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pt. Auto mobil
DISEWAKAN

CEPATSHOWROOM DAN BENGKEL RESMI

RUANG KANTOR SANGAT STRATEGIS

Phone  : 0899889922

Classified ad
NOTED: HANYA CONTOH

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

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

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

HEMAT 
BERIKLAN
HEMAT 

BERIKLAN
PT Content First Indonesia bagian dari Elshinta Media

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

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

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

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

Hubungi:
PT Content First Indonesia

021-58359109

UKURAN
335x472 pxl

UKURAN
335x472 pxl
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SURAT REDAKSI

Tak hanya kaum perempuan yang suka belanja, kuam pria pun tak sedikit yang hobi mengikuti 
perkembangan mode. Apa pun itu, dari fashion, aksesoris, bahkan yang kelas berat, misalnya 
aksesori kendaraan. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tiap orang, 
merupakan hal yang sangat mudah. Tidak hanya marketplace dan berbagai toko online yang 

menyediakan segala macam kebutuhan yang bisa didapat secara online atau daring, tetapi juga 
melalui yang disebut jastip, atau jasa titip atau personal shopper. Anda yang hobi belanja, cukup 
dengan mempunyai smartphone yang hampir semua orang miliki saat ini, Anda bisa memulai bisnis 
jastip. Anda hanya perlu sedikit keterampilan memotret atau memvideo produk-produk yang menarik, 
lalu membagikannya ke media sosial atau bermacam-macam grup, selanjutnya tinggal menunggu 
kawan, saudara, konsumen, yang bakal menjadi pelanggan Anda selanjutnya. Semudah itukah? Ya! 
Anda bisa membaca kisah sukses mereka yang menekuni bisnis ini lebih dulu dari Anda. Anda juga 
bisa menemukan kiat-kiat dan tips menjadi personal shopper yang sukses karena sudah lebih paham 
dari para pakar dan pengalaman para personal shopper yang membagi pengalaman mereka untuk 
Anda di eMajels edisi ini. 

Salam, 

A. Widodo

Jasa Titip:  
Sedikit demi sedikit menjadi bukit



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. Bagaimana bisnis di bidang jasa ini 

menurut Edvan Muhammad Kautsar?

8 
Peluang

Hadirnya era digital 
menumbuhkan sejumlah sektor 
bisnis lain, salah satunya jastip. 

Jastip ngehits lantaran tidak 
semua orang bisa menjangkau 

barang yang ingin dibelinya. 
Kehadiran perantara yang 

memberikan jasanya adalah 
solusi bagi konsumen.

15 
Peluang

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. Apa sajakah itu?

18 
Persiapan Bisnis 

Panduan Bisnis

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. 

22 
6 Strategi Bisnis 

Jasa Titip
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Selain melalui online shop dan e-commerce, 
kini marak pula jasa titip yang bisa 

dilakukan oleh perorangan maupun 
melalui start up dan aplikasi. Salah satunya 

adalah HelloBly yang didirikan oleh Didit 
dan Fandy. Pipit Ai Fatihah jeli dalam 

melihat peluang. Meski awalnya hanya 
iseng, melihat barang-barang di IKEA, 

naluri bisnisnya muncul jika ada barang 
yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. 

Terlebih IKEA hanya ada satu di Indonesia. 
Sejak itulah dirinya membuka usaha jasa 
titip yang sekarang makin berkembang. 
Teknologi yang semakin maju di zaman 

sekarang, membuat orang semakin mudah 
berkomunikasi dan menjadikan banyak 

bisnis-bisnis baru. Jenisnya pun bermacam-
macam mulai dari barang hingga jasa 
semua tersedia. Kesempatan ini tidak 

dilewatkan oleh Bayu Sutrisno. Ia membuka 
jasa titip barang terutama dari Amerika dan 

Cina dengan nama titipbeliin.com.

40 
Success Story

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? 

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? 

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?

26 
Barang Jasa Titip 

yang Paling 
Digemari

32 
Tantangan Bisnis 

Jastip

36 
Keuntungan 

Bisnis Jasa Titip
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Sudah belasan tahun dirinya konsisten sebagai EO 
pameran di mal. Dalam sebulan ia bisa menggelar 

antara 10—14 pameran di berbagai mal di Jabodetabek. 
Fokusnya adalah untuk mengangkat produk UKM 

potensial agar berdaya jual lebih baik dengan dijual di 
tempat yang layak. Dengan mengikuti pameran dari mal 
ke mal, banyak pelaku UKM yang semakin berkembang. 

67 
Maestro 

RINA DIANATRI

Soehermin, pemilik Nasi Pecel Tradisional, awalnya 
membuka usaha kuliner ini sebagai CSR dari usaha-

usaha sebelumnya yang sudah sukses. Ia senang 
usahanya menjadi sebuah bisnis yang mampu 

menghidupi banyak orang. Bu Hermin, sukses sebagai 
pelaku usaha di bidang florist dan pengadaan telur 
untuk sejumlah hotel di Jakarta. Sebagai guru biola, 
Ferdinand Suganda menemukan beragam kesulitan 

bagi anak-anak yang belajar biola dalam menemukan 
instrument yang layak. Dalam pencariannya, dari 

sejumlah instrument yang beredar di pasaran, 
ia menemukan biola yang menurutnya terbaik, 

Eastman. Terkadang peluang usaha datang tanpa 
disangka-sangka, misalnya dari hobi atau dari hal 
yang disengaja. Endri Ani Agustina adalah salah 

satunya. Ia pun tak menyangka dari berjualan sandal 
bisa menghasilkan omzet puluhan juta per bulannya. 

Karena sama-sama memiliki passion di bidang 
usaha minuman, maka Muhamad Zulfikar dan sang 
istri Vindi Juliyani menangkap peluang itu. Mereka 
melihat pasar yang sangat luas, sebab bisa disukai 
tanpa mengenal usia, dari anak kecil hingga orang 

dewasa, serta seluruh lapisan masyarakat. 

77 
PENCERAHAN Pasangan Ussy Sulistiawaty dan 

Andhika Pratama tidak hanya 
harmonis dan kompak dalam berkarya 
tapi juga dalam berbisnis. Tidak hanya 
satu bisnis tapi sudah beragam bisnis 
yang sudah mereka lakoni. Hebatnya 
lagi kebanyakan bisnis yang mereka 

geluti mampu bersaing di pasaran dan 
meraup kesuksesan.

93 
BISNIS SELEB
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Seni memang sangat menarik. 
Setidaknya itulah yang 

dirasakan Ahmad Kodrat. 
Saat ini ia sedang menggeluti 

dunia ilustrasi. Tepatnya 
adalah memvisualisasikan 

dari sebuah kata atau kalimat 
menjadi sebuah bentuk visual. 

Sebenarnya lirik lagu, sajak puisi, 
cerita rakyat, atau kisah inspiratif 

bisa dibuat visualisai sehingga 
menjadi sebuah karya yang 

menarik. 

97 
INDUSTRI KREATIF

Diantara jenis-jenis bisnis yang 
dirintis dari hobi, bisnis kerajinan 
tangan termasuk salah satu bisnis 

yang cukup berkembang pesat. 
Bisnis ini semakin maju dan 

banyak mendapat permintaan 
seiring dengan meningkatnya 

daya beli masyarakat Indonesia. 
Bisnis ini pun bila ditekuni 

dengan sungguh-sungguh bisa 
mendatangkan pundi-pundi 
rupiah yang terbilang tidak 

sedikit.

Yolanda Christiany 
Sinudarsono mengawali 

usahanya setelah melihat 
peluang bisnis kecantikan 

kuku masih jarang ditemui. 
Yolanda pun yakin bisnis 
tersebut akan memiliki 

prospek yang bagus. Maka 
sejak January 2018, Yolanda 

mendirikan Alola Nail Bar.

103 
BISNIS UNIK

107 
FRANCHISE
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Motivator muda yang cukup berpengalaman dalam dunia bisnis 
dan public speaking. Perjalanan bisnisnya dimulai ketika masih 

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

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

Youngest Motivator of Asia. 

Edvan Muhammad Kautsar

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 Jastip sudah bisa 

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. 

Bisnis Jasa Titip (Jastip)
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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.
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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!

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.

Promosikan di Media Sosial
Promosi merupakan salah satu hal 
terpenting agar bisnis berjalan lancar. 
Buat akun khusus Jastip kemudian 
promosi dengan menggunakan hashtag. 

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.
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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.

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. 
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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.
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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.
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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!
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Bisnis Jastip 
yang Ngehits

Hadirnya era digital menumbuhkan sejumlah sektor 
bisnis lain, salah satunya jastip. Jastip ngehits lantaran 
tidak semua orang bisa menjangkau barang yang ingin 

dibelinya. Kehadiran perantara yang memberikan 
jasanya adalah solusi bagi konsumen. 
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Jastip alias jasa titip. Di era digital seperti 
sekarang, bisnis jastip sedang naik daun. 
Dengan modal yang minim bahkan 
tanpa modal, tapi bisnis ini menjanjikan 
keuntungan yang luar biasa. Diketahui, 
jastip merupakan peluang usaha untuk 
membelikan barang pesanan yang 
diminta oleh pengguna jasa. Umumnya 
para pelaku jastip memanfaatkan 
teknologi atau media sosial untuk 
menawarkan jasa pembelian barang.  
 
Bisnis ini bisa tanpa modal. Ya, sebab 
modal utamanya hanya mengandalkan 
kamera smartphone dan beragam 
aplikasi media sosial. Hasil foto itulah 
yang kemudian di-share di media sosial 
masing-masing pelaku usaha jastip. 
Dari sinilah diharapkan konsumen akan 
membeli beragam produknya. 

Bisnis ini sedang digandrungi lantaran 
bisa dilakukan dari rumah. Tidak 
diharuskan mengeluarkan anggaran 

untuk sewa lapak atau tempat. 
Selain untuk mengisi waktu luang 
dan hobi belanja, para pelaku usaha 
yang membuka jastip juga bertujuan 
menambah pemasukan. 

Adapun barang yang bisa dijual dalam 
bisnis ini sama seperti bisnis lainnya. 
Semua barang pada dasarnya bisa di-
jastip-kan. Hanya saja beberapa pelaku 
membatasi jasanya hanya untuk produk-
produk tertentu, misalnya khusus 
fashion, furniture, makanan, perabotan, 
dan lain-lain. 

Seberapa besar keuntungan dari bisnis 
ini? Di halaman-halaman eMajels berikut, 
kami ulas beberapa pelaku usaha yang 
sukses menjalankan bisnis ini, salah 
satunya Dev IKEA yang meraup omzet 
hingga Rp3,5 M dalam dua tahun 
menjalankan bisnis jastip. Luar biasa, 
bukan?
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Namun bisnis ini bukan berarti tanpa 
hambatan. Sebab dalam bisnis apapun 
risiko akan selalu ada. Dilansir dari 
berbagai sumber, suka duka bisnis jastip 
adalah sebagai berikut:

Hobi yang dibayar
Bagi yang suka belanja, tentu bisnis 
ajstip akan menghadirkan kesenangan 
tersendiri. Lewat bisnis ini, belanjaan 
Anda jadinya dibayarin orang lain. 

Talangi belanjaan
Salah satu yang perlu disiapkan adalah 
jika Anda harus membayar dulu pesanan 
konsumen dengan uang Anda. 

Harga tiba-tiba naik
Antisipasi berikutnya adalah jika sewaktu-
waktu yang Anda pajang di medsos tiba-
tiba naik. Hal ini bisa saja terjadi, untuk 
itulah Pipit dari Dev IKEA mengingatkan 
agar rajin-rajin pergi ke toko untuk 
update harga. 

Sulitnya mendapat pelanggan
Modal utama dalam bisnis ini adalah 
mendapat kepercayaan konsumen. Ini 
bukan perkara yang mudah, terlebih 
pelaku di bidang ini juga cukup banyak. 
Berikan pelayanan terbaik agar konsumen 
tetap setia dengan jasa yang Anda 
berikan. 

Nah, bagi Anda yang tertarik untuk 
membuka bisnis ini ada beberapa kiat 
yang bisa dijalankan. Yang utama dalam 
bisnis ini adalah pilih produk yang akan 
dijual, manfaatkan momen, promo di 
medsos, jujur soal harga, dan siapkan 
modal bila harus menalangi belanjaan 
atau menyetok barang. Selamat berbisnis!
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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:

Persiapan Memulai 
Bisnis Jasa Titip 

Beli Barang
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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. 

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. 
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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 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.
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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)

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.

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.
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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. 

6 
Strategi 

Bisnis 
Jasa 
Titip
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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. 

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.
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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.

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.
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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.

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)
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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?

Barang Jasa Titip yang 
Paling Digemari

       I Juli 2019 I Tahun XI I @eMajels26



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. 
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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.
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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.

Pakaian
Perempuan identik dengan pakaian. 

Maka tak salah bila Anda mencari target 
pasar di bidang ini. Tidak hanya 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. 
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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. 

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.
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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)

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. 
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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? 

Tantangan Bisnis Jastip
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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. 
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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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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)
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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?

Keuntungan Bisnis 
Jasa Titip
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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.

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. 
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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.

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. 
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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)

Mengelola Keuangan
Karena terbiasa membelanjakan 

barang orang lain maka Anda 
belajar mengatur keuangan 

dengan lebih baik. Anda akan 
berhati-hati ketika harus 

mengeluarkan uang. 
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HelloBly
Platform yang 
Mempertemukan Jasa Penitip 
dan Penitip Barang
Kemudahan dalam berbelanja 
semakin lama semakin 
memanjakan konsumen. Pilihan 
berbelanja pun semakin banyak. 
Selain melalui online shop dan 
e-commerce, kini marak pula 
jasa titip yang bisa dilakukan 
oleh perorangan maupun 
melalui start up dan aplikasi. 
Salah satunya adalah HelloBly 
yang didirikan oleh Didit dan 
Fandy.
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Didit mengatakan bahwa 
HelloBly adalah jasa titip 
yang cukup mudah antara 
penitip dan jasa penitipan. 

Para pengguna jasa titip ini hanya 
membuka aplikasi atau situs HelloBly, 
yang nantinya akan tersaji ragam 
penawaran barang yang dibelikan, 
baik itu barang di dalam negeri hingga 
luar negeri. “HelloBly adalah sarana 
mempertemukan antara jasa penitip 
dan penitip barang. Bisa dengan media 
sosial untuk promosi. Dengan adanya 
fitur chatting ini agar mereka bisa 
melakukan obrolan. Selain itu, kami 
juga menggunakan fitur payment, 
yaitu mengecek siapa saja yang sudah 
bayar atau belum membayar. Kami 
akan mengecek keadaan barang 

dikirim kemana saja dan berapa ongkos 
kirimnya.”

Menurut Didit salah satu alasannya 
mendirikan HelloBly adalah belum 
adanya wadah yang menjembatani 
antara penitip dan pelaku jasa titip. 
Sebab masih banyak orang yang 
kesulitan jika ingin membeli barang 
namun tidak ada di situs belanja di 
Indonesia atau mencari barang yang 
susah untuk ditemukan. Maka Didit pun 
memutuskan untuk mengembangkan 
jastip ini. Sebenarnya aplikasi ini 
sudah dibuat sejak 3 tahun yang lalu, 
tetapi mereka mulai develop dan rilis 
versi Beta pada Januari 2018. Baru 
setelah Januari 2019 aktif kembali. 
“Aktif maksudnya growing, termasuk 
marketing yang juga sudah lancar 
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setelah mengembangkan fitur yang 
sudah lebih aktif.” 

Namun Didit sempat bingung saat 
pertama kali memberi nama aplikasi 
buatan mereka tersebut. Mereka 
memberi nama salah satu karakter 
dalam film Toy Story yang bernama 
Buzz Lightyear. Menurut mereka 
karakter tersebut sangat cocok untuk 
mewakili seorang jastip yang suka 
menolong. “Kami memakainya sebagai 

singkatan, tetapi orang-orang juga 
taunya dari Bly. Jadi, Bly itu dari kata 
beli.” Sedangkan kata Hello merujuk 
pada setiap jastip yang akan membeli 
sebuah barang diawali dengan 
komunikasi chat terlebih dahulu. Didit 
mengatakan dengan adanya fitur 
chatting ini sangatlah membantu dari 
kedua pihak antara jasa penitipan dan 
penitip barang dalam berkomunikasi. 
Jika para e-commerce lain mencari 
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barang dengan membelinya terlebih 
dahulu dan check out. Para pengguna 
jasa titip ini akan memulai perbincangan 
terlebih dahulu. Biasanya mereka 
mencaritahu dulu dengan bertanya-
tanya. 

