kita secara bersama-sama melakukan sesuatu 
untuk perubahan yang lebih baik,” demikian Zita. (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza, ist)



CRAFT
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1. Alasan Membuka Usaha
 Anda harus benar-benar mempertimbangkan 

saat akan memulai usaha, jika Anda berencana 
mengubah hobi kerajinan tangan Anda menjadi 
sebuah bisnis. Apa alasan Anda ingin membuka 
usaha ini karena Anda akan mengubah hobi menjadi 
bisnis dan tentunya berharap memberikan hasil 
yang memuaskan. Maka Anda harus melakukannya 
dengan serius.

2. Riset Produk
 Produk kerajinan tangan sudah ada pasarnya 

masing-masing. Anda harus bisa mengenali target 
pasar atau sasaran yang ingin dituju. Anda harus 
tahu pasti bahwa orang menginginkan dan akan 
membeli produk Anda. Dengan demikian maka 
Anda bisa menentukan kualitas yuntuk produk 
kreatif Anda.

Industri kerajinan terus menunjukkan 
peningkatan. Selain kerajinan buatan 
pabrik, kerajinan tangan atau dikenal 
dengan nama handicraft juga ikut 
diburu. Banyak karya karya yang bagus 
dihasilkan dari tangan-tangan kreatif. 
Handicraft lahir dari dari hobi dan 
kreativitas dimana kemampuan untuk 
membuat produk yang bagus, lucu dan 
memiliki nilai jual yang tinggi. Jika Anda 
memiliki kemampuan dalam bidang craft 
ini, segera manfaatkan hobi Anda menjadi 
peluang usaha. Berikut ini langkah-
langkah bagi Anda yang ingin mencoba 
bisnis handicraft.

3. Pahami Dasar Berbisnis
 Membuat kerajinan tangan menjadi bisnis maka 

Anda wajib tahu bagaimana mengubah karya 
menjadi profit yang menguntungkan. Oleh sebab itu 
Anda harus memahami dasar-dasar berbinis.

4. Bahan baku
 Ada baiknya Anda melakukan survei dimana bisa 

mendapatkan suplai bahan baku. Pastikan toko yang 
menjual bahan baku yang lengkap dan berkualitas. 
Agar hasil karya Anda juga berkualitas dan sesuai 
harapan. 

5. Mengelola Keuangan 
 Anda harus memisahkan bisnis dengan pribadi 

Anda. Pengelolaan keuangan yang efektif akan 
melancarkan perkembangan bisnis yang sedang 
Anda jalani. Gunakan akuntansi pembukuan seperti 
jurnal untuk memudahkan pengelolaan keuangan 
Anda. Selain itu sebaiknya Anda juga memiliki dana 
cadangan untuk memenuhi pengeluaran sebelum 
bisa menghasilkan penjualan dan mendapatkan 
profit.

6. Tenaga kerja
 Sebaiknya dipikirkan berapa jumlah tenaga atau 

karyawan yang akan membantu Anda. Hitung pula 
berapa biaya yang dikeluarkan untuk menggaji. 
Karena masalah tenaga kerja berhubungan 
langsung dengan masalah persiapan, metode 
produksi serta masalah keuangan.

7. Tempat Bekerja
 Tentukan dimana Anda bisa bekerja, alasannya 

adalah untuk mempertimbangkan efisiensi dan 
perluasan bisnis nantinya. Dimana pun Anda akan 
bekerja atau membuka usaha, misalnya di workshop 
atau di rumah maka tetap mengutamakan 
keamanan dan keselamatan. (teks:eri,bbs)
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Bagaimana prospek atau 
peluang usaha tersebut?

Industri craft adalah termasuk industri kreatif yang pada 
dasarnya berkisar pada faktor utama yaitu:

1. Keindahan
 Umumnya produk craft sangat mengandalkan pada 

aspek keindahan baik dalam bentuk lampu tempat 
sampah kursi atau lainnya. Faktor keindahan ini 
ditonjolkan karena pada akhirnya aspek kreativitas 
itu dinikmati berdasarkan pandangan mata, namun 
demikian industri craft adalah industri yang sangat 
luas mulai dari memanfaatkan bahan baku dasar 
seperti rotan, kayu sampai kepada pemanfaatan 
sampah buangan yang didaur ulang seperti kabel, 
baut, kawat, serpihan kayu, bubuk kayu dan 
sejenisnya. Dari segi ini maka dapat dinyatakan 
bahwa industri ini adalah industri yang sangat luas. 

Niam Muiz

POTENSI 
INDUSTRI KREATIF 

SANGAT BESAR 

Usaha kerajinan tangan mempunyai 
prospek yang sangat cerah dan dalam 
menjangkau hingga pangsa luar negeri. 
Karena pangsa pasar yang sangat 
luas, mudah dalam pembuatan, modal 
yang tidak harus besar,menjadikan 
usaha di bidang ini memiliki peluang 
menjanjikan. Menurut Niam Muiz,ada 3 
faktor utama yang mendasari usaha ini. 
Apa sajakah itu? Berikut ulasannya.

Tidak ada definisi lain bahwa hal ini merupakan 
industri kreatif tapi pada perkembangannya secara 
tradisional industri ini mengandalkan keindahan di 
atas. 

2. Manfaat 
 Pasca tahun 2000 industri kreatif tidak hanya 

mengandalkan keindahan. Produk-produk industri 
ini sudah mulai merambah pada unsur manfaat 
misalnya selimut yang berasal dari kain perca atau 
meja yang berasal dari serbuk kayu dan sejenisnya. 
Muncul manfaat ini memberi nilai tambah 
sehingga nilai jual dari produk kreatif ini sangat 
tergantung bukan pada keindahan namun dari 
segi kegunaanya. Sejarah industri kreatif, industri 
ini sebenarnya mengarah pada tujuan manfaat 
ini. Dapat dibayangkan bahwa beberapa desa di 
Jawa Barat yang memproduksi alis dan rambut 
palsu dalam rangka kegunaan sebagai wig atau 
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permanjangan alis. Hal ini tampaknya mandapatkan 
porsi pasar yang dominan bagaimana juga meja 
dari serbuk kayu dan pada gilirannya ini memasuki 
aspek ketiga dari peranan industri kreatif yaitu nilai 
tambah. 

3. Nilai Tambah
 Tampak sekali bahwa industri kreatif perlu 

penajamkan pada aspek nilai tambah dari bahan 
baku yang terkumpulkan. Atau dalam bahasa 
ekonomi dapat dinyatakan bahwa industri kreatif 
pada craft diharapkan memanfaatkan semua 
bahan baku yang memiliki harga yang tidak berarti 
namun setelah dikumpulkan dan diolah memiliki 
harga dan nilai ekonomis yang sangat berarti. 
Dengan gambaran ini dapat dinyatakan bahw dari 
ketiga unsur di atas bahwa aspek manusia dengan 
kreativitas kemampuan intelektual untuk mengolah 
dan sistem pengolahannya itu sendiri merupakan 
bagian mendasar selain bahan baku sehingga 
apabila dinyatakan mengenai nilai tambah dapat 

yang dapat dikeringkan untuk produk tertentu. Singkat 
kata prospek industri kreatif sangat besar, tak terbatas 
secara waktu sungguh pun memiliki risiko masing-
masing pasar mempunyai segmen sendiri.

Apa yang harus dipersiapkan?

Kekuatan industri kreatif pada aspek manusia 
pengolah dan pengelolanya dengan kata lain diperlukan 
2 sisi dari hulu dan hilir secara bersamaan yaitu di 
satu sisi bahan baku di hulu yang dapat bertahan 
memberikan surprise kepada industri ini secara 
konsisten dan persistance dalam jumlah yang dapat 
diperkirakan di hulu sedangkan di hilir adalah pasar 
yang dapat menyerap produksi tersebut secara selera, 
minat, kegunaan maupun kepentingan di pasar tersebut. 
Keduanya menjadi faktor yang paling fundamental agar 
bisnis industri kreatif tersebut dapat bergulir dalam 
jangka yang lama. 

Contoh konkret dari industri kreatif ini adalah pihak 
yang menciptakan desain gambar pada sepatu, bahan 
bakunya cukup jelas dan dapat dijangkau dengan mudah 
yaitu bahan pewarna yang tidak luntur dan seorang 
pelukis. Pada saat yang sama pembisnis industri kreatif 
sepatu bergambar ini memahami betul generasi zaman 
wow yang menyukai sepatu yang tidak tradisional lagi 
melainkan alas kaki yang mengikuti kreativitas minat 
mereka. 

Dengan kata lain produk sepatu bergambar ini tidak 
mengandalkan sepatunya tapi memproduksi gambarnya 
yang selanjutnya dibutuhkan oleh pemakai alas kaki 
berwarna yang notabene adalah pemakai alas sepatu 
dibawah 20 tahun. Tentunya produk ini berada dalam 
suatu perkiraan jumlah yang tidak mungkin massal 
dalam jumlah yang dibuat sebuah pabrik. Namun industri 
rumahan dengan jumlah sepatu 20 hingga 50 pasang 
sehari tetap memadai untuk memasok pasar tersebut.

diartikan bahwa nilai tambah itu dengan sentuhan 
manusia.

Dengan jumlah penduduk demikian banyak, sumber 
daya alam yang beragam, dan segala kebutuhan yang 
dibelanjakan sedemikian masif maka dapat diduga 
bahwa negeri ini memiliki beberapa bahan baku untuk 
industri kreatif yang tidak terduga sebelumnya. Hal 
ini menandakan bahwa potensi industri kreatif sangat 
besar sementara di sisi lain potensi pasar yang menyerap 
produk-produk tersebut juga demikian beragam.
Dalam hitungan waktu hampir tidak ada akhirnya bahwa 
industri kreatif akan berkembang terus, mulai dari 
mengakali kawat dan kabel hingga mengakali dedaunan 
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Dalam skala yang lebih luas industri lampu gantung 
berbasis pada produk berbahan baku tumbuhan 
mungkin bisa menjangakau pasar untuk jumlah produksi 
yang lebih banyak.

Analisa terhadap hulu dan hilir inilah yang sangat 
berperanan utk membuat skala bisnis yang tepat untuk 
masing-maasing industri tersebut. Terlalu besar skala 
bisnisnya apabila tidak sejalan dengan pasar di hilir 
tentunya tidak akan menghasilkan produksi yang sesuai 
atau sebaliknya pasar yang terlalu kecil tidak mungkin 
menyerap produksi dalam jumlah yang massal.

Hal yang menjadi unik dalam industri kreatif adalah 
bagaiamana menampilkan etalase yang berkesesuaian 
dengan dimana pasar tersebut berada. Industri kreatif 
yang lebih mengandalkan toko secara statis tidak terlalu 
cocok dalam menjangkau pasar. 

Namun dengan adanya bisnis secara online yg 
terjangkau oleh komunitas tertentu secara beragam 
maka peluang ini mendapatkan solusinya. Etalase 
secara online akan membuat pasar menjangkau industri 
tersebut dan memilih dengan leluasa.

Apa kelebihan dan kekurangan 
dalam bisnis ini?

Selain uraian mengenai keunggulan industri kreatif 
di atas yaitu faktor kemudahan mendapatkan bahan baku 
dan kesesuaian minat dari pengelola pada jenis produk 
tertentu harus dimaklumi juga bahwa kelemahan dari 
industri ini adalah segmen pasar yang sangat terbatas. 

Tempat sampah yang dibuat dari karet mungkin 

saja menarik minat mereka yang mempunyai selera 
tidak terlaku canggih terhadap tempat sampat tersebut. 
Artinya mereka yang melihat dari sudut fungsi tentu tidak 
bermasalah untuk membeli tempat sampat tersebut. 

Namun dalam sejumlah kalangan yang memiliki 
selera dan kecanggihan tertentu tentunya tidak akan 
memilih jenis tempat sampah tersebut. Dengan kata 
lain kesanggupan untuk menemukan siapa yang dapat 
memilih produk Anda merupakan hal yang harus diamati 
secara jeli. Tidak berarti semua barang dapat ditampilkan 
di etalase pada semua orang yang lewat akan memikat 
menjadi pembeli. 

Artinya pula pasar industri kreatif sangat besar 
tersedia namun tidak tidak otomatis dapat dijangkau 
sebagaimana halnya industri batik yang demikian 
beragam dan jumlahnya sedemian besar tidak selalu 
diminati oleh pemakai batik kelemahan lain yang 
dapat dijumpai oleh sebab itu adalah jumlah produksi 
produk tersebut yang karena keterbatasan pasar yang 
dijumpainya tidak dapat langsung disediakan dalam 
jumlah banyak. 

Produk industri ktreatif harus dikendalikan degan 
stok yang masuk akal hal itu juga otomatis berarti 
jumlah tenaga kerja pengolah dan pemroduksi harus 
diatur dalam jumlah yang berkesesuaian dengan output 
produksi yang pas dibandingkan dengan jumlah sales 
yang terjual. 

Keadaan ini menjadi sesuatu yang apabila pengelola 
tidak menemukan pasar yang semakin hari semakin 
bertumbuh akan membuat produksi dari industri 
kreatif ini akan stagnan pada jumlah tertentu. Dalam 
bahasa klasik dapat dinyatakan bahwa menemukan 
pasar yang skeptis tersebut harus dapat dijamin secara 
berkelanjutan.  



       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels168

Kain Flanel
Salah satu bisnis kerajinan tangan yang menguntungkan, 
laris pembeli dan mudah dijalankan adalah usaha 
kerajinan tangan kain flanel. Dari bahan kain flanel ini 
bisa dikreasikan menjadi beragam barang yang bisa laku 
bila dijual. Karena bahan yang diperlukan tidak terlalu 
mahal,maka Anda pun tidak memerlukan modal yang 
besar. Kreasi dari kain ini bisa menjadi alas gelas, tas, 
sepatu,tempat tisu, bunga, tempat kacamata, tempat 
pencil, dan lain sebagainya.

Kain Perca
Kain perca bisa menjadi bahan membuat berbagai 
barang seperti tas, taplak meja,bantal dan lain-lain. Tidak 
perlu modal yang besar untuk memulai bisnis ini, tinggal 
bagaimana mengkreasikan ide Anda.

Rajutan
Merajut bisa menjadikan lahan bisnis. Beragam barang 
hasil rajutan selalu disukai. Modal awal yang digunakan 
juga tak terlalu besar. Modal tersebut bisa Anda gunakan 
untuk membeli benang kualitas bagus.

Aksesori
Dai bahan batu-batuan, benang, kawat bila dikreasikan 
maka bisa menghasilkan kalung, gelang atau barang 
aksesori lainnya. Kreasi aksesori yang dibuat sendiri 
dengan model yang tidak pasaran lebih disukai orang. 
Modalnya tak terlalu mahal sehingga Anda bisa langsung 
memulai bisnis ini.

Lukisan
Hobi melukis bisa dikreasikan pada bantal, tas, sepatu 
dan lain-lain sehingga menjadi barang yang unik dan 
punya nilai jual tinggi.

Tali Sepatu 
Tali sepatu juga bisa digunakan untuk membuat kreasi 
kerajinan tangan. Anda bisa memanfatkan tali sepatu 
yang sudah tidak terpakai tapi masih dalam kondisi bagus 
untuk dijadikan kalung atau gelang.

Sedotan 
Dari sedotan bisa tercipta berbagai kerajinan tangan yang 
unik dan menarik. Misalnya bunga, kalung, vas bunga, 
bingkai foto, tas dan masih banyak lagi.

Kardus 
Kerajinan tangan yang dapat dibuat dari kardus, seperti 
tempat pensil, kotak penyipanan, hiasan dinding, meja, 
empat makanan ringan snack, macam-macam mainan, 
tinggal Anda kreasikan sesuai keinginan dan imajinasi 
Anda.

Kayu atau Bambu 
Kayu dan bambu dapat dijadikan berbagai macam 
kerajinan tangan mulai dari lampu, lonceng angin, 
dekorasi rumah, kursi dan meja. (teks:eri,bbs)

Bisnis craft  adalah bisnis kreativitas yang menjadi modal dasarnya. 
Selama memiliki keahlian untuk memproduksi suatu barang yang 
bisa dijual, maka bisa menghasilkan uang. Bahkan bisa memberi 
harga mahal untuk sebuah karya dan dijadikan lahan bisnis. Jika 
Anda tertarik, maka ada beberapa ide berikut yang dapat dilakukan. 
Selamat berkreasi!

http://www.investasiuntung.com/2018/03/jenis-snack-laris-dijual-untung.html
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Memulai bisnis kerajinan yang sukses 
membutuhkan keahlian yang berbeda. 
Selain keahlian, modal sering menjadi 
kendala bagi pemula untuk membuka 

usaha. Sebenarnya Anda bisa memulai usaha walau 
modal yang dimiliki terbatas. 

Misalnya jika Anda membuat banyak jenis handicraft 
maka sebaiknya dibatasi dan fokus pada salah satu 
handicraft yang menurut Anda paling dicari pembeli. 
Simak tips lainnya.

1. Cintai Karya Anda
 Karena masih pemula maka wajar bila Anda akan 

Anda memiliki bakat di bidang 
kerajinan tangan tapi ragu-ragu untuk 
menjadikannya sebagai usaha? Anda 

tidak perlu takut, karena dari kerajinan ini 
bisa menghasilkan pendapatan yang bisa 
dibilang lumayan. Prospek di bidang ini 

pun cukup menjanjikan. 

mengalami pasang surut dalam  membangun bisnis. 
Namun dengan kecintaan Anda terhdapat craft 
akan sangat membantu Anda mempertahankan 
dan mendorong Anda untuk terus bekerja hingga 
sukses.

2. Informasi
 Walau Anda hobi membuat kerajinan tangan, tidak 

ada salahnya mencari informasi jika ingin menjadi 
sebagai usaha. Seperti handicraft apa yang sedang 
diminati. Namun Anda tetap harus menemukan ciri 
khas yang unik sebagai tanda bahwa itu hasil karya 
Anda. Jangan sampai Anda salah pasar. Misalnya jika 
karya Anda mahal maka jangan mencari pasar yang 
kecil agar bisnis Anda bisa menguntungkan. 

3. Jenis Produk
 Anda harus menentukan produk yang ingin dibuat. 

Konsumen akan lebih tertarik jika Anda membuat 
produk yang memiliki sebuah kegunaan atau 
bahkan yang multi fungsi. 

4. Terus Berkreasi
 Buatlah selalu produk-produk yang baru dan unik 

agar konsumen tidak bosan dengan produk yang 
selalu sama. Untuk itu Anda harus berkreasi. Caranya 
bisa dengan mengikuti kursus atau bertukar pikiran 
dengan konsumen untuk mendapatkan ide-ide 
baru. 

5. Paham Mengembangkan 
Usaha

 Anda harus tahu bagaimana menjalankan bisnis 
dengan biaya yang efektif dan  mempelajari 
ketrampilan untuk lebih mengembangka usaha. 
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Menumbuhkan Kepekaan
Melalui kerajinan tangan maka akan membentuk 
kepekaan yang membantu untuk mengembangkan sikap 
dan kreativitas. 

Nilai Seni Tinggi
Kerajinan tangan selalu memiliki penggemarnya sendiri. 
Karena di antara mereka pasti ada yang memiliki hobi, 
minat, kesukaan yang sama terhadap hasil kerajinan 
tangan yang bernilai seni. Pecinta kerajinan tangan 
berasal dari semua kalangan dan biasanya mereka 
menjadipelanggan yang setia yang selalu menunggu hal-
hal baru yang akan Anda buat.

Usaha kerajinan tangan masih menyimpan potensi yang sangat besar 

untuk dikembangkan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. 

Apalagi jika kerajinan tangan tersebut unik, menarik dan harganya 

terjangkau. Disamping sebagai sumber penghasilan, kerajinan tangan juga 

memiliki keuntungan-keuntungan lain bahkan ada yang dapat memberi 

pengaruh terhadap kepribadian pelakunya. Apa sajakah itu?

Memiliki Nilai Jual Tinggi
Kerajinan tangan yang dibuat oleh tangan-tangan orang 
kreatif memiliki nilai jual yang tinggi. Tidak banyak orang 
yang bisa membuat sebuah kerajinan tangan yang 
memiliki nilai jual dan selain itu produknya memang 
terbatas.

Meningkatkan Kreativitas
Anda sangat beruntung jika memiliki keterampilan 
membuat kerajinan tangan karena juga akan 
meningkatkan kreativitas. Anda akan selalu tertantang 
untuk membuat produk yang kreatif, inovatif dan tentu 
saja asli karya Anda sehingga orang yang memiliki karya 
Anda akan bangga. 
Tidak Perlu Modal Besar
Pada usaha kerajinan tangan, Anda bisa memulai 
usaha walau dengan modal kecil. Karena sebenarnya 
modal utama bisnis ini adalah kreativitas. Anda bisa 
mengakalinya dengan mencari bahan baku yang murah 
atau yang mudah ditemukan, tinggal bagaimana Anda 
mengkreasikannya. 

Penghias Ruangan
Kerajinan tangan bisa dimanfaatkan ke berbagai tempat. 
Tidak hanya sebagai penghias ruangan untuk rumah tapi 
juga kantor, hotel, mal bahkan rumah sakit. (teks:eri,bbs)

Bisnis Awet
Setiap bisnis pasti akan mengalami kendala ramai atau 
sepi. Untuk bisnis craft selama Anda memiliki kreativitas 
maka usaha tersebut akan bertahan. Namun Anda juga 
tetap harus berinovasi menemukan produk-produk baru 
yang sedang diminati. 

ART
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Kenali Produk
Sebenarnya di bidang produksi, usaha handicraft tidak 
terlalu berbeda dengan usaha lain. Pada usaha ini yang 
diperlukan adalah pemahaman Anda terhadap karakter 
produk handicraft hasil karya Anda juga bagaimana 
mengadaptasi usaha dengan produk yang Anda jual. 

Menetapkan Harga
Saat menentapkan harga produk masih seringkali 
membuat pemula kebingungan berapa harga yang 
tepat untuk hasil kreativitasnya. Pastinya Anda tidak 
ingin memberinya harga terlalu rendah karena tidak bisa 
menutup biaya Anda. Sebaliknya Anda juga tidak ingin 
memberikan harga yang terlalu tinggi. Salah satu cara 
untuk menentukan harga adalah tambahkan biaya bahan 
baku, karyawan, sewa, perizinan, biaya pemasaran, sewa, 
dan biaya lainnya. 

Menentukan Tempat Berjualan
Anda harus memilih dimana Anda akan memasarkan 
dimana produk Anda akan dijual. Misalnya  di media 
online atau atau offline. Sebaiknya memilih tempat 
yang memungkinkan Anda mencapai jumlah konsumen 
yang besar dengan harga yang terjangkau. Atau bisa 
pula keduanya dilakukan yakni Anda dapat menjualnya 
hasil kerajinan Anda dengan memajangnya di media 
sosial kemudian pada akhir pekan ikut acara-acara 
pameran atau bazaar. Dengan mengikuti bazar 
tentang handicraft keuntungan yang diraih selain materi 
adalah mendapatkan relasi sekaligus berbagi informasi 
seputar handicraft dengan para perajin lain.

Walau memiliki kemampuan dalam membuat sebuah kerajinan tangan, Anda 

tidak boleh terlalu percaya diri. Sebab belum tentu apa yang telah Anda buat 

diminati konsumen. Apalagi bila produk tersebut adalah produk baru. Ini 

pentingnya mengetahui strategi yang tepat agar usaha craft tak kalah bersaing.

Target Market
Target market yang tepat sasaran maka promosi akan 
lebih efisien dan efektif. Produk harus dipromosikan 
secara bersama-sama seperti pembagian brosur, 
memasang iklan dan lewat jaringan sosial di internet.

Produk Unik
Tidak masalah bila produk yang Anda buat banyak 
macamnya hanya saja sebaiknya Anda memilik satu jenis 
produk unggulan yang bisa menarik calon konsumen. 
Apalagi bila produk tersebut belum pernah ada 
dipasaran.

Istimewakan Konsumen
Salah satu cara untuk memanjakan konsumen terutama 
pada konsumen yang setia adalah dengan memberinya 
penghargaan. Misalnya memberi potongan harga untuk 
pembelian dalam jumlah tertentu.

Kolaborasi Pihak Lain
Agar produk lebih dikenal maka Anda harus menjalin 
kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian produk 
Anda bisa mencapai ke target ke sasaran yang tepat 
dan cepat. Walau kerjasama tetap saja Anda harus 
memberikan komisi kepada rekan usaha tersebut. 
(teks:eri,bbs)
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Handcraft sering diasumsikan sebagai barang 
yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan buatan pabrik. Karena 
pada proses pembuatannya selalu ada detail-

detail yang tidak bisa diikuti oleh pabrik masal. Setiap 
bentuk dan barang yang dihasilkan selalu berbeda satu 
dan lainnya. Inilah mengapa handcraft memiliki nilai seni 
yang tidak bisa didapatkan pada produk masal.

Banyak sekali media yang digunakan untuk 
membuat craft itu sendiri. Salah satunya adalah flannel. 
Kain jenis ini memang terkenal digunakan untuk berbagai 
aplikasi mulai dari pernak-pernik sampai beragam aplikasi 
rumah tangga. Adalah Widi yang melihat bahwa kain 
flannel tersebut memang memiliki nilai tersendiri.

Ibu dari 2 anak ini awalnya mencari bisnis 
sampingan karena tuntutan ekonomi keluarganya pada 
saat itu. Ia hanya bekerja sebagai guru honorer. Tentu gaji 
yang ada dirasa kurang cukup untuk biaya sehari-harinya. 
Ia dan suami memilih untuk menjalani bisnis ini. “Karena 
suami juga bekerja jadi mengerjakannya hanya malam 

hari.” Ia mengaku dirinya tidak mahir menjahit kain flannel 
tersebut, jadi sang suami yang menjahit sedangkan ia 
yang memasarkan ke rekan-rekannya.

Tanpa terasa bisnisnya kini sudah berjalan selama 5 
tahun, dan dalam kurun waktu tersebut, ia banyak belajar 
mengenai bisnis dan bagaimana melihat perubahan dari 
pasar yang ada. Saat ini ia memasarkan produknya di 
beberapa online market.

Berjualan di Market Place
Widi mengatakan dirinya tergabung dalam 

beberapa komunitas craft . Di komunitas ini ia sering 
berdiskusi dengan para perajin lain baik mengenai 
produk maupun mengenai hal lain yang berkaitan 
dengan bisnisnya. “Dalam mengikuti beberapa komunitas 
ada yang hanya mengajarkan tutorial bagaimana 
membuat, ada juga yang memberikan pengetahuan 
mengenai hal yang perlu kita pahami dalam menjalankan 
bisnis ini.” 

Saat mengawali bisnisnya, Widi memasarkannya 
lewat offline dan juga online. Untuk media online nya ia 
memanfaatkan Facebook sebagai media untuk promosi 
hasil kerjanya. Untuk sistem yang digunakan adalah 
pembeli pesan dulu, lalu memberikan uang muka maka 
pesanan akan dikerjakan dalam waktu yang disepakati. 
“Masalahnya adalah ada beberapa yang sudah memberi 
uang muka, barang sudah dikerjakan, lalu ditengah 
jalan mereka membatalkan pesanan.” Menurutnya hal 
seperti itulah yang membuat dirinya sempat kehilangan 
semangat. “Meskipun untuk uang muka itu biasanya 
sudah mencakup bahan baku tetapi tetap saja ada 
perasaan beban kalau dibatalkan begitu saja.”

Namun sekarang ia tidak lagi memasarkan lewat 
Facebook, karena ia merasa tidak enak juga melakukan 
spam produk lagi. “Nanti takutnya teman-teman unfriend 
karena spam produk terus, makannya saya pindah ke 
market place saja.”
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Belajar Bisnis Lewat Kursus
Widi sadar pengetahuannya mengenai bisnis 

masih sangat dangkal. Untuk mengatasi hal itu ia belajar 
kembali menganai bagaimana berbisnis. “Saya ikut kursus 
mulai dari yang gratis sampai yang bayar karena ilmu 
itu tidak saya dapatkan dari workshop ataupun kegiatan 
yang komunitas jalankan.” Ia mengatakan kegiatan atau 
workshop sebagian besar hanya mengajarkan bagaimana 
membuat barang atau kerajinan tetapi tidak diimbangi 
dengan bagaimana memasarkannya. “Banyak teman yang 
memang jago membuat tetapi bingung memasarkan, 
karena mereka tidak bisa melihat bagaimana bisnis 
kedepannya.”

Ia mengatakan bahwa terkadang perajin sendiri 
tidak teliti dan serius dalam menjalankan bisnisnya. 
“Ada teman yang tidak menghitung detail pengeluaran 
yang ia gunakan, karena menggunakan bahan bekas ia 
tidak mempertimbangkan bagaimana kalau barangnya 
tidak ada.” Widi menambahkan hal tersebut terjadi 
karena kurangnya pemahaman mengenai bahan baku 
dan ongkos produksi yang diperlukan. Semuanya harus 
dihitung agar nantinya ketika ada perubahan atau 
kehabisan bahan baku perajin bisa membeli dengan 
modal yang sama.

Kendala yang ia alami adalah bahan baku yang 
harus di impor dari Thailand. “Karena kalau lagi susah 
masuk barangnya, maka kalaupun ada harganya akan 
mahal.” Ia mengaku menggunakan flannel dari luar 
negeri karena kualitasnya memang lebih baik. “Bukan 
tidak cinta dengan produk Indonesia tetapi memang 
yang punya lokal kalau dicuci suka brudul,” ujar Widi 
untuk menggambarkan benang yang terurai keluar. Ia 
mengatakan untuk masalah kualitas memang tidak bisa 
ditawar lagi.

Masalah lainnya adalah ketika persaingan yang ada 
tidak sehat lagi. Banyak yang mulai meniru hasil karyanya. 

“Akhirnya banyak yang meniru, bahkan ada yang jelas-
jelas mengambil gambar punya saya terus dipasang 
di toko dia,” keluh Widi. Berbagai cara sudah dilakukan 
untuk mencegah hal itu, tetapi tetap saja masih diakali 
oleh pesaingnya. “Sudah macam-macam saya coba mulai 
dari menegur sampai membuat watermark, tapi malah 
watermark-nya ditiban oleh mereka.”

Widi mengatakan hal tersebu berimbas pada 
penjualannya. Saat mendekati bulan puasa, biasanya 
terjadi puncak penjualan. Karena produk set rumah 
tangganya banyak dibeli pada saat itu. “Untuk toples 
sendiri memang membludak saat mendekati lebaran, 
tetapi itu dulu sebelum ada peniru.” Saat ini penjualannya 
banyak tetapi mengalami penurunan.

Untuk mengatasi hal itu, Widi pun lebih 
mengembangkan usahanya lagi. Selain membuat barang 
jadi ia juga bekerja sama dengan pembuat kerudung 
untuk membuat aksesori di kerudungnya. “Karena kenal 
dengan orangnya saya membuat aplikasinya seperti buah 
atau objek, nanti oleh dia akan ditempel dikerudungnya 
lalu dijual.” Ia menambahkan bahwa barang hasil 
usahanya tidak harus dijual kepada konsumen, bisa 
juga ia bekerja sama untuk menghasilkan produk hasil 
kolaborasi.

Alternatif lain yang dipilih Widi adalah berjualan 
barang yang perputarannya cepat seperti celana atau 
kaos hasil karya perajin di sekitar Depok. “Kalau untuk 
yang craft flannel memang agak lama perputarannya 
karena untuk membuat satu buah set tutup gallon, tisu 
dan keranjang air mineral memerlukan waktu yang 
lumayan panjang.” Waktu yang panjang itu karena tidak 
semua bisa menjahit dengan rapi dan baik. (teks:iwa/
foto:reza, wulan)



E-COMMERCE



Internet menjadi penting dalam dunia 
teknologi komunikasi yang memberi dampak 
dan manfaat di berbagai bidang. Pengaruh 
internet dalam bidang ekonomi adalah 

memberikan kemudahan bagi pelaku usaha 
dan konsumen dalam bertransaksi tanpa harus 
bertemu langsung. Penjualan melalui internet 
ini disebut E-Commerce (electronic commerce). 
E-commerce ini merupakan suatu cara yang 
digunakan untuk mempromosikan suatu bisnis 
online pada masyarakat dengan berbagai macam 
barang yang ditawarkan secara elektronik.

E-commerce sendiri merupakan bagian dari 
bisnis online karena dalam prosesnya pihak penjual 
yang menawarkan barang/jasa melalui internet 
(e-merchant) dan pihak pembeli yang mengakses 
apa yang diinginkannya (e-customer). Melalui 
e commerce, baik penjual dan pembeli sama-
sama mendapatkan keuntungan. Bagi penjual 
bisa menawarkan produknya secepat mungkin. 

Sedangkan bagi konsumen dapat mengetahui 
informasi sebuah produk termasuk produk baru.  

Ciri-ciri E-commerce biasanya adalah  memiliki 
transaksi tanpa batas (24 jam penuh), pembeli dan 
penjual tidak harus bertemu secara langsung (bisa 
melalui transfer, COD atau pengiriman), barang 
yang ditawarkan dapat berupa apa saja, dan 
software free dengan fitur gratis yang lengkap.

Banyak keuntungan dari E-commerce yang 
dapat dinikmati oleh penjual, pembeli, dan 
pemerintah.Dengan adanya e-commerce ini 
membuat masyarakat memiliki peluang usaha 
lebih besar sehingga banyak bermunculan 
UKM. Sebab e-commerce memiliki jangkauan 
kesempatan yang sangat luas. E-commerce juga 
membantu meningkatkaan kualitas dari produk 
dan membantu menurunkan biaya produksi 
penjualan. Namun bagi penjual atau produsen 
harus menghasilkan barang yang berkualitas, 
mampu menemukan ide-ide kreatif, inovatif, dan 
memberikan pelayanan yang baik agar dapat 
bersaing dengan yang lain. 

Industri E-commerce telah menjadi industri 
yang menjanjikan. E-Commerce adalah start 
up yang paling menunjukan perkembangan 
di Indonesia. Maka tak heran bila perusahaan-
perusahaan start-up di bidang e-commerce paling 
diminati. Sudah banyak start up yang memetik 
kesuksesan mulai dari fashion, taransportasi 
hingga kuliner. (teks:eri,bbs)
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Ubah Pola Pikir 
Banyak yang masih menganggap bahwa 

membangun bisnis ini hanya untuk mendapatkan 
keuntungan semata. Memang tidak dipungkiri bila saat 
berbisnis adalah untuk mencari keuntungan dari menjual 
barang atau jasa. Sebaiknya ubah pola pikir seperti itu 
sebab pada bisnis ini bukan uang dulu yang diutamakan 
tapi barang atau jasa yang ditawarkan. Jika produk atau 
jasa yang Anda buat diminati, maka dengan sendirinya 
keuntungan akan diperoleh. 

Terjun Langsung
Setelah mengubah pola pikir 

menjadi product minded, maka segera wujudkan ide 
besar Anda. Sebab ide hebat jika tidak diwujudkan akan 
sia-sia. Namun Anda juga harus melihat potensi pasar. 
Saat ide Anda bisa bertemu pasar yang cocok maka bisnis 

Melihat banyak start up yang telah berhasil 
berkibar, tentu membuat para pemilik usaha 
start up lainnya pun ingin mengikuti jejak yang 
sama. Untuk itu Anda harus mempersiapkan 
segala sesuatunya sebelum memulai untuk 
meminimalisir risiko kegagalan dalam 
membangun start up. Berikut ini ada beberapa 
tips yang mungkin bisa bermanfaat bagi yang 
ingin memulai bisnis ini. 

