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- Biaya beriklan yang murah 
  anda mendapatkan space iklan
  berukuran 6x7cm dimuat pada e-Magazine, 
  dapat mecantumkan
  no telepon, alamat bisnis hingga website.

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

- Memperkenalkan bisnis
  kemasyarakat luas yang sebelumnya
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Masa depan yang lebih baik, salah satunya adalah tercapainya financial freedom.  Setidaknya, 
kalaupun belum mencapai financial freedom, jarak Anda dengan target harus semakin dekat. Salah 
satu cara yang manjur adalah dengan mempunyai passive income, atau penghasilan yang didapat 
dengan tidak bekerja.  Dari banyak jenis dan macamnya, di antaranya passive  income adalah investasi. 
Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan orang mudah melakukan investasi. Investasi pun 
banyak jenisnya.  Anda bisa mulai dari skala kecil hingga skala besar. Investasi emas misalnya, bisa 
dimulai dengan pembelian emas seberat 0.01 gram saja.  Jika Anda mempunyai banyak dana dan 
ingin berinvestasi pada skala yang lebih besar, Anda bisa membeli SUN (Surat Utang Negara) atau 
membeli saham perusahaan besar. Tak hanya emas atau surat berharga, investasi juga bisa berupa 
properti. Anda tahu harga tanah tak pernah turun. Kenaikan harga tanah lebih dari 20% terjadi setiap 
tahun.  Investasi di bidang tanah tetap menjanjikan.  Tak hanya masa depan yang lebih baik yang 
menjadi alasan mengapa investasi penting, tapi banyak alasan lain yang Anda pasti paham, sebut 
saja usia produktif manusia. Tak selamanya Anda mempunyai stamina yang prima sepanjang tahun.  
Memiliki investasi yang aktif akan membuat Anda  lolos dari banyak masalah di kemudian hari.

Salam,

Widodo 
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Investasi memiliki sejumlah manfaat, diantaranya 
menambah nilai uang. Investasi mampu 
menambah nilai uang yang ada sekarang. 
Sebaliknya, jika uang yang dimiliki hanya 
didiamkan dalam tabungan, maka nilai uang 
Anda akan tergerus oleh inflasi maupun biaya 
administrasi yang dikenakan. Singkatnya, 
dengan berinvestasi, Anda berkesempatan 
untuk menjadikan uang Anda lebih bermanfaat 
sekaligus menguntungkan dalam jangka panjang.

9 
Peluang

Edvan Muhammad Kautsar, seorang motivator muda 
bahwa kita harus segera menemukan bagaimana cara 
agar bisa memiliki penghasilan bahkan ketika kita 
sedang tertidur sekali pun. Dalam artikel kali ini saya 
ingin membahas  salah satu jalan menuju sukses yang 
bahkan bisa membuat kita menghasilkan kekayaan 
sambil tertidur, yaitu dengan cara berinvestasi.

14 
Peluang

Panduan Bisnis

Sekarang sudah banyak pilihan untuk 
berinventasi seperti investasi di pasar modal, 
emas, properti, dan sebagainya. Investasi menjadi 
salah satu pilihan untuk mengembangkan dana 
yang dimiliki dan bertujuan mencari keuntungan. 
Jika Anda memiliki usaha pokok atau usaha 
utama tapi masih ingin memiliki usaha lain, maka 
Anda bisa mencoba untuk berinvestasi.  Saat 
menanamkan investasi Anda bisa dikatakan 
sebagai investor. Kelebihan sebagai investor 
adalah mendapat keuntungan tanpa perlu ikut 
menjalankan bisnis.

21 
Seluk Beluk Investasi

Investasi adalah mengumpulkan sejumlah 
dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan 
finansial. Namun masih banyak yang belum 
menyadari akan pentingnya investasi. Karena 
khawatir hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan 
yang diinginkan. Padahal jika dilakukan dengan 
benar maka bisa mendapatkan hasil yang sangat 
memuaskan. Jenis investasi itu sendiri ada tiga, 
yakni investasi jangka pendek, jangka menengah, 
dan jangka panjang.  Lalu apa alasan perlunya 
berinvestasi? Simak ulasannya!

26 
Ini Alasan Perlunya 
Berinvestasi

Investasi
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Saat ini usaha investasi memang semakin 
berkembang dan paling banyak melalui sistem 
online. Beberapa pengusaha berhasil sukses dari 
usaha investasi ini, namun ada pula yang gagal. 
Untuk itu Anda harus cermat saat akan memulai 
usaha investasi ini. Jenis kegagalannya dimulai 
dari kegagalan mencapai tujuan keuangan atau 
kegagalan mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Lalu adakah karena faktor lain yang bisa menjadi 
penyebab kegagalan saat berinvestasi?

Investasi adalah suatu metode untuk mendapatkan 
sejumlah imbal balik dengan cara menanamkan 
modal dalam jumlah yang disepakati atau 
membeli aset yang bernilai yang lambat laun akan 
berkembang atau bertambah nilainya dalam jangka 
waktu tertentu. 

Jika Anda masih awam tapi tertarik ingin investasi 
maka harus mencari informasi sebanyak mungkin 
agar bisa memilih yang paling cocok bagi Anda. 
Berikut ragam investasi yang mungkin bisa 
membantu Anda dalam menentukan pilihan. 

31 
9 Ragam Investasi 

Saat ini sudah banyak sekali jenis investasi yang 
ada dan hampir semuanya menawarkan atau 
menjanjikan keuntungan besar dan berlipat ganda. 
Investasi memang bisa mendatangkan keuntungan 
namun bisa pula terkena kerugian. Jika Anda tertarik 
untuk menjadi investor, sebaiknya kenali dulu 
kekurangan dan kelebihannya.

36 
Kelebihan dan 
Kekurangan 
Investasi

40 
5 Penyebab 
Kegagalan Saat 
Berinvestasi

Edisi kali akan membahas tentang investasi. Ada 3 
pelaku di bidang investasi yang akan diulas yakni 
Bareksa, Emasdigi, dan KoinWorks. Berinvestasi di 
reksadana saat ini pun menjadi semakin mudah 
dilakukan seiring dengan munculnya marketplace 
yang salah satunya adalah Bareksa. Menurut Karaniya 
Dharmasaputra, pendiri Bareksa, salah satu hal yang 
melatarbelakangi pendirian marketplace reksadana 
adalah mindset berinvestasi pada masyarakat 
Indonesia yang masih belum tumbuh. Sedangkan 
EmasDigi menyajikan kepraktisan dalam berinvestasi 
emas, apalagi bila emas yang dibeli tersimpan 
dengan aman dan pengguna bisa memantaunya 
melalui saldo emas pada aplikasi. Pembelian emas 
bisa dimulai dari nominal yang kecil yakni 0,01 gram 
agar dapat terjangkau oleh semua kalangan. Menurut 
Benedicto Haryono, founder dan CEO KoinWorks 
mengungkapkan bahwa KoinWorks merupakan 
layanan P2P Lending sekaligus komunitas investasi 
yang memberikan nilai tambah untuk semua 
stakeholdernya. Benedicto Haryono ingin membuat 
sebuah komunitas investasi yang memberikan nilai 
tambah untuk semua stakeholdernya.

45 
Success Story
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Sekira lima tahun lalu, pengaduan terbanyak dari 
konsumen adalah yang terkait pelayanan perbankan, 
telekomunikasi, perumahan, dan kelistrikan di Tanah 
Air. Namun, dalam tiga tahun terakhir, trennya berubah; 
masalah yang banyak diadukan konsumen adalah yang 
terkait dengan industri pendatang baru, yakni ekonomi 
digital seperti belanja online, fintek, hingga transportasi 
online. 

69 
Maestro 
TULUS ABADI

Sri Yuliastuti atau biasa dipanggil UniTutie, sudah 
sejak tahun 2016 menekuni usaha rendang. 
Ia memulai usahanya dengan modal 2 ekor 
bebek atas order konsumennya via online. 
Lalu, merambah ke rendang ayam dan daging. 
Beberapa varian lain seperti rendang paru, 
rendang jengkol, rendang kacang merah, dan 
dendeng. Dalam sehari Tutie mampu produksi 
hingga 20 kg untuk semua varian. Berbeda 
dengan Amelia Herlinda Devita yang berawal 
dari kecintaannya terhadap cokelat membuatnya 
tertarik untuk berbisnis. Usaha yang bernama 
Denu Cokelat tersebut disebutnya sebagai pelopor 
pertama untuk produk Choco Crust. Berawal dari 
keinginan Ismiyati untuk memiliki usaha bakery 
yang inovatif dengan mengolah bahan baku 
muatan lokal. Ia kemudian mendirikan usaha 
dengan nama Global Net Super Roti yang salah 
satunya membuat roti dari bahan bekatul. Berkat 
inovasinya tersebut, Ismi bisa meraup untung 
seratus juta rupiah saban bulannya. Sementara 
Ismiyati yang berkeinginan untuk memiliki 
usaha bakery yang inovatif dengan mengolah 
bahan baku muatan lokal, mendirikan usaha 
dengan nama Global Net Super Roti yang salah 
satunya membuat roti dari bahan bekatul. Berkat 
inovasinya tersebut, Ismi bisa meraup untung 
seratus juta rupiah saban bulannya. 

Memiliki sahabat yang sama-sama tertarik pada 
sebuah produk memberikan inspirasi untuk 
membuka sebuah usaha bersama.  Rani Oktavia 
dan sahabatnya Rara Peni Asih mendirikan Kumiko 
Living yang memproduksi sarung bantal sofa 
dan sarung bantal imut handmade yang unik 
dan berbeda. Mereka pun kompak membesarkan 
bisnis tersebut.

79 
PENCERAHAN

Sukses di dunia hiburan tak membuat artis merasa 
puas. Banyak artis yang merambah bisnis dengan 
berbagai alasannya. Mulai dari usaha kuliner, 
kecantikan, jasa, properti hingga investasi. Untuk 
investasi memang terdengar masih asing tapi 
rupanya beberapa artis ada yang sudah lama 
mengenalnya. Siapa saja selebriti yang tercatat 
mengisi keuangannya dengan investasi? 

95 
BISNIS SELEB
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Doodle Art adalah suatu gaya menggambar dengan 
cara mencoret, terlihat abstrak, ada yang tidak 
bermakna juga ada yang bermakna, terkadang karya 
yang dihasilkan tidak memiliki bentuk yang benar 
namun terlihat unik dan bisa memiliki nilai seni tinggi. 
Di Indonesia para penggemar seni ini berkumpul dan 
membentuk Komunitas Doodle Art Indonesia (DAI) 
yang berdiri pada 7 Februari 2015. 

99 
INDUSTRI KREATIF

Ide dan kreativitas akan menghasilkan karya 
yang luar biasa. Hal tersebut yang dilakukan 
Wiwin Trisma Yuliani yang membuat produk 
hiasan cangkir melayang. Peminat karyanya pun 
sudah sampai Malaysia dan Taiwan dan bisa 
mendatangkan omzet belasan juta rupiah setiap 
bulannya.  

105 
BISNIS UNIK
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Investasi yang dilakukan sejak dini 
memiliki beragam manfaat untuk 
masa depan yang lebih baik. Dengan 
berinvestasi Anda bisa mempersiapkan 

masa depan seperti apa yang diinginkan. 
Sebab, umumnya investasi dilakukan untuk 
kebutuhan di masa mendatang.

Nah, jika Anda mulai berpikir untuk 
mempersiapkan keuangan untuk berbagai 
kebutuhan mendatang, seperti pernikahan, 
biaya pendidikan anak, hingga dana pensiun, 
maka berinvestasi menjadi salah satu 
jawabannya.

Dikutip dari berbagai sumber, investasi 
memiliki sejumlah manfaat, di antaranya 
menambah nilai uang. Investasi mampu 
menambah nilai uang yang ada sekarang. 
Sebaliknya, jika uang yang dimiliki hanya 
didiamkan dalam tabungan, maka nilai uang 
Anda akan tergerus oleh inflasi maupun biaya 
administrasi yang dikenakan. Singkatnya, 
dengan berinvestasi, Anda berkesempatan 
untuk menjadikan uang Anda lebih 
bermanfaat sekaligus menguntungkan dalam 
jangka panjang. 

Inve$tasi
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Lalu jenis investasi seperti apa yang bisa dipilih? 
Tentunya beragam, dari investasi saham, 
reksadana, emas, properti, hingga menjadi 
investor pada startup yang berkembang seperti 
fintek. Di halaman-halaman eMajels berikut, 
Anda juga akan disuguhkan beberapa pelaku 
usaha yang sukses mendirikan perusahaan di 
bidang investasi. 

Diketahui, saat ini perusahaan keuangan 
berbasis teknologi (fintek) terus 
berkembang. Bahkan, fintek yang sudah 
berizin dan diawasi OJK sudah di angka 64 
perusahaan. Perusahaan ini umumnya yang 
menghubungkan antara peminjam (UKM atau 
perorangan) dengan para investor. 

CEO dan Co-Founder Investree Adrian Gunadi 
mengatakan, untuk menjadi investor di 
perusahaannya, bahkan semua proses bisa 
dilakukan secara daring. Di Investree, minimal 
pendanaan untuk pembiayaan karyawan 
adalah Rp1 juta. Sedangkan jangka waktu 
(tenor) investasinya, umumnya dari satu bulan 
hingga maksimal satu tahun.

Fintek lainnya seperti Amartha, berani 
menawarkan imbal hasil investasi hingga 
mencapai 15% per tahun. Meski demikian, 
imbal hasil itu tergantung tenor pinjaman dan 
risiko peminjam. Besaran investasi di Amartha 
sendiri dimulai dari Rp3 juta. Sementara 
Mekar.id yang juga bergerak di bidang yang 
sama, minimal investasinya mulai dari Rp1 
juta sampai Rp50 juta. 
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Bahkan, investasi juga dapat dilakukan di bisnis ritel. Seperti yang 
dilakukan oleh pendatang baru dalam bidang minimarket modern, 212 
Mart. Berpusat di Sentul, Jawa Barat, Koperasi Syariah (KS) 212 ini telah 
memiliki 195 gerai 212 Mart di Tanah Air. 

Salah satu daerah dengan pertumbuhan gerai yang cukup baik adalah 
Tangerang Selatan. Melalui Koperasi Umat Madani Bersatu (KUMB), saat 
ini 212 Mart di Tangsel berjumlah 8 gerai. Menurut Ketua Pengurus 
KUMB Teddy Kuat Supriadi, KS 212 memiliki 4 program ekonomi, yakni 
ritel, properti, perbankan, dan multimedia.  “Di bidang ritel ini, lalu 
dibuatlah Kita Mart yang kemudian berganti nama menjadi 212 Mart. 
Berbadan usaha koperasi, kami melakukan penyertaan modal dari 
anggota,” kata Teddy.
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Di Tangsel, gerai pertama didirikan di kawasan Pondok Ranji, 
kemudian berkembang ke beberapa daerah lainnya. Dengan 
jumlah 8 gerai saat ini, sampai akhir tahun dirinya menargetkan 
untuk bisa membuka hingga 10 gerai. “Ya, kami optimis sampai 
akhir tahun 2018 bisa buka 10 gerai,” sahutnya.  Diketahui, untuk 
membangun satu gerainya dibutuhkan modal antara Rp600—
700 juta. 

Sementara untuk jumlah anggotanya, KUMB sudah 
beranggotakan 2500 orang. Untuk melakukan penyertaan 
modal, pihaknya mematok angka minimal Rp500 ribu sampai 
batas maksimal Rp25 juta per anggota. 

Untuk pembagian keuntungan, KUMB menetapkan bagi 
hasil sebanyak 60% untuk anggota, 20% untuk infak dan 
sedekah, 10% sebagai dana cadangan, dan 10% sebagai dana 
pengelolaan. 
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Lalu, bagaimana prospek bisnis ritel ini? 
Teddy menjawab, jika karakteristik bisnis ini 
bukanlah bisnis yang bisa cepat mendapatkan 
keuntungan. Butuh waktu yang cukup lama 
agar koperasi/perusahaan bisa mendapatkan 
keuntungan. “Memang kalau untung sih 
belum ya. Ini masih didasari oleh semangat 
kami untuk sama-sama berbelanja di 
minimarket sendiri. Kami berpikir ini peluang 
bisnis yang cukup baik, jadi ambil saja dulu 
peluangnya.”

Diakui Teddy, salah satu kendalanya adalah 
persaingan ekonomi. Terlebih, di industri ritel/

minimarket ini memang sudah ada beberapa 
pemain yang sudah lama eksis dan dikenal 
masyarakat. “Persaingan itu pasti, ya bersaing 
harga, sampai ke stok barang yang ada. Kami 
juga terus mencari sumber-sumber barang 
yang lebih murah agar semakin bisa bersaing.” 

Ke depan, pihaknya menargetkan untuk 
membangun satu gerai di satu kelurahan, 
sehingga dalam 5 tahun ke depan akan 
terbangun 50 gerai di 50 kelurahan. (bbs/
ilustrasi: ist)
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B
erbicara tentang kesuksesan, semua orang 
pasti ingin sukses. Sayangnya tidak semua 
orang tahu cara untuk meraih kesuksesan. Ke-
banyakan orang bekerja keras dari siang bah-

kan hingga larut malam demi meraih impiannya.Tapi, 
justru impian itu malah semakin jauh dari dirinya. Saya 
mengutip apa yang dikatakan oleh Warren Buffet, “If you 
don’t find a way to make money while you sleep, you will 
work until you die.” Ya, kalau kita tidak menemukan cara 
untuk menghasilkan uang ketika kita tertidur, kita akan 
terus bekerja sampai mati. 

Itulah mengapa kita harus segera menemukan 
bagaimana cara agar bisa memiliki penghasilan bahkan 
ketika kita sedang tertidur sekali pun. Dalam artikel kali 
ini saya ingin membahas  salah satu jalan menuju sukses 
yang bahkan bisa membuat kitamenghasilkan keka-
yaan sambil tertidur, yaitu dengan cara berinvestasi.

Investasi adalah mengeluarkan atau mengumpulkan 
sejumlah dana dengan tujuan mendapatkan keun-
tungan secara finansial. Dimana nilai investasi yang 

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

Investasi ZamanNow
kita keluarkan akan berakumulasi dan menguntung-
kan berkali-kali lipat. Sederhananya, investasi adalah 
salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang 
atau harta yang kita miliki saat ini. 

Banyak alasan mengapa kita perlu berinvestasi. Kita 
pasti mempunyai tujuan keuangan di masa depan 
misalnya berlibur keluar negeri, melaksanakan ke-
giatan ibadah haji, melanjutkan pendidikan dan tu-
juan-tujuan lainnya. Dengan berinvestasilah, kita bisa 
mewujudkan tujuan keuangan kita.
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Pertama
Inflasi yang terus terjadi dan menyebabkan nilai 
uang mengalami penurunan. Inflasi menjadi 
alasan utama mengapa harus berinvestasi. 
Jangan sampai uang kita nilainya terus berkurang. 
Bahkan orang kaya sekali pun wajib berinvestasi 
untuk melindungi asetnya dari inflasi. Nah agar 
nilai mata uang kita tidak tergerus inflasi maka 
berinvestasilah.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa 
kita harus berinvestasi:

Kedua
Dengan berinvestasi adalah uang bekerja untuk 
kita. Jika saat ini kita memiliki uang Rp6.000.000. 
Uang tersebut diinvestasikan di produk investasi 
yang memberikan keuntungan misalnya 10% 
setahun. Maka di akhir tahun kelima uang kita 
menjadi Rp8.784.600. Keuntungan yang lumayan 
bukan?

Ketiga
Investasi membuat selangkah lebih dekat 
dengan kebebasan finansial. Siapa yang tidak 
mau meraih kebebasan financial dimana uang 
tidak lagi menjadi masalah kehidupan. Dan 
focus hidup kita bisa kepada hal-hal yang 
bersifat sosial sehingga bermanfaat untuk 
masyarakat sekitar.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa 
kita harus berinvestasi:
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Pertanyaannya, investasi apakah 
yang tepat di zaman now yang 
orang bilang era disruptive atau 
zaman dimana segala sesuatu 
berubah dengan begitu cepat dan 
menggerus bisnis-bisnis yang 
sudah lama bertahan ini?
Ada banyak sekali jenis investasi 
yang bisa kita lakukan untuk 
meraih impian kita, diantaranya 
adalah:

Investasi Properti
Investasi property adalah investasi 
yang sangat menjanjikan di masa 
depan. Beragam jenis investasi 
dapat dipilih di sektor ini, antara lain 
rumah, apartemen, ruko atau tanah. 
Investasi jenis ini tergolong kategori 
jangka panjang, karena nilai jualnya 
yang semakin lama harga properti 
akan semakin bertambah.

Investasi 
Emas

Investasi emas bisa 
menjadi pilihan saat 
menginvestasikan 
uang kita ke dalam 
bentuk fisik. Investasi 
emas memiliki 
jangka investasi 
panjang mau pun 
singkat yang terus 
meningkat dan 
mengamankan nilai 
mata uang kita.

Investasi Saham
Investasi saham saat ini 
berbeda dengan dulu yang 
membutuhkan modal cukup 
besar. Kini, hanya bermodalkan 
Rp1 juta hingga  
Rp5 juta sudah bisa memulai 
investasi saham.
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Reksadana
Dalam memilih investasi reksadana ada dua pilihan. Pertama, kita dapat 
memilih secara lump sum atau investasi sekaligus. Kedua, dengan cara 
rupiah cost averaging atau investasi berkala. Keunggulan dari investasi 
reksadana secara sekaligus karena bersifat jangka panjang.

Investasi Bisnis
Kita bisa menjadi investor yang 
menginvestasikan dana kepada bisnis 
seseorang yang sedang berkembang. 
Saat ini banyak sekali Start Up dan 
UMKM yang membutuhkan modal 
tambahan. Ini menjadi salah satu jalan 
kita untuk berinvestasi dan membantu 
para pengusaha muda dan 
lokal untuk berkembang.

Setidaknya lima contoh di atas akan membantu 
kita untuk berinvestasi. Namun, kita harus hati-
hati dengan investasi bodong dan akhirnya 
merugi bahkan membuat kita bangkrut. Sebelum 
bertindak dan mengaplikasikan 5 investasi di atas, 
ada investasi wajib yang harus kita lakukan, yaitu 
berinvestasi ilmu terlebih dahulu atau Investasi 
Leher ke atas.

Perhatikan kalimat berikutini, “Satu sen rupiah 
kita keluarkan untuk Investasi Leher ke Atas. 
milyaran rupiah akan masuk ke rekening 
kita.”Setelah kita paham ilmunya, kita bisa 
sukses melakukan investasi.”

