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Beberapa hari lalu saya diajak kawan lama ketemuan di satu cara penggalangan dana 
untuk membantu para korban gempa Lombok. Pergaulannya yang cukup dekat dengan 
artis khususnya artis musik, membuat ia dan kawan-kawan mudah mengajak para insan 
musik untuk ambil bagian di acara tersebut, dan singkat kata acara sukses. Mereka 

berhasil mengumpulkan sejumlah dana yang yang cukup banyak. Tetapi bukan acaranya yang ingin 
saya sampaikan, kata sambutan kawan itu yang membuat saya harus mengambil napas panjang. 
“Ingat Joko ngga?” Ia bertanya sambil menyebut satu nama lain yang saya tidak begitu ingat. “Dia 
meninggal,” katanya sayu. Tentang Joko, orangnya sehat, enerjik, mampan, begitu juga kawan satu 
lagi yang ia sebut, tapi saya lupa namanya. Pembicaraan akhirnya berlanjut pada pola hidup dan 
polutan yang menurutnya tanpa disadari  telah mengepung kita dari segala penjuru. Tak hanya 
cahaya matahari yang makin tidak bisa dinikmati, tapi juga makanan sehat yang dibutuhkan agar 
tubuh tetap sehat. Terlalu banyak makanan yang asalnya dari bahan-bahan, dengan kandungan 
toksin. Dari sayuran, bukan lagi sayur organik melainkan sayuran yang sudah penuh baluran pestisida 
hingga residu lainnya yang terakumulasi menjadi toksin bagi tubuh dan toksin sudah menunjukkan 
kejahatannya, yakni buruk bagi kesehatan. Dalam hati saya bersyukur,  edisi September 
membahas bisnis sayuran hingga pemasaran dengan metoda kekinian. Menggunakan aplikasi digital 
akan memangkas tangan-tangan yang terlibat di dalamnya, sehingga petani mendapat untung yang 
lebih bagus. Demikian juga konsumen, mereka bisa mendapat sayuran yang segar dan sehat dengan 
harga yang juga bagus. Anda konsumen ingin makin sehat atau Anda ingin terlibat dalam bisnis, 
sekaligus mendukung masyarakat sehat yang kuat, silakan unduh inspirasinya di www.elshinta.com.

Salam,

Widodo
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Panduan Bisnis

Pertanian
Digital
Digitalisasi telah terjadi di berbagai sektor, tak terkecuali di bidang 
pertanian. Digitalisasi di bidang pertanian ini terus didorong pemerintah 
agar visi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan 
Dunia 2045 dapat tercapai. Secara umum, pertanian digital ini akan 
mempermudah akses bagi petani untuk lebih terlibat dalam mengawal 
seluruh proses pertanian termasuk produksi dan segala kegiatan 
ekonominya. Para petani juga akan teredukasi terkait rantai produksi 
bahkan bisa mengetahui kinerja tengkulak yang bermain dalam pasar. 
Dengan bantuan teknologi, para petani juga akan semakin paham 
tentang kondisi tanamannya.

Penggunaan internet terutama media sosial semakin terasa 
manfaatnya. Sudah banyak jenis usaha yang mengandalkan media 
online untuk mempromosikan sekaligus sebagai sarana mereka 
membuka lapak. Demikian pula dengan menjual sayuran atau buah 
yang kini mulai menggunakan media berbasis internet. Lalu adakah 
keuntungan lain dengan memanfaatkan teknologi tersebut?

Sayuran memang telah menjadi makanan pokok untuk masyarakat 
di Indonesia karena digunakan untuk bahan memasak dalam setiap 
harinya. OLeh sebab itu maka tak heran bila permintaan akan sayur 
mayur sangat tinggi setiap harinya. Selain sayuran, ada pula buah-
buahan yang tingkat permintaannya juga sangat banyak. Sesuai 
tuntutan zaman, maka bisnis ini pun sudah mulai menggunakan 
digital. Bagaimana Niam Muiz menanggapi hal tersebut?

Sayuran merupakan paling menguntungkan karena prosesnya cepat 
dan mudah pemasarannya. Kini, bisnis sayur segar telah menjadi 
salah satu pilihan usaha potensial. Tingginya kesadaran untuk 
mengkonsumsi makanan sehat membuat bisnis peluang sayuran 
semakin terbuka lebar. AKan tetapi, Anda tetap harus mengetahui 
jenis sayuran yang cocok dan paling diminati di daerah Anda. Dengan 
demikian keuntungan akan mudah untuk didapat. Lalu jenis sayuran 
apa saja yang cepat dalam penjualannya dan selalu diburu?

8 
Peluang

17 
5 Keuntungan Jualan 
Sayur Online

13 
Peluang

23 
ayO Segera tanam, ini 
JeniS Sayuran yang 
BanyaK DiBuru!
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Bisnis bidang agribisnis saat ini mulai dilirik karena hasilnya sangat 
menjanjikan. Ada banyak usaha yang bisa dimanfaatkan menjadi 
peluang menguntungkan. Bahkan dapat menghasilkan pundi-pundi 
rupiah. Apa sajakah itu?

Selama ini menyebut lahan yang sempit atau lahan yang terbatas 
sulit untuk membuka bisnis di bidang pertanian. Namun jangan dulu 
putus asa sebab dengan lahan yang tidak terlalu luas, Anda pun bisa 
memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan kita. Bukan tidak 
mungkin lahan sempit dapat memberikan keuntungan besar. Tentunya 
Anda harus mempersiapkan beberapa peralatan dan bahan-bahan 
yang menunjang keberhasilan. Berikut ada beberapa cara yang 
mungkin bisa Anda coba lakukan.

Permintaan akan sayur mayur sangat tinggi setiap harinya sebab 
sayuran menjadi kebutuhan untuk menunjang kehidupan setiap 
keluarga. Maka peluang usaha di bidang ini sangat bagus untuk 
dijalankan. Peluang usaha ini memang sangat besar dan Anda dapat 
memilih cara penjualan, misalnya di depan rumah, berkeliling, 
membuka kedai sayur di pinggiran jalan atau menjualnya secara 
online. Agar produk sayur dan buah Anda laku maka sebaiknya pahami 
terlebih dahulu strateginya.

Yohanes berkeliling dari satu desa ke desa lain untuk mengetahui, apa 
yang sebenarnya ia bisa bantu untuk petani. Sebuah pengalaman telah 
mengetuk hatinya, dan bertekad untuk membuat pilihan pendanaan 
yang lebih baik untuk para petani. Ia mendirikan startup bernama 
Crowde untuk membantu petani. Sementara Sayurbox melihat 
sebauh peluang bisnis dari sulitnya masyarakat perkotaan untuk 
mendapatkan bahan makanan terutama sayuran yang masih segar. 
Sayurbox merupakan sebuah aplikasi untuk memudahkan setiap orang 
bisa memesan sayuran dan buah-buahan dan diantarkan langsung 
ke rumah setiap hari. Sedangkan di bidang organik ada Tantyo Bangun 
menjadi salah satu orang yang concern pada bidang pertanian 
berbasis digital. Tanto ingin mengembangkan ekonomi digital sehingga 
didirikanlah kecipir.com sebagai wadah penjualan berbasis online 
dari aneka produk organik para petani. Mereka bisa menginput hasil 
panennya langsung melalui aplikasi di Android, konsumennya adalah 
masyarakat di pasar digital.
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40 
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Negara-negara maju di dunia, umumnya mereka berhasil menerapkan 
standardisasi di negaranya. BSN sebagai lembaga pemerintah 
non-kementerian di Tanah Air memiliki tugas pokok dalam 
mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi tersebut. 
Tercatat, per Juli 2018, pelaku usaha yang melakukan standardisasi 
produk (SNI) mencapai 1.465 perusahaan dengan 3.259 produk.

