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SURAT REDAKSI

Properti (harus) Diminati

Bicara properti pikiran kita bakal dibawa ke dalam suasana perumahan, rumah, toko, kantor,  
ataupun apartemen dan sejenisnya. Rumah atau kantor atau apartemen itu bermacam-
macam ukurannya. Ada yang besar, ada yang sedang dan ada yang kecil. Rumah yang 
ukurannya besar harganya mahal tentu saja, karena rumah kecil pun di kota-kota besar 

harganya selangit. Bicara properti mungkin akan membuat Anda mundur sebelum bertempur. 
 kali ini memilih tema properti, salah satunya karena ingin mengajak Anda dan semua 

yang ingin menjajal menjadi wirausaha, agar tahu lebih lengkap tentang apa itu bisnis properti. 
Jika bisnis properti dikatakan mahal, tidak sepenuhnya salah. Properti memang membutuhkan 
modal yang besar. Tapi bisnis lain pun sama. Mereka membutuhkan modal besar. Tinggal ukuran 
besar kecilnya saja yang menyesuaikan. Bisnis jual-beli sayur, jika berjualan keliling kampung, 
--dalam skala kecil-- modal dan omzetnya juga akan kecil. Namun jika berjualan sayur di mal, 
bahkan hingga beberapa outlet  dan tersebar di  banyak tempat, modal dan omzetnya tidak bisa 
disebut kecil. Begitupun dengan bisnis properti. Bisnis properti tidak hanya menjadi developer atau 
pengembang tapi bisa juga dengan menjadi broker atau perantara, atau menjadi yang apa yang 
disebut flipper. Anda tinggal menyesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Selain menampilkan 
informasi tentang apa dan bagaimana bisnis propreti,  edisi ke-11 di tahun 2018 ini juga 
membagi pengalaman anak-anak muda yang telah sukses menjalankan bisnis properti. Fithor 
Muhammad misalnya. Berawal dari dimintai tolong untuk membantu menjualkan rumah, kemudian 
menjadi titik tolak dirinya menekuni, mengembangkan hingga sukses di bisnis properti. Saat ini Fithor 
sudah mempunyai perusahaan sendiri dengan puluhan karyawan serta pengalaman dalam terus 
menjalankan dan mengembangkan usahanya di bisnis properti. Anda tentu saja boleh meniru jejaknya.

Salam, 

A. Widodo



Prospek bisnis properti khususnya perumahan 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 
diyakini masih sangat besar. Hal ini dikatakan 
oleh Junaidi Abdillah selaku Ketua Umum Asosiasi 
Pengembang Perumahan dan Permukiman 
Seluruh Indonesia (Apersi). Apersi dengan jumlah 
anggota 2700 pengusaha properti, fokus pada 
pembangunan perumahan MBR.

8 
Peluang

Edvan Muhammad Kautsar, seorang motivator muda 
mengatakan bahwa properti merupakan bidang 
bisnis yang dapat digeluti oleh semua kalangan, 
ada yang memang seorang profesional, pebisnis, 
bahkan mahasiswa yang masih aktif dan seorang 
ibu rumah tangga.Investasi properti adalah investasi 
yang sangat menjanjikan di masa depan. Beragam 
jenis investasi dapat dipilih di sektor ini, antara lain 
rumah, apartemen, ruko ataupun tanah. Investasi 
jenis ini tergolong kategori jangka panjang, karena 
nilai jualnya yang semakin lama harga properti akan 
semakin meningkat

13 
Peluang

Selain tiga profesi dalam usaha di bidang 
properti seperti perantara, agen property, dan 
developer, masih ada banyak peluang usaha lain 
yang berhubungan dengan properti dan juga 
menguntungkan. Apa sajakah itu? 

18 
Peluang Usaha 
Sekitar Dunia 
Properti

Sebelum mencoba, jangan pernah menganggap 
bahwa peluang usaha sebagai agen properti sulit 
untuk dijalani. Edvan M Kautsar mengatakan Jika 
masih berpikir properti ini sulit, maka sampai 
kapan pun akan sulit untuk dijalani. Sukses itu 
memang sulit, tapi akan lebih sulit lagi kalau hidup 
tidak sukses. 

21 
Tips Sukses 
Menjadi Agen dan 
Developer Properti 

Panduan Bisnis 

Properti
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Ada banyak seminar motivasi baik dalam 
bentuk seminar maupun workshop yang 
membahas bagaimana cara memperoleh 
closing penjualan properti. Edvan M Kautsar 
pun ingin berbagi tips jitu agar properti yang 
Anda tawarkan mampu closing alias terjual!

Bisnis properti adalah investasi yang sangat 
menguntungkan dan bisa menjadi tabungan di 
masa depan. Namun tahukah Anda bahwa ada jenis-
jenis produk properti yang banyak berkembang 
saat ini. Sebagai seorang pemula di bidang ini, perlu 
untuk mengenal produk mana yang menurut Anda 
paling menguntungkan dan cocok dengan lokasi 
yang akan dibangun serta berapa modal yang harus 
Anda siapkan. 

26 
Kenali 5 Jenis 
Produk Properti

Menurut Edvan M Kautsar, bisnis properti selain 
bisa dilakukan siapa saja, ternyata juga memiliki 
keunikan. Jika selama ini menganggap bisnis 
properti ini sulit untuk dijalani, ketahui lebih dulu 
keunikannya. 

32 
3 Keunikan Bisnis 
Properti

36 
7 Tips Jitu Menjual 
Properti

Edisi kali akan membahas tentang investasi. Ada 3 
pelaku di bidang properti yang akan diulas yakni 
Fithor Muhammad yang berhasil membuktikan 
di usia 25 tahun sudah menjadi CEO sebuah 
perusahaan pengembang properti. Sampai akhir 
tahun ini targetnya bisa menyelesaikan  16 proyek 
perumahan. Sementara Wawan Syahroni menjalani 
karier bisnis properti dimulai dengan menjadi 
broker penjualan rumah. Ia lalu belajar sendiri 
bagaimana caranya membuat iklan, bertemu dan 
menyakinkan orang untuk membeli properti. 
Kemudian pada awal tahun 2017, ia mendirikan 
agensi penjualan rumah dan berhasil menjadi 
developer perumahan produk-produk properti 
syariah. Lalu ada pula Mitrarenov sebuah platform 
website yang didirikan oleh Aria Perbancan yang 
telah lama berkecimpung di dunia arsitek dan 
Andrian Eka Putra di bidang konstruksi. Mereka 
konsisten menyediakan layanan jasa konstruksi 
untuk membangun atau merenovasi bangunan 
dengan penggunaan teknologi web untuk 
membantu perencanaan hingga pengawasannya.

41 
Success Story
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Kebutuhan rumah setiap tahunnya mencapai 700 
ribuan unit. Backlog perumahan yang berada di 
angka 7,6 juta unit akan ditekan menjadi 5,4 juta 
unit pada 2019. Capaian Program Sejuta Rumah 
yang digagas pemerintah sejak 2015 pun perlahan 
menunjukkan hasilnya. Meski dalam tiga tahun 
terakhir tidak mencapai target, pada 2018 ini 
optimis target sejuta rumah bakal ditembus. 

69 
Maestro 
KHALAWI ABDUL HAMID

Berawal hanya dari modal kepercayaan dari konsumennya, Lesna Purnawan sukses berkibar di industri 
percetakan Tanah Air. Sejak masih di bangku SMA, ia sering diminta mengurus cetak-mencetak seperti 
spanduk, kartu undangan, dan lain-lain. Berawal dari masalah kesehatan yang dialami sang istri 
Rahma Kesuma Sari, Muhammad Taufik menemukan solusi jitu dari seprai waterproof. Kini, keduanya 
mampu memproduksi hingga 2.000 seprai dengan pasar yang tersebar di semua wilayah Tanah Air. 
Berawal dari suka dengan boneka mendorong Susan Soewono untuk berjualan boneka. Ia pun berhasil 
memegang lisensi dari perusahaan asing terkenal dan dipercaya membuat boneka maskot Asian Games 
2018 lalu. Setelah memutuskan berhenti bekerja dan pindah ke Yogyakarta untuk berwirausaha. Ia 
berniat menjadikan produk lokal agar naik kelas. Natalia sukses dengan bisnis tas dari serat alam yang 
menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga lebh dari seratus juta sebulan. 

79 
PENCERAHAN

Sandra Dewi tidak hanya berhasil menjadi selebriti 
terkenal, namun juga sukses dengan bisnisnya. 
Menjadi istri pengusaha ternyata tak cukup membuat 
Sandra Dewi merasa puas. Kini ibu dari Raphael 
Moeis melebarkan sayapnya di dunia bisnis dengan 
membangun beberapa usaha. Tak heran bila pundi-
pundi rupiah miliknya pun semakin bertambah.

95 
BISNIS SELEB
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Indonesia memiliki banyak sekali tari tradisional yang 
berasal dari berbagai daerah yang tersebar secara 
luas. Namun seiring kemajuan zaman, aliran tari yang 
ada di Indonesia juga ikut mengalami perkembangan 
misalnya tari kontemporer. Ali Dance Company adalah 
salah satunya. Ali Dance Company merupakan sebuah 
ruang untuk berproses kreatif yang memiliki tujuan 
dalam ikut serta mengembangkan kesenian khususnya 
di bidang seni tari di Indonesia.  

99 
INDUSTRI KREATIF

Sebenarnya pembuatan jam dinding saat 
ini semakin inovatif, mulai dari bentuk dan 
desain hingga urusan bahan baku. Sehingga, 
konsumen bisa semakin leluasa untuk 
menentukan pilihan sesuai selera. Isra Rahayu 
pun terpacu untuk menjual jam dinding kreatif, 
maka  satu setengah tahun yang lalu, ia mantap 
mendirikan usaha dengan nama Jam Dinding 
Minimalis.

105 
BISNIS UNIK
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Selama masih ada cinta dan 
pernikahan, bisnis property (rumah) 

akan selalu dibutuhkan oleh 
masyarakat yang baru berumah 
tangga. Sebab, pasar rumah MBR 
pasar terbesarnya adalah mereka 

pasangan baru yang ingin memiliki 
tempat tinggal.

Peluang Besar 
dari Bisnis Properti
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Prospek bisnis properti khususnya perumahan 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diyakini 
masih sangat besar. Hal ini dikatakan oleh Junaidi 
Abdillah selaku Ketua Umum Asosiasi Pengem-
bang Perumahan dan Permukiman Seluruh 
Indonesia (Apersi). Apersi dengan jumlah anggota 
2700 pengusaha properti, fokus pada pembangu-
nan perumahan MBR.

Menurutnya, inisiatif Program Sejuta Rumah yang 
digagas pemerintah adalah sesuatu yang sangat 
baik. Program tersebut merupakan wujud niat 
pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat-
nya. “Ini adalah terobosan bagus. Tapi masalahnya 
di lapangan masih banyak kendala, misalnya, 

harga jual tanah yang tinggi, harga material yang 
suatu saat naik, perizinan di daerah yang masih 
sulit. Di daerah, urusan pembangunan rumah MBR 
ini tidak bisa lebih mudah, lebih murah, dan cepat,” 
katanya.

Junaidi melihat komitmen pemerintah sudah cu-
kup baik. Kecepatan dan kemudahan yang diberi-
kan sudah baik. “Hanya saja pergerakan di daerah 
masih lambat. Yang pasti komitmen pemerintah 
daerah masih kurang,” ujar dia.

Sebagai pengembang perumahan bagi masyara-
kat, dirinya merasa bangga lantaran bisa ikut 
andil dalam mewujudkan rumah impian bagi 
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masyarakat. Tapi 
seharusnya hal ini 
juga didukung dengan 
partisipasi daerah yang an-
tara lain dengan kemudahan yang 
diberikan kepada para pengembang.  

Pada 2018 ini Apersi sendiri menargetkan 
mampu membangun antara 130 ribu hingga 150 
ribu unit rumah. Sebarannya paling banyak di Jawa Barat, 
Banten, dan Jawa Timur. Tiga daerah ini menjadi andalan, sebab 
yang paling banyak dibangun rumah MBR oleh anggota Apersi. “Se-
benarnya kondisinya mulai berat. Kendalanya, saya melihat daya belinya 
menurun, lalu masyarakat yang bankable juga jumlahnya tinggal sedikit. 
Masyarakat berpenghasilan tetap yang bankable ini sedikit, sementara 
masyarakat kita itu yang paling banyak adalah yang non fix income. 
Mereka butuh rumah tapi tidak bankable,” sebutnya.

Ia mencontohkan, sebagian besar masyarakat yang tidak berpenghasi-
lan tetap, misalnya, para pedagang. “Dia ada usaha tapi tidak ada izinnya. 
Data usaha tidak ada, meskipun perputaran uang tiap hari kelihatan. Ini 
lemahnya masyarakat kita, data kita lemah.”

Dengan kendala harga tanah yang tinggi, perizinan di daerah yang ma-
sih belum maksimal, dan daya beli masyarakat yang berkurang, dirinya 
pesimis bisa mencapai target. Ia melihat jika masyarakat saat ini lebih 
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terkonsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada 
membeli perumahan. Meskipun pemerintah sudah mendorong dengan se-
jumlah kemudahan seperti 1% uang muka, bantuan uang muka, dan lainnya.   

Di sisi lain, pelaku usaha di bidang property terus bertumbuh. Kabar 
baiknya, tren pengembang yang menggarap rumah-rumah bersubsidi 
semakin banyak. Tren ini terjadi lantaran daya beli rumah nonsubsidi terjadi 
penurunan yang drastis. “Para pengembang banyak yang beralih dengan 
menggarap rumah subsidi.” 

Kiat Bisnis Properti
Sebagai salah satu pengembang berpengalaman, Juanidi Abdillah memberi-
kan sejumlah kiat berbisnis property. Menurutnya, yang terpenting adalah 
kemauan dan mau belajar. Bealarlah untuk mau peduli dengan apa yang kita 
inginkan. “Kalau kita mau bisnis property. Coba saja jalani. Mulai dari yang 
kecil dulu. Kalau sudah bisa dengan yang kecil, nanti bisa melangkah dengan 
yang lebih besar,” ucapnya.

Berikutnya adalah memenuhi legalitas perusahaan. Sebagai pengembang, 
penting untuk mengecek legalitas tanah yang akan dipakai untuk proyek 
properti. Kalau sudah clear and clean, maka bicarakan kesepakatan 
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pembayarannya. Perhatikan pula, peruntukkan lahannya, apa tercatat se-
bagai lahan RTH atau lahan gambut. Harus hati-hati dalam membeli lahan, 
salah-salah lahan tersebut tidak bisa dikelola menjadi kawasan perumahan. 
“Uruslah legalitas proyeknya. Cek IMB bisa dikeluarkan atau tidak. Karena 
ada juga IMB yang tidak bisa keluar. Lalu bicara pasar, siapa pangsa pasar 
dari proyek tersebut,” jelasnya.

Lahan murah saja tidak cukup, pengembang juga harus bisa melihat calon 
konsumen yang akan disasar. Sebab, sebuah bisnis itu harus ada target 
pasar yang jelas. “Bicara membangun, semua orang bisa membangun. Tapi 
bagaimana lihat potensinya di masyarakat.”

Sepanjang pengalamannya sebagai pengembang, Junaidi juga banyak 
mengalami suka dukanya. Baginya, hal terindah adalah ketika dirinya 
mendapatkan ucapan terima kasih dari para konsumennya; mereka yang 
semula mengontrak kemudian bisa memiliki rumah. “Bagi masyarakat kecil, 
dapat membeli rumah itu kan anugerah. Ketika mereka berterima kasih, 
bahkan ada yang sampai menangis, inilah kebahagiaan dan kebanggaan 
kami,” demikian kata pria berusia 45 tahun ini. (Choen/Foto: Reza)
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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

Banyak yang penasaran dan tertarik, 
tapi tidak semua orang berani terjun 
ke dalamnya. Ya, itu adalah gambaran 
ketertarikan masyarakat Indonesia 

pada peluang usaha bidang properti. Keuntungan 
yang bisa Anda dapatkan sangat menggiurkan 
sayangnya banyak orang mengatakan risiko keru-
giannya pun cukup besar.

Setiap orang membutuhkan tempat tinggal, baik 
itu rumah, apartemen, bahkan indekos. Kebutuhan 
manusia terhadap tempat tinggal, membuat pelu-
ang bisnis di bidang yang berhubungan dengan 
tempat tinggal sangat besar. Minat masyarakat 
terhadap dunia properti setiap tahunnya selalu 
meningkat signifikan.

Bisnis Properti Dapat Dilakukan 
oleh Semua Orang 

Properti sendiri merupakan bidang bisnis yang 
dapat digeluti oleh semua kalangan. Pengalaman 
saya sendiri berhubungan dengan orang-orang 
yang berbisnis di bidang properti berasal dari ka-
langan yang beragam, ada yang memang seorang 
professional, pebisnis, bahkan mahasiswa yang 
masih aktif dan seorang ibu rumah tangga.
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Hal ini menunjukkan bahwa terjun ke bidang 
properti dapat dilakukan oleh semua orang 
sekalipun sebelumnya tak pernah menekuni bisnis 
properti. Ditambah lagi harga properti yang selalu 
meningkat dan tidak pernah menurun. Membuat 
semua orang dari berbagai kalangan, terjun ke 
bidang properti ini.

Investasi properti adalah investasi yang sangat 
menjanjikan di masa depan. Beragam jenis in-
vestasi dapat dipilih di sektor ini, antara lain rumah, 
apartemen, ruko ataupun tanah. Investasi jenis ini 
tergolong kategori jangka panjang, karena nilai 
jualnya yang semakin lama harga properti akan 
semakin meningkat

Tren bisnis di bidang Properti menjelang akhir 
tahun 2018 ini cukup menjanjikan. Harga 
properti berpeluang terus meningkat. Salah 

satu indikator pendukungnya adalah 
kebijakan Pemerintah di awal tahun 
2018 ini. Seperti BI 7-Day Repo Rate, 
Tax Amnesty, Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan (FLPP), 
Paket Kebijakan Ekonomi, dan 
faktor lainnya mendorong 
pertumbuhan properti nasional, 
yang sempat turun tajam pada 
tahun 2016 lalu.

Bahkan dalam laporan Oxford 
Economics Global Cities 2030, 

sejumlah investor dari beberapa negara Asia 
seperti Jepang, China, Hong Kong, dan Singapura 
menunjukkan minat yang tinggi berinvestasi di 
sektor properti di Jakarta. Ketertarikan semakin 
kuat lantaran perekonomian Jakarta dalam 12 
tahun mendatang diperkirakan bakal menyaingi 
Singapura, Bangkok, bahkan Hong Kong.

Peran Dalam Bisnis Properti
Seringkali orang tidak berani terjun ke dunia 
bisnis properti karena berpikir tentang modal dan 
besar. Mindsetnya pun sering kali kurang tepat, 
bahwa bisnis properti itu melulu soal bagaimana 
membangun perumahan atau apartemen.

Padahal, dalam bisnis properti, Anda dapat men-
jalankan banyak peran, misalnya menjadi broker 
atau developer. Menariknya, beberapa di antara 
peluang usaha tersebut tidaklah memerlukan 
modal besar.
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Lho kok bisa bisnis properti tanpa modal besar? 
Penasaran ingin tahu lebih lanjut mengenai pelu-
ang usaha di ranah properti? Saya akan mengulas-
nya secara sederhana untuk Anda. Bisnis properti 
erat dengan aktivitas jual beli rumah, apartemen, 
tanah, dan jenis lainnya.

Para pelaku bisnis properti yang sudah umum 
dikenal ialah:

Perantara penjualan, agen properti (broker/
marketing) independen maupun perusahaan, 
dan developer alias pengembang. Ketiga profesi 
ini pun bisa menjadi peluang usaha yang dapat 
dijadikan pilihan.

Mari berkenalan dengan 3 Profesi dalam Usaha di 
bidang Properti ini:

1. Perantara
Terkadang seseorang terjun ke dalam usaha di 
bidang properti tanpa disadarinya. Contohnya, 
saat membantu kerabat yang ingin menjual rumah 
dan tanah. Tanpa disadari, Anda sudah menjadi 

seorang perantara di bidang properti. Ada juga 
teman saya saat masih kuliah yang sering mem-
bantu mahasiswa baru mencarikan indekos. Ya, 
dia menjadi perantara antara si pemilik properti 
dengan penyewa. Hingga dia pun memiliki peng-
hasilan dari komisi yang didapatkan dari si ibu kos. 
Akhirnya ketagihan di bisnis properti.

Perantara konvensional biasanya dia mencarikan 
penyewa, pembeli, atau penjual yang berminat 
pada sebuah properti. Dan dia mendapatkan 
komisi bagi hasil, misalnya 2,5% dari harga pen-
jualan.

Inilah yang saya maksud terjun ke dunia properti 
tanpa modal yang besar. Karena modal yang 
diperlukan oleh perantara properti ini tentunya 
minim. Misalnya, pulsa untuk menelpon, sms, atau 
paket internet, dan bensin untuk mengantarkan 
pembeli melihat properti yang dicari.

Anda bisa memulai belajar properti dengan biaya 
yang murah, namun tetap langsung terjun dan 
action di dalamnya dengan menjadi seorang 
perantara yang memanfaatkan koneksi baik di 
dunia nyata ataupun di dunia maya!
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 2. Agen Properti
Agen properti yang juga seringkali disebut sebagai marketing/broker pun termasuk sebagai 
perantara antara penjual dan pembeli. Laluapa bedanya dengan perantara pada pembahasan 
sebelumnya? Bedanya, agen properti umumnya bekerja untuk sebuah perusahaan. Walaupun 
ada juga agen yang berdiri sendiri atau kerap dikenal sebagai broker independen. Hal berbeda 
lainnya antara perantara konvensional dengan agen adalah jumlah properti yang dijual. Bila 
perantara hanya menjual satu properti, agen bisa menjual lebih dari satu.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, agen properti terbagi menjadi dua yaitu 
perusahaan serta independen. Ada kelebihan dan kekurangan tersendiri dari keduanya. Di 
antaranya adalah:

Agen Properti Perusahaan

Kelebihan:
- Lebih mudah dipercaya calon 

pembeli karena berada di bawah 
bendera perusahaan.

- Banyak rekan satu perusahaan yang 
dapat saling membantu dalam hal 
jual beli.

- Badan hukum jelas, sehingga jika 
terjadi hal-hal yang tak diinginkan 
bisa diselesaikan dengan aman.

Kekurangan:
- Keuntungan tidak dapat didapat 

seutuhnya karena ada setoran ke 
perusahaan.

- Biasanya diberikan target penjualan 
oleh perusahaan.

Agen Properti Independen

Kelebihan:
- Lebih fleksibel dari segi waktu 

dan tempat bekerja.
- Bisa mendapatkan keuntungan 

penjualan secara penuh.
- Lebih luwes jika ingin menjalin 

kerjasama dengan agen lainnya.
Kekurangan:
- Seringkali dianggap tidak kurang 

dipercaya.
- Tidak bisa dapat jaminan apa-apa 

jika terjadi sebuah masalah.
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Kelebihan dan kekurangannya bisa Anda gunakan sebagai bahan per-
timbangan sebelum mencoba keduanya sebagai peluang bisnis di bi-
dang properti. Sebelum memutuskan, ada baiknya Anda mengetahui 
dulu kisah inspiratif serta plus minus menjadi agen properti tersebut.