Kita seringkali lupa untuk berinvestasi akan 
sesuatu yang amat sangat berharga, yaitu ilmu 
dan pengalaman. Itulah yang saya maksud 
Investasi Leher ke Atas. Banyak sekali diantara kita 
menganggap yang namanya belajar, membeli 
buku, mengikuti seminar dan pelatihan bahkan 
melanjutkan sekolah,adalah sesuatu yang mahal. 
Padahal itulah investasi termurah yang bisa kita 
lakukan untuk meraih kesuksesan.
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Dalam seminar bisnis saya, saya pernah 
mengatakan sebuah kalimat tentang pentingnya 
investasi ilmu. “Pantas saja bisnisnya gagal terus, 
pantas saja tidak berani bicara di depan umum, 
pantas  saja penjualan turun, pantas saja tidak 
mencapai target, pantas saja pengetahuannya 
segitu-gitusaja.Wong malas belajar!”

Banyak orang ingin sukses tapi malas belajar. 
Malas baca buku. Malas ikut seminar dan 
pelatihan. Alasannya, kemahalan, tidak ada waktu, 
jauh lokasinya dan berbagai dalih lainnya yang 
akan menghambat kesuksesan.

Padahal ilmu itu harus dicari dan dikejar. Otak 
kita harus diisi terus dengan berbagai ilmu yang 

bermanfaat untuk kemajuan hidup kita. Cara 
terbaik untuk sukses adalah dengan belajar...
belajar...belajar.

Jadi sebelum kita melangkah untuk berinvestasi, 
tanyakan pada diri kita, sudah berapa buku yang 
kita baca tahun ini? Berapa seminar bisnis yang 
kita ikuti? Berapa orang yang kita temui untuk 
belajar? 

Jika Anda merasa sudah siap dengan ilmu dan 
pengetahuan tentang bisnis dan investasi, tunggu 
apalagi, segera action sekarang juga! Mark Twain 
mengatakan, “Twenty years from now, you will more 
disappointed by the things you didn’t do than by the 
ones you did do.”

Belajarlah, Berinvestasilah
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Sekarang sudah 
banyak pilihan untuk 
berinventasi seperti 

investasi di pasar 
modal, emas, properti, 

dan sebagainya. 
Investasi menjadi salah 

satu pilihan untuk 
mengembangkan dana 

yang dimiliki dan 
bertujuan mencari 

keuntungan. 

Seluk

Beluk

Investasi
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Investasi diartikan sebagai kegiatan menanamkan 
modal. Segala kegiatan ekonomi yang membutuhkan 
modal dianggap sebagai investasi. Investasi sifatnya 
pasif karena sebagai investor Anda tidak menjalan-

kan langsung usaha tersebut dan sudah ada pihak lain 
yang mengelolanya. Jadi Anda hanya tinggal menikmati 
keuntungan. Namun tak menutup kemungkinan adanya 
kerugian.

Jika Anda memiliki usaha pokok atau usaha utama tapi 
masih ingin memiliki usaha lain, maka Anda bisa mencoba 
untuk berinvestasi.  Saat menanamkan investasi Anda bisa 
dikatakan sebagai investor. Kelebihan sebagai investor 
adalah mendapat keuntungan tanpa perlu ikut menjalan-
kan bisnis.

Lalu apa kelemahannya? Kelemahan dari investasi adalah 
Anda tidak bisa mengendalikan atau menentukan target 
profit yang ingin didapatkan dalam periode tertentu. Ke-
untungan yang Anda dapatkan bisa saja sangat bagus dan 
bisa saja sebaliknya, kemungkinan terburuknya adalah 
kerugian. Jadi tergantung bagaimana pengelolanya dan 
tingkat profitabilitas perusahaan.
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Kapan Menjadi Investor 
Dalam mengelola dana untuk investasi, Anda harus 
memahami apakah ingin mengambil keuntungan 
jangka pendek dengan margin keuntungan dan 
risiko kecil atau jangka panjang dengan margin 
dan risiko lebih besar. Tujuannya adalah agar bisa 
mengambil keuntungan yang besar dalam transak-
si, misalnya jual beli saham.

Risiko
Anda perlu memahami risiko dalam dunia investasi 
agar tidak menyesal misalnya penipuan. Semakin 
investasi Anda berisiko maka imbal baliknya juga 
semakin tinggi. Jika memungkinkan maka sebai-
knya jangan tempatkan investasi Anda pada satu 
investasi saja. Agar bila terjadi sesuatu pada satu 
jenis investasi, aset Anda tidak akan hilang semuan-
ya karena terbagi dalam beberapa jenis investasi.

Hal lain yang perlu Anda ketahui dan waspadai ten-
tang penawaran investasi. Yakni bila Anda ditawari 
investasi tapi diminta untuk bekerja keras mem-
bangun jaringan dan profit yang diperoleh diten-
tukan seberapa banyak orang yang bisa Anda ajak, 
jenis seperti itu bukanlah investasi. Sebab kalau 
investasinya pasif artinya Anda tidak perlu bekerja. 

Apa pun jenis investasi yang Anda pilih, pastikan 
memahami cara kerja dan risikonya serta terapkan 
manajemen risiko investasi secara benar. Hal terse-
but bisa untuk meminimalkan risiko kerugian aki-
bat hal-hal yang tidak Anda prediksi sebelumnya. 
Berhati-hatilah selalu dalam mengelola dana Anda. 
(teks:eri,bbs)
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Investasi adalah mengumpulkan sejumlah dana dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan finansial. Namun masih banyak 
yang belum menyadari akan pentingnya investasi. Karena 

khawatir hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. Padahal jika dilakukan dengan benar maka bisa 
mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Jenis investasi 
itu sendiri ada tiga, yakni investasi jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

Berikut ini adalah alasan perlunya berinvestasi? 

Ini Alasan 
Perlunya 

Berinvestasi
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Masa Depan
Untuk masa depan yang dimaksudkan disini adalah 

pendidikan dan pensiun. Pendidikan sudah menjadi salah 
satu kebutuhan penting. Oleh karenanya perlu direncanakan 
dengan matang karena biaya pendidikan setiap tahun selalu 
mengalami kenaikan. Sedangkan perlunya memiliki investasi 

adalah ketika masa pensiun tiba. Bagi Anda yang sudah 
terbiasa bekerja atau memiliki penghasilan maka cara yang 

benar adalah dengan berinvestasi. 
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Mengembangkan Kekayaan
Tidak dipungkiri dalam berbisnis semua ingin 
mendapatkan keuntungan yang besar. Banyak 

jenis investasi yang menawarkan keuntungan yang 
menarik. Investasi membuat uang Anda bekerja 

untuk menghasilkan lebih banyak uang tanpa harus 
bersusah payah. Untuk itu Anda harus memiliki 

kemampuan memilih instrumen investasi yang tepat.
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Dibutuhkan dalam Bisnis
Investasi membantu menumbuhkan modal dan 

memperluas bisnis. Investasi sangat penting untuk 
bisnis apapun, baik kecil atau besar. Investasi menjadi 

dasar dalam memiliki dan mempertahankan bisnis 
karena Anda harus bisa menganalisis risiko, memilih 
untuk mengambil risiko, dan kemampuan menangkap 

peluang.
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Usia Produktif 
Selama Anda masih berada 

di usia produktif, ada dua hal 
yang sebaiknya dilakukan 

yakni bekerja keras dan 
berinvestasi. Investasi yang 

baik memerlukan waktu. Jadi 
mulailah mencari lebih dalam 

apa investasi yang sesuai 
dengan Anda. Namun untuk 
pemula mulailah menabung 

atau ikut tabungan rencana di 
bank terdekat sebagai langkah 

awal. 
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Inflasi
Saat terjadi penurunan nilai mata uang atau inflasi 
maka selama ada kenaikan harga nilai mata uang 

akan terus merosot. Jika Anda bijak menginvestasikan 
uang di tempat atau produk yang memberikan imbal 

melebihi tingkat inflasi, maka keuangan Anda akan cerah. 
Investasi diperlukan untuk melindungi aset yang dimiliki. 

(teks:eri,bbs)
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Investasi adalah suatu metode untuk mendapatkan 
sejumlah imbal balik dengan cara menanamkan 

modal dalam jumlah yang disepakati atau 
membeli aset yang bernilai yang lambat laun akan 

berkembang atau bertambah nilainya dalam jangka 
waktu tertentu. 

Jika Anda masih awam tapi tertarik ingin investasi 
maka harus mencari informasi sebanyak mungkin 

agar bisa memilih yang paling cocok bagi Anda. 
Berikut ragam investasi yang mungkin bisa 

membantu Anda dalam menentukan pilihan. 

9 Ragam 
Investasi 
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Investasi Emas
Emas selalu menjadi buruan investor karena harga jualnya yang 

cenderung naik. Cara investasinya pun cukup mudah yakni cukup 
membeli emas dan menjualnya suatu saat ketika Anda harganya 
tinggi atau saat Anda membutuhkan dana. Anda bisa membeli 

emas batangan Aneka Tambang (Antam) di toko emas atau 
pegadaian.

Investasi Properti
Bisnis properti ini sangat 

menjanjikan. Misalnya 
dengan membeli rumah, 
apartemen atau tanah di 
lokasi yang berpotensi 

strategis. Selain 
dijual, Anda pun bisa 
menyewakannya. Jika 
usaha ini berkembang 

maka Anda bisa membeli 
lagi unit yang baru.
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Investasi Saham
Semua orang bisa menanam saham di 
perusahaan terbuka atau perusahaan 
publik. Biasanya, perusahaan terbuka, 

atau yang memiliki nama belakang 
Tbk, memiliki 300 pemegang saham. 
Dengan membeli saham dari sebuah 

perusahaan, otomatis Anda sudah 
memiliki andil (share) sesuai dengan 
dana yang diinvestasikan. Anda bisa 
memperjualbelikan saham tersebut 

lewat perusahaan sekuritas atau 
dibiarkan saja sampai nilainya naik 
untuk tujuan jangka panjang. Profit 

yang Anda peroleh disebut dividen yang 
bisa didapatkan setiap tahun sekali.

Investasi Reksa Dana
Reksadana adalah investasi 

yang dikelola seseorang atau 
sekelompok orang. Biasanya mereka 

mengumpulkan dan menghimpun 
dana secara kolektif sebelum 

disalurkan pada beberapa pilihan 
investasi seperti saham. Di sini ada 

manajer investasinya atau pengelola 
investasi.

Produk reksadana paling cocok bagi 
investor pemula yang baru mengenal 

pasar modal. Keuntungan yang 
didapat dari reksadana akan dibagi 
secara rata buat para investornya. 

$
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Investasi Pendidikan
Pendidikan adalah investasi 
jangka panjang yang sangat 

berharga karena selalu 
dibutuhkan. Anda bisa 

mengambil sekolah apa saja 
dengan jenjang yang makin 

lama makin tinggi. 

Investasi Deposito
Deposito adalah cara 

menyimpan uang di bank 
dengan periode waktu tertentu. 

Setelah periode deposito 
berakhir, uang dapat diambil. 

Risiko menyimpang uang 
dengan cara deposito sangat 
rendah, sedangkan bunganya 

lumayan tinggi dibanding 
tabungan biasa. Tipe investasi 
ini cocok bagi Anda yang tidak 
menyukai spekulasi alias ingin 

investasi yang aman tanpa 
risiko.
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Investasi Tabungan 
Menabung uang di bank 
juga merupakan langkah 

investasi bagi pemula. 
Tabungan bisa diambil 

sewaktu-waktu dan 
risikonya tidak tinggi 

namun bunganya rendah. 

Investasi Mata 
Uang Asing

Dengan menguatnya 
nilai tukar terhadap 
mata uang tertentu 
sehingga memberi 

keuntungan bagi para 
investor mata uang 

asing ini.
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Peer to Peer Lending
Investasi P2P Lending 

Investasi Peer to 
Peer (P2P) Lending 

merupakan salah satu 
jenis investasi jangka 

pendek. Jenis investasi 
dengan inovasi terbaru 

dunia finansial di era 
digital, Peer to Peer (P2P) 

Lending adalah layanan 
yang mempertemukan 

investor dengan penerima 
pinjaman dengan 

perjanjian yang dilakukan 
secara sistem elektronik 

melalui internet baik 
aplikasi maupun website. 

(teks:eri,bbs)

YES

NO

NEXT
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Saat ini sudah banyak sekali jenis 
investasi yang ada dan hampir semuanya 

menawarkan atau menjanjikan keuntungan 
besar dan berlipat ganda. Investasi memang 

bisa mendatangkan keuntungan namun 
bisa pula terkena kerugian. Jika Anda 

tertarik untuk menjadi investor, sebaiknya 
kenali dulu kekurangan dan kelebihannya.

Kelebihan dan Kekurangan 

Investasi
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Emas
Kelebihan investasi ini ada beberapa hal. Seperti dapat bertahan di tengah laju inflasi, 
sistem investasinya yang sangat mudah, dapat diubah dalam bentuk uang kapan saja, 
serta nilai tukar dollar Amerika sejalan dengan emas sehingga berpeluang mendapat 
keuntungan saat harga emas tinggi.

Kekurangannya adalah pada penyimpanan. Sebab bila disimpan di rumah, risiko 
pencurian atau hilang bisa saja terjadi. Maka langkah yang sebaiknya dilakukan adalah 
menitipkan emas tersebut di pegadaian, bank atau safe deposit box. Tapi tentunya ada 
akan dikenakan biaya penyimpanan.
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Saham
Kelebihan dari investasi ini adalah walau 
modal yang ditanamkan kecil, saat 
harga saham naik maka peluang untuk 
mendapatkan keuntungan pun besar.

Kekurangannya yakni kehilangan 
segalanya saat harga saham merosot dan 
bisa membuat bangkrut. Untuk itu Anda 
perlu membuat manajemen dana yang 
baik.

Properti
Kelebihan pada investasi ini ada 2 macam. 
Pertama Anda bisa menggunakan properti 
seperti rumah sebagai rumah tinggal dan 
bila membutuhkan uang maka Anda bisa 
menyewakan atau menjualnya. Kelebihan 
yang kedua adalah risikonya yang tidak 
terlalu besar. 

Kekurangan dari investasi ini adalah 
dibutuhkan waktu hingga laku terjual.
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Deposito
Kelebihan dari deposito adalah bunganya lebih 
tinggi sehingga keuntungan yang Anda dapatkan 
juga lebih tinggi. Risikonya dan persaingannya 
terhitung kecil. 

Kekurangannya yakni tidak dapat dicairkan 
sewaktu-waktu. Hasil yang diperoleh tidak sebesar 
investasi yang lain biaya penalti akan menyusut 
nilai imbal balik.

Obligasi
Kelebihan dari investasi ini yaitu peluang untuk 
memperoleh imbal balik yang besar sehingga 
investor akan memperoleh keuntungan lebih 
besar.

Kekurangannya adalah dana tidak dapat ditarik 
kembali sebelum masa jatuh tempo tiba sesuai 
kesepakatan antara investor dengan penerima 
dana. Bila perusahaan mengalami bangkrut maka 
investor juga sama sebab perusahaan tidak dapat 
mengembalikan pinjaman.
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Tabungan
Keuntungan investasi ini adalah mudah dicairkan, 
penyimpanan di bank aman, dan hampir tidak ada 
risiko.

Kekurangannya adalah peroleh profit yang 
tak terlalu banyak. Kedua karena kemudahan 
menarik simpanan maka Anda harus bisa disiplin 
untuk tidak menarik uang kecuali dalam keadaan 
mendesak.

Reksadana
Kelebihan dari investasi ini adalah efisiensi waktu 
karena investor tak perlu turut berpartisipasi pada 
kegiatan pemutaran modal. Anda tidak perlu 
cemas walau tak memiliki cukup keahlian serta 
waktu untuk mengurus sendiri aset atau modal 
milik Anda.

Kekurangan investasi dalam hal pembagian profit 
yang harus dibagi dengan pemodal lainnya serta 
tambahan beban biaya pengelolaan yang menjadi 
bagian Manajer Investasi.
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Waralaba
Kelebihan investasi bisnis waralaba adalah dapat meminimalisir resiko rugi 
atau bangkrut karena menjalankan sistem yang seragam. Apalagi bila brand 

usaha sudah terkenal dalam dunia bisnis, akan memudahkan pemasaran 
produknya. 

Kekurangannya adalah karena ini berbeda dengan menjalankan bisnis 
Anda sendiri maka terdapat peraturan yang harus dipatuhi dari franchisor. 

Sehingga Anda tidak dapat mengekspresikan kreativitas Anda dalam 
menjalankan bisnis. 
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Peer to Peer Lending
Kelebihan program P2P ini yakni menjanjikan 
hasil yang tinggi dalam jangka waktu yang singkat 
atau biasanya kurang dari 6 bulan. 

Kekurangannya bisa saja rekam jejak pengelola 
belum jelas dan belum mengantongi izin OJK atau 
Otoritas Jasa Keuangan. (teks:eri,bbs)

yes no
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Saat ini usaha investasi 
memang semakin berkembang 

dan paling banyak melalui 
sistem online. Beberapa 

pengusaha berhasil sukses dari 
usaha investasi ini, namun 

ada pula yang gagal. Untuk itu 
Anda harus cermat saat akan 
memulai usaha investasi ini. 
Jenis kegagalannya dimulai 

dari kegagalan mencapai tujuan 
keuangan atau kegagalan 
mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Lalu adakah karena 
faktor lain yang bisa menjadi 

penyebab kegagalan saat 
berinvestasi?

5 
Penyebab 
Kegagalan 

Saat 
Berinvestasi
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1.Tidak Paham
Masih banyak orang yang 

memilih usaha investasi hanya 
kerena obsesi tinggi atau 

ketertarikan karena keuntungan 
besar yang akan didapatkan. 

Biasanya orang seperti ini terlalu 
percaya sehingga melakukan 

tindakan ceroboh, sebab 
melakukan investasi tanpa 

mengetahui sesuatu mengenai 
investasi yang dijalankan itu 

sangat berisiko.

2. Salah Pilih

Salah memilih investasi bisa saja 
terjadi. Salah satu penyebabnya 
adalah mungkin karena terlalu 
mendengarkan omongan orang 
lain. Sehingga akan mengalami 

kesulitan dalam menjalankan 
investasinya. Solusinya adalah 

Anda harus benar benar 
mengenali investasi apa yang 

bisa Anda jalankan.
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3. Belum Siap

Dalam menjalankan usaha maka 
pengetahuan dalam bidang yang 

akan dipilih harus sudah siap. 
Sebab jika kurang persiapan 

Anda bisa saja melakukan 
langkah-langkah berinvestasi 

dengan asal-asalan yang dapat 
berujung pada kegagalan. Selain 

itu sikap pesimis atau merasa 
kurang percaya diri karena 

merasa tidak mampu berinvestasi 
secara benar sering menjadi 

penyebab kegagalan. Anda harus 
melawannya dengan keyakinan 
bahwa Anda mampu membuat 

segala sesuatunya berhasil 
sesuai dengan Anda percayai.

4. Kurang Sabar

Usaha investasi dibutuhkan 
kesabaran agar tidak mengalami 
kegagalan. Jadi bila Anda akan 

memilih sebuah produk investasi, 
kenali secara mendalam. Karena 
ada investasi yang membutuhkan 

waktu lama untuk berkembang 
sampai dengan menghasilkan 

keuntungan.
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5. Pengaruh Negatif dari Luar

Ada dua faktor negatif dari luar yang 
bisa menjadi penyebab kegagalan, yakni 
faktor tidak bisa dihindari dan faktor yang 

seharusnya bisa dihindari. Faktor yang tidak 
bisa dihindari dan berasal dari luar adalah 
kebangkrutan dari suatu perusahaan atau 
karena bencana alam. Sedangkan faktor 

dari luar yang seharusnya dihindari adalah 
bujukan iming-iming keuntungan. Sebab 

selalu saja ada yang mencari keuntungan 
dari kesalahan Anda. (teks:eri,bbs)
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EmasDigi menyajikan 
kepraktisan dalam berinvestasi 

emas, apalagi bila emas yang 
dibeli tersimpan dengan 
aman dan pengguna bisa 

memantaunya melalui saldo 
emas pada aplikasi. Pembelian 

emas bisa dimulai dari nominal 
yang kecil yakni 0,01 gram 
saja sehingga diharapkan 

dapat terjangkau oleh semua 
kalangan.

Cara Praktis Berinvestasi Emas
EmasDigi
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E
mas merupakan salah satu instrumen 
investasi yang sudah dikenal oleh 
masyarakat sejak lama. Berbeda dengan 
instrumen investasi saham atau surat 

berharga, emas adalah instrument investasi yang 
sudah familiar dan dipakai oleh banyak kalangan. 
Kecenderungan harganya yang selalu naik setiap 
tahun menjadikan emas sebagai investasi yang 
menguntungkan untuk jangka panjang. 

Seperti properti, emas termasuk ke dalam jenis in-
vestasi pada aktiva riil yang bentuk fisiknya dapat 
dilihat secara langsung. Karena itu, salah satu risi-
ko investasi emas yang cukup tinggi adalah risiko 
kehilangan. Terlebih lagi, bila menjadikan emas 
sebagai perhiasan yang dipakai sehari-hari. Pada 
skala investasi emas yang lebih besar, misalnya da-
lam bentuk batangan, pemegang investasi emas 
biasanya membayar safe deposit box di perbankan 
untuk menyimpan aset emas mereka. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, investa-
si emas menjadi semakin mudah, murah dan aman 
dengan kehadiran financial technology (fintech) di 
bidang investasi emas. EmasDigi salah satunya. Pe-
rusahaan financial technology ini bergerak dalam 
perdagangan logam mulia emas melalui aplikasi 
web dan mobile. 

Menurut co-founder EmasDigi, Tjam Iwan, pihakn-
ya ingin memberikan peluang investasi emas bagi 
masyarakat luas yang mudah dan aman. “Kita ingin 
memberikan investasi opportunity pada masya-
rakat luas. Jadi sekarang ini orang kebanyakan 
was-was dan tidak tahu investasi yang aman itu di 
mana,” ungkapnya. Menurut Iwan, investasi emas 
yang aman yaitu investasi emas yang bekerjasama 
dengan bursa. 

Perusahaan ini berafiliasi dengan PT PG Berjangka 
yang resmi terdaftar di Badan Pengawasan Per-
dagangan Berjangka Komiditi (Bappebti). “Kita ini 
kan sebenarnya perusahaan berjangka dan Emas-
Digi ini platform untuk memberikan kemudahan 
masyarakat membeli emas dengan produk-produk 
berjangka. Itu terkoneksi dengan bursa, disupport 
sama ICDX” ujar Iwan. 