Anda akan banyak diminati karena ide yang bagus adalah 
ide yang mempunyai pasar yang bagus pula. Untuk itu 
Anda harus mengetahui potensi pasar seperti bagaimana 
kompetitor mengembangkan bisnisnya. Kemudian Anda 
juga langsung terjun ke pasar agar tahu apa kelebihan 
dan kekurangan dari bisnis Anda.

 
Buat Rencana

Susunlah rencana bisnis tentang produk atau 
jasa yang ingin dibuat, apa alasan membuatnya, siapa 
pembelinya dan lain sebagainya. Buat pula bagaimana 
bisnis Anda bisa berdiri, kondisi keuangan, rencana 
pengembangan usaha. Lengkapi dengan analisa produk, 
analisa manajemen, dan analisa keuangan. Dengan cara 
ini, Anda akan tahu apakah bisnis Anda menjanjikan atau 
tidak.

 
Produk Unggulan

Saat Anda sudah memutuskan untuk 
mengembangkan suatu produk atau jasa, maka Anda 
harus fokus. Sebab sering pelaku usaha terganggu karena 
memikirkan keuntungan. Padahal seharusnya tujuan awal 
mendirikan sebuah startup adalah mengembangkan 
produk unggulan agar memiliki ciri khas. Bahkan 
perusahaan besar sekali pun masih mempertahankan 
produk unggulan mereka yang sudah ada sejak 
membuka usaha. (teks:eri,bbs)
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Belajar Banyak Ilmu
Setiap bisnis memiliki tantangan sendiri, 

apalagi bila Anda termasuk pemula. Dari sini Anda 
akan belajar banyak ilmu untuk membangun bisnis 
startup. Anda dituntut untuk belajar banyak hal. Tidak 
hanya saat membangun tapi juga belajar bagaimana 
mengembangkan, membesarkan, dan mempertahankan 
bisnis. 

Berani Inovasi
Pelaku usaha ini harus berani untuk berinovasi, 

sebab Anda harus menujukkan usaha Anda memiliki 
kelebihan dibanding yang lain. 

Pasar Luas
Jangkauan pasar sangat luas karena pasar di 

internet tidak terbatas. Bahkan dari seluruh dunia dapat 
melihat produk Anda. Sebuah startup akan banyak 
sekali menghubungkan Anda dengan banyak orang 
dari berbagai bidang pekerjaan. Anda pun bisa saling 
bertukar pikiran dan menggali lebih berbagai macam 
strategi untuk menghadapi pesaing.

Bermanfaat untuk Orang Lain
Dari produk yang jual, setidaknya ada manfaat yang 

Anda berikan kepada orang lain yakni dengan membantu 
memudahan urusan konsumen.

Setiap bisnis tentu memiliki tantangan, 
keuntungan dan kegagalan. Sebagai sebuah 
perusahaan yang sedang dirintis, tentu punya 
tantangan yang harus dihadapi. Apalagi jika 
Anda termasuk orang yang baru di dunia bisnis. 
Namun, kini dengan kemajuan teknologi akan 
membantu memudahkan Anda untuk memulai 
bisnis startup. Dilihat dari perkembangannya, 
bisnis ini termasuk menjanjikan. Apa saja 
keuntungan dari bisnis start up?

Lebih Dekat pada Konsumen
Anda bisa lebih memahami apa keinginan dan 

kebutuhan dari konsumen. Sekaligus juga untuk 
mengukur tingkat kepuasan dari konsumen sehingga 
Anda bisa lebih dalam memberikan pelayanan. 

Membuat Komunitas
Agar pangsa pasar Anda semakin luas maka tidak 

ada salahnya Anda membuat komunitas konsumen. 
Dengan adanya komunitas ini, usaha Anda akan semakin 
dikenal karena secara tidak langsung mereka membantu 
mempromosikannya.

Kebersamaan
Bisnis ini memerlukan karyawan yang lumayan 

banyak.  Agar bisa saling mendukung maka Anda bisa 
membangun lingkungan kerja yang kekeluargaan dan 
menyenangkan. Perusahaan yang tidak terlalu kaku 
sehingga memberikan kebebasan bagi karyawannya 
untuk menuangkan kreativitas dalam mencari solusi. 
Hal tersebut akan meningkatkan kinerja karyawan 
dan membantu usaha Anda menjadi semakin solid. 
(teks:eri,bbs)
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1. Model Bisnis
 Karena sebuah start up digital bukan hanya 

tentang produk, tapi bagaimana menghasilkan 
uang dari situ. Bedanya dengan bisnis biasa, pada 
bisnis start up maka seorang founder harus tahu 
model seperti apakah bisnisnya tersebut termasuk 
peluang yang bisa dilakukan? Tidak ada salahnya 
Anda melakukan rencana, rincian riset dan bahkan 
uji coba untuk ini. 

2. Koreksi Produk
 Setelah melakukan uji coba dan sebelum 

meluncurkan usaha Anda, ada baiknya untuk 
mengoreksi kekurangan atau kesalahan produk 
atau desain. Matangkan konsep dan produk agar 
lebih sempurna. Tahap ini sangat penting agar 
saat nanti Anda sudah membuka bisnis, tidak ada 
lagi kesalahan-kesalahan yang bisa menganggu 
kelancaran usaha.

3. Menentukan Badan Usaha
 Sebelum memulai bisnis start up, wajib menentukan 

jenis badan usaha yang tepat kemudian 
mendaftarkannya agar menjadi legal. Sehingga 
Anda tidak akan merasa khawatir karena bisnis Anda 
sudah terdaftar dan memiliki perizinan. 

Dalam membuat start up bisnis , Anda perlu 

mempersiapkan mental, modal, waktu, dan 

keahlian. Hal itu diperlukan karena akan 

membantu Anda dalam mengelola proses start 

up bisnis yang akan dibangun. Ingat, start up 

bisnis adalah perusahaan baru yang sedang 

dikembangkan. Untuk menjadikannya besar 

maka harus fokus pada bisnis tersebut. Lalu 

langkah-langkah yang harus disiapkan untuk 

membangun bisnis start up? 

4. Mendaftarkan Merek Dagang
 Mendaftarkan merek dagang sangat penting 

agar tidak ada pihak lain yang menggunakannya 
tanpa izin . Karena jika disalahgunakan tentu akan 
merugikan usaha yang tengah Anda rintis atau 
jalankan. 

5. Buat Laporan Keuangan
 Saat usaha Anda suadh berdiri atau mulai berjalan 

maka hal penting lainnya yang harus Anda lakukan 
adalah membuat laporan keuangan. Dengan adanya 
laporan keuangan ini akan membantu memudahkan 
Anda untuk mengambil keputusan terkait bisnis dan 
sebagai bahan untuk mempertimbangkan kebijakan 
nanti ke depannya.

6. Merekrut Tenaga Kerja
 Saat Anda sudah membuat produk, maka sebaiknya 

mengajak atau mempekerjakan tenaga ahli 
 yang memiliki pengalaman berbeda dengan Anda 

sehingga bisa membantu proses lebih cepat. Namun 
jangan buru-buru merektrut banyak pegawai. Saat 
masih awal, sebaiknya mencari tenaga kerja dalam 
jumlah kecil yang bisa membantu membawa bisnis 
Anda ke level selanjutnya. Tapi yang perlu Anda 
perhatikan adalah mencari orang yang memiliki visi 
sama dengan Anda.

7. Investor
 Akhir dari proses membangun startup saat tahap 

awal, yakni meyakinkan kepada investor untuk 
memberikan investasinya. Untuk itu Anda perlu 
data, testimoni pengguna, target dan rencana 
serta potensi bisnis yang dimiliki, berdasarkan 
proses sebelumnya yang telah dijalankan startup. 
Investor tidak akan memberikan pendanaan awal 
sebelum startup telah melalui proses tersebut dan 
memastikan semua aspek berjalan dengan lancar. 
(teks:eri,bbs)
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Biaya Pemasaran
Dalam pemasaran banyak hal yang perlu dipikirkan, 
salah satunya adalah biaya. Sebab bila pemasaran tidak 
berhasil bisa berdampak pada usaha yang rintisan 
tersebut. Masalah biaya apalagi dana yang besar memang 
masih menjadi halangan bagi sebagian pelaku usaha. 
Padahal sebenarnya pemasaran ini tidak selalu soal biaya. 
Berapun biaya yang Anda miliki untuk pemasaran yang 
terpenting adalah pesan yang Anda buat tersebut bisa 
tersampaikan kepda calon pembeli. Tapi jika memang 
Anda memiliki dana lebih, bisa memasarkan lewat iklan di 
televise, koran, atau majalah. 

Digital Marketing 
Cara memulai bisnis startup yang juga cukup penting 
adalah membuat strategi marketing yang berkualitas. 
Strategi marketing menggunakan digital marketing 
yang sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan penuh 
pertimbangan. Sebab digital marketing bisa memberi 
efek bagus dan sebaliknya. Saat ada sedikit kekeliruan 
strategi bisa berdampak negatif pada bisnis yang akan 
dilakukan. 

Website 
Salah satu strategi digital market yang bisa dilakukan 
adalah dengan membuat website. Melalui situs ini, Anda 
bisa memberikan informasi usaha yang sedang Anda 
jalankan.  Start up sangat identik dengan dunia digital, 
jadi hampir sebagian besar calon klien, pelanggan atau 
bahkan investor akan melihat perusahaan yang Anda 
miliki dari internet.

Kunci dari membuat strategi marketing adalah 
mengetahui keunggulan produk atau jasa 

yang Anda tawarkan. Selain itu Anda juga 
harus tahu solusi dari masalah dalam bisnis 

yang Anda jalani. Setelah itu buat strategi 
marketing semenarik mungkin agar pasar 
dapat menangkap produk yang Anda jual. 

Oleh karenanya perlu dipikirkan bagaimana 
pemasaran yang tepat, murah dan mudah. Lalu 

apa saja strategi marketing yang sebaiknya 
dilakukan?

Media Sosial
Cara pemasaran murah, tepat, dan efektif untuk bisnis 
startup Anda adalah dengan memanfaatkan media sosial. 
Kendati demikian, Anda tetap harus berjuang agar usaha 
Anda bisa dikenal. Semakin populer akun media sosial 
startup Anda di media sosial maka semakin terbuka 
peluang sukses pemasaran yang dilakukan. Jumlah 
follower akun media sosial menjadi salah satu bukti 
bahwa usaha Anda sangat diminati. 

Google My Business
Cara lain yang memasarkan adalah dengan 
memanfaatkan Google My Business. Layanan dari Google 
ini bisa membantu mempromosikan usaha Anda. Dengan 
mendaftar di google my business, tempat usaha anda 
akan otomatis akan terdaftar di google map secara 
global. Sehingga siapapun yang ingin mencari tempat 
usaha anda, akan mudah menemukan anda melalui 
google map. Salah satu kelebihan lainnya dari fasilitas ini 
adalah, Anda bisa mendapatkan review yang berguna 
untuk meningkatkan kepopuleran tempat usaha anda.  
Semakin bagus review yang anda peroleh, maka 
semakin mudah anda akan ditemukan oleh pelanggan 
baru. Jadi jika Anda menggunakan layanan ini maka 
mintalah pelanggan untuk langsung memberikan review 
tentang usaha Anda. Tidak hanya melalui website, tapi 
pengelolaan Google My Business  ini juga bisa dilakukan 
lewat aplikasi yang tersedia di Play Store.

E-newsletter
E-newsletter (elektronik newsletter) merupakan suatu 
alat marketing yang sangat efektif untuk digunakan 
oleh bisnis Anda. Salah satu tugas terpenting bagi 
suatu bisnis yaitu untuk menjaga dan mempertahankan 
kontak pelanggannya. Dari pemasaran menggunakan 
e-newsletter maka Anda bisa memiliki peluang untuk 
meraih konsumen lebih besar. Hal ini karena e-newsletter 
terbilang murah dan sangat mudah dilakukan. Anda 
hanya perlu membuat para pengunjung website mau 
memberikan dan mendaftarkan emailnya. 

Jalin Mitra
Cara pemasaran bentuk lainnya adalah dengan menjalin 
kerjasama yang menguntungkan dengan perusahaan lain 
yang terkait. Salah satu ketuntungan yang bisa diperoleh 
adalah mendapatkan promosi yang murah bahkan gratis. 
Tapi untuk mendapatkan hal tersebut tentu tidak mudah, 
Anda harus mampu memberikan penawaran yang saling 
menguntungkan dan membuat mitra memercayai Anda. 
(teks:eri,bbs)
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E lshinta, berkesempatan menemui tiga dari 
empat founder Stick Earn yaitu Garry Limanta, 
Sugito Alim dan Archie Calson di kantornya 
di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, 

Jakarta Pusat. Sementara salah satu foundernya lagi, 
Hartanto Alim sedang tidak berada di tempat. Menurut 
Sugito, startup yang mulai dirintis bersama-sama ini 
mulai beroperasi pada Januari 2017 silam. Sementara 
persiapan dan pendirian perusahaan sudah dilakukan 
sejak tahun 2016. Pada November 2017, mereka berhasil 
mendapatkan pendanaan East Ventures sebesar US$1 
Juta dollar atau sekitar Rp13,5 milliar. 

Dengan bantuan teknologi digital, Stick Earn 
berhasil mempertemukan antara perusahaan yang ingin 
beriklan dengan driver atau pemilik kendaraan roda 
empat yang bersedia mobilnya dipasangi iklan. Layaknya 
model bisnis sharing economy pada startup transportasi, 
driver mendapatkan keuntungan dari perjalanan 
mobil yang sudah ditempeli iklan tersebut. Sementara 
perusahaan, diuntungkan karena iklannya dilihat banyak 
orang. 

Dalam praktiknya, Stick Earn menggunakan 
teknologi GPS pada ponsel milik driver untuk melacak 
ke mana saja kendaraan tersebut beroperasi. Untuk itu, 
setiap driver wajib menggunakan aplikasi Stick Earn 
saat mereka berkendaraan di jalanan. Dari sana, Stick 

Berikan Social 
Bennfeit 

Bukan Sekadar 
Medium Iklan Baru

Stick Earn

Perkembangan startup di tanah air dalam 
beberapa tahun terakhir menunjukkan 

peningkatan yang sangat pesat. Mereka 
masuk ke berbagai sektor kebutuhan seperti 
transportasi, hiburan, kuliner, perdagangan, 
kesehatan, pendidikan dan masih banyak 

lainnya. Inovasi teknologi juga masuk ke sektor 
periklanan (advertising) melalui pemasangan 
iklan di bodi kendaraan bermotor. Stick Earn 

merupakan salah satu startup di Indonesia yang 
memberikan layanan tersebut. 

Earn dapat mengukur seberapa jauh perjalanan mobil 
tersebut dan menghitung efektivitasnya yang kemudian 
dilaporkan kepada perusahaan pengiklan.

“Jadi dengan klien itu kita provide dashboard untuk 
mengukur iklan-iklan yang di campaign itu. Dari situ klien 
dapat mengukur efektivitas iklannya, melihat apakah 
mobilnya jalan atau tidak jalan, apakah ada hit taget dari 
drivernya sendiri. Itu kita bisa mengukur dari situ” ujar 
Sugito.

Sementara itu, Stick Earn telah bekerjasama dengan 
salah satu penyedia layanan transportasi berbasis daring 
yang memungkinkan driver mereka untuk bergabung 
dengan Stick Earn. Archie Carlson mengungkapkan 
bahwa saat ini, Stick Earn hanya menggunakan driver dari 
perusahaan layanan transportasi daring tersebut dan 
tidak menerima driver yang tidak terafiliasi dengannya.

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa 
mereka hanya menggunakan jasa dari driver penyedia 
layanan transportasi daring. Salah satunya, karena driver 
dari layanan transportasi daring mempunyai mobilitas 
yang teratur di jalan sehingga relatif lebih terukur 
perjalanannya. Menurut Sugito, kerja sama tersebut 
menjadi nilai tersendiri bagi Stick Earn karena iklan 
yang dipasang punya kesempatan untuk dilihat lebih 
banyak orang. Hal ini memudahkan juga untuk mencapai 
target-target perjalanan yang harus ditempuh oleh driver. 
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Adapun penghasilan yang diterima driver beragam, mulai 
dari Rp400 ribu hingga Rp1 juta tergantung jenis iklan 
yang dipasang dan perjalanan mobilnya. 

Sugito mengungkapkan, memasang iklan di bodi 
kendaraan memiliki nilai lebih daripada menggunakan 
medium iklan lain seperti billboard. Dari segi biaya 
misalnya, budget iklan yang sama untuk sebuah billboard, 
dapat dipasang ke banyak sekali bodi mobil di mitra Stick 
Earn. Hal itu tentu membuat impresi terhadap campaign 
juga menjadi lebih tinggi. Belum lagi keunggulan lain 
seperti iklan yang lebih dinamis dan data efektivitas 
campaign yang dapat dianalisa secara lebih baik. 

Mengenai efektivitas iklan, Stick Earn tidak saja 
mengukur dari seberapa jauh mobil tersebut melaju, 
namun juga apakah pengendara tersebut sudah berjalan 
pada track yang sudah ditentukan atau tidak. “Ada area 
tertentu yang pengemudi harus menyetir di situ supaya 
lebih efektif aja buat klien,” ujar Sugito. Area tertentu 
tersebut misalnya dalam sebuah kota yang menjadi 
wilayah pengemudi beroperasi. Bila driver melewati 
kota tersebut maka tidak dihitung ke dalam sistem. Ini 
dilakukan untuk menyesuaikan dengan target iklan klien. 

Sementara untuk pengiklan, Stick Earn memberikan 
beberapa pilihan pemasangan iklan seperti di kaca 
belakang mobil, bagian pintu bagasi dan kaca belakang, 
setengah bagian mobil sampai iklan yang menyelimuti 
hampir semua bagian mobil. Selain itu, Stick Earn juga 
menyediakan produk iklan di dalam mobil seperti In Car 
Placement yang memungkinkan orang dapat melihat 
iklan di dalam mobil. Ada juga produk iklan lain seperti 

sampling yang memberikan kesempatan penumpang 
kendaraan mencoba produk terbaru dari klien. 

Banyaknya pilihan yang ditawarkan tersebut 
membuat perusahaan dapat menyesuaikan dengan dana 
yang dimiliki. Mereka dapat memilih tipe stiker iklannya, 
berapa banyak mobil yang akan dipasang dan berapa 
lama durasi waktunya. Stick Earn tidak mematok minimal 
pemesanan sehingga sangat terbuka untuk setiap 
perusahaan terutama startup yang baru membangun 
brandnya.     

Pemasangan iklan di bodi kendaraan sebenarnya 
bukan sesuatu yang baru. Sejak dahulu, banyak 
perusahaan yang menggunakan bodi kendaraan sebagai 
media iklan untuk meningkatkan awarness terhadap 
brand produk atau perusahaan mereka. Namun, itu 
dilakukan secara mandiri oleh perusahaan.

Di Amerika Serikat, negara yang produktif 
dalam mencetak perusahaan rintisan,  startup yang 
mempertemukan antara pengiklan dan pemilik 
kendaraan sudah ada sejak 2015 silam. Archie 
mengungkapkan bahwa salah satu alasannya menggarap 
periklanan di bodi kendaraan ini juga salah satunya 
terinspirasi dari startup-startup yang ada di Amerika. 

Ia  juga melihat peluang untuk bidang ini di 
Indonesia yang masih sangat besar. Selain itu, ia juga 
menganggap ide startup ini bukan saja soal advetising 
namun startup yang mampu memberikan social bennefit. 
“Kita punya startup yang sebenarnya bukan cuma 
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advertising saja, tetapi ada social bennefit nya karena kita 
membagi penghasilan ke pihak pemilik mobil. Its a good 
idea karena sudah bisa memberikan medium baru bagi 
advertiser dan yang punya mobil juga dapat penghasilan 
tambahan ” ujar Archie.

Sementara itu, Archie mengungkapkan bahwa 
memang sudah banyak startup serupa yang muncul 
di Indonesia namun persaingannya masih terbuka 
karena potensi pasarnya yang besar. Mengeluarkan 
sejumlah anggaran untuk iklan memang sudah menjadi 
pengeluaran wajib bagi hampir semua perusahaan. 
Ditambah lagi dengan iklim startup di Indonesia yang 
sedang baik di mana cukup banyak startup yang berdiri 
dan mendapatkan suntikan dana. “Jadi berapapun 
pesaing yang muncul tidak masalah karena pasarnya 
yang besar sekali,” ujarnya. Sepanjang Januari 2017 
hingga saat ini, Stick Earn telah berhasil mendapatkan 
lebih dari 100 perusahaan yang mau memanfaatkan 
layanan mereka. Menurut Archie, kesuksesan ini tidak bisa 
diaggap cepat juga mengingat pangsa pasarnya yang 
memang besar. “Di Indonesia ada ribuan perusahaan, kita 
baru bisa mendapatkan sekitar seratusnya.” 

Meskipun kini sudah bisa mendapatkan lebih 
dari 100 klien, perjalanan mereka saat merintis pun 
bukannya tanpa kendala. Banyak perusahaan yang masih 

belum percaya efektivitas medium iklan baru ini. Tiga 
bulan pertama berdiri, mereka masih kesulitan untuk 
mendapatkan klien. Kepercayaan kemudian muncul 
dari startup-startup besar di Indonesia yang memang 
punya dana ntuk iklan. Setelah itu, baru perusahaan-
perusahaan lain akhirnya menyadari pentingnya iklan di 
bodi mobil. Ke depannya, Stick Earn berkomitmen untuk 
menciptakan produk-produk iklan baru untuk lebih 
banyak memberikan pilihan kepada klien. (teks:syahid/
ft:dok.pri)
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FASHION



1.Ide Usaha 
Temukan ide yang cocok dengan profil Anda sebab Anda 
harus memastikan bahwa usaha yang akan didirikan 
sesuaui dengan minat Anda. Hal itu akan lebih baik 
apabila ditunjang dengan keahlian dan pengalaman 
Anda di bidang  tersebut. Jika Anda masih belum 
bisa menemukan ide yang cocok, mungkin Anda bisa 
memperolehnya dari membaca buku, majalah, internet, 
seminar, saran pebisnis senior dan juga ketika berkunjung 
ke pusat perbelanjaan/pusat keramaian lain.

2.Target Pasar
Tentukan siapa target pasar yang ingin diincar untuk 
membeli pakaian produk Anda jual. Misalnya apakah 
anak-anak, remaja, segala usia, busana pria, busana 
wanita, busana muslim termasuk juga kelas ekonomi 
atas, menengah atau menengah ke bawah. Pentingnya 
menentukan target pasar tersebut bertujuan agar produk 
yang Anda sediakan selalu menarik minat dari pembeli 
sehingga menjadi pelanggan setia.

3.Proposal
Jika Anda akan mencari pendanaan dari luar, membuat 
rencana usaha/proposal adalah sebuah kebutuhan. Jika 
Anda akan membiayai usaha itu sendiri, rencana usaha 
juga akan membantu Anda mengetahui berapa banyak 
uang yang akan dibutuhkan untuk memulai usaha 
tersebut. 

Bisnis fashion tidak pernah ada habisnya 
hanya saja Anda harus paham bahwa 
bisnis fashion  selalu mengalami 
perubahan dalam waktu cepat karena 
selalu ada tren yang terus terjadi dan 
berubah. Oleh karena itu, untuk memulai 
bisnis fashion agar usahanya terus 
berjalan lancar maka harus memahami 
langkah-langkahnya. Apa sajakah itu?

4. Siapkan modal
Modal merupakan faktor penting dalam memulai usaha 
sendiri. Banyak orang ingin memulai usaha, namun 
terkendala soal modal sehingga usaha yang direncanakan 
tidak pernah berjalan. Nah, terkait sumber modal ini Anda 
bisa dapatkkan melalui beberapa cara seperti modal 
sendiri dengan menabung, mencari modal dari investor, 
meminjan uang dari bank, dan sistem partnership. Jika 
sumber-sumber itu pun belum bisa dilakukan, Anda tetap 
masih memungkinkan untuk memulai usaha sendiri 
dengan tanpa modal, yakni dengan menjadi reseller, 
dropshipper suatu produk. 
 
5. Proses Produksi
Anda bisa saja memilih untuk memproduksi sendiri, atau 
juga memanfaatkan outsourcing. Apapun cara yang Anda 
pilih, Anda tetap harus mengutamakan quality control. 
Karena kualitas produk inilah yang akan menentukan 
apakah reputasi baik atau buruk yang akan Anda peroleh. 
Hanya saja Anda harus ingat bahwa memastikan kualitas 
produk akan memakan banyak biaya, karena inilah 
salah satu biaya terbesar dalam bisnis selain modal 
awal. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga 
dimana Harga ini akan berpengaruh kepada besarnya 
keuntungan yang bisa Anda peroleh. 

6. Tren
Anda harus melihat tren yang sedang berkembang sebab 
selalu berubah. Memang tidak mudah untuk melihat 
tren, namun Anda bisa melihat dari pembeli produk 
Anda apa yang mereka minati. Hitunglah dengan cermat 
pakaian yang banyak diminati dan tentukan jenisnya. 
Dengan demikian maka modal Anda dapat dengan cepat 
berputar.

7.  Legalkan usaha Anda
Pertama tentukan struktur hukum untuk usaha Anda 
lalu pilih nama yang baik bagi usaha Anda. Kemudian 
daftarkan nama usaha Anda kepada Ditjen HKI sebagai 
merek dagang resmi dan sah di mata hukum. Untuk itu 
Anda perlu menyiapkan dokumen-dokumen organisasi. 
Uruslah surat-surat perijinan usaha, seperti akta 
pendirian perusahaan, nama perusahaan, hak atas nama 
perusahaan, pengakuan dan pengesahan. (teks:eri,bbs)
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Toko Offline
Jika memilih dengan cara membuka toko maka Anda 
harus memikirkan tentang konsep toko pakaian 
seperti apa yang ingin dibuat. Toko seperti ini menjadi 
pilihan bagi customer yang tidak suka membeli secara 
online. Membuka toko offline tentunya akan lebih 
membutuhkan dana karena harus membayar uang sewa 
toko, listrik, karyawan, dan lain sebagainya. Kekurangan 
cara berjualan seperti ini adalah pembeli harus datang ke 
toko untuk membeli.

Cara Pemasaran
Bisnis fashion peluangnya makin luas 
dan menjanjikan. Ada berbagai cara 
yang bisa Anda gunakan untuk menjual 
produk fashion. Dengan membuka toko, 
cara reseller, dropshipper atau memilih 
berjualan secara online. Dimana masing-
masing cara tersebut tentu memiliki 
kelebihan dan kekurangannya. 

dan akan betah terus mengakses website Anda. Toko 
online memiliki jangkauan promosi yang luas. Toko online 
juga bisa memulai usaha ini dengan modal minim karena 
penjual bisa memulai dengan membeli beberapa produk 
saja. 

Dropshipper atau Reseller
Kalau Anda memiliki modal yang tidak terlalu banyak, 
maka bisa mencoba untuk memulai bisnis dengan 
menjadi dropshipper atau reseller. Caraa dropshipper, 
Anda hanya mempromosikan pakaian yang dijual 
oleh suatu toko kemudian toko tersebut akan 
mengirimkannya kepada pembeli secara langsung 
tetap memakai nama Anda. Sedangakan sistem reseller, 
Anda harus memiliki modal terlebih dahulu untuk 
menyediakan barang yang akan dijual. 

l m b km bk

RMB
l cc

Toko Online
Jika Anda menjual secara online maka perlu membuat 
beberapa kategori pakaian dan buatlah deskripsi 
pakaian yang jelas. Dengan demikian akan membuat 
pembeli lebih mudah untuk memilih dan membangun 
kepercayaan pembeli. Buatlah website khusus  yang 
menarik dan mudah diakses. Semakin lengkap koleksi 
Anda,maka akan customer akan memiliki banyak pilihan 
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Modal Tidak Harus Besar 
Bisnis pakaian atau busana tidak selalu 
menuntut membutuhkan modal 
besar. Dapat juga dimulai dengan 
modal kecil. 

Tidak Basi
Kebanyakan orang tertarik 
dengan bisnis ini adalah 
karena produk yang dapat 
disimpan dalam jangka 
waktu lama tanpa basi, 
tidak seperti bisnis kuliner. Sehingga muncul 
anggapan bahwa bisnis fashion adalah salah satu 
bisnis yang aman.

Tidak Pernah Sepi Pembeli
Sama seprti kuliner, bisnis ini selalu ada pembeli. 
Karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan 
utama manusia seperti makan dan rumah tempat 
tinggal. Karena fashion saat ini juga sudah menjadi 
bagian dari gaya hidup.

Bisnis fashion dianggap sebagai 

bisnis yang paling aman dan mudah 

sehingga banyak pelaku usaha pemula 

yang menjadikannya sebagai pilihan 

bisnis. Apalagi keuntungan bisnis ini 

yang sangat menggiurkan. Baik online 

maupun offline bisa mencapai ratusan 

juta. Namun selain materi apa saja 

keuntungan bisnis online? 

Banyak Peminat
Pakaian memang sudah seperti kebutuhan pokok 
bagi sebagian orang, baik wanita, pria, dan anak-anak. 
terlebih lagi pada musim-musim lebaran, masyarakat 
Indonesia semua berbondong-bondong membeli 

pakaian baru untuk dipakai di Hari Raya. belum 
lagi banyaknya event-event Pameran Fashion 
yang mendukung para Fashionpreneur dalam 
memamerkan produknya.

Mudah Didistribusikan 
Bisnis ini tentu lebih mudah dalam hal 

pendistribusiannya karena lebih awet 
daripada kuliner yang tidak bisa 

tahan lama atau mudah cepat 
busuk.

Pasar Luas  
Kemudahan dalam 
membuka usaha ini 
membuat tingkat 

persaingan bisnis ini sangat 
tinggi. Tapi prospek usaha 

ini masih menjanjikan untung besar. Sebab memiliki 
pangsa pasar yang sangat luas. 
 
Penyaluran Hobi
Bagi orang yang senang mendesain, bisnis fashion 
sangat cocok karena selain bisa menyalurkan 
hobinya sekaligus dapat memberikan penghasilan. 
Keuntungan ganda dalam satu bisnis. (teks:eri,bbs) 
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Pembukuan menjadi penting guna mengetahui 
perkembangan bisnis yang dilakukan juga dalam rangka 
menghindari kebangkrutan. Anda bisa melakukannya 
dengan membuat pembukuan sederhana. Berikut 
Majels merangkum 6 cara pembukuan sederhana yang 
dirangkum dari berbagai sumber. 
 
1. Buku Pengeluaran
Berisi catatan sehari-hari untuk setiap pengeluaran 
yang terjadi di bisnis Anda. Di buku ini Anda catat 
semua pengeluaran usaha, bahkan untuk barang yang 
nominalnya sekecil apapun hingga memenuhi kembali 
stok barang jualan Anda di gudang.

2. Buku Pemasukan
Pun demikian dengan pemasukan, dimana setiap sen 
yang keluar dan masuk ke dalam bisnis Anda harus 
dicatat ke dalam buku arus kas Anda. Buku pemasukan 
berisi tentang catatan setiap uang yang masuk ke dalam 
bisnis Anda sehari-harinya.

Meski usha Anda masih skala kecil (UKM), 
ada baiknya Anda belajar untuk lebih 
professional dengan membuat pembukuan 
yang lebih teratur. Pembukuan sejatinya 
merupakan salah satu tugas terpenting 
yang harus dilakukan, meski seringkali 
diabaikan para pemilik bisnis. Apalagi 
karena ia tidak berdampak secara 
cepat terhadap bisnis. Belum lagi, tidak 
semua entrepreneur diberkahi dengan 
ketelatenan dan latar belakang di bidang 
akuntansi. 

3. Buku Arus Kas
Arus kas bisnis Anda harus terus menerus dikontrol 
agar Anda tahu apakah perusahaan Anda masih punya 
cadangan biaya untuk beroperasi, atau justru sudah lama 
pailit. Maka, pencatatan dan pelaporan harus dilakukan 
dengan seksama dan teliti.

4. Buku Catatan Stok
Dengan catatan ini, Anda bisa mengawasi operasional 
sehari-hari bisnis Anda. Anda bisa membandingkan 
antara pemasukan, pengeluaran untuk stok, dan jumlah 
barang yang keluar dari gudang. Apabila tidak sesuai, 
maka ada beberapa hal yang patut Anda curigai.

5. Buku Inventaris Barang
Dengan catatan ini, Anda bisa menjaga setiap aset yang 
Anda miliki tetap ada di bawah kendali Anda. Caranya, 
catat setiap barang yang Anda beli di sini, setelah Anda 
mencatatnya pada buku pengeluaran. Secara berkala, 
bandingkan antara aset Anda di buku inventaris dengan 
buku pengeluaran Anda.  

6. Buku Laba Rugi
Buku laba rugi adalah pembukuan sederhana pada suatu 
periode akuntansi yang di dalamnya terdiri dari unsur-
unsur seperti pendapatan dan beban perusahaan. Dari 
sini, Anda bisa mengetahui laba (atau justru rugi) bersih 
yang dihasilkan bisnis Anda.

TIPS
Tidak perlu mengejar kesempurnaan. Apalagi jika 
Anda adalah entrepreneur yang sama sekali tidak 
memiliki latar belakang akuntansi. Yang penting adalah 
Anda punya pembukuan yang mudah dibaca, jika kelak 
bisnis Anda perlu untuk menyewa satu orang khusus 
untuk bagian akuntansi.
Gunakan teknologi. Meski namanya adalah buku, 
bukan berarti pembukuan Anda harus berbentuk buku. 
Pencatatan dengan software seperti Microsoft Excel akan 
membuat hidup Anda lebih mudah. Bahkan, belakangan 
dengan semakin canggihnya teknologi, Anda juga bisa 
mencatat pembukuan Anda dari smartphone dengan 
mengunduh beberapa aplikasi akuntansi yang cukup 
simpel di Play Store maupun App Store. Untuk pengguna 
Android, beberapa aplikasi yang bisa dicoba, misalnya, 
Akuntansi UKM dari WiinFeel, Si APIK dari Bank Indonesia, 
dan lain-lain. (Choen, bbs)
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Sebagus apapun sebuah produk, tidak akan 

bisa sukses jika tidak dilengkapi dengan sistem 

pemasaran yang baik. Pertimbangkanlah 

beberapa hal berikut saat Anda membuat 

strategi marketing:

Buat Branding 
Membuat branding memang merupakan hal yang 
mutlak dilakukan. Alasannya memberi kemudahan 
pada pembeli mencari produk dan Anda juga 
mendapatkan keuntungan dengan semakin mudah 
berpromosi. Branding dipengaruhi oleh pelayanan 
dan kualitas produk yang dijual, juga nama yang 
mudah diingat. Dalam proses pemasaran selalu 
tunjukkan logo dan brand Anda agar diingat customer.

Manfaatkan Media Online
Walau Anda membuka sebuah toko offline, tidak ada 
salahnya berpromosi melalui website atau media sosial 
seperti facebook, instagram, dan lain sebagainya. 
Demikian juga dengan sistem dropshipper dan reseller 
bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung 
dengan membuka toko pakaian atau secara online 
dengan melakukan pemasaran melalui media online 
seperti facebook, website, instagram dan lain sebagainya. 
Dan dalam persaingan yang semakin ketat, Anda 
bisa kalah jika tidak membawa pemasaran dalam 
sarana online tersebut.