3. Developer Properti
Setiap berbicara tentang developer properti anda pasti langsung 
berpikir sebuah perumahan besar atau apartemen, padahal kita bisa 
memulai dengan membuat rumah atau town house! Seiring berjalan-
nya waktu, peluang bisnis sebagai developer banyak digeluti oleh 
masyarakat Indonesia. Ada yang langsung berani mengembangkan 
perumahan, ada juga cluster kecil-kecilan. Dimulai dengan sebidang 
lahan, kemudian membangun beberapa rumah tipe kecil, maka Anda 
sudah bisa dikatakan sebagai pengembang.

Jika Anda sudah memahami ilmu tentang menjadi Developer Properti, 
Apalagi yang ditunggu? Segeralah cari peluang untuk membangun 
property dimulai dengan mencari lahan yang potensial!
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Flipper
Flipper adalah seseorang yang membeli properti 
dan langsung menjualnya kembali dalam waktu 
yang singkat. Ini adalah salah satu peluang 
usaha yang menguntungkan dari bisnis properti. 
Seorang flipper harus jeli dalam melihat tren 
properti yang dijual. Hal ini sangat dibutuhkan 
seorang flipper karena bisa menentukan jumlah 
keuntungan yang akan didapat.

Langkah-langkah menjadi Flipper:
 Menemukan properti murah atau harga di 

bawah rata-rata pasar.
 Tawarkan properti tersebut melalui media 

offline maupun online.
 Jual properti dengan margin keuntungan 

yang sesuai dan menguntungkan.

Selain tiga profesi dalam Usaha di bidang properti seperti perantara, 
agen property, dan developer, masih ada banyak peluang usaha lain yang 
berhubungan dengan properti dan juga menguntungkan. Apa sajakah 
itu? Berikut penjelasan Edvan M Kautsar.

Peluang Usaha 
Sekitar Dunia Properti
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Principal
Setelah memiliki banyak pengetahuan dalam 
seluk-beluk dunia bisnis properti, banyak orang 
yang kemudian membuka perusahan broker 
sendiri. Profesi ini dikenal dengan sebutan 
principal alias pemilik dari sebuah perusahaan 
jual beli properti. Selain tetap terjun sebagai 
agen, Anda yang berminat menjadi principal pun 
bisa merekrut agen-agen yang lain. Anda dapat 
mengajak agen-agen yang anda kenal untuk 
bergabung bersama-sama di perusahaan anda.

Semakin berkembangnya teknologi 
internet membuat orang-orang lebih 
mudah mendapatkan uang secara online. 
Begitupun dalam dunia properti, Anda 
bisa membuat situs, blog bahkan vlog 
di youtube yang membahas mengenai 
seluk-beluk dunia properti. Agar dapat 
menghasilkan uang, situs, blog dan vlog di 
youtube yang membahas properti tersebut 
harus memiliki banyak pengunjung atau 
subscriber. Maka dari itu, buatlah konten-
konten bermanfaat dan menarik agar 
bermanfaat untuk para pembaca. Setelah 
punya banyak pengunjung, disitulah Anda 
bisa memanfaatkannya sebagai media untuk 
mengiklankan properti Anda!

Membuat Situs/
Blog/Vlog Properti
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Bisnis Penyewaan Rumah dan Indekos
Jika anda memiliki rumah dan apartemen kosong. Anda dapat dapat menjadikannya sebagai sumber 

peluang usaha yang menjanjikan lho. Caranya adalah dengan menyewakannya kepada orang lain. 
Rumah kosong Anda bisa menjadi sebuah kos-kosan. Semakin banyak ruangan yang ada di dalamnya, 

kesempatan Anda mendapat keuntungan besar semakin lebar. Begitu juga apartemen kosong yang Anda 
miliki bisa disewakan baik itu secara harian, bulanan, bahkan hingga tahunan. Bisa juga anda jadikan 

rumah atau apartemen sebagai penginapan alias homestay! Keren kan!
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Sebelum mencoba, jangan 
pernah menganggap bahwa 
peluang usaha sebagai agen 
properti sulit untuk dijalani. 
Ya, seperti biasa dimulai 
dengan mindset. Edvan M 
Kautsar mengatakan Jika 
masih berpikir properti ini 
sulit, maka sampai kapan pun 
akan sulit untuk dijalani. “Saya 
sering mengucapkan kalimat 
ini untuk mengubah mindset 
peserta seminar saya tentang 
kesuksesan. Sukses itu memang 
sulit, tapi akan lebih sulit lagi 
kalau hidup kita tidak sukses!” 
Artinya sukses itu lebih mudah 
daripada hidup tidak sukses.

Tips Sukses 
Menjadi Agen 
dan Developer 
Properti

CONTRACT
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Tips Sukses Menjadi Agen 
Properti
Sebelum Anda memutuskan untuk terjun ke 
bidang bisnis ini, perhatikan dulu beberapa tips 
menjadi agen dan developer andal menurut 
Edvan M Kautsar,yakni sebagai berikut:

Tekun dan Ulet
Selain mindset yang harus selalu positif. Anda 
yang ingin terjun mencoba peluang usaha ini 
harus memiliki ketekunan dan keulatan. Hal ini 
diperlukan karena saat ini seiring berkembangnya 
teknologi apalagi internet, menyebabkan 
persaingan di antara agen-agen semakin ketat. 
Karena siapapun yang mau, bisa dengan mudah 
berprofesi sebagai seorang agen properti. Tanpa 
memiliki dua hal ini, seorang agen bisa saja cepat 
menyerah bahkan sebelum ia mendapatkan 
closing sekalipun.

Ilmu Bisnis Properti
Seoran agen yang benar-benar memahami 
properti yang dijualnya, tentu bisa memberikan 
info selengkap-lengkapnya pada calon 
pembeli. Begitupula dengan berbagai istilah 
dunia properti dan ilmu jual beli properti. Hal 
ini tentu menjadi poin plus dan menambah 
kredibilitas Anda sebagai seorang agen. Semakin 
baik kredibilitas Anda, maka akan sebaik juga 
reputasi yang dimiliki. Calon pembeli yang ingin 
menghubungi pun tidak akan segan karena Anda 
telah menyandang predikat tersebut. Anda juga 
perlu memahami mengenai seluk-beluk kredit 
pemilikan rumah (KPR). Saat ini banyak sekali 
masyarakat Indonesia yang membeli rumah 
dengan pembiayaan KPR ini.
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Kembangkan Relasi
Menjalin dan membangun relasi dengan orang-
orang yang bergerak di bidang properti adalah 
hal yang wajib dilakukan oleh kita yang terjun 
menjadi agen properti. Posisikan diri Anda sebagai 
seorang yang terus belajar berenang, sambil 
berenang. Artinya, belajar sambal terjun langsung 
di dalamnya. Gali ilmu dan informasi sebanyak 
mungkin seputar bisnis properti maupun agen 
properti lain dan buatlah kerja sama dengan 
mereka. Bergabunglah ke komunitas belajar 
properti. Ikuti pelatihan-pelatihan bisnis, sales, 
marketing dan juga properti. Disanalah relasi Anda 
akan semakin berkembang.

Memanfaatkan Media Sosial
Relasi zaman now, tidak hanya melalui dunia 
nyata, tapi juga dunia maya. Buatlah banyak 
iklan dan banyaklah “bergaul” di forum jual 
beli. Hal ini akan membantu Anda untuk lebih 
dikenal oleh orang lain. Anda bebas beriklan di 
Facebook, Twitter, Instagram dan berbagai media 
sosial lainnya. Pelajarilah internet marketing 
untuk membuat bisnis sebagai agen properti 
Anda semakin sukses. Koran atau majalah juga 
merupakan media yang baik untuk melakukan 
proses periklanan. Daftarkan diri Anda pada 
grup-grup properti dan sering-seringlah 
berkomunikasi dengan para pemilik akun pada 
forum tersebut. Semakin Anda aktif, maka 
peluang Anda untuk menjual properti akan 
semakin bagus juga. 
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Carilah Lahan untuk Dibangun 
Menjadi Perumahan
Hal utama yang perlu diperhatikan saat akan 
ingin menyiapkan diri sebagai pengembang 
ialah memahami kebutuhan masyarakat saat ini. 
Misalnya, lokasi seperti apa yang tengah diincar, 
dimana lokasi tersebut, hingga tipe rumah seperti 
apa yang banyak dicari terutama oleh keluarga 
muda (millennials). Setelah memahami hal 
tersebut, Anda pun dapat mencari lahan kosong 
yang tepat untuk dibangun menjadi perumahan.

Tips Sukses Menjadi Developer Properti 

Legalitas
Setelah Anda mendapatkan lahan yang akan 
digarap, hal terpenting adalah jangan lupa untuk 
mengecek legalitasnya. Karena bisa jadi hal ini 
menjadi masalah di masa yang akan datang. 
Legalitas dari lahan itu sendiri dapat Anda cek dari 
sertifikat yang ada.
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Membuat Master Plan
Jika sudah mendapatkan lahan, lanjutkan untuk membuat master plan. Master 
plan adalah bagaimana rencana besar kita dalam melakukan pembangunan 
atau pengembangan suatu lahan. Dimulai dari site plan, gambar jalan, hingga 
timeline pembangunan dari awal hingga akhir. Semuanya harus detail karena 
karena akan menjadi rujukan rancangan pembangunan.

Perizinan
Segala sesuatu yang akan kita kembangkan harus memiliki izin yang komplit 
demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa perizinan yang 
harus diurus diantaranya:

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Prinsip
Izin Pemanfaatan Tanah
Izin Site Plan
Izin Peil Banjir
Izin Pengeringan
Izin Ketinggian Bangunan
Barulah setelah melakukan beberapa langkah di atas, Anda dapat memikirkan 
rencana pemasaran dan penjualan perumahan tersebut baik secara online 
(website jual-beli properti) maupun offline. 
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Bisnis properti adalah investasi yang sangat 
menguntungkan dan bisa menjadi tabungan di masa 
depan. Namun tahukah Anda bahwa ada jenis-jenis 
produk properti yang banyak berkembang saat ini. 
Sebagai seorang pemula di bidang ini, perlu untuk 

mengenal produk mana yang menurut Anda paling 
menguntungkan dan cocok dengan lokasi yang 

akan dibangun serta berapa modal yang harus Anda 
siapkan. 

Kenali 5 Jenis 
Produk Properti
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Tempat hunian atau 

residensial adalah produk 

properti yang paling 

banyak dijual karena 

tempat tinggal masih selalu 

menjadi kebutuhan utama 

manusia. Permintaan akan 

produk properti yang satu 

ini akan terus meningkat 

terutama di perkotaan 

sebab lahan untuk 

membangun rumah sulit 

didapat. Selain perumahan, 

produk properti tempat 

hunian yang termasuk di 

sini adalah rumah susun, 

hotel, apartemen, kos-

kosan, kondominium, villa, 

serta bangunan asrama 

mahasiswa.

Tempat Hunian 
atau Residensial 
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Produk properti lain yang paling banyak dicari selain 

tempat hunian adalah bangunan komersil yang 

digunakan sebagai tempat usaha. Pusat perbelanjaan, 

gedung perkantoran, ruko, hotel, atau rumah sakit 

termasuk ke dalam bangunan komersil. Prospek 

bisnis properti di bidang bangunan komersil ini bisa 

sangat menguntungkan jika tempat usaha dibangun 

di kawasan yang ramai, maka para developer bisa 

mendapatkan keuntungan yang besar dari harga sewa 

bangunan.

Bangunan Komersil 
atau Tempat Usaha
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Pabrik juga merupakan salah satu bisnis properti produk bangunan 

industri. Para developer banyak yang mengembangkan bisnis 

properti ini untuk dijual kepada para pengusaha. Bangunan 

untuk keperluan industri ini adalah seperti bangunan pabrik atau 

manufaktur, perakitan atau assembling. Bangunan untuk penelitian 

dan pengembangan juga memiliki karakter yang berbeda dengan 

bangunan lainnya.

Sedangkan bangunan yang digunakan untuk kegiatan agrobisnis 

seperti perkebunan, pertanian, dan peternakan juga termasuk ke 

dalam produk bisnis properti. Bangunan agrobisnis pasti diperlukan 

oleh para pengusaha yang membutuhkan bangunan khusus untuk 

menunjang aktivitas yang tidak bisa dilakukan di dalam pabrik. 

Begitu juga bangunan untuk keperluan pengolahan kayu dan 

pergudangan yang mempunyai ciri khas memiliki ruangan yang 

luas sebagai tempat beraktifitas di dalamnya.

Bangunan Industri dan 
Bangunan Agrobisnis
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Produk bisnis properti lainnya adalah bangunan untuk kegiatan 

penelitian. Produk bisnis properti ini banyak dibutuhkan terutama 

oleh instansi akademis untuk menunjang kegiatan belajar dan 

penelitian. Para pelaku usaha agrobisnis, pertanian, perkebunan, 

dan peternakan, membutuhkan tempat khusus menjalankan 

usaha mereka. Untuk bidang pertanian dan perkebunan, mungkin 

yang dibutuhkan adalah sebidang tanah khusus. Sedangkan 

peternakan, perlu ada bangunan khusus untuk aktivitas ini. Anda 

bisa menyewakan sebidang tanah untuk keperluan pangan ternak. 

Properti untuk agrobisnis bisa Anda beli di daerah.

Bangunan untuk Penelitian
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Bisnis properti ini tujuannya untuk orang-orang yang memerlukan 

kegiatan khusus. Bangunan ini dibangun khusus untuk menunjang 

kebutuhan masyarakat, misalnya sekolah, tempat ibadah, ruang 

pertemuan, tempat hiburan, bandara, stasiun, terminal, kebun binatang, 

dan lain-lain. Properti ini memiliki desain khusus sesuai dengan 

kebutuhannya. (teks:eri,bbs)

SCHOOL

Properti untuk Tujuan Khusus
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Menurut Edvan M Kautsar, bisnis properti selain bisa 
dilakukan siapa saja, ternyata juga memiliki keunikan. 

Jika selama ini menganggap bisnis properti ini sulit 
untuk dijalani, ketahui lebih dulu keunikannya. Simak 

ulasan Edvan berikut ini:

3 Keunikan 
Bisnis Properti
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Aset Nyata
Properti adalah jenis aset yang dapat dijadikan agunan 

dan dapat dijadikan aset dasar (underlying assets). Pemilik 

properti tidak perlu menjual properti (asetnya) untuk 

mendapatkan keuntungan. Daya ungkit bisnis properti 

juga dapat dikatakan cukup besar, terlebih jika ada banyak 

nilai tambah dalam properti tersebut. Beberapa contoh 

nilai tambah tersebut antara lain yaitu kemudahan akses, 

terletak di kawasan dengan perputaran ekonomi dan lain 

sebagainya.
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Multi Benefit
Bisnis properti mampu membuat kita mendapatkan 

keuntungan dari banyak hal, antara lain kenaikan harga 

(apresiasi harga), depresiasi harga (penyusutan nilai buku) 

dan penghasilan arus kas (cash flow). Sebagian besar 

investor properti hanya memanfaatkan satu keuntungan, 

yaitu membeli tanah, dibangun dan dijual. Harapannya 

hanya terjadi kenaikan harga properti dan tanah. Padahal 

ada banyak sumber keuntungan yang bisa digali lebih 

dalam. Misalnya adalah sewa-menyewa properti.
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Bernilai Seni
Mulai dari seni mencari properti, bernegosiasi 

dengan pemilik properti, calon penyewa, 

pihak perbankan, seni dalam mendanai 

proyek-proyek properti. Termasuk juga 

adalah seni untuk memberikan nilai tambah 

pada properti dan menghasilkan faktor 

pengali dalam bisnis properti.
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Ada banyak seminar motivasi baik dalam bentuk 

seminar maupun workshop yang membahas 

bagaimana cara memperoleh closing penjualan 

properti. Edvan M Kautsar pun ingin berbagi tips 

jitu agar properti yang Anda tawarkan mampu 

closing alias terjual!
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2. Pahami kebutuhan 
konsumen

Setelah mendengarkan konsultasi dari konsumen, 
ketahui apa yang menjadi kebutuhan konsumen, 

misalnya spesifikasi bangunan, tipe properti, hingga 
harga. Dengarkan curahan hati dari konsumen kemudian 

tawarkan properti yang sesuai dengan kebutuhannya. 
Jadilah agen yang menyenangkan dihadapan konsumen. 

Itulah kenapa agen harus memiliki rasa empati, mau 
mendengar dan juga memiliki daftar properti yang bisa 

dia tawarkan sebagai solusi. Gunakan soft selling dan 
bukan hard selling.

1. Fast respon dan 
mudah dihubungi

Usahakan agar telepon bisnis anda atau hp 
anda selalu aktif. Calon pembeli akan berkurang 
motivasinya untuk membeli properti anda, jika 
orang yang memasarkannya sulit dihubungi. 
Jika calon pembeli menghubungi secara teks 

misalnya sms, email bahkan whatsapp, segeralah 
untuk merespon. Jika Anda dalam kondisi tidak 
bisa mengangkat telpon, maka kirimkan pesan 

bahwa Anda akan segera menelponnya. Setelah 
menelpon, segeralah buat appointment. Karena 
bertatap muka jauh lebih baik dibanding hanya 
berbicara melalui telpon. Apalagi jika Anda bisa 
mengajaknya untuk langsung melihat properti 

yang Anda tawarkan.
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4. Hubungi kembali 
calon konsumen

Jangan pernah putuskan komunikasi dengan 
calon pembeli selama belum ada keputusan 

yang dibuat olehnya. Teruslah berkomunikasi, 
baik lewat telpon maupun melalui pesan. Tak ada 

salahnya juga bila sesekali menanyakan kabar 
dan kesibukannya tanpa perlu membahas soal 
properti yang Anda tawarkan. Dengan begitu 
terbangunlah kedekatan yang dirasakan oleh 

calon konsumen.

3. Product knowledge
Marketing tools yang menarik bisa dengan 

menggunakan tablet yang berisi foto dan video 
tentang properti yang Anda tawarkan. Bisa juga 

membawa brosur properti Anda. Juga membawa 
perlengkapan yang memudahkan Anda 

menjelaskan cara pembayaran kepada konsumen. 
Semakin menarik cara Anda menjelaskan 

keuntungan (benefit) bagi konsumen membeli 
properti Anda, maka akan semakin kuat keinginan 

konsumen membelinya. Namun, jika agen tidak 
memahami product knowledge mengenai properti 

yang dijual, maka bisa dipastikan konsumennya 
akan ragu dan pergi meninggalkan Anda. 
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6. Dampingi Konsumen
Dampingi dengan baik calon pembeli Anda saat 

melakukan survei lokasi. Berikan penjelasan yang 
mendetail dan tunjukkan pengetahuan Anda 

tentang properti tersebut kepadanya. Bila perlu 
tunjukan juga berbagai berkas seperti IMB dan 
SHM yang sudah lengkap. Dengan begitu Anda 

dapat lebih meyakinkan calon pembeli Anda 
untuk langsung membeli properti Anda karena 

takut keduluan oleh konsumen yang lain.

5. Tanyakan Cara 
Pembayaran

Tidak perlu malu untuk bertanya cara pembayaran 
apa yang ingin dilakukan oleh calon pembeli 

Anda. Tapi ini berlaku bila calon pembeli Anda 
sudah sangat berpotensi akan membeli properti 

Anda. Di sinilah Anda dapat berperan sebagai 
pemberi solusi. Siapkan juga berbagai data dan 

syarat yang diperlukan untuk masing-masing cara 
pembayaran. Karena bisa jadi calon pembeli Anda 

masih menimbang-nimbang cara pembayaran 
seperti apa yang baik dengan keadaan 

keuangannya. Apakah KPR, cash langsung atau 
cash bertahap.
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7. Tawarkan Masa Promo Menarik
Saat sudah memasuki proses negosiasi, Anda dapat menawarkan promo menarik kepada calon 
pembeli Anda untuk lebih meyakinkannya. Misalnya dengan memberitahu bahwa untuk yang 
membeli secara cash dalam periode bulan ini akan mendapatkan smartphone atau motor. Atau 

harga mendapatkan diskon jika dibeli sebelum launching. Dengan begitu Anda tidak perlu 
bernegosiasi soal harga dan memberikan penekanan kepada calon pembeli Anda agar segera 

melakukan closing. Tentunya hal ini sudah diperhitungkan secara matang!

Jadi setelah semua tulisan saya tentang investasi di bidang properti. Tidak sesulit yang sebelumnya 
anda bayangkan, kan? Apalagi yang anda tunggu, segeralah action dan jadilah pengusaha di 

bidang properti!
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Inovasi teknologi telah merambah ke hampir semua jenis 
bisnis, tak terkecuali dengan bisnis jasa konstruksi. Mitrarenov 

menangkap propek dari bisnis tersebut sekaligus menjawab 
tantangan era digital dengan membuka jasa renovasi rumah dan 
bangunan lainnya yang bisa dipesan dan diawasi secara online.

Sentuhan teknologi Digital untuk 
Dapatkan tukang Bangunan Secara online

Mitrarenov
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“Serba Online”. Istilah tersebut 
mungkin sering kita dengar dalam 
beberapa tahun terakhir ketika 
teknologi digital telah masuk ke 

lini-lini kehidupan manusia. Mulai dari membeli 
barang, makanan, memesan tiket, memesan ojek 
dan sebagainya bisa dilakukan dengan membuka 
web atau aplikasi. Tak terkecuali dengan mencari 
tukang bangunan untuk merenovasi rumah atau 
bangunan lainnya. 

Mitrarenov sebuah platform website yang 
didirikan oleh Aria Perbancan yang telah lama 
berkecimpung di dunia arsitek dan Andrian Eka 
Putra di bidang konstruksi. Sejak diluncurkan 
tahun 2014, mereka konsisten menyediakan 
layanan jasa konstruksi untuk membangun atau 
merenovasi bangunan dengan penggunaan 
teknologi web untuk membantu perencanaan 
hingga pengawasannya. Menurut Aria, sam-
pai saat ini aktivitas mencari kontraktor untuk 
membangun atau merenovasi bangunan masih 
dilakukan dari mulut ke mulut saja. Sementara 
ketika orang mencoba mencarinya di internet, 

mereka harus menelan kekecewaan karena tak 
banyak kontraktor yang secara serius menampil-
kan informasi dan jasanya di situs mereka. 

“Mungkin mereka (masyarakat) bisa searching 
sendiri, cari sendiri. Tapi kontraktor yang buka 
halaman web tidak terlalu banyak. Kadang tidak 
jelas, halaman webnya asal ada aja,” ujar Aria yang 
saat ini menjabat sebagai Project Director Mitra-
renov. Karena itulah, Aria dan Andrian terdorong 
untuk menciptakan layanan jasa konstruksi yang 
pemasarannya murni berbasis digital. 

Memantau Progres Pengerjaan 
Secara Online
Aria mengungkapkan, sebelum ia membangun 
mitrarenov memang telah ada layanan serupa dari 
sebuah perusahaan semen yang mempertemukan 
orang dengan pihak kontraktor. Namun, layanan 
tersebut hanya sebatas menghubungkan klien 
dengan pihak kontraktor saja sementara mutu dan 
waktu pengerjaannya tidak dijamin oleh layanan 
tersebut. Hal ini cukup riskan mengingat ada saja 
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kontraktor nakal tidak bertanggung jawab yang 
merugikan klien seperti kabur membawa uang 
padahal pekerjaan belum selesai.  