Menabung emas
EmasDigi menyajikan kepraktisan dalam berin-
vestasi emas, di mana emas yang dibeli tersimpan 
dengan aman dan pengguna bisa memantaunya 
melalui saldo emas di aplikasi. Pembelian emas 
bisa dimulai dari nominal yang kecil yakni 0,01 
gram saja sehingga diharapkan dapat terjangkau 
oleh semua kalangan. “Kita ini idenya untuk 
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mencakup semua masyarakat di Indonesia untuk 
berinvestasi dan menabung,” ujarnya.

EmasDigi juga menyajikan fitur cicilan emas yang 
memungkinkan penggunanya bisa membeli se-
jumlah gram emas dengan cara mencicilnya dalam 
rentang waktu atau tenor 6 hingga 36 bulan. Ini 
untuk mengakomodasi pembeli yang belum me-
miliki uang tunai namun ingin memiliki investasi 
emas. Pembeli akan menerima gram emas di awal 
dengan harga emas pada saat itu. 

Melalui pemanfaatan teknologi digital, EmasDigi 
juga memberikan fitur kirim emas yang memung-
kinkan penggunanya melakukan pemidahan saldo 
gram emas dari satu akun ke akun lainnya. Fitur 
tersebut dikembangkan pula menjadi program 
Rewards EmasDigi yang ditunjukan bagi korporasi 

untuk memberikan insentif bagi karyawan dalam 
bentuk saldo emas. 

Sementara itu, EmasDigi menjamin pembelian 
maupun penarikan emas dalam bentuk fisik dapat 
dilakukan secara realtime. Hal itu merupakan bukti 
jaminan bagi pembeli bahwa emas yang mereka 
beli benar-benar ada.

Memilih investasi aman
Menurut Claudia Colonas, co-founder yang mengi-
nisiasi EmasDigi, mencari tahu izin usaha layanan 
merupakan hal pertama yang harus dilakukan 
untuk berinvestasi pada instrument investasi apa-
pun.”Paling penting adalah perizinan, karena kalau 
tidak diawasi susah sekali untuk masyarakat men-
getahui jika emasnya benar-benar ada,”ujarnya.
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Claudia menambahkan, bila suatu layanan inves-
tasi sudah mendapatkan izin, maka ia akan men-
dapatkan audit secara berkala untuk menjamin 
keamanan aset pengguna. Ia mencontohkan di PT 
PG Berjangka, audit dilakukan oleh pihak-pihak 
terkait seperti bursa maupun Bappeti selama 3 
bulan sekali. 

Selain itu, pembeli juga harus memahami betul 
tren harga produk investasi yang ia pilih dan sebe-
rapa lama jangka waktu investasinya yang tepat. 
Khusus untuk emas, Claudia menyarankan agar 
produk investasi ini dibeli untuk jangka waktu 
menengah.

“Biasanya untuk menengah. Jadi 
biasanya kita sarankan ke nasabah 
itu satu sampai dua tahun,” ujarnya. 
Sama seperti produk investasi lain, 
harga emas juga mengalami fluktua-
si. Namun dalam jangka waktu lama, 
trennya cenderung selalu naik dan risikonya 
lebih kecil bila dibanding instrumen investasi 
lainnya. “Menurut kita lebih kecil karena me-
mang dari sejarah emas itu yang selalu meningkat 
ketimbang rupiah. Jarang sekali di tahun mana-
pun emas itu mengalami penurunan yang drastic,” 
tambah Claudia. 

Sosok Mantan CTO Tiket.com di EmasDigi
EmasDigi secara resmi diluncurkan pada Februari 
tahun ini dan telah menunjukkan pertumbuhan 
yang cukup pesat dengan mendapatkan puluhan 
ribu pengguna. Dari sisi teknologi, Natali Ardianto 
yang merupakan mantan Chief Officer Technology 
(CTO) Tiket.com, turut menyumbangkan pengala-
mannya di dunia startup selama 10 tahun terakhir 
ke EmasDigi. 

Natali bergabung setelah empat bulan EmasDigi 
diluncurkan. Ia mengaku tertarik dengan visi yang 
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digagas oleh EmasDigi dan apa yang telah dija-
lankannya untuk memberikan akses pilihan inves-
tasi bagi semua orang. Disamping itu, ia memang 
menyukai membangun perusahaan dari nol. 

“Saya suka memulai company dari nol. Karena 
seperti Tiket.com saja selama dua tahun terakhir 
saya nyaris tidak kerja, SOP segala macemnya 
audah lengkap, timnnya sudah berjalan dengan 
baik. Benar-benar membuat saya seperti orang 
bodoh karena tidak mendapatkan ilmu baru lagi,” 
ujar Natali. 

Menurut pria lulusan Ilmu Komputer Universitas 
Indonesia tersebut, fokus utamanya dalam peker-
jaan saat ini adalah memberikan dampak yang 
positif bagi masyarakat. EmasDigi baginya turut 
membantu pemerintah meningkatkan inklusi 
keuangan, mendorong masyarakat untuk berinve-
tasi sehingga mereka tidak hanya mendapatkan 
penghasilan dari pendapatannya sehari-hari. 
(teks:syahid/foto:reza)
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P2P Lending, Alternatif Investasi 
yang Mudah dan Menguntungkan

KoinWorks

Peer to Peer Lending atau 
P2P Lending merupakan 

sebuah terobosan baru dalam 
dunia jasa keuangan yang 
mempertemukan antara 
peminjam dan pemberi 
pinjaman dalam sebuah 

platform di jaringan internet. 
P2P Lending memotong banyak 

rantai birokrasi rumit yang 
umum ditemukan dalam dunia 

perbankan konvensional 
sehingga layanan ini mampu 

memberikan kecepatan, 
kemudahan dan pengalaman 

baru yang lebih menarik dalam 
berinvestasi atau melakukan 

pinjaman uang. 
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P
erusahaan P2P Lending muncul pertama 
kali di Inggris tahun 2005 dengan nama 
Zopa. Setahun setelahnya, layanan serupa 
muncul di Amerika Serikat dengan nama 

Prosper, lalu dengan segera diikuti oleh perusa-
haan-perusahaan lainnya seperti Lending Club. 
Demam P2P Lending pun menyebar ke berbagai 
negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, sampai  
dengan September 2018 sudah ada 67 perusaaan 
P2P Lending yang terdaftar di Indonesia. Jumlah 
tersebut belum termasuk 40 perusahaan lainnya 
yang sedang dalam proses perizinan serta 38 pe-
rusahaan yang berminta mendaftar.  Salah satu 
perusahaan P2P Lending  populer di Indonesia 
adalah KoinWorks yang sudah berdiri sejak tahun 
2016 lalu.  

Benedicto Haryono, Co-Founder dan CEO Koin-
Works mengungkapkan bahwa KoinWorks mer-
upakan layanan P2P Lending sekaligus komu-
nitas investasi yang memberikan nilai tambah 
untuk semua stakeholdernya. “Kita ingin membuat 
sebuah komunitas investasi yang memberikan nilai 
tambah untuk semua stakeholder kita. Stakehol-
dernya kita siapa saja? Ada berbagai macam. Ada 
pendananya kita, ada peminjamnya kita, ada pat-
ner-patner kita juga,” ujar pria yang akrab disapa 
Ben tersebut saat ditemui di kantornya.  

Alternatif berinvestasi
Dalam sejarahnya, masyarakat di negara barat se-
makin tertarik dengan konsep P2P Lending kare-
na krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. 
Mereka tertarik dengan alternatif investasi lain 

karena pada saat itu suku bunga bank yang diberi-
kan pada deposan uang semakin mendekati 0%. 
P2P Lending pun menjadi salah satu alternatif bagi 
masyarakat untuk menginvestasikan uangnya. 

Di Indonesia kehadiran layanan financial technol-
ogy berbasis P2P Lending seperti KoinWorks turut 
mendorong minat masyarakat Indonesia dalam 
berinvestasi yang cenderung masih lemah. Pen-
dekatan teknologi yang diberikan membuat mas-
yarakat dapat mengakses pilihan investasi yang 
mudah dan bisa dimulai dengan modal yang kecil. 
Di KoinWorks, para investor bisa mulai berinvestasi 
dengan uang Rp100 ribu. Namun, Ben menyarakan 
agar investor memulai investasi di angka Rp 2 juta 
rupiah agar setidaknya bisa membeli 20 produk in-
vestasi yang berbeda. 
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Sementara itu, pengembalian dana yang bisa dit-
erima setiap tahunnya mulai dari 18%, lebih besar 
daripada lembaga konvensional pada umumnya. 
Berdasarkan data tahun 2017, pendana di Koin-
Works berhasil meraih rata-rata keuntungan (Effec-
tive Rate) sebesar 21.32% per tahun. Sampai saat 
ini, jumlah pendana di Koinworks tercatat menca-
pai 86.000 pendana.

Pendana bisa memilih sendiri peminjam yang in-
gin mereka danai berdasarkan faktor risiko, credit 
scoring dan suku bunga yang nantinya mereka 
dapatkan. Melakukan diversifikasi pada portofo-
lio investasi menjadi hal penting yang sebaiknya 
dilakukan oleh semua pendana di semua jenis in-
vestasi apapun, termasuk pada P2P Lending. Hal 
ini salah satu cara dalam meminimalisasi risiko in-
vestasi. 

Di sisi lain, pendana juga sebaiknya mengetahui 
persis bagaimana kredibilitas layanan P2P Lending 
itu sendiri. Langkah sederhana seperti mengecek 
apakah layanan tersebut sudah terdaftar di Otori-
tas Jasa Keuangan menjadi penting dilakukan un-
tuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

Target Pendanaan
KoinWorks menyasar target peminjam dari kal-
angan underbanked yang sudah memiliki akun 
bank tetapi belum mendapatkan layanan secara 
maksimal atau tidak mendapatkan produk pem-
injaman yang mereka butuhkan. Segmentasi 
pasar tersebut seperti pelaku UKM yang selama 
ini masih belum mendapatkan layanan penuh 
dari perbankan karena beberapa alasan seperti 
ukuran bisnis yang masih kecil atau ceruk bisnis 
yang bank belum mau masuk.  

Ben mencontohkan, saat KoinWorks pertama kali 
memberikan pinjaman kepada pelaku ecommerce 
di awal 2016 lalu, belum ada bank yang mau mem-
berikan pendananan kepada ecommerce. Hal ini 
disebabkan karena selain ukuran bisnisnya yang 
kecil, juga tidak ada jaminan yang bisa menyakin-
kan perbankan untuk mengucurkan dananya ke-
pada mereka. “Misalnya kalau di bisnis kan, kenapa 
ecommerce belum dilayanani perbankan itu kare-
na tidak ada collateral. Salah satu masalahnya kan 
itu,”ungkap Ben. 
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Dalam membuat penilaian risiko atas usaha yang 
diajukan permohonan dananya oleh pelaku usaha, 
KoinWorks selalu mendasarkan penilaian berdasar-
kan data-data yang diberikan pemohon maupun dari 
patner terkait. Tidak semua pelaku usaha UKM bisa 
mendapatkan akses pendanaan terutama pada jenis 
bisnis yang masih berbasis cash karena akan sulit un-
tuk menganalisis kelayakan finansialnya.  

Tetapi Ben yakin, kedepannya akan semakin banyak 
bisnis kecil yang sudah terkait dengan infrastuktur 
digital sehingga akan semakin banyak bisnis yang 
mudah untuk didanai. Sementara itu, besaran mod-
al yang bisa diberikan kepada pelaku usaha berkisar 
antara Rp10 juta hingga Rp2 milyar. Hingga Saat ini, 
KoinWorks telah berhasil memberikan pinjaman pro-
duktif bagi UKM digital di 20 Provinsi di Indonesia. 
Meliputi lima industri utama yaitu fesyen, elektronik, 
kosmetik, gadget, serta makanan dan minuman.

Selain segmentasi pasar peminjam dari pelaku us-
aha, KoinWorks juga menyasar target pasar lainnya 
seperti pelayanan peminjaman untuk pendidikan 
dan kesehatan. Menurut Ben, segementasi  pen-
didikan  merupakan segmentasi pasar yang belum 
dilayani di Indonesia. “Kita bisa bilang market edu-
cation segment di Indonesia under serve, yah. Kare-
na tidak ada produk pinjaman edukasi di Indonesia 
seperti di luar negeri,” ujar Ben. 

Menurutnya, potensi pasar untuk segmentasi ini 
masih sangat besar mengingat Angka Partipasi 
Kasar (APK) Perguruan tinggi di Indonesia masih 
kecil disebabkan karena beberapa alasan seperti 
ketiadaan biaya kuliah. Layanan P2P Lending sep-
erti KoinWorks bisa menjadi jembatan bagi  anak 
muda dalam usia pendidikan lanjut untuk bisa mel-
anjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 
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Rata-rata besaran dana yang bisa diberikan oleh 
KoinWorks untuk segmentasi ini berkisar antara 
Rp10 juta hingga Rp60 juta. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan bisa mencapai lebih dari nilai terse-
but untuk beberapa jurusan yang membutuhkan 
dana lebih besar. Namun, Ben mengakui bahwa 
untuk segmentasi pendidikan di perguruan tinggi 
masih belum maksimal di samping kesadaran mas-
yarakat mengenai alternatif biaya pendidikan sep-
erti ini juga masih minim. 

Saat ini, KoinWorks juga telah bekerja sama den-
gan beberapa lembaga pendidikan online berba-
sis keterampilan seperti pemprograman, desain, 
bahasa asing, animasi maupun digital marketing. 
Sampai pada tahun 2018, rata-rata total pinja-
man (running rate) KoinWorks mencapai Rp200 M 
– Rp250 M dengan tingkat NPL atau kredit macet 
masih di bawah 0.5%.

Keamanan dan Isu Privasi
Masalah keamanan dana dan sistem menjadi hal 
yang paling menjadi perhatian dalam berinvesta-
si terutama bagi P2P Lending yang masih cukup 
baru di Indonesia. Terdaftarnya KoinWorks di OJK 
cukup menjadi pertimbangan positif bagi pendana 
maupun peminjam dana untuk bergabung dengan 
KoinWorks. 

Terlebih lagi, KoinWorks telah mendapatkan seri-
fikasi ISO 27001, yang merupakan sertifikat interna-
sional bagi perusahaan yang sudah mampu menja-
ga keamanan sistemnya. Meskipun demikian, Ben 
menegaskan bahwa tidak ada sistem yang 100% 
aman. “Kita cuma bisa melakukan the best effort 
yang kita bisa lakukan,” ucap Ben.

Di sisi lain, beberapa layanan fintech tanah air sem-
pat dikeluhkan lantaran menggunakan cara-cara 
penagihan bernada ancaman pada peminjam yang 
tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. 
Selain itu, mereka juga diketahui menghubungi 
orang-orang di dalam daftar kontak telepon geng-
gam milik peminjam dan menghubungi mereka 
satu persatu. 

Menurut Benedicto, secara prosedur layanan ber-
hak menghubungi kontak yang terkait dan telah 
didaftarkan peminjam bila ia tak bisa dihubungi. 
Tetapi, dengan menggunakan bahasa yang lebih 
baik. “Tentunya dengan bahasa yang oke dan kita 
tidak meminta pertanggungjawaban dari orang 
lain, ” ujarnya. 
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Diakui oleh Benedicto, permasalahan privasi terse-
but sedikit banyak memengaruhi kepercayaan 
masyarakat terhadap layanan P2P lending secara 
keseluruhan. Terlepas dari tantangan yang dihada-
pi, Ben optimis dengan layanan P2P Lending di In-
donesia yang akan semakin berkembang. 

“Saya percaya alternative lending ini lebih cocok 
untuk negara berkembang seperti Indonesia dib-
andingkan Amerika,” ujar Ben. Dari sisi peminjam, 
masih banyak segmentasi yang belum tersentuh 
layanan perbankan secara maksimal. Sementara 
dari sisi pendana, mereka masih sedikit memiliki al-
ternatif investasi yang lain. (teks:syahid/foto:reza)
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Marketplace Reksadana Dorong 
Penetrasi Investasi

Bareksa

Salah satu produk investasi 
yang memiliki imbal hasil 
cukup tinggi dan memiliki 
risiko yang terukur adalah 

reksadana. Reksadana 
merupakan sebuah wadah 
investasi yang kegiatannya 

menghimpun dana 
dari masyarakat untuk 

diinvestasikan ke dalam 
instrumen-instrumen pasar 

modal oleh manajer investasi. 
Produk investasi ini memiliki 

imbal hasil cukup tinggi karena 
dana kelolanya diinvestasikan 

pada instrumen-instrumen 
investasi di pasar modal seperti 
saham, obligasi, dan instrumen 

keuangan lainnya.
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B
erbeda dengan membeli produk investasi 
di pasar modal secara langsung yang 
membutuhkan analisis lebih rumit 
dengan nominal investasi yang tinggi, 

berinvestasi di reksadana lebih mudah karena 
dana yang disetorkan diputar oleh seseorang atau 
lembaga yang lebih mengerti, yaitu manajer inves-
tasi dari dana-dana yang dikumpulkan dari para 
investor. 

Berinvestasi di reksadana saat ini pun menjadi 
semakin mudah dilakukan seiring dengan muncul-
nya marketplace yang mampu mengumpulkan 
agen-agen penjual reksadana ke dalam sebuah 
platform berbasis online. Salah satunya adalah 
Bareksa yang merupakan perusahaan financial 
technology (fintech) pertama yang mendapatkan 
lisensi Otoritas Jasa Keuangan untuk menjual pro-
duk reksadana kepada nasabah di Indonesia. 

Menurut Karaniya Dharmasaputra, pendiri Barek-
sa, salah satu hal yang melatarbelakangi pendirian 
marketplace reksadana adalah mindset berinves-
tasi pada masyarakat Indonesia yang masih belum 
tumbuh. “Di Indonesia itu mindset nya betul-betul 
masih menabung di bank. Karena ada pepatah 
menabung pangkal kaya. Sebetulnya pepatah itu 
sudah harus direvisi,” ujar Karaniya. 

Ia menambahkan, saat ini perbankan di Indonesia 
sedang mengikuti jalur yang ada di negara-negara 
maju di mana suku bunga simpanan bank terus 
menurun, bahkan negatif. Saat ini,rata-rata suku 
bunga di perbankan besar untuk nilai simpanan 
di atas Rp1 juta berkisar antara 0,7% saja, itu pun 
masih harus dipotong pajak dan biaya administra-
si bulanan. Karena itulah, menginvestasikan dana 
yang kita punya menjadi penting. 
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Marketplacenya Produk Investasi
Bareksa yang resmi diluncurkan pada Januari 2015 
tersebut, layaknya sebuah marketplace ecommer-
ce yang mempertemukan penjual dan pembeli 
dalam sebuah platform. Bedanya, produk-produk 
yang dijual oleh Bareksa adalah produk inves-
tasi reksadana atau produk pasar modal lainnya 
karena sejak 2018 ini, Bareksa juga resmi ditunjuk 
untuk menjual Surat Utang Negara (SUN) kepada 
masyarakat. 

Hingga saat ini, sudah ada 87 manajer investasi 
yang tercatat di Bareksa. Mereka menjual bebera-
pa jenis reksadana seperti reksadana pasar uang, 
reksadana pendapatan tetap, reksadana campu-
ran, dan reksadana saham. Nasabah bisa memilih 
jenis reksadana yang mereka sukai dan agen 
penjual atau manajer investasi yang menurutnya 
memiliki kinerja baik. 
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Dalam berinvestasi, terutama pada produk pasar 
modal, data menjadi hal yang fundamental dalam 
proses pengambilan keputusan. Pada reksadana, 
nasabah disarankan untuk mencari tahu terlebih 
dahulu profil manajer investasi, besaran dana ke-
lolanya, rata-rata return atau imbal hasilnya setiap 
tahun, sampai bagaimana komposisi portofolio 
investasi tersebut mereka kelola. 

“Selama ini informasi dan data keuangan terutama 
yang terkait pasar modal itu susah diakses oleh 
masyarakat luas. Hanya disediakan untuk segment 
masyarakat tertentu.” ujar Karaniya. Karena itulah, 
Bareksa membuka semua informasi tersebut 
secara luas sehingga masyarakat awam bisa ikut 
berinvestasi produk pasar modal. Informasi yang 
ada diharapkan dapat membantu nasabah untuk 
memilih reksadana yang sesuai dengan kebutu-
han mereka. 

Memilih Produk R2eksadana
Menurut Karaniya, untuk memilih reksadana, se-
baiknya kenali dulu bagaimana kepribadian orang 
dalam melihat risiko. “Pertama tentukan dulu, kita 
itu orangnya seperti apa. Kita mau tidak menerima 
risiko yang tinggi, kalau tidak maka pilih reksadana 
pasar uang. Tapi kalau kita punya uang lebih dan 
kita orang yang berani mengambil risiko karena 
ingin dapat return tinggi maka ambil reksadana 
saham,” ungkapnya. 

Imbal hasil pada setiap jenis reksadana memang 
berbanding lurus dengan risikonya. Reksadana pa-
sar uang misalnya, jenis reksadana ini cocok untuk 
jangka pendek dengan tingkat risiko yang kecil. 
Imbal hasilnya, biasanya lebih tinggi daripada 
imbal hasil dari deposito. “Reksadana pasar uang 
itu bisa menghasilkan return sekitar 6-7 persen,” 
jelasnya. 
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Bila menginginkan imbal hasil yang tinggi, nasa-
bah bisa memilih jenis reksadana seperti campu-
ran atau saham yang investasinya lebih banyak 
pada efek ekuitas (saham) atau surat utang. Imbal 
hasilnya bisa mencapai 18-20% setiap tahunnya. 
Untuk jenis saham seperti ini, disarankan untuk 
jangka waktu menengah dan panjang, yaitu 3 
sampai 5 tahun. 