Lalu barang apa saja yang bisa 
dititipkan? Didit menerangkan bisa apa 
saja asalkan bukan barang terlarang 
dan berbahaya seperti benda senjata 
tajam atau narkoba. Rata-rata barang 
yang titip beli sangatlah beragam mulai 
dari makanan ringan, suplemen, mainan 
anak, fashion, hingga aksesori. Uniknya 
tidak harus menitip belikan namun bisa 
penitipan bawaan barang. 

Memastikan Kondisi 
Barang
Selanjutnya Fandy dan Didit 
menjelaskan jika seseorag ingin 
menggunakan aplikasi milik mereka 
maka user tersebut harus install terlebih 
dahulu dan melakukan register. Setelah 
itu user bisa memilih menjadi seorang 
jastip atau seorang penitipan barang. 
Jika ada seseorang yang sedang 
melakukan jalan-jalan ke mall tentunya 
banyak sekali diskon atau sale yang 
sangat fantastis. Jastip bisa langsung 
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membuka jasa P.O atau yang ingin 
melakukan titipan barang. Jika ada 
yang komplain antara jastip dan penitip 
barang, sebelum transaksi jastip dikirim 
hingga dibayar. 

Didit dan Fandy juga selalu memastikan 
kondisi barang, misalnya seperti 
ada noda pada barang atau ukuran 
barangnya yang diinginkan tidak sesuai 
maka harus diinformasikan kepada 
penitip. Inilah level yang nantinya akan 

memperkecil cocok atau tidaknya 
penerimaan barang. “Namun jika terjadi 
komplain di akhir, maka harus ada 
kesepakatan antara mereka yang akan 
melakukan mediasi antara jastip dan 
penitip barang.” Uangnya tetap ada 
di HelloBly dan keputusan ada antara 
jastip dan penitip barang. HelloBly 
tidak akan menghakimi ikedua belah 
pihak karena merupakan kesepakatan 
bersama.

Untuk menyakinkan penitip maka Didit 
dan Fandy akan menganjurkan user 
mereka untuk menitip ke jastip-jastip 
yang sudah diverifikasi. “Jadi, kami bisa 
memverifikasinya sesuai identitas. Yang 
kedua adalah kami menjamin titipan 
aman sampai tujuan.” Untuk menitip 
barang , penitip akan dikenakan biaya 
sekitar Rp500.000. Sejauh ini, pihak 
HelloBly tidak memungut komisi atau 
biaya sepeserpun. Sedangkan harga 
barang yang dititipkan mulai dari 
ratusan ribu hingga jutaan rupiah. 
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Tantagan Terbesar
Setiap usaha tentu ada rintangan namun 
bagi Didit dan Fandy melihat kendala 
sebagai tantangan. Didit dan Fandy 
membuat aplikasi ini bukanlah karena 
persaingan kompetitor tapi lebih ke 
arah social dan commerce. Apalagi 
aplikasi milik mereka adalah habit 
baru di dunia industri di Indonesia. 
Memang transaksi jastip ini akan 
terus berkembang dengan seiringnya 
berjalannya e-commerce. “Kami melihat 
masih ada yang berpikir bahwa aplikasi 
kami sama seperti di online shop. Proses 
edukasi untuk memperkenalkan habit 
baru ini merupakan challenge kami,” 
ujar Didit.

Ia menambahkan bahwa mereka 
menerapkan pendekatan dari sosialnya 
terlebih dulu. Jika  kompetitor lain fokus 
produk, mereka fokus dengan orangnya. 
Karena menurut mereka,  komunikasi 
dan hubungan personal dimana orang 
bisa menitip, mengobrol, melayani, dan 
rekomendasi yang ingin disentuh.

Saat ini total usernya ada 8.000 sampai 
9.000 dan total jastipnya saat ini ada 
850.000. Penitip barang juga bisa jadi 
jastip secara tiba-tiba. “Kami juga ada 
partner yang selalu mempromosikan 
dan merekomendasi. Nantinya akan 
freelance yang lebih banyak lagi. 
Selama ini penggunanya hanya di 
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Indonesia. Jastip lokal bisa melakukan 
open P.O di luar negeri. Untuk negara 
di Asia sendiri dari Korea, Jepang, 
Thailand, Malaysia, dan lain-lain.” 

Di Indonesia terutama di Jakarta lebih 
banyak jastip oleh-oleh. Mungkin karena 
Jakarta kota besar sehingga tidak 
mengalami kesulitan dalam membeli 
brand-brand terkenal. Namun, untuk 
orang-orang yang tinggal di luar 
daerah atau di pelosok akan mengalami 
kesulitan. 

Fandy menjelaskan bahwa kelebihannya 
dari aplikasi mereka adalah dari 
akurasi barangnya. Orang memilih 
menggunakan jasa mereka karena 
sudah tahu terlebih dahulu bahwa 
tempat perbelanjaan tersebut bagus. 
“Selain itu, barang dapat di review dan 
rekomendasi. Namun, ini juga sudah 
dipilih dari value didiskon.” 

Sementara untuk rencana ke depannya 
nanti mereka ingin merilis versi IOS 
karena saat ini, baru bisa digunakan 
pengguna android saja.  Jadi, kami akan 
mengembangkan fitur tidak hanya untuk 
memfasilitasi pengguna. Pada intinya, 
kami akan terus menjadi penyedia jastip 
dan sebagai wadah penitip dan jastip,” 
tutup Didit. (teks:adel/foto:reza)
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Pipit Ai Fatihah
2 Tahun Bisnis Jastip Omzet 
Rp3,5 M
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.
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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. 
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. 
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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 
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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. 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 

       I Juli 2019 I Tahun XI I @eMajels50



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.
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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.
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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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Titipbeliin.com
Bantu Beli Barang dari Luar 
Negeri
Teknologi yang semakin 
maju di zaman sekarang, 
membuat orang semakin 
mudah berkomunikasi dan 
menjadikan banyak bisnis-
bisnis baru. Jenisnya pun 
bermacam-macam mulai dari 
barang hingga jasa semua 
tersedia. Kesempatan ini tidak 
dilewatkan oleh Bayu Sutrisno. 
Lelaki lulusan marketing 
komunikasi Universitas Bakrie 
ini melihat ada peluang bisnis 
dari mudahnya informasi 
disampaikan dan didapatkan.
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Bisnis yang bernama Titipbeliin.com ini bergerak 
di bidang jasa titip untuk membelikan barang 
dari luar negeri. “Saat ini kami menyediakan 
2 negara yang jadi tujuan jasa titipbeliin, 

yaitu Amerika dan Cina.” Jasa yang diberikan oleh Bayu 
adalah membelikan barang yang terdapat di marketplace-
marketplace yang ada di dua negara tersebut. Lalu 
barang-barang itu akan dikirim secepatnya tanpa harus 
menunggu kiriman kargo seperti ekspedisi lainnya. 
Barang-barang itu bisa bermacam-macam mulai dari 
barang koleksi, onderdil kendaraan sampai obat-obatan 
yang belum ada di Indonesia
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Bayu mengatakan, bisnis jasa titipnya ini 
berbeda dengan yang lain. Alasannya 
adalah, ia selalu berusaha bahwa barang 
yang legal, baik dari cara masuk hingga 
pembayaran pajak yang dikenakan 
saat barang pesanan pelanggan masuk 
ke Indonesia. “Semuanya kita lakukan 
secara transparan, saat pemesanan 
pelanggan bisa melihat harga barang, 
pajak yang dibayar, ongkos kirim dan 
fee jasa pembeliannya, jadi semuanya 
sudah tertera,”jelas Bayu. Untuk 
pengiriman sendiri ia mengatakan sudah 
terdapat juga estimasi kapan barang 
sampai ke tujuan.

Masih Harus Banyak 
Belajar
Bayu kemudian menceritakan awal 
berdirinya usahanya. Ia mengatakan 
bahwa ide tersebut muncul untuk 
membantu orang-orang yang 
kebingungan ketika ingin beli barang 
dari luar negeri seperti Cina atau 
Amerika. “Biasanya Indonesia itu tidak 
masuk ke daerah pengiriman dari para 
penjual di luar negeri. Oleh karena itu, 
kami ingin mempermudah orang yang 
membutuhkan dengan menyediakan 
jasa membelikan barang tersebut.” 
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Selain itu ia melihat banyak orang yang 
tidak mengerti bagaimana ekspor dan 
impor sehingga bisa dimanfaatkan oleh 
orang-orang tak bertanggung jawab. 
“Salah satunya adalah bagaimana orang 
bangga pakai barang black market, 
padahal barang-barang itu sebenarnya 
tidak bayar pajak dan masuknya juga 
tanpa cara yang legal.” Karena itulah 
ia ingin bahwa lewat start up jasa titip 
miliknya mampu menjadi jembatan 
untuk menghadirkan barang dari luar 
negeri dengan cara yang mudah dan 
legal.  

Saat awal diluncurkan, ia dan timnya 
sudah memperkirakan barang apa yang 
akan menjadi sasaran utama dari calon 
pelanggannya. Namun ternyata tidak 
seperti yang diduga, terdapat beberapa 
perbedaan dari apa yang direncanakan 
awalnya. “Kami kira barang seperti 
apparel hypebeast atau barang hobi 
akan menjadi yang dominan, tetapi 
ternyata ada juga yang membeli barang 
yang lebih personal seperti obat atau 
herbal yang memang tidak dijual di 
Indonesia.” Bayu menjelaskan semua 
obat yang dimaksud bukanlah obat 
terlarang, tetapi obat khusus untuk 
penyakit tertentu.
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Mengenai nama untuk usahanya, Bayu 
mengatakan bahwa nama tersebut 
tercetus begitu saja dari salah satu 
rekan bisnisnya. “Saya langsung 
setuju karena titipbeliin adalah nama 
yang mudah diingat dan kurang 
lebih tepat dengan bisnis yang kami 
jalankan. Jadinya nama itu yang terpilih 
untuk startup ini,” jelasnya. Ia juga 
menambahkan selain menjadi pencetus 
nama, rekannya juga memiliki andil 
dalam bidang logistik. “Jadi memang 
dia sudah berpengalaman dalam logistik 
keluar masuk Indonesia.”

Dalam prosesnya ia mengaku banyak 
belajar. Salah satunya adalah bagaimana 
memperlakukan barang pelanggannya. 
“Kadang kita juga bingung karena 
barang dari luar itu masih bagus ketika 
sampai ke pelanggan terkadang dusnya 
penyok atau rusak.” Ia menambahkan 
untuk barang-barang hobi seperti 
action figure sangatlah penting. Maka 
dari itu ia dan rekannya memberikan 
perhatian ekstra untuk barang-barang 
yang dipesan lewat mereka. “Jadi 
barangnya kita repacking lagi disini 
sehingga bisa dikontrol dan juga 
diberikan perlindungan ekstra untuk 
barang-barang yang memang fragile.”
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Membuka Kesempatan 
Baru
Untuk Titipbeliin sendiri memang 
saat ini fokusnya masih ke end user. 
Namun saat ini Bayu sedang membuat 
program untuk para dropshiper yang 
ingin bekerja sama. “Karena kalau beli 
barang dari Cina itu lumayan rumit. 
Ada kartu khusus untuk berbelanja 
disana, dimana kartu itu khusus untuk 
warga yang tinggal disana. Jadi kami 
membuat kemudahan untuk para 
dropshiper untuk membeli barang dari 
sana dengan tarif yang transparan dan 
legal juga.” Ia mengatakan bahwa legal 
ini penting karena ia tidak ingin kucing-
kucingan dengan pihak berwenang. 
Bayu mengatakan penggunaan 
Titipbeliin sendiri diharapkan untuk 
menghindari kasus-kasus penipuan 
yang kerap terjadi di marketplace 
tujuan pembeli. Hal itu dapat dihindari 
karena ia memiliki tim yang terdapat 
di negara marketplace tersebut. Jadi 
untuk barang yang diinginkan oleh 
pembeli akan dilihat apakah barang 
tersebut benar atau tidak. Selain 
itu ia menambahkan tim lain juga 
mengurusi untuk impor dan terdapat 
pula customer service yang siap 
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membantu pelanggan. “Banyak kasus 
ketika customer langsung membeli 
di marketplace di luar negeri mereka 
harus mengurus sendiri logistiknya, 
dan terkadang tersangkut di bea cukai. 
Bahkan ada juga telepon yang meminta 
sejumlah uang atau ancaman penjara 
jika tidak membayar biaya masuk 
barang, karena hal-hal tersebut adalah 
blindspot bagi para customer.”

Selain itu untuk kedepannya ia ingin 
melebarkan lagi usahanya dengan 
menambah negara-negara lain yang 
bisa dititip belikan. Saat ini ia sedang 
melihat peluang dari beberapa negara 
di Asia Timur seperti Jepang dan 
Korea. “Karena usaha kami ini kan 
niche sekali ya, jadi harus benar-benar 
dilihat pelayanan dan kualitasnya harus 
tetap terjaga,” tandas Bayu. (teks:iwa/
foto:reza)
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Redaksi menerima saran, kritik dan 
masukan. Jika ada yang ingin Anda 

tanyakan sehubungan dengan isi 
eMajels, dapat mengirimkan surat ke 

redaksi:

eMajels,
Jl. Kedoya Duri Raya No.36

Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520. 
Atau ke alamat email 

majalahelshinta2@gmail.com dan 
 @eMajels.

 Kami tunggu partisipasi Anda.

Terima kasih atas usulnya. Tapi sebenarnya 
setiap edisi, kami selalu menampilkan bisnis 
yang dibahas secara khusus. Seperti edisi saat 
ini yang mengulas mengenai jasa titip atau 
JasTip yang kami bahas secara tuntas, lengkap 
dengan pendapat dari motivator muda Edvan 
M.Kautsar.

Saya ingin usul, bagaimana kalau eMajels 
membuat edisi khusus seputar bisnis? Boleh 
kuliner, bunga, atau apa saja. Sekalian beri tips 
atau kiat-kiatnya. Saya yakin pasti banyak yang 
setuju. Terima kasih.

Luciana, Bandung

Terima kasih buat eMajels yang sudah 
memberikan inspirasi melalui artikel-artikelnya 

juga tips yang diberikan oleh para pelaku usaha 
langsung. Semoga eMajels semakin sukses

Fiona, Jakarta Barat

Terima kasih. Kami sangat senang, artikel kami 
bisa bermanfaat sekaligus memberikan inspirasi.
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Rambah Bisnis Kuliner

Shahiyani Febri Wiraatmadja atau lebih 
dikenal dengan nama Aura Kasih kini semakin 
melebarkan sayap bisnisnya. Sebelumnya, ia 
bisnis kosmetika dan mode. Kini, Aura mulai 

merambah dunia kuliner dengan membuka kafe serta 
coworking space di Surabaya. Nama yang  diusung 
adalah Bober Cafe & Ruang Komunitas. “Saya melihat 
potensi menarik dari bisnis coworking space alias 
tempat nongkrong sekalian bekerja di kota pahlawan 
itu,” ujar Aura.