Selalu Haus akan Perbaikan
Jangan pernah puas dan selalu mencari cara untuk 
mengembangkan bisnis dan produk menjadi lebih 
baik. Demikian juga dalam berpromosi. Jika cara yang 
Anda lakukan kurang membawa hasil pada penjualan 
cari strategi yang lebih baik. Jika Anda mau terus 
memperbaiki kekurangan maka Anda selalu selangkah 
lebih baik daripada orang lain. Bukan tidak mungkin, 
Anda bisa memenangkan persaingan karena Anda tidak 
pernah berhenti memuaskan pelanggan. (teks:eri,bbs)

 
 

 

Promosi 
Buatlah promosi yang menarik misalnya dengan 
memberikan diskon atau memberikan semacam suvenir 
jika membeli produk dengan pembelian besar. Diskon 
bisa diberikan setiap  bulan atau pada saat momen 
momen tertentu misalnya pada hari raya.

SALE!
SUMMER

Final reduction

DISCOUNT50%
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Kolaborasi itu menghasilkan baju-baju khas 
Cottonink sebagai brand ready to wear yang 
simpel dan casual dengan corak lebih berani dan 
abstrak khas Mel Ahyar. Koleksi yang dikerjakan 

selama enam bulan tersebut menghasilkan potongan 
busana, dari atasan, bawahan, outerwear, juga scarf. 
“Biasanya kan koleksi Cottonink sangat casual, simpel, terus 
warnanya lebih polos atau pastel dan kali ini tuh berbeda 
sekali, sangat vibrant dan walaupun warna-warnanya 
sangat aman tetapi lebih berbeda dari biasanya,” ujar 
Carline. 

Cottonink Sementara Ria Sarwono yang diwawancarai secara 
eksklusif oleh eMajels mengungkapkan bahwa kolaborasi 
ini memberi nilai tambah tersendiri bagi produk fesyen 
Cottonink. “Dengan kolaborasi ini kita memberi semacam 
adden value dan twist yang selama ini kita cari bila 
berkolaborasi dengan siapa pun,” ujar Ria. Selain baju, dari 
kolaborasi tersebut Cottonink juga mengeluarkan koleksi 
selendang persegi empat dan persegi panjang dengan 
corak dan warnanya yang berani.

Ekshibisi yang berlangsung di sebuah mal ternama 
di Jakarta Selatan tersebut merupakan pertama kalinya 
bagi Cottonink mengadakan ekshibisi, kolaborasi dengan 
berbagai desainer tanah air pun sudah banyak dilakukan 
sejak tahun-tahun sebelumnya salah satunya dengan 
Dian Pelangi. Pada ekshibisi kali ini, baik Ria dan Carline 
merasa sangat terhormat karena bisa berkolaborasi 
dengan salah satu desainer terbaik di Indonesia. 

Menurut Ria, sejak didirikan 10 tahun lalu, Cottonink 
selalu mengusung style pakaian yang berusaha untuk 
tidak melebih-lebihkan sebuah gaya. “Kami ibgin agar 
pemakainya bisa nyaman dan bangga menjadi diri sendiri 
dengan pakaian yang dikenakan.” Selain itu, dengan 
desain-desain Cottonink, pemakainya diharapkan bisa 
tampil keren tanpa harus menjadi orang lain. 

Meskipun ada kesan sederhana, Cottonink juga 

memasukkan unsur-unsur yang sedang tren di kalangan 
pecinta fesyen. Namun, tren yang seringkali dibawa oleh 
brand luar tersebut tidak serta merta diadopsi secara 
menyeluruh oleh Cottonink. Menurutnya, sangat penting 
untuk memahami karakteristik wanita Indonesia yang 
postur tubuh dan bentuk wajahnya nya berbeda dengan 
wanita di luar negeri. “Jadi kami ingin wanita Indonesia itu 
bisa on trend tapi Indonesia sekali,” ujar wanita kelahiran 
tahun 1987 tersebut. 

Raut wajah Ria Sarwono dan Carline tampak 
sangat bahagia saat membuka ekshibisi bertajuk 
Cottonink x MAF. Itu karena pertama kalinya Ria 

dan Carline mengadakan ekshibisi selama 10 tahun 
berkarya di dunia fesyen. Dua wanita cantik pendiri 
brand fesyen lokal Cottonink tersebut menggandeng 

Mel Ahyar, salah satu desainer fesyen terkemuka di 
tanah air. Kolaborasinya dengan pemilik brand Mel 
Ahyar First tersebut mengusung busana Ramadan 
dengan gaya kombinasi Cottonink dan Mel Ahyar 

yang bisa dipakai siapa saja. 
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Perjalanan Cottonink di dunia fesyen dimulai oleh 
sinergi Ria dan Carline yang merupakan sahabat sejak 
duduk di bangku SMP. Ria berperan sebagai Brand and 
Marketing Director yang mengatur strategi pemasaran. 
Sementara Carline, berperan dalam lahirnya desain 
pakaian Cottonink sebagai Creative Director. Mereka 
merintisnya dari bawah dengan modal hanya sekitar Rp1 
juta. “Its a great journey, kami mulai berdua dengan patner 
saya dari modal yang tidak terlalu besar,” ujarnya. 

Ria menambahkan, perjalanan Cottonink hingga 
bisa bersanding dengan brand luar negeri seperti saat ini 
seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Butik Cottonink 
bisa dengan mudah ditemukan di mal besar Jakarta 
dan hal itu tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah 
dilakukan. Untuk bisa bersanding dengan dominasi butik 
internasional saja, mereka telah waiting list selama lima 
tahun. Selain di Jakarta, Cottonink juga sudah merambah 
kota Bandung dan Medan. 

Dari hasil kerja keras tersebut, mereka berhasil 
meraih beberapa penghargaan seperti Most Innovative 
Brand pada Cleo Fashion Awards 2010, Most Favorite 

Brand di Brightspot Market, dab Best Local Brand tahun 
2010 dan 2012. Bahkan, Carline sang creative director 
pernah masuk dalam daftar 30 tokoh muda di bawah usia 
30 tahun menurut versi Forbes Asia. Pencapaian tersebut 
tidak lantas membuat Cottonink berpuas diri. Ria teringat 
ketika lulus kuliah, Carline mengajaknya untuk membangun 
Cottonik. Waktu itu, produknya masih sebatas pada T Shirt. 
Pemasarannya lebih banyak dilakukan pada toko online, 
sementara offline store baru mereka bangun sekitar tiga 
tahun lalu di daerah Kemang. “Pelan-pelan juga kok, kami 
tidak tiba-tiba buka tiga toko,” ujarnya. 

Secara spesifik Ria mengungkapkan bahwa 
Cottonink ingin agar dalam 3 tahun ke depan bisa 
menjadi brand nomor satu di Indonesia. “Kita masih 

berusaha untuk menjadi juara nasional dulu, di regional 
dulu, at least dalam tiga tahun ke depan PR kami itu 
menjadi number one fashion brand di Indonesia.” 

Menurut Ria, tantangan terberat selama mendirikan 
Cottonink adalah membangun tim yang solid. Tanpa tim 
yang solid dan punya kompetensi bagus, sangat sulit 
untuk bisa membangun brand lokal yang berstandar 
internasional. Selain itu, strategic patnership seperti 
produksi dan distribusi juga masih menjadi tantangan 
tersendiri. Ria menceritakan, harga yang ditawarkan oleh 
mall ketika ingin membuka official store seringkali terlalu 
tinggi. 

Berbicara mengenai perkembangan fesyen hingga 
saat ini, Ria melihatnya sangat menarik dan berkembang. 
Sekarang banyak orang berlomba-lomba membuat untuk 
membuat baju karena untuk menjadi seoang desainer juga 
tak serumit seperti dahulu. Hal itu membuat persaingan di 
dunia fesyen menjadi ramai. “Menurut saya hal itu sebagai 
sesuatu yang positif agar produk fesyen Indonesia bisa 
lebih bersaing.” (teks:syahid/foto:reza)
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KULINER
TRADISIONAL



2. Bisnis Menjanjikan 
Usaha kuliner memberikan potensi keuntungan setiap 
hari dengan tingkat kesuksesan yang besar. Sudah 
banyak yang berhasil dengan memiliki penghasilan yang 
tidak bisa dibilang  tidak kecil bahkan ada yang mencapai 
ratusan juta. 
 
3. Mudah Menjalankan 
Jika Anda memilih jenis kuliner yang praktis misalnya 
camilan, maka tidak perlu terlalu banyak persiapan yang 
Anda perlukan. Karena bisnis ini termasuk mudah untuk 
dijalankan.  

4. Memiliki Banyak Peminat 
Kuliner apa pun baik tradisiona, modern apalagi yang 
sedang tren selalu diburu orang. Bisnis kuliner semakin 
diminati seiring dengan hadirnya tempat-tempat 
wisata baru yang bermunculan. Tidak hanya menikmati 
pemandangan atau fasilitas yang disediakan tapi kuliner 
juga menjadi incaran. Hal ini menumbuhkan peluang 
usaha di bidang kuliner semakin terbuka. 

Banyak yang bilang bisnis kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati. Karena selalu memiliki 

banyak peminat. Hal tersebut tentu saja membuka peluang bagi pelkau usaha untuk meramaikan 

inustri makanan tersebut. Setiap saat selalu muncul terobosan baru dalam kuliner yang selalu 

dinanti para penikmatnya. Namun apakah benar binsnis kuliner selalu menguntungkan?  Lalu apa 

sajakah keuntungannya?

5. Perputaran Uang Cepat 
Bisnis kuliner bisa mendatangkan keuntungan setiap hari. 
Maka tak heran bila perputaran uang dalam bisnis ini 
sangat cepat.  

6. Inovasi 
Kelebihan dari bisnis ini adalah bisa dilakukan inovasi dari 
jenis makanan yang Anda buat. Termasuk makanan atau 
masakan tradisional pun bisa dibuat inovasi misalnya 
dengan penyajian atau pengemasan yang kekinian 
sehingga menarik minat beli para konsumen. Selain itu 
membuat konsumen tak bosan dengan kuliner yang 
sudah ada. 
 
7. Lokasi  
Untuk bisnis kuliner rumahan maka tak terlalu diperlukan 
lokasi yang strategis. Karena jika makanan atau masakan 
yang Anda buat tersebut enak, pasti akan diburu walau di 
dalam gang sekalipun. Namun tetap diperlukan promosi 
agar oranng mengetahui keberadaan usaha kuliner Anda. 
(teks:eri,bbs)

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels192



1. Target Pasar 
Pentingnya menentukan target pasar adalah agar usaha 
kuliner Anda jelas. Jadi Anda bisa mengetahui kemana 
arah pemasaran, inovasi yang harus dikembangkan sesuai 
target market, dan berapa harga yang akan ditawarkan 
disesuaikan dengan target pasar. 

2. Menentukan Produk Kuliner 
Banyak sekali produk kuliner yang bisa Anda pilih, mulai 
dari makanan tradisional, modern, makanan ringan 
hingga makanan berat. Anda harus tentukan bentuk 
kuliner yang akan Anda tawarkan. Apakah Anda akan 
membuat sendiri atau orang lain yang membuat. Namun 
akan lebih baik jika Anda memilih jenis kuliner yang 
sesuai passion atau hobi sehingga menyenangkan.

Usaha kuliner merupakan salah satu jenis 

usaha yang layak anda pertimbangkan. 

Keuntungan berlipat ganda, mudah dijalankan 

dan tak memerlukan lokasi usaha yang 

strategis. Cepatlah mengambil peluang usaha di 

bidang kuliner.Kendati demikian ada baiknya 

Anda memahami dulu langkah-langkah dalam 

sebelum membuka usaha kuliner.

menarik dengan konsep yang dimiliki. Tujuannya untuk 
membuat daya tarik beli para konsumen semakin tinggi 
karena produk Anda berbeda dalam segi konsep. Pada 
dasarnya konsumen senang dengan kuliner yang baru 
dan unik. Konsep lain yang harus Anda perhatikan adalah 
apakah berupa gerai permanen, restoran, cafe, gerobak 
kaki lima, dan lain-lain. 

4. Menentukan Harga Jual
Langkah selanjutnya adalah menentukan harga jual 
produk. Jangan sampai kuliner yang Anda tawarkan 
memiliki harga yang terlampau tinggi sehingga tidak 
sesuai dengan konsep yang Anda jalankan.

5. Menjaga Kualitas 
Jika semua langkah sudah terpenuhi maka hal penting 
lainnya adalah menjaga kualitas produk kuliner tetap 
baik, higienis, bersih, aman dan menyehatkan. Dengan 
demikian usaha kuliner Anda akan memiliki reputasi yang 
baik yang berimbas pada kesukesan bisnis kuliner yang 
Anda jalankan. 

6. Sumber Daya Manusia 
Idealnya usaha kuliner makanan memerlukan tukang 
masak, pelayan, dan kasir. Tapi jika usaha baru mulai dan 
belum cukup menggaji banyak tenaga, seorang asisten 
yang dapat mempermudah pekerjaan Anda sudah 
cukup. Namun tetap haus memerhatikan kesejahteraan 
karyawan terutama dalam memberi gaji. 

7. Perizinan Usaha
Demi keamanan dan kenyamanan usaha, pastikan Anda 
mengurus surat izin usaha dari instansi pemerintahan 
atau pihak berwenang setempat. Jika usaha semakin 
berkembang, sebaiknya mengurus Nomor Pokok Wajib 
pajak (NPWP), mengurus perizinan ke Kementerian 
Kesehatan, bahkan mengurus sertifikasi halal untuk 
semua produk usaha Anda ke Majelis Ulama Indonesia. 
(teks:eri,bbs)

3. Menentukan Konsep Menarik 
Mungkin produk makanan yang Anda jual sudah ada 
yang memulai terlebih dahulu. Tapi jangan cemas, 
ini saatnya kreativitas Anda dibutuhkan. Anda harus 
membuat produk kuliner tersebut menjadi unik dan 
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Bagaimana prospek usaha 
kuliner tradisional/daerah?

Pada dasarnya kuliner tradisional adalah bisnis 
yang sangat menarik. Namun demikian harus dimaklumi 
bahwa kuliner tradisional daerah merupakan pangsa 
yang terbatas. Artinya sungguh pun kuliner tradisional 
diharapkan dapat diperkenalkan dengan etnik atau 
masyarakat lebih luas namun pada akhirnya memberi 
efek pada konsumen tradisional yaitu mereka yang 
berasal dari daerah tersebut. 

Dengan kata lain teknik pemasarannya tetap harus 
berfokus pada masyarakat etnik yang sesuai dengan 
cita rasanya. Secara prospek bisnis ini harus benar-
benar menjangkau masyarakat di daerah tersebut yang 
sesuai dengan etnik cita rasa ini. Dengan demikian hal 
ini menjadi bisnis pada jejaring masyarakat tradisional. 
Sejauh ini dapat dikembangkan oleh masyarakat yang 
luas sangatlah positif. Namun porsi terbesar adalah harus 
sudah bisa menjangkau kalangan tradisonal tersebut. 
Mie Aceh Kemang sebagai contoh awalnya merupakan 
bisnis yang sangat terbatas dengan cita rasa dari mulut ke 

Niam Muiz

Kuliner tradisional kini tidak lagi kalah 

saing dengan kuliner asal manca negara. 

Tidak banyak hal yang berbeda untuk 

memulai bisnis kuliner tradisional dengan 

bisnis kuliner pada umumnya, hanya saja 

menu masakan yang akan Anda jual adalah 

menu tradisional. Namun tidak semua orang 

cocok jika bukan masakan tradisional dari 

daerah asalnya.  Lalu bagaimana peluangnya? 

Berikut penjelasan Niam Muiz. 

mulut mulai dikenal. Kemudian kalangan masyarakat di 
luar cita rasa Aceh mulai dapat mengapresiasinya. Namun 
hal ini memerlukan waktu sedikit lebih panjang dari 
yang diduga untuk mengoperasikan bisnis ini. Alasannya 
karena kalangan yang berasal dari masyarakat etnik 
tersebut pada awalnya belum bisa dijangkau dengan 
baik.

Hal berbeda terjadi pada ayam taliwang. Dimana 
pada umumnya jenis ayam goreng ini lebih universal 
namun dengan ramuan serta menu lainnya yang 
mendampingi ayam tersebut maka disebut sebagai ayam 
taliwang. Artinya ayam taliwang tidak diarahkan spesifik 
pada adat istiadat tetentu dan telah dikembangakan 
pada kalangan yang lebih luas. Jenis yang sama 
berlangsung pada warung makan Padang dimana 
umumnya konsumennya adalah kalangan yang lebih 
general.

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels194

https://www.liputan6.com/showbiz/read/2909126/siapkan-warisan-masa-depan-glenn-alinskie-jajal-bisnis-kuliner


Jika ingin terjun menekuni 
bisnis ini, kira-kira apa saja 
yang harus dipersiapkan?

Secara praktis mengingat kenyataan bahwa bisnis 
ini tidak diharapkan ditujukan untuk satu etnik tertentu 
saja maka dengan hati-hati dan wawasan yang luas menu 
makanan yang disediakan haruslah terdiri dari menu 
yang tradisional dan tidak dilengkapi oleh makanan 
cita rasa lain atau ditambah dengan menu yang lebih 
umum. Sehingga dengsn demikian jangkauan cita 
rasa dapat dikembangkan pada kalangan yang lebih 
luas. Kita mengetahui bahwa sejumlah waralaba yang 
tidak ada hubungannya dengan makanan Indonesia, 
telah sedemikian rupa ‘disesuaikan’ dengan makanan 
masyarakat Indonesia bahkan menjangkau hingga 
ke daerah, hal ini mengidentifikasikan bahwa mereka 
mencoba mengapresiasi makanan daerah bersama 
dengan jenis makanan lain dari luar Indonesia. Hal 
tersebut merupakan salah satu kunci utama untuk 
memastikan bahwa menu yang disediakan adalah menu 
yang lebih umum. 

Jika Anda pernah meninjau menu bebek goreng, 
kita ketahui bahwa ternyata faktor kesuksesan menu 
hampir semua jenis warung bebek adalah jenis 
sambalnya. Nah, dengan demikian diketahui bahwa 
faktor generalisasi yang membuat warung bebek itu lebih 
umum adalah sejauh mungkin menjangkau peminat 

sambal. Tinggal jenis sambalnya yang berbeda dan 
berubah-ubah yang dapat menarik perhatian konsumen. 

Dengan demikian hal kedua yang perlu 
dipersiapkan adalah peramu makanan/chef dari kuliner 
tradisional haruslah individu yang mengenali beragam 
jenis makanan sekaligus orang tersebut mengenali 
makanan lainnya. Kesanggupan untuk memadukan 
rangkaian makanan ini merupakan kunci keberhasilan 
dari penyediaan menu yang memikat. 

Hal yang ketiga, mengingat ini merupakan bisnis 
makanan tradisional daerah maka layout atau nuansa 
ruangan kuliner tradisional juga perlu disesuaikan karena 
konsumen rumah makan tersebut juga mengharapkan 
adanya nuansa daerah yang dapat dinikmati sambil 
menyantap  makanan. 

Keempat adalah kesiapan industri kuliner pada 
umumnya yaitu ketersedian secara segar dan segera agar 
makanan dapat tersaji dengan cepat walaupun tidak 
memberikan kesan keseluruhan sebagai rumah makan 
siap saji. Kebanyakan keluhan dari rumah makan kuliner 
tradisional adalah waktu yang lama untuk penyajian atau 
ternyata sajiannya kurang segar.
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Bagaimana dengan 
permodalannya?

Menarik mengganti permodalan industri kuliner 
tradisional karena sebetulnya dalam posisi operasional 
yang sedang berjalan lancar maka industri ini harus 
memenuhi persyaratan industri kuliner umumnya 
yaitu ketersediaan permodalan secara harian. Dengan 
demikian secara mendasar diperlukan keseimbangan 
antara stok bahan baku dan penyediaan cash utk 
membeli bahan baku yang lebih segar setiap hari. 
Keseimbangan hanya dapat ditemukan apabila industri 
ini mengetahui jumlah konsumen setiap hari dan volume 
makanan yang dihabiskan. 

Keseimbagan ini jadi tidak cukup mudah tanpa 
pengalaman. Oleh karena itu pembelajaran dari awal 
karena terbatas setelah dapat meraih konsumen regular 
sangat menentukan permodalan yang layak untuk 
diperhitungkan. Setiap warung ataupun rumah makan 
memerlukan modal minimal untuk suplai harian dan 
modal jangka menengah lainnya untuk suplai mingguan. 
Secara praktis walaupun diketahui bahwa margin yang 
diperoleh untuk dihadirkan industri makanan cukup 
besar namun kenyataannya jumlah permodalan yang 
terbuang dikarenakan kelebihan atau tidak dapat 
digunakan karena busuk juga signifikan. Oleh karenanya 
perhitungan bahan baku dan menu yang dibeli oleh 
konsumen harus sedemikian rupa diperhitungkan 
bahkan ada beberapa industri kuliner tradisional yang 
menghitung permodalan berdasarkan jumlah piring dari 
masing-masing menu. 

Apa kelebihan dan kelemahan 
bisnis ini?

Kelebihan dari industri kuliner tradisional apabila 
sesuai dengan cita rasa biasanya cukup menyedot 
konsumen yang loyal pada bisnis ini. Mereka akan 
cenderung berulang-ulang secara reguler datang ke gerai 
makanan tradisional ini dan secara dari mulut ke mulut 
mudah untuk dipromosikan secara luas. 

Kelemahannya adalah pada umumnya makan 
tradisional sangat segmentasi dengan kalangan tertentu 
saja. Kekurangan menu makanan yang disajikan secara 
sederhana saja dapat memengaruhi kehadiran konsumen 
yang loyal. Mereka akan cenderung membandingkan 
menu makanan yang disajikan dengan menu makanan 
sebenarnya yang biasa mereka nikmati. 

Oleh karena itu jangan coba-coba untuk menyajikan 
menu yang sama namun dengan rasa yang berbeda. 
Misalnya gado-gado mentah yang disebut dengan 
karedok bukanlah karedok kecuali ada rasa tertentu yang 

mempunyai cita rasa sebagai karedok. Taliwang dengan 
jenis kangkung Jawa berbeda dengan taliwang dengan 
jenis kangkung yg berasal dari lombok. Sensitivitas 
terhadap hal ini dari pihak penjual sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan industri kuliner tradisional ini. 
Dengan kata lain kelemahan industri kuliner tradisional 
ditandai dengan cita rasa spesifik dari tiap makanan.

Hambatan/kendala bisnis ini?
Sebagaimana sudah diutarakan kendala bisnis ini 

adalah segmentasi pasar yg terbatas dan tidak mudah 
untuk segera di genelarisir untuk pasar yang luas, 
memerlukan waktu yang panjang untuk meluaskan pasar 
lebih jauh lagi.

Cara terbaik dalam 
memasarkan sebuah produk? 

Sebagaimana umumnya industri kuliner yang 
membutuhkan pelanggan loyal maka keberadaan promo 
industri ini kepada masyarakat yang mengapresiasi jenis 
makanan ini perlu dilakukan secara intensif. Sebagai 
contoh makanan Sunda tidak akan berkembang luas 
selama orang Sunda tidak mengenalinya dengan baik. 
Bahwa ada orang yang bukan orang Sunda menjadi 
pelanggannya hal itu bersifat situasional belaka.

Pendekatan komunitas misalnya untuk halal bilalal, 
arisan, ulang tahun, digunakan oleh industri kuliner 
tradisional ini sangat tepat. Dengan kata lain pelanggan 
rombongan lebih diharapkan dari pelanggan perorangan.
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Hambatan yang mungkin terjadi dalam bisnis 
ini adalah sedikitnya peminat makanan 
khas daerah. Bisa jadi penyebabnya karena 
pendatang dari daerah tersebut tidak banyak. 

Tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen dari 
daerah lain akan datang ke tempat usaha Anda.

Banyak pelaku usaha yang membuka usaha 
kuliner daerah walaupun bukan asli berasal 
dari daerah tersebut. Hal yang terpenting dalam 
bisnis ini adalah harus tahu resep makanan 
khas daerah tersebut. Bisnis ini memang 
memiliki peluang dan prospek yang bagus, 
terbukti dengan banyak pelaku usaha yang 
telah sukses. Salah satu penyebabnya adalah 
didirikan di kota- kota besar yang tentu saja 
banyak pendatang dari daerah-daerah seluruh 
Indonesia.  

Jika Anda tertarik membuka bisnis ini, maka harus 
mempersiapkan tempat, apakah milik sendiri atau harus 
sewa. Demikian juga bentuk usaha Anda apakah mau 
berjualan secara rumah makan, gerobak atau di mall. Hal 
ini berhubungan dengan modal yang Anda miliki.

Hal lainnya yakni konsumen kuliner tradisional 
tidak sulit karena konsumennya cukup besar dan tak 
terbatas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi 
bisnis kuliner tradisional bisa dijalankan oleh siapa saja 
karena mudah dan bisa dimulai dengan modal kecil dan 
dilakukan dalam skala usaha rumahan.

Keuntungan lain adalah keberadaan bisnis ini 
masih diperhitungkan sebab tidak pernah lekang oleh 
waktu dan juga tak pernah sepi konsumen. Berikut ada 
beberapa ragam kuliner tradisional yang bisa dijadikan 
rujukan jika Anda berminat menekuni bisnis ini.

Mie Aceh, Mpek-mpek Palembang, Bakso Malang, 
Bubur Ayam Cirebon, Bubur Ayam Cianjur, Soto Betawi, 
Sop dan Sate Madura, Kerak Telor Betawi, Siomay 
Bandung, Bubur Manado, Coto Makassar, Nasi Uduk 
Betawi, Warung Tegal, Rumah Makan Padang, Batagor, 
Warung Makan Sunda, Martabak Bangka, Pecel Lele Khas 
Jawa Timur, Gudeg Jogja, Ayam Betutu Khas Bali, Oseng-
Oseng Mercon, Kue Balok, Nasi Kucing (Jogja dan Solo), 
Tahu Kupat, Gulai Rebung Asam Ikan Makarel (Bengkulu), 
Lempah Kuning (Bangka Belitung), dan dari Tapanuli ada 
Arsik Ikan Mas. Selamat Berbisnis. (teks:eri,bbs)
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Promosi 
Promosi masih menjadi salah satu cara agar usaha 
kuliner tradisional Anda dikenal orang. Undang teman, 
relasi, dan rekan kerja untuk makan di tempat Anda. 
Kalau mereka puas, biasanya mereka akan melakukan 
promosi pada teman-teman yang lain. Promosi dari 
mulut ke mulut masih ampuh dilakukan. Selain itu 
promosi juga bisa dilakukan dengan cara membagikan 
brosur pada turis, memasang pamflet, spanduk, atau 
reklame. 

Media Sosial
Media sosial juga menjadi sarana efektif untuk 
mempromosikan bisnis Anda. Di sini Anda bisa gunakan 
untuk memperkenalkan menu tradisional andalan 
dengan memasang foto hidangan yang menggugah 
selera untuk membuat orang tertarik datang.

Meminta Masukan  
Salah satu tantangan mendirikan usaha kuliner daerah 
adalah mendapatkan rasa kuliner yang sesuai dengan 
daerah asal. Untuk mengetahui apakah hidangan Anda 
sudah cocok yakni dengan rajin meminta masukan dari 
pelanggan. 

Buat Iklan  
Buat iklan yang unik karena Iklan hanya akan dilihat 
orang unik. Karena dari iklan ini diharapkan akan 
mampu menghasilkan penjualan 

Inovasi 
Walau Anda dituntut untuk berani memadukan menu 
kuliner Anda dengan kreativitas yang Anda miliki, tapi 
ciri khas makanan asli harus tetap dipertahankan. Baik 
dari segi tampilan makanan, rasa atau pun tempat 
mereka menikmatinya. 

Ramah  
Sangat penting untuk menjaga sikap saat berhadapan 
dengan pengunjung. Semakin Anda ramah dan sopan 
dalam melayani, semakin banyak konsumen yang ingin 
datang kembali karena mereka merasa nyaman. Sambut 
pengunjung di pintu masuk dan mempersilakan mereka 
duduk dan tanyakan pesanan mereka dengan ramah 
dan tidak dibuat-buat.

Berani Bersaing
Jangan takut bersaing atau takut kehilangan pelanggan 
apalagi bila Anda memiliki menu yang menarik dan 
enak. Anda harus berani bersaing dengan pelaku 
usaha sejenis. Dari persaingan yang sehat tersebut 
bisa saja menimbulkan kerja sehingga akan semakin 
memperkokoh keberadaan kuliner tradisional. Selain itu 
para pelanggan juga akan punya banyak alternatif menu 
makanan tradisional.

Potongan Harga
Memberikan potongan harga untuk acara atau kegiatan 
tertentu. Misalnya pada saat perayaan kemerdekaan, 
Anda memberikan potongan spesial pada pengunjung 
yang menggunakan pakaian adat.

Bekerjasama 
Masyarakat Indonesia sangat senang membuat 
komunitas dan melakukan aktivitas bersama. 
Anda dapat memanfaatkannya dengan melakukan 
kerjasama dengan komunitas. Tawarkan voucher atau 
layanan tertentu khusus untuk komunitas. Jumlah 
anggota komunitas yang banyak, sangat bagus 
untuk menyebarkan info bisnis Anda sekaligus untuk 
mengembangkan usaha Anda. (teks:eri,bbs)

Kuliner  selalu menarik minat banyak pelaku 
usaha. Bahkan kini kuliner tradisional berani 
bersaing dengan kuliner asing. Sehingga 
pasar kuliner pun semakin ramai dan tingkat 
persaingannya pun cukup tinggi. Agar usaha 
Anda selalu mendapat tempat di hati para 
konsumen, maka sebaiknya Anda mengetahui 
strateginya. Dengan demikian maka Anda 
akan siap bersaing. Berikut starteginya yang 
bisa Anda ikuti agar usaha kuliner tradisional 
Anda sukses. 
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Adalah Ratna Dwikora, perempuan asli Aceh ini 
sudah merintis usaha masakan Aceh di Jakarta 
sejak 22 tahun lalu saat masih banyak orang 
yang belum mengenal makanan khas Kota 

Serambi Mekkah tersebut. Waktu itu, ia membuka warung 
pertamanya di Kantin Departemen Agama Jakarta 
Selatan dengan nama Rumah Makan Aceh Seulawah. 

Beberapa tahun menjalani usaha masakan khas 
kota kelahirannya tersebut, usahanya pun mendapatkan 
perhatian dari pemerintah. Pada tahun 2010, ia 
dibantu oleh Kementerian Perdagangan yang sedang 
mengadakan program untuk mengangkat pelaku usaha 
makanan khas daerah agar bisa tumbuh dengan sistem 
waralaba. Ia mendapatkan pelatihan dan pembinaan 
secara intensif selama sekitar enam bulan. 

Di dalam pelatihan itu, Ia juga dibantu oleh para 
pakar dari Kemendag untuk menstandarisasi menu-
menu masakannya. Bantuan tersebut terbukti sangat 
membantu perkembangan usahanya. Kini, ia memiliki 
sekitar 10 cabang Mie Aceh Seulawah. Beberapa cabang 
itu dimiliki sendiri, yang lainnya diwaralabakan. Omzetnya 
pun kini mencapai ratusan juta rupiah perbulan. 

Selain kekayaan alamnya yang melimpah, 

Indonesia juga kaya dengan kulinernya. Setiap 

daerah di Indonesia pasti memiliki masakan 

khasnya sendiri-sendiri, salah satunya adalah 

Aceh. Bila berbicara masakan khas daerah 

ini, orang pasti teringat dengan Mie Aceh. Di 

Jakarta, Mie Aceh cukup mudah ditemukan, 

dari mulai pedagang kaki lima sampai sudah 

foodcourt di pusat perbelanjaan. Salah satu 

restoran Mie Aceh yang cukup terkenal di 

Jakarta adalah Mie Aceh Seulawah. 

Awalnya, Ratna tidak spesifik mengangkat 
masakan Aceh tertentu seperti mie. Namun, seiring 
dengan perjalanan waktu, orang ternyata lebih banyak 
menggemari Mie Aceh. Akhirnya, ia pun memutuskan 
untuk menggunakan Mie Aceh sebagai brandnya dengan 
menambahkan nama Gunung Seulawah seperti sejak 
pertama ia merintis usaha. “Orang Indonesia kan suka 
sekali mie, terus bumbu juga lebih terasa jadi relatif lebih 
mudah diterima oleh orang umum,” ujar Ratna.  Meskipun 
mengangkat masakan mie, ia tetap menyajikan makanan 
lainnya seperti nasi goreng dan martabak khas Aceh. 
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Menurut perempuan kelahiran tahun 1964 
tersebut, masakan Aceh terutama mie memiliki kelebihan 
dari bumbunya yang kuat karena dibuat dari aneka 
rempah-rempah. “Spicy sudah pasti, super bumbu seperti 
itu. Orang kalau sudah mikir masakan Aceh, yang terpikir 
bumbunya, berasa rempah-rempah,” ujar Ratna. Untuk 
Mie Aceh saja, tak kurang dari 22 jenis rempah-rempah 
seperti ketumbar, merica, kayu manis, cabai, jinten, 
tembulaga, cengkeh, dan lain-lain. Tidak heran bila 
masakan Aceh terkenal dengan kandungan rempah-
rempahnya yang melimpah.

Karena bumbu merupakan daya tarik dan ciri 
khas utama Mie Aceh, maka proses pembuatannya pun 
selalu dijaga kualitasnya. Bahan rempah-rempah diracik 
dan digiling sendiri sesuai dengan standar yang telah 
dibuat. Tak boleh kurang atau lebih. Bahkan, bumbu Mie 
Aceh yang dipakai oleh beberapa cabangnya setiap hari 
diproduksi di sebuah Kitchen Center, tidak di restorannya 
sendiri-sendiri. 

Setiap pagi, bumbu tersebut dikirim ke cabang-
cabangnya. Menurut Ratna, hal itu dilakukan untuk 
menjaga agar rasanya tetap sama dan terjaga kualitasnya. 
Tidak hanya bumbu, mie pun sejak dulu merupakan 
produksi sendiri. Resepnya sendiri merupakan resep 
yang sudah ada sejak dulu, diwariskan secara turun 
temurun oleh masyarakat Aceh. Menurut Ratna, di 
tanah kelahirannya Aceh, khususnya di daerah Pidi 

sejak dulu terkenal dengan keterampilannya memasak. 
Keterampilan itu menurun juga ke ibunda Ratna hingga 
ke dirinya sendiri.

Menurut Ratna, rasa dalam bisnis kuliner 
merupakan hal yang paling vital dan harus terus dijaga 
kualitasnya. Usahanya yang sudah bertahan selama lebih 
20 tahun dan telah ada di mall besar Jakarta tersebut 
merupakan buah dari konsistensinya dalam menjaga 
kualitas rasa. “Jualan makanan itu apapun kalau rasanya 
tidak enak maka orang tidak akan kembali lagi,” katanya. 

Meskipun ada konsekuensinya seperti harga 
rempah-rempah yang naik sehingga harga jual juga 
naik, ia mengaku itu tidak boleh dijadikan alasan untuk 
menurunkan kualitas. “Kita harus pertahankan, tidak 
ada itu yang namanya kurangi bumbu.” Agar dapat 
bersaing dengan yang lain, pelayanannya pun juga 
harus ditingkatkan. Ratna mengaku sudah mengangkat 
bisnisnya ini menjadi semi resto sehingga orang bisa 
nyaman menyantap hidangannya. 