Penggunaan teknologi informasi seperti Bareksa, 
terbukti telah berhasil mendorong minat mas-
yarakat Indonesia untuk berinvestasi, khususnya 
pada produk pasar modal. Ia mengungkapkan, 
pada saat Bareksa pertama berdiri jumlah investor 
reksadana di Indonesia masih sekitar 200.000 
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karena jalur distribusinya hanya mengandalkan 
jalur perbankan. Setelah ada era fintech seperti 
Bareksa, jumlah investor reksadana mencapai 
900.000 lebih. “Dalam waktu 3,5 tahun tumbuh 
231%,” tandasnya. Sampai dengan April 2018, 
Bareksa telah mampu mencetak 100.000 investor 
reksadana. Jumlah tersebut melonjak 57% bila 
dibandingkan dengan Desember 2017 yang masih 

sebanyak 63.500 investor. Kesuksesannya itu pula 
yang membuat pemerintah akhirnya memberikan 
kepercayaan kepada Bareksa sebagai salah satu 
penjual obligasi pemerintah. “Melihat kesuksesan  
ini, karena itu pemerintah ingin agar bagaimana 
teknologi internet bisa dimanfaatkan untuk mem-
perluas dan memperdalam penetrasi reksadana 
dan obligasi kita.” ujarnya. (teks:syahid/foto:reza)
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Dunia selebritis rupanya tak membuat artis Felicya Angelista puas. Ia 
melirik bisnis yang cukup menjanjikan yakni di bidang properti seperti 
rumah ataupun kos-kosan. Felicya pun memutuskan untuk membuat 
kos-kosan dibantu oleh keluarganya. Felicya yang masih sibuk syuting 

meminta mamanya untuk membantu mengurus kos-kosan tersebut. Felicya pun 
mengaku sangat terharu melihat sang mama rela bolak-balik Jakarta-Manado 
untuk mengurus bisnis barunya itu. Namun jerih payah tersebut tak sia-sia karena 
kos-kosan milik Felicya sudah penuh disewa. (teks:eri/ft:ist)
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Titi Kamal semakin melebarkan bisnisnya, 
tidak hanya dalam bidang kuliner 
namun juga kecantikan. Boleh dibilang 
bisnis bisnisnya tersebut pun meraih 

kesuksesan. Pada produk Kamalia Lip Matte 
brand kosmetiknya, khususnya alat pemoles 
bibir, Titi akan meluncurkan koleksi warna 
terbaru. Ia juga berencana akan membuka 
offline store yang sedianya tersebar di 5 kota di 
Indonesia. Sebelumnya untuk bisnis kuliner vava 
cake ia sudah memiliki 6 toko dan 5 restoran 
ayam jerit. (teks:eri/ft:ist)
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Pasangan suami istri Ussy dan 
Andhika semakin getol berbisnis. 
Mulai dari pakaian, kosmetik, 
sepatu, hingga merambah 

ke dalam dunia kuliner. Rupanya Ussy 
memiliki hobi memasak. Saat senggang ia 
senang mencoba berbagai resep masakan 
keluarganya yang turun temurun. Bukan 
hanya resep dari sang Ibu, tapi juga resep 
rahasia Ibu mertuanya. Lalu muncul ide 
membuka restoran bernama Lurik Coffee 
dan Kitchen dengan nuansa yang kental 
dengan ciri khas tradisional Indonesia.  
Selain menyajikan masakan tradisional 
Indonesia, Ussy juga menyediakan berbagai 
jenis kopi yang diambil dari berbagai daerah 
di Indonesia. Rencananya Ussy dan Andhika 
akan meluncurkan resto keduanya dengan 
nama Bakoel Ussy. (teks:eri/ft:ist)

Ussy Sulistiawati
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Rupanya Yasmine Wildblood memiliki 
bisnis kosmetik. Ia merintis usaha 
tersebut bersama teman-temannya. 
Butuh waktu 2 tahun untuk 

menyelesaikan segala sesuatunya sebelum 
akhirnya mereka merilis produk lipstik ke 
pasaran dengan label Nood Cosmetics. Yasmine 
menyadari ketatnya persaingan bisnis di bidang 
usaha tersebut. Namun ia memiliki alasan 
kuat mengapa memilih usaha lipstik sebagai 
bisnisnya. Menurutnya bagi perempuan, lipstik 
seperti barang wajib untuk mempercantik diri 
dan setiap perempuan pasti punya lipstik lebih 
dari satu warna. Untuk itu ia harus berinovasi 
menghadirkan produk lipstik yang berbeda dari 
yang lain. Jika banyak produk kosmetik memiliki 
kampanye cantik dan bersih, Yasmine justru 
menawarkan sesuatu yang lebih fun termasuk 
untuk kemasan produknya. (teks:eri/ft:ist)
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Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie kini lebih memilih untuk 
berbisnis. Berbagai macam bisnis sudah mereka jalani dan 
membuat mereka ketagihan. Dari kecintaan mereka pada sang 
buah hati, Nastusha Olivia Alinskie, muncul sebuah ide untuk 

membuatkan sebuah game online bernama Sweet Dream Nastusha. 
Glenn menjelaskan bahwa game tersebut bisa dimainkan oleh semua 
kalangan dan di manapun juga. Glenn bekerjasama dengan sang kakak 
yang seorang arsitek game dan ada tim di Singapura. Butuh waktu 4 bulan 
untuk membuat game tersebut. 
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Belanja Online 
Paling Banyak Diadukan 
Konsumen

Tulus Abadi
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Tulus Abadi adalah Ketua Pengurus 
Harian Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI). Kariernya di YLKI 
sudah dimulainya sejak 1996, saat itu 

dirinya melamar ke YLKI untuk mengisi posisi 
sebagai reporter majalah Warta Konsumen yang 
diterbitkan YLKI.

Pria kelahiran Purworejo, 23 November 
1970 ini tercatat sejak SMA memang sudah aktif 
dalam dunia organisasi. Jebolan Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 
(1996) ini sebelumnya aktif menulis di beberapa 
media massa. Sebagai aktivis, dirinya juga 
tercatat pernah menjadi Pemred majalah 
kampus, Pro Judicia. 

Sekira lima tahun lalu, pengaduan 
terbanyak dari konsumen adalah 
yang terkait pelayanan perbankan, 
telekomunikasi, perumahan, dan 
kelistrikan di Tanah Air. Namun, 
dalam tiga tahun terakhir, trennya 
berubah; masalah yang banyak 
diadukan konsumen adalah yang 
terkait dengan industri pendatang 
baru, yakni ekonomi digital seperti 
belanja online, fintek, hingga 
transportasi online. 
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Pada 1996, pasca dirinya lulus dari 
kampus, ia melamar ke dua institusi di Jakarta; 
LBH Jakarta dan YLKI. Tapi nasib kemudian 
menggiringnya untuk masuk ke YLKI. “Bukan 
karena background saya di bidang hukum, 
ini lebih dikarenakan kebisaan saya menulis 
untuk membantu mengelola majalah internal 
YLKI. Berkarier dari reporter, lalu menjadi staf 
pengaduan, sampai sekarang menjadi Ketua 
Pengurus Harian YLKI,” cerita Tulus.

Diakuinya, kiprah panjangnya di YLKI 
terinspirasi lantaran lembaga ini konsisten 
dalam membantu masyarakat konsumen yang 
dilanggar haknya, baik sebagai pengguna 
produk/jasa sehari-hari maupun dilanggar oleh 
kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada 

konsumen. “Itulah yang menjadi keterpanggilan 
saya untuk terus berkecimpung di YLKI,” jelas 
dia.

Berdiri sejak 1973, YLKI memiliki tiga moto 
utama, yakni sebagai pembela konsumen, 
membantu pemerintah, dan menjaga martabat 
produsen atau pelaku usaha. “Kami menjadi 
pembela konsumen yang haknya dilanggar oleh 
pelaku usaha atau kebijakan yang tidak berpihak 
pada mereka semisal tarif yang terlalu mahal, 
pelayanan, dan lainnya. Lalu kami juga berperan 
dalam membantu pemerintah, menjadi mitra 
dalam konteks kalau kebijakan yang dibuat 
dianggap benar. Selanjutnya, kalau ada pelaku 
usaha yang dilanggar haknya oleh konsumen, 

       I Oktober 2018 I Tahun X I @eMajels69



kami tetap memosisikan konsumen di posisi 
yang salah dan produsen sebagai yang benar.”

Menurut Tulus, YLKI menjadi motor utama 
atas lahirnya UU Perlindungan Konsumen 
Nomor 8 Tahun 1999. Di saat lembaga lain 
belum bicara tentang perlindungan konsumen, 
tapi YLKI sudah berani menggaungkannya. 
Pihaknya ingin mewujudkan keadilan 
konsumen yang lebih komprehensif, tidak 
hanya untuk konsumen saat ini tapi juga untuk 
konsumen di masa depan.

“Konsumen itu kan tidak hanya saat ini, 
tapi bagaimana dengan anak cucu kita nanti? 
Soal energi, misalnya, sekarang kita masih 
bisa menikmati BBM, tapi bagaimana dengan 
generasi berikutnya? Inilah yang menjadi 
concern kami, yang tidak hanya memikirkan 
konsumen sekarang tapi juga untuk konsumen 
di masa mendatang,” tegasnya.

Sebagai lembaga konsumen, YLKI juga 
menerima beragam aduan masyarakat 
yang hak-haknya dilanggar. Berdasarkan 
catatannya, dalam lima tahun terakhir, 
kategori industri yang paling banyak 
diadukan adalah perbankan, telekomunikasi, 
perumahan, dan listrik. Namun belakangan, 
seiring dengan berkembangnya ekonomi 
digital, pada 2017 sektor yang paling banyak 
diadukan adalah belanja online, disusul 
perbankan, perumahan, telekomunikasi, listrik, 
leasing, paket (logistik/kurir), transportasi, 
otomotif, dan TV kabel.     
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“Sekarang ini belanja online menjadi tren 
dan jadi gejala baru di masyarakat. Dominasi 
aduan sektor ini selama 2017 paling tinggi. 
Terkait e-commerce ini kami terus dorong agar 
pemerintah bisa memperkuat regulasinya. Yang 
ironis, di satu sisi pemerintah terus mendorong 
pertumbuhan ekonomi digital, tapi di sisi lain 
ternyata belum ada regulasi yang melindungi 
konsumen secara utuh. Aspek keamanan, 
perlindungan data pribadi terhadap konsumen 
masih belum ada.”

Padahal, bisnis ke depan adalah bisnis 
data pribadi. Selain belanja online, dampak 
teknologi digital yang semakin berkembang 
pesat adalah lahirnya perusahaan-perusahaan 
financial technology (fintek). Tulus menjelaskan, 
wujud konkret fintek ini adalah utang online. 
“Masyarakat menganggapnya gampang, 
prosesnya juga mudah, tapi literasi digital 
masyarakat kita rendah. Mereka tidak membaca 
syarat dan ketentuan dalam perjanjian. 
Akibatnya, ada masalah, konsumen jadi stress 
karena data pribadinya dijadikan sarana untuk 
teror, dan lainnya.”

Diketahui, saat ini perusahaan yang 
bergerak di bidang fintek berjumlah 300-an 
perusahaan dengan yang berizin dan terdaftar 
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru di angka 
64 perusahaan.  “Pengaduan konsumen untuk 
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fintek ini juga tinggi, ada sekira 150 aduan 
(sampai September 2018). Ada perusahaan 
fintek yang datang ke kami, dia jelaskan metode 
penagihan yang sudah dijelaskan dalam syarat 
dan ketentuannya. Tapi literasi digital konsumen 
kita itu rendah. Saat mengajukan pinjaman 
online, masyarakat asal klik dan klik saja, tidak 
dibaca terlebih dulu,” ucap Tulus.

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 
di Indonesia baru berkisar pada skor 30-
33, dibanding dengan IKK di negara-negara 
maju yang sudah mencapai skor lebih dari 50 
sehingga mereka sangat berdaya. “Ini tugas 
kita untuk ikut mendorong terwujudnya IKK 
yang lebih tinggi, plus literasi digital yang tinggi 
dalam sektor-sektor tertentu. Harus diingat, 
kedudukan pelaku usaha sebagai produsen dan 
konsumen itu setara. Sebab, apa artinya pelaku 
usaha tanpa adanya konsumen.  

Oleh sebab demikian, maka pelaku 
usaha juga memiliki tanggungjawab dalam 
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memberdayakan konsumennya dengan cara 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan 
jujur. Pelaku usaha memiliki bertanggungjawab 
untuk mengedukasi konsumen terkait product 
knowledge, bahkan bussines process atas 
produk barang/jasa yang dipasarkannya. 

Disebut Tulus, ke depan potensi ekonomi 
digital akan semakin besar sehingga potensi 
pelanggaran hak konsumen semakin besar pula. 
Berdasarkan data, per Januari 2017, pengguna 
ponsel di Indonesia mencapai 142% dari populasi 
dengan 371,4 juta ponsel terdaftar. Dari jumlah 
tersebut, pengguna internetnya berjumlah 132,7 
juta, pengguna medsos aktif sebesar 106 juta, 
dan pengguna medsos mobile aktif berjumlah 
92 juta.

Di sisi lain, secara global aplikasi baru dalam 
smartphone juga muncul setiap detik. Diketahui, 
setiap harinya lahir sebanyak 1,4 miliar apps 
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yang terdiri dari 58 juta apps per jam di Apple 
Store dan 112 juta apps per hari di Playstore.  

Hotel dan Transportasi Online
Teknologi digital adalah sesuatu yang tidak 

bisa dihindari. Digitalisasi saat ini hampir terjadi 
di berbagai bidang, termasuk, misalnya, hotel 
dan transportasi. Kehadiran dua bidang berbasis 
aplikasi online ini juga tidak terlepas dari aduan 
ke YLKI.

Hotel online, misalnya, PHRI menyoal rumah 
penduduk atau apartemen yang tiba-tiba bisa 
dijadikan sebagai hotel dengan tarif yang lebih 
murah, tanpa pajak dan regulasi yang jelas. 
“Di satu sisi gejala ini ada potensi pendapatan 
Negara yang hilang, di sisi lain potensi 
pelanggaran konsumen juga tinggi. Sebab, 
kalau nanti terjadi apa-apa, klaimnya kemana? 
Selain itu, potensi penyalahgunaan rumah atau 
apartemen yang dijadikan hotel juga besar,” 
ujarnya.
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Demikian juga dengan transportasi online 
yang sengkarutnya masih juga belum usai, 
dari regulasinya sampai kebijakan pertarifan. 
“Satu sisi ini riil dibutuhkan dan berdampak 
terhadap ekonomi tapi dampak negatifnya 
juga riil, seperti berpotensi menghilangkan 
pendapatan Negara, melanggar hak konsumen, 
dan juga mematikan industri yang sudah eksis 
sebelumnya. Ini kan yang saya kira tidak boleh 
terjadi.”

Lalu ada layanan OTT (over the top) di 
sektor telekomunikasi.  OTT adalah layanan 
dengan konten berupa data, informasi 
atau multimedia yang berjalan melalui 
jaringan internet. Beberapa perusahaan 

yang beroperasi di layanan OTT seperti 
Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, 
dan lain-lain. “Nah, mereka mendapatkan 
keuntungan yang jauh lebih tinggi, sementara 
industri telekomunikasi sendiri pendapatannya 
makin turun. Padahal, investasi dia untuk 
membangun infrastruktur jaringan sangatlah 
besar.” 

Dengan jumlah aduan yang cukup tinggi, 
untuk meminimalisasinya, Tulus menyarankan 
agar para pelaku usaha harus membuat produk 
maupun jasa yang memenuhi standar regulasi 
yang ada. “Pelaku usaha pasti tidak akan 
membuat produk yang cacat dan yang tidak 
berkualitas, inilah yang harus dijadikan landasan 
oleh para pelaku usaha,” ungkapnya.
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Tapi ketika ternyata masih ada produk yang 
kurang baik sehingga mendatangkan komplain 
dari konsumen, tugas pelaku usaha (produsen) 
berikutnya adalah membuat akses untuk 
pengaduan konsumen. Di era digital ini, sarana 
pengaduan, misalnya, bisa dibuka lewat media 
sosial atau hotline gratis. “Sebaiknya memang 
ada manajemen penyelesaian sengketa/aduan, 
sehingga konsumen merasa ada akses jika 
terjadi potensi pelanggaran haknya.”

Berdasarkan catatannya, saat ini pengaduan 
yang terlihat memang baru sebatas untuk 
industri dan perusahaan besar. Di skala mikro 
kecil (UKM) mungkin ada pelanggaran hak 
konsumen, hanya saja belum terdeteksi dan 
transaksinya kecil sehingga belum ada laporan 
ke YLKI. “Potensi pelanggaran hak konsumen 
yang belum terdeteksi kan yang terkait 
transaksi-transaksi kecil di kalangan UKM ini.”

Tulus juga mengingatkan agar ketika ada 
masalah dengan produk atau layanan jasa, 
bisa mengadukan terlebih dahulu ke pelaku 
usaha/produsen/operator terkait. Nah, jika 
langkah itu sudah dilakukan dan masih belum 
menemukan solusinya, baru bisa diadukan ke 
pihak ketiga termasuk YLKI. Tapi, harus disertai 
dengan bukti-bukti yang valid, semisal transaksi 
pembayaran, kuitansi, bukti tagihan, dan lain-

lain.  “Buktinya harus ada, tidak hanya sekadar 
curhat. Selebihnya, tuntutan konsumen juga 
harus rasional,” tutur dia.

Selain itu, keberanian mengadu juga masih 
belum terlalu baik di kalangan masyarakat. 
Terkait hal ini, Tulus menduga faktor utamanya 
karena pesimis aduannya tidak ditindaklanjuti 
oleh teradu (perusahaan terkait). Hal lainnya, 
bisa juga konsumen takut adanya gugatan 
balik dari pelaku usaha. “Faktanya, memang 
masih banyak perusahaan yang lemah dalam 
merespon pengaduan konsumennya. Ada yang 
tidak serius merespon aduan, atau bahkan tidak 
direspon sama sekali.”  

Ke depan, ia meyakini jika persoalan 
konsumen akan semakin kompleks dengan 
isu yang makin banyak. Misalnya, semula isu 
digital tidak ada, lalu menjadi ada dan timbul 
masalah. Diakuinya, tugas YLKI akan semakin 
berat, tapi baginya hal tersebut akan membuat 
lembaga konsumen ini terus tertantang. 
“Selain pertumbuhan ekonomi, yang juga 
harus dipikirkan adalah perlindungan terhadap 
konsumen yang harus diutamakan. Terbukti, 
saat ini banyak pelanggaran terkait ekonomi 
digital, khususnya yang terkait data pribadi 
yang diadukan ke kami,” demikian Tulus. (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza, ist) 
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Ismiyati

Sukses 
Kembangkan 
Bisnis Roti 

dari Bekatul
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Menurut Ismiyati ada tiga macam 
usaha yang tidak ada matinya 
yakni pendidikan, kesehatan dan 
kuliner. “Karena sejak awal minat 

saya adalah membuat aneka kudapan maka 
saya memilih usaha bakery.” Sebelumnya Ismi 
sudah menekuni beberapa pekerjaan mulai 
dari menjadi penyiar radio, agen asuransi dan 
terakhir bekerja di salah satu dealer sepeda 
motor. Mengikuti minat dan nalurinya, ia 
mendirikan usaha bakery pada tahun 2011 
dengan modal awal 30 juta rupiah. Modal 
tersebut ia gunakan untuk membeli oven, mixer, 
rak, meja produksi, kompor, plastik kemasan 
dan stok bahan. Dapur rumahnya disulap 
menjadi tempatnya memulai usaha dan produk 
pertamanya adalah pisang coklat, pisang keju, 
coklat, donat, keju dan semir mocca. 

Seiring dengan perkembangan usahanya, 
Ismi mulai melakukan inovasi. Awal tahun 
2016, ia memproduksi roti sehat dari bekatul 
beras merah yang diberinya nama Lentul, 

singkatan dari Bagelen Bekatul. Roti Bekatul 
basah buatannya tersebut tidak menggunakan 
gula pasir dan margarin. ”Tapi untuk Bagelen 
Bekatul masih menggunakan margarin, agar 
lebih renyah, gurih dan bau bekatul bisa 
disamarkan.” Anak kedua dari empat bersaudara 
ini pada awalnya mendapatkan bahan baku 
bekatul dari petani namun karena kualitasnya 
kurang konsisten Ismi mencari sumber lain dan 
memperoleh bekatul dari teman-teman UKM 
di kota Semarang. Dibantu 21 orang karyawan 
dalam satu bulan, perempuan kelahiran 
Semarang tersebut bisa membuat 30 ribu roti 
berbahan baku terigu, bekatul roti manis 1000 
roti, dan Lentul 600 pak. Dengan harga dari 
Rp7500 hingga Rp45.000, Ismi bisa meraup 
omzet sekitar Rp100 juta dalam sebulan. Ada 
sekitar 25 varian lebih varian roti terigu dan roti 
dari bekatul ada 8 item produk mulai dari roti 
manis bekatul, tawar bekatul, bagelen bekatul, 
cake bekatul, pastry bekatul, kukis bekatul, soes 
bekatul, dan almond crispy bekatul.

Walau sejauh ini usahanya terbilang 
lancar, Ismi pun pernah mengalami kendala. 
Menurut Ismi, bekatul susah susah gampang 
untuk diolah menjadi roti berbeda dengan 
terigu. “Takarannya harus pas, sebab bila 
tidak, rasanya tak akan enak.” Selain itu, untuk 
mempertahankan nilai gizi pada bekatul, Ismi 
juga tak menggunakan gula pasir. Maka ia 
harus mencari cara lain. Ia sudah mencoba 
menggunakan gula aren, gula semut, gula 

Berawal dari keinginan Ismiyati 
untuk memiliki usaha bakery 
yang inovatif dengan mengolah 
bahan baku muatan lokal. Ia 
kemudian mendirikan usaha 
dengan nama Global Net 
Super Roti yang salah satunya 
membuat roti dari bahan 
bekatul. Berkat inovasinya 
tersebut, Ismi bisa meraup 
untung seratus juta rupiah saban 
bulannya.
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palem, gula rendah kalori, macam-macam 
pemanis namun tidak ada yang cocok. 
Setelah melakukan percobaan hingga 20 kali 
dan memakan waktu hingga 3 bulan, akhirnya 
Ismi menemukan bahwa menggunakan fruktosa 
atau zat pemanis buah adalah yang paling 
tepat. Untuk lebih menyakinkan produknya 
aman, Ismi membawa roti buatannya ke 
laboratorium.  “Hasilnya produk saya dipastikan 

Hanya saja pada awalnya sempat muncul 
kesulitan ketika harus menjelaskan pada 
konsumen tentang salah satu produknya 
yang menggunakan bahan bekatul. “Saya 
terus meyakinkan konsumen bahwa bekatul 
adalah kulit ari beras bagian dalam yang kaya 
serat, vitamin, protein dan mineral serta anti 
oksidan. Sebab selama ini mereka menganggap 
kalau bekatul hanya sebagai makanan ayam 
atau sapi.” Ismi pun tak pernah bosan untuk 
menjelaskan hal tersebut terutama saat 
pameran, ia membawa data terkait tentang 
kandungan gizi yang ada di dalamnya.  
Sementara untuk menghadapi kompetitor, 
Ismi mengaku produk sejenis dari bekatul 
belum ada kompetitornya. “Pasarnya tersedia 
dan supplier-supplier datang sendiri,” ujarnya. 
Persaingan justru datang dari produk oleh-oleh 
dan cemilan sehat yang lain. Namun Ismi tak 

sehat. Bahkan penderita diabetes pun boleh 
mengkonsumsinya.”