Meski di Surabaya sudah banyak kafe bertema 
serupa, artis yang doyan kulineran ini, tidak 
menganggap mereka sebagai saingan. Dalam bisnis 
ini, Aura menggandeng Fuad Bernardi putra dari Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai investor. Untuk 
pengembangan Bober Cafe dan Ruang Komunitas, 
Aura berencana membuat reading corner, tempat 
khusus yang menyediakan banyak buku sehingga 
pengunjung  dapat membaca dan berlama-lama di 
kafe. (teks:eri/ft:ist)
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Pasangan Melly Goeslaw dan Anto 
Hoed melebarkan sayap ke dunia 
bisnis yang tidak berhubungan 
dengan dunia musik. Melly dan 

Anto Hoed membuka bisnis retail yang 
diberi nama The Keranjang Bali. Bisnis 
ini merupakan sebuah destinasi wisata 
serta menjadi pilihan baru bagi wisatawan 
lokal dan mancanegara untuk melengkapi 
pengalaman liburan di Bali. Tidak hanya 
menjadi surga oleh-oleh, pengunjung 
juga akan disuguhkan pengalaman 
wisata bernuansa ‘Kampung Langit’ yang 
merupakan taman wisata yang berada di 
atas langit pertama di Bali. Dalam bisnis ini 
Melly dan Anto Hoed bekerja sama dengan 
pihak lain. (teks:eri/ft:ist)
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Ady Fairuz juga tertarik terjun ke dunia bisnis dan memilih bidang kuliner, 
tepatnya bisnis kopi. “Kopi di Indonesia terkenal memiliki keunggulan cita rasa 
yang berbeda. Selain sebagai destinasi wisata, Pulau Bali juga dikenal akan 
penghasil kopi dengan rasa yang unik dan nikmat. Makanya saya membuka 

kedai OTU Coffee,” tutur Adly. Walau kedai kopi pertamanya di Denpasar, Bali, Aldy 
sudah berencana membuka kedai kopinya di beberapa kota besar lain agar seluruh 
penikmat kopi dapat menikmati rasa unik kopi yang mereka tawarkan. Saat pengenalan 
bisnis barunya, Adly menawarkan beberapa hadiah menarik seperti sebuah motor 
hingga tiket liburan ke Singapura. “Promonya cukup menarik karena sambil ngopi bisa 
dapat hadiah menarik,” tandas Adly. (teks:eri/ft:ist)
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Pasangan suami istri Ayudia 
Bing Slamet dan Ditto 
Percussion kini merambah 
bisnis kuliner dengan 

membuka coffee shop yang bernama 
Stuja Coffee. Alasan Ayudia dan 
Ditto membuka usaha kopi lantaran 
keduanya memang suka minum kopi. 
Selain itu, kopi juga masih menjadi 
minuman favorit orang-orang saat ini. 
Berbeda dengan bisnis kopi lainnya, 
Ayudia dan Ditto mengusung konsep 
ramah lingkungan untuk bisnis kopinya 
ini. Mereka menggunakan botol untuk 
kopinya. “Botolnya kaca, bisa dipakai 
lagi. Teman-teman yang mau bawa 
botolnya kembali bisa atau buat 
tumblr bisa,” jelas Ayudia. Selain dari 
botol, mereka juga menggunakan 
sedotan yang bentuk plastik tapi bisa 
terurai. (teks:eri/ft:ist)
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Aurel Hermansyah menunjukkan 
keseriusannya dalam menjalani bisnis 
kuliner. Hal tersebut dibuktikan 
dengan niatnya untuk belajar lebih 

dalam tentang masak-memasak. Aurel 
mengaku pada dasarnya ia memang sangat 
senang memasak. “Dari kecil saya suka 
masak, dari nasi goreng atau cookies. Kalau 
baking lebih menantang, karena kalau bantet 
ya sudah tidak jadi,” ujar Aurel. Oleh karenanya 
ia ingin belajar lebih dalam tentang bisnis di 
bidang kuliner dan mendalami pembuatan 
makanan terutama kue. (teks:eri/ft:ist)
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Rina Dianatri

Lejitkan 
Produk UKM 
dari Mal ke Mal
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Hj. Rina Dianatri telah menekuni jasa 
Event Organizer (EO) pameran ini 
sejak tahun 2000. Memulai usaha ini 
berangkat dari niat mulianya yang 

ingin mengangkat UKM lokal agar naik kelas. 
Salah satunya adalah dengan menggaet mereka 
untuk berpameran di mal-mal di Tanah Air. 
“Dengan mendapat tempat yang layak untuk 
berjualan, mereka bisa mendapat selisih jual 
yang lebih baik untuk kehidupan mereka,” 
ujarnya.

Bunda Rina, demikian sapaannya, melihat 
banyak produk UKM yang berkualitas selama 
ini dijual secara borongan. Dengan jumlah 
pengrajin di Indonesia yang cukup besar dan 
kuat, ia berpandangan salah satu kelemahannya 
adalah dari sisi pemasaran. “Produknya ada 
karena pengrajinnya cukup banyak, tapi mereka 
kesulitan dalam memasarkan produknya. Nah, 

saya hadir sebagai EO pameran yang membawa 
produk-produk lokal ke mal.”

Dirinya juga tak hanya menggelar 
pameran untuk UKM, terkadang pameran yang 
melibatkan selebriti dan para desainer juga 
dilakukannya. Termasuk dalam hal lokasi, saat 

Sudah belasan tahun dirinya 
konsisten sebagai EO pameran 
di mal. Dalam sebulan ia bisa 
menggelar antara 10—14 
pameran di berbagai mal di 
Jabodetabek. Fokusnya adalah 
untuk mengangkat produk UKM 
potensial agar berdaya jual lebih 
baik dengan dijual di tempat yang 
layak. Dengan mengikuti pameran 
dari mal ke mal, banyak pelaku 
UKM yang semakin berkembang. 
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ini yang terbanyak memang di mal, tapi dirinya 
juga terbiasa menjadi pelaksana berbagai event 
seperti ulang tahun pemerintahan daerah, 
instansi, dan lain-lain. 

Sebagai EO dirinya dituntut untuk 
menciptakan ide-ide baru, kreativitas, dan 
inovasi dalam mendekor sebuah pagelaran. 
“Salah satu yang kami siapkan dalam setiap 
pameran adalah dekorasi yang unik, sehingga 
para pengunjung mal tertarik untuk datang ke 
pameran. Dengan yang kami lakukan diharapkan 
para pemilik produk bisa berjualan dengan 
nyaman,” ucapnya.

Di bawah bendera Poeri Enterprise, 

diakuinya jumlah peserta yang mengikuti 
beragam pamerannya sudah berjumlah ribuan 
orang. Tak hanya dari Jabodetabek pesertanya 
juga berasal dari berbagai daerah. Demikian 
produknya, kain tenun dari NTT, misalnya, 
melalui pamerannya berhasil masuk ke Jakarta. 
“Intinya sih bagaimana produk yang mereka 
punya bisa saya bawa ke pameran dan terjual 
dengan harga yang bagus.”
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Terkait Poeri Enterprise, pemilihan kata 
Poeri sendiri merupakan singkatan nama dirinya 
dan sang suami, Poerwanto dan Rina. “Bagi 
saya ini jadi semangat dan inspirasi dalam 
berbisnis, karena ada harapan, doa, dan restu 
dari keluarga,” tukasnya.

Bunda Rina menjelaskan, untuk menarik 
minat pengunjung mal, pameran yang 
dilakukannya dikonsep secara tematik. Ada 
pameran yang khusus menampilkan produk-
produk dari para aratis dan desainer di 
Indonesia, ada pameran khusus sneaker, khusus 
clothing, atau mom and kids. “Saya buat 
suasana yang enak agar pamerannya tidak 
itu-itu saja. Dengan demikian pengunjung yang 
datang ke mal tidak bosan karena temanya 
beragam,” sebutnya lagi.

Pemilihan mal sebagai lokasi pameran ini 
juga bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemilihan 
mal lebih pada soal keamanan. Sebab, pameran 
di mal, barang ditinggal di malam hari pun 
cukup aman. 

Tapi meyakinkan pengelola mal juga bukan 
perkara yang mudah. Menurutnya, banyak 
pengelola mal memercayakan penyelenggaraan 
pameran dan acara lain ke dirinya lantaran ia 
turun langsung. Mulai dari memuat barang ke 
dalam mal hingga pameran berlangsung. “Rata-
rata pemilik EO lain itu tidak turun, serahkan 
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saja ke karyawan. Nah, saya tidak begitu. Saya 
ingin karyawan bisa langsung ngomong ke saya 
kalau ada masalah dan keputusan bisa segera 
diambil,” ujar dia. 

Selebihnya, pameran di mal juga memiliki 
durasi cukup panjang, antara 2 minggu hingga 
satu bulan. Berbeda dengan pameran di 
perkantoran yang umumnya hanya 3—4 hari. 
“Dengan waktu yang lama ini, setidaknya kami 
tidak terlalu sering bongkar-pasang properti/
partisi pameran.”

Bunda Rina sendiri merupakan tipikal 
orang yang senang berkreasi dan berekspresi. 
Sehingga setiap ruang kosong di arena 
pameran, ia bisa kemas dengan kreasi-kreasi 
menarik sesuai tema pameran. “Saya nyaman 
dan bisa berekspresi. Banyak ide yang bisa saya 
tuangkan di sana,” ungkapnya. Sampai sekarang 
sudah ada puluhan mal yang telah bekerjasama 
dan menjadi lokasi langganan untuk pameran.  

Setiap mal dalam sekali pameran bisa 
menampung antara 30—80 peserta, hal itu 
disesuaikan dengan kondisi area pameran. 
Bahkan, kalau area mal-nya cukup besar bisa 
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juga sampai 200 peserta. “Untuk pameran ini 
peminat di Jakarta masih cukup tinggi. Di usia 
yang tidak muda lagi, sekarang ini saya fokuskan 
area pamerannya di mal-mal di Jabodetabek,” 
imbuh wanita berusia 51 tahun ini.

Prospek bisnis EO ini masih cukup bagus. 
Terlebih EO pameran di mal masih sangat 
dibutuhkan para pengelola mal. Menurutnya, 
mal sendiri dengan karyawan yang ada tidak 
mungkin untuk menghadapi peserta pameran 
satu per satu. Oleh sebab itu, EO menjadi 
alternatif yang menjadi pilihan. “Mal itu 
memerlukan EO yang mengerjakan pameran di 
tempatnya.”  

Berpengalaman belasan tahun di bidang 
ini, diakuinya banyak tantangan yang harus 
dihadapi seorang EO. EO itu, katanya, harus bisa 
lebih kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan 
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peserta ikut pameran dengan membawa produk 
model tahun lalu,” dirinya mengingatkan. 

Bagi para peserta, Bunda Rina memberikan 
sejumlah kiat sukses berpameran di mal. Yang 
paling penting adalah bisa melihat market mal 
yang akan dijadikan lokasi pameran. Sebab 
masing-masing mal memiliki karakteristik 
berbeda. “Kembali lagi peserta pun dituntut 
untuk memiliki ide kreatif dalam menata produk-
produknya. Jika fashion, dari mulai kelengkapan, 
ukuran, sampai warna, itu harus diperhatikan.” 

Ia meyakini jika pameran di mal masih 

menjadi sarana yang bagus untuk memasarkan 
sebuah produk. Hal ini bisa terlihat, misalnya, 
dari testimoni para pengunjung mal yang 
happy dengan keberadaan pameran. “Di mal itu 
marketnya ada, pengunjungnya banyak, tinggal 
bagaimana kreativitas kita dalam memasarkan 
produk yang akan dijual. Terkadang banyak 
yang pengunjung yang pergi ke mal awalnya 

hal-hal yang upto date. Misalnya saja soal 
dekorasi yang harus kekinian. Termasuk dalam 
hal produk yang dipasarkan, para peserta 
pameran harus mampu menghadirkan produk-
produk terbaru.

Atas dasar inilah dirinya selalu 
mengingatkan kepada para peserta pameran 
jika update produk itu sesuatu yang sangat 
penting. Jika tidak maka akan ditinggalkan 
oleh konsumennya. “Model baju yang dibawa, 
misalkan, dalam tiga bulan sekali minimal harus 
update, harus ada yang baru. Jangan sampai 
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hanya mau makan saja. Tapi 
saat melihat produk yang unik 
di pameran, dia lalu mampir 
dan berbelanja.”

Bunda Rina mengingatkan, 
seperti bisnis lainnya, pameran 
di mal pun tidak menjamin 
akan laris terus-menerus. 
Biasanya yang paling ramai 
seperti Ramadan, dimana 
para pelaku usaha di bidang 
fashion bisa menjual produk 
lebih banyak.  Atau musim 
liburan anak sekolah juga 
cukup bagus untuk penjualan. 
“Jadi memang ada tanggal-
tanggal yang ramai, ada juga 
tanggal yang kurang. Sebagai 
EO dan peserta sebaiknya 
mengetahui dan bisa membaca 
kondisi. Sehingga saat kita ikut 
pameran dan pendapatannya 
minim, jadi tidak kaget. 
Sebaliknya, jika di hari biasa, 
misalkan, hanya mampu 
menjual antara 20—30 pcs, 
tapi saat Ramadan bisa tembus 
di atas 100 pcs,” jelas dia.

Poeri Enterprise sendiri 
dalam sebulan mampu 
menggelar pameran antara 
10—14 kali di berbagai mal 
yang telah bekerjasama. Waktu 
yang paling singkat adalah dua 
minggu. Para peserta pameran 
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umumnya adalah pelaku UKM yang telah ikut 
pameran bertahun-tahun sehingga terbiasa 
pameran dalam waktu panjang. 

Dengan waktu yang cukup panjang, bahkan 
ada beberapa pelaku UKM yang meminta 
pameran agar dilakukan terus-menerus. 
Tapi tentu hal ini pun dibatasi lantaran mal 
sendiri harus me-refresh pameran-pameran 
yang diselenggarakannya. “Untuk memikat 
pengunjung, mal kan tidak bisa juga pameran 
batik sepanjang tahun. Mereka harus refresh. 
Sekarang fashion, besok temanya harus 
berbeda.” 

Dalam menjalankan bisnis ini, Bunda Rina 
ternyata memiliki niat mulia, yakni untuk bisa 
sukses bersama-sama. Dirinya sangat bahagia 
jika ada peserta yang ikut pamerannya bisa 
berhasil dalam kehidupannya dan meningkat 
secara ekonominya. Bukan isapan jempol, 
sebab beberapa peserta pameran akhirnya bisa 
sukses dalam bisnisnya. “Yang semula tidak 
punya mobil, dengan rajin ikut pameran, dia 
bisa beli mobil. Bisa bangun rumah. Artinya kan 
usaha yang dilakukannya berhasil. Hal ini sesuai 
dengan target saya yang menginginkan agar 
para peserta bisa sukses bersama kami.”

Sebagai EO dirinya memahami jika ia adalah 
jembatan antara mal di satu sisi dan peserta 
di sisi yang lain. Nah, agar citra mal bagus di 
mata peserta, maka dekorasi yang dihadirkan 
pun haruslah istimewa. Terkait dekorasi ia 
pun tak segan untuk mengerjakannya sendiri 
dari konsep sampai ke pembuatan partisinya.  
“Ya, saya bikin sendiri dekorasinya. Saya ada 
belasan gudang untuk menyimpan partisi-partisi 
tersebut,” ucapnya.
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Orang tua saya juga dulu berbisnis. Hal ini pula 
yang menurun ke anak saya, dimana dia juga 
lebih tertarik untuk mengembangkan bisnis EO 
yang lebih bervariatif dan mengkreasikannya 
dengan teknologi digital,” demikian Rina. (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza, ist)

Kesuksesannya dalam berbisnis ini 
adalah buah dari kesenangannya pada dunia 
bisnis. Diketahui sebelumnya Rina lebih dulu 
berkecimpung dalam bisnis biro perjalanan mulai 
1998 hingga 2008. Terkait hal ini ia bercerita, 
“Dari dulu saya memang senang berbisnis. 
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Nasi Pecel 
Omzet Rp150 Juta
Sebulan
Niatnya untuk membantu kalangan 
kurang mampu, tapi nyatanya nasi 
pecel yang didirikannya banyak 
dikunjungi kalangan bermobil. 
Nasi Pecel Tradisional yang saat 
ini terdapat di Pos Pengumben dan 
Meruya menjadi sebuah bisnis yang 
mampu menghidupi banyak orang.
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Soehermin, sang owner Nasi Pecel 
Tradisional, awalnya membuka usaha 
kuliner ini sebagai CSR dari usaha-
usaha sebelumnya yang sudah sukses. 

Diketahui, Bu Hermin, demikian sapaannya, 
sukses sebagai pelaku usaha di bidang florist 
dan pengadaan telur untuk sejumlah hotel di 
Jakarta. 

Tujuh tahun lalu, Hermin mulai merambah 
ke usaha kuliner. Usaha sebelumnya sudah besar  
sehingga dirinya memilih untuk menjalankan 
bisnis lain yang tidak terlalu menguras pikiran. 
“Saya termotivasi untuk membuat warung 
yang bisa memberi hidup pada orang lain. 
Saya berikan subsidi, target marketnya adalah 
kalangan menengah ke bawah. Saya awalnya 
berharap yang mampir ke warung ini adalah 
para pemulung dan kalangan kurang mampu. 
Tapi ternyata yang datang malah orang-orang 
bermobil,” katanya. 

pariwisata. Saya kira membuka tempat makan 
di lokasi pariwisata adalah hal yang tepat,” 
tuturnya.

Diakui Hermin, meski berbisnis di bidang 
kuliner, sebetulnya dirinya tidak pandai 
memasak. Untuk operasional dua nasi pecelnya 
di Jakarta, ia mengandalkan para vendornya. 
Selama tujuh tahun, dari bumbu pecel sampai 
kerupuk, ia di-supply oleh para vendornya. 

Karena tak berorientasi profit, sejak awal 
warung ini pun tidak dibranding dengan serius. 
Seiring dengan semakin banyaknya pengunjung, 
penataan pun mulai dilakukan meskipun 
alakadarnya dengan menghadirkan sejumlah 
peralatan klasik. “Tapi bukan juga yang antik 
atau etnik, semua barangnya murah. Nah, karena 
respon yang baik ini, saya punya mimpi dalam 
waktu dekat akan membuka tempat makan 
yang benar-benar serius di kawasan Singosari, 
Malang, Jawa Timur,” ucap Hermin.