Berbekal permasalah tersebut, Mitrarenov yang 
sekilas mirip dengan marketplace tersebut memi-
liki layanan yang tak hanya berhenti sampai pada 
menghubungkan klien dengan kontraktor. Mitra-
renov lebih dekat dikatakan sebagai perusahaan 
manajemen konstruksi berbasis IT yang mencari 
klien dan menyediakan layanan berbasis digital. 
Pada pelaksanaannya, mereka bekerjasama dengan 
kontraktor berpengalaman yang bertanggung jawab 
secara langsung ke Mitrarenov. 

Mitrarenov memanfaatkan teknologi web nya 
untuk memberikan data progres pengerjaan proyek 
kepada klien. Ketika proyek sudah disepakati, klien 

bisa memantau data proyek, schedule pelaksanaan, 
data tukang, dan foto progres setiap minggu pada 
akun mereka di website milik Mitrarenov. “Semua 
klien mendapatkan personal account, jadi mereka 
bisa mereview progres pengerjaannya secara online,” 
ujar Aria. 

Implementasi teknologi digital juga diterapkan 
untuk menghubungkan mitra kontraktor yang 
terdekat dengan lokasi mitra. Kontraktor terpilih 
lalu akan menghubungi klien untuk proses survei 
dan langkah selanjutnya. Sentuhan teknologi 
juga digunakan untuk membuat sistem perkiraan 
rancangan anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan 
untuk suatu proyek. Namun, besaran fix budget 
nya ditentukan setelah mitra kontraktor melaku-
kan survei secara langsung. 
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Dalam seminggu, ada sekitar 7-10 permintaan 
proyek klien. Dari jumlah tersebut, tak semuanya 
akan langsung disurvei mengingat ada pula user 
yang masih sebatas coba-coba atau bertanya. 
Tidak hanya renovasi, duet Aria dan Andrian ini 
juga mengerjakan proyek untuk membangun ru-
mah dari nol. Peminatnya dari masyarakat umum 
yang ingin membangun tempat tinggal maupun 
korporat yang ingin membangun kantor atau 
tempat usaha. 

Sampai saat ini, layanannya tersebut sudah tersedia 
untuk seluruh wilayah Jabodetabek. Mulai meram-
bah pula ke wilayah lain seperti Bandung, Cirebon 
dan Surabaya. “Karena kita web based, mau seluruh 
Indonesia juga sebenarnya bisa. Tapi kita kan ada sis-
tem pengawasan, mencari mitra terpercaya. Mencari 
rekanan di kota lain yang sesuai standar kita, aturan 
main kita, itu yang cukup susah,” keluhnya. 

Inovasi untuk Berkembang
Menurut Aria, ide membangun layanan jasa 
konstruksi berbasis digital ini sebenarnya meru-
pakan salah upaya dari Andrian Eka Putra, untuk 

mengembangkan bisnis konstruksi menara BTS 
yang diakuinya sudah mulai menurun. Ia lantas 
menemukan peluang bisnis konstruksi yang tidak 
pernah mati, yaitu rumah. “Tidak akan pernah 
mati. Mau lebaran, mau natal, minimal ada lah 
yang mengecat rumah. Mau musim hujan ganti 
genteng, betul kan? Artinya tidak ada habisnya,” 
kata Aria. 

Andrian lantas mengajak Aria untuk mengem-
bangkan mitrarenov hingga seperti sekarang ini. 
Aria yang seorang arsitek, membawa pengalaman-
nya menggunakan sistem perencanaan hingga 
pengawasan proyek-proyek besar pada platform 
digital ini. “Layanannya itu saya bikin sama, saya 
bawa pengalaman dari sisi konstruksinya,” ujar 
Aria. 

Kolaborasi keduanya mampu menciptakan produk 
inovatif, membantu pemilik rumah yang memiliki 
kesibukan sehingga tidak bisa mengurus dan 
mengawasi renovasi rumah secara langsung. 
Kedepannya, Aria mengungkapkan bahwa 
layanannya ini akan dibuat versi aplikasi mobile 
nya sehingga klien bisa memantau pengerjaan 
proyek melalui smartphone mereka. (teks:syahid/
foto:reza)
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optimiS properti Syariah akan 
Semakin BerkemBang

Indopro Syariah

Terpacu untuk untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, 
Wawan Syahroni yang merupakan guru madrasah ini banting 

setir menjadi seorang pengusaha. Ia sempat menjalani bisnis 
service handphone selama beberapa tahun. Karena keahliannya 

itu pula ia menjadi trainer yang mengajari orang-orang  untuk 
belajar service handphone. Setelahnya,ia kepincut dengan bisnis 

properti yang menurutnya sangat menggiurkan.
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K
ariernya dalam bisnis properti dimulai 
dengan menjadi broker penjualan rumah 
pada akhir tahun 2016. Ia belajar sendiri 
bagaimana caranya membuat iklan, 

bertemu dan menyakinkan orang untuk membeli 
properti. Kemudian pada awal tahun 2017, ia men-
dirikan agensi penjualan rumah sendiri bernama 
Indopro Syariah. Tak butuh waktu lama, agensinya 
tersebut tumbuh menjadi pengembang atau 
developer perumahan. Pada bisnis propertinya ini, 
Wawan konsisten mengembangkan produk-pro-
duk properti syariah. 

Beberapa proyek perumahan yang dikerjakan oleh 
Indopro Syariah tersebar di kota atau kabupaten 
seperti Bogor, Banten Cirebon dan Cianjur. Semen-
tara agensi properti yang ia dirikan terus berupaya 
untuk semakin menggaungkan properti syariah 
di masyarakat dengan menggandeng pengem-
bang-pengembang syariah yang ada di Indonesia. 

Meningkatnya minat masyarakat, khususnya umat 
Islam terhadap produk-produk syariah merembet 

juga ke dunia properti. Fenomena tersebut mun-
cul karena proses-proses transaksi dalam pembe-
lian rumah saat ini dianggap masih tidak sesuai 
dengan syariat Islam. Terutama pelibatan bank di 
dalam pembelian properti dikhawatirkan mengan-
dung riba yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

Secara bahasa, riba berarti tumbuh dan membe-
sar. Dalam transaksi jual beli, riba dilarang karena 
adanya tambahan (ziyadah) yang ditetapkan 
sebelum berlakunya utang dan dapat bertambah 
ketika seseorang terlambat membayar. Menurut 
Wawan Syahroni, dalam bisnis properti syariah 
ada beberapa hal yang wajib diperhatikan seperti 
tidak boleh ada riba, tidak boleh ada denda, serta 
perjanjian akadnya yang jelas. 

Tanpa Riba
Demi menghindari riba, developer syariah tidak 
menggunakan pihak perbankan seperti pengem-
bang properti pada umumnya yang memberikan 
pinjaman kepada konsumen untuk memiliki 
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rumah. Dana yang digunakan untuk membangun 
unit-unit properti murni berasal dari setoran kon-
sumen dan pihak pengembang sendiri. 

Diakui oleh Wawan, hal ini memberikan konse-
kuensi pada pembayaran uang muka atau Down 
Payment (DP) yang memang rata-rata lebih tinggi. 
“Makanya kita kalau dibandingkan dengan kon-
vensional, DP kita masih dianggap tinggi. Rata-rata 
30%. Kenapa? Karena kita memang tidak pakai 
pendanaan dari bank,” ujarnya. 

Karena keterbatasan dari aspek pendanaan, 
pengembang syariah menurut Wawan banyak me-
lakukan kerja sama dengan pemilik tanah maupun 
material. Kerjasama yang dimaksud bisa berupa 
bagi hasil dengan pemilik tanah atau menentukan 
harga di awal namun dibayar oleh pihak pengem-
bang dengan cara mencicil. “Tidak semuanya kita 
bayar cash, artinya win-win solution saja,” ujar pria 
yang pernah menjadi seorang guru madrasah 
tersebut. 

Pada prinsipnya, syariat Islam menekankan adanya 
kejelasan dalam akad pembelian dan perjanjian 
serta kejelasan barang sebagai objek jual belinya. 
“Syariah bukan semata-mata akadnya saja, tetapi 
perjanjiannya pun harus syariah, barangnya yang 
dijual pun harus ada,” ujarnya. Ia mencontohkan, 
banyak pengembang yang menjual properti tapi 
surat-surat perizinannya belum selesai diurus. 
Dalam Islam, akad seperti ini merupakan akad 
yang batil dan tidak boleh dilakukan. “Kita harus 
jual barang yang memang sudah kita beli. Minimal 
sudah DP,” ujarnya. 
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Tidak Ada Denda
Selain tidak menggunakan pihak perbankan, 
beberapa perbedaan lain antara pengembang 
syariah dengan konvensional yaitu tidak adanya 
sistem denda dan sita. Bila ada keterlambatan 
cicilan, denda tidak boleh dibebankan pada 
konsumen karena kredit sejatinya adalah hutang 
piutang yang mana tidak boleh ada riba di sana. 

Sebagai solusi bila ada yang melakukan keterlam-
batan pembayaran, dilakukan berbagai pende-
katan pada konsumen. Biasanya mereka akan 
ditawari melanjutkan cicilannya atau menjualnya 
kepada pihak lain. Hasil penjualan rumah tersebut, 
digunakan untuk membayar sisa hutang konsu-
men atau pemilik rumah kepada pengembang. 
Bila ada kelebihan, maka sisanya menjadi hak 
konsumen. 

Misalnya, seseorang mencicil rumah seharga 
Rp500 juta selama 10 tahun. Pada tahun ke lima, 
ia tak lagi mampu melanjutkan cicilan tersebut 
dan menyisakan hutang pada developer sebesar 
Rp200 juta.  Sesuai kesepakatan antara pemilik 
rumah dengan pengembang, rumah tersebut di-
jual ke pihak lain sebesar Rp700 juta rupiah. Maka 
dari hasil penjualan tersebut, Rp200 juta yang 
merupakan hutang pemilik rumah dibayarkan 
kepada pengembang, sementara sisanya untuk 
konsumen. 
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Perlu Dukungan Regulasi
Wawan mengakui bahwa belum sepenuhnya 
prinsip-prinsip hukum transaksi di dalam syariat 
Islam sinkron dengan hukum positif negara. 
Bahkan, menurutnya beberapa peraturan yang 
ada membelenggu sistem syariah. “Sampai saat ini 
hukum positif yang ada di pemerintah menurut 
saya masih membelenggu sistem syariah.”

Ia mencontohkan, dalam dunia properti, un-
dang-undang perlindungan konsumen masih 
mensyaratkan adanya pihak ketiga yaitu per-
bankan ketika pengembang menjual sekian unit 
atau hektar lahan properti. “Ini kan berarti memak-
sa orang untuk melakukan riba,” ujar Wawan. 

Ia berharap, ada solusi lain terkait hal tersebut. 
Menurut Wawan, beberapa pengembang properti 
beralih menggunakan sistem koperasi karena 
bila menggunakan perusahaan terbentur dengan 
syarat menggunakan pihak ketiga sebagai jasa 
pendanaan. 

Ketika disinggung terkait kemungkinan kerjasa-
ma dengan perbankan syariah, Wawan mengaku 
sampai saat ini belum terjadi karena bank masih 
menggunakan denda ketika ada keterlambatan. 
“Ini lagi diurus terus. Semoga kedepannya segera 
punya titik temu di mana developer syariah bisa 
menjadikan bank syariah sebagai pihak penda-
naanya,” pungkasnya. (teks:syahid/foto:reza)
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Fithor Muhammad giat berbisnis sejak 
masuk kuliah. Kendati pernah merugi 

hingga Rp400 juta, Fithor berhasil menjadi 
developer rumah di usianya yang masih 

sangat muda. 

millenial yang SukSeS 
Bangun BiSniS properti

Fithor Muhammad
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F
ithor Muhammad berhasil membuktikan 
bahwa generasi millennial seperti dirinya 
bisa meraih kesuksesan yang gemilang 
di usia muda. Saat ini, ia baru berusia 25 

tahun namun sudah menjadi CEO Harmony Land, 
perusahaan pengembang properti yang didirikan-
nya tahun 2015 lalu. Selama kurang lebih 4 tahun, 
perusahaan yang ia nahkodai tersebut sudah 
mengerjakan 12 proyek perumahan, dan sampai 
akhir tahun ini ditargetkan bisa menyelesaikan 
hingga 16 proyek.

Namun, kesukesannya tersebut tidaklah dida-
patkan secara instan. Pemuda asal Pekalongan 
yang kuliah di Jurusan Teknik Industri Universitas 
Indonesia ini sudah banyak mengerjakan bisnis 
sewaktu kuliah. Mulai dari menjual handphone, 
laptop, modem, usaha pengolahan plastik, usaha 
pembuatan pupuk, menanam cabe rawit, sampai 
membuka kafé hingga dua kali juga pernah 
dilakukannya. Pada saat itu, Ia pun cukup percaya 
diri meminta orang tuanya di kampung untuk 
tidak mengiriminya uang lagi. 

Sewaktu kuliah, Fithor memang nyaris tidak punya 
waktu untuk nongkrong atau bersantai-santai seperti 
kebanyakan mahasiswa lainnya. Selain mengurusi 
bisnisnya, Fithor juga aktif di berbagai organisasi 
kampus. Jabatannya, tak jauh-jauh dari urusan kewi-
rausahaan. Berbagai lomba kewirausahaan tingkat 
nasional juga ia ikuti. “Saya memang dari mulai awal 
kuliah itu sudah menekuni bisnis. Jadi start masuk 
Universitas Indonesia itu kepalanya sudah ingin 
usaha aja,” ujar Fithor saat ditemui di kantornya di 
Depok, Jawa Barat. 

Perjalanan bisnisnya ternyata tak semulus yang di-
rencanakan. Pada tahun 2013, saat Fithor semester 
4, semua usaha yang ia tekuni tersebut gagal. Ia 
menghitung-hitung, total kerugiannya mencapai 
Rp400 juta. Jumlah yang besar untuk seorang 
mahasiswa dari kampung sepertinya apalagi ia 
sudah terlanjur memberitahu orang tuanya untuk 
tidak mengirimkan uang lagi. Kerugian sebesar itu 
membuat ia sangat terpukul hingga terpikir ide 
untuk mengambil cuti kuliah. Sedikit lebih berun-
tung karena biaya kuliahnya masih cukup terbantu 
dengan adanya beasiswa. 
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Diminta Bantu Jual Rumah
Saat semua bisnisnya bangkrut dan kuliahnya nya-
ris terbengkalai, datang seorang rekan meminta 
bantuan Fithor untuk menjual rumah. Tanpa berla-
ma-lama, permintaan itu pun ia coba kerjakan dan 
ternyata berhasil. “Ada teman minta tolong bantu 
menjulakan rumah. Saya berhasil menjualnya dan 
untung 16 juta rupiah. Dari situ mulailah mene-
kuni property,” ujarnya. Fithor lantas mencoba 
peruntungan menjadi broker properti, membantu 
developer mencarikan orang yang membutuhkan 
rumah. 

Satu demi satu pengembang perumahan mulai ia 
dekati dan menawarkan jasanya untuk membantu 
memasarkannya. Fithor mengatakan, banyak 
pengembang perumahan yang masih mema-
sarkan propertinya dengan cara-cara tradisional 
seperti membuat banner dan sebagainya. Hal ini 

memberikannya peluang untuk menjualnya secara 
digital. “masih banyak developer konvensional. 
Maksudnya dia bangun rumah, jualnya manual 
pake plang. Saya dekatin untuk bantu jual dengan 
menggunakan digital marketing,” jelasnya. 

Usahanya itu perlahan membuahkan hasil. Pada 
awalnya, Fithor melakukannya seorang diri mulai 
dari membuat iklan, menghubungi calon pelang-
gan, sampai mengurusnya ke bank. Sampai ketika 
dirasa semakin menjanjikan ia mulai mendirikan 
agensi khusus penjualan rumah bersama seorang 
temannya. Saat itu, pria yang lahir tanggal 21 April 
1993 itu genap berusia 21 tahun. Sambil menjalani 
masa kuliahnya, Fithor terus mengembangkan 
bisnis propertinya tersebut hingga tak sekadar 
menjadi agensi penjualan rumah tetapi juga seba-
gai konsultan perizinan. 
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Manajemen, Kunci Sukses Bisnis 
Developer
Menurut Fithor, kunci menjadi seorang developer 
adalah menciptakan “hot deal yang tak terto-
lakkan”. Kenyataannya, orang yang memiliki uang 
dan siap berinvestasi itu sangat banyak. Tetapi 
tantangannya yaitu bagaimana caranya membuat 
para investor tersebut mau menginvestasikan 
uangnya. Kuncinya adalah menciptakan penawa-
ran yang menarik kepada investor. 

Untuk menciptakan penawaran yang menarik ke-
pada investor, langkah awal yang mesti dilakukan 
adalah mendapatkan lahan yang bagus. “Gimana 
caranya agar orang bisa investasi sebanyak itu? 
Nah ini kuncinya nyari lahan yang bagus. Ilmunya 
dari akusisi lahan. Bagaimana caranya dapat lahan 
murah, bagaimana kita bisa negosiasi DP 20% 
sudah balik nama dan lain-lain.” ujar Fithor.

Ia mengungkapkan, salah satu rumus yang kerap 
ia pakai untuk mendapatkan lahan yang bagus 
adalah rumus “100, 20, 10, 3, 1”. “Seratus informasi 
lahan yang kita collect, ada dua puluh yang kita 
survei, 10 yang kita hitung, tiga yang hot prospek, 
dan  satu yang closing,”ujarnya. Jadi, satu lokasi 
yang akhirnya terpilih itu adalah hasil dari perban-
dingan 100 lokasi. 

Akuisisi lahan menjadi sangat penting mengingat 
banyak kondisi yang sewaktu-waktu berubah 
seperti kondisi ekonomi, peraturan yang berubah 
dan sebagainya. Karena itu, mendapatkan lahan 
yang bagus dan paling murah menjadi penting 
karena jika sesuatu terjadi, maka developer sudah 
punya sesuatu yang membuatnya lebih aman. 
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Setelah itu, langkah kedua yang harus dilakukan 
yaitu melakukan super control terhadap tiga hal 
yang terkait dengan bisnis properti yaitu penjua-
lan, perizinan, dan konstruksi. “Properti itu project 
management ujungnya, kalau ini tidak jalan, maka 
akan menjadi berantakan,” ujar Fithor. Karena 
itulah, sebagai seorang developer, harus bisa 
memastikan ketiga hal ini berjalan sesuai dengan 
yang sudah direncanakan. 

Bila kedua hal itu sudah bisa dilakukan, maka 
tantangan kedepannya adalah menciptakan 
proyek-proyek yang berkelanjutan dengan 
memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak 
yang terkait yaitu customer, investor, mitra, dan 
lingkungan perumahannya itu sendiri. “Kalau 
semuanya puas, akhirnya investor mau invest 
lagi, yang beli akan memberi referral. Dengan 
tiga hal ini, mendapatkan lahan yang bagus, 
manajemen yang bagus, menjaga kepuasan 
semua segmen akhirnya nanti usaha kita bisa 
berlanjut,” tuturnya. 

Untungnya Membangun Bisnis dari Nol
Perjalanan bisnis Fithor sebagai seorang de-
veloper terbilang cukup pesat. Dalam rentang 

waktu 3,5 tahun saja ia sudah menyelesaikan 
proyek perumahan berbagai tipe yang tersebar 
di Jabodetabek seperti Citayam, Bojonggede dan 
Depok. Salah satu produk unggulannya yaitu The 
Green Ubud, yang menawarkan hunian eksklusif 
bernuansa Bali di Depok, Jawa Barat. Kini, ia me-
miliki 23 karyawan tetap, dan 50an tukang yang 
mengerjakan proyek-proyeknya. 

Seperti pada bisnis-bisnisnya semasa kuliah, 
sebagai developer pun Fithor mengaku ma-
sih mengalami jatuh bangun. Ia pernah ditipu 
seorang kontraktor yang membawa kabur uang 
senilai Rp500 juta pada proyek pertamanya. Ia 
juga mengalami banyak kegagalan saat berusaha 
mendapatkan investor. “Saya mendapatkan inves-
tor pertama ini, itu sudah kesekian puluh investor 
yang saya datangi,” ujarnya. 

Fithor mengaku beruntung memulai bisnis pro-
pertinya ini dari sebagai broker rumah. Salah satu 
hal yang membuat investor tertarik adalah karena 
Fithor telah memiliki cukup banyak portfolio pen-
jualan rumah yang ia mulai sejak kuliah. Kedepan 
ia bertekad akan membangun lebih banyak pro-
perti di seluruh Indonesia. (teks:syahid/foto:reza)
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Bisnis Pakaian

Bisnis Waralaba

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

tanyakan sehubungan dengan isi 
eMajels, dapat mengirimkan surat ke 

redaksi:

eMajels,
Jl. Kedoya Duri Raya No.36

Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520. 
Atau ke alamat email 

emajels@gmail.com dan 
twitter @eMajels.

 Kami tunggu partisipasi Anda.

Halo eMajels..
Apakah eMajels pernah memuat tentang bisnis distro? Kalau belum, bagaimana kalau mengulas 
tentang bisnis distro? Sepertinya bisnis tersebut ramai. Terima kasih.

Vita, Bekasi

Halo Vita, untuk bisnis khusus distro kami memang belum pernah mengulas secara khusus. Tapi 
kalau tentang bisnis fashion kami pernah memuatnya pada edisi Juni 2018. Pada edisi tersebut kami 
sudah ulas lengkap mulai dari langkah-langkah sampai strateginya. 

Halo eMajels..
Saya mau tanya kira-kira apakah bisnis waralaba masih menguntungkan? Waralaba apa yang 
menguntungkan? Terima kasih atas jawabannya.

Didit, Cimanggis

Kebetulan salah rubrik kami ada rubrik konsultasi franchise yang diasuh oleh 
bapak Ir. Royandi Junus, MBA. Beliau adalah konsultan franchise di Indonesia. 
Pertanyaan Anda akan kami teruskan kepada beliau. Terima kasih atas 
pertanyaannya.

Tanijoy, Platform Online Bervisi Sejahterakan Petani

Kopi Tuku

Ingin
 Tingkatkan

Konsumsi Kopi

Deasy Esterina
Yeheskiel Zebua

Tas Limbah 
Plastik Tembus 

Mancanegara

Sharmila Yahya

“Kalau Ingin 
Kaya Jadilah 

Pengusaha”

“Jangan Salah 

Memilih Bisnis 
Awal”

Natalia Indira

Omzet Ratusan Juta dari Produk  
Berbahan Serat AlamiFithor Muhammad

Milenial di Bisnis PropertiSusan SoewonoProduk Boneka 
Tembus Pasar Luar NegeriLesna Purnawan

Modal Kepercayaan, Sukses 
di Bisnis Percetakan

Bisnis UnikInovasi Jam Dinding Ukuran Jumbo
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Pola makan dan hidup 
sehat yang dijalani artis 
Laura Basuki selama 
beberapa tahun ini menjadi 

modal utamanya untuk membuka 
bisnis makanan sehat. Laura 
bersama teman-temannya membuka 
gerai bernama Fedwell dengan 
konsep ‘semua tentang bowls’ atau 
konsepnya mirip warteg sehat, semua 
menu yang ada akan ditampilkan dan 
bisa dipilih sendiri oleh pengunjung. 
Melalui bahan-bahan segar, Fedwell 
menyediakan berbagai pilihan mulai 
dari protein hingga karbohidrat, 
menggabungkan sehat dan lezat 
yang dapat dinikmati secara bersama 
dalam waktu sekali makan. “Saya 
ingin mengajak juga orang lain untuk 
bisa menyantap makanan sehat yang 
cocok di mulut dan perut namun 
dengan cara yang menyenangkan dan 
menu yang sesuai selera.”  (teks:eri/
ft:dok.pri)

Laura Basuki
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Oki Setiana Dewi kembali 
melebarkan usaha kulinernya. 
Berbeda dengan bisnis 
sebelumnya. Yang fokus 

memproduksi kue oleh-oleh, kali ini Oki 
membidik pasar yang lebih masif. Oki 
bersama suami, Ory Vitrio mendirika 
toko dengan nama Aa & Teteh di 
Bandung. “Jadi kami buka pusat 
oleh-oleh dari berbagai produk UKM, 
seluruh makanan, kaos, pernak-pernik 
dan souvernir khas Bandung.” Namun 
Oki juga mengajak beberapa artis yang 
telah memiliki produk kue kekinian 
seperti Laudya Cynthia Bella, Syahrini 
dan Ayu Ting Ting.  (teks:eri/ft:dok.