Selain para penderita penyakit gula, 
konsumen juga berasal dari orang-orang 
yang menjalani gaya hidup sehat sehingga 
Ismi tak kesulitan menjual produknya. Dalam 
memasarkan produknya, Ismi menggunakan 
dua cara yakni online dan offline. Untuk online 
ia menjualnya melalui beberapa market place 
dan untuk offline ada di tokonya, beberapa 
swalayan, toko oleh-oleh dan beberapa 
distributor lain di Bekasi dan Surabaya.
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gentar menghadapinya karena ia yakin dengan 
produknya. “Selain muatan lokal, produk kami 
adalah produk sehat yang tidak menggunakan 
gula pasir.” 

Dibalik semua kerja kerasnya, ada 
kegembiraan yang dirasakan Ismi. “Saya 
senang bisa berguna bagi orang lain dengan 
membukakan lapangan pekerjaan buat mereka.” 
Ismi juga memberikan pelatihan secara gratis 
kepada masyarakat yang ingin belajar membuat 
roti di Pelatihan Baking Rumah Bekatul miliknya. 
Kegembiraan lain yang dirasakan penyuka 
musik pop ini adalah dapat mengolah bahan 
yang selama ini dianggap limbah. “Bahkan 
bisa kemana-kemana untuk pameran dan 
menang kompetisi karena bekatul,” tuturnya. 
Berbagai penghargaan telah disabetnyai berkat 
roti bekatul dan bagelen bekatulnya. Bahkan, 
pemesanan sudah sampai ke Amerika dan 
Australia. Ismi pun pantas merasa bangga. 
Sebab dari yang awalnya hanya mengolah 
10 kilogram bekatul, kini sudah 100 kilogram 
yang dibuatnya jadi roti setiap hari. Dari hanya 
mempekerjakan tiga karyawan, kini pegawainya 
sudah meningkat 7 kali lipat. 

Perempuan yang hobi nonton bola ini sudah 
memiliki rencana untuk memajukan usahanya 
yakni membuat masyarakat semakin sadar akan 
pentingnya roti sehat dalam kehidupan sehari-
hari dengan cara membuka cabang di luar kota. 
Ismi juga berharap bisa membangun jaringan 
pemasaran di kota-kota yang menjadi tujuan 
wisata di Indonesia. “Saya ingin mengubah 
citra roti bekatul dari oleh-oleh khas Semarang 
menjadi camilan sehat Indonesia,” pungkasnya.
(teks:eri/ft:dok pri)
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Sri Yuliastuti

Produk 
Rendangnya 
Menembus 
Pasar Ekspor

Sebagai salah satu kuliner paling enak 
sejagat, popularitas rendang tak bisa 
diragukan lagi. Agar rendang semakin 
menjangkau pasar global, dibutuhkan 
para pelaku usaha yang tidak hanya 
memasarkan di pasar lokal tapi juga 
menargetkan pasar dunia. Salah 
satunya Sri Yuliastuti, lewat Rendang 
Uni Tutie yang dibuatnya, kini terus 
menyasar target market di kawasan 
global.  
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Uni Tutie, demikian panggilannya, 
sudah sejak tahun 2016 menekuni 
usaha produksi rendang. Dirinya mulai 
berjualan rendang, sebetulnya sudah 

dimulainya sejak 2015 melalui media social yang 
ada. Ketika ada pesanan datang, Uni Tutie terus 
mempelajari selera pasar. Akhirnya, dirinya 
memutuskan untuk fokus dan benar-benar 
menjalankan usaha kuliner rendang. Maka ia 
pun segera mengurus berbagai perizinan terkait 
keperluan usahanya tersebut.

Nah, pada Februari 2016, Rendang Uni 
Tutie pun mulai menjalankan usahanya dengan 
kelengkapan izin yang sudah dikantonginya. 
Diakuinya, pasar rendang ini memang jauh 
lebih sedikit daripada bakso, mie ayam, dan 
sejenisnya. Tapi karena sejak awal niatnya ingin 

menjadi industri yang berorientasi ekspor, ia 
yakin jika potensinya sangatlah besar.

Tuti bercerita, jika usahanya dimulai dengan 
modal 2 ekor bebek atas order konsumennya 
via online. Lalu, merambah ke rendang ayam 
dan daging. Saat ini justru rendang daging yang 
paling diminati oleh konsumennya. Tak hanya 
daging, beberapa varian lainnya seperti rendang 
paru, rendang jengkol, rendang kacang merah, 
dan dendeng. “Dalam sehari kami mampu 
produksi hingga 20 kg untuk semua varian. Tapi 
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kapasitas produksi kami dalam sehari itu bisa 
sampai 100 kg,” kata Tuti.

Agar proses menembus pasar ekspor 
semakin terbuka, sebisa mungkin dirinya 
memenuhi segala aturan termasuk kelengkapan 
sertifikasi. Misalnya, saat ini dirinya tengah 
mengurus sertifikasi HACCP yang difasilitasi 
oleh BSN.  

Tuti melihat perkembangan usaha yang 
dilakukannya berkembang cukup baik. Tahun 
demi tahun pertumbuhan usahanya juga baik, 
hal ini bisa dilihat, misalnya, dari jumlah order 
yang masuk setiap bulannya. “Bagi saya, ini 
sudah sangat luar biasa. Sebab, saya memulai 
usaha ini dari nol. Mengembangkannya juga 
sempat berdarah-darah juga. Sekarang produk 
ini sudah beredar di pasar lokal dan sebagian di 
pasar global, ini adalah sesuatu yang luar biasa,” 
katanya.

Di pasar luar negeri, produk Rendang 
Uni Tutie banyak dibawa sebagai oleh-oleh 
atau bekal bagi para traveller. Kemasannya 
yang praktis, mudah dibawa, dan tahan lama, 
membuat rendang ini digemari sebagai bekal 
dalam berwisata. “Kalau berkunjung ke Negara 
lain yang susah menemukan produk halal, 
kemasan rendang ini sangat berguna. Atau 
produk ini juga bisa dibawa untuk keperluan 
naik gunung atau bagi orang yang tidak mau 
ribet hanya untuk cari makanan,” jelasnya.

Selain banyak dimanfaatkan sebagai buah 
tangan, Tuti menyebut jika rendangnya juga 
sudah mulai memasuki pasar ritel modern. 

Beberapa ritel seperti Farmer Market, Sarinah, 
e-commerce Lemonilo juga turut menjual 
produk ini. “Kami juga tengah bernegosiasi 
untuk bisa menjual produk ini di ritel yang 
berpusat di Timur Tengah, Lulu Hypermarket.”

Dikemas dalam kemasan plastik yang 
memiliki ketahanan tinggi, produknya dijual 
dalam ukuran 250 gram dan 120 gram. Harganya 
dari Rp25 ribu hingga Rp90 ribu per pieces.  

Menurut Tuti, ia cukup beruntung sebab 
konsumen rendangnya di dalam negeri adalah 
kalangan menengah-atas. “Pasar kelas ini cukup 
efektif untuk pasar rendang. Sebab, kalau ini 
dilempar ke pasar tradisional, jelas tidak akan 
bisa. Selain di dalam negeri, untuk pasar luar 
negeri saya juga sudah mendapatkan buyer asal 
Malaysia yang siap menjualkan rendang di sana 
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dan Filipina. Dia biasanya order sebanyak 150 
pieces yang terdiri dari rendang daging, paru, 
dan dendeng. Selebihnya, produk rendang ini 
juga pernah dibawa ke Jepang, Taiwan, dan 
Hong Kong.”

Tuti melihat jika rendang ini perlu 
merangsek pasar luar negeri. Sebab rendang 
diketahui sebagai salah satu kuliner paling 
lezat di dunia, sehingga perlu diperkenalkan ke 
seluruh pelosok dunia. “Kita punya beragam 
makanan paling enak di dunia, salah satunya 
rendang. Sekarang ini tinggal bagaimana 
memasarkannya di pasar global. Untuk 
produksinya, para pelaku usaha rendang bisa 
berkolaborasi dalam memasok kebutuhan 
rendang ini,” katanya. 

Ia meyakini jika ke depan pasar kuliner 
rendang di kancah global semakin terbuka, 
apalagi Kadin Indonesia juga memiliki komitmen 
untuk semakin mempopulerkan rendang 
di dunia. “Kalau umpamanya nanti harus 
memproduksi rendang massal, tentu pelaku 
rendang ini akan diajak berkolaborasi untuk 
sama-sama memproduksinya.”

Ke depan, wanita berusia 52 tahun ini ini 
akan tetap fokus menggarap pasar lokal sambil 
terus merambah pasar ekspor. Perubahan gaya 
hidup masyarakat yang hobi travelling semakin 
meyakinkan dirinya jika potensi bisnis rendang 
ini, ke depan, akan semakin bergairah.   (Cucun 
Hendriana/Foto: Choen, ist)
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Amelia Herlinda Devita

Raup 
Omzet Besar
dari Hobi 
Makan Cokelat

Hampir semua orang menyukai cokelat baik 
berupa permen, kudapan manis hingga 
minuman. Melihat pangsa yang bisa digarap, 
Amelia Herlinda Devita mengolah cokelat 
tidak hanya dalam bentuk yang sudah ada. 
Di tangan kreatifnya, ia membuat produk 
unik dari cokelat menjadi lahan bisnis dengan 
omzet hingga ratusan juta setiap bulannya. 
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Berawal dari kecintaannya terhadap 
cokelat membuat Amelia Herlinda 
Devita tertarik untuk membuka usaha. 
Selain itu alasan lainnya adalah Amel 

yakin bahwa hampir semua orang suka cokelat. 
Anak sulung dari dua bersaudara ini sudah 
memulai usaha coklatnya sejak masih kuliah 
sekitar tahun 2006. Usaha yang bernama Denu 
Cokelat tersebut disebutnya sebagai pelopor 
pertama untuk produk Choco Crust.

Saat memulai usaha tahun 2012, Amelia 
terpaksa meminjam uang temannya sebesar 
Rp500.000 untuk membeli bahan baku 
dan transportasi. Produk yang pertama 
kali dibuatnya adalah cokelat custom, 
cokelat praline seperti cokelat karakter atau 
cokelat ucapan selamat ulang tahun. Proses 
pembuatannya pun termasuk mudah karena 

hanya melelehkan cokelat kemudian cetak 
di cetakan cokelat praline. “Lalu saya kemas 
semenarik mungkin,” ujarnya. Sebelumnya 
Amelia pernah mencoba berbagai usaha mulai 
dari menjual parfum, mainan anak, dan cokelat 
kiloan.  Namun semua sudah ditinggalkan dan 
lebih fokus pada pengembangan usaha barunya. 
Walau tidak ada latar belakang bisnis, Amelia 
berani menjajal berbagai bisnis.  Hal tersebut ia 
lakukan karena sebuah alasan. “Sebagai anak 
kost saat kuliah, saya perlu uang tambahan.”

Walau respon pembeli cukup bagus, Amel 
merasa jika pesaing sangat banyak karena 
pengusaha cokelat custom sudah ada dimana-
mana. “Selain itu karena custom, maka sulit  
untuk melakukan branding terhadap produk. 
Istilahnya tidak ada keunikan dari produknya 
pada masa itu.” Akhirnya Amel berpikir untuk 
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mengembangkan usahanya. Sejak 2013, 
perempuan yang hobi membaca ini mulai 
mengubah strategi dengan tidak lagi membuat 
produk custom. Amel mulai membuat produk-
produk sendiri yang memiliki keunikan seperti 
Choco Crust, Cokelat Bar, Choco Drink, Selai, 
serta camilan olahan cokelat lainnya, kurang 
lebih ada 20 item. “Respon pembeli sangat 
bagus terhadap inovasi produk yang kami 
lakukan,” tutur Amel gembira. 

Lulusan Jurusan Kriya Tekstil, Institut 
Teknologi Bandung ini bertambah senang 
karena usahanya semakin berkembang. Dari 
yang awalnya belanja bahan baku di toko 
bahan kue biasa, kini sudah ada sales yang 
menawarkan untuk menjadi supplier produknya 
langsung. Dibantu 14 orang karyawan, dalam 
satu bulan ia mampu menghasilkan 10.000 
pieces dengan kisaran harga mulai dari 
Rp2.000 sampai dengan Rp63.000. Amelia juga 
membuat untuk suvenir yang isinya tergantung 
permintaan konsumen. “Akhir-akhir ini rata-rata 
order cokelat bar untuk suvenir atau undangan. 
Untuk harganya sekitar Rp7.000,” ujar Amelia. 
Dari penjualan produk cokelat tersebut, 
Amel bisa mengantongi omzet sebesar 
Rp150.000.000 setiap bulannya. 

Amel memasarkan produknya melalui online 
seperti media sosial. Ibu satu anak ini merasa  

penjualan lewat online memiliki beberapa 
keunggulan. “Pertama tentu saja biaya yang 
lebih murah. Kedua, online mampu menjangkau 
pembeli dari semua wilayah.” Bagi Amel hal 
itu sangat membantu karena pelanggannya 
yang sebagian besar anak muda menggunakan 
internet dalam kesehariannya. Selain cara 
online, Amel juga memasarkan produknya 
dengan endorse, bazaar dan buka sistem 
reseller yang tersebar kota-kota di Indonesia. 
“Untuk bazaar kami sering di beberapa kota 
besar. Tujuannya untuk ajang promosi.” Dengan 
strategi seperti itu, produk cokelat Amel 
sudah tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa, 
Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 

Namun Amelia pun tak lepas dari 
hambatan saat menajalankan usahanya. Ia 
sangat merasakan kendala dalam pengelolaan 
SDM dan cashflow. Kendala yang lain adalah 
saat ada konsumen belanja online masih tidak 
paham tahapan belanja online. Dan yang 
paling berkesan pada Amel ketika mengawali 
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usaha adalah semuanya masih dilakukannya 
sendiri. “Bangun subuh lalu bungkus cokelat 
terus naik sepeda untuk mengirim paket,” 
kenangnya. Namun Amel tak ingin hal itu 
menyurutkan semangatnya. Ia mengatasinya 
dengan melakukan berbagai cara mulai dari 
berlatih sabar, membaca buku cara menangani 
masalah hingga konsultasi. Demikian pula 
dalam menghadapi kompetitor, Amel sudah 
memiliki cara menghadapinya. “Serius tapi 
santai saja, setiap produk ada kelebihan dan 
kekurangannya,” ujarnya. Lebih lanjut Amelia 
menjelaskan bahwa sebenarnya dari kompetitor 
malah bisa belajar kelebihan dan kelemahannya. 
Itu lah mengapa perempuan kelahiran Jakarta 
ini merasa siap menghadapi persaingan. Sebab 
ia yakin pada kelebihan cita rasa produknya. 
“Kami lebih memilih menggunakan bahan-
bahan dengan kualitas tinggi dan pembeli yang 
sudah mencicipi cokelat kami merasa puas.” 

Jadi kendati produknya banyak diikuti , Amel 
yakin produknya yang tidak menggunakan 
bahan pengawet tersebut akan tetap digemari. 
Untuk lebih mengukuhkan usahanya, Amel 
sudah mendaftarkan hak paten untuk nama dari 
produknya dan sudah mengantongi sertifikat 
P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari 
Dinas Kesehatan.

Semua kerja kerasnya terbayar dengan 
perkembangan usaha yang semakin bagus. 
Tidak hanya itu, ia pun berhasil terpilih menjadi 
Juara 2 Kategori Boga di Ajang Wirausaha Muda 
Mandiri 2016. “Saya sangat beruntung memiliki 
tim yang solid,” ucapnya. Terakhir Amelia ingin 
berbagi tips dalam membuka usaha. “Ketahui 
passion Anda di bidang apa lalu pelajari 
kelebihan dan kekurangannya. Jangan banyak 
menunda, belajar sambil menjalankan dan tentu 
saja semua itu harus sabar.”  
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Kompak Besarkan Bisnis 
Sarung Bantal Unik
Untuk mempercantik sebuah ruangan, sering 
dipasang atau menggunakan hiasan dinding, rak 
buku, lampu, tanaman, wallpaper, perabotan, 
atau guci. Namun sofa dengan sarung bantal 
yang beraneka warna selain untuk mempercantik 
bisa juga memberikan efek rasa nyaman. Rani 
Oktavia dan Rara Peni Asih menangkap peluang 
tersebut. Mereka membuat sarung bantal sofa 
dan sarung bantal imut handmade yang berbeda 
dari yang lainnya.

Rani Oktavia dan Rara Peni Asih
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Memiliki sahabat yang sama-sama 
tertarik pada sebuah produk 
memberikan inspirasi untuk 
membuka sebuah usaha bersama.  

Rani Oktavia dan sahabatnya Rara Peni Asih 
mendirikan Kumiko Living yang memproduksi 
sarung bantal sofa dan sarung bantal imut 
handmade ukuran 30 x 60 cm. Berawal dari 
Rani dan Rara yang tertarik untuk membuat 
sarung bantal sekitar 2 tahun yang lalu. “Saya 
dan sahabat saya Rara, tertarik untuk membuat 
sarung bantal karena proses menjahit yang 
tidak terlalu rumit dan sepertinya banyak 
diminati,” terang Rani. Namun mereka tidak 
ingin produknya terlihat biasa-biasa saja. Maka 
mereka memberikan ciri khas pada produknya. 
“Untuk membedakan produk kami dengan 
yang lain adalah material bahan dan aksesori 
tambahan seperti pompom dan tassel.” Untuk 
beberapa produk menggunakan kain semi tenun 
dan canvas yang mereka beli dari daerah seperti 
Bali.

Selain Kumiko, Rani masih memiliki usaha 
baby shop yang masih ada hingga sekarang. 
Sebelumnya Rani dan Rara pernah mencoba 
usaha berjualan baju. “Tapi bukan handmade. 
Kami beli putus saja.” Menurut pengakuan 
Rani mereka membuka usaha sebenarnya 
murni karena coba-coba aja cari peruntungan 
lain. “Kalau berhasil bisa jadi main job, jadi 
harapannya tidak perlu kerja kantoran lagi,” ujar 
Rani. 

Saat mengawali usaha sarung bantal ini, 
dana yang mereka gunakan kurang lebih 1 juta 
untuk bahan-bahan. Angka tersebut termasuk 
dalam jumlah yang tidak terlalu banyak karena 
saat itu mereka belanja bahan jadi kurang 
lebih 1 meter per motif. Mereka hanya membeli 
beberapa motif. “Sebenarnya yang mahal adalah 
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pompom dan tasselnya. Untuk satu gulung 
harganya bisa di atas Rp100 ribu,” ujar Rani. Jadi 
harga yang mahal itu pada harga aksesorinya 
sebab kalau di aplikasikan ke seluruh sisi sarung 
bantal, pastinya menghabiskan cukup banyak 
pompom dan tassel. Seiring perkembangan 
usaha, mereka kini mulai memakai bahan dari 
Bali dan bahannya juga lumayan mahal sehingga 
sepadan dengan aksesori. “Tapi kita jualnya 
tidak mahal, karena memang tidak ambil untung 
terlalu banyak,” ujar perempuan kelahiran 
Palembang ini. 

Untuk mendapatkan bahan baku biasanya 
mereka survei ke toko bahan. Namun saat 
sedang pergi ke luar kota, mereka selalu pergi 
ke toko bahan mecari motif-motif yang menarik. 
Satu motif kain biasanya dibuat menjadi kurang 
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lebih 12 pieces. “Biasanya kami menggunakan 
lebih dari 6 motif kain,” tutur bungsu dari dua 
bersaudara ini. Mereka menjual dengan harga 
Rp40 ribu hingga Rp90 ribu. Mereka pun 
pernah membuat untuk suvenir bantal bentuk 
cloud, star, rainy. “Pernah juga buat souvenir 
satuan. Jadi kita print bantal dengan motif foto 
atau typografi sesuai keinginan.”

Dalam memasarkan produknya mereka 
menjualnya melalui bazar, lewat instagram, 
dan beberapa situs jual beli online.  Bagi Rani 
dan Rara kendala yang paling mereka rasakan 
adalah ketika pada awal akan membuka 
usaha. Karena saat itu mereka masih sama-
sama bekerja. “Saya kerja di televisi dan Rara 
di media online. Kadang kesulitan untuk cari 
bahan dan aksesori. Kami terkendala waktu,” 
tutur Rani. Mereka juga merasakan bagaimana 
jatuh bangun membangun usaha karena modal 
awal yang mereka miliki memang kecil. Pernah 
mencoba buka counter di mall, ternyata tidak 
bisa bertahan lama. “Jualan online kadang susah 
updatenya karena masalah waktu dan materi 
yang mau diposting belum difoto. Belum punya 

tukang jahit sendiri, jadi kadang tidak bisa minta 
buru-buru,” kenang Rani. Mereka pun harus 
memikirkan  cara agar produknya habis dan bisa 
belanja material lagi.

Lambat laun beberapa masalah tersebut 
dapat teratasi. Namun Rani dan Rara menyadari 
bahwa mereka harus mampu bersaing dengan 
kompetitor lain, untuk itu mereka terus berusaha 
membuat produk yang unik dan harganya 
terjangkau. Dengan cara demikian diharapkan 
bisa menjaring pembeli dan pelanggan lama 
pun akan tetap setia dengan produk-produk 
handmade mereka. Terakhir Rani berbagi tips 
dalam membuka usaha. “Menurut saya harus 
ada kemauan dan modal nekat. Satu lagi harus 
berani gagal dan bangkit lagi.”
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Sukses di dunia hiburan tak membuat artis merasa 
puas. Banyak artis yang merambah bisnis dengan 
berbagai alasannya. Mulai dari usaha kuliner, 
kecantikan, jasa, properti hingga investasi. Untuk 
investasi memang terdengar masih asing tapi 
rupanya beberapa artis ada yang sudah lama 
mengenalnya. Siapa saja selebriti yang tercatat 
mengisi keuangannya dengan investasi? 
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Aura Kasih sudah mengikuti reksa 
dana sejak 2009. Selain reksa dana, 
ia juga berinvestasi di saham, valuta 
asing, dan properti.