Dirinya menginginkan untuk membuka 
rumah makan unik berkonsep joglo yang 
di dalamnya terdapat galeri batik sekaligus 
menawarkan wisata sejarah lokal. Jika tidak ada 
aral melintang, Agustus mendatang warung di 
area 500 meter ini sudah dibuka untuk publik. 
“Kebetulan saya dapat lahannya di Malang, 
sehingga saya buka di sana. Selain itu, saat ini 
kan pemerintah juga sedang menggalakkan 
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“Saya ingin memberdayakan para vendor. 
Selama 7 tahun ini, misalnya, bumbu saya ambil 
dari Kediri, Alhamdulillah anak-anaknya sudah 
pada besar dan bisa sekolah. Demikian dengan 
vendor kerupuk, rengginang, tempe, mereka 
bisa hidup lebih baik. Karyawan saya juga bisa 
hidup, bisa umroh. Itu semua kebahagiaan yang 
tak ternilai,” ulasnya.

Usaha yang memberi manfaat bagi banyak 
orang ini menjadi sumber kebahagiaan baginya. 
Dengan harga yang cukup murah, Rp12 ribu 
per porsi, ia mengungkap keistimewaan nasi 
pecelnya dibandingkan yang lain terutama dari 
segi rasa. “Bumbunya berbeda. Dan di sini hanya 
menjual nasi pecel, tidak menjual makanan lain. 
Semuanya original-tradisional. Sejauh ini respon 
pasar sangat baik,” ungkapnya.

Soal profil konsumennya saat ini Hermin 
bercerita, umumnya adalah para pekerja 
kantoran, perumahan, dan sekolahan sekitar. 
Dalam sehari rata-rata pengunjung warungnya 
sebanyak 250 orang. Dirinya menyebut, dari 
awal biasanya dirinya hanya menghabiskan 
10 kg bumbu pecel, saat ini bisa habis 170 kg 

bumbu. Tak aneh hal ini juga berdampak pada 
pendapatannya yang bisa mencapai antara 
Rp100—150 juta setiap bulannya.  

Di bidang kuliner, Hermin mengaku 
menjadi lebih santai dibanding dengan dua 
bisnis sebelumnya. Bisnis florist dan telur, 
menurutnya, dituntut untuk berpikir keras, 
profit oriented karena dirinya harus membayar 

banyak karyawan. Oleh sebab itu dirinya harus 
konsentrasi dan terus membranding bisnisnya. 
Tapi yang dilakukannya tak sia-sia, sebab 
konsumen untuk bisnis telurnya, misalnya, 
tersebar di seantero Jakarta. Pangsa pasarnya 
adalah hotel-hotel yang cukup ternama. 

Di usianya yang tidak lagi muda, Hermin 
tetap berpikir untuk melakukan sesuatu dengan 
cara berbeda. “Nah, di kuliner ini saya tidak 
usaha berpikir bisnis. Dengan segala kebaikan 
yang diberikan, alhamdulillah semua berjalan 
lancar dan tercukupi,” katanya. 

Dengan pengalaman bisnis yang dilaluinya, 
ia melihat jika masih banyak orang takut 
untuk memulai bisnis. Seperti dirinya yang 
sebelumnya pernah bekerja kantoran selama 
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20 tahun. “Umumnya untuk memulai sesuai itu 
takut. Takut rugi, takut tidak ada modal, dan 
lain-lain. Tapi akhirnya saya berpikir, kenapa 
harus takut. Warung ini sendiri tidak ditarget 
(pendapatannya –red). Keyakinan saya, semua 
yang berangkat dari kebaikan pasti akan baik.”

Menurut Hermin, prospek bisnis kuliner 
ke depan masih sangat bagus dan masih akan 
berkembang. Tidak hanya kuliner moderen, 
tapi juga kuliner-kuliner tradisional seperti 
yang dilakukannya. “Saat ini di mall saja 

semua kuliner dari tradisional sampai modern 
diakomodir. Sebab semua orang tiap hari 
makan, dan mereka bisa memilih makanan yang 
akan disantapnya. Tidak usah khawatir tidak 
ada yang beli, semua ada pangsa pasarnya 
tersendiri. Dengan fakta ini saya yakin bisnis ini 
tidak ada matinya,” tuturnya. Ke depan, ibu dua 
anak berusia 51 tahun ini mengaku akan tetap 
fokus di kuliner yang kental dengan nuansa 
tradisional. (Cucun Hendriana/Foto: Reza, ist)   
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Seribu Sandal 
Bohemian 
Laku Terjual 
Setiap Bulannya

Terkadang peluang usaha datang tanpa 
disangka-sangka, misalnya dari hobi atau 
dari hal yang disengaja. Beberapa orang 
sudah membuktikan hal tersebut dan berujung 
kesuksesan. Endri Ani Agustina adalah salah 
satunya. Ia pun tak menyangka dari berjualan 
sandal bisa menghasilkan omzet puluhan juta 
per bulannya.
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Endri panggilan akrabnya saat duduk di 
bangku kuliah sekitar tahun 2017, sudah 
memulai bisnisnya. Keputusannya untuk 
berbisnis didasari kesukaannya serta 

kebutuhan hidup. “Waktu itu semester 7 kuliah 
dan mulai mikir setelah lulus mau apa. Inginnya 
punya penghasilan tetap jadi tidakmenganggur,” 
tuturnya.

Endri juga berharap dengan memiliki usaha 
maka bisa pula untuk membiayai hidupnya. 
Endri pun mantap untuk membuka usaha. 
Karena kebetulan ia suka tipikal bohemian 
jadi ia membuat sandal tali bohemian. Namun 
berbisnis ternyata tak semudah yang ia 
bayangkan. Perempuan kelahiran Jepara ini 
harus rela membagi waktu antara sekolah dan 
bisnisnya. Rasa lelah yang dideritanya sering 
memunculkan keinginan untuk mengakhiri 
usahanya. Belum lagi teman-temannya 
sering nyinyir karena kuliah sambil berbisnis, 
apalagi ia sempat keteteran saat membuat 
skripsi. “Banyak yang bilang  saya seharusnya 
mengerjakan skripsi jangan jualan saja.Tapi 
mereka tidak tahu, usaha itu bisa menghidupi 
saya. Tapi saya tidak perlu menjelaskan,” 
ujarnya.

Namun karena memang sudah niat, maka 
Endri pun tak goyah. Ia bertekad menjalani 
bisnis serta kuliahnya dengan fokus.Akhirnya 
dengan modal sekitar satu jutaan, Endri 
gunakan untuk membeli bahan dan hanya dapat 
renda meteran dan sandal sekitar 40 pasang.

Sandal model 2 stap dibuat di kamar kos 
dengan bahan seadanya. Dengan mengusung 
tema bohemian, Endri membuat produknya 
menjadi lebih berbeda dengan sandal pada 
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umumnya. “Tema bohemian sendiri seperti etnik 
tasel pompom renda-renda dan vintage jadi 
membuat sandal ini lebih menarik,” jelasnya. 

Endri membawa tema tersebut karena 
kebetulan ia suka dengan bohemian dan 
mencoba mengaplikasikan pada sebuah 
karya yang bisa diapresiasi orang dengan 
cara diperjualbelikan. Endri kemudian mulai 
posting produk sandalnya melalui media sosial 
Instagram. Tak disangka dari sini omzetnya 
langsung cepat naik karena banyaknya peminat 
yang tertarik membeli produknya. Melihat 
respon yang didapat sangat baik sehingga ia 
bertekad untuk mengembangkan usahanya 
yang bernama Jolys Project agar semakin 
dikenal. 

Dalam waktu satu bulan, Endri berhasil 
balik modal. “Sekarang sekitar 1000pieces 
sebulannya dan semakin meningkat. Kami 

sudah menyiapkan stok hingga 2000-an 
sepatu. Kalau modelnya sudah lebih dari 14 
model sandal dan lebih dari 200 desain,” tutur 
perempuan yang hobi menulis ini. Endri telah 
mampu membuktikan bisnisnya sukses. Dengan 
hargapaling murah Rp40ribu dan paling mahal 
Rp60ribu, Endri berhasil memperoleh omzet 
sebesar Rp50 juta per bulan.

Sebelumnya Endri pernah berjualan jilbab 
dan sempat laris juga tapi karena kuliahnya jadi 
terganggu maka ia tidak bisa mengikuti pasar 
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dan memilih fokus kuliah. “Tapi paling tidak saya 
jadi punya pengalaman,” ujarnya. Sebenarnya 
dalam hal berjualan bukan merupakan hal baru 
bagi Endri. Sejak duduk di bangku Sekolah 
Dasar, ia sudah berjualan jajan ringan dan ketika 
SMA berjualan bros dari flanel. “Saya senang 
saja kalau jualan. Sampai memilih menjadikan 
pekerjaan tetap saat ini.”

Untuk desain sepatu sampai hiasan 
bohemian semuanya dari Endri. “Karena 
menurut saya bukan hanya bagus tapi harus 
bisa menjual karya itu.” Saat ini Endri memilih 
memasarkan produknya melalui online. Dari 
media sosial seperti Instagram, ia memperoleh 

banyak reseler dan untuk memperluas 
penjualannya Endri menjual produknya melalui 
e-commerce. Maka tak heran bila pembelinya 
sudah dari Sabang sampai Merauke. Untuk 
pesaing, Endri merasa dengan semakin 
banyak kompetitor maka ia harus semakin 
kreatifciptakan produk dan berkreasiterus, Endri 
hanya ingin selalu berpikir positif.

Kendala lain yang dihadapi Endri adalah 
kewalahan dengan orderan yang ada tapi semua 
dijalaninya dengan senang hati karena bisnis 
ini sudah menjadi pilihannya. Namun seiring 

dengan makin banyak reseler makin bayak 
yang terinspirasi mengikuti produknya. “Tidak 
apa-apa artinya saya telah membuka jalan untuk 
orang mencari rezeki dari ikut jualan. Dengan 
jualan jadi makin bermanfaat buat sekitar,” 
tuturnya. Rencana kedepannya nanti, Endri ingin 
menjadikan usahanya menjadi lebih besar lagi 
dan membuat produk lebih banyak lagi. “Selain 
itu saya juga ingin berjualan baju dan aksesori 
dengan tema yang sama yaitu bohemian juga.”

Endri mengaku selalu positif dan optimis 
menghadapi masa depan usahanya. “Kalau 
mau usaha ya dicoba biar tahu rasanya. 
Kalau tidak dicoba ya tidak akan tahu.” Saat 
menemui kegagalan, Endri mengaku tidak 
patah semangat. Demikian juga jika belum 
ada pengalaman, ia tak segan mencari sambil 
jalan banyak belajar sehingga akan banyak info 
wawasan yang didapat. “Pokoknya jangan takut 
karena ketakutan itu yang membuat semuanya 
hanya menjadi angan. Memang bisnis itu 
tidak selamanya pastiberhasil, itul adalah suka 
dukanya. Banyak doa dan usaha,” tutupnya. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Muhamad Zulfikar

Jangan Takut untuk 
Memulai Bisnis
Bisnis minuman menjadi salah satu bisnis yang 
paling banyak diminati oleh para pebisnis. 
Minuman itu sendiri memiliki beragam-ragam 
rasa dan bentuk. Cerahnya prospek bisnis 
minuman ditandai dengan menjamurnya outlet 
yang di berbagai tempat. 
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Karena sama-sama memiliki passion 
di bidang usaha minuman, maka 
Muhamad Zulfikar dan sang istri 
Vindi Juliyani menangkap peluang 

itu. Mereka melihat pasar yang sangat luas, 
sebab bisa disukai tanpa mengenal usia, dari 
anak kecil hingga orang dewasa, serta seluruh 
lapisan masyarakat. “Serta untuk membantu 
perekonomian bangsa dengan cara membuka 
lapangan pekerjaan.”  Lebih lanjut Zulfikar 
mengatakan sebelum siap membuka usaha, ia 
sudah melakukan berbagai percobaan untuk 
membuat menu-menu yang asik. “Kami juga 
dibimbing dengan para ahli di bidang kuliner 
yang sudah berpengalaman, dari chef salah satu 
perusahan keju ternama, barista perusahaan 
besar, hingga bartender sebuah hotel yang 
memiliki jam terbang cukup tinggi.” Mereka 
melakukan semua hal tersebut karena ingin 
membuat produk minuman kekinian dengan 
rasa unik, harga terjangkau.

kami utamakan, mulai dari karyawan kami 
menggunakan konsep hospitallity,” ujar Zulfikar. 
Ia juga menambahkan memiliki metode 
pembayaran yang lengkap mulai dari cash, debit 
hingga scan barcode payment. 

Zulfikar menjadikan kualitas rasa, tampilan 
packaging, hingga keramahan pelayanan 
menjadi ciri khas usahanya. Sedangkan untuk 
memberikan identitas dari sebuah usaha 
dan bisa membangun brand, Zulfikar pun 

Setelah melalui beragam trial and error, 
maka Zulfikar dan Vindi pun mantap untuk 
memulai usaha minuman kekinian dengan 
nama BAIK. Respon yang didapat pun sangat 
menyenangkan dengan disambut baik oleh 
masyarakat. Menurut Zulfikar, cita rasa yang 
khas membuat permintaan minuman ini 
sangat tinggi membuat peluang bisnis ini 
sangat menguntungkan. “Selain konsistensi 
rasa, pelayanan terhadap pelanggan sangat 
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memberikan sablon logo di gelas plastik sangat 
dilakukan. Dengan demikian maka diharapkan 
pembeli akan selalu ingat. Untuk harga agar 
terjangkau, Zulfikar membanderol dari harga 
Rp5.000 - Rp15.000.“Omzet berkisar Rp1,5 juta 
hingga Rp3 juta perhari atau bisa dikatakan 
perbulan sekitar Rp35 juta sampai Rp70 juta.”

Selama menjalankan usaha ini, Zulfikar pun 
tak luput dari hambatan. “Menurut saya dalam 
bisnis tidak ada yang namanya kendala, yang 
ada hanya tantangan untuk mendewasakan 
bisnis itu sendiri. Sejauh ini tantangan yang kami 
alami adalah cukup sulitnya mendapatkan SDM 
yang memenuhi standar kebutuhan dalam bisnis 
kami. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami 
berupaya melakukan training untuk karyawan-
karyawan kami.” Sedangkan dalam menghadapi 
pesaing, Zulfikar memiliki cara tersendiri. Ia 
menganggap kompetitor adalah teman bukan 
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musuh yang harus dijatuhkan. Zulfikar lebih 
tertarik untuk  berusaha mempertahankan brand 
usahanya lebih dilirik dibandingkan kompetitor. 
“Kami keluar jalur dari konsep bisnis yang 
standar dan selalu mengikuti perkembangan 
jaman, bagi bisnis di bidang kuliner, memiliki 
cita rasa yang enak itu adalah keharusan, 
namun unik dan berbeda adalah sebuah 
keunggulan,” tuturnya. Bagi Zulfikar ada hal-
hal terpenting dalam menghadapi kompetitor. 
Mulai dari  mengamati pasar dan pesaing-
pesaingnya, menciptakan produk minuman 
yang berbeda dan unik yang nantinya menjadi 
ciri khas tersendiri, menonjolkan keunggulan-
keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor-
kompetitor lain, mempelajari kelebihan dan 
kekurangan kompetitor, mempromosikan secara 
besar-besaran produk minuman, dan berani 
mengambil risiko.

Zulfikar melanjutkan bahwa target pasar 
sangat berpengaruh dalam menentukan 
konsep bisnis yang sedang digeluti. “Konsep 
tersebut akan menjadi ciri khas tersendiri dalam 
menjalankan bisnis ini. Pelaku usaha semakin 
banyak dan tentunya para pebisnis harus 
memilih konsep yang berbeda dan unik agar 
mampu bersaing dengan para bisnis yang lain.” 

Oleh karenanya Zulfikar optimis jika 
prospek bisnis ini sangat cemerlang. “Sejak 
dahulu bisnis ini bertumbuh hingga sekarang 
dan terus berkembang hingga tak akan sepi 
pengunjung. Konsumen minuman cukup besar 

dari mulai kalangan anak-anak hingga orang 
dewasa.” Zulfikar pun sudah memikirkan 
strategi promosi usahanya yang memilih 
memasarkannya melalui media sosial. “Karena 
ini adalah kunci sukses dalam berbisnis sebab 
bisa mengenal pelanggan menjadi lebih dekat. 
Selain itu membuat website akan menjadi daya 
tarik sendiri.” Strategi lainnya adalah dengan 
menyediakan alunan musik sehingga pelanggan 
tidak bosan saat sedang nongkrong. 