BUKA TOKO

OLEH
OLEH
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Gara-gara, Dian Ayu Lestari dan 
suaminya, Ananda Omesh hobi 
makan menu warung tegal, 
muncul ide untuk membuka usaha 

warteg. Maka pada Desember 2017, mereka 
membuka warteg bernama Warung Macan. 
Alasan lain Dian membuka usaha ini selain 
karena hobi makan, adalah ingin turut 
mempromosikan menu asli Indonesia. 
Dibantu lima karyawan, warung ini 
menyediakan masakan rumahan seperti 
tumis kikil, ayam cabe ijo, sayur tahu, 
ati ampela goreng, dan lain-lain. Dian 
terjun langsung mengontrol menu dan 
resepnya. Lokasi warteg berada persis di 
sebelah toko aksesori motor milik Omesh. 
Sehingga kebanyakan pelanggan yang 
datang adalah anak-anak motor alias biker.

 (teks:eri/ft:dok.pri)

Dian Ayu Lestari
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Luna Maya semakin tekun berbisnis. 
Berbagai macam bisang usaha sudah 
dijalaninya. Di bidang kuliner ia 
melebarkan sayap dengan membuka 

Waluma alias Warung Luna Maya yang 
menyajikan masakan khas Indonesia yang 
sehat. “Waluma persembahkan makanan 
khas Nusantara tanpa MSG dan semuanya 
dipanggang.”  Menu andalan di Waluma adalah 
olahan ayam mulai dari ayam matah, ayam 
balado, ayam sambel ijo, ayam bawang. 
(teks:eri/ft:dok.pri)

Rambah Bisnis 
Kuliner dengan 

Meresmikan 
Waluma
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Raffi Ahmad sangat getol berbisnis. 
Ia terus mengembangkan 
bisnisnya di berbagai bidang 
usaha. Kali ini ia merambah bidang 

musik dengan menggaet beberapa musisi 
legendaris yang memulai karier sejak tahun 
90-an. Dengan mengusung nama RANS 
MUSIC, Raffi Ahmad bersama istrinya, 
Nagita Slavina menggarap proyek musik. 
Menurut Raffi tujuan membuat proyek 
tersebut untuk memberikan wadah kepada 
musisi yang berjaya di zamannya.  “Agar 
mereka bisa kembali melahirkan karya-
karya terbaik di tengah derasnya penyanyi 
atau band pendatang baru.” Musisi yang 
akan bekerja sama antara lain, Potret, 
Java Jive, Caffeine, Bunglon, Bragi, Alexa, 
Candil, Lingua, dan Element Reunion. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Sejuta 
Rumah 
untuk 
MBR

Khalawi Abdul Hamid 
(Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)
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Ir. Khalawi Abdul Hamid, MSc, MM menjadi 
orang terdepan dalam penyediaan 
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR). Sebab dirinya sejak 2017 lalu 

diangkat menjadi Direktur Jenderal Penyediaan 
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Keputusan 
Presiden No. 125/TPA/2017. 

Sebelumnya, pria kelahiran Pemalang, 22 
Desember 1963 ini sempat menjabat sebagai 
staf ahli menteri bidang teknologi, industri, 
dan lingkungan. Khalawi juga pernah berkarier 
sebagai Kepala Dinas PU di Kabupaten Pesisir 
Selatan, Sumatera Barat dalam kurun waktu 
2000—2003. 

Sebagai Dirjen Penyediaan Perumahan 
Kementerian PUPR, jebolan S-2 Construction 
Management dari Universitas Teknologi Malaysia 
ini berkomitmen untuk menjalankan tugas 
sebaik mungkin. Dirinya berpandangan, 
untuk membangun perumahan untuk 
MBR diperlukan keterlibatan semua 
pihak; pemerintah, swasta, dan 
masyarakat.   

Sejak dirintis pada 
2015 oleh Presiden RI, 

Program Sejuta Rumah saat ini telah terbangun 
hingga 3,3 juta unit. Sebagai program baru, 
dirinya melihat jika ada tiga tantangan dalam 
membangun perumahan; tanah, regulasi, dan 
pembiayaan.  

Dalam tiga tahun terakhir, akibat tiga hal 
tersebut, Program Sejuta Rumah tidak mencapai 
target. Tapi di bawah komandonya, pada 2018 
ini, untuk pertama kalinya, dirinya yakin angka 
satu juta rumah bisa ditembus. Diketahui, per 
Oktober 2018, status unit terbangun sudah 
berada di angka 884.924 unit. “Dua bulan 
tersisa untuk tahun 2018, kami optimis bisa 
melampaui angka satu juta 
unit,” katanya.   

Kebutuhan rumah setiap tahunnya 
mencapai 700 ribuan unit. Backlog 
perumahan yang berada di angka 
7,6 juta unit akan ditekan menjadi 
5,4 juta unit pada 2019. Capaian 
Program Sejuta Rumah yang 
digagas pemerintah sejak 2015 pun 
perlahan menunjukkan hasilnya. 
Meski dalam tiga tahun terakhir 
tidak mencapai target, pada 2018 
ini optimis target sejuta rumah 
bakal ditembus. 
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Kepada eMajels yang bertandang ke 
kantornya, Khalawi Abdul Hamid pun bercerita 
banyak hal terkait penyediaan perumahan bagi 
masyarakat. Berikut ulasannya: 

Pak, bisa dijelaskan tupoksi Ditjen 
Penyediaan Perumahan?

Sesuai dengan Perpres No. 15 tahun 2015 
tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, tugas Ditjen Penyediaan 
Perumahan adalah menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
di bidang penyediaan perumahan sesuai 
dengan ketentuan perundang—undangan. 
Kami memiliki fungsi antara lain perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang 
fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah 
khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR), penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
penyelenggaraan penyediaan perumahan, dan 
lain-lain. 

Adapun eksekusi pelaksanaan termasuk 
perijinan dan penindakan jika terdapat 

pelanggaran UU termasuk yang 
mengeluarkan IMB, ada 

di pihak pemerintah 
daerah. Jadi, kami yang 

mengatur regulasinya, 
sementara 

eksekusinya di 
tangan Pemda. 
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Secara umum bagaimana Anda 
melihat kebutuhan perumahan 
masyarakat saat ini? 

Secara umum kebutuhan rumah setiap 
tahunnya mencapai kira-kira 700 ribuan unit. 
Nah, untuk menekan jumlah backlog perumahan 
ini membutuhkan suatu program yang 
konsisten, misalnya yang kami lakukan melalui 
Program Sejuta Rumah. Program inilah yang 

mendorong dan menggerakkan stakeholder di 
bidang perumahan untuk mengatasi backlog 
yang ada. Kami dari pemerintah pusat, Pemda, 
swasta, dan masyarakat bergerak bersama. 

Pemerintah tentu memiliki kewajiban 
khususnya dalam rangka mengejar backlog 
perumahan dan penyelesaian rumah tidak 
layak huni melalui beberapa program, yakni 
pembangunan rusunawa, pembangunan rumah 
khusus dan rumah swadaya serta bantuan PSU. 
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Berapa jumlah backlog perumahan 
yang ada?

Berdasarkan catatan, sampai 2015 jumlah 
backlog perumahan sebanyak 7,6 juta unit dan 
rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta unit. 

Nah, pemerintah menargetkan penurunan angka 
backlog setiap tahun rata-rata 200 ribu unit 
rumah dan sisanya didorong melalui Program 
Sejuta Rumah. Diharapkan pada 2019 angka 
backlog berkurang menjadi 5,4 juta unit dan 
rumah tidak layak huni menjadi 1,9 juta unit.

Sejak dicanangkan pada 2015, 
bagaimana capaian Program Sejuta 
Rumah?

Diketahui, program ini dicanangkan oleh 
Presiden RI pada 29 April 2015. Tentunya 
program ini memiliki dampak positif seperti 
mengurangi angka backlog perumahan, 
memberikan akses kemudahan bagi masyarakat 
khususnya MBR dalam memiliki rumah yang 
layak huni dan terjangkau, juga memberikan 
dorongan bagi para pengembang dengan 
beragama kemudahan, khususnya terkait 
perizinan untuk membangun perumahan.

Sebagai program baru, capaian program 
ini dari tahun 2015—2018 (per 22 Oktober 
2018) telah terbangun sebanyak 3,3 juta unit. 
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Rinciannya, pada 2015 sebanyak 699.770 unit, 
di tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan pada 
2017 sebanyak 904.758 unit. Sementara untuk 
tahun 2018, sampai Oktober ini, capaiannya 
sudah di angka 884.924 unit rumah. Kami 
optimis, untuk tahun ini target satu juta rumah 
bisa terlampaui. Tahun depan semoga bisa lebih 
banyak lagi unit terbangun, sehingga penurunan 
backlog pada 2019 di angka 5,4 juta unit bisa 
tercapai. 

Apa saja tantangan yang dihadapi 
dalam program ini?

Terkait tantangan, kami melihat ada tiga 
hal utama. Pertama, soal tanah yang harganya 
semakin tinggi di kota-kota besar. Dengan harga 
yang tinggi, untuk membangun rumah MBR ini 
sangat berat lantaran harga rumah MBR kan 
dibatasi. Di sekitar Jakarta, misalnya, harganya 
dipatok Rp146 juta. Dengan harga tanah yang 
tinggi, belum lagi harga material yang naik juga, 
maka pengembang akan sulit membangunnya. 
Atas dasar itu, banyak pengembang yang 
membangun di kawasan pinggiran yang 
harganya masih bisa masuk. Untuk kendala ini, 
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kami dorong dan konsolidasi soal land banking; 
dengan memanfaatkan lahan wakaf dan lahan  
pemerintah, lalu dikerjasamakan dengan swasta.

Tantangan kedua adalah regulasi. Bukan 
regulasinya yang salah. Regulasi sudah banyak 
dikeluarkan, misalnya, Inpres No. 3/2015, PP 
64/2016, dan Paket Kebijakan Ekonomi XIII, tapi 
implementasi di daerah yang belum sepenuhnya 
berjalan. Penerapan kemudahan perizinan ini 
belum dilaksanakan efektif oleh pemerintah 
daerah. Nah, agar gerak pembangunan rumah 
MBR ini semakin gesit, kami sudah membentuk 
tim pendampingan dan juga melakukan 
sosialisasi ke daerah. Kami dorong agar regulasi 
perizinan yang sudah dipermudah, bisa berjalan 
dengan baik di daerah. 

Tantangan berikutnya adalah terkait 
pembiayaan. Kita tahu kalau keuangan APBN 
terbatas, sehingga program pembiayaan 
perumahan ini banyak yang sifatnya stimulan. 
Kami terus melakukan edukasi pada masyarakat 
di perkotaan untuk mulai bisa menempati rumah 
vertikal. 

Soal pembiayaan ini, kami terus dorong 
swasta agar lebih bergairah lagi. Pembiayaan 
untuk bangun rumah susun, rumah khusus, 
dan rumah swadaya, porsi dari APBN sebesar 
20%. Ada juga skema subsidi seperti Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 
Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan 
Uang Muka (SBUM) yang jumlahnya sebesar 
30%. Dan 50% sisanya kami dorong swasta dan 
masyarakat untuk ikut andil dalam membangun 
rumah bagi MBR ini.  

Bagi pengembang di bidang 
perumahan MBR, kemudahan apa saja 
yang diberikan?

Bagi para pengembang yang berkontribusi 
terhadap Program Sejuta Rumah, tentu kami 
berikan apresiasi, antara lain stimulan bantuan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 
perumahan. Kami motivasi para pengembang 
dengan PSU, sehingga mereka bisa lebih 
semangat. Dengan demikian, pengembang 
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semakin termotivasi dan bangkit untuk sama-
sama ikut memikirkan bahwa di Republik ini 
masih banyak keluarga yang belum memiliki 
rumah. 

Selebihnya, ada kemudahan perizinan 
perumahan. Terkait perizinan, dari 33 perizinan 
dipangkas menjadi 11 perizinan saja. Dari 
744 hari pengurusan perizinan menjadi 44 
hari. Bentuk kemudahan lainnya berupa 
penyederhanaan dan penghapusan beberapa 

perizinan seperti izin lokasi ditiadakan, PEIL 
banjir ditiadakan, dan penggabungan izin 
peruntukan dan izin penggunaan tanah, dan 
lain-lain. 

Syarat pengembang yang ingin 
membangun perumahan subsidi 
FLPP?

Bagi para pengembang yang membangun 
perumahan FLPP harus terdaftar dan 
terakreditasi dalam program Sireng melalui 

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Lalu, 
memiliki lahan sekurang-kurangnya 0,5 – 5 
hektare untuk rumah MBR, dan membangun 
dengan standar teknis bangunan sesuai 
peraturan. 

Bagaimana dengan sebaran 
pembangunan perumahan MBR?

Nah, ini juga yang menjadi fokus dan 
perhatian kami, sehingga penyebaran 
pembangunan tidak menumpuk di Pulau 
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Jawa. Oleh sebab demikian, kami mencoba 
untuk membangun Kota Baru Publik di luar 
Jawa. Harapannya, agar masyarakat bisa hidup 
dan bekerja di kota baru tersebut. Diketahui, 
saat ini ada 13 Kota Baru Publik yang terus 
didorong pembangunannya, antara lain Maja, 
Banjar Baru, Tanjung Selor, Bandar Kayangan, 
Sofifi, Palembang, Pontianak, Padang, Manado, 
Makassar, Jayapura, dan lainnya. 

Saat ini, persentase sebaran pembangunan 
perumahan di Indonesia, daerah terbanyak 
terbangun masih diduduki oleh Jawa sebesar 
56,39%, lalu Sumatera sebesar 23,99%, 
Kalimantan sebanyak 7,51%, Sulawesi 6,95%, Bali, 
NTB, dan NTT sebesar 2,92%, Papua sebesar 
1,99%, dan Maluku sebesar 0,01%. 

Strategi agar Program Sejuta Rumah 
ini bisa tercapai setiap tahunnya?

Pemerintah sedang susun land banking 
untuk ketersediaan tanahnya. Kalau 
pemerintah punya land banking, tentu untuk 
perumahan akan lebih mudah. Regulasi 
juga terus dipercepat agar bisa dijalankan 
di daerah. Dengan tim pusat yang sudah 
berjalan, kami optimis akan ada peningkatan. 
Pengembang swasta juga terus kami dorong 
untuk membangun rumah MBR. Apalagi kalau 
pengembang besar turun dan bangun rumah 
MBR, kami yakin backlog ini akan segera selesai. 
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\Anda melihat daya beli masyarakat 
untuk perumahan?

Soal daya beli masyarakat untuk 
perumahan, saya melihatnya masih oke. 
Hanya saja, memang ada kendala dimana para 
pengembang melambat karena ada penerapan 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Perbankan juga 
meminta SLF ini. Ada penekanan kualitas harus 
jadi hal yang paling utama. Konsumen yang 
membeli rumah dengan cicilan bank, harus 
dipastikan mendapat rumah yang berkualitas. 

Harus diingat juga jika sektor properti ini 
terpengaruh juga dengan sektor yang lain. 
Artinya, jika sektor ekonomi lain lesu, properti 
juga akan terbawa. Tapi saya melihat semangat 
masyarakat untuk bisa memiliki rumah masih 
sangat tinggi. 

Terkait masyarakat yang unbankable, 
bagaimana mereka bisa memiliki 
rumah?

Nah, bagi masyarakat yang berpenghasilan 
tidak tetap sehingga tidak bankable, kami 

berikan solusi melalui Tabungan Perumahan 
Rakyat (Tapera). Dengan Tapera, nanti 
konsistensi masyarakat dalam menabung bisa 
kelihatan. Inilah yang kemudian bisa dijadikan 
perbankan sebagai pertimbangan menjadi 
nasabah sehingga bankable. Kami terus 
mendorong agar Tapera ini bisa segera running. 

Harapan Anda untuk perumahan MBR 
ke depan?

Ternyata program pemerintah seperti 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
(BSPS), beda rumah, sangat diharapkan oleh 
masyarakat. Ada pula rusun untuk MBR, ini 
terbatas karena tanah semakin terbatas. 

Kami berharap agar ke depan semakin 
banyak muncul gerakan komunitas. Mereka 
yang terdiri dari kelompok masyarakat yang 
mampu merencanakan untuk membangun 
lingkungannya sendiri. Sehingga dengan 
gerakan komunitas ini, masyarakat yang 
sebelumnya tidak punya rumah jadi punya 
rumah dengan bantuan sekitarnya. (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Keberuntungan tak pernah 
tahu kapan datangnya. 
Natalia Indira awalnya 
adalah seorang karyawan 
di sebuah perusahaan 
swasta di Jakarta. Ia lalu 
memutuskan berhenti kerja 
dan pindah ke Yogyakarta 
untuk berwirausaha. 
Berniat menjadikan produk 
lokal agar naik kelas, 
Natalia sukses dengan 
bisnis tas dari serat alam 
yang menghasilkan pundi-
pundi rupiah hingga lebh 
dari seratus juta sebulan. 

Berkat 
Produk 

Berbahan 
Serat 
Alami

Raup Omzet 
Ratusan Juta

Natalia Indira
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Kendati tidak memiliki latar belakang 
pendidikan bisnis, namun Natalia 
yakin mampu menjalankan bisnis. 
“Bisnis sudah menjadi minat saya sejak 

dulu. Saya memang ingin menjadi wirausaha, 
“tutur Natalia. Sejak masih bekerja, perempuan 
kelahiran Surakarta ini memang sudah berbisnis. 
Ia menjual produk batik dan aksesori kain. Maka 
ketika terpaksa berhenti kerja lantaran menikah 
dan harus pindah ke Yogyakarta, ia yakin untuk 
bisa terus berbisnis. 
Di kota gudeg tersebut, Natalia menemukan 
sumber bahan serat alam yang mudah 
dicari. Terbesit dalam pikirannya untuk 
mengembangkan produk lokal agar tidak 
dipandang sebelah mata. Maka pada tahun 2015, 
Natalia mendirikan usaha yang bernama Inssoo 
(Inspiration of Soul).  “Inssoo berupa online 
shop yang bergerak dalam bidang kerajinan 
serat alam khususnya pandan.”

       I November 2018 I Tahun X I @eMajels73



Dengan modal awal sebesar Rp500.000, 
Natalia membuat beberapa produk tas dan 
mencoba dipasarkan atau test pasar. Produk 
yang dibuatnya adalah clutch bag (tas tangan 
kecil) dari anyaman pandan laut. Agar lebih 
menarik, Natalia terkadang mengkombinasikan 
dengan kain batik atau kulit sintetis. Terlihat 
sederhana tapi sebenarnya proses pembuatan 
clutch bag tersebut lumayan panjang. Pertama-
tama Natalia melakukan pemilihan bahan-
bahan yang terbaik untuk dijadikan anyaman.  
Setelah proses anyaman selesai maka diwarnai 
dengan mencelupkan anyaman tersebut untuk 
pewarnaan dasar dan setelah itu dijemur. Tetapi 
itu belum selesai sebelum tahap pengerjaan 
desain selesai. “Saya harus melihat kualitasnya 
dulu, setelah pewarnaan dilihat dulu ada yang 
kurang atau tidak. Pewarnaannya pun harus 
merata, jadi tidak satu agak gelap atau yang 

marketplace hingga media sosial, Natalia juga 
menerima pembuatan suvenir. Penjualannya 
semakin besar ketika ada pemesanan untuk 
suvenir pernikahan. Ada pula pesanan suvenir 
untuk acara-acara instansi atau perusahaan.

Selama menjalankan usaha, kendala yang 
harus dihadapi Natalia adalah cuaca karena 
pembuatan produk tergantung cuaca. “Apalagi 
kalau cuacanya sedang musim penghujan, 
produksi bisa diundur sampai dua minggu 
karena pewarnaannya belum kering. Solusinya 
harus diangin-anginkan atau dijemur. Itulah 
yang membuat kami tidak memaksakan harus 
berapa produk yang keluar,” tutur penggemar 
travelling ini. Masalah lain yang harus dihadapi 
menurut Natalia adalah ketika orderan sepi pada 
bulan-bulan tertentu dan munculnya kompetitor. 
Untuk itu Natalia merasa perlu mempersiapkan 
strategi untuk menghadapinya. “Selalu 

lain tidak. Pengerjaan anyaman juga harus 
rapi,” jelas Natalia. Setelah benar-benar rapi, 
baru kemudian tas-tas tersebut didesain sesuai 
dengan keinginan. 

Melihat respon yang bagus dan ini sebuah 
peluang yang besar, perempuan yang juga 
gemar touring tersebut memutuskan untuk 
serius memproduksi kerajinan clutch dalam 
jumlah lebih besar. Dalam satu bulan, Natalia 

mampu memproduksi clutch bag yang terbuat 
dari anyaman pandan tersebut minimal 3.000 
pieces dengan harganya berkisar dari mulai 
Rp15.000 hingga Rp90.000, omzet yang 
didapat Natalia lebih dari Rp100 juta per bulan. 
Dalam menjalankan usahanya tersebut, Natalia 
dibantu 8 orang karyawan tetap dan sekitar 30 
karyawan lepas. Salain memasarkan produknya 
secara online melalui berbagai media, mulai dari 
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melakukan inovasi produk tiap bulan 
dan memberikan pelayanan yang terbaik 
untuk konsumen,” ujarnya.  

Namun dibalik semua kendala, anak 
pertama dari dua besaudara ini merasakan 
banyak kenyamanan. “Seperti waktu kerja 
fleksibel, target income kita yang menentukan, 
dan kita dapat mencurahkan semua ide dan 
gagasan.” Kendati ada yang mengatakan 
produk buatannya musiman Natalia yakin 
bisnisnya itu masih bisa terus berkembang. 
“Saya yakin berkembang karena orang di 
Indonesia itu sangat banyak. Belum lagi untuk 
suvenir pernikahan ataupun lembaga,” ujarnya. 
Natalia pun sudah menyusun rencana ke depan 
untuk memajukan usahanya. Ia akan membuka 
offline store agar konsumen dapat melihat dan 
membeli barang secara langsung.