Nikita Willy memilih properti 
sebagai pilihan investasinya. 
Keseriusannya di bidang properti 
membuahkan hasil dengan 
berdirinya perumahan Winona 
Residence. Perumahan berkelas 
ini ditawarkan dengan harga Rp1 
hingga 1,25 miliar per unitnya. 
Selain perumahan, Nikita juga 
membeli apartemen mewah di 
Jakarta untuk disewakan.

Walau sempat ragu, akhirnya Raisa tertarik 
untuk berinvestasi. Sebelumnya ia belajar 
bagaimana caranya transaksi saham, seluk 
beluk mengenai investasi tersebut, dan 
risikonya hingga akhirnya memberanikan diri 
buat beli saham sendiri. sudah menempatkan 
modalnya di saham beberapa perusahaan. Raisa 
juga berinvestasi pada deposito dan properti.
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Giring Ganesha atau lebih dikenal 
dengan Giring Nidji sudah ikut saham 
sejak 2008. Sejak awal mengikuti pasar 
modal, ia sudah berniat investasi dalam 
jangka panjang dengan alasannya 
menabung saham dalam jangka panjang 
akan memberi keuntungan besar. Ia 
mengalokasikan 10 persen dari honornya  
ke saham. 

Agnes Monica memiliki 
saham pada salah satu 
perusahaan smartphone Asia. Agnes 
mengatakan dirinya adalah pemilik 
mayoritas atas kepemilikan saham 
perusahaan tersebut. Agnes mengaku 
saat mengambil keputusan tersebut 
sudah dipikirkan masak-masak dan 
ia pun yakin perusahaannya mampu 
meraup untung di Indonesia. 

Tidak ingin bergantung sebagai artis, 
Tina mencari solusi. Pilihannya adalah 
berinvestasi. Sebab menurutnya cara agar 
uangnya berkembang cepat. Awalnya Tina 
membeli saham. Setelah menuai untung, ia 
fokus ke deposito dan reksa dana.
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Zee Zee sadar betapa pentingnya 
investasi buat masa depan. Namun 
karena belum siap ambil risiko besar, 
Zee Zee menaruh dananya di reksa 
dana campuran yang termasuk 
minim risiko. Agar nilainya terus 
meningkat, ia mengalokasikan 
10 persen pendapatannya buat 
investasi. Walau mengaku pernah 
merugi, Zee Zee tetap menaikkan 
alokasi buat investasi sebesar 25 
persen dari total penghasilan. 
(teks:eri/ft:dok.pri)

Sejak 2010 artis Nycta Gina 
memilih reksa dana sebagai 
pilihan investasi pertamanya, 
baik jangka pendek maupun 
jangka panjang. Selain itu, 
Gina juga berinvestasi emas 
dan properti. Ketertarikannya 
muncul setelah mendapat 
saran dari perencana keuangan. 
Gina pun mulai rasakan untung 
dari investasi ini. Dari biaya 
pernikahan, beli rumah, hingga 
persalinan, biayanya berasal 
dari keuntungan investasi.
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Doodle Art Indonesia

Berkarya 
Lewat Seni 
Corat-Coret

Doodle Art adalah suatu gaya 
menggambar dengan cara 
mencoret, terlihat abstrak, ada 
yang tidak bermakna juga ada 
yang bermakna, terkadang karya 
yang dihasilkan tidak memiliki 
bentuk yang benar namun terlihat 
unik dan menarik. Doodle Art atau 
biasa disebut doodle biasanya 
dibuat secara tidak direncanakan 
ketika orang merasa bosan. 
Gambar ini mempunyai ciri, khas 
dan cara melakukan yang bisa 
dibilang cukup mudah dilakukan 
tapi bisa memiliki nilai seni tinggi. 
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Di Indonesia para penggemar seni 
ini berkumpul dan membentuk 
Komunitas Doodle Art Indonesia 
(DAI) yang berdiri pada 7 Februari 

2015. Adalah Azalia Paramatatya atau akrab 
disapa Anya, pendiri komunitas Doodle Art 
Indonesia. Perempuan yang lahir di Jakarta 
ini sangat menyukai seni menggambar sejak 
duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah 
Pertama. Anya mengatakan bahwa komunitas 
tersebut didirikan dengan tujuan untuk 
menjadi wadah dan rumah bagi pecinta 
Doodle art di Indonesia. “Di sini mereka bisa 
bebas berkarya dan berekspresi.” DAI sendiri 
memilki memperbolehkan siapa saja untuk 
bergabung, “Kami benar-benar terbuka untuk 
segala kalangan dan sebisa mungkin kegiatan 
kami selalu bebas biaya. Kami tidak membatasi 
usia atau skill apapun,” ujar penggemar musik 
reggae ini.

Anya kemudian menjelaskan bahwa 
Komunitas Doodle Art Indonesia pada awalnya 
didirikan hanya untuk menjadi komunitas online 
tanpa ada pertemuan secara fisik. Namun 
seiring berjalannya waktu, mereka menyadari 
bahwa dengan 
melakukan kontak 
fisik yaitu dengan 
bertemu dan 
berkarya bersama 
secara langsung, 
dapat menambah 
keakraban, 
memperluas 
pertemanan, 
menambah ilmu dan 
meningkatkan rasa 
percaya diri dalam 
berkarya. Setelah 2 
tahun, kini Doodle 
Art Indonesia dan 
telah memiliki 
anak cabang 
di 60 regional. 
Masing-masing 
regional memiliki 
kegiatan sendiri. 
DAI juga memiliki 
misi sosial yang 
diwujudkan lewat 
acara-acara yang 
diselenggarakannya. Di antaranya yaitu 
mengajar anak yatim dan berencana untuk 
menyelenggarakan acara menggambar dengan 
anak-anak kolong jembatan.

Mereka mengadakan pertemuan dengan 
serangkaian kegiatan antara lain meet up pusat 

dan regional, workshop, kontes live doodle, 
kontes online, giveaway, pameran, kolaborasi 
lintas komunitas dan artwork exchange. Menurut 
Anya, meet up pusat dan regional merupakan 
salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh 
Doodle Art Indonesia. Meet up bisa dilaksanakan 

sesuai dengan 
jadwal yang 
ditetapkan 
oleh masing-
masing regional 
sesuai dengan 
kesepakatan 
masing-masing 
regional. “Meet 
up terdiri 
dari berbagai 
kegiatan dengan 
menggambar 
bersama 
sebagai kegiatan 
utamanya,” 
ucap Anya. 
Menggambar 
di media besar 
merupakan 
salah satu 
kegiatan paling 
menyenangkan 
pada saat meet 
up,karena selain 
bisa menambah 

teman baru dan bertukar cerita, juga banyak 
kesempatan untuk berbagi ilmu dengan teman-
teman lainnya. Media yang digunakan untuk 
menggambar bersama pada saat meet up pun 
beraneka ragam, dari kertas polos berukuran 
kecil untuk individual, karton digunakan oleh 
beberapa orang untuk menggambar bersama, 
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cup kopi polos yang terbuat dari kertas, atau 
pun banner bekas dengan ukuran yang sangat 
besar (biasanya digambar secara bersamaan 
dengan jumlah orang yang banyak), dan masih 
banyak media kreatif lainnya.

Kegiatan workshop atau pelatihan 
mengenai doodle juga merupakan kegiatan 
yang sering dilakukan dan bekerjasama dengan 
beberapa pihak. “Kami pernah memberikan 
pelatihan Doodle di berbagai tempat dengan 
tema yang berbeda-beda.” Tidak hanya dalam 
hal workshop saja, Komunitas Doodle Art 
Indonesia juga menjalin kerjasama dengan 
beberapa pihak dalam menyelenggarakan 
kontes doodle yang diadakan secara langsung. 
“Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk 
menjadi ajang mengasah kreativitas dan 
semangat berkompetisi para peserta,” tutur 
Anya. Kontes live doodle sendiri dibagi menjadi 
dua, kontes doodle perindividu dimana peserta 
bersaing dan berkompetisi secara individu 
dan kontes berkelompok dimana peserta 
membentuk suatu kelompok dan akan bersaing 
dengan kelompok lainnya. Dalam kontes ini juga 
ada pembagian kategori usia. “Agar kompetisi 
berjalan lebih adil,maka  dibagi kategori usia 
anak-anak hingga sekolah dan kategori usia 
dewasa.” Sejauh ini, sudah beberapa kontes 
yang telah sukses mereka selenggarakan. 

Selain mengadakan kontes doodle secara 
langsung, Komunitas Doodle Art Indonesia 
juga sering bekerjasama dengan bebagai 
pihak untuk menyelenggarakan kontes doodle 
secara online. “Mekanismenya adalah peserta 
diminta untuk mengunggah hasil karya sesuai 
tema di Instagram menggunakan tanda pagar 
yang sudah disetujui dalam jangka waktu 
yang sudah ditetapkan.”  Anya menyebutkan 
kelebihan kontes doodle secara online apabila 
dibandingkan dengan kontes secara langsung 
adalah pada jumlah pesertanya. “Jumlah karya 
yang tidak dibatasi dan pemenang bisa berasal 
dari daerah mana saja membuat banyak sekali 
yang ingin bisa ikut berpartisipasi.”

Kegiatan yang rutin dilakukan oleh 
komunitas ini yakni giveaway atau bagi-bagi 
hadiah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
menunjukkan rasa terima kasih kepada sahabat-
sahabat yang sudah mendukung kegiatan 
Komunitas Doodle Art Indonesia. “Kami 
bekerjasama dengan banyak pihak sponsor 
berusaha untuk memberikan hadiah-hadiah 
yang bermanfaat dan bisa membantu teman-
teman dalam berkarya.” Syarat dan ketentuan 
giveaway beraneka ragam namun selalu dipilih 
yang sesederhana mungkin sehingga tidak 
menyulitkan peserta yang ikut berpartisipasi. 
Sementara kegiatan pameran sudah beberapa 
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kali regional-regional Komunitas Doodle Art 
Indonesia mengadakan pameran. “Kebanyakan 
dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Karya 
bisa dikirim langsung menggunakan pos atau 
dikirim melalui email dan diprint oleh panitia. 
Kegiatan pameran karya ini bertujuan untuk 
membantu mereka yang sudah banyak berkarya 
agar karyanya tidak hanya dipajang di kamar 
dan bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.  
Dengan begitu, Anya berharap mereka bisa 
lebih percaya diri dalam berkarya. Selain itu juga 
untuk memperluas pertemanan dan jaringan. 
“Pameran yang diadakan berbeda-beda tema 
pada setiap kesempatan, disesuaikan dengan 
acara pada saat itu.” Untuk mengembangkan 
koneksi, menambah teman dan belajar lebih 
banyak ilmu dari berbagai bidang seni, maka 
Komunitas Doodle Art Indonesia membuka 
kesempatan kerjasama dan kolaborasi dengan 
komunitas lainnya, baik komunitas seni atau 
pun komunitas non seni. Sedangkan artwork 
exchange merupakan kegiatan yang sering 
dilakukan oleh regional-regional Doodle Art 
Indonesia berupa bertukar karya dengan teman 
regional atau lintas regional. “Kegiatan ini 
bermanfaat selain meningkatkan kreativitas, 
juga bisa mempererat persahabatan antar 
regional .” 

Tahun 2016, DAI mengadakan kerja sama 
dengan Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. DAI 
diundang untuk memeriahkan EXPO Potensi 
Desa di JCC Senayan, Jakarta. Mereka 
mempersilahkan peserta yang berasal dari 
sejumlah desa di Indonesia untuk memvisualkan 
potensi yang ada di wilayah mereka lewat 
doodle.

DAI juga pernah diundang ke lapas 
wanita di Bandung. Awalnya penghuni lapas 
lebih tertarik dengan kegiatan merajut. “Tapi 
lama kelamaan mereka tertarik membuat 
doodle karena ternyata semua orang bisa 
melakukannya,” terang perempuan lulusan 
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran 
ini. Menurut Anya kegiatan membuat doodle 
sendiri bisa menjadi salah satu obat stress 
karena bisa menenangkan otak. Oleh karenanya 
DAI ingin mengajak lebih banyak orang 
untuk menggambar. “Selain itu juga menjalin 
kerjasama dengan komunitas doodle luar negeri, 
agar bisa membawa nama Indonesia melalui 
seni,” tutup Anya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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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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Ide Usaha
Dicuri

Pak Daniel yang baik,

Usaha memang tidak mudah, apalagi ide usaha tentu sangat bernilai harganya. Namun sebelum 
kita menjalankan ide kita tersebut, maka ide tetaplah ide. Itulah mengapa banyak pengusaha yang 
mempatenkan usahanya agar orang lain tidak mengambil ide yang sudah mereka jalankan. Kalau 
bertanya berhak marah atau tidak tentunya boleh-boleh saja kita marah tapi apakah gunanya ada 
jika memang sudah terjadi? Maka ada baiknya kita mempersiapkan ide atau mempunyai ide lain 
agar usaha kita tetap berjalan. Jangan fokus pada kondisi yang sudah terjadi, tapi mari berupaya 
agar kita menjadi lebih baik lagi. lain kali jika ada ide usaha maka jangan beritahu siapapun dulu 
jika memang belum dijalankan. Semoga sukses. Salam Sehat Jiwa 

dr Andri

Saat ide usaha kita diam-diam 
diambil oleh teman sendiri 
apa yang harus kita lakukan? 
Apakah kita berhak marah? 
Mohon sarannya.

Daniel, Jakarta Utara
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Ibu Natalia yang baik,

Saya kira jika memang benar adanya, Anda bisa langsung menegur teman anda tersebut. 
Jika memang kabar itu benar karena tentunya kabar juga harus diselidiki dari mana 
berasal jangan asal menelan informasi yang ada. Kalau kita memang mendapatkan 
informasi yang benar maka ada baiknya karena Anda juga berteman bisa menanyakan 
langsung. Jika memang dia merasa tidak melakukan itu dia akan menjelaskan kepada 
Anda kalau dia masih menganggap Anda teman. Kadang kita juga memang terlalu malas 
mengurus hal seperti ini tapi jika memang membawa dampak tidak baik pada usaha 
Anda maka ada baiknya anda katakan kepada teman Anda itu. Selain itu juga kita harus 
berupaya “melawan” kondisi yang sudah terjadi dengan hal yang positif. Semoga berhasil. 
Salam Sehat Jiwa

Putus 
Pertemanan 

Bisnis
dr Andri,

Saya dulu memiliki partner usaha. Karena suatu 
sebab kami pun berpisah baik-baik. Namun setelah 
beberapa bulan berlalu, saya mendengar kabar 
bahwa mantan partner usaha tersebut memberitakan 
sesuatu hal yang kurang baik tentang usaha yang 
tengah saya jalani. Menurut dr. Andri, apa yang 
sebaiknya saya lakukan? Sejujurnya saya malas 
mengurus hal semacam ini, tapi kalau dibiarkan saya 
juga cemas kalau disangka benar. Terima kasih atas 
petunjuknya.

Natalia, Tangerang



Falastine
Craft

Ide dan kreativitas akan menghasilkan 
karya yang luar biasa. Hal tersebut 
yang dilakukan Wiwin Trisma Yuliani 
yang membuat produk hiasan cangkir 
melayang. Peminat karyanya pun 
sudah sampai Malaysia dan Taiwan dan 
bisa mendatangkan omzet belasan juta 
rupiah setiap bulannya.  

Bermula dari minatnya dalam seni 
kerajinan, membuat Wiwin tergerak 
untuk berselancar di internet, mencari 
inspirasi sesuai keinginannya. “Dari 

awal saya hobi crafting, senang membuat 
sesuatu yang unik atau kreasi yang aneh,” 
ujarnya. Perempuan kelahiran Semarang ini 
tertarik dengan kerajinan yang bernama floating 
tea cup atau kerajinan cangkir melayang, yaitu 
membuat produk berupa cangkir yang terlihat 
seolah melayang dan menumpahkan sesuatu. 
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Bukan air, melainkan bunga bunga. Setelah 
menemukan apa yang menurutnya cocok, 
Wiwin kemudian mulai mengembangkannya 
dan berhasil membuat kreasi yang unik. 
Pada perkembangannya, Wiwin kemudian 
mengkreasikan cangkir melayang  dengan 
beragam variasi seperti buah-buahan dan 
karakter animasi.

Sebelumnya Wiwin pernah bisnis snack 
pasaran tapi kemudian termotivasi oleh suami 
yang juga merupakan seorang pembisnis untuk 
mendirikan usaha sendiri. Akhirnya Wiwin 
membuka usaha yang bernama Falastine Craft. 
“Nama tersebut diambil dari nama anak kedua 
putri saya yang berakhiran Falastine. Selain 
itu juga merupakan nama negara Palestina,” 
tuturnya.  Dengan mengusung konsep shabby, 
vintage, dan unique Wiwin menjelaskan 
bahwa usahanya yang bergerak dibidang 
crafting menghasilkan karya-karya yang dapat 
digunakan untuk memperindah ruangan.Wiwin 
mengaku modal yang dikeluarkan saat itu hanya 
seratus ribu rupiah untuk belaja bunga dan lem. 
Untuk cangkir dan garpu, ia mengambil dari 
rumah. Wiwin sengaja memanfaatkan barang 
barang yang ada di rumah untuk menghemat 
pengeluaran. 

Karena usahanya diminati terutama 
ibu ibu muda dan remaja putri ini, Wiwin 
pun mengembangkan kemampuan dengan 
membuat kreasi lain. Ia membuat hiasan pintu, 
hiasan dinding,  aneka rangkaian bunga, flower 
bouquet, dan flower wreath. Untuk cangkir, 
dalam sehari anak bungsu dari tiga bersaudara 
ini bisa memproduksi 2 hingga 5 item, dan 
dalam sebulan bisa 75 sampai 100 item. Harga 
yang ditawarkan bervariasi tergantung produk 

yang dipilih. Seperti flower bouquet harganya 
Rp400.000, magnet kulkas Rp 25.000 dan  
tutup gelas Rp30.000. Omzet yang didapat 
dari produk-produk yang dijual sekitar Rp 15 
juta sebulan.  Untuk pemasarannya, Wiwin 
memanfaatkan media sosial seperti Instagram 
hingga acara bazar. Peminat Falastine Craft 
tidak hanya dari Indonesia tapi juga Malaysia 
dan Taiwan.

Bisa memiliki usaha dengan omzet lumayan, 
tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh 
Wiwin. Apalagi pada saat awal-awal usaha ia 
sempat mengalami hambatan. Karena barang 
pecah belah, pengiriman jadi agak sulit dan 
harus menerima keluhan dari pelanggan. “Ada 
yang komplain karena barang yang diterima itu 
pecah atau ada yang diterima itu copot. Mau 
tak mau, harus mengganti dengan yang baru.” 
Sementara dalam menghadapi kompetitor, 
Wiwin mengaku tertantang untung dapat 
bersaing dengan para crafter lainnya. “Saya 
harus mencari ide baru yang belum pernah 
dibuat oleh orang lain,” ujar ibu tiga orang anak 
ini. 

Melihat perkembangan usahanya, Wiwin 
memiliki harapan bisa memberi inspirasi dan 
suatu saat bisa membuka kesempatan kerja 
bagi masyarakat. “Ingin membuka lapangan 
pekerjaan yang lebih luas dan memberi ide 
kreatif bagi masyarakat yang terinspirasi.” Ia 
ingin menjadi motivasi bagi orang orang yang 
ingin belajar bisnis.”  Wiwin pun berbagi tips 
bagi yang ingin memulai usaha. “Bekerjalah 
sesuai hobi atau minat, karena akan terasa lebih 
ringan jika kita bekerja di bidang yang kita 
sukai,” tutupnya.  (teks:eri/ft:dok.pri)

 

       I September 2018 I Tahun X I @eMajels104

BISNIS UNIK



       I September 2018 I Tahun X I @eMajels105

Royandi Junus adalah seorang arsitek yang meraih S2 di bidang 
finance. Berkat pengalaman puluhan tahun di bidang bisnis 
development, membuatnya paham segala seputar franchise. Ia 
bergabung dengan pioneer konsultan franchise  di Indonesia, yaitu 
International Franchise Business Management (IFBM). Tekadnya 
adalah membantu para Franchisor asing maupun lokal untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ir. Royandi Junus, MBA
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Bapak Rizal yang baik,
Pemberian training kepada franchisee 

mengenai SDM, SOP, dan lain-lain harus 
dilakukan paling sedikit satu kali dalam masa 
kerjasama atau kontrak franchise. Mengenai 
apakah pelatihan harus sering dilaksanakan 
atau tidak, itu sangat bergantung pada 
kapasitas dari SDM milik franchisee terkait. 
Umumnya pemilik bisnis yang dipasarkan secara 
franchise (franchisor) sering merasa perlu 
untuk melakukan training ulang atau pelatihan 
penyegaran. Pelatihan ulang atau penyegaran ini 
dapat dilakukan kepada hanya satu franchisee, 
atau beberapa franchisee, atau kepada seluruh 
franchisee. Tetapi hal ini menjadi wajib bila ada 

Pemberian Pelatihan 
Karyawan

Pak Royandi,

Sebagai pemilik usaha franchise, 
apakah pemberian training SDM 
dan juga SOP pada para karyawan 
itu harus sering dilakukan? Atau 
adakah peraturannya? Mohon 
penjelasannya,terimakasih.

Rizal, Jakarta
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prosedur kerja baru atau ketentuan baru lainnya 
yang harus diperkenalkan untuk dilaksanakan, 
dan ini berlaku untuk semua franchisee. 

Mengenai peraturan (dari pemerintah) 
yang terkait dengan pelatihan ulang ini, 
tidak ada peraturan yang menentukannya. 
Peraturan yang menyangkut masalah pemberian 
pelatihan yang berulang-ulang biasanya adalah 
peraturan internal dari franchisor kepada para 
franchisee-nya, dan hal tersebut selalu (harus) 
dimasukan dalam perjanjian franchise bila ingin 
dilaksanakan. Pemberian pelatihan yang diatur 
oleh pemerintah kita adalah pelatihan awal saja 
yang biasa dikenal dengan istilah Initial Training.

Dalam franchising (memasarkan bisnis 
memakai sistem franchise), ada tiga kegiatan 
yang wajib untuk berulang-ulang dilakukan 
oleh franchisor. Ketiga hal tersebut adalah 
Branding, Marketing, dan Training. Khusus 
mengenai masalah training atau pelatihan, yang 
dimaksudkan dengan berulang-ulang adalah hal 
yang dilakukan oleh franchisor, karena setiap 
franchisee-nya perlu dilatih. Atau dengan kata 
lain, franchisor selalu berulang-ulang melakukan 
pelatihan karena memiliki banyak franchisee. 
Setiap franchisee mendapat minimal satu kali 
pelatihan. 