Selain kualitasnya, perkembangan bisnis Mie Aceh 
Seulawah ini juga didukung oleh peran sang suami, 
Heru Setyanto. Ketika internet belum seramai saat ini, 
Heru sudah mulai mempromosikan Mie Aceh Seulawah 
tersebut melalui webiste. Berbekal kegemarannya dalam 
bidang teknologi, Heru pun lantas belajar menerapkan 
teknik-teknik SEO agar ketika orang mencari masakan 
Aceh, usaha miliknya yang akan muncul di halaman 
pertama. “Webisite saya bikin sendiri walau sederhana 
saja, yang penting informasi ada,” ujar Heru. Cara tersebut 
terbukti efektif, dari sana banyak orang dan media massa 
yang akhirnya mengenal Mie Aceh Seulawah. 

Sementara itu, makin menjamurnya Mie Aceh 
diberbagai daerah khususnya Jakarta, dipandang oleh 
Ratna dan Heru sebagai sesuatu yang positif. Banyaknya 
restoran itu menunjukkan masyarakat sudah lebih 
teredukasi dengan adanya masakan daerah, khususnya 
Aceh. “Saya justru malah senang dengan banyaknya itu, 
masyarakat teredukasi. Nanti mereka bisa memilih,” ujar 
Heru. 

Ratna menambahkan dahulu saat merintis usaha, 
paling banyak ada sekitar 10 warung yang menyajikan 
masakan Aceh. Kini, masakan Aceh sudah mudah 
ditemukan. Tak hanya masakan Aceh, masakan dari 
daerah lain pun sekarang banyak bermunculan dan 
sudah naik kelas, setara dengan masakan-masakan 
modern. Ini menunjukkan masakan daerah sudah 
semakin diterima oleh masyarakat luas. Tantangannya, 
bagaimana menjaga kualitas rasa dan pelayanannya 
sehingga orang akan tetap kembali. (teks:syahid/
foto:reza,dok.pri,Instagram)
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Menu Masakan
Anda harus menentukan jenis masakan apa yang akan 
dijual. Sebenarnya akan lebih baik bila berjualan masakan 
tradisional dari asal daerah Anda sendiri. Untuk itu tidak 
ada salahnya Anda mencoba melakukan riset mengenai 
selera dan pasar di sekitar Anda untuk menentukan jenis 
masakan apa yang sebaiknya dijual. 

Hal tersebut akan membuat konsumen merasa puas 
karena bisa menyantap makanan dengan rasa dan 
nuansa seperti daerah aslinya. 

Konsep Unik
Keunikan ini bisa dari penyajian, peralatan makan yang 
digunakan, kombinasi rasa, sajian menu pendamping 
atau pada tempat yang bergaya khas daerah. Dengan 
konsep unik ini, bisnis Anda akan terlihat berbeda.

Pemasok Bahan Baku
Demi kelancaran proses produksi, wajib memiliki 
pemasok tetap yang dapat memasok semua bahan baku 
produksi setiap harinya. Selain bisa mendapatkan harga 
relatif murah, Anda juga bisa diprioritaskan bila suatu 
saat bahan baku yang Anda butuhkan langka di pasaran. 
Tapi sebaiknya memiliki lebih dari satu pemasok sebagai 
alternatif.   
 

Bisnis kuliner merupakan bisnis yang selalu 
dilirik. Baik kuliner modern, menu tradisonal 
atau khas daerah tetap memiliki penggemar. 
Sebenarnya bisnis kuilner tradisional tidak jauh 
berbeda dengan bisnis kuliner pada umumnya. 
Hanya saja menu tradisional merupakan menu 
nusantara yang biasanya mempunyai segmen 
tersendiri. Untuk itu Anda pahami dulu tips-
tipsnya agar usaha kuliner Anda bisa sukses 
dan semakin berkembang.

Pilih Lokasi 
Tak bisa dimungkiri, lokasi menjadi salah satu faktor 
keberhasilan bisnis kuliner Anda. Carilah tempat yang 
mudah dilihat dan dijangkau dan mempunyai lahan 
parkir yang luas. Pemilihan lokasi ini sebaiknya juga 
disesuaikan dengan selera pasar yang sudah Anda 
tentukan sebelumnya.

Pelayanan 
Berikan pelayanan terbaik dengan membuat sistem 
penyajian yang cepat jangan sampai konsumen 
menunggu terlalu lama. Karena ini adalah tempat makan, 
maka kebersihan tempat Anda harus selalu dijaga. 
Jangan sampai ada sampah yang tercecer dan meja 
pun segera diberishkan setelah konsumen pergi. Sering 
saat ramai pengunjung, meja makan terlupakan untuk 
dibersihkan. (teks:eri,bbs)

Ciptakan Brand 
Brand dibutuhkan bagi pengembangan usaha Anda. 
Dengan memiliki brand yang populer akan membuat 
usaha Anda semakin berkembang dan memeroleh 
kesuksesan. Peluang usaha harus dikerjakan dengan 
sungguh-sungguh sehingga brand produk juga harus 
maksimal. 

Ciri Khas Masakan
Ciri khas kuliner perlu Anda perhatikan. Tidak hanya 
soal rasa tapi juga pada penyajian dan dekorasi ruangan 
makan. Sebaiknya tampilan penyajian dan rumah makan 
mencerminkan makanan dari daerah yang Anda usung. 
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KOPI



1.Banyak Penggemar
Minuman kopi merupakan minuman nikmat yang disukai 
banyak kalangan. Bahkan saat ini banyak remaja yang 
menggemari kelezatan rasa kopi.

2.Sebagai Tempat Pertemuan
Dalam menjalankan usaha kopi ini Anda dapat membuka 
dengan konsep sebuah kedai. Dimana Anda dapat 
selain menjual minuman sekaligus menawarkan tempat 
nongkrong yang nyaman.

3.Prospek Cerah
Peluang untuk usaha kopi terbilang sangat bagus dan 
sangat cerah. Usaha kopi menjadi suatu pilihan usaha 
minuman yang menjanjikan hingga banyak orang yang 
tertarik menekuni usaha tersebut. Usaha kopi yang sejak 
dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga 
tak pernah sepi akan konsumen.

Minuman yang memiliki cita rasa yang khas ini memang begitu 

istimewa. Permintaan kopi yang sangat tinggi membuat peluang bisnis 

kopi menjadi semakin menguntungkan. Usaha kopi menjadi salah satu 

bisnis yang paling banyak diminati. Lalu apa saja keuntungan bila 

bisnis di bidang ini?

4.Langkah Mudah
Menjalankan usaha kopi dapat dimulai dengan langkah 
mudah dan bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil. 
Misalnya bisa dilakukan dengan skala rumahan. Proses 
pembuatan kopi juga mudah dan memberikan laba yang 
lumayan.

5.Karyawan Tak Harus Banyak
Sebagai awal, Anda bisa mempekerjakan satu orang 
dahulu. Setelah usaha mulai ramai maka Anda boleh 
merekrut tambahan karyawan lagi.
Lalu apa kekurangan usaha di bidang kopi ini?
Dari segi kekurangannya, kopi memiliki tingkat 
persaingan yang tinggi dan ketat. Sehingga perlu 
membuat kopi dengan cita rasa serta tampilan yang 
berbeda dan unik untuk memenangkan persaingan. 
Selamat berbisnis! (teks:eri,bbs)
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1.Target Pasar
Anda tiba menebak-nebak pasar yang akan dituju. Dalam 
bisnis kedai kopi ini pembeli yang tepat akan menjadi 
pemberi untung. Untuk itu Anda wajib mencari tahu dulu, 
kira-kira target pasar mana yang akan dibidik. Apakah 
para mahasiswa atau pekerja kantoran, sebab masing-
masing memiliki kegemaran sendiri. Misalnya mahasiswa 
lebih suka kopi dengan harga terjangkau. 

2. Memilih Konsep Kedai 
Target pasar ikut berpengaruh dalam menentukan 
konsep kedai kopi yang akan Anda buka. Konsep tersebut 
akan menjadi ciri khas dari usaha Anda. Pengingat pelaku 
usaha ini semakin banyak maka Anda harua memilih 
konsep yang unik agar mampu bersaing dengan kedai 
kopi lainnnnya.

3. Modal 
Modal yang Anda keluarkan tergantung konsep kedai 
kopi yang akan diusung. Jika Anda memilih konsep 
sederhana maka modal pun tidak terlalu banyak. Namun 
Anda juga harus mempersiapkan dana untuk sewa 
tempat. 

Kegemaran masyarakat untuk menikmati 
kopi seorang diri maupun beramai-ramai 
menjadi lahan empuk untuk digarap. Maka 
tak heran bila saat ini kedai kopi semakin 
banyak dijumpai di berbagai tempat. Mulai 
dari kedai dengan kopi sachet hingga kopi 
mahal buatan barista, siap memanjakan para 
pecinta kopi. Jika Anda tertarik untuk ikut 
meramaikan usaha di bidang ini maka Anda 
perlu mengetahui langkah-langkah apa yang 
harus dilakukan. 

4. Bahan Baku Kopi 
Setiap usaha pasti ada tantangannya masing-
masing. Demikian juga dengan bisnis ini. Anda harus 
mempersiapkan betul dari A-Z, dari pemilihan target 
pasar hingga bahan baku. Carilah jenis kopi yang sesuai 
dengan konsep kedai kopi milik Anda. Pilih dengan 
benar siapa supplier yang sesuai dengan keinginan Anda. 
Jangan tergiur harga murah tapi kualitas kurang baik. 
Pertimbangkan pula ongkos kirim apakah masuk ke 
dalam dana Anda.

5. Lokasi  
Lokasi kedai kopi ikut berpengaruh pada harga jual. 
Memilih lokasi di pinggir jalan, di mall, atau lokasi yang 
agak masuk ke dalam semua tergantung dana yang Anda 
miliki. Karena masing-masing lokasi tentu harga sewanya 
berbeda-beda. Lokasi juga bisa dipilih berdasarkan 
segmen pasar yang ingin Anda tuju, mahasiswa, 
perkantoran, orang yang ada di mall bahkan tempat 
wisata sekalipun. (teks:eri,bbs)
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Kedai Kopi Manual
Kedai kopi mempunyai pangsa pasar sendiri. Kopi yang 
disajikan biasanya adalah kopi yang diseduh secara 
manual bagi langsung atau yang disaring. Kopi seduhan 
memiliki ciri khas dari segi rasa dan cara penyajian. 
Modal untuk membuka kedai kopi jauh lebih kecil karena 
tidak menggunakan mesin dan alat pembuat kopi yang 
harganya mahal. Desain atau furniturnya juga umumnya 
biasa saja, tidak memerlukan tempat duduk yang mahal.

Cafe
Banyak cafe sebetulnya lebih mirip dengan sebuah 
restoran, sebab selain kopi juga menyediakan makanan 
ringan hingga makan berat lainnya. Salah satu ciri cafe 
adalah desain interior yang selalu menarik. Jadi cafe tidak 
hanya menjual kopi tetapi juga menjual kenyamanan 
bagi pengunjungnya.

Drive Thru Coffee Shop
Konsepnya adalah pelanggan tidak duduk untuk 
menikmati kopinya tapi beli dan bawa pergi. Bahkan 
pelanggan bisa pesan kopi tanpa harus turun dari 
kendaraannya. Lokasi yang cocok untuk usaha ini adalah 
seperti terminal, SPBU, atau di pusat-pusat keramaian 
lainnya.

Gerobak kopi
Konsep gerobak kopi adalah menjual kopi dengan cara 
berkeliling menggunakan sepeda motor atau sepeda. 
Hampir serupa dengan gerobak kopi ada pula yang 
disebut Coffee truck yang  menggunakan kendaraan 
lebih besar seperti mobil yang sudah dimodifikasi. 
Namun keduanya memiliki kelebihan yakni bisa 
berpindah-pindah tempat dan menyasar tempat-tempat 
yang ramai seperti perkantoran, kampus, taman, dan 
lain-lain. 

Cold Brew
Cold Brew atau kopi seduh dingin dapat menjadi 
alternative usaha di bidang kopi. Jenis usaha ini tak perlu 
kafe atau kedai kopi besar tapi membutuhkan kemahiran 
Anda dalam menjual melalui media sosial. Alat yang 
diperlukan yakni sebuah alat seduh dingin dengan harga 
bervariasi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan 
dana yang dimiliki

Penjual Biji Kopi
Bisnis ini bisa disebut tanpa mengeluarkan modal 
sama sekali sebab yang dibutuhkan adalah koneksi 
dengan roaster, pabrik kopi dan petani kopi. Selanjutnya 
Anda tinggal menjual kembali biji-biji kopi tersebut bisa 
perorangan atau ke toko kopi. Walau terlihat mudah, 
Anda tetap harus teliti memilih biji mana yang terbaik 
dan layak jual.  

Roasting Company
Roasting company adalah perusahaan yang 
menghasilkan coffee bean, kopi biji yang sudah 
dipanggang. Selain memproduksi juga sekaligus 
distribusi  dari cafe, kedai kopi hingga supermarket. 
(teks:eri,bbs)

Peluang bisnis kopi memang masih sangat 

terbuka dan sangat menjanjikan. Terbukti 

dengan menjamurnya kedai kopi yang tumbuh 

dengan pesat. Dari kedai kopi yang biasa 

hingga kedai kopi yang mewah dan kekinian. 

Kegemaran masyarakat untuk menikmati kopi 

seorang diri maupun beramai-ramai menjadi 

salah satu peluang emas bagi para pebisnis. 

Namun jika masih bingung ingin membuka 

usaha kopi yang seperti apa, berikut ada 

beberapa ide untuk Anda. 

Macam-macam
BISNIS KOPI

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels205



Tiga Level Outlet Kopi 
Menurut Niam Muiz, bisnis kopi yang dimaksudkan 

di sini adalah berjualan kopi di outlet-outlet tertentu yang 
sekarang sedang berkembang menjamur diberbagai 
penjuru. Ada tiga level outlet kopi yang sekarang tumbuh:

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

 Jenis outlet ini sangat happening di sejuta kota 
besar karena menjadi kesempatan bagi penikmat 
kopi level bawah yang dapat menjadikan outlet 
tersebut sebagai ajang gaul. Perhitungan margin 

Niam Muiz

Peluang usahanya yang masih luas membuat 

bisnis kopi semakin ramai saja. Berbagai 

kalangan mulai dari remaja yang suka 

nongkrong, orang kantoran, orang-orang kaya, 

menyukai kopi sambil mengobrol. Kopi pun 

sudah menjadi bagian dari gaya hidup saat ini. 

Bagaimana menurut Niam Muiz akan prospek 

bisnis ini? Apa sajakah tantangan gerai kopi di 

masa depan? Berikut ulasannya.

keuntungan secara bisnis sangat tipis namun karena 
jumlah pelanggan yang membludak bisnis ini konon 
lebih menguntungkan daripada bisnis kuliner yang 
lebih serius. Ditambah dengan roti panggang dan 
gorengan serta kacang-kacangan bisnis ini akan 
menjadi sumber income yang luar biasa. 

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

 Namun secara praktis level ini memiliki profil 
permodalan yang efektif karena cukup dengan meja 
dan bangku massal maka si pelanggan sudah tidak 
keberatan bersempit-sempit dalam outlet sambil 
menikmati kopi. Adapun jenis kopi yang disediakan 
umumnya tidak terlalu canggih, hanya kopi-kopi 
sachet yang beragam ditambah kopi kiloan dalam 
proporsi tertentu sebagai “kopi premium mereka.”
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2. Outlet level 2 ini umumnya terdapat di kampus-
kampus atau pinggir perkantoran sederhana yang 
menjaring pelanggan disekitarnya harga kopi 
yang ditawarkan diatas harga kopi sachet dengan 
keahlian pelayanan “barista lokal” yang menyiasati 
penampilan kopi ala Starbuck namun dengan 
kreasi lokal mereka. Level outlet ini tidak terlalu 
mengundang pelanggan terlalu banyak namun 
biasanya dikenali dapat menyerap pelanggan pada 
waktu tertentu seperti jam istirahat, jam awal masuk 
kantor atau jam pulang kantor.

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

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

 Perkiraan keuntungan yang diperoleh dari 
bisnis level dua ini sedikit memerlukan waktu 
lebih panjang. Namun praktis dapat menjamin 

keuntungan setelah ia dapat menjaring pelanggan 
setianya. Cash flow bisnis ini relatif merata, tidak 
fluktuatif karena tipe pelanggan setia tersebut. 
Adapun jenis kopi yang ditawarkan adalah jenis 
kopi lokal yang sangat beragam namun dgn kualitas 
medium saja. Dari kopi gayo hingga kopi kental 
manis, maupun kopi bancai bandung.

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

 Perhitungan keuangan dan permodalan dari 
bisnis ini lebih dari setengahnya digunakan untuk 
mempercantik gerai dan ongkos sewanya. Dengan 
profil demikian harus diakui bahwa gerai level tiga 
memerlukan cukup modal yang besar dan tingkat 
pengembaliannya jangka panjang.

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

Pemasaran dan Permodalan
Berdasarkan gambaran diatas kita ketahui bahwa 

gerai level satu, relatif memiliki modal yang lebih sedikit 
dan hanya akan berkonsentrasi diawal pada penyediaan 
lahan yang cukup luas, pola pengelolaan manajemennya 
juga relatif standar, demikian pula dengan pemasaran 
yang cukup disesuaikan dengan lokasi. Waiter maupun 
kasirnya tidak memerlukan kualifikasi yang terlalu tinggi 
sementara penataan ruangannya sederhana saja.
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Sedangkan gerai level dua perlu menggeliat secara 
intensif karena ia tidak boleh 100% pasif dan mengajak 
serta memberikan intensif pada pelanggannya secara 
berkelanjutan. Penggunaan teknologi online tidak 
terlampaui diperlukan, namun secara periodik perlu 
membuat event-event perancang agar pelanggan 
baru dapat ditambahkan. Secara relatif perhitungan 
pertimbangan gerai level dua perlu dipersiapkan jangka 
menengah karena persiapan menjaring pelanggan masih 
memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal yang sama 
dengan durasi waktu yang lebih panjang.

Hal yang sama dengan gerai level 3 perlu 
permodalan jangka panjang dengan tingkat risiko 
yang perlu diperhitungkan dengan baik. Lebih dari 
setengah, biasa permodalan akan tertanam di ongkos 
sewa fasilitas cafe. Tentunya secara pemasaran jenis 
cafe level tiga ini sangat bergantung pada mall dimana 
ia berada dan kualitas menu yang pasti akan sangat 
bersaing ketat dengan outlet sejenis ditempat tersebut. 
Oleh karena itu, jenis gerai level tiga perlu didukung oleh 
kesanggupannya melakukan penetrasi pada komunitas 
yang sudah dapat diduga akan mendukung kehadirannya 
di outlet tersebut. Tanpa komunitas pemakai jasa atau 
penikmat kopi gerai tersebut, pemasaran gerai kopi level 
tiga ini akan tersendat.

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

belum ada gerai kopi level tiga yang mengkombinasikan 
produk tersebut.

Inovasi Gerai Kopi Masa Depan 
Psikologi penikmat kopi terdiri dari dua kalangan 

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

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

Dengan kata lain inovasi produk kopi sangat 
dinantikan dan diduga inovasi tersebut akan bersifat out 
of the box, yang tidak terpikirkan selama ini.
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Media Sosial
Bukan hal baru jika saat ini menggunakan media sosial 
sebagai saran mempromosikan produk atau usaha Anda.
Media sosial memang bisa menjadi kunci sukses dalam 
berbisnis. Selain itu, Anda juga bisa mengenal pelanggan 
lebih dekat. Untuk itu Anda harus mengumpulkan 
followers sebanyak-banyaknya. Ajak rekan dan saudara-
saudaramu untuk ikut follow akun Anda. Hal lain yang 
Anda lakukan adalah posting setiap hari di seluruh akun 
media sosial yang Anda miliki. Lanjutkan promosi dengan 
memperbanyak kuis berhadiah voucher atau giveaway 
lainnya dengan rutin.

Buat website
Jika Anda membuat website maka usaha kopi Anda akan 
terlihat terpercaya sehingga punya daya jual tinggi. Selain 
itu juga mempermudah ketika Anda memperkenalkan 
usaha. Dengan memanfaatkan iklan di media sosial, Anda 
bisa mengajak banyak orang untuk masuk ke website 
milik Anda. Untuk itu Anda pasanglah foto-foto menu 
makanan dan minuman yang Anda sajikan berikut harga 
dan sedikit informasi mengenai produk tersebut. Jangan 
lupa pasang pula foto-foto pendukung lainnya misalnya 
foto tempat usaha yang unik, foto mesin atau peralatan 
kopi, biji kopi, dan lain sebagainya.

Manfaatkan Momen Tertentu
Saat ada momentum tertentu segera manfaatkan untuk 
meluncurkan promo diskon. Atau bisa juga pada hari 
tertentu dibuat special misalnya setiap Selasa ada diskon 
khusus. Buatlah promo dengan kata-kata yang semenarik 
mungkin agar konsumen tertarik. 

Agar usaha kopi Anda bisa terus berjalan 

maka pemasaran menjadi salah satu strategi 

keberhasilan. Anda dapat menggunakan cara 

online maupun offline atau bisa pula keduanya. 

Jadi akan semakin banyak yang mengenal 

mengenai bisnis kopi yang Anda jalankan. 

Untuk itu Anda butuh strategi jitu agar agar 

pelanggan berdatangan. Simak cara-caranya 

berikut ini.

Undang Food Blogger 
Selain media sosial, peranan food blogger bisa sangat 
membantu Anda berpromosi. Food blogger adalah 
sebutan bagi mereka yang mengisi blognya dengan 
ulasan tentang makanan atau tempat makan. Karena 
para food blogger ini sudah tentu pandai menceritakan 
tentang makanan dan minuman yang mereka cicipi maka 
bisa membawa pengaruh bagi bisnis kopi Anda. Undang 
mereka untuk memberikan ulasan tentang tempat kopi 
Anda sekaligus meminta kritik dan saran dari mereka.

Pertunjukan Musik
Agar tempat usaha kopi menarik pengunjung maka tak 
ada salahnya menyediakan live music. Jika dana Anda 
terbatas, maka Anda bisa mengajak kerjasama dengan 
studio-studio musik. Walau kerjasama, tetap harus 
memerhatikan ula band yang akan manggung, jangan 
asal-asalan.

Pelayanan 
Tingkatkan pelayanan dengan membuat suasana yang 
ramah, nyaman dan bersahabat. Perlakukan pelanggan 
dengan sebaik-baiknya dan berikan servis terbaik Anda 
agar mereka merasa senang dan selalu ingin datang 
kembali. (teks:eri,bbs)
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Adalah Andanu Prasetyo sang pendiri Kopi Tuku, 
sosok dibalik Kopi Susu Tetangga ini. Sejak 1 
Juni 2015, ia mendirikan Kopi Tuku di sebuah 
toko kecil di daerah Cipete, Jakarta Selatan. 

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

Tio mengungkapkan bahwa keputusannya 
mendirikan Kopi Tuku lebih didorong oleh keinginannya 
membuka bisnis kedua dan membuat bisnis yang 
bisa memberikan pengaruh pada khalayak luas, 
termasuk industri kopi. “Saya mencoba membuat 
konsep bagaimana caranya bisa memberikan pengaruh 
dengan brand ini untuk meningkatkan konsumsi kopi 
di Indonesia,” ujar Tio di kantornya yang menjadi tempat 

Minuman kopi semakin diminati oleh 
masyarakat Indonesia. Hal itu ditandai dengan 
semakin menjamurnya kedai-kedai kopi 
terutama di kota besar sehingga para pelaku 
usahanya berlomba-lomba dalam membuat 
sajian kopi yang menarik. Salah satu menu kopi 
yang cukup banyak mendapatkan perhatian 
masyarakat adalah Kopi Susu Tetangga milik 
kedai Kopi Tuku yang viral sejak tahun lalu. 
Kepopulerannya saat itu sampai menarik minat 
Presiden Joko Widodo untuk datang langsung 
ke Kopi Tuku dan mencobanya bersama 
keluarga.   

pengolahan kopi dan pemesanan via ojek online di 
Cipete, Jakarta Selatan. Dorongan tersebut muncul dari 
pengalamannya melakukan riset yang cukup intensif 
pada 2012-2013 di Jogja, Bali hingga Melbourne. 

Enak dan Terjangkau
Menurut Tio, pada saat itu Australia cukup menjadi 

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

Di Australia, terdapat musim dingin sehingga 
minum kopi sudah menjadi seperti kebutuhan, berbeda 
dengan di Indonesia. Sementara mobilitas masyarakatnya 
yang lebih banyak menggunakan kendaraan umum 
membuat coffee shop kecil-kecil selalu ramai oleh 
pengunjung yang sedang menuggu kereta, maupun 
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bus. Pendapatan masyarakatnya juga berbeda sehingga 
daya beli orang Australia terhadap kopi juga lebih tinggi 
daripada di Indonesia. 

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

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

Meskipun lebih terjangkau, Tio mengaku itu bukan 
merupakan hal utama bagi Kopi Tuku. Menurutnya, 
sebelumnya pun sudah ada kedai-kedai kopi yang 
menjual dengan harga sama. Menurutnya, kualitas lah 
yang pada akhirnya membuat orang akan memasan 
kopi, lagi dan lagi. Semua proses pengolahan kopi 
dilakukan dengan quality control yang ketat sebelum 
didistribusikan ke kedai-kedainya. “Memang kita punya 
spesifikasi khusus, sampai di titik petani seperti apapun 
kita juga penting.” ujar Tio.

Besar Bersama Tetangga
Menurut Tio, salah satu cara untuk meningkatkan 

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

Dalam bisnis kedai kopi, pelayanan menjadi faktor 
yang penting di samping kualitas produknya itu sendiri. 
Barista, dalam hal ini berperan sebagai ujung tombak 
dalam menjalankan tugas tersebut. “Tugasnya Tuku nanti 
disitu, kita menjembatani dari yang tidak minum kopi jadi 
minum kopi, dari yang tidak mengerti jadi paham, dari 
yang jarang jadi sering.” 

Sejak berdiri tahun 2015, Tuku telah berkembang 
dengan memiliki empat cabang di Cipete, Pasar Santa 
dan Bintaro. Termasuk satu diantaranya yang khusus 
memenuhi pesanan via ojek online. Menurutnya, tak 
kurang dari 1.000 cup bisa terjual dari setiap kedai 
kopinya. Bagi Tio, kesuksesan kedai kopinya tak bisa 
diukur dari seberapa banyak cabang yang ia miliki. “Kita 
memang ingin bisnis berkembang cepat, tapi tolak 
ukurnya tidak dari uang atau cabang tapi dari happiness 
konsumennya aja,” ujarnya. (teks:syahid/ft:reza)
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AGRIBISNIS



1. Praktis
 Hampir semua orang akan memilih cara yang paling 

praktis dalam segala hal, terutama yang berkaitan 
dengan kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini, orang 
pun terkadang enggan pergi ke supermarket karena 
butuh banyak waktu, tenaga, biaya dan kurang 
efisien. Nah, celah bisnis ini yang dimanfatkan.  
Dimana kehadiran  melalui online sangat membantu 
sebab tidak perlu keluar rumah dan bisa melihat-
lihat dulu produk apa yang akan dibeli.

Penggunaan internet terutama media sosial 

semakin terasa manfaatnya. Sudah banyak 

jenis usaha yang mengandalkan media online 

untuk mempromosikan sekaligus sebagai 

sarana mereka membuka lapak. Demikian 

pula dengan menjual sayuran atau buah yang 

kini mulai menggunakan media berbasis 

internet. Lalu adakah keuntungan lain dengan 

memanfaatkan teknologi tersebut? 

2. Satu Kawasan
 Karena sayuran atau buah dapat busuk maka 

berjualan sayur secara online biasanya berada pada 
satu kawasan yang tidak terlalu jauh, minimal dalam 
satu kota. Pesanan bisa dilakukan sehari sebelumnya 
dan esoknya pesanan sudah diantar.

3. Barang diantar
 Harga memang agak mahal dibanding pasar karena 

adanya biaya antar. Biaya tersebut akan lebih irit 
dengan membeli sekaligus banyak atau bermacam-
macam. Pesanan diantar pada jam tertentu ketika 
konsumen siap memasak dan sesuai dengan apa 
yang dipesan.

4. Ketersediaan produk 
 Ketika berbelanja ke warung belum tentu barang 

yang Anda cari ada. Sementara melalui pembelian 
online, barang yang Anda cari kemungkinan besar 
tersedia dan dalam kondisi masih baik. 

5. Membantu petani
 Banyak petani terbantu jika sayur yang dijual diambil 

dari kebun mereka. Secara ekonomi, penghasilan 
mereka lebih terjamin karena bisa memasok sayuran 
dan buah hasil panen secara teratur. (teks:eri,bbs)
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1. Cari Pemasok 
 Jika Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis 

sayur dan buah maka Anda harus mencari beberapa 
alternative pamasok. Agar ketika pemasok satu 
sedang tidak bisa maka Anda sudah memiliki 
pemasok yang lain. Pastikan mencari pemasok yang 
berkualitas.

2.  Memilih sayur 
 Pemilihan sayur membutuhkan waktu sebab 

sayuran tidak tahan lama sehingga tidak bisa 
disimpan dalam jangka panjang. Sifatnya yang 
mudah layu dan busuk membuat sayuran 
diusahakan harus laku dalam satu hari tersebut. 
Untuk itu Anda harus pandai  memperkirakan 
sayuran apa saja yang cepat laku. Setelah dipilih 
yang bagus dan tidak, Anda bisa menjual keduanya 
dengan patokan harga yang berbeda tetapi tetap 
rata-rata harga pasaran.

3. Survei Harga
 Ada baiknya Anda melakukan survei terlebih dahulu. 

Dengan mengetahui harga di pasaran maka Anda 
dapat menentukan kisaran harga sendiri yang pas. 
Anda juga harus mencari tengkulak atau pedagang 
partai besar untuk mendapat harga yang murah 
sehingga ketika dijual kembali harga yang Anda 
tawarkan masih dalam batas kewajaran.

Permintaan akan sayur mayur sangat tinggi setiap harinya 
sebab sayuran menjadi kebutuhan untuk menunjang 
kehidupan setiap keluarga. Maka peluang usaha di 
bidang ini sangat bagus untuk dijalankan. Peluang usaha 
ini memang sangat besar dan Anda dapat memilih 
cara penjualan, misalnya di depan rumah, berkeliling, 
membuka kedai sayur di pinggiran jalan atau menjualnya 
secara online. Agar produk sayur dan buah Anda laku 
maka sebaiknya pahami terlebih dahulu strateginya. 

4. Memiliki Catatan
 Peluang usaha sayuran segar berikutnya adalah 

memiliki buku catatan untuk membantu Anda 
dalam mengelola usaha. Misalnya jika ada 
pembeli yang menanyakan sayuran atau buah 
yang kebetulan Anda tidak memilikinya, maka 
Anda dapat mencatatnya dan bila banyak 
yang menanyakan hal yang sama, berarti Anda 
menyediakannya.

5. Pengemasan
 Pastikan sayur dalam keadaan tidak begitu basah 

dan masih segar ketika dikemas. Dengan dikemas 
selain lebih tahan lama, juga membuat sayur terlihat 
lebih bersih dan higienis. Selain itu juga menarik 
minat calon pembeli. Jika sayur yang Anda jual 
bersih, dikemas dengan baik, walaupun harga agak 
tinggi dari harga pasaran, tetap saja sayur Anda akan 
diminati pembeli.

6. Siap Antar
 Karena faktor kesibukan atau tidak ada waktu 

maka kesempatan ini harus dimanfaatkan. Dengan 
memanfaatkan teknologi pemesanan customer bisa 
langsung terhubung  dengan Anda. Berikan sayuran 
segar seperti yang Anda tawarkan agar customer 
tidak kecewa. 

7. Produk Tambahan
 Untuk menarik pembeli sekaligus menjadi pembeda 

usaha Anda dengan yang lain, maka Anda harus 
berinovasi. Caranya antara lain dengan menjual 
produl tambahan yang masih berhubungan. Karena 
Anda berjualan sayur, maka lengkapi dengan 
produk kebutuhan dapur seperti bumbu masak atau 
kerupuk. (teks:eri,bbs)

 

       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels214



Buncis
Budidaya buncis sangat menguntungkan karena 
harganya lumayan mahal  walaupun prosesnya sangat 
lama tapi memiliki banyak penggemar. 

Bunga Kol 
Jenis sayuran ini memiliki pertumbuhan yang sangat 
cepat juga sangat menguntungkan. Padahal harganya 
tergolong mahal namun peminatnya tetap banyak.  
 
Slobor 
Kubis Cina atau orang Jawa lebih mengenalnya dengan 
slobor, merupakan jenis sayuran yang digunakan 
sebagai bahan masakan capcay. Selain itu bisa juga 
di gunakan sebagai campuran masakan pecel. Walau 

Sayuran merupakan paling menguntungkan 

karena prosesnya cepat dan mudah 

pemasarannya. Kini, bisnis sayur segar telah 

menjadi salah satu pilihan usaha potensial. 

Tingginya kesadaran untuk mengkonsumsi 

makanan sehat membuat bisnis peluang 

sayuran semakin terbuka lebar. Akan tetapi, 

Anda tetap harus mengetahui jenis sayuran 

yang cocok dan paling diminati di daerah Anda. 

Dengan demikian keuntungan akan mudah 

untuk didapat. Lalu jenis sayuran apa saja yang 

cepat dalam penjualannya dan selalu diburu?

cara menanamnya cukup sulit karena membutuhkan 
karakteristik khusus yang harus dipenuhi, sayuran ini 
termasuk menguntungkan.  
 
Selada 
Selada menjadi salah satu jenis lalapan yang paling 
diminati. Harganya tergolong mahal untuk sayuran jenis 
lalap. Cara penanamannya pun bisa menggunakan sistem 
hidroponik.  
 
Kacang Panjang 
Menjadi salah satu sayuran yang mudah ditanam dengan 
harga tidak terlalu mahal sehingga juga tergolong dalam 
budidaya tanaman sayur yang paling menguntungkan.  
 
Mentimun 
Tanaman pertanian ini mudah sekali panen dalam 
waktu singkat. Dalam satu bulan sudah bisa panen. 
Hal ini menjadikan budidaya mentimun menjadi bisnis 
pertanian yang cepat untung, laris dan enteng modal. 
Sekaun timun lokal adapula Zuccini timun Jepang ini 
banyak dipakai dalam masakan-masakan Jepang seperti 
sush dan nilai jualnya pun sangat tinggi. 
Masih ada beberapa sayuran lain yang juga laris dijual 
seperti brokoli, wortel, jagung manis, oyong, terong, 
tomat merah, dan kentang. Ada pula bawang merah, 
bawang putih, cabai, bawang Bombay dan paprika. 
(teks:eri,bbs)
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Hidroponik
Hidroponik adalah sistem budidaya yang menggunakan 
air sebagai media utamanya, tanaman bisa tumbuh 
dengan baik tanpa menggunakan tanah. Budidaya 
ini mudah untuk dikembangkan. Banyak jenis dalam 
budidaya secara hidroponik diantaranya tanaman dengan 
memanfaatkan paralon, stoples, ember, gelas atau botol 
plastik. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan 
sistem budidaya ini diantaranya adalah hasil yang organik 
dan segar. Ruang yang di butuhkan hidroponik biasanya 
membutuhkan 1-2 meter dan itu bisa menampung 
20 sampai 25 tanaman setiap lubang tanam. Tanaman 
hasil hidroponik lebih sering dicari oleh restoran dan 
supermarket karena hemat air untuk mencuci, tidak 
menggunakan pestisida, higienis karena tidak menyentuh 
tanah dan tidak diserang hama seperti ulat.

Pot
Budidaya menggunakan pot tergantung pada lokasi 
Anda berada dan berapa luas lahan sempit Anda di 
pekarangan. Jika di daerah yang tinggi maka Anda 
cocok untuk bertanam sayuran di pot dan jika di dataran 
rendah maka Anda harus menyesuaikan dengan tanaman 
apa yang cocok di dataran rendah. Untuk media yang 
dibutuhkan seperti arang sekam, tanah, dan pupuk 
kompos. 