67 
maeStrO
BamBang PraSetya

Irma Husnul Khotimah merintis bisnis sagon bakarnya dari modal hanya Rp200 ribu. Berkat inovasi, Irma kemudian sukses mengangkat citra sagon 
sebagai penganan tradisional yang hampir sirna kembali ke pentas nasional bahkan hingga ke Jerman dan Australia. Industri fesyen muslim masih 
banyak didominasi oleh kalangan perempuan. Fahmi Hendrawan melihat ada peluang besar dengan membuka busana muslim dengan segmen pria. 
Naluri bisnisnya pun terbukti ampuh, karyanya diminati pasar luar negeri. Kuliner masih menjadi favorit dalam dunia bisnis. Willy Hono pun tertarik 
untuk menggarap bisnis kuliner dengan mengusung makanan serba pedas. Omzet ratusan juta saban bulan berhasil dikumpulkannya. Pricillia  Putra 
Jaya sempat merasa frustasi karena harus berhenti dari tempat kerja dan mengurus keluarga. Terinspirasi dari sang buah hati, ia mendirikan toko 
yang menjual suvenir anak-anak dan memberinya pundi-pundi rupiah yang tidak bisa terbilang sedikit.

77 
Pencerahan 

Kendati masih muda, tak menghalangi keinginan Prilly Latuconsina 
untuk mengeluti dunia bisnis. Bahkan berkat kerja kerasnya, ia sudah 
memiliki beragam bisnis yang sukses dikembangkannya. Prilly berhasil 
membuktikan bahwa ia memang memiliki kemampuan bisnis yang baik 
dan tidak hanya menjual nama besar saja.

93 
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       I September 2018 I Tahun X I @eMajels6



PENERBIT:

PT Content First Indonesia

PEMIMPIN REDAKSI. 
Iwan Haryono

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI.
A. Widodo

REDAKTUR PELAKSANA
Cucun Hendriana

REDAKTUR. 
Ervina Rias Palupi 

FOTOGRAFER. 
Reza Hardiyani

DESAIN GRAFIS. 
Tazdik Zs, Antonius Galih 

MEDIA SOSIAL. 
Budhi Sutisna, Rossa

KEUANGAN 
Yesi

MARKETING: 
Arief Anditantyo, Dedy Setiadi AS 

Telp. (62-21) 584 2285
Fax: (62-21) 587 3750

IKLAN & PROMOSI:
Telp. (62-21) 58359113
Fax. (62-21) 58359093 

ALAMAT REDAKSI/SIRKULASI/IKLAN
Jl. Kedoya Duri Raya No. 36

 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520
(62-21) 58359109

Email: majalahelshinta2@gmail.com

REKENING PEMBAYARAN: 
Bank BCA a.n PT Content First Indonesia

A/C 459.30.71.955
Cabang Wisma Indocement

Kenyataan bahwa lebih dari separuh petani tergolong sebagai masyarakat 
yang kurang mampu, menggerakan hati Muhamad Nanda Putra. Pendapatan 
petani selalu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
keluarganya. Bersama temannya, Kukuh Budi Santoso, mereka membuat 
platform online bernama Tanijoy yang bertujuan membantu kelompok tani 
memperoleh alternatif pembiayaan usaha serta akses market.

97 
inDuStri Kreatif

Seni kerajinan banyak macamnya. Namun kreativitas diperlukan agar 
kerajinan dapat menghasilkan karya yang indah. Demikian pula dengan 
Cevi Agis yang memilih menggunakan lilin sebagai media kreasinya. 
Lilin-lilin tersebut diukirnya dengan motif khas Indonesia yakni batik. 
Karya unik Agis pun mendapat apreasiasi hangat. Dalam sebulan 
ratusan lilin ukir telah dibuatnya.

103 
BiSniS uniK
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Bisnis Pertanian
Semarak Platform

Digital
Digitalisasi telah terjadi di berbagai sektor, tak 

terkecuali di bidang pertanian. Digitalisasi di bi-
dang pertanian ini terus didorong pemerintah 

agar visi dalam mewujudkan Indonesia sebagai 
Lumbung Pangan Dunia 2045 dapat tercapai.
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B
erdasarkan data yang ada, saat ini petani 

Indonesia mulai didominasi kalangan 

tua yang berusia 45 tahun, yakni seban-

yak 61%. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 37,77 juta 

penduduk Indonesia bekerja di sektor pertani-

an, lebih besar dari sektor-sektor bisnis lainnya. 

Namun, belum banyak anak muda yang tertarik 

dengan dunia pertanian konvensional. Nah, 

dengan mendorong tumbuhnya pertanian digi-

tal, diharapkan akan mampu melahirkan banyak 

petani milenial.

Diketahui, pertanian merupakan sektor yang 

cukup vital sehingga penting untuk mencari 

terobosan-terobosan yang bisa mendorong 

agar sektor ini semakin bergeliat. Di era revolusi 

industri 4.0 ini, mengintegrasikan pertanian 

dalam sistem digital adalah salah satu solusi 

yang bisa dilakukan. Inovasi ini cukup responsif 

dengan perkembangan zaman yang semakin 

akrab dengan sistem internet.

Secara umum, pertanian digital ini akan mem-

permudah akses bagi petani untuk lebih terlibat 

dalam mengawal seluruh proses pertanian ter-

masuk produksi dan segala kegiatan ekonomin-

ya. Para petani juga akan teredukasi terkait 

rantai produksi bahkan bisa mengetahui kinerja 

tengkulak yang bermain dalam pasar. Dengan 

bantuan teknologi, para petani juga akan sema-

kin paham tentang kondisi tanamannya. 

Namun disisi lain, konsep pertanian digital ini 

akan mendapat hambatan jika petani sendiri ti-

dak melek teknologi atau belum mengerti peng-
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gunaan smartphone. Hal ini masih memung-

kinkan, sebab jumlah petani dengan usia tua 

yang cukup besar dan berada di pelosok desa 

masih jauh dari sentuhan teknologi digital. Oleh 

sebab demikian, edukasi pemanfaatan teknologi 

seperti smartphone juga perlu dilakukan.

Pemerintah sendiri telah meluncurkan proyek 

digitalisasi pertanian, antara lain di Jawa Barat 

yang diyakini bakal meningkatkan hasil panen 

padi sebanyak 20 persen. Proyek ini dibuat un-

tuk ribuan petani di sembilan kabupaten, yakni 

Kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, 

Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Cia-

mis, dan Tasikmalaya. Tujuannya adalah untuk 

mentransformasi pertanian yang saat ini masih 

tradisional agar menjadi lebih modern dan 

mendidik petani menjadi pengusaha agrobisnis 

andal. 

Di hilirnya, saat ini sudah banyak pengembang 

aplikasi yang fokus menggarap hasil pertanian. 

Umumnya yang bermain di sektor ini adalah 

generasi muda yang tergerak untuk berkiprah di 

bidang pertanian. 

Misalnya Kecipir.com sebagai marketplace yang 

menjual aneka sayuran, buah-buahan, dan bera-

gam produk pertanian lainnya yang berbasiskan 

online. Selebihnya, aplikasi serupa juga cukup 

beragam, misalnya Sayurbox, Limakilo, TaniHub, 

Agromaret, dan lain-lain. 
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Keberadaan para pengembang aplikasi tersebut 

penting, sebab umumnya para petani kesuli-

tan dalam menembus pasar. Dengan potensi 

pasar digital yang makin berkembang, hal ini 

memungkinkan produk pertanian bisa diserap 

lebih baik sehingga para petani bisa merasakan 

hasil kerja kerasnya. 

Pengembang aplikasi yang juga fokus di bidang 

pertanian adalah Karsa. Aplikasi ini sebagai 

perwujudan konsep pertanian digital yang 

berfungsi berbagi pengetahuan kepada petani. 

Selain  memberikan informasi pertanian kepada 

para petani, produsen produk pertanian, serta 

pemerintah, melalui aplikasi ini para petani juga 

bisa mendapatkan informasi cara menanam 

tanaman yang baik. Di sisi lain, produsen dan 

pemerintah juga bisa mengetahui apa saja hal 

yang dibutuhkan oleh para petani, serta me-

monitor harga produk pertanian di pasar.