Tentang hal perlunya melaksanakan 
sebuah pelatihan, adalah agar semua aktivitas 
franchisee tidak menyalahi prosedur kerja 
seperti yang biasa dilakukan oleh pemilik bisnis 
awal (franchisor ketika menjalankan bisnisnya 
sendiri/ owned outlet). Hal tersebut akan 
menyangkut pada  citra (image) dari brand 
bisnis franchisor. Prosedur kerja serta tata cara 
berbisnis yang dijalankan akan memberikan ciri 
atau menggambarkan citra dari pemilik bisnis 
(branding). 

Bila semua “gerai” melakukan prosedur 
kerja yang sama (standar), maka konsumen 
akan merasa berada disatu tempat yang sama. 
Konsumen tidak akan tahu apakah mereka 
berada di gerai milik pebisnis awal atau di 
gerai milik franchisee (kecuali dinyatakan oleh 
franchisee atau franchisor). Karena keperluan 
penciptaan citra inilah menyebabkan franchisor 
selalu berusaha untuk mendapat tahu (melalui 
monitoring dan kontrol) apakah franchisee 
melakukan prosedur sesuai pelatihan. Dan itu 
juga sebabnya franchisor, dari pengalamannya 
mengelola franchisee, ternyata merasa perlu 
untuk memberikan pelatihan penyegaran atau 
pengulangan pelatihan. 

Terkait peruntukan pelatihan, ada beberapa 
macam peruntukan pelatihan yang ternyata 
perlu dilaksanakan oleh franchisor. Pelatihan 
tersebut adalah pelatihan untuk karyawan 
franchisor, pelatihan untuk karyawan gerai 
sendiri dan karyawan franchisee, serta pelatihan 
untuk pelatih (Training of Trainers atau TOT). 

Pelatihan untuk karyawan franchisor 
berbeda dengan pelatihan lainnya. Pelatihan ini 
berisi tata cara dan prosedur untuk melayani 
franchisee. Sedangkan pelatihan untuk karyawan 
dan karyawan franchisee adalah sejenis, yaitu 
untuk melayani konsumen. Pelatihan untuk 
franchisee juga berbeda dengan pelatihan 
pada umumnya untuk karyawan. Pelatihan 
untuk franchisee tidak sekedar mengajarkan 
tata cara serta prosedur menjalankan operasi 
bisnis, tetapi lebih menitik beratkan kepada 
pemahaman bisnis itu sendiri. Misalnya, bila 
karyawan diajarkan cara dan prosedur melayani 
konsumen, maka franchisee selain diajarkan 
cara melayani juga diajarkan kenapa cara 
pelayanannya adalah seperti yang diatur dalam 
prosedur. Mengenai TOT (Training of Trainers), 
cara melatihnya pun berbeda. Pelatihan ini 
biasanya diajarkan hanya kepada franchisee 
dan beberapa orang kepercayaan franchisee 
atau karyawan yang memang mempunyai 
kemampuan menjadi pelatih. Pelatihan ini 
diperlukan agar franchisee tidak setiap saat 
mengirimkan karyawannya kepada franchisor 
untuk dilatih untuk hal-hal. Tidak semua materi 
pelatihan diajarkan dalam bentuk TOT kepada 
franchisee. Hanya beberapa materi saja seperti 
misalnya customer service, pengoperasian 
mesin kasir, dan hal-hal umum sehari-hari. 

Untuk bentuk pelatihan ada bermacam-
macam, misalnya pelatihan awal (initial training), 
pelatihan penyegaran, pelatihan produk 
baru, pelatihan kepada karyawan pengganti/ 
baru, dan pelatihan atas dasar permintaan 
franchisee. Pelatihan-pelatihan ini tentunya akan 
menimbulkan biaya, sehingga franchisor perlu 
menentukan serta memperhitungkan biaya 
yang akan keluar oleh sebab kegiatan pelatihan 
tersebut. Itu sebabnya sering pelatihan yang 
diberikan oleh franchisor dikenakan biaya. 

Di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) no.42 tahun 2007 tentang waralaba, telah 
diatur bahwa Franchisor wajib memberikan 
bantuan secara terus menerus kepada 
franchisee (continuous supports). Bantuan 
ini pada dasarnya akan banyak dalam bentuk 
training, karena bisnis franchise yang dijalankan 
oleh franchisee adalah bisnis milik mereka 
sendiri. Franchisor tidak menjalankan bisnis 
miliki franchisee. Bisnis mereka bukan bisnis 
milik franchisor, hanya brand dan atau merk 
dagangnya saja  (Kekayaan Intelektual) yang 
milik franchisor. Itu sebabnya dalam pejanjian 
franchise, banyak hal-hal yang terlihat berat 
sebelah karena franchisor banyak meminta 
franchisee untuk berjanji menjalankan bisnis 
sesuai prosedur yang diajarkan, karena 
franchisor tidak turun tangan sendiri. 

Selamat berbisnis.



Kuliner berbahan dasar ayam masih 
tetap menarik bagi pelaku usaha. 
Walau saingan di bidang kuliner ini 
terbilang ketat tak menyurutkan 
minat pelaku usaha untuk membuka 
bisnis tersebut. Demikian pula dengan 
Irwan Widjaja yang menggeluti bisnis 
kuliner ayam bakar unik karena tidak 
menggunakan arang sebagai bahan 
bakarnya. 
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Irwan memiliki alasan tersendiri yakni karena 
arang tidak baik untuk kesehatan apalagi 
untuk anak-anak dan ibu hamil. Irwan 
mencoba membakar ayam di atas kaca 

dan sama sekali tidak menggunakan arang. 
Namun karena kaca sangat mudah pecah 
maka Irwan kemudian menggantinya dengan 
besi namun tetap tidak menggunakan arang. 
“Selain itu, kami juga membuat sendiri kecap 
untuk membakar dan sambel super pedas hasil 
dari bahan cabai rahasia yang disebut sambel 
Jeletot.” Untuk menambah keistimewaan, Irwan 
memakai oseng kangkung dan nasi liwet. 

Setelah sukses membuka usaha sendiri, 
Irwan memutuskan untuk membuka kemitraan. 
Mitra pertamanya berasal dari Indramayu, 
menyusul Yogya, Jakarta, Bali, dan Blitar. Irwan 

harus dikirim via jasa kurir yang tentunya butuh 
waktu.” Menurut Irwan bumbu olahan ayam dan 
sambal tersebut jika dimasukkan lemasi es bisa 
bertahan bisa 1 bulan. Sedangkan kecap bakar 
bertahan 1 bulan pada suhu ruangan. 

Tidak hanya kecap dan sambal, Irwan juga 
membuat sendiri kompor bahan bakar produksi. 
Menurut Irwan hal tersebut dilakukan selain 
memberikan rasa yang berbeda juga agar tidak 
gampang ditiru oleh pesaing. Irwan beralasan 
karena ia ingin membantu semua mitra agar 
sejahtera sehingga memiliki masa depan yg 
terjamin untuk anak cucu melalui pembukaan 
resto ayam bakar miliknya. (teks:eri/ft:dok.pri)

HPP per paket ayam:
Ayam  Rp 5.500
Nasi  Rp 1. 200
Tahu   Rp    400
Tempe  Rp    400
Lalap  Rp    600
Sambal  Rp 2.000
Dus  Rp    400
 Rp10.500

HPP/hari  50 paket x Rp10.500=Rp525.000
(asumsi terjual 50 paket)
Omzet/bulan:
50 paket x Rp20.000 x 30 hari = Rp30.000.000
(asumsi terjual 50 paket dalam sehari)
Net profit/bulan
Omzet/bulan   Rp30.000.000
HPP/bulan   Rp15.750.000
Sewa tempat/bulan Rp  2.000.000
Gaji karyawan/bulan Rp  2.400.000
Listrik, dll/bulan  Rp  1. 350.000
Net profit/bulan  Rp  8.500.000
ROI 1 bulan
Balik modal dalam satu bulan sesuai nilai investasi 
Rp8,5 juta

terus mencari mitra untuk mengembangkan 
bisnis ini. “Saya berharap usaha ini bisa menjadi 
jaringan kuliner skala nasional melalui kemitraan 
di kota-kota di indonesia.”

Untuk dapat menjadi mitranya, maka 
dikenakan biaya investasi sebesar Rp8,5 juta 
dan mitra akan mendapatkan kompor bakar 
khusus, spanduk, seragam, video tutorial untuk 
membakar ayam, membuat nasi liwet, dan tidak 
ada biaya kemitraan serta royalti.  “Kami akan 
membimbing sampai bisa atau mengirimkan 
staf ahli ke lokasi mitra untuk training sampai 
bisa. Termasuk pengaturan manajemen usaha 
mitra.” Irwan menjelaskan pihaknya akan fokus 
dalam membantu mitra-mitra. Mitra hanya 
perlu menyediakan tempat usaha dan membeli 
perlengkapan dapur, menyediakan tenaga kerja 
minimal 2 orang. Mitra membeli sambel, kecap 
bakar,bumbu olahan dari pusat minimal untuk 
500 paket dengan harga satu paketnya Rp3.500. 
Minimal pembelian adala 500 paket bumbu. 
“Alasan harus minimal 500 paket bumbu adalah 
untuk menjaga jangan sampai mitra kehabisan 
bumbu-bumbu jika mendapat order banyak dan 
takut tidak sempat order ke pusat karena bumbu 
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Bangun 
Perumahan 
FLPP dengan 
Fasilitas 
Waterboom

Hartoyo Sugiharto

Komitmennya untuk membantu 
masyarakat mewujudkan mimpinya 
dalam memiliki hunian tak 
terbantahkan. Fokus membangun 
perumahan FLPP sejak 2004, saat 
ini dirinya terus membangun ribuan 
rumah di beberapa daerah di 
Tanah Air, salah satunya D’Keraton 
di Karawang yang berfasilitas 
waterboom. 
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Rumah adalah salah satu kebutuhan 
dasar setiap orang. Dengan 
pertumbuhan penduduk yang semakin 
besar, kebutuhan terhadap rumah pun 

semakin meningkat. Agar kepemilikan rumah 
semakin merata, Pemerintah memberikan KPR 
bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) melalui program Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 
Targetnya adalah membangun satu juta rumah.

Dalam mendukung program tersebut, 
Hartoyo Sugiharto, pemuda Indonesia lulusan 
universitas terkemuka di Australia, tergerak 
untuk menyukseskan program itu. Melalui PT 
Purindo Sukses, ia membangun perumahan 
bernama De’ Keraton di lahan seluas 25 hektare 
di kawasan Kosambi, Kabupaten Karawang, 
Jawa Barat.    

Diakuinya, di lahan tersebut ia membangun 
hingga 2.000 unit rumah. Hebatnya lagi, dalam 
tempo 1,5 tahun seluruh unitnya sudah habis 
terjual. Saat ini bahkan dirinya tengah berproses 
untuk pembangunan tahap kedua seluas 46 
hektare yang akan dibangun hingga 4.000 unit. 

Meski De’Keraton didesain sebagai 
perumahan FLPP, namun soal kualitas Hartoyo 
memberikan yang terbaik. “Kami bangun jalan 
utama 26 meter yang untuk ukuran perumahan 
FLPP ini sangat besar. Selama ini saya melihat 
kok kualitas rumah FLPP sangat minim sekali. 
Masuk rumah bocor dengan kualitas bangunan 
yang rendah. Nah, dari situlah saya terketuk 
untuk bisa membangun yang lebih berkualitas. 
Saya memiliki prinsip untuk memberikan yang 
terbaik dan bekerja dengan hati,” kata Hartoyo.

Hartoyo menambahkan, konsumen FLPP 
umumnya adalah masyarakat yang baru 
pertama kali memiliki rumah. Oleh sebab 
demikian, jangan membuat hati mereka kecewa. 
“Mereka sudah susah-susah kumpulkan uang 
DP. Kalau nanti dapat rumah jelek, pasti mereka 
kecewa. Awalnya De’Keraton dikira untuk 
perumahan mewah, sehingga masyarakat 
sekitar sungkan untuk menanyakan harganya. 
Tapi setelah tahu bahwa ini proyek FLPP 
dengan harga standar dari pemerintah, banyak 
masyarakat sekitar yang harus antre untuk bisa 
membelinya.”

Menariknya lagi, De’Keraton juga dilengkapi 
dengan fasilitas mewah waterboom terbaik. 
Waterboom ini berdiri di atas lahan 1 hektare. 
Diyakininya, waterboom inilah yang nantinya 
diharapkan akan mendongkrak kawasan itu 
menjadi lebih hidup. “Ini juga menjadi salah satu 
diferensiasi kami dengan perumahan FLPP lain. 
Kami dikenal sebagai satu-satunya perumahan 
bersubsidi yang memiliki fasilitas waterboom, 

yang umumnya hanya terdapat di perumahan 
mewah,” sebutnya.

Diakuinya, waterboom ini memiliki kolam 
ombak tsunami yang sedang digandrungi. “Jika 
di waterboom lain hanya ada ombak biasa, 
kami punya yang lebih dahsyat, ombak tsunami 
namanya. Sensasinya benar-benar seperti 
tsunami. Diharapkan ini bisa menjadi wahana 
hiburan bagi masyarakat sekitar juga. Sebab di 
sana akses terhadap lokasi hiburan terbilang 
jauh,” imbuh dia.

Jika tidak ada aral melintang, Hartoyo 
berharap bisa mengembangkannya lebih luas 
lagi. Dia memprediksi, dalam beberapa tahun 
kedepan, kawasan ini bisa dikembangkan lagi 
hingga 200 hektare atau bisa dibangun sekira 
20.000 unit rumah. 

“Peluang rumah bagi MBR ini masih besar. 
Sebab populasi penduduk Indonesia begitu 
besar, terlebih generasi muda yang masih 
belum memiliki rumah juga banyak. Merekalah 
target pasar kami saat ini. Jadi, saya optimis 
dalam beberapa tahun kedepan mampu 
mengembangkan sampai 20 ribu unit rumah.”

Diketahui, kiprah Hartoyo dalam bisnis 
properti sudah dijalaninya sejak lama. Ia 
memulai kariernya di bisnis properti dengan 
membangun perumahan-perumahan mewah. 
Pada 2004, ia mulai fokus menggarap pangsa 
pasar kelas menengah dengan membangun 
sejumlah  perumahan FLPP. “Kami selalu 
komitmen untuk memberikan yang terbaik. 
Di kalangan masyarakat, kami dikenal sebagai 
developer yang tidak takut rugi. Untuk kelas 
FLPP ini, bisa dibilang, kualitas bangunan dan 
fasilitas lingkungan, kami menjadi yang terbaik,” 
demikian Hartoyo.
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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

Investasi 
Uang

 Hal ini harus direncanakan sehingga dalam 
keadaan “perjuangan” atau bahkan kerugian 
apa yang dapat dilakukan oleh masing-
masing dari pihak yang kerjasama. Apakah 
bagi kerugian? Atau menyumbangkan 
dana tambahan secara renteng? Atau 
memperkirakan lampu kuning bisnis sehingga 
terjadi bisnis mereka akan dihentikan.

c. Secara praktis berarti kelemahan bisnis 
kerjasama hanya melihat sudut positif dan 
kurang merencanakan langkah pada sudut 
negatifnya.

 Umumnya mereka yang bekerja sama 
mengambil sudut dari masing-masing 
sumbangsihnya tapi tidak berempati 
terhadap kerumitan bisnis yang dapat 
berubah setiap saat.

 Umumnya apalagi ini terkait dengan pihak 
yang menanamkan dana yang cukup besar.

 Dengan kata lain Anda tidak hanya harus 
mempunyai perencanaan yang matang 
namun juga menetapkan skenario a, b, c. Jika 
terjadi skenario a apa yang harus dilakukan, 
sedangkan bilamana terjadi skenario b 
keputusan-keputusan apa yang harus 
diambil, hal ini berarti bisnis yang anda jalani 
benar-benar berjalan menurut hitungan dan 
hitungan tersebut menjadi indikator semua 
pihak yang terlibat dan demikian pula bisnis 
menjadi seperti matematika yang setiap 
angka didalamnya mencerminkan langkah 
dan perilaku yang harus diambil. Setiap 
perubahan yang terjadi harus diketahui 
semua pihak dan diambil komitmen langkah 
sebagai respon langkah tersebut.

Pak Niam
Saya ditawari bergabung dengan 
bisnis teman. Saya diminta investasi 
berupa uang yang jumlahnya lumayan 
banyak. Karena saya belum pernah 
berbisnis sebelumnya apa yang harus 
saya persiapkan pak. Karena walaupun 
berteman saya ingin tetap kami bisa 
profesional. Terima kasih.

Ardiansyah, Tangerang

Kerjasama adalah hal yang lazim dilakukan 
dalam berbisnis. Kebanyakan bisnis dilakukan 
dengan pola kerjasama dengan satu pihak 
menjadi pelaku dan pihak lain menjadi investor.

Adalah beberapa kesalahan dasar dalam format 
kerja sama seperti tersebut diatas:

a. Pihak pelaku menjalankan bisnisnya sesuai 
dengan visi dan pemahaman teknis yang 
dikuasainya, sementara pihak yang menjadi 
investor dana lebih memahaminya secara 
keuangan saja.

 Hal ini dapat menimbulkan konflik karena 
pemahaman yang tidak nyambung 
antara keuangan dan operasional. 
Operasional memerlukan biaya yang 
kadang menggelembung sementara dari 
sisi keuangan tidak cukup layak. Untuk 
menghasilkan profit. Nah, hal ini tanpa 
perencanaan yang matang akan menimbulkan 
silang pendapat.

b. Mereka yang terlibat dalam bisnis secara 
kerjasama umumnya memproyeksikan bisnis 
dari sudut keuntungannya sehingga tidak 
cukup, mengantisipasi kondisi yang tidak 
menguntungkan atau faktor kerugian yang 
bisa terjadi di dalam bisnis.
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Pertama Anda memasuki bisnis yang Anda tidak terlalu sukai. Akibatnya Anda 
tidak terlalu paham seluk beluk dinamika yang mungkin muncul didalamnya, Anda 
menyukai kuliner tetapi Anda memasuki bisnis baju. Harus dikenali bahwa bisnis 
baju berjalan secara musiman, baik pakaian anak atau pakaian wanita. Setiap musim 
memiliki model, jenis dan desain yang berbeda. Setiap jumlah produksi dari pakaian 
yang Anda jual umumnya tersisa dalam stok tertentu dan Anda harus lepas ke pasar 
dengan harga diskon jika musimnya sudah lampau. Demikianlah keadaannya bisnis 
baju.

Jadi ketika bisnis Anda sepi harus dipertanyaan apakah desain dan produksi 
berikutnya dapat up to date dengan musim selanjutnya. Apabila tidak maka 
permodalan Anda akan terhambat oleh stok barang yang tersisa. Jadi tidak selalu 
berarti bisnis Anda harus ditutup melainkan Anda memerlukan kiat baru.

Namun semenjak Anda sudah mengakui bahwa Anda lebih menyukai bisnis 
kuliner, diduga motivasi Anda untuk menjalankan bisnis ini sudah mulai merosot. 
Jadi memang selayaknya Anda berganti haluan dengan bisnis yang Anda sukai. 
Namun perlu diketahui juga bahwa bisnis kuliner adalah bisnis produksi harian 
yang memakan tenaga dan energi yang polanya berbeda dengan bisnis pakaian. 
Dengan demikian Anda harus menyesuaikan diri memasuki bisnis baru tersebut. 
Namun karena hasrat Anda sungguh besar pada bisnis ini Anda akan dengan mudah 
menyesuaikan diri. Selamat memasuki bisnis. 

Pak Niam
Saya punya bisnis baju tapi akhir 
akhir ini sedang sepi order. Saya jadi 
terpikir untuk mengganti bisnis saja. 
Apakah hal itu tepat dilakukan? Karena 
sebenarnya sejak awal saya lebih 
tertarik bisnis kuliner. Mohon sarannya, 
terima kasih.

Bayu, Bogor

Salah 
Berbisnis
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Keberhasilan Baidu dalam 
meningkatkan arus wisatawan asal 
Tiongkok ke Indonesia pada tahun 
2016 dan 2017 menjadi modal kuat 

bagi Baidu untuk meneruskan kemitraaan 
strategis dengan Kementerian Pariwisata 
Republik Indonesia yang sudah memasuki tahun 
ke-3. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 
Tiongkok ke Indonesia, mencapai 27,3% di tahun 
2016. Pada tahun 2017, dari 14 juta kunjungan 
wisatawan mancanegara, 1,9 juta berasal dari 
negeri Tirai Bambu.

“Kami sangat antusias dalam mendukung 
pemerintah Indonesia untuk memenuhi target 
wisatawan asing tahun ini, khususnya wisatawan 
Tiongkok. Hal ini dikarenakan Baidu adalah 
platform paling tepat untuk mempromosikan 
Indonesia di Tiongkok melalui SEM, Display Ads 
dan juga melalui program mendatangkan high-
end China KOL yang telah kami seleksi dengan 
seksama,” ujar Ken Tao, Direktur Bisnis Asia 
Tenggara Baidu.

Di tahun ketiga kemitraan strategis ini, 
Baidu semakin menegaskan komitmennya 
dalam mendukung Kementerian Pariwisata RI 
mempromosikan Indonesia kepada masyarakat 
Tiongkok. Diharapkan, turis asal Tiongkok 
dapat memberikan kontribusi besar dalam 
pertumbuhan arus wisatawan mancanegara di 
Indonesia. Apalagi data yang baru dikeluarkan 
oleh United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO) pada 2016 menyebutkan dana 

Baidu Perkuat Kemitraan 
dengan Kemenpar RI 

berwisata ke luar negeri yang dibelanjakan oleh 
turis asal Tiongkok menjadi yang paling tinggi 
dengan 261 milyar dollar per tahun di atas turis 
asal Amerika, Jerman, Inggris dan Perancis. 

Peluang  terbaru tercatat oleh Baidu 
SEM (Search Engine Marketing) pada 
periode April 2018, di mana Bali masuk di 
peringkat 8 dalam Top Ten City. Inilah yang 
mendorong Baidu memfokuskan strategi SEM 
dan Display Ads dalam kemitraan dengan 
Kementerian Pariwisata RI. Tentunya tak 
hanya Bali, Baidu akan mendorong daerah lain 
yang menjadi target Kementerian Pariwisata 
untuk dipromosikan agar lebih dikenal oleh 
masyarakat Tiongkok.