Terakhir Natalia berbagi kiatnya dalam 
berbisnis. Ia menyarankan untuk memilih bidang 
usaha yang sesuai dengan passion dan tidak 

boleh ada kata tapi 
atau nanti karena menurutnya 

hal itu  bisa menyebabkan kegagalan. 
Sebelum memulai usaha, orang harus memiliki 
dua hal yakni  tekad dan nekad. Tekad dalam 
pengambilan keputusan, membuat plan usaha 
yang benar dan siap menghadapi cobaan dalam 
bentuk masalah yang akan muncul. Sedangkan 
nekad menurut Natalia adalah keberanian dalam 
memulai usaha. “Jangan takut mencoba, jangan 
takut jatuh, konsisten dalam membawa dan 
mengenalkan usahamu,” pesannya.  (teks:eri/
ft:dok.pri)
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Susan Soewono

Produk 
Bonekanya 

Tembus Pasar 
Luar Negeri

Berawal dari suka dengan boneka 
mendorong Susan Soewono untuk 
berjualan boneka. Produk boneka 
Susan banyak digemari dan 
usahanya terus berkembang hingga 
akhirnya pada tahun 1999, ia 
bisa memiliki sebuah toko boneka 
dengan bendera Istana Boneka yang 
memproduksi serta menjual boneka 
custom maupun retail. Ia pun berhasil 
memegang lisensi dari perusahaan 
asing terkenal dan dipercaya 
membuat boneka maskot Asian 
Games 2018 lalu. 
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Kendati tidak memiliki latar belakang 
pendidikan bisnis, Susan dapat 
membuktikan keberhasilannya dalam 
berbisnis. ”Saya bisa sukses karena 

ada orang-orang dekat dan saudara yang 
membantu dan membimbing saat kesukaran,” 
ujar perempuan kelahiran Malang ini. Sebelum 
menekuni bisnis boneka, Susan sudah memiliki 
sekolah dan mengajar balet. Keduanya masih 
berjalan sampai sekarang. Tetapi ia ingin 
mengembangkan bisnis dengan membuat 
usahanya yang lain. Boneka adalah usaha yang 
dipilihnya. Saat itu ia masih mengambil boneka 
dari supplier dan menjualnya lagi. Kemudian ia 
membuka sebuah toko boneka dibantu seorang 
penjahit dan 10 pegawai. “Dulu saya hanya 
berjualan boneka saja, tapi kemudian berpikir 
jika seperti ini terus apa bedanya dengan 
penjual boneka pada umumnya,” ujarnya

Lulusan sarjana elektronik ini lalu membuka 
home industry. Saat memulai usahanya, Susan 
mengeluarkan dana sebesar Rp 20 juta untuk 
renovasi toko dan membeli stok boneka. Produk 
pertama yang dibuatnya adalah barang-barang 
yang mudah dalam menjahitnya. Maklum saat 
itu Susan masih belajar membuat boneka. Tapi 
seiring berjalannya waktu kini ia sudah mahir 
dalam mengerjakan produk bonekanya mulai 
dari proses design, sampling, cutting bahan, 
border atau printing, jahit, pengisian dakron, 
finishing, hingga pengemasan.

Usaha yang diberi nama Istana Boneka 
atau biasa disebut Isbon ini terus berkembang 
pesat. Kini sudah ratusan model dibuat Susan 
karena setiap minggu ia mendesain boneka 
baru. Dalam satu bulan sekitar 90 ribu boneka ia 
produksi dengan harga antara Rp7.500 hingga 
Rp 6.000.000. Dari yang semula hanya satu 
toko telah berkembang menjadi puluhan toko 
yang tersebar di Malang, Surabaya, Jakarta, 
Bogor, Bali dan berbagai daerah lainnya. Ia 

pun akhirnya berhasil memiliki sebuah pabrik 
dengan ratusan pekerja dari yang awalnya 
sekitar 50 orang. Selain menjual boneka biasa, 
Susan juga membuat boneka sesuai acara dari 
pemesan. “Kami membuat suvenir wedding, 
birthday, dan one-month,” ujar anak tunggal 
tersebut.

Dalam memasarkan produknya, perempuan 
kelahiran Malang ini menggunakan online dan 
offline. “Melalui brosur, radio, iklan koran, media 
sosial,” ujarnya. Produknya pun sudah tersebar 
di modern market dan juga di toko milik sendiri. 
Susan sudah memiliki kurang lebih 40 cabang 
toko boneka yang biasanya berada di tempat 
strategis. “Seperti perumahan, sekolah, dan 
pusat-pusat kegiatan yang mudah dijangkau.” 
Tidak hanya tersebar di kota-kota di Indonesia, 
produk boneka miliknya juga sudah menembus 
pasar internasional. Hal tersebut dibuktikan 
dengan keberhasilannya menjadi pemegang 
lisensi Disney, bahkan dipuji menjadi yang 
terbaik. Tidak hanya itu, boneka buatan Susan 
pun diminta untuk dikirim ke kantor perwakilan 
Disney di Singapura untuk dipajang di sana.
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Susan mengatakan untuk mendapat 
lisensi itu tidak mudah. “Pihak Disney 
menerapkan standar yang tinggi. Mereka 
harus melihat langsung pembuatan boneka 
di pabrik, mengecek tingkat kesejahteraan 
dan keselamatan pekerja pabrik. “Ada tim 
Disney yang diterjunkan langsung dan setelah 
melihat kondisi pabrik, akhirnya lisensi itu 
diberikan,” kata Susan bangga. Lebih lanjut 
Susan mengatakan bahwa hingga saat ini, 
standar tinggi tetap diberlakukan pihak Disney. 
Setiap boneka yang baru selesai dibuat, harus 
ada satu contoh yang dikirim ke Disney untuk 
dicek kualitasnya. “Kendati semua boneka kami 
merupakan buatan tangan, tapi secara kualitas 
tidak kalah dengan produk impor.”

Kesempatan besar kembali datang saat ia 
dipercaya untuk memproduksi merchandise 
boneka maskot Asian Games 2018 di Jakarta 
dan Palembang.  Maskot Asian Games 
2018 terdiri dari tiga boneka yang diberi nama 
Bhin Bhin (cendrawasih), Atung (rusa bawean), 
dan Kaka (badak bercula satu). “Tentu bukan 
hal mudah bisa dipercaya untuk membuat 
merchandise resmi Asian Games. Butuh 
perjuangan dan kerja keras,” ungkap perempuan 
kelahiran 6 Agustus 1963 ini.

Setelah dipercaya dan dapat lisensi untuk 
produksi merchandise resmi Asian Games, 
Susan dan timnya mengirimkan sampel boneka 
ke pihak yang memiliki lisensi dari official 
Asian Games. Pengiriman sampel boneka 
tersebut dinilai layak dan langsung diminta 

untuk produksi. “Sampel boneka yang kami 
kirimkan ukurannya 1,5 meter.” Dalam sehari 
Susan membuat 3.000 boneka. Banyaknya 
boneka yang dibuat karena tingginya 
permintaan. Boneka tersebut tidak hanya 
untuk lokal saja tapi juga untuk internasional. 
Mengerjakan maskot sebanyak itu tentu bukan 
hal yang mudah sebab dibutuhkan ketelitian 
dalam pengerjaannya. Karena detail ukurannya 
harus presisi sesuai dengan bentuk boneka. 
Selain itu, yang menjadi patokan utama dalam 
pembuatan maskot Asian Games ialah menjaga 
kualitas dalam produksi.

Namun Susan pun tak luput dari kesulitan 
saat menjalankan bisnisnya. Karena pernah 
suatu  ketika Disney hampir memberikan 
somasi ketika ia menjual barang tak berlisensi. 
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“Kami langsung mengambil lisensi Disney 
yang juga berarti mengangkat nama kami.” 
Sedangkan kesulitan yang lain menurutnya 
tergantung besar kecilnya usaha yang 
dimiliki. “Ketika bisnis masih skala kecil 
maka kesulitan-kesulitan yang dialami juga 
berskala kecil. Dengan berkembangnya bisnis 
maka kendala yang dialami pun juga makin 
besar.” Saat masalah itu muncul, Susan sudah 
memiliki cara menghadapinya. “Semua bisa 
teratasi tergantung mindset kita apakah tetap 
mau berusaha dan berserah pada Tuhan.” 
Dalam menjalankan usaha, Susan berusaha 
menerapkan kiatnya dalam bernisnis. “Tepat 
waktu dan dapat dipercaya orang, adalah hal 
utama. Selain itu harus bisa mengerjakan lebih 

dari yang diminta, kerja dengan hati, dan tidak 
pelit untuk berbagi rezeki dengan orang lain,” 
tuturnya. Demikian pula dalam menghadapi 
kompetitor, strategi yang dilakukan Susan 
adalah mempelajari pesaing dan terus maju 
tidak ingin kalah.  Sementara untuk rencana ke 
depan dalam memajukan usaha, Susan melihat 
potensi franchise dan ekspor. “Salah satu kunci 
sukses usaha agar tetap bisa eksis adalah 
kreativitas dan inovasi produk. Jadi usaha itu 
dibangun dengan kerja keras dan itu tidak 
mudah,” tutupnya.  (teks:eri/ft:dok.pri)
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Muhammad Taufik & Rahma Kesuma SariProduksi 
Ribuan Seprai, 

Pasar 
Nasional 

Pasangan suami istri ini sukses 
membangun bisnis seprai. Pada 2010, 
berawal dari masalah kesehatan yang 
dialami sang istri, akhirnya mereka 
menemukan solusi jitu dari seprai 
waterproof. Kini, keduanya mampu 
memproduksi hingga ribuan seprai 
dengan pasar yang tersebar di semua 
wilayah Tanah Air.
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Muhammad Taufik dan istri, Rahma 
Kesuma Sari, memulai bisnisnya 
sejak 2010. Ketika itu Rahma 
mengidap pilek yang tak kunjung 

sembuh. Padahal, ia sudah melakukan beragam 
pengobatan. Atas konsultasi pada dokter, 
dirinya menemukan penyebabnya, yakni alergi 
terhadap debu yang beterbangan. Ternyata, 
dengan menggunakan seprai waterproof, debu 
yang timbul dari kasur bisa diredam. “Awalnya 
saya beli dari orang. Karena ini bermanfaat, saya 
ikut bantu menjualkan. Dengan semakin banyak 
pesanan, kami memutuskan untuk produksi 
sendiri,” katanya.

Diungkap Rahma, saat itu pelaku usaha 
yang memproduksi seprai ini masih terbilang 
sangat jarang. Adapun perbedaan dengan seprai 
lain, bahan bakunya selain mengandung lapisan 
katun dan polyester, juga terdapat lapisan lateks 
yang mampu menahan debu dan air tembus 
ke dalam kasur atau sebaliknya. “Kainnya sih 
sama dengan seprai pada umumnya, hanya ada 
lapisan lateks-nya saja,” tukasnya. 

Diakui Taufik, saat ini perkembangan 
bisnisnya cukup stabil, ditengah gempuran 
kompetitor yang semakin banyak. Diketahui, 
saat ini pelaku usaha yang memproduksi 
seprai serupa sudah semakin banyak. “Tapi 
alhamdulillah kami masih bisa stabil. Kami 
dibantu oleh para agen dan reseller yang 
tersebar di berbagai daerah,” ujarnya.

Dengan kapasitas produksi hingga ribuan 
pieces setiap bulannya, ia memproduksi seprai 
dengan beragam ukuran dari 90 x 200 – 200 
x 200. Berbasis online, marketnya saat ini 
sudah nasional dengan produk terjual rata-rata 
mencapai 80% setiap bulannya. “Market kami 
banyak di luar Jawa, sebab reseller kami banyak 
disitu. Dalam penjualan ini kami tak cantumkan 
label, sehingga para reseller bisa membuat label 
sendiri.”
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Terkait corak dan motif yang dihadirkan, 
umumnya seprainya bermotif abstrak. Semua 
motifnya pun limited edition. “Motifnya ganti-
ganti terus, tergantung bahan baku yang ada. 
Tidak akan ada motif yang sama di waktu 
selanjutnya,” ucap Rahma. 

Sepanjang keduanya berbisnis seprai 
waterproof ini, ia bersyukur karena banyak 
menerima testimoni positif dari keluarga yang 
terbantu dengan produknya. Terutama dari para 
ibu rumah tangga yang memiliki bayi atau para 
manula. Seprainya juga banyak dipakai sejumlah 
perusahaan seperti hotel, spa, hingga pondok 
pesantren. “Para mahasiswa juga banyak yang 
pakai, sebab perawatannya sangat mudah.”

Untuk bahan baku, selama ini ada supplier 
yang menyetoknya. Bahan yang digunakan 
pun ada yang lokal dan impor dari Korea. 
“Karakteristik konsumen ini beragam, ada yang 
ingin bahannya adem, ada juga konsumen yang 
ingin agar seprainya gampang dilap. Untuk itu 
kami punya dua jenis bahan, kalau yang ingin 
adem, kami pilihkan bahan yang kandungan 
katunnya lebih banyak.”   

Selain berkembang di pasar luar Jawa, 
di ibu kota juga sebenarnya penjualannya 
cukup baik. Hanya saja, untuk pasar dalam 
kota, karakteristik pembelinya, jika membeli 
ingin bisa cepat sampai. “Nah, kami fasilitasi 
dengan ojek online. Sebab berbasis online, kami 
jual produknya melalui media sosial seperti 
Instagram, juga melalui berbagai marketplace,” 
sahut Taufik.
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Dengan respon pasar yang cukup baik, ke 
depan dirinya ingin agar seprai ini bisa lebih 
dikenal luas, tidak hanya di pasar dalam negeri 
tapi juga meluas ke pasar mancanegara. Untuk 
penggunaan sendiri (end user), sebenarnya 
produknya sudah mulai masuk ke Malaysia. “Tapi 
hanya pribadi, kami belum ada reseller di luar 
negeri,” akunya. 

Ekspansi ke Fashion
Sukses dengan bisnis seprai, kini Taufik dan 

ahma mulai menyasar bisnis lain di industry 
fashion. Menurutnya, industry fashion lebih 
menantang dibanding seprai. Sebab, perubahan 
model, bahan, dan lainnya sangat dinamis. 
“Demikian juga dengan persaingan, sangat ketat 
sekali.”

Taufik memasuki bisnis ini sejak 2014 
dengan membangun brand Din Hijab dan 
Zaynab. Dirinya tertarik memasuki bisnis 
fashion, sebab tren busana muslimah (syar’i) 
yang semakin banyak. Di bisnis, meskipun tensi 
persaingan tinggi, tapi sekali lagi, Taufik dan 
Rahma bisa membuktikan diri bisa lolos dari 
gelombang persaingan yang besar.  

Bagi para pemula yang ingin terjun ke 
dunia bisnis, Taufik memberikan kiat suksesnya. 

Menurutnya, yang terpenting adalah produk 
yang dihadirkan harus memiliki nilai manfaat. 
Kedua, seorang pengusaha juga harus memiliki 
leadership agar bisa berkembang. Lalu, tujuan 
usaha juga harus diperjelas; hanya untuk kita 
saja atau untuk kepentingan orang lain juga. 
“Semakin kita sukses, seharusnya kita semakin 
bisa membantu lebih banyak orang,” demikian 
Taufik.  (Cucun Hendriana/Foto: Reza)
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Modal Kepercayaan, 
Sukses di Bisnis 
Percetakan
Tak ada modal bukan alasan untuk tidak 
memulai berbisnis. Sebab, tanpa modal 
sekalipun, bisa sukses dalam menjalankan 
sebuah bisnis. Seperti Lesna, modal awalnya 
hanya kepercayaan dari konsumennya. Kini 
dengan bendera Lesna Printing, dirinya terus 
berkibar di industry percetakan Tanah Air.

Lesna 
Purnawan
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Lesna Purnawan, pria asal Wonogiri, Jawa 
Tengah ini memulai usahanya saat masih 
kuliah pada 2010. Meskipun, sebetulnya, 
di saat dirinya masih duduk di bangku 

SMA, ia juga sering diminta jasanya untuk 
urusan cetak-mencetak. Ada yang memintanya 
membuatkan spanduk, kartu undangan, dan 
lain-lain.

Menurut Lesna, hasil dari pekerjaannya kala 
itu sudah cukup besar. Sampai pada 2010, Lesna  
resmi memperkenalkan diri bergerak di usaha 
jasa percetakan. “Awalnya memang banyak 
yang meminta tolong bikin undangan, kartu 
nama, spanduk dan lainnya. Modalnya hanya 
kepercayaan orang. Padahal saya sendiri tidak 
bisa desain,” katanya.

Perlahan, orderan cetak pun semakin 
banyak, dari spanduk sampai buku. Tidak 
hanya itu, jelang Pemilu 2014 jasanya juga 
merambah ke konveksi lantaran banyak pesanan 
pembuatan kaus partai dan berbagai atribut 
peraga kampanye.  Sejak saat itulah, Lesna 
semakin memokuskan diri di bidang percetakan. 
Bahkan, dirinya juga melengkapi legalitas 
usahanya di bawah bendera Lesna Printing. 

Diakuinya, meski industry cetak offset 
sedikit lesu, tapi secara umum bisnis percetakan 
ke depan akan terus bertumbuh seiring dengan 
teknologi yang semakin maju. Misalnya, digital 
printing, yang eksistensinya semakin dibutuhkan 
oleh masyarakat.

Namun demikian, persaingan di bisnis 
ini juga tidaklah enteng. Sebab, pelaku di 
industry cetak terbilang semarak. “Tapi 
kalau bicara saingan, di bisnis apapun (tidak 
hanya percetakan –red) pasti selalu ada 
persaingan. Yang terpenting adalah bagaimana 
menyiasatinya dengan pelayanan dan nilai lebih. 
Terkait pelayanan ini, komponennya banyak; ada 
kecepatan, ketepatan, kualitas, dan harga. Saya 

       I November 2018 I Tahun X I @eMajels85



melihat, bagi konsumen itu yang terpenting 
kecepatan dan ketepatan. Pesan hari ini 
besok jadi, itu yang penting. Soal harga, kalau 
konsumen sudah percaya pada kita, rasanya ini 
tidaklah masalah.”

Terkait kepercayaan ini, Lesna membuktikan 
jika ada beberapa pelanggannya yang tetap 
setia sampai sekarang. Selain dari pelanggan 
setianya, ia juga menjaring pelanggan baru 
melalui beberapa media, baik online maupun 
offline. “Utamanya getok tular dari mulut 
ke mulut, itu yang paling kuat. Pelanggan 
dari media sosial juga banyak, terutama 
Instagram. Karena bergerak di online, kami 
bisa menjangkau nasional, misalnya beberapa 
pelanggan kami ada dari Kalimantan dan 
Maluku. Sekali cetak bisa 3 ribu eksemplar, 5 
ribu eks, bahkan 15 ribu eks. Meskipun kami 
sendiri bisa melayani orderan hanya satu atau 
dua lembar juga. Orang datang ke kami, karena 
mereka butuh jasa kami. Oleh sebab demikian, 
kami harus melayaninya dengan baik,” sebutnya.
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Dukung UKM   
Yang menarik, salah satu komitmen Lesna 

adalah mendorong agar para pelaku UKM bisa 
berkembang semakin baik. Dan cara yang 
ditempuhnya adalah dengan memberikan 
layanan desain gratis bagi para pelaku UKM di 
Tanah Air. 

Free desain tersebut meliputi desain 
logo, merek, sampai packaging. Padahal, 
desain ini tidak mudah dan murah. “Buat logo, 
merek, sampai packaging kami bisa buatkan 
desainnya. Syaratnya, hanya nanti mereka 
cetaknya di kami,” katanya. Saat ini sudah 
banyak pelaku usaha yang menggunakan 
layanannya, umumnya dari kategori kuliner. “Ada 
keripik pisang, coklat, dan makanan lainnya. 
Kebanyakan usahanya kuliner,” imbuh Lesna.

Dengan mendorong pelaku UKM agar 
tampilan dan kemasannya semakin menarik, hal 
ini berbuah baik pada kelangsungan usahanya. 
Sebab, orderan cetak dari pelaku UKM juga 
akhirnya terus mengalami peningkatan. Saat 
ini, jasa yang diberikannya adalah percetakan, 
konveksi, dan promotion gift. “Promotion gift 
ini macam-macam produknya, umumnya yang 
pesan dari korporasi dan hotel.”

Di bisnis ini, dirinya juga berkolaborasi 
dan bersinergi dengan pelaku usaha lain dan 
komunitas  yang bergerak di bidang yang sama. 
Diakui Lesna, setiap harinya dipastikan selalu 
ada order yang diterimanya. “Harus bersinergi, 
sebab kalau ditanggung sendiri itu berat. 
Alhamdulillah, setiap harinya kami selalu ada 
pekerjaan yang masuk,” tukas dia.

Menurut Lesna, beberapa hal yang penting 
dilakukan oleh orang yang tertarik dengan bisnis 
percetakan, antara lain buka dulu jasanya dan 
jangan berpikir membeli mesin. Lalu, berikan 
pelayanan desain dan kecepatan. Harus diingat, 
kemampuan lobi juga diperlukan dalam bisnis 
ini. “Yang terpenting harus bisa desain, sebab 
ini modal awal untuk meyakinkan orang untuk 
cetak di kita. Oleh sebab komponen cetak 
ini banyak, maka pelaku usaha ini juga harus 
pandai berhitung soal harga. Lalu, kecepatan ini 

sangat penting. Kami, misalnya, pernah kerjakan 
orderan Pilpres hingga jutaan pieces dalam 
waktu yang sangat cepat.”

Ia juga mengingatkan jika bisnis tanpa 
modal itu bisa dilakukan.  Bagaimana 
menciptakan bisnis tanpa modal atau membuka 
bisnis percetakan tanpa memiliki mesin? Dirinya 
membuktikan bisa.  “Fokus saya ke depan 
akan membangun usaha digital printing di 
setiap wilayah. Layanannya full 24 jam dalam 7 
hari. Ada banyak orang yang butuh jasa cetak 
mendadak, ini yang nanti kami coba fasilitasi,” 
demikian ujar pria berusia 30 tahun ini.  
(Cucun Hendriana/Foto: Reza)
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Sandra Dewi tidak 
hanya berhasil menjadi 

selebriti terkenal, namun 
juga sukses dengan 

bisnisnya. Menjadi istri 
pengusaha ternyata tak 
cukup membuat Sandra 
Dewi merasa puas. Kini 
ibu dari Raphael Moeis 
melebarkan sayapnya 
di dunia bisnis dengan 
membangun beberapa 
usaha. Tak heran bila 

pundi-pundi rupiah 
miliknya pun semakin 

bertambah.

Sukses
Kembangkan 
6 Bisnisnya 
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Artis kelahiran Pangkal Pinang ini 
sadar bahwa dunia entertainment tak 
menjanjikan untuk urusan finansial. 
Oleh karenanya pemilik nama lengkap 

Monica Nicholle Sandra Dewi Gunawan Basri ini 
memutuskan untuk menjalani berbagai bisnis 
untuk investasi jangka panjang. “Diperlukan 
bisnis untuk mempersiapkan hari tua. Karena 
tidak selamanya terus jadi artis tenar,” ujarnya. 
Istri Harvey Moeis ini merasa perlu untuk 
menjalankan bisnis agar uangnya dapat terus 
berputar, salah satunya dalam bentuk sebuah 
investasi yang nantinya akan membantu 
menambah penghasilan di masa depan. “Selain 
itu saya harus tetap coba bisnis lain. Saya ingin 
punya penghasilan sendiri, karena saya terbiasa 
punya uang sendiri,” urai Sandra. Memiliki 
suami seorang pengusaha merupakan hal yang 
menguntungkan baginya karena membuatnya 
ingin semakin banyak belajar tentang dunia 
bisnis. Maka tak heran bila Sandra Dewi pun 
semakin berkibar di dunia bisnis. Berbagai 
macam bisnis dijalaninya  mulai dari kuliner, 
kecantikan hingga properti.