Aplikasi lainnya, Simbah. Simbah adalah aplikasi 

yang bisa membantu petani untuk bertanya 

segala hal tentang dunia pertanian. Selain itu, 

mereka pun bisa membantu para petani untuk 

menjual hasil panen langsung kepada kon-

sumen, sehingga bisa meningkatkan harga jual 

hasil panen tersebut. 
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Lalu, ada juga Eragano. Eragano merupakan se-

buah startup yang menyediakan solusi dari hulu 

ke hilir di sektor pertanian. Aplikasi ini dapat 

membantu para petani terkait penjualan per-

lengkapan pertanian dan pupuk, penjualan hasil 

panen, sistem pengelolaan sawah, sampai pem-

berian pinjaman untuk petani. Demikian juga 

iGrow, yang merupakan  platform digital yang 

memungkinkan untuk berinvestasi di bidang 

pertanian dan memantaunya secara online. 

iGrow menghubungkan tiga pihak di industri 

pertanian; investor, petani, dan konsumen. 

Di luar startup-startup tersebut, masih ada 

startup yang memiliki fokus sama untuk 

mengembangkan industri pertanian. Kehadi-

ran startup di bidang pertanian ini diharapkan 

mampu menjadi daya dorong agar bidang ini 

semakin berjaya di masa mendatang. (Choen, 

bbs/Foto: ist) 
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Keunggulan Industri
Pertanian Digital,

Produk Selalu
Khas Terjaga

Sayuran memang telah menjadi makanan pokok untuk masyarakat di Indo-
nesia karena digunakan untuk bahan memasak dalam setiap harinya. OLeh 
sebab itu maka tak heran bila permintaan akan sayur mayur sangat tinggi 

setiap harinya. Selain sayuran, ada pula buah-buahan yang tingkat permin-
taannya juga sangat banyak. Sesuai tuntutan zaman, maka bisnis ini pun 

sudah mulai menggunakan digital. Bagaimana Niam Muiz menanggapi hal 
tersebut.
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Bagaimana prospek 
atau peluang usaha 
tersebut?

Peluang usaha industri pertanian dgn melepas-

kan diri dari aspek pemasaran digital senantiasa 

merupakan bisnis evergreen, selalu memiliki 

permintaan pasar yang melimpah. Dengan kata 

lain selama pasar induk setiap kota memerlukan 

ribuan ton pasokan maka industri pertanian 

merasa akan tumbuh. Perkembangan di sisi 

agrobisnis yang sekarang menggejala adalah 

kecanggihan teknologi yang tidak sekadar men-

gandalkan lahan pertanian atau dalam bahasa 

umum saat ini adalah penggunaan, terapan 

hidopronik yang lebih sehat tanpa pestisida dan 

memungkinkan dilakukan di perkotaan.

Sementara disisi lain mekanisme pemasaran-

nya pun melangkah kepada modus pengiriman 

dalam kemasan yang membuat bisnis ini bisa 

dijalankan secara online.

Perpaduan antara hidroponik dengan pema-

saran online lah yang menumbuhkan cabang 

bisnis yang disebut pertanian digital.

Karena konsumen yang semakin cenderung 

memilih maka jumlah konsumen digital ini me-

ningkat sejalan dengan penggunaan teknologi 

online. Sebagai contoh penjualan agro di 

bidang kesehatan seperti bawang tunggal, 

daun-daun yang beragam namun dibutuhkan 

oleh penderita penyakit, dan jenis makanan 

diet yang disukai kaum ibu adalah contoh pasar 

yang sangat besar saat ini.
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Apa yang harus   
dipersiapkan?

Hal terpenting yang 
harus diperhatikan 
dalam bisnis ini?Pemahaman teknik mengenai metode pertanian 

yang tidak konvensional adalah syarat dasar 

karena umumnya jenis pertanian ini memerlu-

kan pengelolaan dan pengolahan yang lebih 

bersifat bersih, sehat dengan volume produkti-

vitas yang tinggi.

Selanjutnya persiapan dari segi marketing mulai 

dari penampilan produk, kemudian memban-

gun jejaring online dan kerjasama dengan 

industri pengiriman barang. Jika hasil di kedua 

sisi tersebut berjalan efektif maka bisnis Anda 

siap dimulai.

Sebagaimana diuraikan diatas kecanggihan dan 

konsistensi terhadap teknologi non konven-

sional pertanian menjadi sangat penting. Hal ini 

tidak hanya diuji cobakan namun harus sudah 

dijamin hasil produksinya menjadi pasokan 

yang menetap sehingga tidak menimbulkan 

masalah ketika penjualan berlangsung.

SDM dengan kesanggupan menyediakan kema-

san dan mengemas juga menjadi utama karena 

penampilan produk sangat penting dalam 

pertanian digital.

Delivery
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Apa kelebihan dan 
kekurangan dalam 
bisnis ini?

Keunggulan dari industri pertanian digital 

adalah produknya yang khas terjaga dalam stan-

dar kebersihan dan merujuk kepada penetapan 

kualitas hasil pertanian. Jika hal ini tidak dapat 

dipertahankan maka gugurlah persyaratan 

pertama pertanian digital sedangkan dari segi 

kelemahan sebagaimana produk pertanian 

menyangkut konsistensi pasokan yang kadang 

berada dalam jumlah besar atau menyusut.

Hal ini akan menimbulkan gejolak harga yang 

membuat konsumen merasa pasokan ini tidak 

dapat diandalkan secara jumlah maupun harga 

oleh karena itu berpegangan pada sumber dari 

andalan pasokan sangat menentukan terhadap 

kesuksesan bisnis ini.

Trik menghadapi 

persaingan?

Trik persaingan mulai dari apa yg dipandang 

dari konsumen yaitu kemasan namun sebaik-

baiknya kemasan tetap sangat tergantung pada 

kualitas produk didalamnya hal ini lah yang 

terkait dengan kualitas pemasok yang sebel-

umnya sudah dibahas dengan kata lain setelah 

penampilan produk Anda harus menjamin kuali-

tas rasa maupun komposisi dari hasil pertanian 

tersebut yg tanpa catat kimia, tanpa kadaluarsa 

dan tetap segar.

Apabila pasokan berasal dari pemasok dari luar 

maka harus dijamin kesanggupan pemasok 

yang tidak sekadar bisnis ini dijadikan sampin-

gan agar tidak terjadi fluktuasi di atas.
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Keuntungan 
Jualan

Sayur Online
Penggunaan internet terutama media sosial 

semakin terasa manfaatnya. Sudah banyak jenis 

usaha yang mengandalkan media online untuk 

mempromosikan sekaligus sebagai sarana mereka 

membuka lapak. Demikian pula dengan menjual 

sayuran atau buah yang kini mulai menggunakan 

media berbasis internet. Lalu adakah keuntungan 

lain dengan memanfaatkan teknologi tersebut?

55
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1.  Praktis
Hampir semua orang akan memilih cara yang paling 

praktis dalam segala hal, terutama yang berkaitan 

dengan kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini, orang pun 

terkadang enggan pergi ke supermarket karena butuh 

banyak waktu, tenaga, biaya dan kurang efisien. Nah, 

celah bisnis ini yang dimanfatkan.  Dimana kehadiran  

melalui online sangat membantu sebab tidak perlu 

keluar rumah dan bisa melihat-lihat dulu produk apa 

yang akan dibeli.
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2. Satu  Kawasan
Karena sayuran atau buah dapat busuk maka berjualan 

sayur secara online biasanya berada pada satu 

kawasan yang tidak terlalu jauh, minimal dalam satu 

kota. Pesanan bisa dilakukan sehari sebelumnya dan 

esoknya pesanan sudah diantar.
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3. Barang diantar
Harga memang agak mahal dibanding pasar karena 

adanya biaya antar. Biaya tersebut akan lebih irit 

dengan membeli sekaligus banyak atau bermacam-macam. 