Selain melalui SEM, calon wisatawan 
Tiongkok menjadikan konten para KOL 
sebagai panduan untuk mereka berlibur di luar 
negeri. Metode promosi ini diterapkan Baidu 
pada tahun 2016, di mana sebanyak 101 KOL 
diberangkatkan Baidu ke daerah-daerah wisata 
Indonesia seperti Bali, Manado, Banyuwangi, 
Lombok, Yogyakarta dan Semarang. 

Sebagai proyek perdana untuk 
kerjasama tahun ini, Baidu sejak awal 
Agustus turut mempromosikan Asian Games 
2018 Jakarta-Palembang di Tiongkok. Tak 
hanya mempromosikan, Baidu juga sudah 
mempersiapkan timnya sejak dua tahun lalu 
untuk memberikan edukasi kepada pelaku 
industri pariwisata Indonesia dalam menjadi 
tuan rumah yang baik untuk turis Tiongkok.
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Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerja 
sama dengan Kementerian Luar Negeri 
(Kemlu) akan menggelar The World 
Conference on Creative Economy 

(WCCE) di Bali Nusa Dua Convention Center, 
Bali pada tanggal 6 - 8 November 2018. WCCE 
akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko 
Widodo dan diikuti oleh 1000 peserta dari 
dalam dan luar negeri, baik pejabat setingkat 
Menteri maupun CEO dunia usaha, akademisi, 
media dan pelaku ekonomi kreatif.

Sebagaimana disebut oleh Badan PBB 
United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTD), WCCE merupakan 
konferensi ekonomi kreatif pertama di dunia. 
Forum ini diharapkan akan membuka jejaring di 
antara seluruh pemangku kepentingan pelaku 
ekonomi kreatif global, sekaligus menghasilkan 

Konferensi Ekonomi Kreatif 
akan Digelar di Bali 

berbagai masukan untuk mendukung 
perkembangan ekonomi kreatif sebagai 
lokomotif perekonomian global.

Dengan tema utama Inclusively Creative, 
WCCE akan mengulas 5 isu utama yaitu kohesi 
sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem dan 
pembiayaan industri kreatif. Sejumlah tokoh 
internasional dan nasional telah menyatakan 
konfirmasinya untuk tampil di WCCE, antara 
lain: Presiden China Film Corporation Le 
Kexi (Tiongkok), penulis buku ‘Orange 
Economy Felipe Buitrago Restrepo (Kolombia), 
Wakil Presiden LEGO Peter Trilingsgraad 

(Denmark), CEO BAP Production Bolanle 
Austen-Peters (Nigeria), Menteri Keuangan Dr. 
Sri Mulyani Indrawati, CEO Buka Lapak Achmad 
Zaky, dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya.

Kepala Bekraf Triawan Munaf mengatakan, 
“Para pembicara dari berbagai belahan dunia 
akan menyampaikan pandangan mereka 
mengenai kondisi ekonomi kreatif saat ini dan 
visi mereka mengenai masa depan. Dengan 
begitu, para Menteri dari berbagai negara akan 
mendiskusikan kebijakan di setiap negara dan 
model-model kerja sama internasional yang 
dapat diterapkan untuk memajukan ekonomi 
kreatif global.”

WCCE diharapkan juga dapat memperkuat 
posisi ekonomi kreatif sebagai katalisator 
bagi komunikasi dan pemahaman yang dapat 
menjembatani hubungan ekonomi dan budaya. 

Hal ini sangat dimungkinkan karena sifatnya 
yang inklusif, yang memberikan kesempatan 
yang sama untuk semua orang tanpa 
memandang usia, jenis kelamin, latar belakang, 
dan lokasi geografis.

Selama Konferensi juga akan 
digelar CreatiVillage, pameran ide, konsep, dan 
produk kreatif dari berbagai negara. Ruang-
ruang pertemuan disiapkan untuk Workshop, 
Dialog, dan Film Screening. “Kami juga akan 
menyelenggarakan berbagai forum bisnis dan 
investasi, serta business-matching,” demikian 
Triawan.
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Leatherman Wave adalah multitools 
favorit para pengguna multitools di 
seluruh dunia. Hal ini dikarenakan 
Leatherman Wave memiliki 18 tools, 

nyaman pada saat digenggam, dan harganya 
yang terjangkau.

Belum lama ini, Leatherman 
menyempurnakan Wave lama dengan 
mengeluarkan Wave +. Dalam keterangannya, 
perbedaannya adalah pada wave + terdapat 
pisau wire cutter yang bisa diganti ketika pisau 
tersebut tumpul. 

Eric Adi Saputra, Product Manager PT 
Kawan Lama Inovasi menjelaskan, Leatherman 
Wave + ini memiliki berbagai tools yang 
bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, 
seperti needlenose plier, regular plier, premium 
replaceable wire cutters, premium replaceable 
hard-wire cutters, electrical crimper, wire 
stripper, saw, spring-action scissors, ruler (8 in | 
19 cm), can opener, bottle opener, dan lain-lain.

Multiools 
Tangguh 
di Setiap 
Medan

“Semua tools pada Leatherman Wave + bisa 
dikunci sehingga tidak membahayakan pada 
saat digunakan, dan beberapa tools-nya bisa 
digunakan dalam keadaan terlipat. Selain itu 
pisau pada Leatherman Wave + didesain agar 
bisa digunakan dengan menggunakan 1 tangan,” 
kata Eric. 

Disebutkannya, material yang digunakan 
pada Leatherman Wave + merupakan material 
yang anti karat, kuat, dan tahan lama yakni 
420HC dan semua produk Leatherman digaransi 
selama 25 tahun.

“Leatherman Wave + berbobot 241 gram 
sehingga nyaman saat digunakan dan ringan 
untuk dibawa-bawa setiap hari. Selain itu 
Leatherman Wave bisa dipasangkan tool 
driver extender, sehingga memudahkan pada 
saat menggunakan obeng. Produk-produk 
Leatherman ini bisa didapat di Living World 
Alam Sutera, ACE Stores, dan secara online di 
kawanlamainovasi.com  dan ruparupa.com,” 
demikian Eric. 
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Afrakids, perusahaan rintisan (start up) 
yang memproduksi pakaian serta perlengkapan 
anak muslim, secara resmi merilis desain-desain 
kaos terbaru koleksi tahun 2018 bertemakan 
Beyond Grateful. “Beyond Grateful merupakan 
gerakan sosial yang ingin mengajak masyarakat 
untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan 
Allah SWT. Cara mensyukuri itu tak hanya 
melalui lisan, tetapi juga melalui tindakan nyata 
di masyarakat,” sebut Yosi Yunasha, CEO PT 
Afra Insan Amanah, perusahaan yang menaungi 
brand Afrakids.

Yosi melanjutkan, landasan dari Afrakids 
Beyond Grateful itu diambil dari visi dan 
misi Afrakids yang dirangkum dalam tagline 
Care & Share. “Misi didirikannya Afrakids ini 
ada empat: sosial, spiritual, entepreneurship 
dan communitiy. Nah, pada gerakan Afrakids 
Beyond Grateful ini, keempat misi tersebut 
bisa terwujudkan. Dampaknya, bisa dirasakan 
langsung oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, maksud dari 
dampaknya bisa langsung dirasakan oleh 
masyarakat adalah melalui sistem penjualan 
kaos koleksi terbaru itu yang banyak melibatkan 
kaum ibu  serta khusus tahun ini, memulai 
dengan melibatkan juga anak-anak difabel.

“Dalam launching Beyond Grateful ini, kami 
mengadakan acara menggambar untuk anak-
anak difabel. Karya anak-anak ini akan dibuat 
menjadi merchandisedan kami bantu pasarkan 

Afrakids Konsisten 
Berdayakan Anak Difabel 
dan Kaum Ibu

melalui sistem bisnis kami. Kami percaya anak-
anak difabel bisa menghasilkan karya-karya 
produktif. Melalui sistem bisnis Afrakids, karya 
anak-anak difabel ini bisa dinikmati banyak 
orang. Seluruh keuntungan dari penjualan 
merchandise akan disalurkan ke yayasan 
tempat anak-anak difabel ini bernaung,” kata 
Romi Yuslakh, Head of Retention  PT Afra Insan 
Amanah.

Lebih detail Romi menjelaskan, dalam 
pemasaran produk-produk Afrakids tersebut 
selama ini menggunakan sistem Bazarafra. 
Sistem ini merupakan saluran pemasaran yang 
bekerjasama dengan para ibu, baik yang full 
di rumah atau bekerja di kantor, ingin mencari 
penghasilan tambahan untuk keluarganya. 
“Namun yang ibu-ibu cari ini bukan hanya uang. 
Mereka membutuhkan kesempatan untuk bisa 
produktif, berkembang, sekaligus menyebarkan 
nilai-nilai Islam,” jelas Romi.

Sejak dimulai lima tahun lalu, sudah ada 
2.000 agen dan lebih dari 50 ribu reseller yang 
bergabung dalam bisnis keagenan Bazarafra

Afrakids memang hadir untuk membantu 
orang tua mendidik nilai-nilai Islam kepada 
anak-anaknya. Dalam acara ini, ada talkshow 
dengan Aishwa Nahla, balita yang pandai 
bersholawat beserta orang tuanya. “Kita bisa 
belajar banyak tentang mengajarkan nilai-nilai 
Islam dari mereka,” sebutnya.
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KASKUS terus berinovasi untuk 
mempertajam sekaligus memperkuat 
posisi sebagai situs terdepan dalam 
berdiskusi dan berinteraksi mengenai 

mengenai minat, hobi dan komunitas di 
Indonesia. Setelah melakukan pembaruan desain 
dan menampilkan 10 kanal yang mewakili topik 
minat dan hobi pada pertengahan Agustus lalu, 
kini KASKUS memperkenalkan KASKUS TV 
(www.kaskus.tv).

Terintegrasi erat dengan KASKUS Forum, 
KASKUS TV adalah situs video dengan 
pendekatan program dan video format 
pendek seputar minat, hobi dan gaya hidup. 
Dalam menghadirkan kontennya, KASKUS 
TV bekerjasama dengan para pegiat hobi, 
komunitas, dan para partner konten.

Edi Taslim, CEO KASKUS Networks, 
menyatakan, “KASKUS TV menghadirkan 
tayangan konten yang sudah dikurasi dan 
spesifik mengenai minat dan hobi, sesuai 
dengan fokus utama KASKUS. Di tahap awal ini, 
KASKUS TV menghadirkan lebih dari 45 katalog 
program dengan total durasi lebih dari 200 jam 
video. Kami berharap berbagai program yang 
ditayangkan dapat melengkapi, memberikan 
informasi dan hiburan, serta menghidupkan 
diskusi serta interaksi para kaskuser dan 
komunitas,” sebutnya. 

Kaskus TV sebagai 
Situs Video Seputar 
Minat dan Hobi

Peluncuran KASKUS TV ini dihadiri oleh 
Ricky Pesik, Wakil Kepala BEKRAF, Angga 
Dwimas Sasongko, CEO & Founder Visinema 
Pictures, Adib Hidayat, Host KASKUS Original 
Program “BERMUSIK”, Sheryl Sheinafia, 
Penyanyi & Bintang Tamu “BERMUSIK”, dan 
perwakilan komunitas.

KASKUS TV memproduksi beberapa 
program original yang dibuat khusus, seperti 
BERMUSIK, sebuah web series mengenai musik 
dan hobi yang dipandu oleh Adib Hidayat 
dengan bintang tamu Dipha Barus, Armand 
Maulana, Ari Lasso serta Sheryl Sheinafia.

KASKUS TV menghadirkan konten-konten 
berkualitas melalui kerjasama dengan beberapa 
partner, seperti Narasi.TV, Endeus.TV, Opini.
id, SuperMusic, SuperAdventure, Indonesia 
Kaya, dan lain-lain. Secara khusus KASKUS TV 
bekerjasama dengan Visinema Pictures untuk 
menayangkan secara eksklusif beberapa serial 
film pendek karya rumah produksi di industri 
perfilman Indonesia.

Edi Taslim menambahkan, “Platform video 
KASKUS TV dan fasilitas studio serta auditorium 
dibangun untuk mendukung berbagai aktifitas 
online dan offline komunitas di KASKUS. Juga 
untuk menghargai konten tulisan berkualitas 
karya Kaskuser yang akan diproduksi dan 
dikembangkan menjadi web series, baik format 
video dan audio podcast.”
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Platform media sosial telah mencoba 
mencari cara untuk mewujudkan 
experience belanja di Media Sosial 
selama bertahun-tahun. Pada tahun 

2010, Levi meluncurkan “Friends Store,” 
channel berbelanja berbasis di Facebook yang 
memungkinkan pembeli untuk login lewat 
Facebook dan memberikan Like atau Share 
produk-produk Levi. Dalam 5 tahun, clothing 
brand tersebut mengalami penurunan Like pada 
produk di toko online nya – seperti kebanyakan 
brand lain yang menggunakan channel seperti 
ini.

Demikian pula, Twitter telah menguji 
berbagai cara untuk mengintegrasikan Social 
Commerce. Meskipun taktik ini biasanya menjadi 
berita utama, mereka kesulitan memecahkan 
masalah untuk meyakinkan orang untuk 
membeli melalui Twitter.

“Salah satu hambatan utama untuk 
mensosialisasikan cara belanja adalah banyak 
orang yang enggan mencampur pengalaman 
berbelanja dengan aktifitas jejaring sosial 
mereka; mereka melihat situs seperti Facebook 
dan Twitter sebagai alat untuk berkomunikasi 
dengan teman dari pada tempat untuk 
berberlanja. Kendala umum lainnya adalah 
ketidakyakinan pengguna media sosial untuk 
memasukkan data dalam berbelanja di jejaring 
sosial,” ungkap Silvia Ratna, CEO Refeed.id

Beberapa tahun terakhir juga menurut 
Silvia telah terlihat munculnya situs belanja 
yang memiliki fitur sosial seperti, Wanelo, Fancy, 
Fab.com, Polyvore. Dikarenakan situs-situs 
tersebut dirancang khusus untuk berbelanja, 
mereka tidak mengalami hambatan seperti yang 
disebutkan diatas.

Silvia menilai social commerce biasanya 
digunakan untuk merujuk pada pengalaman 
belanja online yang mencakup elemen sosial, 
seperti menyukai produk atau membeli sesuatu 
melalui tautan yang di post di Media Sosial. 
Namun, lanjutnya langkah terbaru dalam evolusi 
belanja sosial adalah experience yang benar-

Inovasi Jualan 
Langsung Tanpa 
Bikin Website 

benar menyeluruh: “Pengguna menemukan dan 
membeli produk dalam satu platform media 
sosial yang sama – tidak perlu melompat ke 
situs eksternal. Kelemahannya adalah, bisnis 
yang terjadi kerap menemui kendala pada 
proses bisnis yang membuat tidak terjadi skalasi 
bisnis maupun konversi,” tandas Silvia.

Untuk itu menurut Silvia hadirnya Refeed.id 
menyelesaikan dalam bentuk lain, menyesuaikan 
dengan budaya media sosial di Indonesia. 
“Dengan membuat minishop yang terintegrasi 
end-to-end dengan konsep Like2Buy, mulai 
dari mengeksekusi pertumbuhan traffic dari 
berbagai channel, membangun follower 
sebagai reseller dengan pembagian komisi 
ke reseller auto split, payment gateway untuk 
mempercepat scaleup bisnis di social media 
sebagai media automation, bahkan sampai pada 
fitur COD (Cash on Delivery) untuk melakukan 
penetrasi pasar dengan cepat dan aman. 
Refeed.id menyatukan konsep end-to-end 
solution dan Like2Buy dengan fokus membuat 
bisnis cepat tumbuh besar dengan berbagai 
fitur otomatisasi,” paparnya.
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MacroAd LINIKINI 
sebagai Media Hiburan 
dan Edukatif

Sebagai media advertising di luar ruang, eksistensi MacroAd 
LINIKINI di rangakaian KRL menjadi media hiburan alternatif bagi 
para penumpang. Dengan konten-konten informasi yang disaji 
secara menarik, MacroAd juga terus berusaha untuk menghadirkan 
beragam konten edukatif yang bermanfaat. 

MacroAd LINIKINI sebagai media 
advertising berbasis media luar 
ruang digital atau dikenal dengan 
sebutan digital out of home (DOOH) 

dan fokus menggarap transportasi massal 
publik,  dalam hal ini kereta rel listrik (KRL) 
Commuter Line Jabodetabek, sukses menggaet 
hati banyak penumpang. Menurut penelitian 
yang dilakukannya, para penumpang kereta api 
100% mengetahui keberadaan layar DOOH yang 
terpajang di setiap gerbong kereta. 

Dibalik kesuksesannya dikenal oleh para 
pengguna kereta, tentu ada kerja keras yang 
dilakukan oleh MacroAd. Selain suguhan konten 
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yang menarik, ada tim operasional yang selalu 
memonitor agar setiap tayangan berjalan 
dengan baik sehingga bisa disaksikan tanpa 
hambatan.

Adalah Rudi Chandra selaku Head 
of Operation MacroAd LINIKINI yang 
bertanggungjawab terhadap teknis di lapangan. 
Ia mengomandoi tim untuk memastikan semua 
konten yang dipasang berjalan lancar termasuk 
konten berbayar yang tayang sesuai dengan 
orderannya. 

bisa diselesaikan melalui program yang telah 
dibuatnya. “Kami bisa lakukan dari kantor. 
Tapi kalau trouble-nya cukup berat, misalnya 
di hardware atau server di kereta, kami riset 
langsung ke lapangan. Kami ada tim yang 
standby di lapangan untuk mengecek setiap 
perangkat yang terpasang.”

Yang menarik, semua perangkat teknologi 
dari software sampai ke infrastruktur perangkat 
dibuat secara mandiri oleh MacroAd. Teknologi 
baru ini dirangkai satu per satu oleh tim yang 
ada di MacroAd. Tapi canggihnya teknologi 
ini mampu memantau pergerakan, kecepatan, 
hingga posisi kereta berada di mana, sekaligus 
berfungsi memonitor perangkat yang online dan 
yang sedang offline (kereta tidak beroperasi 
atau karena kendala teknis). 

Terkait proses penayangan konten di KRL, 
Rudi menjelaskan, “Kami lakukan transfer data 
konten (playlist) dari kantor. Playlist ini yang 

Menurut Rudi, agar konten bisa tampil di 
layar DOOH ini melalui beberapa teknologi dan 
perangkat. Perangkat-perangkat inilah yang 
terus dipantau selama 24 jam, siang dan malam. 
“KRL itu kan operasionalnya sekira 21 jam, mulai 
pukul 03.00 pagi sampai 24.00 WIB. Nah, dari 
pagi sampai malam itu kami monitor terus 
melalui sistem yang telah dibuat,” sebutnya.

Semua di monitor langsung dari kantornya. 
Meski demikian, dirinya bisa mengetahui 
perangkat mana saja yang normal dan mana 
yang sedang mengalami masalah. Jika ada 
trouble yang sifatnya masih kecil, hal itu pun 
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kami upload setiap hari ke server. Nanti secara 
otomatis, ketika kereta beroperasi, playlist 
langsung terunduh. Setelah diunduh semua 
dengan baik, barulah server di tiap rangkaian 
kereta yang mengoperasikannya sehingga 
playlist terputar otomatis,” katanya.

Untuk keamanan, MacroAd LINIKINI juga 
menyematkan CCTV untuk memonitor semua 
perangkatnya yang ada di dalam kereta.  

Tantangan
Diakui Rudi, salah satu tantangan terbesar 

menempatkan perangkat di tempat bergerak 
seperti KRL ini adalah goncangan. Sehingga 
perangkat/hardware yang dipasang harus 
didesain yang bisa tahan akan getaran keras.

Dari pengalamannya, rerata error yang 
terjadi kebanyakan dikarenakan ketidaktahanan 
hardware atas goncangan. “Ya, goncangan 
ini adalah masalah yang terus kami antisipasi. 
Sebab, rata-rata perangkat yang rusak atau 
error disebabkan karena goncangan. Ini yang 
terus kami develop agar sebuah alat bisa lebih 
tahan. Tapi sejauh ini sih tidak ada yang parah 
banget kerusakannya,” sebutnya.

Ia mencontohkan, ketahanan monitor 
(layar) yang dipasang di setiap gerbong bisa 
tahan di atas 3 tahun. Dari 924 layar yang ada, 
saat ini pihaknya baru mengganti layar tidak 
lebih dari 30 unit saja. Layar berukuran 38 inch 
yang dibagi 2 ini dibuat custom, diimpor dari 
Taiwan. “Untuk hardware ini sebagian besar 
impor termasuk layar. Sementara softwarenya 
yang kami terus kembangkan sendiri.”

Tantangan berikutnya, konten audio visual 
yang ditayangkan dalam gerbong kereta 
juga harus beradu dengan suara kecepatan, 
penumpang, gawai, pengumuman, dan lainnya. 
Hal inilah yang sering membuat audio tidak 
terlalu jelas didengar oleh penumpang. “Tapi 
untuk hal ini kami sudah melakukan riset, jika 
volume media outdoor yang kami pasang sudah 
sesuai standar sehingga tidak mengganggu 
kenyamanan penumpang. Kalau terlalu kencang 
juga kami dikomplain,” tukasnya.

Sejauh ini, berdasarkan beberapa riset 
lembaga survey seperti Nielsen dan Markplus, 
MacroAd LINIKINI merupakan sebuah media 
yang menghibur dan menjadi teman perjalanan 
bagi para pengguna KRL di Jabodetabek. “Di 
kereta mereka rata-rata punya waktu hampir 1 
jam tanpa melakukan apa-apa, dengan media 
kami jadi bisa menonton dan lebih enjoy. 
Kelebihan lainnya, karena media kami tanpa 
remote, sehingga mau tidak mau mereka 
tonton.”

Ke depan, pihaknya juga berusaha untuk 
semakin memperbanyak konten-konten yang 
berupa pelayanan. Misalnya, saat ini MacroAd 
menyediakan salah satu fungsi yang tampil 
di layar yang bisa dimanfaatkan oleh KCI 
(pengelola KRL –red) untuk memberikan info 
bagi para penumpang. “Konten-konten edukasi 
ini yang mudah-mudahan bisa diperbanyak lagi, 
semisal budaya antre. Dengan edukasi yang 
dilakukan, maka bertransportasi ke depan akan 
bisa lebih baik lagi,” demikian Rudi. (Choen)
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