Kue kekinian
Sandra Dewi juga mengikuti persaingan bisnis 
kue kekinian di kalangan selebriti. Sandra 
memiliki bisnis kue kekinian yang diberi nama 
Queen Roll Palembang. Tak hanya dibuka di 
Palembang, kue kekiniannya juga dibuka di 
Bangka. Pada awal pembukaannya berbagai 
jenis roti dengan bermacam-macam rasa dan 
berbagai macam toping disajikan.

Keripik
Selain kue kekinian, Sandra Dewi juga memiliki 
bisnis kuliner lainnya dengan mengeluarkan 
keripik bernama Morechips yang dirilis pada 
Juli 2017. Menggunakan bahan dasar ubi dan 
singkong dengan dua varian rasa, salted egg dan 
mojito splash dan sekarang sudah berkembang 
dengan adanya varian rasa baru yaitu Rasa 
Seaweed Wasabi, Honey Butter, dan Spicy 
Bulgogi Ada dua jenis ubi yang digunakan yaitu 
ubi kuning dan ungu. Menurut Sandra, camilan 
miliknya tidak mengandung msg. Untuk lebih 
menarik konsumen, kemasan keripiknya dibuat 
lebih fashionable dengan desain dibuat seperti 
tas yang bisa digenggam kemana saja. 
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Kecantikan
Bisnis kosmetik memang tak jauh-jauh dari 
dunia selebriti. Sandra Dewi pun menyadari 
hal itu. Tak mau ketinggalan, ia mengeluarkan 
produk lipstik dengan nama Saint by Sandra 
yang terdiri dari enam warna pilihan dengan 3 
warna bold dan 3 warna nude. Untuk kenyaman 
konsumennya, lipstick tersebut mengandung 
anti-oksidan untuk menangkal radikal bebas 
serta vitamin C untuk menutrisi bibir, serta ada 
SPF yang melindungi bibir dari sinar matahari. 
Tidak tanggung-tanggung, produk kecantikan 
tersebut sudah lolos uji BPOM . Sandra ingin 
semua kalangan bisa menggunakannya karena 
terbuat dari bahannya aman untuk semuanya.

Tas 
Bekerja sama dengan salah satu brand lokal, 
Sandra Dewi mengeluarkan produk tas yang 
diberi nama Rounn x Sandra Dewi. Tas tersebut 
dibanderol mulai Rp 1,4 juta sampai Rp 1,8 juta. 
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http://stylo.grid.id/tag/nude


Pakaian
Bisnis fashion lain yang juga dijalankan Sandra 
Dewi adalah clothing line dengan brand Sandra 
by SDW. Dalam bisnis pakaian ini, Sandra 
menggunakan konsep yang elegan dan nyaman 
untuk berbagai model busana mulai dari blouse, 
T Shirt, kemeja, dan jeans dengan signature 
khasnya..  (teks:eri/ft:dok.pri)

Properti
Bisnis properti sudah diramabah Sandra sejak 
tahun 2013. Sandra memilih usaha di bidang 
properti bukan tanpa alasan. Dia merasa bahwa 
bidang ini berkembang pesat dan terhindar dari 
risiko kerugian terkait harga tanah yang terus 
meningkat seiring berjalannya waktu. Sebelum 
menjalankan bisnisnya, Sandra meluangkan 
waktu cukup lama untuk mempersiapkan 
diri. “Saya tujuh tahun belajar di perusahaan 
developer terbesar di Indonesia,” ujarnya. 
Sandra menjalankan dua jabatan di dua 
perusahaan berbeda, yakni sebagai komisaris 
dan direktur. Sandra menyimpan harapan dapat 
membangun sebuah superblok berisi fasilitas 
lengkap seperti perumahan, rumah sakit dan 
sekolah.
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Ali Dance Company

Ruang 
Eksperimental 
untuk Menggali 
Kesenian 
Indonesia 

       I November 2018 I Tahun X I @eMajels92

INDUSTRI KREATIF



Irfan Setiawan mendirikan Ali Dance 
Company pada tahun 2016. Nama Ali 
terinspirasi dari nama ayah Irfan Setiawan 
sendiri yang kemudian memiliki arti 

pemimpin, kedudukan yang tinggi, dan 
jiwa yang mendidik, “ terang Irfan. Lebih 
lanjut Irfan menjelaskan bahwa Ali Dance 
Company merupakan ruang kreatif yang hadir 
dalam pergerakan kesenian Indonesia untuk 
menyemarakan karya-karya seni generasi 
muda di Indonesia. “Sekaligus menjadi ruang 
eksperimental dalam menggali kekayaan 
nilai-nilai dalam kebudayaan ataupun kesenian 
yang ada di Indonesia,” imbuh Irfan. Ali 
Dance Company sendiri bergerak dalam tari 

kontemporer berbasis tradisi dan eksperimental 
tubuh tradisi.

Di Ali Dance Company, pria kelahiran 
Belinyu, Bangka Belitung ini bertindak sebagai 
art director dan choreographer. Irfan pun 
dituntut untuk selalu menghadirkan ide atau 
gagasan karya yang kemudian dieksekusi 
melalui sebuah pertunjukan tari kontemporer 
berdurasi 20 menit hingga 1 jam. Karya-karya 
yang dihasilkan  merupakan sebuah proses 
“kebebasan” dalam penelusuran-penelusuran 
unsur tradisi serta respon dari gejala-gejala 
fenomena yang sedang terjadi pada masa 
kini. Irfan telah melakukan berbagai kolaborasi 
dengan seniman dalam negeri maupun luar 
negeri dan dipentaskan di beberapa festival 
dengan skala nasional ataupun international. 
Ali Dance Company juga sudah melahirkan 
beberapa karya diantaranya Bala’, Encang 
Encot, Dystopia, Melo Sang, 1 dari 10, 
Kenanga, Dance Film; DiantaraAbu abu, Fokus 
gak fokus, Unknown, Paradox, Level+.

Selain sebagai art director dan 
choreographer, pria yang hobi olahraga, 
traveling, dan seni ini juga berprofesi sebagai 
dance film maker yang sudah melakukan 
screening di berbagai festival dance film. 
Untuk menghasilkan karya, Irfan banyak 
mendapatkan inspirasi dari spirit tubuh tradisi 
atau sifat filosofis yang terdapat dalam nilai-nilai 

Indonesia memiliki banyak sekali tari 
tradisional yang berasal dari berbagai 
daerah yang tersebar secara luas. 
Namun seiring kemajuan zaman, 
aliran tari yang ada di Indonesia 
juga ikut mengalami perkembangan 
misalnya tari kontemporer. Ali Dance 
Company adalah salah satunya. Ali 
Dance Company merupakan sebuah 
ruang untuk berproses kreatif yang 
memiliki tujuan dalam ikut serta 
mengembangkan kesenian khususnya 
di bidang seni tari di Indonesia.  
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kebudayaan yang ada di Indonesia. “Kemudian 
melihat relevansi atau refleksi dari kejadian 
fenomena kekinian,”ujarnya. Untuk saat ini 
Irfan sudah membuat 7 karya pertunjukan tari 
dengan durasi 20 menit-1 jam dan 5 karya dance 
film. “Beberapa karya saya sudah masuk dalam 
festival international salah satunya IMAJITARI 
International Dance Film yang diselenggarakan 
oleh BEKRAF dan Dewan Kesenian Jakarta.”

Karya Irfan sudah banyak dipentaskan di 
dalam dan luar negeri. Seperti di Showcase 
SIP Fest (Jakarta), Pre Indonesia Dance 
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Festival (Jakarta), Jakarta Dance Meet Up 2 
& Selection (Jakarta), Ragam International 
Festival (Jakarta), Post Fest (Jakarta), Sepatu 
Menari (Yogyakarta), Tidak Sekedar Tari (Solo), 
Muara Dance Festival (Singapura), Tokyo 
Festival (Jepang), Zapin Nusantara (Malaysia) 
dan Hujung Medini (Malaysia). Irfan pun pernah 
berkolaborasi dengan seniman dalam negeri 
yaitu Tesla Manaf seorang musisi Jazz dan 
eksperimental music. Dari luar negeri Jepang 
bersama Mikuni Yanaihara  dan Ismaera Takeo. 
Sedangkan dari Perancis ada Abderzak Houmi 
dan Magali Saby.

Lebih lanjut Irfan mengatakan bahwa dari 
setiap karya yang dibuat, selalu ada maknanya 
dan itu sangat beragam. “Salah satu halnya 
menafsir kembali atau memberi penawaran 
baru dalam perspektif saya dalam memahami 
kesenian tradisi atau nilai nilai yang terdapat 
didalamnya,” tutur penggemar musik folk pop, 
indie, dan alternatif.  Sementara untuk jumlah 
penarinya disesuaikan dengan kebutuhan karya 
itu sendiri. “Beberapa karya saya didukung 
oleh 4 sampai 8 penari dengan tujuan sesuai 
kebutuhan karya tersebut. Ada juga karya saya 
yang hanya membutuhkan 1 penari saja,” jelas 

Irfan. Waktu yang dibutuhkan untuk latihan 
saat akan ada pertunjukan minimal 2 bulan dan 
maksimal 1 tahun. Dalam seminggu dilakukan 3 
kali latihan sesuai jadwal yang sudah disepakati 
oleh penari. 

Di bawah asuhannya, Ali Dance Company 
pernah ikut dalam ajang kompetisi Choreojam 
tahun 2017 dan 2018. Mereka berhasil masuk 
dalam 5 finalis terbaik, juara 1 kelompok, dan 
juara 3 solo. Irfan juga pernah mendapatkan 
penghargaan sebagai koreografer muda 
potensial dari IDF 2016 dan 2018 dan penata tari 
terbaik pada Festival Serumpun Sebalai.

Untuk itu Irfan ingin sekali membuat agar 
orang khususnya anak muda tertarik dengan 
apa yang telah dilakukannya. Sebab menurut 
pria kelahiran 26 Februari ini, seni itu memiliki 
banyak manfaat. Agar minat terhadap seni 
tersebut itu tumbuh maka caranya menurut 
Irfan adalah dengan mengapresiasi karya tari 
entah itu tari tradisional, modern, ataupun 
kontemporer. “Dengan diawali mengapresiasi 
saya rasa hal yang mendasar ini dapat 
menumbuhkan minat serta respon yang baik 
pula terhadap seni itu sendiri.” 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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dr Andri

Saat ini sepertinya saya sedang mengalami 
titik jenuh dalam menjalani bisnis. Saya terpikir 
sementara waktu ingin istirahat dan menitipkan 
usaha kepada orang yang bisa dipercaya. Namun 
apakah sudah tepat jika hal tersebut saya lakukan? 
Jika tidak,apakah ada cara lain? Terima kasih atas 
sarannya.

Roby, Bekasi

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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Titik Jenuh 
dalam Berbisnis

Pak Roby yang baik,

Memang ada kalanya orang mengalami kejenuhan dalam bekerja 
dan ini bisa terjadi pada semua orang. Saat demikian memang ada 
baiknya juga bisa dilakukan “time out” seperti yang bapak lakukan. 
Permasalahan sering timbul karena banyak di antara kita yang tidak 
memiliki rencana cadangan dan akhirnya kesulitan meninggalkan 
tempat kerja atau usahanya. Jika anda memiliki orang yang bisa 
dipercaya makaakan sangat bermanfaat sekali dan hal itu bisa 
dilakukan, asalkan memang orang itu bisa memahami jenis usaha 
yang Anda lakukan. Hal ini akan lebih mudah lagi jika anda sudah 
mempunyai sistem yang baik. Semoga bermanfaat. 
Salam Sehat Jiwa 
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Sering kali kedua belah pihak yang terlibat dalam mmasalah 
membawa kita untuk membela posisi mereka. Biasanya masing-
masing pihak akan membela diri dan berkata sesuai dengan 
cara pandangnya masing-masing. Sedangkan Anda sebagai 
orang luar mungkin bisa memandang permasalahan ini dengan 
lebih baik karena lebih netral. Jika memang dibutuhkan 
katakan kepada mereka saat bersama-sama bukan satu-satu 
supaya tidak ada kecurigaan satu sama lain atau omongan 
yang dilebih-lebihkan. Jika memang memungkinkan untuk tidak 
terlibat karena khawatir tidak bisa bersikap netral maka lakukan. 
Jangan mencoba untuk menjadi penengah kalau diri sendiri 
memang tidak siap. semoga bermanfaat. Salam Sehat Jiwa. 

Menjadi 
Penengah

dr Andri,

Bagaimana cara menjadi penengah 
yang baik saat ada dua teman kerja 
yang bermusuhan. Karena kami 
satu tim, jadi mau tak mau saya jadi 
terlibat. Terima kasih atas sarannya.

Richard, Jakarta



Inovasi 
Jam Dinding 
Ukuran 
Jumbo

Jika selama ini jam dinding  dikenal hanya 
sebagai penunjuk waktu, sepertinya pandangan 
itu harus sedikit diubah. Sebab jam dinding bisa 
pula dijadikan bagian dari dekorasi rumah. Jika 
pemilihannya tepat, jam dinding akan menambah 
karakter dan daya tarik sebuah ruangan. 
Hal tersebut yang menginspirasi Isra Rahayu 
untuk membuka bisnis jam dinding dengan desain 
yang unik.

Isra Rahayu
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Sebenarnya pembuatan jam dinding 
saat ini semakin inovatif, mulai dari 
bentuk dan desain hingga urusan 
bahan baku. Sehingga, konsumen 

bisa semakin leluasa untuk menentukan 
pilihan sesuai selera. Isra Rahayu pun 
terpacu untuk menjual jam dinding kreatif, 
maka 

satu setengah tahun yang lalu, ia 
mantap mendirikan usaha dengan nama 
Jam Dinding Minimalis. “Saya ingin 
mengenalkan bahwa jam dinding bisa 
juga menjadi hiasan dinding rumah agar 
rumah tampak lebih indah, elegan dan 
unik dengan bentuk jam yang besar,” tutur 
perempuan kelahiran Tangerang ini. Isra 
lantas mencari distributor yang membuat 
jam dinding ukuran jumbo dengan model 
yang unik. Isra awalnya hanya sebagai 
droship dari distributor. Tapi karena 
usahanya laku dan terus berkembang 
maka sekarang ia sudah mulai stok 
barang. Selain bisnis jam dinding, Isra juga 
berjualan suvenir tempat minum custom. 
“Jadi tempat minum custom bisa dicustom 
nama atau gambar sesuai pesanan,” 
ujar anak sulung tersebut.  Walau tidak 
memiliki latar belakang bisnis, Isra tetap 
percaya diri. “Semua bisnis yang saya 
jalankan tersebut, saya dapatkan dari 
otodidak. Saya tanamkan dalam diri saya 
bahwa saya bisa.” Berkat kepercayaan diri 
yang tinggi itu pula yang membuat Isra 
berani terjun untuk membuka usaha. 

Dalam satu bulan, Isra mampu 
menjual kurang lebih 150 pieces dengan 
kisaran harga untuk jam dinding yang 

paling murah Rp75.000 sampai dengan 
Rp180.000. Sedangkan tempat minum 
custom paling murah Rp40.000 dan yang 
paling mahal sampai dengan Rp150.000. 
Isra juga melayani pembuatan suvenir 
untuk sekolah, kantor atau pribadi. 
“Harganya tergantung berapa banyak 
barang yang dipesan,” ujar perempuan 
yang hobi menyanyi tersebut. Jam dinding 
tersebut terdiri dari berbagai model, 
ukuran, dan bahan.  Jam model size besar 
menggunakan bahan acrylic ditambah 
dengan busa eva. “Kalau jam yang 
modelnya bulat kebanyakan dari bahan 
kayu mdf. Sedangkan model cangkir, 
teko atau biji kopi menggunakan bahan 
acrylic,” jelasnya. Isra yang menggunakan 
instagram untuk memasarkan produknya 
ini juga menyediakan jam dinding 
dengan bentuk yang unik 
lainnya seperti 
jam blender, 
jam dapur, 
jam peri kupu-
kupu, dan jam 
garpu sendok. 
Sedangkan 
untuk anak-anak 
dibuat dalam 
bentuk yang 
manarik dan lucu. 
“Tujuannya untuk 
mengajari anak 
mengenal jam sejak 
kecil,” ujarnya.  

Namun Isra juga 
masih menemui 
kendala dalam 
menjalankan bisnis ini yakni masalah 
pengiriman. “Terkadang ada barang yang 
pecah saat dikirim. Jadi mau tak mau 
kami harus mengganti barang tersebut.” 
Kendala lainnya adalah stok yang 
terbatas saat permintaan sedang banyak 
sempat membuat Isra kebingungan 
memenuhi pesanan. Sementara dalam 
menghadapi kompetitor, ibu dua 
anak ini sudah memiliki strategi untuk 
menghadapinya. “Yakni dengan branding 
dan membangun kepercayaan dengan 
konsumen. Walaupun harga kompetitor 
lebih murah hal itu menjadi pemacu 
kami agar tetap bisa memberikan yang 
terbaik untuk konsumen.” Ke depannya 
nanti agar usahanya semakin maju, Isra 
ingin memperbanyak branding dan 
memperbanyak reseller.  (teks:eri/ft:dok.
pri)
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Royandi Junus adalah seorang arsitek yang meraih S2 di bidang 
finance. Berkat pengalaman puluhan tahun di bidang bisnis 
development, membuatnya paham segala seputar franchise. Ia 
bergabung dengan pioneer konsultan franchise  di Indonesia, yaitu 
International Franchise Business Management (IFBM). Tekadnya 
adalah membantu para Franchisor asing maupun lokal untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ir. Royandi Junus, MBA
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Pak Sopyan yang baik,
Untuk mengetahui bisnis yang dipasarkan 

secara franchising itu baik atau tidak, ada tiga 
hal yang perlu diselidiki. Pertama, pastikan 
bahwa Anda memang memiliki minat pada 
bisnis tersebut. Kedua, pastikan bahwa 
pemilik bisnis (franchisor) mastery di bisnis 
tersebut. Ketiga, apa saja bantuan (supports) 
yang diberikan oleh franchisor kepada para 
franchisee-nya. 

Sedangkan untuk mengetahui usaha 
Anda untung atau tidak, perlu menganalisa 
atau membaca laporan keuangan usaha 
Anda. Mengenai waktu, tentunya paling bagus 
sesuai dengan standar industrinya yang dapat 
diketahui dari analisa keuangan. 

Perihal minat, mau seperti apapun juga 
baiknya atau bagusnya sebuah bisnis, kalau 
minat Anda tidak pada bisnis tersebut, maka 
akan terasa tidak baik. Masalah sekecil apapun 
akan terasa besar dan berat bila anda tidak 
memiliki minat pada bisnis tersebut. Sebaliknya, 
walaupun besar masalahnya, hanya akan terasa 
seperti tantangan bila Anda menyukainya. 

Yang dimaksud dengan mastery pada bisnis 
adalah bahwa franchisor benar-benar paham 
akan bisnis yang dijalankannya. Sudah kembali 
modal dan untung. Paham akan bisnisnya berarti 
mengetahui betul siapa target marketnya. 
Dimana target market tersebut beraktifitas. 

Perjanjian
Kerja Sama

Pak Royandi,
Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. 
Pertama bagaimana kita mengetahui 
jika sebuah franchise itu baik atau 
tidak? Kedua, biasanya berapa lama kita 
mengetahui bagaimana usaha franchise 
yang kita jalankan itu memberikan 
keuntungan atau merugi. Terima kasih.

Sopyan, Jambi
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Berapa harga jual yang harus diterapkan. Berapa 
orang jumlah karyawan yang dibutuhkan. Apa 
saja kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. 
Apa saja dan bagaimana cara pengurusan izin 
usahanya. Kapan penjualan akan naik atau turun 
(sales season). Apa saja komposisi barang atau 
jasa apa saja yang perlu ada . Paham bagaimana 
cara menjual produk atau jasa yang ditawarkan. 
Pendek kata, franchisor memiliki pengalaman 
sukses yang cukup dalam menjalankan bisnisnya 
sendiri, karena franchising adalah duplikasi 
pengalaman sukses franchisor. 

Mengenai supports, misalnya adalah 
membantu mengevaluasi kelayakan lokasi 
outlet. Membantu persiapan dan pembangunan 
outlet. Membantu pemilihan karyawan yang 
franchisee rekrut. Memberikan pelatihan. 
Memberikan saran-saran bisnis ketika franchisee 
kesulitan. Membantu mendistribusikan barang 
jualan ke outlet. Memberikan hasil analisa 
progres kerja franchisee. Memberikan hasil 
analisa dari laporan keuangan bisnis yang 
franchisee jalankan. Membantu mempromosikan 
outlet serta bisnis para franchisee, dan lain-lain. 
Bantuan-bantuan yang dijanjikan akan diberikan 
ini perlu diukur dengan kemampuan Anda, 
apakah dapat terjadi sinergi, atau masih ada hal 
yang Anda tidak atau belum dikuasai yang tidak 
terbantu. 

Bagaimana cara untuk mendapat tahu 
hal-hal tersebut diatas? Anda bisa mulai dari 
brand bisnis Franchisor, apakah cukup terkenal 
atau belum (suatu saat bisnis yang baik akan 
menjadi terkenal). Anda juga wajib mencari 
tahu dari franchisor dan franchisee mereka 
(bila ada). Jangan hanya mengira-ngira. Dari 
Franchisor, ikuti presentasi bisnis yang khusus 
mereka adakan untuk para calon franchisee-nya. 
Bertanyalah tanpa prasangka buruk bila masih 
ada yang belum mengerti. Prasangka buruk 
hanya akan menghambat kebebasan berpikir 
dan analisa Anda. Salah satu pertanyaan yang 
bisa anda ajukan adalah tentang “janji-janji” 
bantuan yang akan franchisor berikan. Tanyakan 
apakah semua janji tersebut akan dimasukan 
dalam Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian 
Franchise). Bila perlu (atau memungkinkan), 
tanyakan “reward-pinaty” nya bila janji tersebut 
tidak terpenuhi. Minta referensi dari Franchisor, 
kepada siapa (franchisee yang mana) Anda bisa 
bertanya. Kenapa Anda minta referensi? Karena 
belum tentu semua Franchisee dapat menjawab 
pertanyaan Anda dengan baik. Datangi outlet 
franchisor atau franchisee, kemudian perhatikan 
progres dan aktivitas didalamnya, apakah 
terorganisasi dengan baik. Bisnis yang baik 
memiliki standar prosedur kerja.

Bila semua investigasi yang Anda lakukan 
membuat anda merasa terbantu dan nyaman, 
sudah pasti bisnis tersebut baik untuk Anda. 
Jadi, baik untuk Anda, belum tentu baik untuk 
orang lain, dan sebaliknya. 

Seperti telah disebutkan diatas, mencari 
tahu tentang untung-rugi, Anda bisa 
mengetahuinya dari laporan keuangan bisnis 
yang Anda jalankan tersebut (laporan laba 
rugi dan neraca keuangan). Laporan keuangan 
akan menunjukan profitabilitas dan kekayaan 
bisnis Anda. Anda tidak bisa hanya bergantung 
pada arus kas (cash flow) yang Anda “rasakan”, 
karena sangat memungkinkan Anda dapat 
tertipu. Merasa tidak perlu mengeluarkan modal 
lagi (bisnis terus berputar dengan lancar), 
merasa uang berlimpah-limpah di rekening 
bank, semua itu belum tentu menyatakan 
anda untung. Misal, sering orang merasa 
(menduga) berlimpahnya uang di rekening 
adalah keuntungan, padahal uang tersebut 
adalah cicilan pengembalian modal Anda (dari 
penyusutan investasi). Dan itu sama sekali 
bukan keuntungan. Bahkan, walaupun dalam 
laporan keuangan anda tercatat untung, belum 
tentu itu adalah keuntungan yang seharusnya 
anda dapatkan (keuntungan wajar). Misalnya 
tercatat bisnis anda memiliki keuntungan bersih 
(net profit) 10%, tapi ternyata seharusnya bisnis 
yang anda jalankan dalam standar industrinya 
adalah sebesar 20%. Artinya bisnis anda tidak 
dalam posisi keuntungan yang wajar sesuai 
standar industri. Artinya, bisnis anda tidak 
bagus keuntungannya. 