Rencana ke depan untuk memajukan usaha 
sudah dipikirkan oleh Zulfikar yakni membuka 
peluang kerja sama dengan para investor. Ia 
juga akan menambah varian menu yang unik 
dan asik agar pembeli dapat terus bertambah 
dan menjadi pelanggan setia. Zulfikar berencana 
untuk membuka cabang dalam waktu dekat. 

Di akhir obrolan, Zulfikar tak segan berbagi 
tips. “Dalam menjalani bisnis kita harus paham 
dan ketahui risiko serta strategi yang akan 
dipakai. Harus siap dengan segala keadaan yang 
tidak selalu lancar, selalu bersyukur atas segala 
sesuatu dan jangan takut untuk memulai, intinya 
jangan kebanyakan kata tapi,” tutup Zulfikar. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Guru biola, itulah profesi Ferdinand 
Suganda. Sebagai guru dirinya 

menemukan beragam  kesulitan bagi 
anak-anak yang belajar biola dalam 
menemukan instrument yang layak. 
Dalam pencariannya, dari sejumlah 
instrument yang beredar di pasaran, 

ia menemukan biola yang menurutnya 
terbaik, Eastman. 

Garap 
Industri Musik 

dari Kursus 
hingga Instrumen

Ferdinand Suganda
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Fokus Ferdinand Suganda dalam 
industry musik khususnya biola tak bisa 
diragukan lagi. Kiprahnya dimulai sejak 
dirinya menjadi guru biola pada 2003. 

Menurutnya, saat itu mencari instrument yang 
layak untuk belajar biola cukup susah sehingga 
dirinya harus mencarinya ke luar negeri.

Hal tersebut terus berlanjut sampai tahun 
2006, dirinya masih titip beli biola dari luar 
negeri untuk para anak didiknya.  Ferdinand 
sendiri awalnya dalam hal instrument ini tidak 
pernah terpikir untuk diseriusin menjadi sebuah 
bisnis. Pesan biola dari luar negeri hanya 
sebatas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 
dan anak didiknya. “Nah, waktu itu saya ketemu 
dengan pemilik toko biola dari Singapura. Dia 
menawarkan produknya ke saya yang saya 
sendiri belum mendengar brand-nya,” ucapnya.

Biola yang kemudian dikenal dengan 
sebutan Eastman tersebut harganya relatif lebih 
murah dibanding dengan sejumlah biola yang 
dibeli sebelumnya. Tapi soal kualitas, setelah 
diperbandingkan ternyata sangat baik. Dirinya 
juga mulai bekerjasama dengan sekolah musik 
untuk menjual produk ini di Tanah Air. 

Seiring berjalannya waktu, ternyata produk 
ini memberikannya profit yang cukup lumayan. 
Sehingga pada 2015 Ferdinand secara khusus 
disupport oleh koleganya di Singapura untuk 
membuat toko sendiri. Dengan skill yang dimilikinya, 
ia pun membuka toko biola bernama Allfour Strings 
di kawasan Gading Serpong, Tangerang.  
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Menurutnya, membuka toko biola ini 
sangat berbeda dengan toko lain lantaran 
spesialisasinya. “Ini lebih ke skill ya. Toko 
biola ini kan spesialis sekali, tidak seperti toko 
handphone, misalnya, yang semua orang pasti 
bisa mengoperasikannya. Tapi kalau instrument 
biola ini tidak semuanya bisa, perlu belajar dulu,” 
ujar Ferdinand.

Termasuk dirinya, saat belajar biola dulu, 
gurunya tidak mengajarinya hal-hal yang 
bersifat teknis terkait instrument. Gurunya 
hanya mengajarkan hal terkait teknik bermain 
biola. “Guru sekalipun tidak mengajarkan hal 
teknis, misalnya dalam memperbaiki alat. 
Murid hanya diajarkan cara bermain saja. Nah, 
ketika alat rusak jadi bingung karena tidak bisa 
memperbaikinya.” 

Teknik perbaikan atau servis biola ini juga 
menjadi tantangan bagi para guru biola. Tidak 
semua guru biola mengerti bagaimana cara 
memperbaiki biola. Padahal, anak-anak yang belajar 
musik memerlukan support system yang terdiri 
dari sang anak sendiri, orangtua sampai guru. “Bagi 
saya tidak hanya anak, orangtua, dan guru saja, tapi 
belajar biola juga perlu disupport oleh teknisi/orang 
yang memperbaiki alat. Jadi, selain anaknya yang 
harus semangat, orangtua, guru dan tukang reparasi 
ini juga punya peran penting.”

Diakuinya, saat ini jumlah anak-anak 
yang belajar biola cukup banyak, bahkan 
meningkat 50—100% dibanding saat dirinya 
dulu mempelajarinya. Antusiasme-nya cukup 
tinggi. Sayangnya, antusiasme yang tinggi ini 
banyak kandas lantaran faktor susahnya mencari 
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guru berkualitas. “Selain itu kendala lainnya, 
para orangtua masih banyak yang menganggap 
musik itu sesuatu yang murah. Padahal di luar 
negeri itu pendidikan musik sangat mahal. 
Termahal kedua setelah kedokteran. Sebab 
profesi ini tidak mudah, karenanya dihargai 
tinggi. Sementara di kita, orang tua mau 
anaknya belajar musik tapi tidak mau anaknya 
nanti jadi musisi,” jelasnya.

Bagi Ferdinand, instrument yang layak 
itu menjadi sesuatu yang penting. Sebab jika 
instrumennya kurang bagus akan menjadi 
kendala bagi anak-anak yang mempelajarinya. 
Diakuinya, instrument yang layak itu bukan 
berarti harus yang mahal. “Yang mahal juga 
bukan berarti bagus, karena bisa jadi banyak 
masalahnya juga. Nah supaya mengerti seperti 

apa instrument yang layak, disinilah pentingnya 
kehadiran peran para tukang reparasi yang 
mengerti betul soal biola. Sejujurnya saat ini kita 
kekurangan tukang reparasi yang terlatih untuk 
instrument ini,” keluhnya.

Dirinya sendiri selain menjadi guru 
biola, menjual instrument, juga piawai dalam 
memperbaiki alat. Dalam berbagai kegiatan 
Ferdinand terus menggeliatkan bagaimana 

memilih instrument yang baik sekaligus cara 
merawatnya. 

Di tokonya saat ini ada empat instrument 
yang dijual dari contra bass (bass betot), 
cello, viola, dan violin. Semua barangnya 
itu handmade di Cina yang memiliki hub 
di Singapura yang kini mensupport Allfour 
Strings. “Semua pembuatannya masih manual, 
handmade. Workshopnya ada di Cina. Seluruh 
pembuatannya tidak pakai mesin.” 

Ferdinand mengatakan jika tokonya 
spesialis instrument viola. Jika di pasaran viola 
yang dijual umumnya adalah versi standar (viola 
16), padahal ukuran viola itu ada beragam. 
Allfour Strings menjual dari ukuran 13 hingga 
16,5. “Ukuran kami lengkap, semua viola ini 
untuk ukuran dewasa. Tak hanya ukurannya, 
modelnya juga ada,” jelasnya. Semua pembeli 
di tokonya diperbolehkan untuk mencobanya 
terlebih dahulu. “Kalau masih belajar, nanti 
karyawan saya bisa mempraktikannya,” imbuh 
dia.

Untuk pasarnya sendiri, Allfour sudah 
melayani pembelia dari berbagai kota seperti 
Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, 
Makassar, Bali, dan lain-lain.  “Kota-kota besar 
sih sudah ya. Dalam sebulan kami bsia menjual 
antara 15—20 unit lah. Sementara kalau segmen 
pasarnya lebih banyak ke individu yanga 
emncari dan mengerti soal kualitas,” terangnya.

Ke depan pria berusia 39 tahun mengaku 
akan tetap konsisten di instrument gesek karena 
itu menjadi strong point-nya. Selebihnya adalah 
mengedukasi masyarakat terkait pentingnya 
belajar musik. (Cucun Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Ussy dan Andhika

Pasangan Ussy Sulistiawaty dan Andhika 
Pratama tidak hanya harmonis dan kompak 
dalam berkarya tapi juga dalam berbisnis. 
Tidak hanya satu bisnis tapi sudah beragam 
bisnis yang sudah mereka lakoni. Hebatnya 
lagi kebanyakan bisnis yang mereka geluti 
mampu bersaing di pasaran dan meraup 
kesuksesan.
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BISNIS SELEB



Ussy dan Andhika memahami betul 
bahwa panggung hiburan tak 
selamanya gemerlap. Untuk itu mereka 
perlu memiliki bisnis. Menurut Ussy, 

melakukan investasi selagi masih populer itu 
penting untuk dipersiapkan dari sekarang. 
Pasangan ini sepakat jika berbisnis itu tidak 
harus berhenti dari pekerjaan yang lama tapi 
membuka peluang usaha baru. “Kebetulan kami 
ada modal, ada kemampuan dan keinginan 
jadi kita buka usaha.” Selain itu alasan mereka 
berbisnis adalah sebagai simpanan hari tua dan 
untuk anak-anak mereka.

Prinsip dasar bisnis yang dirintis oleh Ussy 
dan Andhika adalah hal yang dekat dengan 
kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka 
dapat menjalankan bisnis tanpa terbebani sebab 
bidang usahanya jadi sesuatu yang mereka 
senangi. Namun Ussy dan Andhika mengaku 
siap bila bisnis tak berjalan sesuai harapan. 
“Bisnis itu risikonya cuma untung dan rugi. 
Orang yang sukses bisnis itu karena berani 
melangkah.” Oleh karenanya pasangan ini sudah 
melakukan persiapan yang matang. Termasuk 
fokus meningkatkan kualitas pelayanan dan 
produk yang mereka jual. Salah satunya 
dengan selektif memilih karyawan dan sering 
mengontrol langsung kinerja mereka. Lantas 
usaha apa saja yang dimiliki oleh pasangan yang 
memiliki empat anak perempuan ini?

Bisnis Kecantikan
Make up bagi seorang publik figure 

merupakan modal dalam berkarir. Ussy dan 
Andhika pun sangat sadar akan kebutuhan 
dan peluang mereka dengan terjun ke bisnis 
tersebut. Keduanya menjadi produsen produk 
Dissy Cosmetic. Tidak hanya sebagai produsen 
tapi juga sekaligus sebagai pemakai setia 
berbagai produknya. Ussy menyediakan 
berbagai macam peralatan rias wanita dan 
sudah menjual produknya ke berbagai store 
juga melayani secara online.

Bisnis Kuliner Bolu 
Ussy dan Andhika membuka usaha desert 

di Kota Medan dengan nama Bolu Toba Medan. 
Selain Medan, Ussy juga memiliki usaha bolu di 
Cirebon dengan nama Cirebon Kelana berupa 
bolu berlapis pastry rasa dengan topping. 
Terdapat tujuh varian rasa, di antaranya gedong 
kaya, cheese lovers, duren puff, red velvet, 
choco vanilla, double choco crunchy, dan 
green tea redbean. Selain Medan dan Cirebon, 
Andhika juga melirik Batam, kota terbesar di 
Kepulauan Riau, terkenal sebagai kota bisnis 
dan destinasi wisata yang menarik. Ussy dan 
Andhika membuka usaha cake dengan nama 
Zapin Batam dengan 6 varian rasa. Nama 
Zapin yang digunakan sebagai merek usaha 
diangkat dari salah satu jenis tarian rakyat 
Melayu tradisional dan populer di Kepulauan 
Riau. Andhika menjelaskan ia ingin mengangkat 
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kearifan lokal, tidak hanya dari segi nama, logo 
Zapin Batam juga dibuat berbentuk Tanjak, 
yakni aksesoris kepala yang biasa digunakan 
oleh laki-laki di Batam saat acara. 

Restoran khas Indonesia
Sangat gemar akan masakan nusantara, 

Ussy yang rupanya memiliki hobi memasak itu 
saat senggang senang mencoba berbagai resep 
masakan keluarganya yang turun temurun. 
Bukan hanya resep dari sang Ibu, tapi juga 
resep rahasia ibu mertuanya. Lalu muncul ide 
membuka restoran bernama Lurik Coffee dan 
Kitchen dengan nuansa yang kental dengan 
ciri khas tradisional Indonesia.  Selain beragam 
makanan khas Nusantara juga ada dessert ala 
western. Ternyata Lurik Coffee and Kitchen 
merupakan perwujudan dari mimpi Ussy yang 
sudah lama ingin memiliki sebuah restoran 
dengan konsep sederhana tapi berkualitas.  
Sebenarnya bisnis rumah makan sudah ada 
sejak tahun lalu. Tapi, lantaran sibuk merilis 
berbagai macam usaha, mulai toko oleh-oleh 
hingga properti, impiannya memiliki usaha 
restoran pun tertunda dan baru bisa terealisasi 
saat ini. 

Setelah sukses dengan restoran berkonsep 
modern Lurik Resto and Coffee, keduanya kembali 
membuka rumah makan Sunda bernama Bakoel 
Ussy. Restoran Bakoel Ussy ini konsepnya lebih 
seperti warteg dan harganya juga lebih murah. 
Penyajian makanan berupa prasmanan. Ada pula 
coffee shop Tingwe yang khusus untuk kopi saja.
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Ternyata bisnisnya di bidang kuliner tidak 
sampai di situ. Mereka membuka sebuah 
warung mie ayam yang sekaligus asyik buat 
nongkrong. Ussy mengatakan mendapatkan 
ide untuk membuka warung mie ayam sebulan 
yang lalu dan langsung mencari lokasi strategis. 
Dipilihnya menu mie ayam karena menurut Ussy 
merupakan makanan favorit keluarganya. Ussy 
menjamin mie ayam buatannya berbeda dengan 
mie ayam kebanyakan sebab menggunakan 
bahan yang berbeda, karena ini mie kampung 
maka tidak ada rica rica dan topingnya juga 
berbeda. Untuk mendapatkan rasa terbaik, Ussy 
mengatakan berkali kali mencoba racikan mie 
ayam bersama sang suami.

Properti 
Dunia properti pun tak luput dari bidikan 

Andhika dan Ussy dengan mendirikan 
perusahaan Dissyland Pratama, yang 
membangun sebuah perumahan cluster Dissy 
Desari Resideence yang diklaim memberikan 
akses mudah dan dekat dengan beberapa 
fasilitas hiburan serta sekolah. Andhika dan 
Ussy mengaku melihat peluang yang cukup 
baik dalam bisnis properti. Menurut Andhika 
karena kehidupan manusia pasti membutuhkan 

rumah untuk dihuni sehingga bisnis di bidang 
ini terbuka peluangnya. Walau bisnis ini hal 
baru tapi pasangan ini tak ragu untuk memulai 
segalanya dari nol. Boleh dikatakan usaha itu 
dibuatnya dengan modal nekat.  Sebab mereka 
mengaku belum pernah ke dunia properti. Baru 
setelah bertemu pihak developer dan bertukar 
pikiran, mereka mantap untuk berbisnis ini. 
Andhika mengaku sudah memilih konsep untuk 
perumahannya yaitu rumah tropis minimalis dan 
mengutamakan hunian yang nyaman dan aman. 

Banyaknya bisnis yang mereka jalani 
membuat pasangan suami istri itu semakin 
kompak. Menurut Ussy dan Andhika, berpartner 
dengan pasangan punya banyak kelebihan. 
Salah satunya, dari sisi waktu karena bisa diskusi 
kapan saja. Selain itu, komunikasi lebih nyaman 
dan meminimalkan perselisihan.  “Misalnya saya 
punya ide dan Ussy tidak setuju, maka kami cari 
ide lain,” ujar Andhika.

Namun yang pasti mereka selalu terapkan 
adalah sebagai suami istri harus punya visi 
misi yang sama dan saling menyemangati. Lain 
halnya dengan ketika berpartner dengan orang 
lain saat di tengah jalan visi misinya berbeda, 
risiko berselisihnya lebih besar. (teks:eri/ft:ist)
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Seni memang sangat menarik. Setidaknya 

itulah yang dirasakan Ahmad Kodrat. Saat ini 

ia sedang menggeluti dunia ilustrasi. Tepatnya 

adalah memvisualisasikan dari sebuah kata 

atau kalimat menjadi sebuah bentuk visual. 

Sebenarnya lirik lagu, sajak puisi, cerita rakyat, 

atau kisah inspiratif bisa dibuat visualisai 

sehingga menjadi sebuah karya yang menarik. 