Pesanan diantar pada jam tertentu ketika konsumen 

siap memasak dan sesuai dengan apa yang dipesan.
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4. Ketersediaan produk
Ketika berbelanja ke warung belum tentu barang yang 

Anda cari ada. Sementara melalui pembelian online, 

barang yang Anda cari kemungkinan besar tersedia dan 

dalam kondisi masih baik.
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5. Membantu petani
Banyak petani terbantu jika sayur yang dijual diambil 

dari kebun mereka. Secara ekonomi, penghasilan mereka 

lebih terjamin karena bisa memasok sayuran dan buah 

hasil panen secara teratur. (teks:eri,bbs)

       I September 2018 I Tahun X I @eMajels22



Ayo Segera Tanam,
Ini Jenis Sayuran yang Banyak 

Diburu!
Sayuran merupakan paling menguntungkan karena prosesnya 
cepat dan mudah pemasarannya. Kini, bisnis sayur segar telah 
menjadi salah satu pilihan usaha potensial. Tingginya kesada-

ran untuk mengkonsumsi makanan sehat membuat bisnis 
peluang sayuran semakin terbuka lebar. AKan tetapi, Anda 

tetap harus mengetahui jenis sayuran yang cocok dan paling 
diminati di daerah Anda. Dengan demikian keuntungan akan 
mudah untuk didapat. Lalu jenis sayuran apa saja yang cepat 

dalam penjualannya dan selalu diburu?
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Buncis

Bunga Kol

Slobor

Budidaya buncis sangat menguntungkan 
karena harganya lumayan mahal  walaupun 
prosesnya sangat lama tapi memiliki ban-
yak penggemar.

Jenis sayuran ini memiliki pertumbuhan 
yang sangat cepat juga sangat mengun-
tungkan. Padahal harganya tergolong 
mahal namun peminatnya tetap banyak. 

Kubis Cina atau orang Jawa lebih menge-
nalnya dengan slobor, merupakan jenis 
sayuran yang digunakan sebagai bahan 
masakan capcay. Selain itu bisa juga di 
gunakan sebagai campuran masakan pecel. 
Walau cara menanamnya cukup sulit karena 
membutuhkan karakteristik khusus yang 
harus dipenuhi, sayuran ini termasuk men-
guntungkan. 
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Selada

Mentimun

Selada menjadi salah satu jenis lalapan 
yang paling diminati. Harganya tergolong 
mahal untuk sayuran jenis lalap. Cara pena-
namannya pun bisa menggunakan sistem 
hidroponik.

Tanaman pertanian ini mudah sekali panen 
dalam waktu singkat. Dalam satu bulan 
sudah bisa panen. Hal ini menjadikan bu-
didaya mentimun menjadi bisnis pertanian 
yang cepat untung, laris dan enteng modal. 
Sekaun timun lokal adapula Zuccini timun 
Jepang ini banyak dipakai dalam masakan-
masakan Jepang seperti sush dan nilai 
jualnya pun sangat tinggi.
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Masih ada beberapa sayuran lain yang juga 
laris dijual seperti brokoli, wortel, jagung 
manis, oyong, terong, tomat merah, dan 
kentang. Ada pula bawang merah, bawang 
putih, cabai, bawang Bombay dan paprika. 
(teks:eri,bbs)

Kacang Panjang
Menjadi salah satu sayuran yang mudah 
ditanam dengan harga tidak terlalu mahal 
sehingga juga tergolong dalam budidaya 
tanaman sayur yang paling menguntung-
kan. 
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Usaha Agribisnis
yang Menguntungkan

Bisnis bidang agribisnis saat ini mulai dilirik 
karena hasilnya sangat menjanjikan. Ada 
banyak usaha yang bisa dimanfaatkan 
menjadi peluang menguntungkan. Bahkan 

dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apa 
sajakah itu?

Rp
Rp

Rp
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Sayuran

Tanaman
Hias

Sebagaimana kita tahu, sayuran dikonsumsi 
setiap hari. Sebagai bisnis selalu dibutuh-
kan maka peluangnya pun sangat besar. 
Sayuran bisa ditanaman dengan meng-
gunakan cara hidroponik jika lahan yang 
dimiliki sempit karena dengan perawatan 
yang tepat akan membuat hasil melimpah.

Tanaman hias juga merupakan peluang 
usaha yang menjanjikan sebab tidak hanya 
dari satu jenis tanaman hias saja yang bisa 

dijual. Aneka macam tanaman hias ini yang 
bisa menarik calon pembeli. Lakukan survei 

dulu jenis tanaman hias seperti apa yang 
Anda ingin budidaya. Kenali jenis-jenis 

tanaman dan bagaimana daerah sekitar 
Anda apakah tanaman tersebut cocok di 

tempat bersuhu dingin atau panas. Tana-
man hias dapat dijual dapat berbentuk 
bibit maupun dalam pot. Tanaman hias 

juga bisa Anda sewakan untuk acara-acara 
tertentu.
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Tanaman
Obat

Tanaman
Buah

Meski belum banyak yang mengambil pelu-
ang usaha di bidang tanaman obat, tidak 
ada salahnya Anda memanfaatkannya. 
Sebab tanaman obat tergolong sebenarnya 
termasuk mudah dijual dimana sudah me-
miliki segmen pasar sendiri.

Tidak hanya sayur, buah-buahan juga ban-
yak penggemarnya. Tanaman buah ini pun 

sekarang bisa menggunakan cara mena-
nam dalam pot atau biasa disebut tambul-
apot. Ini merupakan solusi bagi Anda yang 

memiliki lahan sempit tetapi ingin mena-
nam buah-buahan.
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Tanaman
Bonsai

Cangkok
dan Bibit

Selain tanaman hias, tanaman bonsai juga 
memiliki banyak peminat terutama dari 
kalangan atas karena harganya yang luma-
yan mahal. Walau tidak seramai tanaman 
hias, bisnis ini tidak hanya rupiah tapi juga 
pengetahuan pasar dan relasi yang men-
guntungkan. Sehingga Anda tidak perlu 
mencari pelanggan karena mereka yang 
akan datang sendiri.

Usaha bibit dan cangkok ini bisa dijalankan 
dengan modal yang sedikit namun keun-

tungannya bisa berlipat. Anda bisa memu-
lai dari menjual dari bibit tanaman untuk 

masakan seperti thyme dan rose mary, 
hingga bibit buah jambu, alpukat, atau 
anggur. Sasaran penjualan tidak hanya 

untuk kalangan pribadi tapi bisa pula 
komunitas atau kerja sama dengan badan 

pemerintahan . Jika cocok maka Anda 
bisa mendapatkan order rutin dari badan 

tersebut.

@eMajels30        I September 2018 I Tahun X I



Jamur

Mengolah
Produk Pangan

Jamur juga dibutuhkan dan mendatangkan 
keuntungan. Penjualannya tidak lagi di 
pasaran lokal dalam negeri tapi sudah sam-
pai ke luar negeri. Ini peluang besar yang 
bisa Anda manfaatkan. Contohnya jamur 
tiram jamur memiliki pasar yang besar di 
masyarakat. Sebagai pembudidaya jamur, 
Anda bisa memasok jamur ke berbagai 
restoran seperti restoran vegetarian. Anda 
juga mengolah jamur menjadi produk yang 
disukai masyarakat. Jika Anda bisa mengo-
lah jamur menjadi sesuatu yang baru, maka 
harga jualnya bisa menjadi lebih tinggi.