Lalu, bagaimana cara membaca laporan 
keuangan? Ini adalah bentuk kepandaian. 
Apakah Anda bisa menguasainya? Bisa. Anda 
bisa minta franchisor untuk mengajarinya. 
Atau, bila franchisor tidak memiliki modul 
pelatihannya, anda dapat mengikuti kursus 
untuk hal tersebut. Istilahnya adalah Finon, yaitu 
pengetahuan keuangan untuk orang-orang 
non-keuangan (finance for non-finance). Apakah 
perlu Anda sendiri yang mempelajarinya? Bila 
bisnis tersebut milik Anda, sudah sepantasnya 
Anda perlu menguasainya. Bagaimana bila 
memakai jasa ahli? Bisa saja Anda memakai jasa 
ahli, tetapi tentunya Anda harus menyisihkan 
sebagian keuntungan anda untuk jasa tersebut. 
Jadi, terserah pilihan Anda.

Akhir kata, pastikan bahwa bisnis yang 
Anda pilih adalah pilihan anda sendiri, bukan 
karena kata orang bahwa bisnis ini atau bisnis 
itu bagus dan menguntungkan. Dan perlu 
juga Anda ketahui, bahwa franchisor berlaku 
sama dengan Anda, yaitu menginvestigasi 
Anda. Menjadi franchisee adalah akibat 
pilihan franchisor, bukan karena sekadar Anda 
memiliki modal dan mampu membelinya. 
Franchisor memilih franchisee karena hasil 
analisanya menunjukan bahwa calon franchisee 
dapat bekerjasama dengan franchisor dalam 
mengembangkan brand mereka.

Jadikan Anda pilihan franchisor pada bisnis 
yang Anda minati dan pilih. 

Selamat berbisnis.



Renyahnya 
Bisnis Camilan 
ala Jepang

Banyak orang menyukai camilan selain makanan 
utama. Maka tak heran bila beragam camilan 
pun bermunculan.  Adi Bagus Kristanto melihat 
peluang bisnis yang bisa digarapnya. Namun ia tak 
menyasar camilan dalam negeri. Adi lebih tertarik 
dengan camilan dari Jepang berbentuk unik yang 
disebut Japanesse Puff snack dengan isian berbagai 
macam rasa fla.
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Adi menjelaskan 
alasan memulai 
usaha yang diberi 
nama Kumayaki 

ini adalah karena masih 
sedikit nya snack dengan 
konsep fussion Jepang dan 
unik ketika itu yakni sekitar 
tahun 2016. “Padahal camilan 
itu di Jepang banyak yang 
unik dan ramai,” ujar pria 
kelahiran Surakarta ini. Proses 
pembuatan camilan ini adalah 
setelah adonan dituangkan 
ke dalam cetakan, kemudian 
di panggang dalam wajan 
cetakan lalu disuntik fla 
dengan berbagai varian rasa. 
“Jadilah snack Japannese Puff ala Kumayaki,” 
katanya. 

Pria yang mengidolakan Jack Ma ini 
merasa yakin dengan prospek bisnisnya 
karena ia melihat kelebihan tersendiri. “Jadi 
kalau dilihat dari prospek penjualan kita lebih 

Mitra akan mendapatkan 
perlengkapan umum seperti 
mesin kumayaki 2 buah 
dan perlengkapan umum 
yang dibutuhkan untuk 
proses pembuatan. Adi juga 
meniadakan royalty fee 
tahunan dan mitra hanya 
cukup membeli bahan. “Bahan 
bakunya berupa adonan yang 
sudah dibuat per slice. Selain 
itu juga mendapatkan training 
dari kita,” imbuh peraih Best 
brand award for waffelicious 
brand.

Syarat utama yang 
diminta Adi adalah harus 
memiliki booth dan space di 

mall dengan ukuran3 x 3 m dan listrik sekitar 
3000 watt. Jaminan yang diberikan untuk 
kerusakan mesin ada garansi sampai 1 tahun. 
Sedangkan kendala utama di bidang food & 
beverage ini menurut Adi adalah banyaknya 
pesaing yang berlomba-lomba menyuguhkan 
inovasi. “Satu-satunya cara untuk mengatasi 
kendala di zaman sekarang adalah menjadi unik 
dan memiliki produk yang belum ada di pasar 
Indonesia. Itu lah yang kami lakukan,” papar 
penggemar traveling ini. Untuk itu Adi membuat 
produknya berbeda baik dari segi rasa, konsep, 
hingga tekstur. “Kami bisa dikatakan pionir 
untuk snack Japanesse Puff,” ujarnya bangga.  
Adi memiliki kiat bahwa bisnis harus fokus dan 
konsisten agar bisnisnya bisa terus bertahan. Ia 
juga menambahkan pentingnya meningkatkan 
kualitas dan sistem bisnis yang solid. 
“Sementara dalam hal inovasi rasa dan topping, 
masih harus lebih kuat lagi agar dapat  bersaing 
dengan pesaing yang menyerupai produk kami,” 
tandasnya.  (teks:eri/ft:dok.pri)

menguntungkan. Karena belum ada pesaing 
sama sekali karena di Indonesia masih belum 
ada konsep snack seperti ini,” katanya. 
Penggemar musik pop ini menjelasakan bahwa 
keunikan produknya adalah memiliki rasa dan 
tekstur produk yang berbeda serta menonjolkan 
karakter yang sangat kuat dari bentuk dan 
packaging.

Setelah dipasarkan sejak tahun 2016, 
setahun kemudian Adi membuka kemitraan. 
Sampai saat ini sudah ada 3 titik yakni di 
Surabaya dua tempat dan di sebuah mall di 
Alam Sutera Tangerang. Biaya investasi yang 
ditawarkan sebesar Rp25 juta dan mitra bisa 
balik modal berkisar 5 sampai 7 bulan. Omzet 
berkisar Rp10 juta sampai 25 juta sebulan. 
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YANG 
PREMIUM 

DARI 
WEDDING 

SOUVENIR

Tuberosa

Momen sakral pernikahan bisa 
diabadikan dengan beragam cara. 

Untuk para tetamu yang hadir, 
umumnya suvenir pernikahan 

menjadi hal wajib yang diberikan. 
Melalui suvenir, semua tamu 

undangan akan mengingat 
pernikahan Anda.
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Rachma Adinda, wanita berusia 27 tahun 
ini sejak lulus kuliah di Milan sudah 
dikenalkan dengan dunia bisnis. Oleh 
orang tuanya, ia digembleng  masalah-

masalah dasar dalam berbisnis, mulai dari 
hitung modal, cara mencari supplier, mencari 
bahan baku berkualitas, dan lainnya. “Keluarga 
saya memiliki perusahaan yang bergerak dalam 
pembuatan tas. Selama 2-3 tahun saya belajar 
dari bawah. Saya juga bantu-bantu bisnis 
keluarga di sektor yang lain,” ucapnya. 

Kini dengan talenta yang dimilikinya, 
Adinda tengah fokus menggarap bisnis yang 
diinisiasinya sendiri. Bergerak di wedding 

souvenir, bisnisnya itu dinamai Tuberosa. 
Diakuinya, bisnis tersebut baru berjalan dua 
tahun. Dirinya tertarik memasuki bisnis ini, 
sebab pasar industri wedding di Indonesia 
sangatlah besar. “Saya berpikir, inilah saatnya 
untuk memasuki segmen pasar yang lebih luas 
lagi. Jika dulu konsumen hanya korporat (B2B), 
sekarang langsung menyasar end user juga,” 
ujarnya. 

Diakuinya, saat ini bisnis suvenir pernikahan 
juga sudah sangat berkembang. Sebab, banyak 
pasangan yang berlomba untuk menjadikan 
pernikahannya menjadi berkesan dan 
menginginkan sesuatu yang berbeda dengan 
yang lainnya. “Intinya suvenir itu akan membawa 
kesan tersendiri bagi para tamu. Untuk itulah 
saya membuatnya yang premium.”

Di antara produk yang dibuatnya seperti 
pouch, dompet, tas gadget, cover agenda, 
dompet kartu nama, dan lainnya. “Ini bisa 
disimpan lama dan bisa dijadikan sebagai 
kenang-kenangan. Selain itu lebih eksklusif 
juga,” sahut dia.

Untuk bahan baku, diakuinya, dirinya 
mengkolaborasikan lokal dan impor. Jika tidak 
ada tekstur bahan lokal, maka pilihannya adalah 
impor. Sejauh ini, perbandingannya 70% lokal, 
selebihnya diimpor. Bahkan, dirinya juga tengah 
mengembangkan penggunaan kulit yang 
berasal bukan dari hewan, tapi kualitasnya tak 
kalah dengan kulit hewan. 

Saat ini kapasitas produksinya mencapai 
20 ribu pieces barang setiap bulannya. 
Konsumennya pun sudah menjangkau nasional, 
terutama Jakarta dan Tangerang. Agar 
produknya lebih dikenal lagi, dirinya juga rajin 
mengikuti event pameran wedding di berbagai 
kota. 

Menurut Adinda, saat ini persaingan di 
industry ini cukup ketat. Pemain wedding 
souvenir yang luxury juga semakin banyak 
dengan variasi produk yang beragam. Untuk 

itulah, sebagai pelaku usaha yang ingin eksis di 
bidang ini, dirinya dituntut untuk selalu kreatif 
dan inovatif. “Saya harus focus dengan bidang 
ini. Sebab semakin hari orang semakin kreatif. 
Kalau tidak mau ketinggalan, kita juga harus 
kreatif dan inovatif.”

Dirinya mengungkap, umumnya musim 
pernikahan terjadi setelah lebaran hingga 
akhir tahun. Setiap bulannya dirinya mampu 
melakukan pengiriman antara 5000—10.000 
item produk ke berbagai wilayah di Tanah Air. 

Menurutnya, salah satu tantangan di 
bisnis ini adalah bagaimana bisa menarik hati 
konsumen untuk membeli produk. Bukan hanya 
pasangan calon pengantin saja, tapi kedua 
keluarga besarnya. “Barang bagus saja tidak 
cukup. Tapi pelayanan yang diberikan juga harus 
spesial. Untuk itulah kami berusaha agar bisa 
melayani dengan sebaik mungkin,” ungkapnya.  
Ke depan, Adinda juga mengungkap akan 
mengembangkan bisnisnya ke wedding 
decoration.  (Choen/Ft: Reza)
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 Ia adalah seorang inspirator handal dan konsultan 
bisnis, master trainer tamatan Amerika Serikat yan telah 
menelorkan lebih dari 8000 eksekutif pada berbagai level 
jabatan dan fungsi di berbagai wilayah Indonesia. Niam 
sendiri sudah malang melintang selama 20 tahun di dunia 
training, dan kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT 
Inspira Counsulting, Jakarta

Niam Muiz

Kapan Saatnya 
Ganti Usaha

rotasi bisnis Anda makin melamban dan saya 
duga terjadi pada saat sekarang ini. Jadi 
sebaiknya Anda melakukan evaluasi terhadap 
produk dan komunitas yang Anda kenal. Salah 
satu dari hal tersebut tidak cukup pas untuk 
jadi pemacu bisnis.

2. Hal kedua yang menjadi kelemahan bisnis 
online adalah penetrasi pasar yang bersifat 
impersonal yang pada kenyataannya transaksi 
bisnis berjalan sebagaimana menjual dan 
membeli saja. Kurang ditemukan interaksi 
dan umpan balik terhadap bisnis sehingga 
konsumen dari satu sisi merasa tidak 
didengarkan dan Anda sebagai produsen di 
sisi lain sudah menerima income sebagai hasil 
dari transaksi penjualan.

 Ternyata masyarakat kita adalah kalangan 
yang tidak mendasarkan transaksinya pada 
sekadar online, karena ia cenderung mengikut 
sertakan emosi dan sentuhan pribadi. Hal 
ini merupakan sesuatu yang tidak terjadi 
pada bisnis online. Makan dampaknya adalah 
terjadi penurunan terhadap penjualan yang 
berlangsung, hal ini sama sekali tidak terkait 
pada produk ataupun sistem penjualan 
Anda. Langkah koreksi yang dilakukan, 
hendaklah mengumpulkan atau melakukan 
survei sehingga konsumen Anda merasa 
didengarkan.

 Adapun apabila hal-hal terkait produk 
maupun pasar pada bisnis spesifik Anda 
dijumpai masalah maka Anda boleh 
mendengarkan syarat kawan Anda. Namun 
3 dari 5 mereka yang mengalami kegagalan 
bisnis online pada dasarnya disebabkan pada 
hal-hal yang tadi saya sebutkan.

Pak Niam,
Saya memiliki usaha online yang sudah 
berjalan selama 3 tahun ini. Namun 
sepertinya usaha saya tersebut kurang 
menunjukkan pertumbuhan yang 
signifikan dari segi keuntungan. Teman 
menyarankan agar saya mengganti usaha 
saja. Saya ingin meminta saran, apakah 
ide teman saya tersebut sebaiknya saya 
ikuti saja? Benarkan saya mendirikan bisnis 
yang salah? Terima kasih.

Daniel, Malang

Membangun bisnis secara on time pertama-
tama harus diapreasiasi sebagai langkah yang 
tepat. Tampak bahwa sejumlah bisnis online 
yang sederhana sekalipun menunjukkan geliat 
yang menggembirakan apalagi bisnis tersebut 
ditekuni dengan baik. Namun demikian kasus 
Anda sdikit berbeda dimana pertumbuhan profit 
yab diperoleh lebih terbatas.

Pertama-tama yang harus Anda lakukan 
adalah jangan menyalahkan bisnis onlinenya 
karena bisnis online secara praktis telah terbukti 
merupakan bisnis yang unggul.
Ada dua hal yang mendasar menjadi sebab 
kegagalan bisnis online:

1. Bisnis online itu harus mempunyai datar 
komunitas yang pas dengan produk yang 
Anda punyai. Dengan kata lain bisnis online itu 
adalah bisnis yang mengaduk-aduk komunitas 
yang Anda kenali.  Ketika komunitasnya tidak 
tepat, maka tidak ada manfaatnya Anda aduk-
aduk. Hal ini baru kemudian terasakan setelah 
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Memulai bisnis berdasarkan minat itu mempermudah upaya anda melakukan 
pendalaman pengetahuan seputar bisnis tersebut. Sebetulnya tidak ada 
hubungannya kesuksesan bisnis dengan minat, namun hubungan antara sukses bisnis 
dengan pengetahuan bisnis sangat erat kaitannya. Jadi apabila Anda mempunyai 
minat bisnis, namun kemudian Anda tidak memperdalam berdasarkan minat 
tersebut, akan percuma saja.

Dengan kata lain yang Anda perlukan untuk memperlancar keberhasilan bisnis 
adalah:

1. Anda tahu apa yang terjadi seputar bisnis dan segala liku-liku yang ada di dalam 
jenis bisnis tersebut (ini dipermudah apabila Anda mempunyai bisnis yang sejalan 
dengan minat Anda).

2. “Jebakan batman” dalam bisnis itu sangat beragam banyak kemungkinan ada 
yang tidak diketahui kalau Anda tidak mengenali dan mengapresiasi bisnis 
tersebut. Akibatnya orang yang berminat tanpa perlu digurui atau melakukan 
survei sendiri akan sendirinya mengetahui “jebakan batman” tersebut, dan bahkan 
akan menjadi menyenangkan apabila menjalankan bisnis seperti itu.

3. Cara praktis bisnis yang Anda minati akan menyediakan energi cukup untuk 
melakukan eksplorasi maupun eksploitasi, seolah Anda melakukannya tanpa 
hambatan. 

Pak Niam

Apakah benar bekerja atau membuka 
usaha itu sebaiknya berdasarkan 
minat? Kabarnya banyak yang sukses 
karena berdasarkan hal tersebut. Tapi 
bagaimana jika tidak? Apakah berarti 
kita akan gagal? Mohon penjelasannya. 
Terima kasih.

Zaenal, Riau

Benarkah Buka Usaha 
Berdasarkan Minat Lebih 
Menguntungkan?
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Gamal Albinsaid (CEO Indonesia Medical), 
serta Fajrin Rasyid (Co-Founder dan President 
Bukalapak.com). 

Sandiaga Uno, dalam sambutannya sebagai 
keynote speaker mengungkapkan optimismenya 
pada generasi millennial saat ini yang akan 
mengubah wajah bangsa  seperti “generasi 
millennial 90 tahun lalu” yang mencetuskan 
sumpah pemuda. 

“90 tahun  yang lalu kita lihat luar biasa 
sekali perjuangan dari para pemuda pada saat 
itu, ‘millenial 90 tahun yang lalu’ dan mereka 
bisa mengubah bangsa ini. Beberapa bulan 

KAHMIPreneur sukses gelar 
Indonesia Young Entrepreneur 
Summit 2018

terakhir saya banyak keliling Indonesia dan saya 
lihat banyak sekali yang saya temui tentang 
Indonesia yang membuat saya tambah optimis. 
Indonesia akan hebat, Indonesia akan kaya 
dengan sumber daya alam dan sumber daya 
manusianya” ujar Sandi. 

Salah satu pembicara inspiratif pada 
acara ini yaitu Angkie Yudistia, CEO Thisable 
Enterprise yang ternyata seorang tuna rungu. 
Keterbatasan yang ia miliki tersebut tak 
menghalangi wanita ini untuk sukses dan 
menginspirasi banyak orang. Angkie mengaku 
pernah kesulitan saat mencari kerja setelah 
lulus kuliah karena banyak perusahaan yang 
meragukan kemampuannya dalam bekerja. 

Akhirnya, Angkie berpikir bahwa satu-
satunya jalan pada saat itu adalah menjadi 
seorang entrepreneur. “Banyak banget yang 
menolak, hingga pada akhirnya jawaban satu-
satunya adalah aku harus menjadi seorang 
entrepreneur.” kata Angkie. Ia mendirikan 
Thisable Enterprise, perusahaan outsourcing 
yang mendidikan tenaga kerja disabilitas agar 
siap bekerja di perusahaan. Sampai saat ini, 
sudah lebih dari 1500 penyandang disabilitas 
yang berhasil dirangkul oleh Angkie. 

Sementara Fajrin Rasyid, Co-founder 
dan Presiden Bukalapak mengungkapkan 
bahwa platform marketplace yang ia bangun 
bersama Ahmad Zaky 8 tahun lalu tersebut 
telah membantu sekitar 4 juta UKM di seluruh 
Indonesia. Fajrin menambahkan berdasarkan 
studi Bank Dunia, platform seperti Bukalapak 
telah membantu perekonomian bangsa untuk 
mengurangi kesenjangan ekonomi karena 
platform seperti ini membuat ekonomi semakin 
demokratis. 

Antusiasme peserta pada kegiatan ini 
terbilang cukup besar. Menurut Founder 
KAHMIPreneur, Kamrussamad, pendaftaran telah 
dibuka secara online mulai September 2018. Dari 
target 1.500 ternyata melampaui target hingga 
1,800 pendaftar. Acara akan digelar setiap 
tahun dan dengan pemerintahan baru di 2019. 
(teks:syahid)

Lebih dari 1000 peserta memadati area 
theater Ciputra Artpreneur pada tanggal 
28 Oktober 2018 untuk menghadiri 
Indonesia Young Entrepreneur Summit 

2018. Mengambil tema “Arah Baru Ekonomi 
Indonesia”, acara yang bertepatan dengan Hari 
Sumpah Pemuda ini bertujuan mengobarkan 
semangat muda dan  mencetak entrepreneur-
enterepreneur baru yang handal.  

Ajang yang digagas oleh KAHMIPreneur 
tersebut menghadirkan tokoh-tokoh pengusaha 
muda sukses tanah air seperti Sandiaga Uno, 
Angkie Yudistia (CEO Thisable Enterprise), 
Diajeng Lestari (CEO Hijup.com), Hendra 
Noviyanto (Co-Founder Warunk Upnormal), 
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Program SMK Sales Champion telah 
memasuki tahun keempat dari total 
penyelenggaraannya. Masih dengan 
membawa semangat dan visi misi 

untuk meningkatkan mutu dan kompetensi 
para siswa - siswi Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), program ini dikemas dalam jangka 
waktu 12 bulan ( 1 tahun ). Dalam hal ini, panitia 
telah menyiapkan konsep program dengan 
melibatkan networking, pengalaman dan 
edukasi menarik bagi para pesertanya untuk 

semakin meningkatkan kompetensi diri. Dan 
diharapkan setelah peserta program Dekkson 
SMK Sales Champion 2019 ini, semakin 
membuka wawasan dan meningkatkan skill yang 
dimiliki oleh para peserta program sehingga 
dapat langsung diserap dalam dunia industri.

Selama masa kompetisi ini, peserta akan 
terus dibekali dengan pelatihan secara online 
class  serta pendampingan oleh masing-masing 
mentor pada kota masing-masing untuk terus 
menyemangati dan memberikan tips-tips serta 
strategi mengenai marketing dan penjualan. 
Pelatihan secara online class (webinars). 

PT. Fajar Lestari Sejati selaku pemegang 
Brand Dekkson kali ini bertindak sebagai 
sponsor utama untuk Dekkson SMK Sales 
Champion 2019 ini. Berdiri sejak tahun 
1994, Dekkson memulai bisnis pertamanya dari 
menyediakan aksesoris untuk pintu dan jendela 

Dekkson Gelar SMK Sales 
Champion 2019

hingga akhirnya berkembang pesat menjadi 
penyedia produk-produk hardware arsitektural 
yang berkualitas dan aman untuk kepentingan 
pembangunan interior.

Pada Kompetisi Dekkson SMK Sales 
Champion 2019 kali ini, program terbagi 
menjadi beberapa tahapan sebelum Grand 
Final yang dilakukan di Jakarta. Pada tahap 
pertama dimulai dari 1 September – 25 
November 2018, dengan kriteria penilaian  yang 
meliputi omset penjualan, presentasi produk, 

keaktifan dan kreatifitas pemanfaatan social 
media dan penilaian dari team panitia selama 
event berlangsung. Lalu, di tahap kedua yang 
berlangsung dari 1 Desember – 25 Februari 
2019, kriteria penilaian meliputi omset 
penjualan, presentasi produk, dan pembuatan 
konten media social  yang harus dishare dan 
dibagikan dan penilaian dari team panitia 
selama event berlangsung. 

Berikutnya adalah Tahap Kualifikasi, dimana 
pada tahap ini, akan dipilih 3 besar group 
untuk diadu mengadakan event gathering 
dan presentasi produk Dekkson kepada para 
undangan. Grand final sendiri akan dilakukan di 
Jakarta, sekitar bulan Juli  atau Agustus yang 
akan dihadiri oleh seluruh anggota team beserta 
mentor dan guru pembimbing dari masing-
masing team.
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Keprihatinan dosen-dosen yang 
juga merupakan seniman tari di 
Institut Kesenian Jakarta akan 
sepinya kegiatan seni tari bertaraf 

internasional menggugah mereka untuk 
mendirikan Indonesian Dance Festival (IDF) 
pada tahun 1992. Para dosen Fakultas Seni 
Pertunjukkan tersebut adalah Sal Murgiyanto, 
Nungki Kusumastuti, Maria Darmaningsih, 
Melina Surjadewi, Dedy Luthan, Tom Ibnur, 
serta didukung oleh Farida Oetojo, Sardono 
W.Kusumo dan lainnya untuk menggarap festival 
tari kontemporer, yang eksistensinya tetap 
terjaga hingga tahun ini. 