       I Juli 2019 I Tahun XI I @eMajels97

INDUSTRI KREATIF



“Menurut saya, memvisualisasikan sebuah 
kata adalah salah satu cara menyampaikan 
pesan di dalam sebuah kata, yaitu dengan 
visual,” ujarnya. Walau pesan yang didapat 

lebih jelas dan mudah dipahami, tetapi tidak 
sedikit masyarakat yang masih salah arti dengan 
visual yang sering dibuat Akwan dari sumber 
buku. “Mungkin karena genre gambar saya 
gore yang membuat yang melihatnya memiliki 
persepsi seram. Padahal cerita dibalik visual 
yang dibuat tidak seseram itu,” tuturnya.

Akwan kemudian bercerita mengapa ia 
tertarik akan dunia seni seperti ini. Menurutnya 
saat ini ia sedang melakukan sebuah proses 
pengembangan diri. “Yaitu sebuah proses 
dimana saya harus bisa meng upgrade 
kemampuan menggambar sesuai genre atau 

teknik yang dipakai.” Salah satunya dengan 
menggunakan ukuran bidang gambar yang 
belum pernah digunakan, literasi karya yang 
lebih berbobot serta pengalaman bagaimama 
sebuah karya bisa diberi pigura.”

Akwan sangat tertarik pada bidang yang 
digelutinya sekarang berawal dari hanya untuk 
kesenangan pribadi. Akwan menambahkan ia 
senang hal-hal yang berbau malaikat dan iblis 
yang ceritanya bersumber dari sebuah buku. 
“Karena dalam cerita, 2 karakter ini saling 
berseberangan walau dulunya mereka bersama 
sama. Singkat cerita saya menggambar dengan 
referensi utama saya dari sana.”
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Selain kedua karakter tadi, anak tunggal ini 
juga menyukai referensi dari 12  zodiak, mitologi 
Yunani, dan 7 dosa besar mematikan. Semuanya 
digambar menggunakan genre gore ini. “Saya 
suka genre ini karena detail dan nuansanya 
gelap. Saya terinspirasi oleh seniman luar negri 
yaitu Mark Riddick Art dan Defameart.”

Sebelumnya, Akwan senang menggambar 
doodle yaitu membuat karakter karakter imut 
nan lucu. Walau sebenarnya makna dari doodle 
sangat luas, tetapi Akwan lebih mengerucutkan 
dengan apa yang sering digambar dan disukai 
oleh banyak orang dari segala umur. Akwan 
mengetahui tentang doodle dari temannya saat 
di bangku kuliah. Karena belum mengenal genre 
tersebut, ia lalu mempelajarinya dari internet. 
Dalam waktu 5 bulan ia mempelajari doodle dan 
semakin banyak teman teman yang meminta 
digambar namanya atau ucapan dan diberi 
karakter lucu yang mengelilinginya. Kini Akwan 
merasa karyanya tidak lagi sesimpel itu, ia 
melihatnya semakin detail dan tidak asal-asalan 
lagi. Merasa yakin kemampuan sudah semakin 
baik, akhirnya ia coba menjual karya doodle 
miliknya. Akwan kemudian membuat media 
sosial Instagram dan Facebook yang khusus 
untuk berjualan, dengan nama Kodrat Doodler. 
Setelah berjalan 2 tahun, seiring dengan 

kesibukan kuliah dan organisasi membuat 
orderan doodle tidak tertangani. Sejak itu ia 
berhenti menggambar doodle.

Sedangkan karya yang sekarang berawal 
ketika mengikuti sebuah komunitas di Kota 
Malang bernama Tabrak Warna. Seorang teman 
mengajaknya ke sebuah acara menggambar 
bersama sama di sebuah taman yang di 
adakan oleh Penahitam chapter Malang, yaitu 
Kelas Menggambar. Akwan pun merasa cocok 
karena di sana ia belajar menggambar mulai 
dari dasar, seperti gelap terang, arsir, value, 
gradasi, proporsi dan literasi. “Konsisten adalah 
kuncinya, dengan begitu kemampuan akan terus 
diasah dan mulai terbiasa.” Tiga bulan belajar 
lalu diadakan pameran dari karya yangsudah 
dibuat tersebut. Sejak itu Akwan gemar 
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menggambar dari buku bacaan yang sesuai 
dengan bab buku. “Saya baca dulu lalu saya 
ilustrasikan bagian yang menarik.”

Akwan pun rajin hampir setiap tahun 
mengadakan pameran bersama teman-
temannya Kelas Menggambar NORTH 300M 
Penahitam Malang. “Sekarang saya sedang 
membuat karya pengembangan diri untuk 
persiapan pameran di bulan Desember 2019 
mendatang. Jika biasanya saya menggambar di 
ukuran A5 sampai A4, sekarang menggambar di 
ukuran A3.”

Selain pameran, Akwan juga sudah 
menjadikan hobinya ini sebagai usaha. Ia sudah 
memulai bisnis membuat produk sendiri berupa 
stickerpack yang berisi 5 stiker dari gambar-
gambar miliknya. “Saya pilih stiker karena lebih 
mudah digunakan dapat ditempel di media 
rata. Saya berencana membuat barang barang 
berukuran kecil seperti gantungan kunci, pin, pin 
besi, dan postcard. Selain itu ia juga melayani 
permintaan klien yang biasanya berasal dari 
distro local, pecinta game, dan pegiat budaya.

Rencana ke depannya nanti selain ingin 
mengembangkan studio gambar, ia ingin 
melakukan pameran tunggal yang berisikan 
perjalan menggambarnya mulai dari 0 hingga 
sekarang. “Itu akan menjadi suatu momen yang 
penting untuk saya pribadi,” ujar pria kelahiran 
Pasuruan ini.

Akwan yakin prospek dalam bisnis ini akan 
lancar jika komitmen terus dilakukan. Menurutnya 
jika dalam berkarya seperti ini berhenti sebentar 
saja, akan  sulit untuk memulai kembali. “Faktor 
paling utama adalah mood, lalu waktu, kesibukan 
sehari hari dan masih banyak lagi, setiap orang 
mempunyai faktornya sendiri. Jika kita terus 
konsisten dalam hal ini, saya sendiri yakin akan 
ada buah manis yang bisa dipetik,” tutupnya. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Dr Andri
Sebagai pemilik sebuah 
usaha saya ingin karyawan 
saya bahagia karena dengan 
demikian akan berdampak 
baik bagi pekerjaan. Hanya 
saja saya kurang atau tidak 
pintar dalam memotivasi 
mereka. Bagaimana caranya 
menyemangati orang lain 
agar rajin bekerja? Apakah Dr 
Andri punya tipsnya? Terima 
kasih atas sarannya.

Nicko, Bandung

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

Dr. Andri, SpKJ
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Pak Nicko yang baik,
Salah satu motivasi orang untuk bekerja lebih baik kebanyakan adalah materi. Secara umum 
kebanyakan dari kita demikian apalagi jika kita bekerja dengan orang lain. Ini tentunya yang 
diperlukan adalah sedikit perangsang kinerja seperti bonus atau komisi untuk karyawan sehingga 
mereka bukan hanya mendapatkan gaji tetapi juga pembagian penghasilan usaha yang mereka 
kerjakan. Ini paling efektif daripada sekedar memotivasi dengan kata-kata. Selain materi adalah 
kenyamanan. Orang banyak yang betah kerja di suatu perusahaan sampai tahunan karena merasa 
nyaman dengan sistem dan lingkungan. Jika dia sudah nyaman maka sebenarnya akan berasa lebih 
enak juga untuk bekerja. Semoga bermanfaat. Salam Sehat Jiwa

Motivasi 
dalam Bekerja
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Dr Andri,
Sebagai pelaku usaha tentu dihadapkan 
banyak persoalan. Namun akibat tekanan 
tersebut membuat saya akhir-akhir ini 
kurang fokus dan berakibat menjadi tidak 
bersemnagat  dalam menjalankan usaha. 
Saya ingin meminta saran bagaimana 
mengatasi atau mengurangi stres dalam 
berbisnis. Terima kasih.

Michael, Malang

Pak Michael yang baik,
Dalam kehidupan manusia tentunya ada pasang surut. Kondisi tentunya tidak selalu 
seperti apa yang kita harapkan selalu. Tubuh kita ini sebenarnya mempunyai mekanisme 
adaptasi yang cukup baik untuk mengatasi stres awal di kehidupan. Kita mungkin 
merasakan dulu kondisi tidak nyaman saat mendapati stres di kehidupan kita tetapi 
kadang dalam waktu yang sebentar stres itu bisa ditangani dengan baik. Apalagi jika 
kita sudah biasa menghadapi hal itu. Respon adaptasi menjadi berkurang jika stres yang 
kita hadapi lama terjadinya atau mungkin kapasitasnya lebih berat daripada yang selama 
ini kita biasa alami. Tubuh tentunya perlu beradaptasi dengan mekanisme yang baru 
atau mengistirahatkan diri dulu agar mampu melihat kondisi lebih baik. Jadi mungkin 
diperlukan sedikit liburan agar mampu untuk berpikir secara jernih dan mengurangi 
stres yang ada. Kondisi ini bisa membantu karena kadang persoalan yang terus menerus 
dihadapi dengan kondisi stres malah tidak menghasilkan jalan keluar yang baik. Semoga 
bisa membantu. Salam Sehat Jiwa. 

Mengatasi 
Tekanan Dalam 
Bisnis
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hasil yang menggembirakan, tak urung Tata 
pun juga harus mengalami kendala dalam 
berbisnis seperti penjualan yang kadang tidak 
menentu. “Maka harus konsisten promosi dan 
iklan. Namun tetap perhitungan dengan budget 
marketing, cost, dan lain sebagainya,”jelas 
Tata. Kendala lain yang harus dihadapi adalah 
pengaturan SDM. Oleh karenanya Tata ikut 
komunitas, belajar dari mentor bagaimana 
mengembangkan SDM.  Sedangkan dalam 
mengdapi persaingan, Tata berusaha untuk 
terus melakukan inovasi produk baru dan harga 
bersaing. “Lebih baik jangan berpikir tentang 
kompetitor tapi fokus kepada customers,” saran 
Tata. Kedepannya nanti Tata ingin menambah 
market share baru, dengan strategi-strategi 
yang dibuat baik itu marketing, maupun product 
and research. “Dalam berbisnis orang harus 
disiplin, konsisten, berani mengambil risiko, 
tidak mengeluh terus apalagi saat usaha sedang 
sepi, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. 
Selalu ingat motivasi awal ketika akan memulai 
usaha,” tandas Tata. (teks:eri/ft:dok.pri)

Margaretta 
sudah tertarik 
berjualan 
sejak masih 

kuliah. Kendati tidak ada 
pendidikan bisnis secara 
khusus, Tata mengaku 
senang berjualan. 
”Mungkin dari orang 
tua saya yang memang 
seorang wirausaha.” 
Beragam usaha sudah 
pernah dicoba mulai 
dari camilan, cokelat, 
pulsa, hingga aksesori 
wanita, tapi banyak 
yang gagal. Sampai 
akhirnya pilihannya jatuh 

pada usaha craft. Apalagi setelah mendapat 
respon yang baik, ia pun memutuskan untuk 
fokus menekuninya. Tahun 2015, Tata panggilan 
akrabnya, mulai membuka usaha yang 
diberinama Mandrew’s Craft. Usaha jasa dan 
produk yang bergerak di bidang kreatif, dengan 
fokus utama produk custom, personal gift, dan 
corporate gift. “Lebih dari 80% bisa di custom 
sesuai kebutuhan, dengan kualitas yang baik 
namun harga terjangkau,” ujarnya. 

Saat memulai usahanya, modal awal 
yang dikeluarkan sekitar 1,5 juta rupiah yang 
dipergunakan Tata untuk beli alat dan bahan 
scrapbook. Produk yang pertama kali dibuatnya 
adalah explosion box. “Pembuatannya sangat 
mudah dan saya foto dengan angle bagus. 
Lalu setelah diedit, saya jual ke grup teman-
teman. Dari situ banyak yang ingin membantu 
mempromosikan produk saya.”

Hingga saat ini, perempuan yang suka 
membaca ini sudah membuat lebih 40 SKU 
(Stock Keeping Unit). “Jumlah itu akan terus 
bertambah. Pokoknya yang unik, bisa dijadikan 
personal gift.” Sedangkan kuantitas produk 
yang dihasilkan sekitar 300 sampai 500 
pieces dalam sebulan. Untuk harganya Tata 
membanderol yang paling murah Rp30 ribu dan 
yang termahal Rp400 ribu. Meskipun saat ini 
Tata mengaku belum membuat suvenir secara 
khusus, tapi ia pernah melayani beberapa klien 
yang ingin custom dengan harganya bisa jauh 
dibawah harga retail. 

Dalam memasarkan usahanya, Tata 
menggunakan strategi online marketing dan 
produknya pun sudah tersebar hampir ke 
seluruh pulau. “Namun fokus marketnya ke 
Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan karena ongkos 
kirim lebih terjangkau,” tutur penggemar musik 
pop ini.  Kendati usahanya sudah menunjukkan 
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Royandi Junus adalah seorang arsitek yang meraih S2 di bidang 
finance. Berkat pengalaman puluhan tahun di bidang bisnis 
development, membuatnya paham segala seputar franchise. Ia 
bergabung dengan pioneer konsultan franchise  di Indonesia, yaitu 
International Franchise Business Management (IFBM). Tekadnya 
adalah membantu para Franchisor asing maupun lokal untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ir. Royandi Junus, MBA
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Ibu Mila yang baik,
Untuk memutuskan hubungan kerjasama 

franchise (dan atau mengambil bisnis franchise 
yang lain) pada dasarnya bisa. Hanya tentunya 
harus mengikuti ketentuan yang tercantum 
dalam perjanjian yang telah ditandatangani 
bersama. Dalam perjanjian franchise umumnya 
ada pasal khusus mengenai tata cara dan 
atau sebab-akibat dari pemutusan/ putusnya 
hubungan kerjasama. Periksalah dalam 
perjanjian mengenai aturan main yang telah 
disepakati bersama, karena hal tersebut 
merupakan undang-undang bagi kedua belah 
pihak yang berikat. 

Menjawab pertanyaan mengenai hal terbaik 
yang perlu dilakukan, maka jawabannya adalah 
lanjutkanlah terlebih dahulu bisnis yang sudah 
Anda ambil tersebut. Bisnis yang baru berjalan 2 
bulan (sampai dengan 6 bulan) yang ingin Anda 
tinggalkan itu ibarat orang batal mandi. Baru 
masuk kamar mandi, kunci pintu, menggantung 
handuk, mencelup jari kedalam air di bak mandi, 
tetapi kemudian sudah ingin keluar dari kamar 

Pak Royandi
Saya mengambil sebuah franchise karena menurut saya 
pasti akan laris. Setelah dua bulan berjalan, saya ingin 
mengambil franchise lain karena saya merasa franchise 
sebelumnya kurang cepat perkembangannya dan tidak 
ingin meneruskannya. Apakah hal itu bisa dilakukan? 
Atau apa yang sebaiknya saya lakukan?

Mila, Bekasi

Bisakah Berhenti dari 
Franchise yang Sudah 
Diambil?

mandi. Bila Anda melakukan hal tersebut, maka 
Anda tidak akan pernah merasakan mandi. 
Atau kembali pada realitanya, Anda tidak akan 
pernah merasakan “greget” bisnis tersebut. 

Berbisnis dengan sistem franchise hampir 
sama dengan berbisnis sendiri. Yaitu Anda perlu 
bekerja dengan “kedua belah tangan Anda” 
dalam menjalankan bisnis tersebut. Bedanya 
dengan berbisnis sendiri adalah bahwa bisnis 
milik Anda tersebut memakai brand/merk dan 
sistem milik franchisor yang sudah punya nama. 
Karena memakai kekayaan intelektual franchisor 
(brand dan sistem), sebagai imbalannya anda 
membayar royalty fee kepada franchisor. 
Dari hasil pembayaran royalty, brand yang 
Aanda pakai tersebut akan selalu dijaga dan 
dipromosikan oleh franchisor, sehingga Anda 
tidak perlu ikut serta memopulerkan  brand 
yang “dipinjamkan.” Anda hanya wajib mengikuti 
aturan main serta ketentuan mengenai tatacara 
pemakaian brand dan sistem. Anda juga seperti 
memiliki konsultan bisnis, yaitu franchisor, yang 
akan selalu membantu memonitor progres 
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kerja Anda. Caranya adalah dengan memberi 
saran-saran untuk membantu memecahkan 
masalah bisnis Anda. Saran perbaikan juga 
diberikan dari hasil analisa laporan keuangan 
yang anda kirimkan serta hasil pengamatan 
dari kunjungan franchisor ke lokasi Anda. Saran 
dan bantuan ini akan Anda dapatkan secara 
terus menerus selama Anda masih bergabung 
dalam jaringan bisnis milik franchisor. Hal lain, 
Anda juga membayar franchise fee (initial fee 
atau one time fee) ketika bergabung dalam 
jaringan bisnis franchisor. Franchise fee kira-kira 
merupakan imbalan atas willingness dari pemilik 
bisnis awal (franchisor) untuk berbagi “pasar” 
serta memberikan pelatihan cara menjalankan 
bisnis yang telah dikuasainya tersebut.