Mengolah produk pangan dan menjualnya 
ke pasar bisa pula menjadi peluang usaha 

agribisnis. Ada banyak sekali panganan 
yang bisa diolah menjadi produk yang 

bernilai. Jadi Anda harus memilih salah 
satu bahan yang paling mudah dan men-

guntungkan untuk diolah. Berikan sesuatu 
yang menarik dari produk yang Anda buat 

yang akan menjadi ciri khas. 
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Menjual Alat
dan Mesin Pertanian

Alat dan mesin pertanian bisa menjadi langkah tepat jika ingin 
mengembangkan peluang agribisnis. Anda bisa memulainya dari 
menjadi reseller atau mencari supplier yang berkualitas agar tidak 

mengecewakan pembeli. Sebaiknya lakukan survei  untuk mengetahui 
barang yang berkualitas baik dan yang harus dihindari. Pasar yang bisa 

dibidik adalah  para petani atau peternak karena banyak para petani 
yang membutuhkan berbagai mesin untuk memudahkan pekerjaan 

mereka. (teks:eri,bbs)
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Memanfaatkan
Lahan Terbatas

Selama ini menyebut lahan yang sempit atau lahan yang terbatas 
sulit untuk membuka bisnis di bidang pertanian. Namun jangan dulu 
putus asa sebab dengan lahan yang tidak terlalu luas, Anda pun bisa 

memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan kita. Bukan tidak 
mungkin lahan sempit dapat memberikan keuntungan besar. Tentunya 

Anda harus mempersiapkan beberapa peralatan dan bahan-bahan yang 
menunjang keberhasilan. Berikut ada beberapa cara yang mungkin 

bisa Anda coba lakukan.
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Hidroponik
Hidroponik adalah sistem budidaya yang menggunakan air sebagai media 
utamanya, tanaman bisa tumbuh dengan baik tanpa menggunakan tanah. 
Budidaya ini mudah untuk dikembangkan. Banyak jenis dalam budidaya 
secara hidroponik diantaranya tanaman dengan memanfaatkan paralon, 
stoples, ember, gelas atau botol plastik. Banyak keuntungan yang bisa 

diperoleh dengan sistem budidaya ini diantaranya adalah hasil yang organik 
dan segar. Ruang yang di butuhkan hidroponik biasanya membutuhkan 1-2 

meter dan itu bisa menampung 20 sampai 25 tanaman setiap lubang tanam. 
Tanaman hasil hidroponik lebih sering dicari oleh restoran dan supermarket 

karena hemat air untuk mencuci, tidak menggunakan pestisida, higienis 
karena tidak menyentuh tanah dan tidak diserang hama seperti ulat.
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Pot

Sistem
vertikultur

Budidaya menggunakan pot tergantung pada 
lokasi Anda berada dan berapa luas lahan 
sempit Anda di pekarangan. Jika di daerah 
yang tinggi maka Anda cocok untuk bertanam 
sayuran di pot dan jika di dataran rendah 
maka Anda harus menyesuaikan dengan tana-
man apa yang cocok di dataran rendah. Untuk 
media yang dibutuhkan seperti arang sekam, 
tanah, dan pupuk kompos.

Sistem tanam vertikultur adalah cara pena-
naman vertikal atau bertingkat. Metode ini 
sangat cocok untuk diterapkan dalam mem-
budidayakan tanaman yang berumur singkat 

seperti sayuran mulai dari sawi, kangkung, 
seledri,kailan, pakcoy hingga tomat. Verti-

kultur sendiri memiliki banyak model seperti 
vertikultur gantung, tempel, tegak, hingga rak.
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Tabulampot
Ingin menanam pohon yang berbuah tapi lahan 
yang dimiliki sempit pun tak perlu pusing. Se-
bab tanaman buah dalam pot atau yang disebut 
dengan tabulampot bisa menjadi alternatif. 
Anda hanya perlu rajin menyiramnya. Per-
awatan khusus yang bisa diberikan adalah den-
gan memberikannya pupuk yang bisa dilakukan 
seminggu sekali.

Aeroponik
Metode ini membiarkan akar yang hanya 

menggantung di udara, tanpa menggunakan 
tanah. Teknik ini menghasilkan tanam yang 

tumbuh lebih cepat dah produksi yang tinggi. 
Sayuran yang dibudidayakan dengan metode 

ini terbukti memiliki kualitas yang baik, segar, 
memiliki aroma dan cita rasa yang tinggi. 

Biasanya sayuran yang berumur pendek seperti 
caisim, pakcoy, selada, kailan, kangkung dan 

sebagainya.
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Kontainer
Kontainer pun dapat Anda manfaatkan untuk 
bercocok tanam. Media tanam yang digunakan 
seperti tanah, arang sekam dan pupuk kompos 
atau pupuk kandang yang sudah matang dan 
siap digunakan sebagai media.

Pohon 
Mikro

Pohon mikro hanya membutuhkan wadah 
kecil saja sudah cukup karena dipanen dengan 
jangka waktu yang relatif singkat dan di kon-

sumsi secara segar.
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Kebun Atap
Rumah

Jika rumah Anda memiliki tingkat maka Anda bisa berkebun dengan 
memanfaatkan lantai dua rumah untuk menanam. Caranya seperti halnya 

berbudidaya di pekarangan rumah biasanya.
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Kebun Buah
Buatan

Kebun buah buatan merupakan penanaman pohon di depan rumah dengan 
tanaman buah- buahan seperti anggur, mangga dan lainnya. Cara penana-

man seperti pada umumnya. (teks:eri,bbs)
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7
BISNIS SAYURAN

Permintaan akan sayur mayur sangat tinggi setiap harinya sebab sayuran 
menjadi kebutuhan untuk menunjang kehidupan setiap keluarga. Maka 

peluang usaha di bidang ini sangat bagus untuk dijalankan. Peluang usaha 
ini memang sangat besar dan Anda dapat memilih cara penjualan, misalnya 
di depan rumah, berkeliling, membuka kedai sayur di pinggiran jalan atau 

menjualnya secara online. Agar produk sayur dan buah Anda laku maka 
sebaiknya pahami terlebih dahulu strateginya.
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1  Car i  Pemasok

2  Memi l ih  sayur

Jika Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis sayur dan 
buah maka Anda harus mencari beberapa alternative pamasok. 
Agar ketika pemasok satu sedang tidak bisa maka Anda sudah 
memiliki pemasok yang lain. Pastikan mencari pemasok yang 

berkualitas.

Pemilihan sayur membutuhkan waktu sebab sayuran tidak 
tahan lama sehingga tidak bisa disimpan dalam jangka pan-
jang. Sifatnya yang mudah layu dan busuk membuat sayuran 

diusahakan harus laku dalam satu hari tersebut. Untuk itu Anda 
harus pandai  memperkirakan sayuran apa saja yang cepat 

laku. Setelah dipilih yang bagus dan tidak, Anda bisa menjual 
keduanya dengan patokan harga yang berbeda tetapi tetap 

rata-rata harga pasaran.
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3  Surve i  Harga 4  Memi l ik i
Cata tanAda baiknya Anda melakukan survei ter-

lebih dahulu. Dengan mengetahui harga 
di pasaran maka Anda dapat menentukan 
kisaran harga sendiri yang pas. Anda juga 
harus mencari tengkulak atau pedagang 
partai besar untuk mendapat harga yang 

murah sehingga ketika dijual kembali harga 
yang Anda tawarkan masih dalam batas 

kewajaran.

Peluang usaha sayuran segar berikut-
nya adalah memiliki buku catatan untuk 

membantu Anda dalam mengelola usaha. 
Misalnya jika ada pembeli yang menan-

yakan sayuran atau buah yang kebetulan 
Anda tidak memilikinya, maka Anda dapat 
mencatatnya dan bila banyak yang menan-
yakan hal yang sama, berarti Anda menye-

diakannya.

SP EC IA L

PR IC E

NO W :

Rp . 2 .0 0 0.0 0 0
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5  Pengemasan

6  S iap  Antar

Pastikan sayur dalam keadaan tidak begitu basah dan masih 
segar ketika dikemas. Dengan dikemas selain lebih tahan 

lama, juga membuat sayur terlihat lebih bersih dan higienis. 
Selain itu juga menarik minat calon pembeli. Jika sayur yang 
Anda jual bersih, dikemas dengan baik, walaupun harga agak 
tinggi dari harga pasaran, tetap saja sayur Anda akan diminati 

pembeli.

Karena faktor kesibukan atau tidak ada waktu maka kesempa-
tan ini harus dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan teknologi 
pemesanan customer bisa langsung terhubung  dengan Anda. 