Sistem vertikultur 
Sistem tanam vertikultur adalah cara penanaman 
vertikal atau bertingkat. Metode ini sangat cocok 

Selama ini menyebut lahan yang sempit atau 
lahan yang terbatas sulit untuk membuka 
bisnis di bidang pertanian. Namun jangan 
dulu putus asa sebab dengan lahan yang tidak 
terlalu luas, Anda pun bisa memanfaatkannya 
untuk meningkatkan pendapatan kita. Bukan 
tidak mungkin lahan sempit dapat memberikan 
keuntungan besar. Tentunya Anda harus 
mempersiapkan beberapa peralatan dan 
bahan-bahan yang menunjang keberhasilan. 
Berikut ada beberapa cara yang mungkin bisa 
Anda coba lakukan.

untuk diterapkan dalam membudidayakan tanaman 
yang berumur singkat seperti sayuran mulai dari 
sawi, kangkung, seledri,kailan, pakcoy hingga tomat. 
Vertikultur sendiri memiliki banyak model seperti 
vertikultur gantung, tempel, tegak, hingga rak.

Tabulampot
Ingin menanam pohon yang berbuah tapi lahan yang 
dimiliki sempit pun tak perlu pusing. Sebab tanaman 
buah dalam pot atau yang disebut dengan tabulampot 
bisa menjadi alternatif. Anda hanya perlu rajin 
menyiramnya. Perawatan khusus yang bisa diberikan 
adalah dengan memberikannya pupuk yang bisa 
dilakukan seminggu sekali.

Aeroponik
Metode ini membiarkan akar yang hanya menggantung 
di udara, tanpa menggunakan tanah. Teknik ini 
menghasilkan tanam yang tumbuh lebih cepat dah 
produksi yang tinggi. Sayuran yang dibudidayakan 
dengan metode ini terbukti memiliki kualitas yang baik, 
segar, memiliki aroma dan cita rasa yang tinggi. Biasanya 
sayuran yang berumur pendek seperti caisim, pakcoy, 
selada, kailan, kangkung dan sebagainya.

Kontainer
Kontainer pun dapat Anda manfaatkan untuk bercocok 
tanam. Media tanam yang digunakan seperti tanah, arang 
sekam dan pupuk kompos atau pupuk kandang yang 
sudah matang dan siap digunakan sebagai media.

Pohon Mikro
Pohon mikro hanya membutuhkan wadah kecil saja 
sudah cukup karena dipanen dengan jangka waktu yang 
relatif singkat dan di konsumsi secara segar.

 Kebun Atap Rumah
Jika rumah Anda memiliki tingkat maka Anda bisa 
berkebun dengan memanfaatkan lantai dua rumah 
untuk menanam. Caranya seperti halnya berbudidaya di 
pekarangan rumah biasanya.

Kebun Buah Buatan
Kebun buah buatan merupakan penanaman pohon di 
depan rumah dengan tanaman buah- buahan seperti 
anggur, mangga dan lainnya. Cara penanaman seperti 
pada umumnya. (teks:eri,bbs)
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Bagaimana prospek atau 
peluang usaha tersebut?

Peluang usaha industri pertanian dgn melepaskan 
diri dari aspek pemasaran digital senantiasa merupakan 
bisnis evergreen, selalu memiliki permintaan pasar 
yang melimpah. Dengan kata lain selama pasar induk 
setiap kota memerlukan ribuan ton pasokan maka 
industri pertanian merasa akan tumbuh. Perkembangan 
di sisi agrobisnis yang sekarang menggejala adalah 
kecanggihan teknologi yang tidak sekadar mengandalkan 
lahan pertanian atau dalam bahasa umum saat ini adalah 
penggunaan, terapan hidopronik yang lebih sehat tanpa 
pestisida dan memungkinkan dilakukan di perkotaan.

Sementara disisi lain mekanisme pemasarannya pun 
melangkah kepada modus pengiriman dalam kemasan 
yang membuat bisnis ini bisa dijalankan secara online.

Perpaduan antara hidroponik dengan pemasaran 
online lah yang menumbuhkan cabang bisnis yang 
disebut pertanian digital.

Niam Muiz

Sayuran memang telah menjadi makanan 

pokok untuk masyarakat di Indonesia karena 

digunakan untuk bahan memasak dalam 

setiap harinya. OLeh sebab itu maka tak heran 

bila permintaan akan sayur mayur sangat 

tinggi setiap harinya. Selain sayuran, ada pula 

buah-buahan yang tingkat permintaannya 

juga sangat banyak. Sesuai tuntutan zaman, 

maka bisnis ini pun sudah mulai menggunakan 

digital. Bagaimana Niam Muiz menanggapi hal 

tersebut.

Karena konsumen yang semakin cenderung memilih 
maka jumlah konsumen digital ini meningkat sejalan 
dengan penggunaan teknologi online. Sebagai contoh 
penjualan agro di bidang kesehatan seperti bawang 
tunggal, daun-daun yang beragam namun dibutuhkan 
oleh penderita penyakit, dan jenis makanan diet yang 
disukai kaum ibu adalah contoh pasar yang sangat besar 
saat ini.

Apa yang harus dipersiapkan?
Pemahaman teknik mengenai metode pertanian 

yang tidak konvensional adalah syarat dasar karena 
umumnya jenis pertanian ini memerlukan pengelolaan 
dan pengolahan yang lebih bersifat bersih, sehat dengan 
volume produktivitas yang tinggi.

Selanjutnya persiapan dari segi marketing mulai 
dari penampilan produk, kemudian membangun jejaring 
online dan kerjasama dengan industri pengiriman 
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barang. Jika hasil di kedua sisi tersebut berjalan efektif 
maka bisnis Anda siap dimulai.

Hal terpenting yang harus 
diperhatikan dalam bisnis ini?

Sebagaimana diuraikan diatas kecanggihan dan 
konsistensi terhadap teknologi non konvensional 
pertanian menjadi sangat penting. Hal ini tidak 
hanya diuji cobakan namun harus sudah dijamin 
hasil produksinya menjadi pasokan yang menetap 
sehingga tidak menimbulkan masalah ketika penjualan 
berlangsung.

SDM dengan kesanggupan menyediakan kemasan 
dan mengemas juga menjadi utama karena penampilan 
produk sangat penting dalam pertanian digital.

Apa kelebihan dan kekurangan 
dalam bisnis ini?

Keunggulan dari industri pertanian digital adalah 
produknya yang khas terjaga dalam standar kebersihan 
dan merujuk kepada penetapan kualitas hasil pertanian. 
Jika hal ini tidak dapat dipertahankan maka gugurlah 
persyaratan pertama pertanian digital sedangkan 

Delivery

dari segi kelemahan sebagaimana produk pertanian 
menyangkut konsistensi pasokan yang kadang berada 
dalam jumlah besar atau menyusut.

Hal ini akan menimbulkan gejolak harga yang 
membuat konsumen merasa pasokan ini tidak dapat 
diandalkan secara jumlah maupun harga oleh karena itu 
berpegangan pada sumber dari andalan pasokan sangat 
menentukan terhadap kesuksesan bisnis ini.

Apabila pasokan berasal dari pemasok dari luar 
maka harus dijamin kesanggupan pemasok yang tidak 
sekadar bisnis ini dijadikan sampingan agar tidak terjadi 
fluktuasi di atas.

Trik menghadapi persaingan?
Trik persaingan mulai dari apa yg dipandang 

dari konsumen yaitu kemasan namun sebaik-baiknya 
kemasan tetap sangat tergantung pada kualitas produk 
didalamnya hal ini lah yang terkait dengan kualitas 
pemasok yang sebelumnya sudah dibahas dengan kata 
lain setelah penampilan produk Anda harus menjamin 
kualitas rasa maupun komposisi dari hasil pertanian 
tersebut yg tanpa catat kimia, tanpa kadaluarsa dan tetap 
segar.
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Sebuah survei yang dilakukan oleh Nielsen dalam 
laporan Nielsen’s New Global Health and Ingredient-
Sentiment Survey tahun 2016 menunjukkan bahwa 
kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pola hidup 
sehat meningkat. Survey tersebut mengatakan bahwa 
masyarakat Indonesia semakin peduli dengan kandungan 
gizi pada makanan yang mereka konsumsi. Meningkatnya 
kesadaran pola hidup sehat tersebut mendorong semakin 
tingginya permintaan terhadap sayuran atau bahan 
makanan yang segar. 

Namun, untuk mendapatkan bahan makanan 
terutama sayuran yang masih segar bukanlah perkara 
yang mudah. Terlebih lagi bagi masyarakat perkotaan 
yang punya kesibukan tinggi sehingga tidak bisa setiap 
hari datang ke pasar atau supermarket yang menjual 
sayuran segar. Hal itulah yang tampaknya dilihat oleh 
sebuah startup bernama Sayurbox sebagai peluang 
bisnis. Sayurbox merupakan sebuah aplikasi yang 
memungkinkan setiap orang bisa memesan sayuran dan 
buah-buahan dan diantarkan langsung ke rumah setiap 
hari. 

Menurut Pratiwi Woro Riesandhini Kepala 
Operasional Sayurbox, ide mendirikan startup ini berasal 
dari keresahan salah satu foundernya Amanda Cole saat 
pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar 
negeri. Amanda yang hobi bercocok tanaman tersebut 
mencoba menanam kale, sejenis sayuran berwarna hijau 
yang sekilas mirip dengan sawi. Saat panen, Amanda 
bingung di mana ia harus memasarkannya.

Memotong Rantai Suplai
Pada saat itu ia akhirnya tahu, bahwa untuk bisa 

sampai di dapur, sayuran telah melewati rantai suplai 
yang cukup panjang. Mulai dari petani, tengkulak, 

pasar, kemudian baru ke tangan konsumen. Dari sana, 
muncul ide untuk memotong rantai suplai sayur yang 
panjang dari petani ke konsumen sehingga pembeli bisa 
mendapatkan sayur yang benar-benar masih segar. “Jadi 
kita bikin inovasi yang memotong supplay chain dari 
petani ke konsumen,” ujar Pratiwi atau yang akrab disapa 
Tiwi tersebut. 

Sayurbox bekerjasama dengan petani secara 
langsung dan memudahkan konsumen mengakses 
sayuran dan buah segar melalui website dan aplikasi. 
Sayurbox menggunakan sistem pre order di mana 
konsumen yang menginginkan sayuran segar bisa 
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memesannya satu hari sebelum sayur tersebut dikirim. 
Namun, ada juga item produk pertanian seperti salad 
yang bisa dipesan pada hari yang sama meski masih 
terbatas.

Sistem pre order yang diterapkan oleh Sayurbox, 
selain memungkinkan konsumen mendapat sayuran 
segar, juga meminimalisasi produk segar yang terbuang. 
Saat jumlah pesanan pada satu hari terlihat , Sayurbox 
akan melakukan agregasi jumlah pesanan konsumen dan 
menginformasikan kepada petani mitra tentang jumlah 
bahan segar yang harus dipanen. Bahan panen segar 
tersebut kemudian dikirim ke hub milik Sayurbox. 

Tiwi mengakui bahwa pihaknya memang tidak bisa 

Sayurbox, petani bisa mendapat keuntungan yang lebih 
besar karena enggak ada tengkulak,” ujarnya. 

Tiwi menambahkan, petani juga bisa melakukan 
diversifikasi produk pertanian dengan melihat tren 
pembelian yang ada saat ini. Petani tidak fokus pada 
satu produk pertanian saja dengan mencoba produk 
pertanian yang sedang diminati dan harganya lebih 
tinggi. “Jadi mereka bisa belajar dan  berkembang 
bersama dengan Sayurbox,” ujar Tiwi. 

Tiwi mencontohkan, ada salah satu mitra petaninya 
yang dahulu hanya menanam singkong dan ubi. Setelah 
bekerja sama dengan pihaknya, Sayurbox menyarankan 
untuk menanam Kale yang harganya cukup tinggi di 
Jakarta. Dari hasil menanam Kale tersebut, hasil yang 
didapatkan oleh petani ternyata 10 kali lebih besar 
daripada ketika ia menanam dua komoditas tadi.

Dari sini, Tiwi menyimpulkan bahwa selain petani 
tidak mendapat keuntungan besar dari harga pasar yang 
sesungguhnya, pengetahun petani terhadap produk 
yang sedang diminati dan bernilai tinggi masih lemah. Ini 
lah beberapa faktor yang menyebabkan kesejahteraan 
petani di Indonesia masih rendah. 

Sementara itu, Sayurbox menerapkan strategi 
monetisasi dari persentase laba atau margin dari setiap 
penjualan produk. Selain itu, Sayurbox mendapatkan 
keuntungan dari sistem konsinyiasi dengan mitra 
produsen yang menjual sayurannya di platform Sayurbox. 

Tiwi mengaku optimis untuk mengembangkan 
layanannya ke berbagai wilayah di Indonesia dari 
sekarang yang masih terbatas di Jabodetabek. Selain 
itu, sebagai sebuah layanan teknologi, Sayurbox juga 
berusaha meningkatkan sistemnya agar semakin 
terotomatisasi. 

Dari segi prospek bisnisnya, pertanian merupakan 
salah satu industri yang tidak akan pernah mati karena 
merupakan produk yang dibutuhkan sehari-hari. 
Terlebih lagi bagi produk pertanian sehat yang semakin 
diminati. “Kalau kita lihat emang pertanian itu jadi our 
future. Soalnya makin kedepan orang juga makin tinggi 
kesadarannya untuk hidup sekarang. Apalagi sekarang 
perkembangan teknologi semakin pesat, jadi kita tinggal 
kawinkan saja,” tutup Tiwi. (teks:syahid/foto:reza)

  

seratus persen memotong rantai suplai sehingga produk 
pertanian dari petani bisa langsung ke konsumen. Produk 
pertanian berbeda dengan produk barang yang kapasitas 
produksinya sudah bisa dipastikan.

Sayurbox dalam hal ini berperan sebagai perantara 
tunggal di mana hasil pertanian dari petani dikirim ke 
Sayurbox lalu langsung ke rumah konsumen. Hal ini 
sudah cukup efisien dalam memotong rantai suplai yang 
sebelumnya cukup panjang.  Selain itu, Sayurbox juga 
berperan dalam memastikan kualitas hasil pertanian yang 
akan dikirim ke konsumen melalui tim yang dibentuk 
oleh Sayurbox. 

Meningkatkan Pendapatan 
Petani

Menurut Tiwi, harga produk pertanian yang dijual 
saat ini lebih banyak ditentukan oleh para tengkulak. Itu 
membuat keuntungan petani seringkali lebih kecil karena 
dibandingkan keuntungan di tingkat tengkulak maupun 
di tingkat pedagang di pasar. “Dengan bekerjasama sama 
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Sayuran 
Sebagaimana kita tahu, sayuran dikonsumsi setiap hari. 
Sebagai bisnis selalu dibutuhkan maka peluangnya 
pun sangat besar. Sayuran bisa ditanaman dengan 
menggunakan cara hidroponik jika lahan yang dimiliki 
sempit karena dengan perawatan yang tepat akan 
membuat hasil melimpah.

Tanaman Hias
Tanaman hias juga merupakan peluang usaha yang 
menjanjikan sebab tidak hanya dari satu jenis tanaman 
hias saja yang bisa dijual. Aneka macam tanaman hias ini 
yang bisa menarik calon pembeli. Lakukan survei dulu 
jenis tanaman hias seperti apa yang Anda ingin budidaya. 
Kenali jenis-jenis tanaman dan bagaimana daerah sekitar 
Anda apakah tanaman tersebut cocok di tempat bersuhu 
dingin atau panas. Tanaman hias dapat dijual dapat 
berbentuk bibit maupun dalam pot. Tanaman hias juga 
bisa Anda sewakan untuk acara-acara tertentu.

Tanaman Obat
Meski belum banyak yang mengambil peluang usaha 
di bidang tanaman obat, tidak ada salahnya Anda 
memanfaatkannya. Sebab tanaman obat tergolong 
sebenarnya termasuk mudah dijual dimana sudah 
memiliki segmen pasar sendiri.

Tanaman Buah
Tidak hanya sayur, buah-buahan juga banyak 
penggemarnya. Tanaman buah ini pun sekarang bisa 
menggunakan cara menanam dalam pot atau biasa 
disebut tambulapot. Ini merupakan solusi bagi Anda 
yang memiliki lahan sempit tetapi ingin menanam buah-
buahan. 

Bisnis bidang agribisnis saat ini mulai dilirik 
karena hasilnya sangat menjanjikan. Ada 
banyak usaha yang bisa dimanfaatkan menjadi 
peluang menguntungkan. Bahkan dapat 
menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apa sajakah 
itu?

Tanaman Bonsai
Selain tanaman hias, tanaman bonsai juga memiliki 
banyak peminat terutama dari kalangan atas karena 
harganya yang lumayan mahal. Walau tidak seramai 
tanaman hias, bisnis ini tidak hanya rupiah tapi juga 
pengetahuan pasar dan relasi yang menguntungkan. 
Sehingga Anda tidak perlu mencari pelanggan karena 
mereka yang akan datang sendiri.

Cangkok dan Bibit
Usaha bibit dan cangkok ini bisa dijalankan dengan 
modal yang sedikit namun keuntungannya bisa berlipat. 
Anda bisa memulai dari menjual dari bibit tanaman untuk 
masakan seperti thyme dan rose mary, hingga bibit buah 
jambu, alpukat, atau anggur. Sasaran penjualan tidak 
hanya untuk kalangan pribadi tapi bisa pula komunitas 
atau kerja sama dengan badan pemerintahan . Jika cocok 
maka Anda bisa mendapatkan order rutin dari badan 
tersebut.

Jamur
Jamur juga dibutuhkan dan mendatangkan keuntungan. 
Penjualannya tidak lagi di pasaran lokal dalam negeri tapi 
sudah sampai ke luar negeri. Ini peluang besar yang bisa 
Anda manfaatkan. Contohnya jamur tiram jamur memiliki 
pasar yang besar di masyarakat. Sebagai pembudidaya 
jamur, Anda bisa memasok jamur ke berbagai restoran 
seperti restoran vegetarian. Anda juga mengolah jamur 
menjadi produk yang disukai masyarakat. Jika Anda bisa 
mengolah jamur menjadi sesuatu yang baru, maka harga 
jualnya bisa menjadi lebih tinggi.

Mengolah Produk Pangan
Mengolah produk pangan dan menjualnya ke pasar bisa 
pula menjadi peluang usaha agribisnis. Ada banyak sekali 
panganan yang bisa diolah menjadi produk yang bernilai. Jadi 
Anda harus memilih salah satu bahan yang paling mudah dan 
menguntungkan untuk diolah. Berikan sesuatu yang menarik 
dari produk yang Anda buat yang akan menjadi ciri khas. 

Menjual Alat dan Mesin 
Pertanian
Alat dan mesin pertanian bisa menjadi langkah 
tepat jika ingin mengembangkan peluang agribisnis. 
Anda bisa memulainya dari menjadi reseller atau 
mencari supplier yang berkualitas agar tidak 
mengecewakan pembeli. Sebaiknya lakukan survei  untuk 
mengetahui barang yang berkualitas baik dan yang harus 
dihindari. Pasar yang bisa dibidik adalah  para petani atau 
peternak karena banyak para petani yang membutuhkan 
berbagai mesin untuk memudahkan pekerjaan mereka. 
(teks:eri,bbs)
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INVESTASI



1.Investasi Emas
Emas selalu menjadi buruan investor karena harga 
jualnya yang cenderung naik. Cara investasinya 
pun cukup mudah yakni cukup membeli emas dan 
menjualnya suatu saat ketika Anda harganya tinggi atau 
saat Anda membutuhkan dana. Anda bisa membeli emas 
batangan Aneka Tambang (Antam) di toko emas atau 
pegadaian.

2. Investasi Properti
Bisnis properti ini sangat menjanjikan. Misalnya dengan 
membeli rumah, apartemen atau tanah di lokasi yang 
berpotensi strategis. Selain dijual, Anda pun bisa 
menyewakannya. Jika usaha ini berkembang maka Anda 
bisa membeli lagi unit yang baru.

3. Investasi Saham
Semua orang bisa menanam saham di perusahaan 
terbuka atau perusahaan publik. Biasanya, perusahaan 
terbuka, atau yang memiliki nama belakang Tbk, memiliki 
300 pemegang saham. Dengan membeli saham dari 
sebuah perusahaan, otomatis Anda sudah memiliki 
andil (share) sesuai dengan dana yang diinvestasikan. 
Anda bisa memperjualbelikan saham tersebut lewat 
perusahaan sekuritas atau dibiarkan saja sampai nilainya 
naik untuk tujuan jangka panjang. Profit yang Anda 

9 Ragam 
Investasi 
Investasi adalah suatu metode untuk 
mendapatkan sejumlah imbal balik dengan 
cara menanamkan modal dalam jumlah yang 
disepakati atau membeli aset yang bernilai 
yang lambat laun akan berkembang atau 
bertambah nilainya dalam jangka waktu 
tertentu. Jika Anda masih awam tapi tertarik 
ingin investasi maka harus mencari informasi 
sebanyak mungkin agar bisa memilih yang 
paling cocok bagi Anda. Berikut ragam investasi 
yang mungkin bisa membantu Anda dalam 
menentukan pilihan. 

peroleh disebut dividen yang bisa didapatkan setiap 
tahun sekali.

4. Investasi Reksa Dana
Reksadana adalah investasi yang dikelola seseorang atau 
sekelompok orang. Biasanya mereka mengumpulkan dan 
menghimpun dana secara kolektif sebelum disalurkan 
pada beberapa pilihan investasi seperti saham. Di sini ada 
manajer investasinya atau pengelola investasi.
Produk reksadana paling cocok bagi investor pemula 
yang baru mengenal pasar modal. Keuntungan yang 
didapat dari reksadana akan dibagi secara rata buat para 
investornya. 

5. Investasi Pendidikan
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat 
berharga karena selalu dibutuhkan. Anda bisa mengambil 
sekolah apa saja dengan jenjang yang makin lama makin 
tinggi. 

6. Investasi Deposito
Deposito adalah cara menyimpan uang di bank dengan 
periode waktu tertentu. Setelah periode deposito 
berakhir, uang dapat diambil. Risiko menyimpang 
uang dengan cara deposito sangat rendah, sedangkan 
bunganya lumayan tinggi dibanding tabungan biasa. 
Tipe investasi ini cocok bagi Anda yang tidak menyukai 
spekulasi alias ingin investasi yang aman tanpa risiko.

7. Investasi Tabungan 
Menabung uang di bank juga merupakan langkah 
investasi bagi pemula. Tabungan bisa diambil sewaktu-
waktu dan risikonya tidak tinggi namun bunganya 
rendah. 

8. Investasi Mata Uang Asing
Dengan menguatnya nilai tukar terhadap mata uang 
tertentu sehingga memberi keuntungan bagi para 
investor mata uang asing ini.

9. Peer to Peer Lending
Investasi P2P Lending Investasi Peer to Peer (P2P) Lending 
merupakan salah satu jenis investasi jangka pendek. Jenis 
investasi dengan inovasi terbaru dunia finansial di era 
digital, Peer to Peer (P2P) Lending adalah layanan yang 
mempertemukan investor dengan penerima pinjaman 
dengan perjanjian yang dilakukan secara sistem 
elektronik melalui internet baik aplikasi maupun website. 
(teks:eri,bbs)
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Berikut ini adalah alasan perlunya berinvestasi?

Masa Depan  
Untuk masa depan yang dimaksudkan disini adalah 
pendidikan dan pensiun. Pendidikan sudah menjadi 
salah satu kebutuhan penting. Oleh karenanya perlu 
direncanakan dengan matang karena biaya pendidikan 
setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Sedangkan 
perlunya memiliki investasi adalah ketika masa pensiun 
tiba. Bagi Anda yang sudah terbiasa bekerja atau memiliki 
penghasilan maka cara yang benar adalah dengan 
berinvestasi. 

Investasi adalah mengumpulkan sejumlah 
dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan 
finansial. Namun masih banyak yang belum 
menyadari akan pentingnya investasi. Karena 
khawatir hasil yang diperoleh tidak 
sesuai dengan yang diinginkan. Padahal 
jika dilakukan dengan benar maka bisa 
mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. 
Jenis investasi itu sendiri ada tiga, yakni 
investasi jangka pendek, jangka menengah, dan 
jangka panjang. 

 
Mengembangkan Kekayaan
Tidak dipungkiri dalam berbisnis semua ingin 
mendapatkan keuntungan yang besar. Banyak 
jenis investasi yang menawarkan keuntungan yang 
menarik. Investasi membuat uang Anda bekerja untuk 
menghasilkan lebih banyak uang tanpa harus bersusah 
payah. Untuk itu Anda harus memiliki kemampuan 
memilih instrumen investasi yang tepat.

Dibutuhkan dalam Bisnis
Investasi membantu menumbuhkan modal dan 
memperluas bisnis. Investasi sangat penting untuk bisnis 
apapun, baik kecil atau besar. Investasi menjadi dasar 
dalam memiliki dan mempertahankan bisnis karena Anda 
harus bisa menganalisis risiko, memilih untuk mengambil 
risiko, dan kemampuan menangkap peluang.

Usia Produktif 
Selama Anda masih berada di usia produktif, ada dua 
hal yang sebaiknya dilakukan yakni bekerja keras dan 
berinvestasi. Investasi yang baik memerlukan waktu. Jadi 
mulailah mencari lebih dalam apa investasi yang sesuai 
dengan Anda. Namun untuk pemula mulailah menabung 
atau ikut tabungan rencana di bank terdekat sebagai 
langkah awal. 

Inflasi
Saat terjadi penurunan nilai mata uang atau inflasi maka 
selama ada kenaikan harga nilai mata uang akan terus 
merosot. Jika Anda bijak menginvestasikan uang di 
tempat atau produk yang memberikan imbal melebihi 
tingkat inflasi, maka keuangan Anda akan cerah. 
Investasi diperlukan untuk melindungi aset yang dimiliki. 
(teks:eri,bbs)
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Emas
Kelebihan investasi ini ada beberapa hal. Seperti dapat 
bertahan di tengah laju inflasi, sistem investasinya yang 
sangat mudah, dapat diubah dalam bentuk uang kapan 
saja, serta nilai tukar dollar Amerika sejalan dengan emas 
sehingga berpeluang mendapat keuntungan saat harga 
emas tinggi.
Kekurangannya adalah pada penyimpanan. Sebab bila 
disimpan di rumah, risiko pencurian atau hilang bisa saja 
terjadi. Maka langkah yang sebaiknya dilakukan adalah 
menitipkan emas tersebut di pegadaian, bank atau safe 
deposit box. Tapi tentunya ada akan dikenakan biaya 
penyimpanan.

Saham
Kelebihan dari investasi ini adalah walau modal yang 
ditanamkan kecil, saat harga saham naik maka peluang 
untuk mendapatkan keuntungan pun besar.
Kekurangannya yakni kehilangan segalanya saat harga 
saham merosot dan bisa membuat bangkrut. Untuk itu 
Anda perlu membuat manajemen dana yang baik.

Properti
Kelebihan pada investasi ini ada 2 macam. Pertama 
Anda bisa menggunakan properti seperti rumah sebagai 
rumah tinggal dan bila membutuhkan uang maka Anda 
bisa menyewakan atau menjualnya. Kelebihan yang 
kedua adalah risikonya yang tidak terlalu besar. 
Kekurangan dari investasi ini adalah dibutuhkan waktu 
hingga laku terjual.

Deposito
Kelebihan dari deposito adalah bunganya lebih tinggi 
sehingga keuntungan yang Anda dapatkan juga lebih 
tinggi. Risikonya dan persaingannya terhitung kecil. 
Kekurangannya yakni tidak dapat dicairkan sewaktu-
waktu. Hasil yang diperoleh tidak sebesar investasi yang 
lain biaya penalti akan menyusut nilai imbal balik.

Kelebihan dan 
Kekurangan 
Investasi

Saat ini sudah banyak sekali jenis investasi yang 
ada dan hampir semuanya menawarkan atau 
menjanjikan keuntungan besar dan berlipat ganda. 
Investasi memang bisa mendatangkan keuntungan 
namun bisa pula terkena kerugian. Jika Anda tertarik 
untuk menjadi investor, sebaiknya kenali dulu 
kekurangan dan kelebihannya.

Obligasi
Kelebihan dari investasi ini yaitu peluang untuk 
memperoleh imbal balik yang besar sehingga investor 
akan memperoleh keuntungan lebih besar.
Kekurangannya adalah dana tidak dapat ditarik kembali 
sebelum masa jatuh tempo tiba sesuai kesepakatan 
antara investor dengan penerima dana. Bila perusahaan 
mengalami bangkrut maka investor juga sama sebab 
perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjaman.

Tabungan
Keuntungan investasi ini adalah mudah dicairkan, 
penyimpanan di bank aman, dan hampir tidak ada risiko.
Kekurangannya adalah peroleh profit yang tak terlalu 
banyak. Kedua karena kemudahan menarik simpanan 
maka Anda harus bisa disiplin untuk tidak menarik uang 
kecuali dalam keadaan mendesak.

Reksadana
Kelebihan dari investasi ini adalah efisiensi waktu karena 
investor tak perlu turut berpartisipasi pada kegiatan 
pemutaran modal. Anda tidak perlu cemas walau tak 
memiliki cukup keahlian serta waktu untuk mengurus 
sendiri aset atau modal milik Anda.
Kekurangan investasi dalam hal pembagian profit yang 
harus dibagi dengan pemodal lainnya serta tambahan 
beban biaya pengelolaan yang menjadi bagian Manajer 
Investasi.

Waralaba
Kelebihan investasi bisnis waralaba adalah dapat 
meminimalisir resiko rugi atau bangkrut karena 
menjalankan sistem yang seragam. Apalagi bila 
brand usaha sudah terkenal dalam dunia bisnis, akan 
memudahkan pemasaran produknya. 
Kekurangannya adalah karena ini berbeda dengan 
menjalankan bisnis Anda sendiri maka terdapat peraturan 
yang harus dipatuhi dari franchisor. Sehingga Anda 
tidak dapat mengekspresikan kreativitas Anda dalam 
menjalankan bisnis. 

Peer to Peer Lending
Kelebihan program P2P ini yakni menjanjikan hasil yang 
tinggi dalam jangka waktu yang singkat atau biasanya 
kurang dari 6 bulan. 
Kekurangannya bisa saja rekam jejak pengelola belum 
jelas dan belum mengantongi izin OJK atau Otoritas Jasa 
Keuangan. (teks:eri,bbs)
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Perusahaan P2P Lending muncul pertama kali 
di Inggris tahun 2005 dengan nama Zopa. 
Setahun setelahnya, layanan serupa muncul 
di Amerika Serikat dengan nama Prosper, lalu 

dengan segera diikuti oleh perusahaan-perusahaan 
lainnya seperti Lending Club. Demam P2P Lending pun 
menyebar ke berbagai negara di dunia tak terkecuali di 
Indonesia. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, sampai  
dengan September 2018 sudah ada 67 perusaaan P2P 
Lending yang terdaftar di Indonesia. Jumlah tersebut 
belum termasuk 40 perusahaan lainnya yang sedang 
dalam proses perizinan serta 38 perusahaan yang 
berminta mendaftar.  Salah satu perusahaan P2P Lending  
populer di Indonesia adalah KoinWorks yang sudah 
berdiri sejak tahun 2016 lalu.  

Benedicto Haryono, Co-Founder dan CEO KoinWorks 
mengungkapkan bahwa KoinWorks merupakan layanan 
P2P Lending sekaligus komunitas investasi yang 
memberikan nilai tambah untuk semua stakeholdernya. 
“Kita ingin membuat sebuah komunitas investasi yang 
memberikan nilai tambah untuk semua stakeholder kita. 
Stakeholdernya kita siapa saja? Ada berbagai macam. 
Ada pendananya kita, ada peminjamnya kita, ada patner-
patner kita juga,” ujar pria yang akrab disapa Ben tersebut 
saat ditemui di kantornya.  

Alternatif berinvestasi
Dalam sejarahnya, masyarakat di negara barat 

semakin tertarik dengan konsep P2P Lending karena 
krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Mereka 

KoinWorks

tertarik dengan alternatif investasi lain karena pada saat 
itu suku bunga bank yang diberikan pada deposan uang 
semakin mendekati 0%. P2P Lending pun menjadi salah 
satu alternatif bagi masyarakat untuk menginvestasikan 
uangnya. 

Di Indonesia kehadiran layanan financial 
technology berbasis P2P Lending seperti KoinWorks 
turut mendorong minat masyarakat Indonesia dalam 
berinvestasi yang cenderung masih lemah. Pendekatan 
teknologi yang diberikan membuat masyarakat dapat 
mengakses pilihan investasi yang mudah dan bisa 
dimulai dengan modal yang kecil. Di KoinWorks, para 
investor bisa mulai berinvestasi dengan uang Rp100 ribu. 
Namun, Ben menyarakan agar investor memulai investasi 
di angka Rp 2 juta rupiah agar setidaknya bisa membeli 
20 produk investasi yang berbeda. 

Sementara itu, pengembalian dana yang bisa 
diterima setiap tahunnya mulai dari 18%, lebih besar 
daripada lembaga konvensional pada umumnya. 
Berdasarkan data tahun 2017, pendana di KoinWorks 
berhasil meraih rata-rata keuntungan (Effective Rate) 
sebesar 21.32% per tahun. Sampai saat ini, jumlah 

Peer to Peer Lending atau P2P Lending 
merupakan sebuah terobosan baru dalam 
dunia jasa keuangan yang mempertemukan 
antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam 
sebuah platform di jaringan internet. P2P 
Lending memotong banyak rantai birokrasi 
rumit yang umum ditemukan dalam dunia 
perbankan konvensional sehingga layanan ini 
mampu memberikan kecepatan, kemudahan 
dan pengalaman baru yang lebih menarik 
dalam berinvestasi atau melakukan pinjaman 
uang.
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pendana di Koinworks tercatat mencapai 86.000 
pendana.

Pendana bisa memilih sendiri peminjam yang ingin 
mereka danai berdasarkan faktor risiko, credit scoring dan 
suku bunga yang nantinya mereka dapatkan. Melakukan 
diversifikasi pada portofolio investasi menjadi hal penting 
yang sebaiknya dilakukan oleh semua investor di semua 
jenis investasi apapun, termasuk pada P2P Lending. Hal 
ini salah satu cara dalam meminimalisasi risiko investasi. 

Di sisi lain, investor juga sebaiknya mengetahui 
persis bagaimana kredibilitas layanan P2P Lending itu 

sendiri. Langkah sederhana seperti mengecek apakah 
layanan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan menjadi penting dilakukan untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan. 

Target Pendanaan
KoinWorks menyasar target peminjam dari kalangan 

underbanked yang sudah memiliki akun bank tetapi 
belum mendapatkan layanan secara maksimal atau 
tidak mendapatkan produk peminjaman yang mereka 
butuhkan. Segmentasi pasar tersebut seperti pelaku 
UKM Digital yang selama ini masih belum mendapatkan 
layanan penuh dari perbankan karena beberapa alasan 
seperti ukuran bisnis yang masih kecil atau ceruk bisnis 
yang bank belum mau masuk.  