Jadi, bila Anda memilih berbisnis secara 
franchising, fokus Anda adalah berganti 
penghasilan. Franchising bukanlah merupakan 
bisnis sampingan. Bila Anda bermaksud untuk 
mencari bisnis sampingan, yaitu sebagai 
penambah penghasilan, maka franchising 
tidak tepat dijadikan pilihan. Untuk menambah 
penghasilan, paling mudah dan relatif aman 
adalah deposito. Yang mungkin paling berisiko 
adalah menjadi investor. Tapi Anda tidak perlu 
ikut bekerja. 

Sedangkan dalam franchising, anda wajib 
meluangkan waktu dan tenaga. Suksesnya 
sebuah bisnis yang dijalankan secara franchising 
adalah karena andalah operatornya. Anda 
berbagi peran dengan franchisor. Peran dari 
franchisor adalah menghilangkan proses “trial 
and error” dalam berbisnis. Caranya adalah 
dengan meminjamkan brand yang selalu 

dipromosikan dan telah dikenal oleh calon 
konsumen. Peran lain adalah mengajarkan 
konsep bisnis yang telah terbukti sukses, 
meminjamkan bisnis model yang memiliki 
keunikan tertentu, melatih Anda dan karyawan 
dengan standar kerja yang jelas prosedur 
kerjanya. Juga memberikan saran-saran 
perbaikan. Sedangkan peran Anda hanyalah 
menjalankan bisnis secara sungguh-sungguh 
sesuai dengan apa yang telah diajarkan (dan 
diperjanjikan) serta mengikuti saran dari 
franchisor.

Bila Anda tidak mendapat hal-hal 
seperti tersebut diatas, mungkin Anda tidak 
bertemu dengan franchisor yang baik. Jadi 
dalam memilih bisnis yang dipasarkan secara 
franchising, telitilah franchisor nya terlebih 
dahulu, apa saja yang akan anda dapatkan 
dari Franchisor. Bila franchisor telah memiliki 
franchisee, tanya kepada para franchisee nya hal 
apa saja yang mereka dapatkan dari franchisor-
nya. Karena tidak ada franchisor yang sempurna, 
cari tahu apa saja kelebihan franchisor yang 
dapat menutupi kekurangan Anda. Dengan 
demikian, Anda dapat memaksimalkan 
kelebihan Anda. 

Saran lain, pilihlah bisnis yang sesuai minat 
Anda. Jangan pilih bisnis yang kata orang 
menguntungkan dan atau cepat kembali modal. 
Karena, bila bisnis tersebut sesuai dengan minat 
Anda, lambatnya perkembangan bisnis seperti 
yang Anda rasakan dalam bisnis Anda saat ini, 
akan menjadi tantangan yang sangat menarik 
bagi Anda. 

Selamat berbisnis.



Alola Nail  Bar

Harumnya 
Laba Bisnis 

Salon 
Kecantikan

Yolanda Christiany Sinudarsono 
mengawali usahanya setelah melihat 
peluang bisnis kecantikan kuku masih 

jarang ditemui. Yolanda pun yakin 
bisnis tersebut akan memiliki prospek 

yang bagus. Maka sejak January 2018, 
Yolanda mendirikan Alola Nail Bar.
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“Saya yakin salon kuku yang sedikit itu 
akan semakin ramai diminati pengunjung. 
Selain itu bisnis kecantikan akan diminati 
sejalan dengan naiknya perekonomian 

negara. Terbukti sekarang mulai menjamurnya 
bisnis kecantikan ada dimana-mana.” Untuk 
membedakan dengan salon kecantikan yang 
sejenis, perempuan kelahiran Semarang ini 
menyediakan berbagai macam pelayanan 
kecantikan. Mulai dari nailart, manicure pedicure, 
eyelash extensions, waxing, dan thereading. 
Rencananya dalam waktu dekat ini akan 
menambah lagi pelayanan yakni treatment brow 
henna dan lash lift dan lash tinting.

Seiring dengan semakin laris usahanya, 
Yolanda pun mulai memikirkan untuk membuka 
peluang franchise. “Karena kami mulai ingin 
mencoba mengembangkan usaha keluar daerah 
Semarang,” ujar sulung dari tiga bersaudara 
ini. Ada tiga 3 paket investasi yang ditawarkan 
dengan harga mulai dari Rp80 juta. “Dan kami 
juga membuka peluang untuk bekerja sama 
atau bagi saham.” Omzet perbulan yang didapat 
sekitar Rp100 hingga Rp200 juta.

franchise fee dan mitra bisa balik dalam waktu 
kurang dari satu tahun. “Bisnis kecantikan 
ini hampir semuanya bisa langgeng dan 
semakin banyak diminati.” Biasanya pihaknya 
akan memberikan stok setiap sebulan sekali 
dan sekaligus melakukan pengecekan dan 
mengontrol salon. 

Sebelum menutup perbincangan, Yolanda 
berbagi kiatnya selama ini hingga menjadi 
sukses seperti sekarang. “Kami selalu berusaha 
mengikuti jika ada tren kecantikann yang baru. 
Dan pasti kami terus memperbarui keterampilan 
dan kemampuanl kami. Pokoknya bagi kami 
never stop learning and earning.” (teks:eri/
ft:dok.pri)

Yolanda akan menyediakan training terapis 
yang intensif selama 2 bulan, jadi terapis yang 
dilatih memiliki skill yang ahli. Untuk bahan-
bahan awal frenchise sudah lengkap dan bisa 
menyuplai salon selama kurang lebih 6 bulan. 
Mitra hanya perlu menyediakan tempat dan 
merenovasinya. Yolanda tidak menerapkan 
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Modifikasi interior mobil menjadi salah 
satu yang masih digandrungi oleh banyak 
penyuka otomotif. Tak hanya masyarakat 
biasa, demam modifikasi juga meluas 
hingga ke para pesohor di Tanah Air seperti 
Atta Halilintar dan Lucinta Luna.
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Bagi para pehobi modifikasi interior 
mobil, nama Classic Interior Car 
barangkali sudah tidak asing lagi. 
Sebab, kiprah Classic dalam dunia 

interior mobil sudah dimulai sejak belasan 
tahun lalu. Dengan workshop yang ada, Classic 
mampu menjaring banyak pelanggan di 
kawasan metropolitan Jabodetabek.  

Di jagat industri interior mobil, Classic juga 
dikenal sebagai workshop modifikasi untuk 
mobil-mobil berkelas dan mewah. Setiap bulan, 
puluhan mobil diparkir untuk mendapatkan 
perawatan prima dari tangan-tangan kreatif 
yang ada.

Hardianto selaku CEO Classic Interior Car 
menyebut, dengan pengalamannya selama ini 
di industry interior membuat dirinya semakin 
mengerti kebutuhan dan keinginan dari para 
pemilik kendaraan. Bagi dirinya, interior mobil 
bisa disulap menjadi lebih mewah dan lebih 
nyaman, dengan tetap memperhatikan faktor 
keamanan dalam berkendara.  

Selama kiprahnya menjadi modifikator, 
Hardi belum lama ini pernah menangani mobil 
Alphard dan BMW i8 milik Youtuber Atta 
Halilintar. Diakui Hardi, tongkrongan Atta itu 
disulap dengan menggunakan bahan material 
kulit dari Italia. Di beberapa bagian seperti 
dashboard, door trim, dan plafon, konsep 
interiornya diubah total. 

Menurut Hardi, BMW i8 kepunyaan Atta 
Halilintar ini menjadi yang pertama di Asia yang 
diubah konsep interiornya. Saking menariknya 
modifikasi mobil ini, saat proses pengerjaannya, 
workshop Classic sampai didatangi oleh 
prinsipal otomotif dari Jepang untuk melihat 
secara langsung pengerjaannya.  

Selain Atta, artis sensasional Lucinta Luna 
juga memodifikasi interior mobil Camry miliknya 
di Classic. Lucinta meminta agar jok-interiornya 
diperbagus hingga menampilkan kesan berkelas 
dan mewah. “Ingin interior mobilnya jadi bagus, 
berkelas, mewah, tak terkalahkan,” sebut 
Lucinta.

Dengan pengalaman belasan tahun di 
bidang interior, Hardi pun siap menyulap 
interior Camry milik Lucinta menjadi jauh 
lebih baik dibanding standar-nya sesuai 
permintaan pemilik kendaraan. Soal desain 
dan model, semuanya dipasrahin ke Hardi. 
“Kami nanti akan buat interior Camry ini 

berbeda dengan standarnya. Tentunya dengan 
tetap mengedepankan unsur  kenyamanan, 
keselamatan, dan kemewahan,” ujar Hardianto.

Diketahui, Classic Car Interior sendiri 
telah terdaftar sebagai member dari Indonesia 
Authorized Trimmer Summit (IATS) yang 
merupakan asosiasi resmi, dimana para 
membernya dijamin memiliki standar kualitas 
tinggi, keamanan, kenyamanan, kemewahan, 
dan telah bersertifikat standar internasional.

Dalam produksinya, Classic sendiri banyak 
menggunakan bahan baku impor berkualitas 
dari beberapa negara seperti Jerman, Italia, 
Austria, dan Thailand. 
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 Ia adalah seorang inspirator handal dan konsultan 
bisnis, master trainer tamatan Amerika Serikat yan telah 
menelorkan lebih dari 8000 eksekutif pada berbagai level 
jabatan dan fungsi di berbagai wilayah Indonesia. Niam 
sendiri sudah malang melintang selama 20 tahun di dunia 
training, dan kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT 
Inspira Counsulting, Jakarta

Niam Muiz

masuk mengenai kecepatan pengiriman yang 
memengaruhi layanan mereka dibandingkan 
dengan pesaingnya.

Kekurangan tersebut menjadi sangat 
berarti bagi konsumen dan ketika dibiarkan 
akan mengakibatkan perlahan-lahan konsumen 
berpindah ke toko lain. Itu sebabnya maka Anda 
diharapkan dapat melakukan penilaian dan 
evaluasi dalam 6 enam bulan terdahulu.

Apabila Anda bisa lebih jeli, maka Anda 
dapat melakukan observasi dilokasi penjualan 
yang Anda lakukan. Amati karyawan Anda 
dalam melayani serta amati pula lokasi maupun 
tempat dimana penjualan dilakukan. Sebetulnya 
tidak terlalu rumit, untuk mengetahui apa 
kekurangan bisnis Anda asalkan Anda cukup 
terbuka terhadap peluang perbaikan.

Namun perbaikan yang paling penting 
selalu berasal dari komentar konsumen. 
Saya menyarankan Anda tidak berjarak dari 
komentar konsumen tersebut. Mungkin saja 
komentar tersebut beragam tapi Anda dapat 
mengumpulkannya dari berbagai lapisan yang 
Anda layani.

Pak Niam,
Bagaimana mencari solusi 
saat usaha yang kita geluti 
sedang bermasalah? Mohon 
petunjuknya. Terima kasih.

Ervan, Jakarta Barat

Pertanyaan Anda terlalu umum, apabila 
pengertian bermasalah itu dalam artian 
bisnis Anda sepi maka perlu diidentifikasi 
kecenderungan pada 6 bulan terakhir, ketika 
terjadi kemerosotan sepi tersebut. 

Sebetulnya sebab yang terkait dengan 
bisnis yang sepi dapat diindikasikan berasal dari 
produk yang tidak diminati. Hal yang terbaik 
untuk melakukan penilaian terhadap produk 
adalah dengan mewawancarai konsumen 
Anda. Mereka dapat menceritakan apa yang 
menjadi kekurangan dari bisnis Anda. Seorang 
padagang kuliner mungkin akan dapat masukan 
mengenai keragaman jenis makanan yang dijual. 
Pengusaha garmen dapat memperoleh masukan 
mengenai seberapa up to date jenis fashion 
yang dijual. Pebisnis logistik bisa juga mendapat 

Solusi Saat Bisnis 
Bermasalah
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Anda memulai bisnis dengan satu mimpi 
dan tujuan, patokan sukses Anda bergantung 
pada seberapa jauh mimpi dan tujuan 
tersebut dapat direalisasikan. Bisa saja mimpi 
tersebut tidak sepenuhnya sesuai harapan 
namun memiliki benang merah dengan mimpi 
diawal.

Seorang pedagang nasi kuning memulai 
bisnisnya dengan mempunyai mimpi agar 
si ibu penjual nasi kuning bisa memiliki 
kesibukan yang menghasilkan uang. 
Ternyata mimpinya itu terwujud karena 
nasi kuningnya laku. Tapi secara itungan 
keuangan pendapatannya tersebut tidak 
terlalu besar. Tapi dia happy karena mmpinya 
bukan berapa besar uang yang diperoleh 
melainkan kegiatan yang menghasilkan. 

Sebenarnya apa yang 
menjadi patokan bisnis bisa 
dikatakan sukses? Apakah 
karena sudah memiliki 
banyak cabang? Terima 
kasih.

Nicko, Jakarta Utara

Itulah yang dimaksud dengan hubungan antara 
mewujudkan mimpi dengan keberhasilan bisnis.

Anda sebaiknya, tidak bermimpi secara 
muluk tapi paling tidak bisa mempertahankan 
bisnis dalam jangka menegah atau jangka 
panjang. Mereka yang bermimpi secara 
konsisten dan mewujudkannya satu persatu 
dan tersistem adalah jenis pebisnis yang tahan 
banting dan memiliki keberhasilan jangka 
panjang.

Jadi soal bisa membuka cabang atau 
memiliki satu cabang saja tidak lah penting, 
Anda tinggal menetapkannya sebagai sasaran 
yang ingin anda wujudkan. Anda tahu kok jalan 
mana yang sebetulnya menuju mimpi besar 
Anda, ketika itu ditemukan maka lanjutkan 
dengan semangat yang tak mengenal lelah.

Apa Tandanya Bisnis 
Disebut Sukses



Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi melalui Balai Besar 
Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) 
menyiapkan peralatan deteksi banjir 

untuk membantu wilayah-wilayah yang masih 
alami intensitas hujan tinggi. Hingga tiga hari 
kedepan, hujan lebat dipredikasikan terjadi di 
wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan 
Papua.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPPT 
Hammam Riza menyusul terjadinya musibah 
banjir di beberapa wilayah seperti Kowane, 
Sulawesi Tenggara, daerah-daerah di Sumatera 
Utara serta Samarinda Kalimantan.

 “Pemerintah Daerah atau BPBD dapat 
bersurat ke BPPT c.q BBTMC untuk meminta 
bantuan pemantauan potensi banjir melalui 
deteksi potensi curah hujan dan potensi banjir/
genangan dengan bantuan radar Furuno milik 
BBTMC,” kata Hammam Riza.

Dalam hal ini, Hammam menyampaikan 
keprihatinan terjadinya musibah banjir 

BPPT Siap Bantu 
Pemda untuk 
Antisipasi Banjir

di beberapa daerah. “BPPT akan terus 
mengembangkan dan mengimplementasikan 
inovasi teknologi yang dimiliki untuk 
mengantisipasi permasalahan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBTMC-BPPT 
Tri Handoko Seto menjelaskan radar yang 
digunakan dalam sistem observasi, yaitu 
radar Furuno Dual Polarization X-Band yang 
dipasang dalam sebuah mobil sehingga dapat 
berpindah tempat secara mudah sesuai dengan 
target observasinya. “Radar Furuno merupakan 
radar yang compact dan tergolong ringan. Saat 
ini posisi radar di Serpong untuk memantau 
wilayah Jakarta sekitarnya. Namun, karena curah 
hujan sudah berkurang,sementara ini radar 
dinonaktifkan ,” papar Seto. 

Radar Furuno memiliki jangkauan 
observasi hingga 70 km dan terhubung 
pada sistem R-Rainbows (Radar-Rainfall 
Observation for Early Warning System), yaitu 
sistem observasi dan monitoring curah 
hujan menggunakan radar untuk peringatan 
dini bencana banjir. “Sistem ini  akan 
mendeteksi wilayah dengan curah hujan yang 
tinggi dan akan mengirimkan peringatan 
atau warning melalui bot ke sistem internal,” ujar 
Seto. 