Berikan sayuran segar seperti yang Anda tawarkan agar cus-
tomer tidak kecewa.
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7  Produk  Tambahan
Untuk menarik pembeli sekaligus menjadi pembeda usaha 

Anda dengan yang lain, maka Anda harus berinovasi. Caranya 
antara lain dengan menjual produl tambahan yang masih 

berhubungan. Karena Anda berjualan sayur, maka lengkapi 
dengan produk kebutuhan dapur seperti bumbu masak atau 

kerupuk. (teks:eri,bbs)
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CrowdE
Startup Investasi
Sahabat Petani

Yohanes, menghabiskan waktu lebih dari tiga bulan kelil-
ing dari satu desa ke desa lain untuk mengetahui, apa yang 
sebenarnya ia bisa bantu untuk petani. Sampai akhirnya ia 

bertemu seorang bapak di sebuah desa di Jawa Tengah, yang 
mendapatkan pinjaman dari rentenir dengan jaminan anak 
gadisnya. Pengalaman itu membuat Yohanes terketuk hat-
inya, dan bertekad untuk membuat pilihan pendanaan yang 

lebih baik untuk para petani.
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D
orongan untuk bisa berkontribusi secara 

nyata membantu kehidupan para petani 

sudah muncul di dalam diri Yohanes sejak 

masih kuliah.  Saat itu, ia mengikuti pro-

gram KKN di sebuah desa di Jawa Barat. Yohanes 

mendapat tugas membantu perekonomian 

seorang ibu yang suaminya baru saja mening-

gal. 

Ia dan teman-temannya lantas mencari cara 

bagaimana bisa membantu si ibu. Idenya pada 

saat itu adalah dengan mengajaknya membubi-

dayakan jamur tiram. Mereka bawakan bibitnya, 

mengajarkan cara membubidayakan, hingga 

mencarikan pihak yang mau membeli jamur 

tiram tersebut. 

Enam bulan kemudian, saat Yohanes sudah 

kembali ke Jakata, sang ibu menelpon, meng-

abarkan bahwa usaha jamur tiramnya berhasil. 

Perekonomian sang ibu meningkat hingga bisa 

menyekolahkan anaknya ke sekolah perawat. 

Pengalaman tersebut membuat ia merasa 

senang bisa membantu secara nyata sebuah 

keluarga petani . 

Selesai kuliah, Yohanes melihat bahwa sektor 

pertanian dan peternakan merupakan salah satu 

sektor industri yang memiliki opportunity besar. 

Ia pun sempat memulai bisnis peternakan ayam 

dan cukup berhasil. Namun, pada saat itu ada 

kejadian di mana harga ayam turun drastis aki-

bat ulah beberapa pelaku industri peternakan 

ayam yang menjual ayam sakit dengan harga 

murah. Usahanya pun bangkrut dan ia mera-

sakan betapa tekanan itu sangat besar.
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Membantu akses
permodalan petani

“Kita waktu itu mikir, kalau kita saja yang boleh 

dibilang kelas menengah, bisa tertekan habis-

habisan seperti ini, bagaimana dengan pemain-

pemain kecil?” ujar Yohanes. Setelah kejadian 

yang ia alami, Yohanes justru semakin tertarik 

untuk mencari cara bagaimana meningkatkan 

daya saing petani-petani kecil. 

Yohanes, menghabiskan waktu lebih dari tiga 

bulan keliling dari satu desa ke desa lain untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya ia bisa bantu 

untuk petani. Sampai akhirnya ia bertemu 

seorang bapak di sebuah desa di Jawa Tengah, 

yang mendapatkan pinjaman sebesar dua juta 

rupiah dari seorang rentenir. Yang menyedihkan, 

pinjaman dari rentenir tersebut harus dibayar 

mahal dengan jaminan anak gadisnya. Pengala-

man menyaksikan hal itu membuat Yohanes 

kaget dan terketuk hatinya. “Saya pikir masa 

pinjam dua juta jaminannya anak perempuan-

nya. Saya pikir pasti ini ada something kalau 

buat kita tidak wajar, dan tidak masuk di otak 

aja. Ngeri ya?” ujar lulusan Universitas Prasetya 

Mulya tersebut. 

Kembali ke Jakarta, ia kemudian menggagas 

sebuah startup peer to peer (P2P) lending yang 

mengkhususkan diri pada pemberian akses 

permodalan bagi para petani bernama Crowde.  

P2P Lending merupakan salah satu dari sekian 

banyak layanan fintech atau financial technolo-

gy yang sedang berkembang pesat di Indonesia. 

Dengan pemanfaatan teknologi, layanan P2P 

Lending mampu menyelenggarakan layanan 

investasi dan kredit pinjaman yang lebih seder-

hana, cepat dan transparan. 

Dalam aplikasi berbasis app dan website terse-

but, para petani dipertemukan dengan pemodal 

yang siap menginvestasikan uangnya pada 
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proyek-proyek pertanian yang tersedia. Menurut 

Yohanes, Crowde menggunakan konsep crow-

funding di mana orang-orang bisa ikut patun-

gan mendanai sebuah proyek pertanian dan 

akan mendapatkan profit dari bagi hasil proyek 

tersebut. “Simpelnya adalah gimana caranya 

kita bisa patungan untuk bantuin si petani,” ujar 

Yohannes. 

Modal memang menjadi salah satu masalah 

klasik bagi dunia pertanian. Lemahnya akses 

petani terhadap sumber-sumber modal formal 

disebabkan oleh prosedur yang tidak seder-

hana. Sementara skala usaha petani yang relatif 

kecil membuat bank berpikir seribu kali sebelum 

menyalurkan dana kredit. Belum lagi sektor per-

tanian dianggap sebagai sektor yang berisiko 

tinggi akibat faktor alam seperti bencana banjir, 

kekeringan atau serangan hama yang sewaktu-

waktu bisa terjadi. 

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan 

pada April 2016, penyaluran pembiayaan atau 

kredit ke sektor pertanian baru tercatat sebesar 

Rp257,8 triliun atau sekitar 6,4% dari Total Kredit 

Perbankan nasional yang sebesar Rp4.003,1 

triliun. Angka tersebut menunjukkan masih 

minimnya dukungan lembaga keuangan formal 

pada petani. 

Selama tiga tahun berdiri, Crowde telah mem-

bantu lebih dari 14 ribu petani padahal semula 

hanya sekitar 30 petani . Sudah menjangkau 

hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Nusa 

Tenggara, Maluku dan Papua.  Sementara itu,  

jumlah investor yang terlibat tercatat mencapai 

lebih dari 20 ribu investor.
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Lebih dari sekadar
 P2P Lending

Sebagai layanan teknologi yang bermitrakan 

petani, Crowde memiliki tantangan tersendiri 

yang berbeda dengan startup atau platform P2P 

Lending lainnya. Misalnya pada kemampuan 

petani dalam mengelola modal. Yohannes me-

nuturkan, 90% masalah pertanian terletak pada 

kesalahan manajemen keuangan. 

Banyak petani yang belum mampu mengalo-

kasikan modal pertanian yang ia punya secara 

efektif dan efisien sehingga menghasilkan 

profit yang besar. Selain itu, rendahnya literasi 

keuangan seringkali membuat petani men-

campuradukkan dana pribadi dan dana usaha 

sehingga nantinya, pertanggungjawabannya 

akan sulit.

Karena itulah, Crowde menyalurkan modal ke 

petani tidak dalam bentuk cash, tetapi barang 

seperti bibit, pupuk dan sebagainya. “Kita bikin 

ekosistem yang enggak pake cash. Karena 90% 

masalah pertanian adalah karena miss manage-

ment of money.” ujar Yohannes.

Selain masalah pengelolaan modal, Crowde 

juga membantu sampai pada tahap pemasa-

rannya. Secara tradisional, para petani akan 

menjual hasil panennya ke tengkulak-tengkulak 

dengan harga yang seringkali tidak banyak 

menguntungkan para petani. Untuk itu, Crowde 

membantu menghubungkan secara langsung 

ke eksportir, pasar tradisional, swalayan, sampai 

pelaku-pelaku UMKM.
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Sementara untuk investor, mereka diberikan ke-

bebasan dalam memilih proyek pertanian mana 

yang ia masuki. Ada banyak jenis proyek per-

tanian dan peternakan yang bisa investor pilih 

mulai dari sayuran, buah-buahan, kopi, sampai 

peternakan seperti ikan, bebek dan ayam. 