Ben mencontohkan, saat KoinWorks pertama kali 
memberikan pinjaman kepada pelaku ecommerce di 
awal 2016 lalu, belum ada bank yang mau memberikan 
pendananan kepada ecommerce. Hal ini disebabkan 
karena selain ukuran bisnisnya yang kecil, juga tidak 
ada jaminan yang bisa menyakinkan perbankan untuk 
mengucurkan dananya kepada mereka. “Misalnya kalau 
di bisnis kan, kenapa ecommerce belum dilayanani 
perbankan itu karena tidak ada collateral. Salah satu 
masalahnya kan itu,”ungkap Ben. 

Dalam membuat penilaian risiko atas usaha yang 
diajukan permohonan dananya oleh pelaku usaha, 
KoinWorks selalu mendasarkan penilaian berdasarkan 
data-data yang diberikan pemohon maupun dari 
patner terkait. Tidak semua pelaku usaha UKM bisa 
mendapatkan akses pendanaan terutama pada jenis 
bisnis yang masih berbasis cash karena akan sulit untuk 
menganalisis kelayakan finansialnya.  

Tetapi Ben yakin, kedepannya akan semakin banyak 
bisnis kecil yang sudah terkait dengan infrastuktur digital 
sehingga akan semakin banyak bisnis yang mudah 
untuk didanai. Sementara itu, besaran modal yang bisa 
diberikan kepada pelaku usaha berkisar antara Rp20 
juta hingga Rp2 milyar. Hingga Saat ini, KoinWorks telah 
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berhasil memberikan pinjaman produktif bagi UKM 
digital di 20 Provinsi di Indonesia. Meliputi lima industri 
utama yaitu fesyen, elektronik, kosmetik, gadget, serta 
makanan dan minuman.

Selain segmentasi pasar peminjam dari pelaku 
usaha, KoinWorks juga menyasar target pasar lainnya 
seperti pelayanan peminjaman untuk pendidikan dan 
kesehatan. Menurut Ben, segementasi  pendidikan  
merupakan segmentasi pasar yang belum dilayani di 
Indonesia. “Kita bisa bilang market education segment 
di Indonesia under serve, yah. Karena tidak ada produk 
pinjaman edukasi di Indonesia seperti di luar negeri,” ujar 
Ben. 

Menurutnya, potensi pasar untuk segmentasi 
ini masih sangat besar mengingat Angka Partipasi 
Kasar (APK) Perguruan tinggi di Indonesia masih kecil 
disebabkan karena beberapa alasan seperti ketiadaan 
biaya kuliah. Layanan P2P Lending seperti KoinWorks 
bisa menjadi jembatan bagi  anak muda dalam usia 
pendidikan lanjut untuk bisa melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi. 

Rata-rata besaran dana yang bisa diberikan oleh 
KoinWorks untuk segmentasi ini berkisar antara Rp10 juta 
hingga Rp60 juta. Tetapi tidak menutup kemungkinan 
bisa mencapai lebih dari nilai tersebut untuk beberapa 
jurusan yang membutuhkan dana lebih besar. Namun, 
Ben mengakui bahwa untuk segmentasi pendidikan di 
perguruan tinggi masih belum maksimal di samping 

kesadaran masyarakat mengenai alternatif biaya 
pendidikan seperti ini juga masih minim. 

Saat ini, KoinWorks juga telah bekerja sama 
dengan beberapa lembaga pendidikan online berbasis 
keterampilan seperti pemprograman, desain, bahasa 
asing, animasi maupun digital marketing. Sampai pada 
tahun 2018, rata-rata total pinjaman (running rate) 
Koinworks mencapai Rp200 M – Rp250 M dengan tingkat 
NPL atau kredit macet masih di bawah 0.5%.

Keamanan dan Isu Privasi
Masalah keamanan dana dan sistem menjadi hal 

yang paling menjadi perhatian dalam berinvestasi 
terutama bagi P2P Lending yang masih cukup baru di 
Indonesia. Terdaftarnya KoinWorks di OJK cukup menjadi 
pertimbangan positif bagi pendana maupun peminjam 
dana untuk bergabung dengan KoinWorks. 

Terlebih lagi, KoinWorks telah mendapatkan 
serifikasi ISO 27001, yang merupakan sertifikat 
internasional bagi perusahaan yang sudah mampu 
menjaga keamanan sistemnya. Meskipun demikian, Ben 
menegaskan bahwa tidak ada sistem yang 100% aman. 
“Kita cuma bisa melakukan the best effort yang kita bisa 
lakukan,” ucap Ben.

Di sisi lain, beberapa layanan fintech tanah air 
sempat dikeluhkan lantaran menggunakan cara-cara 
penagihan bernada ancaman pada peminjam yang 
tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu, 
mereka juga diketahui menghubungi orang-orang di 
dalam daftar kontak telepon genggam milik peminjam 
dan menghubungi mereka satu persatu. 

Menurut Benedicto, secara prosedur layanan 
berhak menghubungi kontak yang terkait dan telah 
didaftarkan peminjam bila ia tak bisa dihubungi. Tetapi, 
dengan menggunakan bahasa yang lebih baik. “Tentunya 
dengan bahasa yang oke dan kita tidak meminta 
pertanggungjawaban dari orang lain, ” ujarnya. 

Diakui oleh Benedicto, permasalahan privasi 
tersebut sedikit banyak memengaruhi kepercayaan 
masyarakat terhadap layanan P2P lending secara 
keseluruhan. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, Ben 
optimis dengan layanan P2P Lending di Indonesia yang 
akan semakin berkembang. 

“Saya percaya alternative lending ini lebih 
cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia 
dibandingkan Amerika,” ujar Ben. Dari sisi peminjam, 
masih banyak segmentasi yang belum tersentuh layanan 
perbankan secara maksimal. Sementara dari sisi pendana, 
mereka masih sedikit memiliki alternatif investasi yang 
lain. (teks:syahid/foto:reza)
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Berbicara tentang kesuksesan, semua orang pasti 
ingin sukses. Sayangnya tidak semua orang tahu 
cara untuk meraih kesuksesan. Kebanyakan 
orang bekerja keras dari siang bahkan hingga 

larut malam demi meraih impiannya.Tapi, justru impian 
itu malah semakin jauh dari dirinya. Saya mengutip apa 
yang dikatakan oleh Warren Buffet, “If you don’t find a way 
to make money while you sleep, you will work until you die.” 
Ya, kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan 
uang ketika kita tertidur, kita akan terus bekerja sampai 
mati. 

Itulah mengapa kita harus segera menemukan 
bagaimana cara agar bisa memiliki penghasilan bahkan 
ketika kita sedang tertidur sekali pun. Dalam artikel kali 
ini saya ingin membahas  salah satu jalan menuju sukses 
yang bahkan bisa membuat kita

menghasilkan kekayaan sambil tertidur, yaitu 
dengan cara berinvestasi.

Investasi adalah mengeluarkan atau mengumpulkan 
sejumlah dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan 
secara finansial. Dimana nilai investasi yang kita keluarkan 
akan berakumulasi dan menguntungkan berkali-kali lipat. 
Sederhananya, investasi adalah salah satu cara dalam 
mengembangkan jumlah uang atau harta yang kita miliki 
saat ini. 

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. 

Banyak alasan mengapa kita perlu berinvestasi. 
Kita pasti mempunyai tujuan keuangan di masa depan 
misalnya berlibur keluar negeri, melaksanakan kegiatan 
ibadah haji, melanjutkan pendidikan dan tujuan-tujuan 
lainnya. Dengan berinvestasilah, kita bisa mewujudkan 
tujuan keuangan kita.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa kita harus 
berinvestasi:

Pertama
Inflasi yang terus terjadi dan menyebabkan nilai uang 
mengalami penurunan. Inflasi menjadi alas an utama 
mengapa harus berinvestasi. Jangan sampai uang kita 
nilainya terus berkurang. Bahkan orang kaya sekali pun 
wajib berinvestasi untuk melindungi asetnya dari inflasi. 
Nah agar nilai mata uang kita tidak tergerus inflasi maka 
berinvestasilah.

Kedua
Dengan berinvestasi adalah uang bekerja untuk kita. Jika 
saat ini kita memiliki uang Rp6.000.000. Uang tersebut 
diinvestasikan di produk investasi yang memberikan 
keuntungan misalnya 10% setahun. Maka di akhir tahun 
kelima uang kita menjadi Rp8.784.600. Keuntungan yang 
lumayan bukan?

Ketiga
Investasi membuat selangkah lebih dekat dengan 
kebebasan finansial. Siapa yang tidak mau meraih 
kebebasan financial dimana uang tidak lagi menjadi 
masalah kehidupan. Dan focus hidup kita bisa kepada 
hal-hal yang bersifat sosial sehingga bermanfaat untuk 
masyarakat sekitar.
Pertanyaannya, investasi apakah yang tepat di zaman 

Edvan Muhammad Kautsar

Investasi 
Zaman Now
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now yang orang bilang era disruptive atau zaman dimana 
segala sesuatu berubah dengan begitu cepat dan 
menggerus bisnis-bisnis yang sudah lama bertahan ini?

Ada banyak sekali jenis investasi yang bisa kita lakukan 
untuk meraih impian kita, diantaranya adalah:

Investasi Properti
Investasi property adalah investasi yang sangat 
menjanjikan di masa depan. Beragam jenis investasi 
dapat dipilih di sektor ini, antara lain rumah, apartemen, 
ruko atau tanah. Investasi jenis ini tergolong kategori 
jangka panjang, karena nilai jualnya yang semakin lama 
harga properti akan semakin bertambah.

Investasi Emas
Investasi emas bisa menjadi pilihan saat 
menginvestasikan uang kita ke dalam bentuk fisik. 
Investasi emas memiliki jangka investasi panjang mau 
pun singkat yang terus meningkat dan mengamankan 
nilai mata uang kita.

Investasi Saham
Investasi saham saat ini berbeda dengan dulu yang 
membutuhkan modal cukup besar. Kini, hanya 
bermodalkan Rp1 juta hingga Rp5 juta sudah bisa 
memulai investasi saham.

Reksadana
Dalam memilih investasi reksadana ada dua pilihan. 
Pertama, kita dapat memilih secara lump sum atau 
investasi sekaligus. Kedua, dengan cara rupiah cost 
averaging atau investasi berkala. Keunggulan dari 
investasi reksadana secara sekaligus karena bersifat 
jangkap anjang.

Investasi Bisnis
Kita bisa menjadi investor yang menginvestasikan dana 
kepada bisnis seseorang yang sedang berkembang. Saat 
ini banyak sekali Start Up dan UMKM yang membutuhkan 
modal tambahan. Ini menjadi salah satu jalan kita untuk 
berinvestasi dan membantu para pengusaha muda dan 
lokal untuk berkembang.

Setidaknya lima contoh di atas akan membantu kita 
untuk berinvestasi. Namun, kita harus hati-hati dengan 
investasi bodong dan akhirnya merugi bahkan membuat 
kita bangkrut. Sebelum bertindak dan mengaplikasikan 
5 investasi di atas, ada investasi wajib yang harus kita 
lakukan, yaitu berinvestasi ilmu terlebih dahulu atau 

Investasi Leher ke atas.
Perhatikan kalimat berikutini, “Satu sen rupiah kita 
keluarkan untukInvestasiLeherkeAtas. 
milyaran rupiah akanmasukkerekeningkita.”Setelah kita 
paham ilmunya, kita bisa sukses melakukan investasi.”
 
Kita seringkali lupa untuk berinvestasiakan sesuatu 
yang amat sangat berharga,yaitu ilmu dan pengalaman. 
Itulah yang saya maksud Investasi Leher ke Atas. Banyak 
sekali diantara kita menganggap yang namanya belajar, 
membeli buku, mengikuti seminar dan pelatihan bahkan 
melanjutkan sekolah,adalah sesuatu yang mahal. Padahal 
itulah investasi termurah yang bisa kita lakukan untuk 
meraih kesuksesan.
 
Dalam seminar bisnis saya, saya pernah mengatakan 
sebuah kalimat tentang pentingnya investasi ilmu. 
“Pantas saja bisnisnya gagal terus, pantas saja tidak 
berani bicara di depan umum, pantas  saja penjualan 
turun, pantas saja tidak mencapai target, pantas saja 
pengetahuannya segitu-gitusaja.Wong malas belajar!”
 
Banyak orang ingin sukses tapi malas belajar. Malas 
baca buku. Malas ikut seminar dan pelatihan. Alasannya, 
kemahalan, tidak ada waktu, jauh lokasinya dan berbagai 
dalih lainnya yang akan menghambat kesuksesan.
Padahal ilmu itu harus dicari dan dikejar. Otak kita harus 
diisi terus dengan berbagai ilmu yang bermanfaat untuk 
kemajuan hidup kita. Cara terbaik untuk sukses adalah 
dengan belajar...belajar...belajar.

Jadi sebelum kita melangkah untuk berinvestasi, 
tanyakan pada diri kita, sudah berapa buku yang kita 
baca tahun ini? Berapa seminar bisnis yang kita ikuti? 
Berapa orang yang kita temui untuk belajar? 

Jika Anda merasa sudah siap dengan ilmu dan 
pengetahuan tentang bisnis dan investasi, tunggu 
apalagi, segera action sekarang juga! Mark Twain 
mengatakan, “Twenty years from now, you will more 
disappointed by the things you didn’t do than by the ones 
you did do.”

Belajarlah, Berinvestasilah!
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Investasi diartikan sebagai kegiatan menanamkan 
modal. Segala kegiatan ekonomi yang membutuhkan 
modal dianggap sebagai investasi. Investasi sifatnya 
pasif karena sebagai investor Anda tidak menjalankan 

langsung usaha tersebut dan sudah ada pihak lain yang 
mengelolanya. Jadi Anda hanya tinggal menikmati 
keuntungan. Namun tak menutup kemungkinan adanya 
kerugian.
Jika Anda memiliki usaha pokok atau usaha utama 
tapi masih ingin memiliki usaha lain, maka Anda bisa 
mencoba untuk berinvestasi.  Saat menanamkan investasi 
Anda bisa dikatakan sebagai investor. Kelebihan sebagai 
investor adalah mendapat keuntungan tanpa perlu ikut 
menjalankan bisnis.
Lalu apa kelemahannya? Kelemahan dari investasi adalah 
Anda tidak bisa mengendalikan atau menentukan 
target profit yang ingin didapatkan dalam periode 
tertentu. Keuntungan yang Anda dapatkan bisa saja 
sangat bagus dan bisa saja sebaliknya, kemungkinan 
terburuknya adalah kerugian. Jadi tergantung bagaimana 
pengelolanya dan tingkat profitabilitas perusahaan.

Kapan Menjadi Investor 
Dalam mengelola dana untuk investasi, Anda harus 
memahami apakah ingin mengambil keuntungan jangka 
pendek dengan margin keuntungan dan risiko kecil atau 
jangka panjang dengan margin dan risiko lebih besar. 
Tujuannya adalah agar bisa mengambil keuntungan yang 
besar dalam transaksi, misalnya jual beli saham.

Risiko
Anda perlu memahami risiko dalam dunia investasi agar 
tidak menyesal misalnya penipuan. Semakin investasi 
Anda berisiko maka imbal baliknya juga semakin tinggi. 
Jika memungkinkan maka sebaiknya jangan tempatkan 

Sekarang sudah banyak pilihan untuk 
berinventasi seperti investasi di pasar 
modal, emas, properti, dan sebagainya. 
Investasi menjadi salah satu pilihan untuk 
mengembangkan dana yang dimiliki dan 
bertujuan mencari keuntungan. 

investasi Anda pada satu investasi saja. Agar bila terjadi 
sesuatu pada satu jenis investasi, aset Anda tidak akan 
hilang semuanya karena terbagi dalam beberapa jenis 
investasi.
Hal lain yang perlu Anda ketahui dan waspadai tentang 
penawaran investasi. Yakni bila Anda ditawari investasi 
tapi diminta untuk bekerja keras membangun jaringan 
dan profit yang diperoleh ditentukan seberapa banyak 
orang yang bisa Anda ajak, jenis seperti itu bukanlah 
investasi. Sebab kalau investasinya pasif artinya Anda 
tidak perlu bekerja. 
Apa pun jenis investasi yang Anda pilih, pastikan 
memahami cara kerja dan risikonya serta terapkan 
manajemen risiko investasi secara benar. Hal tersebut bisa 
untuk meminimalkan risiko kerugian akibat hal-hal yang 
tidak Anda prediksi sebelumnya. Berhati-hatilah selalu 
dalam mengelola dana Anda. (teks:eri,bbs)
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Bisnis Laundry
Kompetitor
Kendala : Karena usaha ini termasuk mudah dijalankan  
 maka persaingan pun menjadi sangat ketat. 
Solusi  : Jangan buru-buru panik justru Anda harus    
berpikir kreatif agar usaha bisa bertahan. Jangan jadikan 
kompetitor sebagai kendala untuk berkembang.
 Anggap kompetitor sebagai pemacu semangat untuk 
lebih meningkatkan layanan  dan kualitas usaha.

Memiliki Mesin Cuci Sendiri
Kendala  :  Hampir semua rumah tangga memiliki mesin 
cuci karena memang sangat   menghemat waktu dan 
tenaga. 
Solusi  : Kelebihan bisnis laundry adalah adanya jasa 
setrika. Sehingga konsumen  menerima sudah dalam 
keadaan rapi dan wangi. 

Konsumen
Kendala  : Setiap konsumen memiliki karakter masing- 
 masing. Di antaranya pasti ada  pelanggan yang ingin 
pakaianya cepat selesai. 
Solusi :  Untuk mencegah hal semacam ini maka perlu 
melakukan strategi harga.  Misalnya untuk harga normal, 
lama pengerjaan adalah 3 hari. Sedangkan untuk paket 
ekspres adalah 1 hari. Otomatis harga untuk jasa laundry 
ekspres ini lebih mahal.

Tenaga Kerja
Kendala  : Sangat dibutuhkan karyawan yang cekatan 
dan paham cara bekerja. 
Solusi  : Perlu memotivasi karyawan agar mencintai 
pekerjaannya sekaligus juga menyakinkan bahwa usaha 
laundry bisa memberikan pendapatan yang lumayan. 
Selain itu berikan suasana nyaman di tempat kerja karena 
sepanjang hari mereka ada di sana.

Terlambat
Kendala  : Terjadi kerterlambatan jadwal pengiriman dari 
waktu yang sudah ditentukan.
Solusi  : Segera konfirmasikan langsung kepada pemilik 
pakaian dan jelaskan alasan yang dapat diterima dan 
dimaklumi costumer. 

Biaya Perawatan
Kendala : Mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan.
Solusi : Tidak ada salahnya pula Anda belajar tentang cara 
memperbaiki mesin cuci. Jadi   untuk kerusakan yang 
tidak terlalu besar atau parah bisa memperbaiki sendiri.

Bisnis Kuliner Bakso
Kendala  : Usaha bakso ialah jenis bisnis makanan yang 
gampang terkena isu. Terutama  masalah bahan baku 
daging yang dipergunakan membuat bakso. Ada juga    
 isu penggunaan bahan pengawet dan pengenyal bakso 
dengan boraks dan formalin.
Solusi  : Memberikan informasi dan memperlihatkan 
proses pembuatan bakso Anda. Ataupun dengan 
memberikan jaminan label dalam bakso Anda dengan 
label 100% daging sapi asli atau tulisan halal dan lainnya.

Bisnis Car Wash
Peralatan
Kendala  : Untuk mempercepat proses pencucian, maka 
diperlukan peralatan yang lengkap. 
Solusi  : Anda harus mengetahui terlebih dahulu peralatan 
apa saja yang digunakan. Jumlah peralatan tesebut 
tergantung dari berapa besar lingkup usaha yang    
dijalani sebab selain peralatan utama ada juga peralatan 
pendukung. Sedangkan  untuk harganya bisa bervariasi 
tergantung barang dan merk apa yang akan dibeli.

Mati Lampu
Kendala  : Beberapa peralatan memerlukan tenaga listrik 
dalam menggunakannya.
Solusi  : Sediakan genset atau generator listrik untuk 
memasok kebutuhan listrik agar   
peralatan cuci tetap bisa digunakan saat mati lampu. 

Air
Kendala  : Membutuhkan air yang cukup banyak.
Solusi  : Sediakan drum penampungan air. Jangan sampai 
kehabisan air saat pelanggan   sedang banyak yang antri.  
(teks:eri,bbs)
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Mahasiswa
Mahasiswa yang mengontrak atau kos umumnya tidak 
punya waktu untuk mencuci. Mereka juga tidak terbiasa 
mencuci di rumah, sehingga laundry adalah solusi 
terbaik. 

Karyawan 
Selain mahasiswa, karyawan yang mengontrak juga 
merupakan konsumen potensial jasa laundry sebab 
mereka juga tidak punya waktu untuk mencuci pakaian. 

Pasangan Baru 
Pasangan yang baru menikah dan keduanya sibuk 
bekerja umumnya juga suka menggunakan jasa laundry. 
Menurut mereka biaya laundry jauh lebih hemat daripada 
menyewa pembantu rumah tangga.

Saat membuka usaha tentu sudah menetapkan siapa saja sasaran konsumen. Hal tersebut penting 
karena akan menentukan berjalan atau tidaknya sebuah usaha. Untuk usaha laundry, diperlukan 
pembidikan konsumen. Untuk usaha laundry biasanya cocok ditujukan untuk lingkungan yang 

memiliki masyarakat dengan aktivitas padat. Sangat penting menentukan konsumen utama, agar 
pengeluarkan harian bisa tertutupi dan tidak menggangu operasional harian. Ini peluang Anda 
menjadi penyedia layanan laundry yang memudahkan sasaran mencuci pakainnya. Siapa saja 

sasaran konsumen jasa laundry yang potensial?

Ibu Rumah Tangga 
Alasan rumah yang sempit sehingga tidak memiliki lahan 
untuk menjemur baju menjadi alasan ibu rumah tangga 
memilih jasa laundry. Selain itu, kelelahan mengurus 
rumah tangga juga menyebabkan banyak ibu rumah 
tangga yang kini menggunakan jasa ini. Oleh karenanya 
pemilihan lokasi mendirikan laundry tidak hanya di dekat 
tempat kos, kontrakan tapi juga dekat perumahan.
Peserta Diklat
Saat para CPNS, pegawai BUMN, dan perusahaan 
lainya melakukan diklat dalam jangka waktu tertentu, 
biasanya panitia menyediakan jasa laundry. Tidak ada 
salahnya Anda bekerjasama dengan panitia atau EO yang 
menyelenggarakan acara. Apalagi bila usaha laundry 
Anda memang berkualitas. (teks:eri,bbs)
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Fenomena mudik ini ternyata menciptakan 
banyak peluang usaha bagi kita yang jeli dan 
mampu memanfaatkan momen tahunan ini. Saya 
ingin membahas setidaknya ada 3 jenis peluang 

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

LAUNDRY
Jasa laundry masih banyak dicari pasca libur 

Lebaran. Ini karena asisten rumah tangga (ART) belum 
kembali dari kampung halaman. Momen ini menjadi 
peluang bagi pengusaha laundry menaikkan tarif karena 
bisnis laundry akan sangat laris mengingat kembali dari 
mudik pasti banyak baju kotor. Setelah lelah karena 
sibuk bersilaturahmi dan aktivitas perayaan lebaran 
membuat sebagian besar masyarakat enggan untuk 

Motivator muda yang cukup berpengalaman dalam dunia 
bisnis dan public speaking. Perjalanan bisnisnya dimulai 
ketika masih berusia 14 tahun dengan menjual baju 
bola dan sandal. Tak cukup sukses, akhirnya ia mencoba 
peruntungan di bisnis MLM. Saat berusia 16 tahun, 
Edvan mampu ekspansi di industri jual-beli lahan batu 
bara di Kalimantan Barat. Ia juga menakhodai Kautsar 
Management yang melejitkan namanya sebagai salah satu 
The Youngest Motivator of Asia. 

Edvan Muhammad Kautsar

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

mencuci pakaiannya. Sangat jarang kan orang sibuk 
nyuci saat kumpul keluarga atau liburan. Alhasil, pakaian 
yang dibawa dari kampung pun “segunung”. Nah, inilah 
kesempatan buat para pengusaha laundry buat meraup 
keuntungan lebih banyak. 

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

Jadi sekali lagi, bagi Anda yang ingin memulai usaha 
setelah lebaran, laundry dapat menjadi salah satu pilihan 
tepat. menariknya usaha laundry tidak harus memiliki 
mesin cuci standar usaha laundry untuk menjalankannya. 
Anda bisa menggunakan mesin cuci yang sudah ada atau 
menjadi jasa perantara, bekerjasama dengan laundry 
yang ada disekitar Anda.
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CAR WASH
Perjalanan yang berliku-liku saat mudik tentu 

menghadirkan masalah tersendiri. Salah satu adalah 
sepeda motor dan mobil jadi kotor akibat debu, becek, 
dan lumpur. Arus mudik yang tinggi tentu jadi ladang 
luas untuk pemilik jasa pencucian mobil dan sepeda 
motor. 

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

Dibandingkan dengan laundry, usaha ini terbilang 
rumit karena memerlukan tempat yang strategis dan 
presentatif. Selain itu, Anda juga butuh mesin khusus 
untuk menyemprotkan air. Namun, kalaupun cuci mobil 
masih dianggap terlalu rumit, cuci motor pun sebenarnya 
bisa saja. Selain karena modal yang dikeluarkan sedikit, 
memulai usaha ini pun relatif mudah. Cukup beli 
kompresor, kanebo, lap dan bahan/peralatan cuci lainnya. 
Jadi, tertarik untuk buka bisnis cuci mobil saat lebaran?

KULINER
Peluang usaha pasca lebaran  selanjutnya adalah 

bisnis berbau kuliner. Mulai dari kuliner berat atau 
katering hingga kuliner ringan umumnya melejit pasca 
lebaran. Selain karena para asisten rumah tangga yang 
biasanya membantu memasak untuk rumah umumnya 
belum aktif bekerja, hal ini juga dikarenakan konsumen 
membutuhkan inovasi produk kuliner pasca bulan 
Ramadan. Memulai usaha kuliner pasca Lebaran bisa 
jadi peluang yang baik untuk Anda. Ditambah lagi jika 
Anda tinggal di daerah, tentunya para pemudik ingin 
memanfaatkan momen pulang kampung mereka untuk 
menikmati kuliner khas kampung halamannya.

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

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

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

Itulah 3 bisnis yang sangat cocok untuk Anda 
jalankan menjelang hari lebaran ini. Semoga salah satu di 
antaranya bisa kita jalankan menjadi bisnis di momen hari 
lebaran ini. 
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Tentukan Sasaran 
Tentukan siapa yang akan menjadi target dalam usaha 
laundry. Usaha ini biasanya cocok ditujukan untuk 
lingkungan yang memiliki masyarakat dengan aktivitas 
padat seperti pegawai kantoran atau para mahasiswa 
yang mengontrak. 

Pahami Cara Mencuci
Sepintas mencuci tampak mudah. Tapi untuk usaha 
laundry tidak semudah itu. Anda harus mengerti cara 
mencuci masing-masing jenis kain merupakan hal 
penting. Jika tidak baju-baju tersebut bisa rusak, luntur 
atau molor.

Sistem Pencucian
Biasanya sistem pencucian yang digunakan dinamakan 
dry cleaning dan juga laundry. Walau kedua sistem 
pencucian tersebut untuk menghilangkan noda atau 
kotoran pada baju agar terlihat lebih bersih namun 
keduanya berbeda baik pengerjaan maupun bahan yang 
digunakan untuk membersihkan kotoran pakaian.

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

Perlengkapan
Pilih perlengkapan dan peralatan yang mudah untuk 
dijalankan dan pastikan kualitasnya diatas untuk 
menghindari cepat rusak, sehingga tidak terjadi 
pemborosan.

Persiapan Tempat
Tempat untuk mencuci, untuk menjemur dengan aman, 
tempat menyetrika pakaian, dan tempat menyimpan 
pakaian.

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

Lokasi Laundry
Karena laundry memang membutuhkan banyak 
pelanggan sehingga perlu melakukan penilaian target 
lokasi yang akan dipakai. Lokasi ini sebaiknya dekat 
dengan keramaian, dekat dengan kampus, ataupun 
biasa jadi didekat perumahan. Kecuali jika memang 
Anda mempunyai konsep membedakan tempat layanan 
laundry dengan tempat produksi. 

Car Wash
Bisnis cuci mobil termasuk bidang usaha yang memiliki 
banyak peminat. Alasannya peluang yang masih terbuka 
seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan 
bermotor. Alasan lain adalah kesibukan pemilik 
kendaraan yang tidak memiliki waktu untuk mencuci 
kendaraan mereka. 

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

Peluang usaha laundry masih sangat bagus. 

Tidak memiliki waktu mencuci,menjadikan 

bisnis ini terus membuka celah bisnis yang 

menjanjikan. Usaha laundry baik kiloan, satuan 

dan koin masing-masing memiliki konsumen 

sendiri. Untuk itu diperlukan persiapan yang 

matang agar keuntungan bisnis laundry bisa 

mengalir. 

http://www.ngasih.com/tag/kendaraan/
http://www.ngasih.com/tag/kendaraan/
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Pembukuan
Pengetahuan selanjutnya adalah mengenai pembukuan. 
Anda harus mengetahui berapa sumber pemasukan 
dan pengeluaran. Seperti modal yang dikeluarkan, 
pengeluaran harian, penerimaan harian, dan biaya 
operasional dan lain sebagainya. Dengan adanya 
pembukuan maka akan mengetahui bagaimana 
usaha kita sehingga Anda bisa mengambil keputusan 
bagaimana usaha harus maju. 

Menjaring Konsumen
Tahapan selanjutnya adalah mengerti bagaimana 
caranya mencari konsumen. Anda harus memahami 
ilmu marketing agar bisa mengenalkan usaha kepada 
masyarakat. 

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

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

SDM
Memilih pegawai yang memahami bidang pekerjaan 
pencucian dan bertanggung jawab. Dengan memberikan 
hasil kerja dan pelayanan terbaik maka pelanggan akan 
puas mencuci kendaraan mereka di tempat Anda. 

Bakso
Bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah 
sepi pengunjung sebab sangat dibutuhkan semua orang 
tanpa terkecuali. Seperti salah satunya adalah kuliner 
bakso yang digemari semua kalangan masyarakat. Kini 
bisnis bakso tidak hanya dijalankan di kota, tapi juga 
menjadi bisnis yang menguntungkan di desa. 

Lokasi 
Memiliki tempat berjualan yang strategis akan 
memberikan peluang lebih besar dalam menarik 
pelanggan dan juga memudahkan konsumen. Tempat 
terbaik yang harus dipilih adalah tempat yang ramai 
dikunjungi banyak orang seperti di pinggir jalan yang 
padat, pasar atau berbagai tempat nongkrong. Namun, 
jika modal terbatas, maka Anda bisa dengan berjualan 
di rumah atau berkeliling sekaligus memasarkan produk 
bakso Anda di internet.

Harga 
Konsumen akan lebih menyukai harga yang sudah di 
patok dengan pasti sehingga mereka bisa mengukur 
kemampuan mereka tanpa perlu menebak harga bakso 
yang anda jual. 

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

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

https://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/bisnis-yang-menguntungkan-di-desa
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Laundry
1. Identitas Laundry
Langkah utama melakukan promosi bisnis laundry 
adalah memasang identitas laundry Anda dalam tas 
pembungkus pakaian laundry. 

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

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

4. Paket Harga Murah
Konsumen akan suka dengan harga murah. Menawarkan 
harga dalam beberapa paket bisa dicoba. Seperti paket 
bulanan murah yang terdiri dari beberapa fasilitas 
penawaran, ini akan menarik banyak minat konsumen. 

Car Wash
1. Komunitas
Pada dasarnya bisnis cuci mobil motor lebih cenderung 
ke bisnis komunitas. Pemasarannya berlangsung dari 
mulut ke mulut dan dengan tampilan yang terlihat dari 
pinggir jalan. 

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

3. Sticker dan gimmick 
Sticker dan gimmick menjadi identitas yang memberikan 
kesan pelanggan termasuk dalam grup pemakai jasa 
tersebut. Hal ini dapat membangun komunitas yang 
memberikan kesetiaan sebagai pelanggan. 

4. Demo Peralatan
Hal lain yang dapat meningkatkan kedatangan 
pelanggan adalah demo peralatan yang dimiliki tempat 
cuci tersebut. Penggunaan ruang mesin cuci otomatis 
atau sekurangnya semprotan busa menjadi daya tarik 
yang apabila tersedia sejalan dengan tumbuhnya tempat 
cuci tersebut akan menggairahkan pelanggan. Artinya 
pelanggan tidak dibuat bosan, dengan cara apapun agar 
setiap kedatangannya ke tempat cuci tersebut memberi 
pengalaman positif.

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

6. Pengamatan
Jumlah pelanggan secara periodik harus dipantau 
dengan baik dan manajemen tempat cuci perlu 
menempatkan dirinya sebagai pelanggan. Misalnya ia 
mengundang sepupu atau keluarganya untuk mencuci 
dan memberikan umpan balik terhadap pelayanan 
ditempat cuci tersebut. Jangan lupa pada catatan awal 
bahwa bisnis ini bisa dilakukan oleh siapapun. Sehingga 
harus dimaklumi bahwa dengan sekadar keramah-

Apapun jenis usaha dan kapasitasnya promosi 

harus tetap dilakukan sehingga brand usaha 

Anda bisa dikenal dengan baik oleh target 

market. Promosi tidak harus mahal dan 

menghabiskan budget tinggi untuk usaha 

kecil. Ada cara-cara promosi ampuh yang bisa 

mendatangkan pembeli dengan cepat.
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tamahan, memberikan informasi, serta hal lainnya yang 
dianggap penting oleh pelanggan (menyediakan jenis 
kopi yang disukai pelanggan saja, sangat berpengaruh 
bagi kedatangan lagi pelanggan tersebut). 

Kuliner Bakso
1. Branding
Buatlah branding yang sekiranya mencerminkan 
produk bakso Anda. Branding yang bagus biasanya 
akan menciptakan sugesti baik untuk dirinya sebagai 
usahawan ataupun bagi orang lain sebagai konsumen. 
Bahkan ada orang yang membuat branding dengan 
menambahkan kata-kata yang unik seperti setan, 
pocong, gila dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk 
membuat orang-orang merasa penasaran yang akhirnya 
membeli produk Anda. Branding yang kuat akan melekat 
di benak konsumen, bukan hanya sehari tapi bisa seumur 
hidup mereka.

2. Diskon
Metode ini bisa dibuat dengan berbagai variasi 
seperti membuat diskon ulang tahun, artinya ia akan 
memberikan potongan harga kepada siapa saja yang 
berulang tahun pada hari itu. Bisa juga dengan jenis 
diskon lainnya seperti diskon keluarga bahagia, diskon 
meeting perusahaan/instansi, dan sebagainya.

3. Promosi Online
Gunakan website pribadi dengan layanan pribadi pula. 
Sehingga kesan brandingnya lebih kuat. Selain itu Anda 
juga bisa menggunakan situs jejaring sosial seperti 
facebook, twitter, instagram atau yang lainnya.

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

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

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

7. Buat satu sudut warung yang 
Instagram-able
Karena sekarang banyak orang menyukai tempat yang 
asyik buat berswa foto alias selfie maka tak ada salahnya 
Anda mengikuti tren tersebut. Siapkan salah satu sudut 
warung yang menarik untuk dijadikan spot foto.  Interior 
tidak harus mahal. Yang penting bersih, rapi dan tampak 
profesional. Jika foto dan lokasi warung bakso disebarkan 
pelanggan melalui Instagram mereka, ini bisa menjadi 
bentuk promosi gratis warung bakso Anda. 
(teks:eri,bbs)
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Laundry
Survei Pasar
Lakukan survei kecil-kecilan mengenai siapa saja pangsa 
pasar yang tepat. Pelajari hal apa saja yang masih kurang 
dan belum dimiliki usaha laundry Anda. Pelajari juga 
bagaimana pangsa pasar kompetitor mereka.