Menurut Halda Aditya 
Belgaman, Perekayasa Muda sekaligus Group 
Leader Prediksi Cuaca dan Evaluasi Proses 
Teknologi Modifikasi Cuaca BBTMC–BPPT, data 
pantauan radar  setiap lima menit akan 
langsung tersimpan di server BBTMC dan 
ditampilkan di website R-Rainbows.  Selain 
radar,  R-Rainbows juga menghimpun data 
monitoring curah hujan menggunakan 
satelit TRMM (Tropical Rainfall Measuring 
Mission) yang dilakukan secara near real 
time setiap jam.  “Data diolah sehingga dapat 
dipetakan  wilayah-wilayah dengan curah hujan 
diatas 20 mm/hari,” paparnya. 
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Seiring perkembangan teknologi dan 
industri, rantai pasok produk semakin 
global dan kompleks karena dapat 
melibatkan berbagai lokasi di negara 

yang berbeda. Hal ini menimbulkan tantangan 
yang besar dalam hal kualitas, kecepatan 
pengiriman, biaya dan fleksibilitas operasional 
dengan tetap memenuhi persyaratan standar 
dan regulasi yang ditetapkan.

Delapan puluh persen perdagangan 
melibatkan elemen pengujian, kalibrasi, inspeksi 
dan kegiatan sertifikasi, yang secara kolektif 
dikenal sebagai penilaian kesesuaian. Salah satu 
contohnya adalah perdagangan produk-produk 
halal. Dibutuhkan jaminan yang kredibel untuk 
memastikan kompetensi lembaga penilaian 
kesesuaian dalam melakukan pengujian, 
kalibrasi, serta sertifikasi halal.

Dulu, perdagangan ekspor Indonesia ke Uni 
Emirat Arab sempat terkendala karena belum 
ada pengakuan akreditasi dari sertifikat halal 
yang diterbitkan terhadap produk Indonesia 
yang diekspor kesana. “Saat ini lembaga 
sertifikat halal yang ada di Indonesia sudah 
terakreditasi KAN. Setelah adanya saling 
pengakuan, kini kegiatan ekspor ke Uni Emirat 
Arab dalam konteks pengakuan sertifikat 
halal sangat lancar,” terang Kepala Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) yang juga Ketua 
Komite Akreditasi Nasional (KAN), Bambang 
Prasetya.

Tahun ini, Peringatan Hari Akreditasi Dunia 
2019 berfokus pada tema “Accreditation: 
Adding Value to Supply Chains”. Akreditasi yang 
didukung oleh standar yang disepakati secara 
internasional, lanjut Bambang, merupakan 
kegiatan penilaian kesesuaian untuk memastikan 
kompetensi dari pengujian, kalibrasi, sertifikasi 
dan inspeksi dilakukan berdasarkan standar 
yang telah ditetapkan secara internasional.

“Objektifitas, transparansi, dan keterbukaan 
dalam proses akreditasi, yang menghasilkan 
lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten, 
konsisten dan imparsial, menunjukkan akreditasi 
dapat menjadi jaminan yang kredibel dan 

Akreditasi Berikan 
Nilai Tambah Dalam 
Rantai Pasok

terpercaya dalam mendukung perdagangan. 
Dapat dikatakan, akreditasi akan memberikan 
nilai lebih pada rantai pasok perdagangan,” ujar 
Bambang.

Pada kesempatan membuka acara 
Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2019, Menteri 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia, Mohamad Nasir pun menyebutkan 
pentingnya akreditasi. Menurut Menteri Nasir, 
akreditasi memainkan peran yang sangat 
penting dalam mengurangi biaya perdagangan 
dan kegiatan bisnis, meningkatkan transfer 
teknologi, serta meningkatkan investasi.

“Jaminan akreditasi memungkinkan pelaku 
bisnis untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok 
global, dengan membuktikan mutu produk 
melalui “bahasa teknis” yang dibutuhkan untuk 
membangun kepercayaan antar mitra bisnis,” 
ujar Nasir.

Jaminan kesesuaian dengan standar / 
kualitas adalah hal yang mutlak dalam upaya 
meningkatkan daya saing produk. Mutu dan 
efisiensi merupakan kata kunci dalam daya 
saing global. BSN dan KAN selalu berupaya 
mempersiapkan infrastruktur mutu agar dapat 
memfasilitasi perdagangan barang atau jasa ke 
negara mitra.
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Australia menikmati kembalinya 
kepercayaan konsumen yang tinggi 
setelah Reserve Bank memangkas 
suku bunga resmi dari 1,5% ke rekor 

terendah baru menjadi  1,25%. Ekonom percaya 
akan ada satu atau dua pemotongan suku 
bunga lebih lanjut pada tahun ini, mungkin awal 
bulan depan. Terakhir kali terjadi perubahan tarif 
adalah pada bulan Agustus 2016.

Pemotongan suku bunga disambut baik 
oleh para pembeli hunian dan investor properti 
ditambah dengan hasil pemilihan Federal 
baru-baru ini, dimana partai Liberal tetap 
berkuasa untuk periode selanjutnya, sehingga 
memberikan kepastian lebih di pasar hunian di 
Australia.

Komisaris dan CEO Crown Group, 
Iwan Sunito, mengatakan dia telah melihat 
lonjakan kepercayaan dan aktivitas pembeli 
dalam dua minggu terakhir, sebagai reaksi 
dari hasil pemilihan umum. Hal ini diperkuat 
oleh keputusan terbaru dari Australian 
Prudential Regulation Authority (APRA) untuk 
melonggarkan pembatasan pinjaman untuk para 
pembeli hunian, dan sekarang, penurunan suku 
bunga terbaru.

Iwan Sunito mengatakan bahwa Crown 
Group telah menikmati awal yang baik untuk 
tahun ini, dengan penjualan meningkat secara 
eksponensial sejak Januari hingga 60% setiap 
bulannya. “Dari Januari, penjualan meningkat 
dua kali lipat dalam sebulan, lalu naik tiga 
kali lipat dari Februari ke Maret, lalu naik 25% 
menjadi 11 penjualan di bulan April”.

“Tim penjualan kami mengalami lonjakan 
besar dalam permintaan sebagai hasil dari hasil 
pemilihan Federal dan keputusan APRA dalam 
dua minggu terakhir,” katanya. “Namun, ini 
merupakan kelanjutan dari tren yang dimulai 
sejak pergantian tahun ketika investor da;am 
negeri Australia dan luar negeri mulai kembali 
ke pasar dan mencari peluang baru untuk 
membeli”.

“Kami mengharapkan untuk mendapatkan 
Rp. 200 milyar lagi dalam penjualan minggu 
ini dan di paruh kedua tahun ini, kami berharap 
akan sangat lancar, dengan penjualan di Mastery 
by Crown Group dan Eastlakes Live by Crown 
Group meningkat dari bulan ke bulannya. 

Kepercayaan Diri 
Pembeli kembali ke Pasar 
Hunian Australia

Pemburu properti ada di luar sana dan mereka 
siap untuk menggelontorkan dananya, mereka 
hanya memilih waktu yang tepat – dan sekarang 
waktunya lebih baik dari sebelumnya. “

Iwan Sunito mengatakan tim penjualannya 
masih melihat permintaan yang besar 
dari pembeli kami untuk enam proyek 
pengembangan yang sedang dibangun Crown 
Group di Sydney, Melbourne dan Brisbane.

“Kami berharap akan melihat lonjakan 
pembeli pada bulan Juni, Juli dan Agustus, dan 
jumlah peminat yang besar pada peluncuran 
kami di West End Brisbane akhir tahun ini, 
sekarang kepercayaan pasar telah kembali,” 
katanya.

“Ini dikarenakan fundamental ekonomi 
Australia masih sehat – pertumbuhan 
ekonomi solid, suku bunga dan inflasi rendah, 
pengangguran masih rendah – dan sebagai 
hasil dari setiap kebijakan yang memungkinkan 
keuangan dijamin lebih cepat dan mudah akan 
menanamkan rasa percaya diri yang lebih luas di 
antara pembeli.”
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EIGER sebagai brand 
tropical adventure nomor satu di 
Indonesia, terus berupaya manyajikan 
aktivitas kegiatan alam bebas yang 

menantang. Ekspedisi Black Borneo, Ekspedisi 
28 Gunung, Pendakian Kilimanjaro dan ekspedisi 
pendakian 7 puncak nusantara menjadi contoh 
dari beberapa ekspedisi yang dilakukan EIGER. 

Di Semester ke-2 tahun ini, EIGER 
sudah mempersiapkan serangkaian program 
dan ekspedisi untuk terus menegaskan 
posisi sebagai brand penyedia alat-
alat tropical adventure. Tak hanya yang 
berhubungan dengan pendakian, tapi juga 
merambah jenis petualangan alam bebas hingga 
festival.

 “Ada beberapa program yang kami 
siapkan. Untuk event, EIGER Adventure Tropical 
Festival akan menjadi highlight. Dimana acara 
ini akan jadi ajang berkumpulnya para penggiat 
kegiatan outdoor. Selain itu, adajuga beberapa 
kegiatan ekspedisi yang dilakukan oleh Brand 
Ambassador,” tutur Ryo T. Atmaja, Selaku 
Marketing Communication EIGER.

Ekspedisi dengan brand Ambassador 
EIGER – akrab disapa EIGER Friends – juga 
akan berjalan. Salah satunya Darius Sinathrya 
dan Putri Handayani. Keduanya sudah 
mempersiapkan ekspedisi yang tak kalah 
menantang dengan ekspedisi-ekspedisi 
sebelumya.

“Ekspedisi yang akan dilakukan Darius 
adalah perjalanan long distance riding di 
wilayah Himalaya, Nepal. Mulai dari Khatmandu 
hingga Lhukla. Sedangkan untuk Putri, dia akan 
melakukan dua ekspedisi back to back ke Kutub 
Selatan dan ke Vinson Massif  (4.892 mdpl) di 
akhir 2019 hingga Januari 2020,” tegas Ryo.

EIGER pun dengan bangga mendukung dan 
mewadahi segala kebutuhan Darius dan Putri 
di lapangan, seraya menyatu dalam semangat 
mereka dalam berbaur dengan alam dan 
lingkungan sekitar.  Berbagai persiapan pun 
telah dilakukan.

“Yang pasti fisik harus dipersiapkan. 
Olahraga, packing dan mempelajari trek adalah 
kunci dari suksesnya ekspedisi ini. Doakan ya,” 

Eiger Gelar 
Ekspedisi Menantang 

di Nepal dan Antartika
ujar Darius yang berencana akan melakukan 
ekspedisinya di akhir bulan Juli 2019 ini. 

Tidak hanya ekspedisi, di Semester 
ke-2 EIGER juga sudah mempersiapkan 
program dan kegiatan yang bertujuan 
untuk menguatkan  EIGER sebagai 
brand tropical adventure nomor satu di 
Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, EIGER 
kali ini juga mempersiapkan strategi khusus 
untuk Go International. 

“Keselarasan antara tema campaign dan 
produk yang diusung sangat penting. Produk 
yang dipasarkan dan aktivitas marketing harus 
menuju ke arah sustainability. Selain itu, kami 
juga sedang mempersiapkan untuk Hkakabo 
Razi Expedition 2020,” tutup Ryo.
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Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 
melalui Deputi Fasilitasi HKI dan 
Regulasi mendukung penuh animator 
Indonesia melalui sertifikasi profesi 

yang diadakan di berbagai daerah. Tahun ini 
Bogor menjadi kota ketiga penyelenggaraan 
Sertifikasi Profesi Animasi setelah Purwokerto 
dan Serpong. 

“Program ini merupakan kerjasama antara 
Bekraf dengan Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP) Animedia untuk mengembangkan 
ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kondusif 
bagi para pelaku ekonomi kreatif, khususnya 
penggiat animasi di Indonesia” ujar Deputi 
Fasilitasi HKI dan Regulasi, Ari Juliano Gema. 

Menurut Ari, dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
bahwa sertifikat kompetensi sangat penting 
dalam meningkatkan daya saing, baik di tingkat 

Bekraf Dukung 
Animator Indonesia dengan
Sertifikasi Profesi

nasional maupun internasional.
Dalam kegiatan ini, para peserta mengikuti 

serangkaian uji kompetensi dengan empat 
pilihan skema uji sertifikasi yaitu 3D Illustration 
Artist, 3D Low Poly Artist, Pembuat Ide Bentuk 
(Generalist), dan Motion Graphic Artist. Tahap 
selanjutnya adalah penilaian oleh tim asesor 
dari LSP Animedia. Kegiatan Sertifikasi Profesi 
Animator dilaksanakan sesuai dengan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Acara ini menghadirkan sejumlah 
narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu 
Direktur Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi 
Bekraf Sabartua Tampubolon, Kepala Sub 
Direktorat Standardidasi dan Sertifikasi Bekraf 
Budi Triwinanta, Sekretaris Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kota Bogor Reny Handayani 
Tresnarianti, dan Ketua LSP Animedia Ruri Suko 
Basuki. 

       I Juli 2019 I Tahun XI I @eMajels117

FILE



Telkomsel kembali meraih penghargaan 
tingkat internasional untuk inovasi 
dan kontribusi di dunia digital 
Indonesia. Frost & Sullivan Asia-Pasifik 

menobatkan Telkomsel sebagai “Indonesia 
Digital Service Provider of the Year” di ajang 
Frost & Sullivan Asia-Pacific Best Practices 
Awards 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Crispin Tristram, Head of Digital Lifestyle 
Telkomsel mengatakan, “Kami mengucapkan 
terima kasih kepada Frost & Sullivan untuk 
penghargaan yang bergengsi ini untuk 
Telkomsel sebagai Indonesia Digital Service 
Provider of the Year. Merupakan kebanggaan 
bagi Telkomsel telah mendapatkan penghargaan 
di tingkat internasional. Hal ini sebagai 
bukti bahwa kehadiran Telkomsel dalam 
mengakselerasikan pengembangan serta 
pemanfaatan teknologi digital di Indonesia 
diakui.”

Frost & Sullivan dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa layanan digital 
merupakan segmen cepat bertumbuh dalam 
perekenomian Indonesia. Hal ini disebabkan 
oleh ketersedian perangkat telekomunikasi 
dan akses internet mobile berbiaya terjangkau 
serta peningkatan permintaan untuk teknologi 
finansial dan pembayaran. Selain itu, sudah 

Telkomsel Sabet 
Penghargaan Frost & 
Sullivan Awards 2019

banyak start-ups dan UMKM di Indonesia 
memanfaatkan teknologi digital untuk 
mendukung pengembangan usahanya.

Keseriusan Telkomsel dalam menyediakan 
layanan digital dilakukan dengan memperluas 
portofolio Layanan Digital seperti Digital 
Lifestyle, Mobile Financial Services, Digital 
Advertising, Digital Banking, Big Data dan 
Internet of Things (IoT), serta terus mendorong 
berbagai inovasi digital dengan menyediakan 
platform yang berfokus pada pengembangan 
startup seperti The NextDev, Telkomsel 
Innovation Center (TINC) dan Telkomsel Mitra 
Inovasi (TMI). Hal tersebut juga menjadi fondasi 
utama untuk mengakselerasi perkembangan 
ekosistem digital untuk mewujudkan Indonesia 
Digital.

Selain memperluas berbagai portofolio 
Layanan Digital, Telkomsel juga akan terus 
fokus menyediakan produk digital yang dapat 
dinikmati masyarakat luas dalam memenuhi 
kebutuhan digital lifestyle mereka, antara lain 
adalah MAXstream, Dunia Games dan Langit 
Musik.

MAXstream merupakan portal video yang 
lengkap yang menawarkan original content 
dan beberapa content lainnya seperti film, 
acara televisi, siaran langsung dan kartun dari 
berbagai saluran video-on-demand dan saluran 
televisi internasional. Sejak diluncurkan pada 
pertengahan 2018, MAXstream telah menjadi 
layanan video streaming terpopuler di Indonesia 
dan telah diunduh sebanyak 16 juta kali.

Dunia Games adalah game portal and 
media platform nomor 1 di Indonesia yang 
dimiliki oleh Telkomsel dengan jumlah Monthly 
Visitor lebih dari 4 juta, berisi informasi terkait 
dengan artikel game, review, video dan hiburan 
lainnya termasuk pembelian kupon atau voucher 
baik PC maupun mobile games melalui Direct 
Carrier Billing. Sedangkan Langit Musik adalah 
layanan untuk mengunduh dan streaming lagu 
secara legal dengan lebih dari 6 juta katalog 
lagu, termasuk katalog lokal, seperti pop, indie, 
dan tradisional.
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Sentuh iPad dan buka aplikasi
Temukan PaSSion anda dalam berbiSniS

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