Crowde menyediakan data lengkap kondisi 

petani, estimasi profit dan resikonya sehingga 

investasi lebih terukur.

Yohannes saat ini fokus untuk melakukan 

ekspansi ke wilayah-wilayah lain di Indone-

sia. Menurutnya, ada 26,1 juta petani di In-

donesia dan yang baru bekerjasama dengan 

Crowde masih sekitar 14 ribu petani. “Itu yang 

menjadi fokus kita saat ini, jadi bagaimana 

caranya semua petani bisa join ke komunitas 

kita,”ujarnya. Yohannes percaya teknologi bisa 

meningkatkan daya saing petani-petani kecil 

sehingga mereka sebagai produsen kebutuhan 

pangan kita sehari-hari bisa mendapatkan dera-

jat yang lebih tinggi. (teks:syahid/foto:reza)

Menurut Yohannes, pihaknya lebih menekankan 

pada sistem bagi hasil ketimbang bunga yang 

dibebankan di awal perjanjian. “Kita sebenarnya 

nggak pake bunga, artinya kita lebih ke shar-

ing profit. Kita punya program syariah di mana 

kaya musyarokah, murobahah, gimana akadnya, 

gimana bagi hasilnya”. ujar Yohannes.

Untuk penyalurannya, Crowde lebih me-

milih untuk memberikannya pada komunitas 

ketimbang petani individu. “Setiap petani yang 

mau bekerjasama dengan kita wajib tergabung 

dalam komunitasnya dulu. Jadi kita building 

communitynya dulu.” ujar Yohannes. Setelahnya, 

para petani diberikan pelatihan-pelatihan dan 

baru kemudian bisa mengajukan pinjaman.  

WORKTEAM

Sistem Bagi
Hasil
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SayuRbox
Inovasi Teknologi untuk

Potong Rantai Suplai
 Produk Pertanian

Sebuah survei yang dilakukan oleh Nielsen dalam laporan 
Nielsen’s New Global Health and Ingredient-Sentiment Sur-
vey tahun 2016 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat 

Indonesia terhadap pola hidup sehat meningkat. Survey 
tersebut mengatakan bahwa masyarakat Indonesia semakin 
peduli dengan kandungan gizi pada makanan yang mereka 

konsumsi. Meningkatnya kesadaran pola hidup sehat tersebut 
mendorong semakin tingginya permintaan terhadap sayuran 

atau bahan makanan yang segar.
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N
amun, untuk mendapatkan bahan 

makanan terutama sayuran yang masih 

segar bukanlah perkara yang mudah. 

Terlebih lagi bagi masyarakat perkotaan 

yang punya kesibukan tinggi sehingga tidak 

bisa setiap hari datang ke pasar atau supermar-

ket yang menjual sayuran segar. Hal itulah yang 

tampaknya dilihat oleh sebuah startup bernama 

Sayurbox sebagai peluang bisnis. Sayurbox 

merupakan sebuah aplikasi yang memung-

kinkan setiap orang bisa memesan sayuran 

dan buah-buahan dan diantarkan langsung ke 

rumah setiap hari. 

Menurut Pratiwi Woro Riesandhini Kepala 

Operasional Sayurbox, ide mendirikan startup 

ini berasal dari keresahan salah satu foundernya 

Amanda Cole saat pulang ke Indonesia setelah 

menyelesaikan studi di luar negeri. Amanda 

yang hobi bercocok tanaman tersebut mencoba 

menanam kale, sejenis sayuran berwarna hijau 

yang sekilas mirip dengan sawi. Saat panen, 

Amanda bingung di mana ia harus memasarkan-

nya.

Pada saat itu ia akhirnya tahu, bahwa untuk bisa 

sampai di dapur, sayuran telah melewati rantai 

suplai yang cukup panjang. Mulai dari petani, 

tengkulak, pasar, kemudian baru ke tangan kon-

sumen. Dari sana, muncul ide untuk memotong 

rantai suplai sayur yang panjang dari petani ke 

konsumen sehingga pembeli bisa mendapatkan 

sayur yang benar-benar masih segar. “Jadi kita 

bikin inovasi yang memotong supplay chain 

dari petani ke konsumen,” ujar Pratiwi atau yang 

akrab disapa Tiwi tersebut. 

Sayurbox bekerjasama dengan petani secara 

langsung dan memudahkan konsumen men-

gakses sayuran dan buah segar melalui website 

dan aplikasi. Sayurbox menggunakan sistem pre 

Memotong Rantai
Suplai
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order di mana konsumen yang menginginkan 

sayuran segar bisa memesannya satu hari 

sebelum sayur tersebut dikirim. Namun, ada 

juga item produk pertanian seperti salad yang 

bisa dipesan pada hari yang sama meski masih 

terbatas.

Sistem pre order yang diterapkan oleh Sayurbox, 

selain memungkinkan konsumen mendapat say-

uran segar, juga meminimalisasi produk segar 

yang terbuang. Saat jumlah pesanan pada satu 

hari terlihat , Sayurbox akan melakukan agregasi 

jumlah pesanan konsumen dan menginformasi-

kan kepada petani mitra tentang jumlah bahan 

segar yang harus dipanen. Bahan panen segar 

tersebut kemudian dikirim ke hub milik Sayur-

box. 

Tiwi mengakui bahwa pihaknya memang tidak 

bisa seratus persen memotong rantai suplai 

sehingga produk pertanian dari petani bisa 

langsung ke konsumen. Produk pertanian 

berbeda dengan produk barang yang kapasitas 

produksinya sudah bisa dipastikan.

Sayurbox dalam hal ini berperan sebagai peran-

tara tunggal di mana hasil pertanian dari petani 

dikirim ke Sayurbox lalu langsung ke rumah 

konsumen. Hal ini sudah cukup efisien dalam 

memotong rantai suplai yang sebelumnya cu-

kup panjang.  Selain itu, Sayurbox juga berperan 

dalam memastikan kualitas hasil pertanian yang 

akan dikirim ke konsumen melalui tim yang 

dibentuk oleh Sayurbox.
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Menurut Tiwi, harga produk pertanian yang 

dijual saat ini lebih banyak ditentukan oleh para 

tengkulak. Itu membuat keuntungan petani 

seringkali lebih kecil karena dibandingkan keun-

tungan di tingkat tengkulak maupun di tingkat 

pedagang di pasar. “Dengan bekerjasama sama 

Sayurbox, petani bisa mendapat keuntungan 

yang lebih besar karena enggak ada tengkulak,” 

ujarnya. 

Tiwi menambahkan, petani juga bisa melakukan 

diversifikasi produk pertanian dengan melihat 

Meningkatkan
Pendapatan Petani

tren pembelian yang ada saat ini. Petani tidak 

fokus pada satu produk pertanian saja den-

gan mencoba produk pertanian yang sedang 

diminati dan harganya lebih tinggi. “Jadi mereka 

bisa belajar dan  berkembang bersama dengan 

Sayurbox,” ujar Tiwi. 

Tiwi mencontohkan, ada salah satu mitra pet-

aninya yang dahulu hanya menanam singkong 

dan ubi. Setelah bekerja sama dengan pihaknya, 

Sayurbox menyarankan untuk menanam Kale 

yang harganya cukup tinggi di Jakarta. Dari hasil 

menanam Kale tersebut, hasil yang didapatkan 

oleh petani ternyata 10 kali lebih besar daripada 

ketika ia menanam dua komoditas tadi.

Dari sini, Tiwi menyimpulkan bahwa selain 

petani tidak mendapat keuntungan besar dari 

harga pasar yang sesungguhnya, pengetahun 
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petani terhadap produk yang sedang diminati 

dan bernilai tinggi masih lemah. Ini lah be-

berapa faktor yang menyebabkan kesejahteraan 

petani di Indonesia masih rendah. 