Selama lebih dari dua dekade, Indonesian 
Dance Festival berkibar di dunia tari 
internasional. Sebagai sebuah acara biennale, 
IDF mendorong munculnya begitu banyak 
koreografer terkemuka sambil berusaha keras 
untuk menampilkan festival yang bergengsi 
dan bertaraf internasional setiap kali acara 
berlangsung. IDF tidak hanya menampilkan 
karya-karya koreografer terkenal di dunia 
internasional, namun juga berupaya menemukan 
bakat-bakat para koreografer muda Indonesia 
untuk ditampilkan di IDF. 

Program-program utama festival ini 
meliputi: pementasan tari yang terdiri dari 
showcase (Kampana) dan main performance, 
workshop (akademi IDF), presentasi, seminar, 
penerbitan dan publikasi seni tari, kompetisi, 

IDF Kembali Digelar di Jakarta
master class, commission works, dan berbagai 
program stimulasi karya-karya baru serta 
berbagai presentasi karya-karya inovatif dari 
para seniman muda potensial. 

Seno Gumira Ajidarma, Rektor IKJ 
mengatakan, “IDF harus jadi wadah 
pembelajaran, bukan saja bagi seniman tari, 
tapi seniman lain, termasuk peminat seni. 
Kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan IDF harus 
dapat menjadi penentu standar kualitas dan 
meningkatkan penyelenggaraan acara menjadi 
lebih baik. Pergelaran yang ditampilkan setiap 
hari menjadi momentum ritual peningkatan 
mutu,” katanya. 

Tahun ini adalah tahun ke 14 
penyelenggaraan IDF, menandai tahun ke 26 
keberadaannya, dengan tema “Demo/cratic 
Body: How Soon Is Now?” yang melibatkan 8 
negara, yakni Indonesia, Meksiko, Prancis, India, 

Jerman, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. 
Hingga tahun 2016, IDF telah berhasil 

menampilkan tak kurang dari 250 karya-karya 
koreografer terkemuka Indonesia dan karya-
karya penting dari berbagai negara Asia, 
Eropa, Afrika, Australia dan Amerika. IDF juga 
didukung oleh para kurator tari internasional 
terkemuka, yaitu Tang Fukuen (Singapura), 
Daisuke Muto (Jepang) dan Arco Renz 
(Jerman). 



       I November 2018 I Tahun X I @eMajels111

FILE

Maglite Mag Charger merupakan 
senter LED yang tangguh di semua 
medan dengan 3 mode operasi, 
yaitu Full power (643 Lumens), 

Low power (148 Lumens), dan Eco mode (66 
Lumens). Senter ini cocok digunakan oleh 
pencinta kegiatan outdoor, profesional, dan 
militer dikarenakan beragam fitur yang dimiliki 
dan tingkat cahaya yang dihasilkan serta 
kekuatannya. 

Diketahui, senter ini juga banyak digunakan 
di berbagai industri berkembang seperti industri 
pertambangan dan manufaktur.

Dalam keterangannya, Eric Adi Saputra 
selaku Product Manager PT. Kawan Lama 
Inovasi  menjelaskan, jika senter Mag Charger 
menggunakan baterai  NiMH yang dapat 
di-charge ulang (s/d 1000 kali charge) dan 
menghasilkan daya untuk 4 jam pemakaian 

Maglite, Senter LED 
Tangguh di Setiap Medan

pada mode Full Power, 17 jam pada saat mode 
Low Power, dan 37 jam pada mode Eco. 

Selain itu, senter ini memiliki mode 
tambahan yakni strobe dan momentary. Eric 
mengatakan, “Untuk pergantian modenya juga 
sangat mudah, hanya dengan menggunakan 
sebuah saklar elektronik yang terletak di 
ujung senter dimana fungsinya dapat diatur 
oleh pengguna. Bagian bodi dari Mag 
Charger didesain untuk dapat digunakan 
pada temperatur yang ekstrem dan tahan air. 
Sementara untuk jarak cahaya bisa mencapai 
407 meter (Full Power) dan aman bila terjatuh 
dari ketinggian 1 meter,” jelas dia. 

Lebih lanjut dirinya juga menguraikan, jika 
produk ini sudah bisa didapatkan di Peragro 
Living World Alam Sutera atau secara online 
di kawanlamainovasi.com dan ruparupa.com 
dengan banderol Rp3,3 juta. 

http://www.ruparupa.com/
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Pacific Garden Style menggelar 
workshop dan seminar bertema “Urban 
Farming”. Seminar dan workshop 
mengulas tentang peluang dan 

potensi menjadi  petani cerdas di perkotaan 
(Urban Farming).  Bekerjasama dengan Surya 
University, para penggiat pertanian Hidroponik 
dan IGrow, sebuah pengembang Aplikasi 
berbasis Android. Platform ini membantu petani 
lokal atau pemilik lahan yang belum optimal 
diberdayakan untuk bersinergi dengan  para 
investor agar menghasilkan produk pertanian 
organik berkualitas tinggi. 

Seminar yang digelar di Marketing Gallery 
Pacific Garden Style, Jalan Jalur Sutera Barat 
Kav 19B ini berhasil menyedot perhatian 
mahasiswa dan kelompok anak-anak muda 
lainnya.  “Dengan memadukan ekosistem 
tersebut, kita harapkan akan ada titik temu 
antara produsen dan konsumen dengan 
memanfaatkan teknologi terkini.  Hal ini yang 
menjadi pembeda konsep hunian vertical kami 
dengan yang lainnya,” papar Mayo R. Azhari, GM 
Sales & Marketing Pacific Garden Style.

Lebih lanjut Mayo mengatakan bahwa 
kegiatan tersebut merupakan potret ekosistem 

Urban Farming; 
Petani Cerdas di Perkotaan

yang nantinya melibatkan para penghuni 
apartemen dengan beragam kegiatan dan 
hobi masing-masing. Jika ada yang hobi Urban 
Farming, tinggal memanfaatkan teknologi 
Hidroponik. Pacific Garden Style sendiri ingin 
menjadi pelopor lahirnya apartemen berkonsep 
komunitas dengan multi ekosistem. Oleh 
karenanya apartemen ini hadir dengan konsep 
“Stylish Living for Young Generation”.  

Apartemen ini memiliki co-working space 
yang menawarkan hunian untuk para komunitas 
anak muda. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, 
tetapi juga memberikan ruang para generasi 
milenial berkumpul dan berkreasi dengan 
komunitasnya. 
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Kawan Lama Group kembali membuka 
Living Plaza, yaitu pusat perlengkapan 
rumah, furnitur, elektronik dan gaya 
hidup di Bekasi tepatnya di Kota 

Harapan Indah. Dalam bangunan seluas hampir 
9.000 M2, Living Plaza Kota Harapan Indah 
menghadirkan ACE, INFORMA, TOYS KINGDOM, 
CHATIME, dan PET KINGDOM BOX.

Nana Puspa Dewi, Marketing Director 
Kawan Lama Group mengatakan, “Living Plaza 
hadir memberikan konsep pengalaman berbeda 
kepada pelanggan untuk menikmati lebih 
banyak varian produk, layanan, dan kenyamanan 
berbelanja di toko Kawan Lama Retail dalam 
satu lokasi. Living Plaza Kota Harapan Indah 
menjadi yang kedua hadir di wilayah Bekasi 
setelah sebelumnya pada tahun 2010 buka di Jl. 
Jend. Ahmad Yani. Harapannya kehadiran Living 
Plaza Kota Harapan Indah dapat melengkapi 
kebutuhan masyarakat kota Bekasi akan 
perlengkapan rumah tangga, furnitur, hingga 
gaya hidup dengan staf dan pelayanan yang 
profesional,” katanya.  

Menempati area seluas lebih dari 3.800 M2, 
ACE menawarkan puluhan ribu jenis produk 
yang menjadi solusi untuk perlengkapan rumah 
tangga dan gaya hidup seperti perkakas, 

Living Plaza Hadir di Kota 
Harapan Indahdengan 
Konsep One Stop Shopping

hobi, travelling, hingga otomotif. “Seluruh 
pelanggan juga dapat menikmati layanan untuk 
keamanan produk yang dibeli di ACE, melalui 
ACE Assurance yaitu perlindungan menyeluruh 
terhadap kerusakan di luar kerusakan internal 
produk seperti  terjatuh, terbentur, terlindas, 
terjatuh ke dalam air, kebakaran, ledakan, 
kerusuhan, pemogokan, huru-hara, maupun 
bencana alam seperti petir, badai topan, 
gelombang pasang, banjir, gempa bumi, letusan 
gunung berapi, dan tsunami,” jelasnya. 

Sementara untuk INFORMA menghadirkan 
inspirasi melalui beragam furnitur dan aksesoris 
untuk hunian maupun bisnis, yang akan 
mewujudkan tampilan interior ruangan sesuai 
dengan gaya dan selera pelanggan. Di area 
seluas 4.000 M2, INFORMA Living Plaza Kota 
Harapan Indah menghadirkan toko fresh new 
concept yang pertama di Bekasi. 

Aksi sosial juga menjadi agenda perayaan 
pembukaan Living Plaza Kota Harapan Indah 
melalui Kawan Lama Foundation dengan 
melakukan kegiatan donor darah yang bekerja 
sama dengan Palang Merah Indonesia. Aksi 
sosial ini merupakan rangkaian dari program 
Donor Darah Nasional yang telah terselenggara 
di berbagai kota di Indonesia. 
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Gabungan Industri Pariwisata Indonesia 
(GIPI) berkomitmen untuk membantu 
capaian target 20 juta kunjungan 
wisatawan mancanegara (wisman) 

pada tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh 
Didien Junaedy selaku Ketua Umum GIPI dalam 
acara Media Gathering yang berlangsung di 
Plataran Menteng. 

Didien menjelaskan, sejak berdiri di 
tahun 2011 GIPI telah menjadi payung bagi 
industri pariwisata d Tanah Air. GIPI sendiri 
didirikan  dengan sejumlah tujuan, antara 
lain mendukung pengembangan dunia usaha 
pariwisata, menghimpun potensi profesi 
kepariwisataan, menciptakan hubungan 
harmonis antara industry dengan pemerintah, 
serta menjadi mitra kerja bagi pemerintah dalam 
pembangunan kepariwisataan nasional. 

“GIPI berpandangan jika pondasi 
manajemen pariwisata Indonesia saat ini sudah 
kuat. Bahkan, oleh Presiden RI pariwisata 
ini ditetapkan sebagai leading sector. 
Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan 
pembangunan RKP 2018 selain pertanian dan 
perikanan. Dalam hal ini, pemerintah juga 
telah berhasil menghimpun dan menggerakan 

GIPI Komitmen Bantu 
Target 20 Juta Wisman 
pada 2019

pentahelix dalam melakukan pembaruan dan 
perubahan system dalam pembangunan dan 
pengembangan pariwisata,” jelasnya. GIPI 
sendiri pada tahun ini akan menggelar bebrapa 
program khusus seperti GIPI Talk, beragam 
pelatihan, dan mengajak airline untuk membuat 
famtrip bisnis inbound.  

Sementara itu Hiramsyah S. Thaib sebagai 
Ketua Pokja Bidang Percepatan Pembangunan 
10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian 
Pariwisata RI menjelaskan, saat ini Indonesia 
menjadi salah satu Negara dengan pertumbuhan 
pariwisata tercepat di dunia. Tercatat, pada 
2017 pertumbuhannya mencapai angka 22%, 
sementara rata-rata pertumbuhan di dunia 
hanya sebesar 6,4% dan ASEAN dengan angka 
7%. 

Saat ini Kemenpar pun terus menggarap 
pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas  
yang disebut sebagai 10 Bali baru. Destinasi 
wisata tersebut adalah Danau Toba, Tanjung 
Kelayang, Borobudur, Wakatobi, Morotai, 
Labuan Bajo, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu 
dan Kota Tua, Bromo Tengger Semeru, dan 
Mandalika.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pariwisata_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pariwisata_Indonesia
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Dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pelanggan akan layanan klaim 
asuransi kendaraan dengan kualitas 
terbaik, PT Asuransi Adira Dinamika 

(Adira Insurance) untuk ke-14 kalinya kembali 
meresmikan Autocillin Garage yang berlokasi 
di Jl. Gatot Subroto Barat, Denpasar, Bali. 
Autocillin Garage merupakan bengkel 
terstandarisasi akan pelayanan dan kualitas 
pengerjaan bengkel dengan jaminan same 
day repair apabila terjadi kerusakan ringan. 
Kehadiran Autocillin Garage dipercaya dapat 
memberikan pengalaman yang nyaman saat 
datang ke bengkel rekanan, sama seperti ketika 
pelanggan datang ke outlet Adira Insurance.

Julian Noor, Chief Executive Officer Adira 
Insurance, menegaskan, “Ini merupakan 
Autocillin Garage kedua di Kota Denpasar, 
Bali yang hadir untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan. Target adanya Autocillin Garage 
adalah standarisasi physical evidence, 
peningkatan kualitas waktu, zero complain 
dari pelanggan, dan meminimalisir klaim yang 
belum dikerjakan (outstanding claim). Dan di 
industri asuransi umum, kami yang pertama kali 
menggagas program standarisasi bengkel.”

Keunggulan dari Autocillin Garage ialah 
dengan mempersiapkan petugas bengkel 
yang ramah dan handal dalam menangani 

Autocillin Garage Hadir 
Memenuhi Kebutuhan 
Pelanggan di Bali

complain. Proses pelayanan frontliner bengkel 
juga menjadi fokus utama Adira Insurance 
guna meningkatkan pelayanan sesuai dengan 
standart service Adira Insurance.  “Untuk target 
ini, kami memberikan pelatihan-pelatihan 
kepada seluruh bengkel rekanan mulai dari 
kepala bengkel hingga mekanik bengkel. Kami 
juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap kualitas bengkel-bengkel rekanan 
Adira Insurance. Sehingga kami mampu 
memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya 

yang berada di Denpasar, terhadap kualitas 
dan pelayanan saat perbaikan kendaraan,” ujar 
Julian.

Hingga saat ini, Autocillin Garage sudah 
hadir di beberapa kota di Indonesia seperti 
Jakarta, Medan, Surabaya, Makasar, Denpasar, 
Padang, Bandung, serta Pekanbaru. Sampai 
September 2018, penggunaan Autocillin 
Garage sudah mencapai 38% dari keseluruhan 
total pengerjaan klaim untuk asuransi mobil. 
“Angka ini masih akan terus meningkat untuk 
memberikan akses pelayanan klaim asuransi 
mobil dengan standar terbaik Adira Insurance di 
seluruh Indonesia,” demikian Julian.
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Festival Kinerja 
Badan Ekonomi Kreatif

Setelah sukses menggelar BEKRAF 
Festival pada 2017 lalu di PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) dan Creative 
Hub, Kota Bandung, Jawa Barat dengan 

jumlah kunjungan mencapai 33.900 orang, 
tahun ini Badan Ekonomi Kreatif Republik 
Indonesia (BEKRAF) kembali menggelar 
BEKRAF Festival. 

Kegiatan ini merupakan festival kinerja 
atau ajang bagi BEKRAF untuk menyampaikan 
hasil capaian kinerjanya kepada masyarakat 
luas dalam membentuk ekosistem ekonomi 
kreatif (ekraf) dan juga sebagai bentuk 
dukungan serta apresiasi kepada pelaku ekraf 
yang telah ikut berkontribusi terhadap kemajuan 
ekonomi Indonesia.

“BEKRAF Festival juga diharapkan 
dapat meningkatkan awareness masyarakat 
terhadap potensi ekraf yang dimiliki. Acara 
ini bisa memberikan gambaran apa saja yang 
telah dilakukan BEKRAF dalam mewujudkan 
Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi 
kreatif dunia ke depan,” ungkap Kepala BEKRAF, 
Triawan Munaf. 

Capaian kinerja BEKRAF disajikan secara 
menarik dan terukur melalui data riset yang 
telah dilakukan selama ini. Dia menambahkan, 
memasuki tahun keempat, BEKRAF tetap 
konsisten dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung 
jawab memajukan ekraf Tanah Air.

Melalui program-program pengembangan 
kapasitas yang disinergikan dengan 
nomenklatur enam kedeputian, BEKRAF terus 
berupaya melibatkan pelaku ekraf secara 
langsung. Hal ini diharapkan dampak dari 
program kerja dapat langsung dirasakan.

Festival ini mengekspose 45 program dari 
seluruh Kedeputian BEKRAF yang terbagi dalam 
empat konsep acara utama yaitu gelar wicara 
(talkshow), lokakarya (workshop), pertunjukan 
(performance), dan pameran (exhibition). 
Kegiatan kegiatan tersebut dilaksanakan 
dalam berbagai area seperti mainstage, ruang 
serbaguna besar dan kecil, area movie/talkshow, 
ruang ruang meeting dan Oktagon. Selain 
melibatkan pihak internal, dalam 
proses perencanaannya, BEKRAF Festival juga 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 
dalam hal ini Persatuan Perusahaan Periklanan 
Indonesia.

Beberapa site menarik hadir pada BEKRAF 
Festival, diantaranya adalah IKKON, Kreatifood, 
BIIMA, Hello Dangdut, Deureuham, Coding Mum, 
ORBIT, BISMA, FoodStartUpIndo, CREATE, 
Retas dan Kreatiorial, Archipelageek, Akatara, 
Docs by The Sea, Identities, Pameran Ekraf 
Produk Lokal, WCCE dan masih banyak lagi.
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Smartphone Evercoss dengan 
tipe  Xtream mengguncang pasar 
smartphone tanah air. Tercatat sudah  
lima tipe yang  dirilis sejak Maret sampai 

Oktober 2018. Kelima tipe Xtream tersebut 
kehadirannya  selalu dibundling dengan  
provider XL-Axiata yang memberi benefit Free 
Youtube 1 tahun dan  Free Internet 1 tahun. Dari 
kelima tipe Xtream,  Xtream One dan ss  Xtream 
One Pro  paling tinggi penjualannya. 

Menurut Suryadi Willim,  Marcom Manager 
Evercoss, kelima tipe smartphone tersebut  
sudah menembus angka penjualan sampai 
jutaan unit. “Xtream sangat fenomenal di pasar. 
Dari kelima tipe tersebut yang paling fenomenal 
adalah  Xtream One dan Xtream One Pro.  
Selling point Xtream One adalah berteknologi 
4G Dual on Standby, Free Youtube 1 tahun, 
Free Internet 1 tahun,  full view, dengan harga 
dibawah Rp1 jutaan. Sedangkan  Xtream One 
Pro didukung  dengan prosesor Quad Core 1.3 
GHz, Ram 1 GB, Rom, 8 GB, LCD 5 inch, kamera 
belakang 5 MP, kamera depan  2 mp, baterai 
2100 mAh. 

Target Masuk Top 5, 
Evercoss Gandeng Youtube 
dan Operator

Smartphone ini juga dilengkapi dengan 
fitur UI VOS.  Ada beragam fitur yang bisa 
dimaksimalkan, di antaranya  Switch Themes; 
mengganti tema tampilan berserta  icon. 
Kemudian Quick Switch Wallpaper, mengganti 
wallpaper dengan satu  tombol.

Pada fitur UI VOS juga ada  Long Capture 
untuk menangkap isi layar lalu dijadikan gambar 
dengan posisi  memanjang ke bawah. 

Suryadi menjelaskan, paling laris berikutnya 
adalah Xtreame One Plus. Selain membawa 
teknologi dual 4G on paling pertama di dunia, 
Xtreame One Plus memiliki logo youtube di 
body belakang smartphone yang merupakan 
hasil kolaborasi dengan Youtube. 

Terkait target  2019, selain masuk menjadi 
Top 5 Market Share smartphone di Indonesia, 
Evercoss akan terus merilis Smartphone tipe 
Xtream dengan inovasi teknologi terkini, seperti 
empat kamera, pinger print, dan lainnya.  
Kolaborasi dengan provider pun akan terus 
dijalin yang memberikan benefit lebih kepada 
konsumen dalam hal bonus paket data. 
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Ajang pengembangan startup teknologi 
di bidang sosial impact yang diusung 
oleh Telkomsel, yaitu The NextDev, 
tahun ini menghadirkan festival 

kreatif tahunan terbesar di Indonesia,  IdeaFest 
X The NextDev. Melalui event ini Telkomsel 
menyebarkan semangat kolaborasi di antara 
insan-insan industri kreatif tanah air untuk 
kemajuan ekosistem digital Indonesia. Selain 
itu, event ini juga menjadi ‘showcasing’ layanan-
layanan digital masa depan Telkomsel guna 
mendukung roadmap pemerintah Making 
Indonesia 4.0.

Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah 
mengatakan, “Dukungan kami, The NextDev, 
dalam IdeaFest 2018 ini didasari visi yang sama 
yakni menyediakan wadah bagi anak muda 
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
kreatif di Indonesia melalui pemanfaatan 
teknologi. Kami terus mendorong generasi 
kreatif untuk terus mencari inspirasi agar dapat 
terus berkarya dan dapat memberikan dampak 
sosial positif (social impact) di tengah-tengah 
masyarakat.”

Ajang IdeaFest x The NextDev menjadi 
semakin spesial dengan hadirnya Telkomsel 
Experience Zone di area IDEAXPERIENCE 
dengan tema ‘Living The Balance Between Work 
and Passion’, dimana Telkomsel menyajikan 
layanan-layanan digital lifestyle terdepan di sisi 

Semangat Kolaborasi  
dalam  Festival Kreatif 
Terbesar Indonesia  

bisnis sekaligus mengakomodasi kebutuhan 
entertainment dengan konten terkini. Telkomsel 
Experience Zone menampilkan layanan-layanan 
masa depan Telkomsel yang mendukung 
transformasi digital Indonesia menuju Revolusi 
Industri 4.0, seperti IoT, Big Data, Digital 
Advertising Digital Lifestyle (Musik dan Video), 
Mobile Financial Services, hingga digital library.

 “Inovasi yang dilakukan Telkomsel 
merupakan bagian dari upaya mengakselerasi 
terbentuknya ekosistem digital di Indonesia, 
yang sesuai dengan roadmap pemerintah 
Indonesia yaitu ‘Making Indonesia 4.0’ dalam 
rangka memasuki revolusi industri 4.0. Oleh 
karenanya dengan menghadirkannya dalam 
Telkomsel Experience Zone, Telkomsel 
berharap dapat mendorong munculnya karya 
dari generasi kreatif yang dapat memajukan 
negeri, meningkatkan kapabilitas anak muda 
dan menumbuhkan kemandirian bisnis melalui 
teknologi digital,” ujar Ririek.

Selain diwarnai oleh berbagai layanan 
masa depan, Telkomsel Experience Center 
juga menghadirkan banyak inspirasi mengenai 
ekosistem digital yang berkelanjutan 
dari berbagai speaker, salah satunya dari 
Kementerian Perindustrian yang menyampaikan 
key note speech dengan tema ‘Ever Changing 
Dynamic of Industrial Revolution 4.0: Our Digital 
Creative Bunsiness Landscape’. 
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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

eMajels
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