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

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

Jaga Kepercayaan Pelanggan
Jika Anda telah membangun usaha laundry, jagalah 
kualitas cucian. Selesaikan semuanya tepat waktu. 
 
Layanan Berkualitas
Berikanlah standar layanan yang berkualitas tinggi. 
Peningkatan layanan harus selalu menjadi prioritas 
dalam usaha jasa ini. Penyebab bisnis laundry tak bisa 
berkembang adalah menurunnya kualitas layanan. 
Seiring banyaknya order tanpa diikuti peningkatan 
layanan sangat rentan menyebabkan kualitas layanan 
akan menurun.

Sistem Antar Jemput
Jika memungkinkan sediakan layanan fasilitas antar 
jemput laundry. Sistem ini memudahkan pelanggan 
sehingga tidak perlu repot mengantarkan cucian ke 
tempat usaha Anda. Namun tentu saja harga yang 
ditawarkan berbeda atau lebih mahal.

Potongan Harga
Potongan harga selalu dapat menarik calon pelanggan 
untuk datang. Jangan segan pula untuk memberikan 
diskon pada jumlah order tertentu. Siapkan sebuah 
potongan harga atau layanan yang berbeda dari lainnya. 

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

Sistem Kupon
Sistem kupon juga bisa dilakukan tapi dengan 
persyaratan tertentu. Setiap mereka laundry akan 
diberikan satu kupon. Setelah terkumpul 8 kupon akan 
mendapat gratis laundry beserta garansi.
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Waralaba
Jika bisnis laundry  Anda sudah bagus dan dikenal banyak 
orang, maka Anda dapat mencoba mengembangkan 
bisnis dengan sistem waralaba. Caranya dengan 
merekrut orang yang ada di daerah lain untuk menjadi 
mitra franchise laundry Anda miliki.

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

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

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

Membership
Jika usaha Anda sudah mulai berjalan, maka membuat 
kartu keanggotaan atau membership patut dicoba. 
Fungsinya buat pelanggan baru akan merasa 
diistimewakan karena menjadi bagian dari usaha Anda. 
Selain itu juga untuk mengikat pelanggan lama agar 
tetap setia.  

Kartu Pelanggan 
 
Hampir sama dengan kartu anggota. Hanya saja kartu ini 
sebagai tanda bahwa ia sudah berapa kali mencuci mobil. 
Jika sudah sepuluh kali atau berapa kali maka akan gratis 
pada saat melakukan cuci berikutnya. 
 
Ikut Klub 
Untuk memperluas jaringan dan menggaet konsumen 
baru maka bergabunglah dengan klub mobil. Bayangkan 
jika satu klub tersebut selalu mencuci dan merawat 

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

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

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

Inovasi
Dengan semakin banyaknya pesaing maka Anda 
harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Tidak 
hanya rasa saja, tapi juga tampilan, bentuk, bahkan 
kemasan. Perhatikan pula dimana Anda akan berjualan. 
Misalnya jika di mal maka gunakanlah wadah berupa 
mangkuk agar konsumen bisa mudah membawa dan 
mengkonsumsinya. (teks:eri,bbs)

http://bisnisukm.com/franchise-laundry-kian-menjamur.html
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Seiring berkembangnya zaman, tren mencuci 
baju sendiri berkurang. Hal itu disebabkan 
banyak hal. Salah satunya adalah kesibukan yang 
memerlukan mobilitas yang tinggi. Tetapi di sisi 

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

Maria Eva melihat bahwa prospek dari bisnis ini 
cukuplah besar. “Saya rasa selama manusia memakai 
baju, bisnis ini akan selalu ada.” Awalnya ia membuka 
bisnis laundry ini hanya sebagai bisnis cadangan, namun 
lambat laun malah tertarik dan ingin menekuni dengan 
serius bisnis laundry ini. Ia mengaku bahwa bisnis 
ini pada puncaknya adalah saat mendekat hari libur 
panjang. “Seperti saat lebaran itu memang mengalami 
peningkatan yang signifikan. Meski sudah menaikan 
harga 2 kali lipat, pengunjungnya tetap bertambah 
bahkan sampai 3 kali lipat,” tuturnya.

Potensi Laundry
Awalnya Eva sendiri adalah pengusaha perdagangan 

export import. Namun, krisis ekonomi membuatnya 
memikirkan lagi pilihan bisnisnya saat itu. “Pada saat krisis 
seperti itu kan semuanya tidak menentu dan risiko yang 
ada terlalu besar.” 

Ia mencari jalan keluar lain dari bisnisnya saat itu. 
Ide untuk membuka sebuah laundry muncul karena ia 

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

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

Pemilihan sabun pencuci dan pewangi juga 
diperlukan. Menurut Eva, pewangi dari produsen besar 
memiliki standar kualitas yang bisa dipercaya. “Banyak 
juga laundry yang membuat sabunnya sendiri, tetapi 
konsistensi dari sabun itu akan sulit dikontrol,” ujarnya.
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Selain itu pemilihan tempat usaha juga menjadi 
faktor penting untuk usaha laundry ini. Para pebisnis 
harus melihat model mana yang cocok untuk 
menjalankan bisnisnya. “Misalnya untuk kawasan 
Bendungan Hilir ini memang yang cocok adalah laundry 
titip, maksudnya mereka datang lalu dititipkan untuk 
dicucikan, setelah selesai mereka bisa ambil cucian 
mereka.” Eva menambahkan awalnya bisnis Clop Laundry 
ini adalah coin laundry, dimana para pelanggan datang 
dan mencuci baju mereka sendiri dengan mesin yang 
sudah disediakan. Tetapi, ternyata para pelanggannya 
rata-rata adalah para pekerja dan kebanyakan memilih 
untuk dicucikan bajunya daripada harus mencuci sendiri. 
“Memang ada yang mencuci sendiri, tatapi jumlahnya 
sedikit dan tidak bertambah.”

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

Meski begitu tetap saja ada kendala yang melanda 
bisnisnya ini. Biasanya kendala yang dihadapi adalah 
SDM yang tidak sesuai harapan. “Terkadang ada 
karyawan yang ngeyel, dan sulit untuk diatur, karena 
kita mengutamakan kerja keras dan kejujuran.” Ia 
menambahkan untuk mencari pekerja laundry juga tidak 
memerlukan kemampuan khusus, hanya syarat utamanya 
adalah pekerja keras dan jujur.

Eva mengatakan bahwa usahanya bisa tetap 
bertahan tanpa harus menurunkan harga karena servis 
yang diberikan memang premium. Untuk meyakinkan 

pelanggannya akan kualitas pelayanan ia memasang 
sejumlah cctv untuk mengontrol apakah ada baju yang 
tertukar atau tidak. “Sebisa mungkin complain dari 
pelanggan harus ditangani dalam waktu kurang dari 24 
jam.” Ia menambahkan jika ada pakaian hilang maka ia 
dan timnya bisa mengecek dari bukti penyerahan yang 
diberikan oleh pelanggan. Dari situ maka dilihat tanggal 
dan jam berapa pakaian itu dicuci untuk selanjutnya di 
cek melalui cctv. “Seandainya tidak ketemu juga kami 
akan mencari solusi lainnya, sehingga pelanggan puas.” 
Pada saat penyerahan pun pelanggan diminta untuk 
melakukan cek ulang pakaian yang diterimanya apakah 
sesuai dengan tanda penyerahan yang ia miliki.

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

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

Selain memiliki usaha di bidang laundry, Eva juga 
menjabat sebagai sekretaris jendral di Asosiasi Laundry 
Indonesia (ASLI). Asosiasi ini memang berisikan para 
pengusaha laundry dari seluruh Indonesia. Jumlahnya 
sendiri saat ini sudah mencapai lima belas ribu lebih 
anggotanya. “Di asosiasi ini kami sharing tentang 
bagaimana menjalankan bisnis ini, juga berbagai 
macam hal yang berkaitan dengan bisnis laundry.” Ia 
menambahkan dengan menjadi anggota maka benefit 
yang didapat sangatlah besar, salah satunya adalah 
bantuan hukum untuk anggota yang tersangkut masalah 
hukum yang berkaitan dengan usahanya. (teks:iwa/
foto:reza)



KEBUTUHAN
BAYI DAN 

ANAK
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Tidak Ada Matinya
Bisnis perlengkapan bayi sangat erat hubungannya 
dengan jumlah kelahiran bayi yang semakin meningkat. 
Artinya selama masih ada bayi yang lahir maka peluang 
bisnis ini pun akan terus bisa berjalan dengan baik. 
Setiap keluarga yang baru saja memiliki anak atau bayi 
maka keluarga itu pun pasti akan memprioritaskan 
perlengkapan bayi sebagai kebutuhan pokoknya.

Target Pasar Luas
Dikatakan luas karena perlengkapan ini tidak hanya 
dimanfaatkan oleh konsumen berstatus sosial tinggi saja. 
Namun bisa juga dimanfaatkan oleh konsumen yang 
berstatus menengah ke bawah.

Bisa Ditinggal
Bila Anda memilih usaha baby shop maka usaha ini tidak 
harus ditunggu sendiri, bisa memanfaatkan karyawan 
atau karyawati, dengan sistem pengontrolan keuangan 
yang sederhana dan memperhatikan stok barang yang 
ada

Barang Tidak Harus Milik 
Sendiri
Barang yang dijual tidak harus milik sendiri, tetapi bisa 
juga bekerja sama dengan orang lain yang memiliki stok 
barang keperluan bayi dan anak-anak seperti boneka, 
pakaian bayi, mainan eduktif dan peralatan untuk bayi 
dan anak lainnya

Bisnis penyediaan kebutuhan bayi seperti 

baby shop atau toko mainan masih memiliki 

peluang yang besar. Boleh dikatakan peluang 

usaha aneka kebutuhan bayi ini bisa sangat 

menguntungkan karena sangat besar 

permintaan pasar akan hal tersebut. Makanya, 

tidak salah jika Anda mulai melirik usaha 

penyediaan perlengkapan bayi. Apa sajakah 

keuntungannya? 

Produk Tahan Lama
Produk tahan lama sehingga bila disimpan, produk ini 
tidak cepat rusak. Berbeda dengan bisnis makanan yang 
memiliki jangka waktu kadaluarsa. Jadi bisnis pakaian 
atau maianan relatif jangka panjang. Hanya saja tetap 
harus rajin untuk mencari info apa yang sedang tren atau 
disukai konsumen agar produk Anda tidak ketinggalan 
zaman. 

Produk Dibutuhkan
Bayi pasti membutuhkan berbagai jenis perlengkapan 
dasar yang menjadi kebutuhan bayi sehari hari. Bayi 
biasanya menggunakan baju yang cukup banyak. Bahkan 
bisa berganti setiap saat dari waktu ke waktu karena 
pertumbuhan bayi yang cepat sehingga baju lamanya 
sudah tidak muat digunakan dan membutuhkan baju 
baru.
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Lokasi Usaha
Pilihlah lokasi usaha yang strategis, mudah didatangi 
baik dengan kendaraan pribadi maupun umum sehingga 
mudah untuk siapa saja datang berkunjung. 

Dekorasi Cantik
Buatlah suasana toko yang senyaman mungkin sehingga 
pelanggan pun nyaman selama berada di toko anda. 
Gunakan warna-warna lembut pada dinding ruangan, 
lengkapi dengan pernak pernik kesukaan anak seperti 
hiasan boneka dan membuat suasana senyaman 
mungkin untuk pembeli. 

Gunakan Etalase 
Atur secara rapi sedemikian rupa rak untuk display 
barang dagangan Anda sehingga konsumen merasa 
nyaman dan mudah dalam mencari dan memilih barang 
yang diinginkan. Akan lebih bagus lagi bila dalam Anda 
kelompokan berdasarkan usia anak. 
 

Pertumbuhan bayi dan anak-anak sangat cepat. 
Tak jarang pakaian mereka masih ada yang belum 
sempat dipakai tetapi sudah tidak muat lagi. Waktu 
pakai yang cukup singkat tersebut membuka peluang 
usaha karena orang tua akan membutuhkan pakaian 
yang baru. Namun hambatan dalam bisnis ini adalah 
ketatnya persaingan karena tdiak sedikit pelaku 
usaha yang terjun ke bidang usaha ini. Untuk itu 
Anda harus mempelajari dahulu strategi bagaimana  
membuka usaha toko perlengkapan bayi. Ramah

Bersikap ramah dan sabar terhadap anak-anak yang 
datang berkunjung. Berikan pula informasi yang sejelas-
jelasnya jika ada konsumen yang bertanya. Dengan 
memberikan pelayanan yang menyenangkan akan 
membuat konsumen puas.
Menambah Koleksi 
Anda perlu menambah koleksi perlengkapan bayi dan 
anak dengan berbagai jenis ukuran, warna dan pilihan 
model. Jangan lupa sesuaikan dengan umur bayi dan 
anak. Anda perlu mencari lagi stok perlengkapan 
bayi yang lebih variatif untuk menambah semangat 
konsumen dalam berbelanja.

Ikuti Tren Mode
Perbarui perlengkapan bayi Anda. Cari tahu dari majalah, 
televisi, internet dan lain-lain agar toko Anda selalu 
kekinian. Sehingga pengunjung akan selalu tertarik 
datang untuk membeli. 

Distributor Berkualitas
Penting untuk memilih distributor perlengkapan bayi 
yang berkualitas dan mencari harga serta penawaran 
yang menarik. 

Promosi
Selain promosi melalui media social, bentuk promosi 
lainnya adalah dengan memberikan diskon, penawaran 
sistem paket pembelian, dan membuat toko online 
karena hamper semua usaha kini bergerak secara online. 
Jadi Anda bisa menjualnya secara offline dan online. 
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Saya coba merangkum lima alasan 
mengapa Anda harus mulai berpikir 
dan terjun kedalam bisnis kebutuhan 
balita.

1.  Bisnis kebutuhan balita sangat 
erat hubungannya dengan jumlah 
kelahiran balita yang semakin 
meningkat. Artinya selama 
masih ada balita yang lahir maka 
peluang bisnis toko perlengkapan 
balita ini pun akan terus bisa 
berjalan dengan baik.

2.  Balita pasti membutuhkan 
berbagai jenis perlengkapan 
dasar yang menjadi kebutuhan 
balita sehari hari.

3.  Setiap keluarga yang baru saja 
memiliki anak atau balita maka 
keluarga itu pun pasti akan 
memprioritaskan perlengkapan 
balita sebagai kebutuhan 
pokoknya.

4.  Produk-produk perlengkapan balita itu sangat tahan 
lama jika disimpan serta tidak mudah rusak.

5.  Balita cepat sekali tumbuh kembangnya, artinya 
setidaknya setiap satu bulan sekali orangtua si balita 
akan kembali membeli baju, celana, mainan dan 
berbagai kebutuhan lainnya dengan ukuran yang 
terus menyesuaikan dengan tumbuh kembangnya 
anak-anak mereka.

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

Ide bisnis bisa muncul dari berbagai hal, salah 
satunya adalah dari hadirnya balita-balita lucu 
yang menggemaskan dalam kehidupan kita. 
Ya, kehadiran balita-balita mungil dan lucu 
ini tentunya membuat para orangtua zaman 
now banyak memiliki kebutuhan yang harus 
disiapkan untuk balita-balita kesayangan 
mereka. Apalagi orangtua zaman sekarang 
selalu up to date dan tidak mau anaknya 
ketinggalan tren. Baik soal pakaian yang 
harus keren, makanan yang sehat, sampai 
perawatan rutin si dedek balita. Dari situlah 
muncul berbagai ide bisnis untuk menjadi 
solusi bagi para orangtua balita yang bisa kita 
garap. Walaupun, pelanggannya adalah anak-
anak kecil bahkan balita yang baru lahir, tapi 
jangan salah, untung yang diraup bisa jutaan 
bahkan lebih lho! 
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Nah berikut adalah beberapa bisnis yang bisa 
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan balita yang 
bisa anda jalankan, baik secara online maupun offline,

1.  Bisnis Popok dan Susu
Popok dan susu sudah jadi salah satu kebutuhan primer 
balita selain sandang, pangan dan papan. Bayangkan 
saja, hampir semua balita membutuhkan popok yang 
dikenakan sehari-hari. Sedangkan untuk balita, lepas 
dari ASI biasanya mereka akan sering mengonsumsi 
susu formula. Secara rasio, keuntungan toko susu dan 
popok tidaklah besar. Namun jangan kaget dengan 
hasil akhirnya. Karena sekali anda berhasil mendapatkan 
pelanggan, setiap saat mereka akan membeli popok dan 
susu balita kepada anda.

2. Bisnis Pakaian Balita
Jaman sekarang, bukan hanya orangtua yang bergaya, 
begitu juga dengan si balita. Ini adalah peluang bisnis 
yang sangat menggiurkan! Kalau biasanya clothing 
ditujukan untuk anak-anak muda, sekarang saatnya kamu 
bisa mengembangkan usaha lewat anak-anak bahkan 
balita. Mulai dari saat si balita berumur 0 bulan alias 
belum ada 1 tahun, balita-balita ini sudah bisa dipakaikan 
kaos atau kemeja dengan motif minimalis. Jangan lupa 
celana jeans ukuran mini-nya. Belum lagi kalau kamu juga 
menyediakan sepatu model dewasa yang bisa dikenakan 
anak kecil. Dengan pemasaran yang oke, jualan online 
pun sudah cukup, tanpa perlu lagi buka toko.

3. Produsen Bubur Balita
Bubur balita yang saya maksud bukanlah bubur balita 
instan seperti yang kita sering lihat supermarket. Tapi, 
bubur balita buatan sendiri yang dijual saat masih segar 
dan hangat. Jualan bubur balita homemade sekarang 
banyak dicari oleh para orangtua balita. Biasanya para 
penjualnya memulai dari pagi. Hal ini sangat membantu 
apalagi untuk para ibu pekerja yang tidak sempat 
memasak sendiri. Selain homemade, bahan yang kita 
gunakan juga harus berkualitas seperti sayur, daging, 
dan juga ikan. Bukan hanya bubur, anda juga bisa 
menawarkan menu lain seperti pudding yang dicetak 
dengan menyerupai gambar-gambar yang lucu dan 
menggemaskan.

4. Jasa Baby Spa
Baby spa menjadi salah satu tempat yang cukup sering 
dikunjungi orangtua jaman now. Membuka usaha baby 
spa sepertinya memiliki prospek yang cerah. Nah, ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan. Diantaranya 

memilih lokasi yang strategis, membuat desain interior 
dengan banyaknya hiasan khusus anak, karpet warna – 
warni atau wallsticker dengan gambar-gambar hewan. 
Juga dengan merekrut pegawai dan juga terapis yang 
sudah mahir di bidangnya. Meski kelihatannya banyak 
dan modalnya nggak sedikit, tapi untung yang didapat 
juga lumayan, lho. Soalnya, baby spa sendiri biasanya 
memasang tarif yang lumayan di atas rata-rata. Apalagi 
jika anda bisa sekaligus membuka jasa spa bukan hanya 
untuk si balita, tapi juga untuk ibunya. Pasti makin ramai!

5. Jasa Day Care
Membuka daycare sekilas sepertinya agak sulit dilakukan. 
Selain modal, kita harus mendapatkan perizinan 
membuka bisnis ini. Hal ini akan membuat orang akan 
lebih percaya menitipkan anaknya ke daycare kita. Di era 
banyaknya mama si balita yang sibuk berkarier, Jasa day 
care menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Biaya 
masuk dan juga SPP bulanan bisa didapatkan sekian 
persennya sebagai keuntungan. Tapi, usaha ini juga 
mengutamakan pelayanan. Jangan sekedar ingin meraup 
laba besar, tapi fasilitas dan kenyamanan dilupakan. 
Karena kita harus mengurus anak orang yang sudah 
dipercayakan untuk dijaga selama dititipkan. Pastikan 
memasang cctv disetiap penjuru ruangan agar lebih 
mudah mengawasi si balita dan juga para pegawai yang 
kita tugaskan menjaga anak-anak lucu itu ya.

6. Sewa Mainan dan 
Perlengkapan Balita
Sewa mainan dan perlengkapan balita kini banyak 
ditemukan di kota-kota besar. Banyak orang tua yang 
memilih untuk menyewa daripada membeli. Alasannya, 
karena umur anak yang cepat besar, menyebabkan 
barang-barang yang ada biasanya tidak bertahan lama. 
Misalnya box balita, paling-paling hanya dipakai 3 bulan. 
Itupun kalau balitanya betah di dalam box. Setelah itu 
box tak akan lagi digunakan. Belum lagi anak juga cepat 
bosan. Kalau dibelikan mainan seperti ayunan atau kuda-
kudaan, paling hanya satu atau dua minggu mereka akan 
suka mainan di situ. Setelah itu bosan dan minta mainan 
baru. Hal ini jadi peluang buatmu membuka usaha rental/
sewa perlengkapan anak. Asal barangnya selalu terawat 
dan bersih, orang pasti jadi suka untuk menyewa di 
tempatmu. Jadi, itulah beberapa tips menarik seputar 
bisnis di bidang perlengkapan balita. Selama masih 
banyak balita-balita yang dilahirkan, yakinlah bahwa 
usaha dibidang ini tak akan pernah redup. Jalankan 
baik secara online dan offline ya. Akhir kata, Selamat 
menjalankan bisnis di bidang perlengkapan balita!
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Jika Anda menjadikan ini sebagai sebagai salah satu 
pilihan usaha yang menjanjikan. Maka berikut strategi 
agar usaha Anda bisa berhasil.

Riset Pasar
Tahap awal yang harus anda lakukan untuk memulai 
bisnis ini adalah riset pasar yang meliputi siapa yang akan 
menjadi target Anda, berapa saja usia yang bisa Anda 
terima, dan dimana akan membuka usaha ini. 

Menyediakan Fasilitas Bermain
Day care tidak hanya tempat yang untuk menitipkan 
anak saja melainkan juga sebagai sarana untuk belajar. 
Sehingga wajin dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
bermain anak yang bermanfaat serta dapat mengedukasi 
mereka. Berikan jenis permainan yang dapat 
mengedukasi dan meningkatkan motorik anak seperti 
puzzle dan lego. Fasilitas-fasilitas semacam ini tentu akan 
menambah nilai jual usaha Anda.

Bersih dan Aman
Selain ruangan yang selalu bersih, perhatikan pula 
kebersihan dan keamanan peralatan bermain anak. Untuk 
anak yang masih di bawah 3 tahun senang memasukkan 
benda ke mulut mereka. Bersihkan secara berkala dan 
awasi keamananya. 

Lokasi Usaha 
Lokasi yang strategis memang sering membawa 
keberuntungan usaha demikian pula dengan bisnis 
daycare. Namun yang pasti sebaiknya Anda mencari 
lokasi yang sejak awal sudah permanen. Dalam 
menentukan lokasi juga pertimbangan pandangan calon 

Membuka usaha penitipan anak atau bisnis 
daycare rumahan harus dilakukan dengan 
persiapan matang. Karena membuka bisnis 
harus ada syarat perizinan serta proposal 
untuk kenyamanan para klien. Minimnya 
waktu yang dimiliki orangtua maka tak heran 
jika mereka memilih tempat penitipan anak 
karena sekaligus juga sebagai tempat belajar 
dan bersosialisasi.

orang tua yang tentu akan lebih memilih lokasi yang 
memang mudah untuk diakses, bersih, nyaman, dan tidak 
berpindah-pindah.

Tenaga Pengasuh yang Cakap
Karena ini memnyangkut keamanan dan kenyamanan 
anak maka wajib bagi Anda untuk memilih pengasuh 
yang cakap. Selidiki dulu latar belakangnya sebelum 
Anda memilih mereka menjadi karywan. Hal tersebut 
untuk menghindari Anda salah dalam memilih pengasuh.

Menentukan Harga
Pentingnya riset pasar pada awal memulai usaha salah 
satunya adalah untuk menentukan harga yang akan 
Anda berikan. Anda harus tahu apakah mereka berasal 
dari kalangan menengah ke atas atau ke bawah sehingga 
Anda bisa menyesuaikan 
harganya dengan kemampuan orang tuanya. 

Strategi
Rajin berpromosi 
Manfaatkan teknologi informasi yang murah seperti 
media sosial facebook, twitter, whatsapp atau juga 
membuat website (blog) sehingga konsumen dapat 
mengenal produk yang ditawarkan

Hiburan
Buatlah kegiatan edukatif, misalnya, membuat mainan 
sendiri dari kaleng bekas, dan diajarkan mencintai 
lingkungan. Mengundang badut atau story telling sebagai 
hiburan untuk anak-anak. 

Mendekorasi Tempat Usaha
Buatlah semenarik mungkin tempat usaha Anda 
dengan penggunaan warna lembut dan ceria. buatlah 
dekorasi yang membuat suasananya lebih nyaman. Anda 
bisa mencobanya dengan menempelkan wallpaper 
bertemakan ibu dan bayi, memberi hiasan boneka dan 
lain sebagainya. 

https://centrausaha.com/bisnis-modal-kecil/
https://centrausaha.com/menentukan-harga-jual-produk/
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Baby Spa
Orang tua zaman sekarang banyak yang membawa bayi 
antara usia 3 bulan hingga anak usia 3 tahun ke baby spa. 
Sebab mereka ingin anak-anak tumbuh sehat melalui 
pijat. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha. Tips 
bagi Anda jika ingin membuka usaha di bidang ini adalah 
membuat desain interior yang banyak hiasan khusus 
anak, karpet warna-warni, wall paper atau wall sticker 
dengan gambar-gambar hewan, merekrut pegawai dan 
juga terapis yang sudah mahir di bidangnya. 

Rental Peralatan Keperluan 
Bayi
Alat-alat yang digunakan bayi seperti baby walker, kereta 
bayi, box bayi dan sebagainya, biasanya tidak lama dalam 
penggunaannya. Maka ini adalah peluang yang bisa 
Anda manfaatkan dengan membuka usaha penyewaan 
peralatan bayi. Barang-barang yang biasanya disewakan 
seperti kereta bayi, box bayi, baby walker, tempat mandi 
bayi, tempat makan bayi, bouncher hingga mainan bayi. 
Beberapa mainan bahkan ada yang bisa digunakan 
sampai anak-anak usia di bawah 3 tahun. 

Rental Mainan Anak-anak 
Karena pertumbuhan bayi atau anak ada fase-fase yang 
harus didampingi dengan mainan-mainan yang bisa 
menjadi stimulan untuk sensor-sensor mereka. Sehingga, 
rental mainan yang mungkin akan kamu coba itu butuh 
memahami psikologis bayi atau anak dari bulan ke bulan. 
Jadi, si anak atau bayi pun tidak bosan dengan mainan 
yang dia mainkan. Tiap bulan bisa berganti mainan.

Kebutuhan bayi dan anak tidak kalah 
pentingnya untuk dipenuhi seperti layaknya 
kebutuhan orang dewasa. Bahkan, barang-
barang kebutuhan bayi justru lebih sulit untuk 
didapatkan. Peluang ini sangat besar dan bisa 
Anda manfaatkan menjadi lahan bisnis. Selain 
toko susu, toko perlengkapan bayi dan anak, 
daycare, dan bubur bayi masih ada ide bisnis 
lain seputar bayi dan anak-anak yang dapat 
Anda coba karena bisa mendatangkan untung 
besar. Apa sajakah itu?

Jual Beli Barang Bekas
Jika Anda tidak ingin menyewakan keperluan bayi yang 
sudah tidak terpakai lagi, Anda bisa menjualnya. Walau 
tak terpakai, barang-barang tersebut harus tetap dalam 
kondisi yang masih bagus dan bisa digunakan. Untuk 
itu ketika Anda masih menggunakan barang-barang 
tersebut sebaiknya selalu menjaga dan merawatnya. 

Bisnis Pakaian Bayi
Tidak hanya fashion dewasa, kebutuhan pakaian untuk 
bisnis pakaian bayi ini juga tidak akan pernah mati. Sebab 
orang tua akan membutuhkan baju baru seiring dengan 
perubahan tubuh si kecil. Anda hanya perlu memilih jenis 
pakaian apa yang akan dijual. Sekarang banyak baju bayi 
dan anak-anak yang mengadopsi fashion orang dewasa. 

Jasa dan Studio Foto Khusus 
Bayi, Balita, dan Anak-anak
Zaman sekarang orang selalu ingin tampak bagus saat 
difoto menjadi lahan bisnis yang bisa Anda manfaatkan. 
Tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak dan bayi juga 
tidak ketinggalan. Karena itu, peluang bisnis berupa jasa 
dan studio foto khusus bayi, balita, dan anak-anak cukup 
menjanjikan. Mengkhususkan diri akan membentuk 
diferensiasi bisnis kamu dengan studio foto atau 
fotografer lain. 

Toko Oleh-oleh
Bekerja sama dengan kios di sekitar rumah sakit bersalin 
dengan menyediakan keperluan bayi dan anak, sebagai 
buah tangan saat ada pengunjung yang membezuk 
orang yang baru melahirkan. Bekerjasama dengan cara 
sistem konsinyasi, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya 
sewa tempat.

Les Baca Tulis Hitung atau 
Calistung
Karena kesibukan orang tua, terkadang tidak memiliki 
waktu untuk mengajarkan anak-anak mereka. Banyak 
orang tua yang memilih memasukkan anak mereka untuk 
les membaca, menulis, dan menghitung kepada orang 
lain. Nah, bisnis ini bisa Anda coba. Apalagi jika Anda 
memang memiliki latar belakang di dunia pendidikan. 

PAUD
PAUD merupakan singkatan dari Pendidikan Anak Usia 
Dini. Jika Anda tertarik melakukan bisnis ini, yang harus 
diingat adalah bahwa bidang bisnis satu ini tidak bisa 
dijalankan sendiri. Ajaklah beberapa teman dan kerja 
sama dengan beberapa pihak untuk menjalankan 
program PAUD. (teks:eri,bbs)
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Besarnya kebutuhan akan susu tersebut jelas 
memberikan peluang yang menjanjikan untuk 
membuka usaha toko susu. Toko susu tersebut 
umumnya khusus menjual susu bubuk kemasan 

segala merek untuk segala usia dengan harga yang 
bersaing bila dibandingkan dengan harga supermarket 
ataupun minimarket.
Jika Anda tertarik ingin membuka usaha di bidang ini, 
Anda harus memahami terlebih dahulu apa saja yang 
harus diperhatikan: 

1. Modal yang mesti disiapkan lumayan cukup besar. 
Jumlah modal  ini meliputi sewa toko, pembelian 
rak, dan pembelian etalase, dan pegawai. 

2. Susu adalah produk yang identik dengan kesehatan, 
apalagi menyangkut balita dan anak maka display 
produk harus bersih dan rapi .

3. Suasana toko haruslah selain bersih, terang dan 
menarik.  

4. Produk ditata berdasarkan kelompok atau 
kategorinya, sehingga baik konsumen maupun 
yang melayani mudah saat mencari produk yang 
diinginkan. 

5. Pengelompokan ini seperti berdasarkan merk, 
berdasarkan usia, berdasarkan jenis susu , 
berdasarkan jenis kemasan kaleng atau kotak.

6. Untuk membuka toko butuh kerjasama dengan 
pihak distributor untuk suplai barang tidak hanya 
pembelian pertama tapi untuk seterusnya.  

7. Harus mengerti pasar atau tempat dimana akan 
buka toko susu. Apakah pembeli nanti golongan 

Memberi ASI kepada anak itu memang sangat 
penting. Namun, ada beberapa ibu yang lebih 
memilih susu formula untuk anaknya. Kebutuhan 
akan susu tidak hanya untuk bayi baru lahir saja 
yang minum susu formula, tapi anak-anak hingga 
usia lima tahun masih terus minum susu formula.

menengah ke atas atau menengah ke bawah. 
Jangan sampai karena lokasinya tidak sesuai untuk 
susu mahal maka produk susu tersebut lakunya 
lama.

8. Sudah ada atau belum toko yang membuka usaha 
yang sama. Jika sudah ada maka cari tahu variant 
produk susu apa saja yang mereka jual. Sehingga 
jika seandainya tetap akan buka toko susu, sudah 
bisa mempersiapkan produk susu yang lebih 
lengkap lagi agar bisa  memenangkan persaingan 
tersebut.

9. Jika toko sudah mulai beroperasi dan ada yang 
menanyakan susu selain stok maka saat belanja 
berikutnya sebaiknya disediakan. 

10. Toko susu termasuk rawan kemalingan. Salah 
satu upaya menjaga keamanan adalah dengan 
menggunakan dobel pintu. (teks:eri,bbs)
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Setiap bisnis yang berhubungan dengan 
kebutuhan pokok yang penting tidak akan 
pernah mengecewakan. Peluang dari usaha 
susu ini dilihat Yohanes David Setiawan. Pria 

yang akrab disapa David ini mendapatkan ide bisnis 
dari kebutuhan anaknya akan susu. “Setelah melihat 
perbandingan harga di supermarket besar dan pasar 
tradisional, saya melihat ada perbedaan harga yang 
lumayan besar. Saya mencoba mencari tahu.” David 
kemudian mendirikan usaha pada awal tahun 2010. 
Sejak berdiri hingga kini ia sudah memiliki 23 cabang 
di daerah Depok, Tangerang, dan Jakarta. Dengan 
kunjungan mencapai angka lebih dari seratus ribu orang 
perbulannya bisnis ini sangat menjanjikan.

Kena PHK
David sendiri awalnya bekerja di sebuah perusahaan 

swasta. Pilihan untuk menjadi pengusaha muncul pada 
saat ia terkena PHK. “Jadi pada waktu itu saya biasa 
membeli susu untuk anak saya dari supermarket yang 
cukup terkenal di Indonesia, namun pada saat saya 
ke pasar saya melihat selisih harga yang cukup besar,” 
ujar David menuturkan.  Melihat peluang itu ia mulai 
mengumpulkan modal dari sisa uang PHK dan beberapa 
pihak.

Bermodal lima ratus juta ia membuka toko susu 
di pasar. “Awal membuka toko yang datang hanya satu 
orang. Tetapi namanya usaha memang tidak langsung 

Masa balita anak harus mendapatkan perhatian 
lebih. Pada awal tumbuh kembangnya 
banyak yang harus dipenuhi dengan baik 
untuk menunjang tumbuh kembangnya. 
Salah satunya adalah susu perkembangan 
anak. Walaupun ASI tetap yang utama, tetap 
masih ada anak-anak yang membutuhkan 
susu formula. Kebutuhan dari bayi hingga 
balita tidak bisa ditawar alias sangat penting. 
Sementara susu untuk balita ini beragam mulai 
dari merk, rasa, serta usia. 

besar semua dirintis dari kecil.” Tak berapa lama ia 
memutuskan untuk pindah ke sebuah ruko karena waktu 
aktif pasar yang hanya ramai pada pagi dan siang saja 
dirasa kurang cocok untuk usaha seperti dirinya. David 
menjelaskan kurang cocoknya karena biasanya orang 
yang membeli susu itu adalah pekerja, jadi mereka 
membeli setelah pulang kerja. “Kalau dipasarkan waktu 
ramainya hanya sampai siang hari sedangkan sore dan 
malam biasanya sudah sepi, jadi kurang cocok untuk 
usaha seperti ini.” David menambahkan dia mempelajari 
keinginan dari pelanggan yang tidak ingin repot. “Mereka 
tentu tidak mau menenteng susu saat istirahat siang atau 
bolak-balik toko susu untuk belanja, jadi mereka memilih 
sekalian pulang kerja saja.” Alhasil tokonya hanya ramai 
pada saat sore hari ketika para orang tua sudah selesai 
bekerja.

Untuk produk sendiri toko yang diberinama 
Raja Susu ini memiliki varian yang beragam. Mulai 
dari merk, jenis susu, hingga harga yang ditawarkan. 
Banyaknya produk yang ditawarkan juga menjadi salah 
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satu nilai tambah bagi tokonya. Sebab produk yang 
beragam ini memberikan pilihan untuk para orang tua 
untuk mendapatkan susu yang sesuai dengan bayi 
dan disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka. 
“Untuk susu sendiri memang dibagi menjadi 3, produk 
mainstream, produk premium dan super premium.” Tapi 
sebenarnya keuntungan yang didapat dari tiga jenis 
produk itu menurut David tidak terlalu berbeda jauh. 
“Untuk produk mainstream kuantitas yang jadi andalan, 
sedangkan untuk dua produk lainnya harga yang tinggi 
menutupi kuantitas tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan 
bahwa jenis susu premium dan super premium memang 
diperuntukan untuk kalangan atas. Menurutnya untuk 
kalangan tersebut uang bukanlah masalah untuk kualitas 
yang baik bagi anak mereka. “Jangankan untuk kalangan 
atas, orang tua manapun pasti ingin yang terbaik untuk 
anaknya.”

Beragam merk yang ada ternyata juga membawa 
keuntungan lainnya untuk david. Salah satunya adalah 
banyaknya SPG (Sales Promotion Girl) yang membantu 
memasarkan susu kepada konsumen. Mereka tidak 
hanya menawarkan susu yang berasal dari brand mereka 
masing-masing, tetapi juga menjawab pertanyaan dari 
para pembeli. “Membantu sekali ya karena dengan 
adanya SPG para pembeli bisa tanya secara langsung 
kepada brand tertentu.” Kelebihan lainnya adalah 
gaji mereka ditanggung oleh brand masing-masing 
sehingga ia mendapatkan tambahan promosi di tokonya. 
Kelebihan ini ia dapatkan karena memang semua susu 
yang ada di tokonya merupakan produk langsung dari 
para brand tersebut. Selain itu hal ini juga semua susu 
yang berada di tokonya mendapatkan jaminan keaslian 
dan kualitas sesuai dengan merk.

Bersaing Harga dengan Mini 
Market

Dalam memilih lokasi toko, David memiliki 
beberapa trik tersendiri.  Trik tersebut ia dapatkan 
berdasarkan pengalamannya mengelola toko susu 
lebih dari tujuh tahun. Menurutnya lokasi yang baik 
adalah toko yang berada di pinggir jalan raya. “Tetapi 
bukan jalan arteri lebih ke jalan alternatif, karena jalan 
tersebut memungkinkan orang berhenti jadi lebih besar 
dibandingkan jalan arteri yang arusnya cepat.” Selain itu 
ia mengatakan sebisa mungkin harus ada tempat parkir 
yang sesuai untuk kenyamanan pelanggan.

Faktor selanjutnya adalah magnet untuk para 
pelanggan. Ia mengatakan tempat yang dekat dengan 
mini market malah menjadi incaranya. “Karena harga 
yang ditawarkan lebih murah toko kami, jadi pasti ada 
pelanggan yang akan membandingkan harga di mini 
market dengan di toko kami. Setelah pelanggan tahu 
bahwa di tokonya lebih murah pasti ia memilih yang lebih 
murah.”

Selain lokasi hal yang diperhatikan lainnya adalah 
bagaimana hubungan dengan para produsen susu. 
Karena menurutnya informasi-informasi mengenai 
kelanjutan bisnisnya kerap ia dapatkan dari mereka. 
“Seperti tahun 2020 nanti akan ada peraturan mengenai 
susu spesial, sebelum peraturan itu diberlakukan 
informasi dari produsen sudah lebih dulu sampai ke 
kami.” Peraturan itu mengharuskan bahwa susu spesial 
itu harus dijual di bawah pengawasan apoteker. “Untuk 
itu saya sudah siap-siap dengan peraturan itu jadi tidak 
kaget lagi.”

Sukses dengan bisnis susunya, David belum 
memiliki keinginan untuk membuka usaha baru. “Fokus 
di bisnis ini saja, mungkin bukan bisnis baru tetapi 
lebih memperbanyak toko saja,” ungkapnya. (teks:iwa/
foto:reza)
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1. Rajin Mencari Event Potensial
Memang inti dari jasa titip beli barang ini adalah 
membelikan item yang diinginkan oleh konsumen yang 
menitip. Namun, ada baiknya bila Anda juga proaktif dan 
tidak hanya menunggu orderan. Salah satu cara yang bisa 
dilakukan adalah dengan mengunjungi berbagai event 
obral barang yang sesuai dengan segmen target market 
Anda. Dengan begitu, konsumen Anda akan lebih tertarik 
untuk memesan karena ingin mendapatkan barang yang 
diinginkan dengan harga yang lebih murah. 

2. Berikan Pelayanan yang Baik 
Konsumen yang puas dengan pelayanan Anda 
kemungkinan besar akan kembali memesan jasa titip beli 
barang dari Anda. Pelanggan setia tidak datang begitu 
saja, mereka harus diupayakan dengan cara memberikan 
pelayanan terbaik. Memberikan pelayanan yang baik bisa 
dilakukan dengan berbagai cara, misalnya berkomunikasi 
secara bersahabat dengan konsumen, memastikan 
barang yang ditawarkan berkualitas dan layak untuk 
dibeli, mengirimkan barang dengan packing yang baik, 
dan lain sebagainya. Intinya, kepuasan pelanggan adalah 
kunci sukses menjalankan bisnis personal shopper.

Fenomena jasa titip belanja ( jastip) atau 
personal shopper selain memanjakan 
shopaholic, juga menjadi peluang bisnis 
yang menggiurkan. Melalui jastip, seorang 
konsumen akan mudah mendapatkan barang 
branded yang hanya apalagi barang dari luar 
negeri dan mengurangi kesalahan pembelian 
saat bertransaksi belanja online. Namun Anda 
harus pahami terlebih dahulu strateginya 
agar usaha Anda bisa mendapatkan 
keuntungan seperti yang diharapkan. 

3. Personal Branding
Bisnis jasa titip beli barang (jastip) ini dijalankan oleh 
individu. Oleh karena itu personal branding Anda punya 
peranan yang sangat penting. Jika ingin mendapatkan 
banyak konsumen, maka Anda harus bisa membangun 
personal branding teruatama di media sosial.

4. Manfaatkan Pemasaran 
Online
Selain memasarkan jasa Anda pada kenalan dan 
kerabat,maka manfaatkan juga berbagai kanal 
pemasaran online untuk menjaring pembeli. Anda 
bisa menggunakan Instagram, Facebook, Twitter 
hingga website e-commerce. Syaratnya Anda harus 
rajin mengunggah hal terbaru di media sosial yang 
Anda gunakan. Dengan begitu, peluang Anda untuk 
mendapatkan pembeli akan semakin besar. Semakin 
rajin memposting gambar-gambar item yang 
menarik di akun media sosial, maka potensi untuk 
mendapatkan konsumen akan semakin besar.

5. Transparasi Harga dan Tarif 
yang Wajar
Jangan menetapkan tarif yang kemahalan karena akan 
membuat pembeli berpikir ulang. Cukup dipatok sekitar 
5-10 persen per item dari harga barang. Transparasi harga 
diperlukan agar konsumen semakin percaya bahwa Anda 
memang jujur.

6. Sistem Pembayaran di Muka
Sebaiknya, Anda menerapkan sistem pembayaran di 
muka untuk mencegah kerugian. Sebab terkadang ada 
orang yang sudah memesan, tapi membatalkannya 
secara sepihak setelah Anda membelinya. Jadi, setelah 
pembeli mentransfer biaya barang plus tarif untuk jasa 
dan ongkos kirim, maka Anda baru menjalankan tugas 
Anda untuk membelinya. (teks:eri,bbs)

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_shopper
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Perlengkapan anak
Kaum ibu adalah penguna Jastip perlengkapan anak 
paling banyak. Mulai dari baju dan sepatu yang lucu-lucu, 
hingga mainan anak yang biasanya hanya dijual di toko 
tertentu.

Mainan Anak
Tidak mudah untuk menemukan mainan impor 
terutama di beberapa daerah di Indonesia. Tidak semua 
daerah di Indonesia memiliki toko mainan lengkap. 
Selain itu, ada beragam mainan edukatif yang hanya 
bisa didapatkan melalui jasa titip barang. 

Produk kecantikan
Produk kecantikan impor menjadi barang yang paling 
banyak dipesan oleh kaum hawa. Produk kecantikan 
seperti skin care dan make up yang paling sering 
dipesan. Banyak yang beranggapan harga skin care di 
negara asalnya seperti Korea dan Jepang lebih murah 
dibandingkan jika membeli di dalam negeri. Selain 
skin care, make up juga menjadi barang favorit yang 
paling sering dipesan. Harganya mulai dari ratusan ribu 
hingga jutaan rupiah. Mulai dari make up yang sering 
digunakan sehari-hari hingga make up yang digunakan 
oleh para professional. Peralatan make up pun juga 
sering dititip. Meski sebenarnya barang-barang tersebut 
bisa dibeli via online, tapi ongkos kirim sering jadi 
kendala. Maka tak heran banyak orang lebih memilih 
untuk membelinya melalui jasa titip.

Pakaian
Perempuan identik dengan pakaian. Maka tak salah bila 
Anda mencari target pasar di bidang ini. Tidak hanya 

Jasa titip atau lebih dikenal dengan istilah Jastip 
merupakan peluang usaha untuk membelikan 
barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa. 
Biasanya, Jastip memanfaatkan teknologi atau media 
sosial untuk menawarkan jasa pembelian barang. 
Barang yang dititip pun beragam mulai dari oleh-oleh 
khas suatu daerah, kosmetik, atau makanan yang 
hanya ada di luar negeri, hingga barang diskonan 
di mal. Lalu barang apa saja yang biasanya dititip 
belikan? 

pakaian tapi juga tas, hingga sepatu branded. Untuk 
menarik lebih banyak pelanggan, Anda bisa menawarkan 
barang preloved. Tidak hanya barang-barang impor dari 
luar negeri, karena banyak pula yang mengincar produk 
lokal berkualitas seperti pashmina, kaos kaki, dan lain 
sebagainya. 

Sepatu
Sepatu juga masuk ke dalam daftar barang yang paling 
banyak dipesan melalui jasa titip barang. Karena tidak 
semua daerah menyediakan sepatu-sepatu merek 
tertentu secara lengkap, orang lebih memilih untuk 
membelinya melalui jasa titip barang. Alasannya karena 
mereka bisa mengetahui secara pasti ukuran, warna, 
bahan hingga hal-hal lainnya dibandingkan hanya 
melihat gambarnya di internet.

Tas
Ada beberapa tas merek ternama yang mungkin tidak 
masuk ke Indonesia dan hanya tersedia secara terbatas 
di negara tertentu menjadi alasan pengguna jasa titip. 
Selain itu, harga di daerah asal juga bisa saja lebih 
murah dibandingkan dengan harga dalam negeri. Mulai 
dari tas seperti backpack hingga tas merek ternama bisa 
didapatkan dengan mudah melalui jasa titip barang.

Oleh-oleh Khas 
Sudah tidak asing lagi mendengar jika ada yang pergi 
ke luar daerah atau negara akan minta dibawakan oleh-
oleh. Nah, jika kebetulan Anda termasuk orang yang 
gemar jalan-jalan maka bisnis Jastip ini sangat cocok. 
Anda bisa menawarkan dari barang hingga makanan. 
Namun jika ke luar negeri biasanya barang yang dititip 
adalah tas dan sepatu. 
Tumblr
Tidak jarang orang yang sekarang ini mengoleksi tumblr 
dari berbagai negara karena biasanya tumblr ada yang 
memiliki edisi tertentu yang mungkin tidak tersedia di 
Indonesia. 
 
Buku
Ini kesempatan yang bagus jika Anda rajin mengunjungi 
toko buku atau event pameran buku. Anda bisa sekalian 
menjalankan bisnis Jastip. Buku-buku terbitan luar 
negeri dirasa memiliki kualitas yang lebih baik, mulai 
dari kertas, hasil cetakan, gambar hingga covernya. 
Biasanya buku-buku yang sering dititipkan adalah 
buku-buku anak dan juga novel yang sulit ditemukan di 
dalam negeri. (teks:eri,bbs)
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Tidak Perlu Modal
Jasa titip tidak memerlukan modal awal kecuali Anda 
tidak mau menerima pembayaran terlebih dahulu 
sehingga Anda perlu modal untuk membelikan barang. 
Modal utama yang diperlukan untuk usaha ini hanyalah 
hobi jalan-jalan dan belanja. 

Hobi yang Menguntungkan
Jika kebetulan hobi berbelanja, kini hobi belanja Anda 
bisa menghasilkan uang. Bahkan bisa menghasilkan 
omzet yang mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah 
per bulan. Lewat bisnis jasa titip, hobi belanja Anda bisa 
tersalurkan sekaligus mendapatkan keuntungan.

Mengendalikan Diri
Bagi Anda yang hobi berbelanja terkadang melihat 
barang bagus langsung ingin membeli apalagi jika 
barang tersebut sedang diskon. Padahal tak jarang 
setelah membeli bingung mau diapakan. Dengan 
membuka bisnis jasa titip maka Anda belajar 
mengendalikan diri untuk belanja yang  tidak perlu 
karena fokus mencari barang untuk klien Anda. 

Bisnis Jasa Titip (JasTip) tengah menjadi 

peluang usaha yang menarik karena omzet 

yang diterima termasuk tinggi. Maka tak heran 

bila semakin banyak yang menggeluti binsis 

jasa ini. Karena bisnis ini bisa dilakukan oleh 

seseorang yang tengah melakukan traveling, 

baik di dalam negeri maupun luar negeri, 

dan sekaligus membelikan barang-barang 

yang diinginkan oleh orang lain. Lalu apa saja 

keuntungan bisnis jasa titip ini?

Relasi Bertambah
Karena Anda sering berbelanja apalagi di sejumlah toko 
tertentu maka keuntungan Anda akan menjadi lebih 
dikenal oleh pemilik toko. Ada beberapa toko yang 
memberikan kartu anggota atau member dan Anda 
pun sangat mungkin bisa mendapatkannya.  Atau juga 
ada yang memberikan poin sehingga nanti Anda bisa 
menukarnya dengan barang tertentu. Perlakuan berbeda 
jika Anda memang khusus melayani barang mewah edisi 
terbatas. Anda bisa kenal beberapa desainer atau pekerja 
di dunia mode.

Mengelola Keuangan
Karena terbiasa membelanjakan barang orang lain maka 
Anda belajar mengatur keuangan dengan lebih baik. 
Anda akan berhati-hati ketika harus mengeluarkan uang. 

Mengenali Produk Lebih Baik
Mungkin selama ini Anda tidak terlalu teliti dalam 
membeli barang karena merasa digunakan untuk diri 
sendiri. Dengan membuka jasa titip maka pemahaman 
terhadap suatu produk harus benar-benar diperhatikan. 
Anda pun harus bisa membedakan barang original 
dan imitasi. Agar tidak mengecewakan pelanggan. 
Apalagi bila barang atau produk adalah dari luar negeri. 
(teks:eri,bbs)
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Apa itu JasTip? JasTip atau jasa titip merupakan 
sebuah peluang usaha baru untuk 
membelikan barang pesanan yang diminta 
oleh konsumen jastip itu sendiri. Biasanya, 

Jastip memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk 
menawarkan jasa pembelian barang. Hanya dengan 
memegang smartphone dan mengandalkan hasil foto, 
Anda bisa mengantongi omzet hingga ratusan juta 
rupiah per bulan lho. Bisnis ini sedang booming saat 
ini. Potensi untung yang bisa mereka dapatkan cukup 
menggiurkan. Pasalnya, tidak memerlukan modal besar 
dan konsumennya juga banyak, secara millenials lapar 
mata ketika melihat foto-foto barang yang Anda pajang 
di medsos.

Dengan hanya bermodal smartphone dan beragam 
aplikasi media sosial dan jalan-jalan tentunya, bisnis 

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

Jastip sudah bisa Anda wujudkan. Terlebih lagi, Anda bisa 
jalan-jalan sambil belanja gratis! Siapa yang tidak mau? 
Hal inilah yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis 
jastip atau jasa titip yang lagi tren di kalangan millenial. 
Jadi, jika Anda punya hobi travelling dan melangkah ke 
mal, bisnis ini sangat cocok untuk Anda.

Banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk memulai 
bisnis ini, diantaranya dimulai dengan jalan-jalan. Ya, 
mulailah dengan jalan-jalan ke luar kota atau bahkan ke 
luar negeri. Kemudian update status medsos Anda, dan 
sampaikan kepada followers dan teman-teman Anda 
bahwa Anda akan pergi ke sebuah tempat atau sebuah 
negara. Dan jangan lupa tulis juga, “OPEN JASTIP.” Nah, 
orderan Anda akan segera berdatangan. Kemudian Anda 
tinggal menarik biaya atas Jasa Titip yang Anda lakukan.

Biaya Jastip biasanya senilai 5-10% dari harga 
barang yang dititipkan si pengguna jasa. Jika Anda 
mampu memanagenya dengan cerdas, tentu Anda bisa 
terus jalan-jalan keliling kota bahkan negara dengan 
uang hasil Jastip itu sendiri. Jadi bisa dibilang, Jalan-jalan 
gratis! 

Memulai bisnis jastip atau jasa titip beli saat ini 
memang menjadi salah satu pilihan bisnis yang menarik. 
Anda hanya perlu membelikan barang yang dititip, dan 
mereka akan memberikan tip sebagai bayaran jasa.

Umumnya, barang yang paling laris diburu 
konsumen Jastip diantaranya, skincare, kosmetik, tas, 
aksesori, pakaian, alat rumah tangga, buku, makanan 
khas, hingga mainan anak.

Hampir semua orang, khususnya kaum wanita 
pasti menyukai kegiatan belanja. Bahkan, 
di era digital ini, kita semakin dimanjakan 
oleh pilihan berbagai kanal belanja. Online 
marketplace dengan mudah kita jumpai 
melalui gawai kita. Belum lagi, toko-toko online 
rumahan yang juga luar biasa banyaknya, 
mampu memanfaatkan saluran media sosial 
untuk menawarkan produk dengan harga 
terjangkau. Hal ini juga menjadi peluang bisnis 
bagi Anda untuk menjadi personal shopper 
atau penyedia jasa titip barang belanja dan 
biasa disebut dengan istilah Jas-Tip. 
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TIPS SUKSES JASTIP
Nah, untuk Anda yang ingin memulai bisnis jastip, 

ada empat tips bisnis yang perlu Anda lakukan biar bisnis 
Anda lancar jaya. Apa saja itu? Yuk, simak!

1. Tentukan Target Pasar
Sebelum memulai bisnis jastip, Anda harus tau dulu 

siapa target pasar Anda. Misalnya khusus untuk skincare, 
barang anak-anak atau barang branded. Dengan begitu, 
akan memudahkan Anda untuk promosi dan merangkul 
pelanggan.

2. Promosikan di Media Sosial
Promosi merupakan salah satu hal terpenting agar 

bisnis berjalan lancar. Buat akun khusus Jastip kemudian 
promosi dengan menggunakan hashtag. 

3.  Pahami Pola dan Sistem 
Jastip

Untuk bisnis jasa titip beli ini, Anda juga harus 
tahu bagaimana sistem kerjanya. Apakah pembeli 
memberikan uang muka terlebih dahulu dan sisanya 
dibayar saat barang sudah datang atau Anda menalangi 
dulu. Dalam bisnis ini, transparansi adalah faktor 
terpenting agar pelanggan tidak kecewa. Salah satunya 
dengan memberitahu harga asli barangnya dan berapa 
tarif jasanya. Pastikan juga harga yang Anda tawarkan 
sudah menutup biaya perjalanan plus bagasi jika barang 
yang Anda bawa sangatlah banyak.

4. Berikan Pelayanan Maksimal
Supaya pembeli menjadi pelanggan setia, Anda 

harus memastikan kalau barang yang Anda beli itu 
berkualitas dan worth it dengan tarif jasa yang Anda 
tawarkan. Berikan juga pelayanan yang ramah dan 
komunikasi yang efektif dengan konsumen Anda.

5. Tampilkan Testimoni 
Pelanggan

Karena ini merupakan usaha yang baru dirintis, 
usahakan untuk menampilkan kumpulan testimoni dari 
para pembeli sebelumnya. Tak hanya membuktikan 
bahwa usaha kita terpercaya, hal ini juga bertujuan untuk 
menggaet para calon pembeli lainnya untuk menjadi 
pelanggan tetap. 

Tantangan Bisnis Jastip
Khusus pada ulasan kali ini, saya tidak cuma 

akan bahas tentang enaknya bisnis jastip, simak juga 
tantangannya yaa!

1. Jarak toko berjauhan
Kalau jastip lokal, sepertinya poin pertama ini tidak 

akan menjadi . Masalah lokasi antar toko yang berjauhan 
ini berlaku untuk mereka yang jastip pre-order di luar 
negeri. Kalau toko yang masuk daftar untuk dikunjungi 
di suatu negara itu berjauhan, kondisi fisik dan waktu 
jadi tantangannya. Terkadang, kalau barang yang telah 
dipesan konsumen tidak mampu dibeli semua karena 
alasan kondisi yang tidak memungkinkan.

2. Ketersediaan barang
Ini juga jadi masalah. Pemilik jastip tidak bisa 

memastikan ketersediaan barang yang dipesan para 
pelanggannya. Pebisnis jastip kan hanya sebagai 
perantara. Jika hal ini terjadi, pemilik bisnis memiliki dua 
opsi; mengembalikan uang konsumen atau berusaha 
mencari di toko lain.

3. Melelahkan
Tantangan ini yang sering dialami oleh teman-teman 

saya yang open jastip. Barang belanjaan jadi banyak 
banget. Ukurannya juga besar. Beratnya menghabiskan 
tenaga banget lho. Terkadang tidak sanggup dibawa 
sendiri dan harus minta bantuan orang lain. Walaupun 
barang bawaan sudah banyak, Anda masih harus 
menyelesaikan list barang yang akan dibeli di berbagai 
tempat yang belum tentu berdekatan.

4. Harga barang tak sesuai 
dugaan

Kasus seperti ini juga sering terjadi. Tidak 
jarang harga barang di toko lebih mahal dari yang 
tercantum website resmi. Padahal harga tersebut sudah 
diinfokan pada konsumen. Jika begini, pemilik jastip 
harus sigap menginformasikan hal tersebut ke konsumen. 
Dampaknya, tidak sedikit konsumen yang keberatan 
hingga membatalkan pesanan.

5. Terkena Pajak Bea Cukai
Inilah cerita curhat Jastip yang sering saya dengar 

dari rekan-rekan yang menjalankan bisnis ini. Bagaimana 
mereka harus bayar pajak saat membawa hasil belanjaan 
masuk kedalam negeri. Tentunya pajak yang tidak sedikit 
dan terkadang pelaku jastip tidak mempersiapkan uang 
untuk ini. So, pastikan Anda sudah menghitung sampai 
biaya bea cukai ya.

Itulah dia ulasan singkat mengenai Bisnis Jastip. 
Semoga Anda yang tertarik untuk menjalankannya bisa 
sukses dan berhasil. Selamat mencoba bisnis jastip!



       I Edisi Khusus I Tahun XI I @eMajels261

1. Memahami Cara Kerja Bisnis 
Titip Beli Barang
Mengawali bisnis jasa titip beli barang ini pasti 
akan terasa gampang-gampang susah. Anda harus 
menentukan apakah mengharuskan si penitip membayar 
di awal atau Anda yang menalangi pembelian. Selain itu, 
Anda juga harus terbuka kepada si penitip mengenai 
besarnya tarif jasa titip beli yang akan dikenakan pada 
setiap item barang. 

2. Menentukan Target 
Tentukan sejak awal siapa target market Anda dan fokus 
pada konsumen di market tersebut. Misalnya bisnis 
jasa titip beli barang yang Anda tawarkan khusus untuk 
segmen produk pria mulai dari jam tangan bermerk 
hingga pakaian. Tujuannya adalah agar bisa mengatur 
cara memasarkan jasa dan merangkul konsumen Anda. 

3. Lakukan Riset Sebelum Mulai 
Menawarkan
Sebuah riset akan sangat diperlukan untuk menentukan 
target pasar yang sesuai. Cobalah mengunjungi beberapa 
mall atau pusat perbelanjaan. Amati apa saja jenis 
barang yang kira-kira menarik untuk ditawarkan dan 
mudah didapatkan. Catat juga mall mana yang sering 
mengadakan event sale atau brand apa yang sering 
memberikan diskon besar. Melalui keberadaan sebuah 
riset, Anda akan tahu jenis barang apa yang paling baik 
untuk ditawarkan dan tempat belanja dengan harga 

Ada banyak sekali bisnis baru bermunculan di 
era digital sekarang ini, salah satu bisnis baru 
yang unik dan menguntungkan adalah bisnis jasa 
titip beli barang ( jastip) atau yang biasa disebut 
sebagai personal shopper. Bisnis ini sebenarnya 
sudah mulai marak di masyarakat Indonesia sejak 
tahun 2016 lalu. Banyak yang menganggap bisnis 
jasa titip beli barang hanya tren sesaat, namun 
ternyata bisnis ini semakin banyak peminatnya. 
Bila Anda tertarik untuk mencoba bisnis jasa 
titip maka ada beberapa hal yang harus Anda 
persiapkan, yakni:

kompetitif untuk barang tersebut. Selain melakukan 
riset untuk barang dan tempat pembelian, Anda juga 
harus mengetahui sistem kerja mall, toko, atau outlet 
yang menjadi sasaran. Pahami juga aturan yang mereka 
tetapkan, seperti apakah Anda diperbolehkan untuk 
memotret barang-barang yang berada di-display atau 
tidak. Hal ini penting diketahui, agar tidak tidak timbul 
masalah di kemudian hari, mengingat beberapa toko 
atau store menerapkan larangan untuk melakukan 
pemotretan.

4. Tentukan Jenis Produk yang 
Bisa Dititip
Supaya Anda lebih mudah dalam memulai bisnis ini, 
tentukan jenis produk yang bisa dititip untuk dibeli. 
Sehingga Anda tidak akan memutar-mutar ke berbagai 
tempat untuk mencari barang-barang pesanan.

5. Cara Mendapatkan Pembeli
Menjalankan bisnis ini butuh kepercayaan dari pembeli. 
Pertama-tama, mulailah dengan menawarkan kepada 
orang-orang yang Anda kenal. Dengan demikian nantinya 
maka Anda akan lebih mudah meyakinkan pembeli yang 
belum mengenal Anda. Anda bisa menunjukkan bukti 
kepada mereka bahwa sudah ada beberapa orang yang 
memakai jasa Anda.

6. Menentukan Media 
Pemasaran
Anda tidak perlu menggunakan semua media sosial, 
pilih satu atau dua media sosial yang paling efektif. 
Kebanyakan menggunakan media sosial Instagram 
sebagai kanal pemasaran utama sebab Instagram 
merupakan media sosial yang menggunakan gambar dan 
video singkat sebagai konten. Selain itu, penggunaan 
tagar atau hastag di Instagram sangat efektif untuk 
mengoptimalkan pemasaran. (teks:eri,bbs)
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Dev IKEA, nama itulah yang dipakai Pipit Ai 
Fatihah dalam menjalankan bisnis jasa titip 
(jastip). Pipit memulai bisnis jastip sejak 2015, 
kala itu dirinya tengah mengelola sebuah 

online shop yang bergerak dalam bidang penjualan baju 
anak. 

Melihat barang IKEA yang berkualitas, dirinya 
terpincut untuk berjualan. Lalu Pipit melakukan riset 
di internet untuk mencari produk-produk IKEA. “Saya 
memang kepikiran untuk jualan barang IKEA. Saya cek 
harganya di internet, tapi kok yang muncul malah jasa 
titip. Saya pelajari apa sih jastip itu, akhirnya saya pikir 
lebih baik buka jastip saja,” ucapnya.

Menurut Pipit, ada perbedaan antara jastip dan 
jualan produk seperti dirinya yang punya online shop 
saat itu. Jika online shop konsumen tidak mengetahui 
harga aslinya sebuah produk, jastip justru sebaliknya. 

Jeli dalam melihat peluang, itulah Pipit Ai 
Fatihah. Pada 2015, meski awalnya hanya iseng, 
dirinya jalan-jalan ke IKEA dan melihat barang-
barang di sana. Naluri bisnisnya muncul jika 
barang IKEA memang berkualitas dan bernilai 
jual tinggi. Terlebih IKEA hanya ada satu di 
Indonesia. Sejak itulah dirinya membuka usaha 
jasa titip yang sekarang makin berkembang.

Konsumen mengetahu harga asli produk dan bayaran 
untuk jasa titipnya. “Jadi benar-benar transparan, 
konsumen tahu berapa bayaran untuk kita. Awalnya saya 
buka di Instagram online shop baju, responnya bagus. 
Akhirnya saya fokus dan buka akun baru khusus IKEA,” 
jelas Pipit. 

Selain itu pembedanya adalah dalam prosesnya 
hingga sampai ke tangan konsumen. “Kalau baju kan 
tinggal masukkin ke plastik dan kirim. Praktis. Tapi ini 
agak repot ngurusnya, karena harus beli dulu di toko, 
lalu kita kemas sendiri sebelum dikirim ke konsumen. 
Repotnya karena barang-barang yang dibeli umumnya 
besar.”

Terlebih dalam perjalanannya ternyata 
perkembangan jastip ini sangat bagus. Diakuinya, 
konsumen yang telah memakai jasanya berasal dari 
Sabang sampai Merauke. Bahkan, pesanan dari luar 
negeri juga sering diterimanya. “Banyak nomor dari luar 
negeri masuk dan pesan barang. Tapi barangnya sih 
dikirim masih di dalam negeri. Mungkin para TKI yang beli 
untuk keluarganya.”

Bergerak di bisnis jasa ini, modal utamanya 
bukanlah uang melainkan kepercayaan. Seperti dirinya, 
memulai bisnis jastip ini benar-benar tanpa modal. 
“Hanya perlu smartphone yang bagus untuk foto produk. 
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Karena konsumen kan harus transfer dulu, lalu barang 
dikirimkan. Alhamdulillah sampai detik ini masih banyak 
orang yang percaya,” ungkapnya.

Saat ini Pipit lebih banyak menjual barang-barang 
furniture. Sebelumnya, dirinya main semua barang 
termasuk yang kecil-kecil dan pecah belah. Tapi ternyata 
risikonya cukup tinggi terutama saat proses pengantaran 
ke lokasi tujuan. Atas dasar itulah, furniture menjadi 
pilihan terbaik yang risikonya cukup minim. “Jual sofa, 
responnya cukup banyak. Kerusakannya juga lebih 
minim. Kalau barang kecil saya pun pilih-pilih yang tidak 
mudah rusak seperti karpet atau selimut,” ujarnya.

Selain produk IKEA, Pipit juga menjual beberapa 
produk dari brand lainnya. Diakuinya, keuntungan 
yang diambilnya juga tidak terlalu besar dari setiap 
yang dijualnya. Dalam sehari, katanya, ia bisa mengirim 
ke 10—20 alamat di Tanah Air. “Menaikkan harga 
juga disesuaikan dengan barangnya. Kami harus 
pertimbangkan tenaga untuk angkat (furniture berat), 
risiko kerusakan, dan lainnya.” 

Adapun platform yang digunakan sebagai sarana 
penjualannya adalah media sosial seperti Instagram, 
WhatsApp, dan marketplace seperti Shopee dan 
Bukalapak. Sampai hari ini, diakuinya prospek bisnis jastip 
masih sangat bagus. “Saya, misalnya, dari 2015 sampai 
sekarang sudah bisa beli mobil dan apa yang diinginkan 
bisa terbeli. Bahkan suami juga resign dari kantornya dan 

ikut terjun ke bisnis ini. Sangat menjamin lah,” bebernya.
Lalu, berapa sih omzetnya dari bisnis jastip ini? Pipit 

menjawab, “Dari salah satu marketplace saja, dalam dua 
tahun saya bergabung, omzet penjualan saya mencapai 
Rp3,5 M. Belum dari WA dan lainnya. Saya sendiri tidak 
pernah menghitungnya, kebetulan marketplace tersebut 
yang memberi report.”

Dengan pengalamannya di bisnis ini, Pipit 
menuturkan jika ketekunan adalah modal utama di bisnis 
ini. Selain itu, pelaku usaha bidang ini juga harus rajin 
pergi ke toko untuk update harga dan produk. “Yang 
penting juga, ini adalah etika bisnis jastip, jangan ambil 
foto dari jastip lain. Lebih baik foto sendiri, cari produk 
apa yang kira-kira bagus untuk dijual. Modalnya hanya 
itu. Tidak perlu modal uang, kecuali kalau mau setok 
barang,” ulasnya.

Seorang pelaku usaha juga harus mengetahui mana 
barang slow moving dan fast moving. Tips sederhana 
lainnya, jangan juga terlalu banyak barang yang dijual. 
“Kalau kebanyakan barang pusing juga. Satu toko saja 
barangnya kan banyak banget. Lebih baik pilih saja item 
mana yang akan dijual. Hal ini juga memudahkan admin 
dalam menjawab setiap pertanyaan dari konsumen 
terutama dalam masalah harga. Kalau kebanyakan, 
pusing dia menghafal daftar harganya,” demikian Pipit 
yang masih berusia 30 tahun ini.  (Cucun Hendriana/
Foto: Reza, ist)
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Menjadi Penalang
Kalau Anda memilih untuk tidak meminta uang muka 
terlebih dulu jika ada yang ingin titip beli barang, maka 
Anda harus siap mengeluarkan modal cukup banyak 
untuk menalangi belanjaan pelanganmu. Namun jika 
memang modal Anda tak banyak, tidak ada salahnya 
meminta uang pembayaran terlebih dahulu. 

Dunia belanja online saat ini tidak hanya diramaikan dengan banyaknya e-commerce yang 

beredar. Adanya media sosial pun dapat dijadikan peluang usaha yang menguntungkan, salah 

satu jenis usaha tersebut adalah jasa titip barang (jastip) atau personal shopper. Namun dibalik 

semua kemudahan, setiap usaha pasti memiliki risiko kerugian di samping keuntungan yang ada. 

Ada tantangan yang harus dihadapi sama seperti bisnis jasa titip ini. Apa saja tantangannya? 

Sulit Mendapat Pelanggan
Bisnis memang tidak selamanya berjalan lancar. 
Pelanggan pun bisa datang silih berganti. Untuk 
mendapatkan kepercayaan pelanggan tentu tidak 
mudah. Untuk itu Anda harus pandai memanfaatkan 
keahlian Anda untuk menyakinkan 
pelanggan baru. Testimoni dari pelanggan 
lama atau pelanggan setia pun sangat 
diperlukan agar pelanggan baru tak ragu 
menggunakan jasa Anda. Ini lah tantangan 
yang harus Anda hadapi. (teks:eri,bbs)

Harga Naik
Terkadang kenaikan harga tidak bisa diprediksi seblumnya. Bagi Anda 
pelaku jasa titip hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Saat Anda 
sudah terlanjur membanderol harga barang dan mencapai kesepakatan 
harga dengan pelanggan, harga yang naik tiba-tiba dapat mengulur 
banyak waktu untuk mendiskusikannya kembali. Risiko terberatnya adalah 
pelanggan yang batal menitip barang.
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