Sementara itu, Sayurbox menerapkan strategi 

monetisasi dari persentase laba atau margin dari 

setiap penjualan produk. Selain itu, Sayurbox 

mendapatkan keuntungan dari sistem kon-

sinyiasi dengan mitra produsen yang menjual 

sayurannya di platform Sayurbox. 

Tiwi mengaku optimis untuk mengembangkan 

layanannya ke berbagai wilayah di Indonesia 

dari sekarang yang masih terbatas di Jabodeta-

bek. Selain itu, sebagai sebuah layanan teknolo-

gi, Sayurbox juga berusaha meningkatkan 

sistemnya agar semakin terotomatisasi. 

Dari segi prospek bisnisnya, pertanian merupak-

an salah satu industri yang tidak akan pernah 

mati karena merupakan produk yang dibu-

tuhkan sehari-hari. Terlebih lagi bagi produk 

pertanian sehat yang semakin diminati. “Kalau 

kita lihat emang pertanian itu jadi our future. 

Soalnya makin kedepan orang juga makin tinggi 

kesadarannya untuk hidup sekarang. Apalagi 

sekarang perkembangan teknologi semakin 

pesat, jadi kita tinggal kawinkan saja,” tutup 

Tiwi. (teks:syahid/foto:reza)
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Tantyo
Bangun

 

Pertanian digital menjadi salah satu bisnis yang cukup cerah. 
Misalnya yang dilakukan oleh Tantyo Bangun, lewat kecipir.

com ia mempertemukan antara petani dengan konsumen 
yang ingin membeli sejumlah produk sayur, buah, dan ola-

han organik. Pasarnya semakin meluas dan dipastikan selalu 
bertumbuh.

Garap Potensi 
Pasar Digital Bidang 
Pertanian Organik
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T
antyo Bangun, pria berusia 52 tahun ini 

menjadi salah satu orang yang concern 

pada bidang pertanian berbasis digital. 

Berlatar belakang sebagai pegiat NGO 

bidang pemberdayaan masyarakat, langkah 

Tantyo di bidang pertanian dimulai pada 2015. 

Dirinya melihat jika metode organik menjadi 

salah satu yang dapat memebrdayakan para 

petani. Selain itu, pertanian organik juga lebih 

ramah dan berkelanjutan dengan pendapatan 

yang lebih tinggi. 

Pemberdayaan terhadap para petani itu 

membuahkan hasil. Merekamengerti hasil 

panen yang baik. Masalahnya kemudian adalah 

bagaimana mereka bisa menembus pasar. “Um-

umnya, produk organik dar petani kecil kesu-

litan dalam menembus pasar. Awalnya produk 

organik bisa langsung dijual ke supermarket, 

lalu keluar aturan SNI, petani kecil tidak mampu 

memenuhi, pasarnya menjadi semain sulit,” 

keluh Tantyo.

Alternatif lainnya adalah dengan menjual 

langsung ek pasar tradisional. Tapi produk 

organiknya dianggap sama dengan produk 

non-organik lainnya. Dengan dinamika tersebut, 

akhirnya beberapa petani kembali ke pertanian 

agrokimia, sebab pasar yang dibidik pun pada 

akhirnya adalah sama. “Nah, saya melihat ini 
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sebagai masalah yang perlu solusi terbaik. Saya 

terpikir untuk mengembangkan ekonomi digi-

tal. Lalu dibuatlah kecipir.com sebagai wadah 

penjualan berbasis online dari aneka produk 

organik para petani. Mereka bisa menginput 

hasil panennya langsung melalui aplikasi di 

Android, konsumennya adalah masyarakat di 

pasar digital.”

Sejak dibangun platform digital ini, para petani 

lebih terbantu dalam memasarkan produknya. 

Sebab, berapapun hasil panennya, bisa dijual 

melalui aplikasi tersebut. Kini, 300-an petani 

yang berasal dari beberapa kawasan sep-

erti Cianjur dan Bogor, dapat menikmati jerih 

payahnya. “Kami membina antara 30—40 ke-

lompok tani di beberapa wilayah dengan jumlah 

pekerja sekira 300 orang,” aku Tantyo.

Diakuinya, perkembangan pasar digital di 

bidang pertanian khususnya organik saat ini cu-

kup pesat. Sebab, kini semakin banyak masyara-

kat yang teredukasi untuk konsumsi makanan 

yang lebih sehat. Selain itu, penggunaan 

e-commerce di kalangan masyarakat juga terus 

mengalami pertumbuhan yang signifikan.

“Sekarang sih yang menjadi fokusnya adalah 

bagaimana meningkatkan dan menyempur-

nakannya lagi. Kecipir.com sebagai social en-

terprise memiliki tujuan untuk mengutamakan 

keberlanjutannya. Sebagai bisnis bisa jalan 

dengan baik, tapi sebagai platform sustain-

ability-nya juga bisa jalan. Misalnya saja, kami 

berusaha untuk mengurangi limbah kemasan. 

Sayuran yang bisa dijual dengan tidak dikemas, 
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ya kami jual dengan tanpa kemasan. Selebihnya 

kami juga mempraktikkan reduce, isi ulang, dan 

lainnya.”

Menurut Tantyo, dengan mempertimbangkan 

komponen keberlanjutan dari hulu ke hilir, 

justru menjadikan sebuah bisnis menjadi lebih 

efisien. Sebab, secara keseluruhan dari produsen 

sampai konsumen menjadi lebih baik. “Keuntun-

gan ekonomi itu iya, tapi keuntungan terbe-

sar tetap untuk lingkungan yang lebih baik. 

Pestisida lebih sedikit, maka kita semakin sehat, 

lingkungan juga lebih baik,” katanya.

Saat ini Kecipir.com menjual beragam produk 

organik dengan jumlah antara 300—400 jenis 

(sayuran, buah, produk olahan lain –red). Se-

mentara untuk konsumennya sendiri, Kecipir.

com telah melayani di kawasan Jabodetabek. 

Hanya berbasis online, ke depannya bukan tidak 

mungkin Kecipir akan menjangkau masyarakat 

dan kawasan yang lebih luas lagi. “Kami menjual 

produk kiloan. Orang boleh beranggapan kalau 

produk organik itu mahal, tapi dibanding den-

gan supermarket, kami masih jauh lebih murah.”    

Tantyo mengungkapkan jika pertumbuhan 

bisnisnya per tahun masih berada di kisaran 

10—20 persen. Ia juga meyakini jika bisnis yang 

bergerak di bidang pertanian memiliki prospek 

yang cukup cerah. Semakin tingginya kesadaran 

masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 

mengonsumsi asupan yang sehat menjadi 
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salah satu indikasi yang menunjukkan potensi 

tersebut. 

Dirinya juga melihat, di era digitalisasi ini sema-

kin banyak anak muda untuk menggeluti bidang 

pertanian, khususnya di tradingnya. “Mulainya 

harus dari pasar. Kalau pasarnya menarik den-

gan penggunaan teknologi di bidang pertanian, 

maka anak muda akan semkin banyak yang 

meramaikan industri ini.”

Diakuinya, saat ini pelaku yang bergerak di 

pertanian organik masih minim. Dengan segala 

upaya, ia ingin agar ke depan semakin banyak 

petani yang bergerak di pertanian organik. 

“Oleh karena keberlanjutan menjadi hal utama, 

kalaupun dalam prosesnya saat ini masih ban-

yak petani yang pakai pupuk kimia, itu adalah 

proses yang akan menjadikannya sebagai petani 

organik.”

Sebagai sebuah marketplace online, Kecipir saat 

ini memiliki 7.000-an member dengan jumlah 

agen (penjual) 500-an. Menurut Tantyo, saban 

bulan Kecipir mampu menjual antara 7.000 

hingga 10.000 item. “Jangan khawatir soal agen, 

sebab kami buat rating sehingga para mem-

ber juga bisa melihat kualitas dari para agen. 

Nah, bagi para agen juga harus teliti, misal, dia 

punya sayur yang akan dipanen 20 kg (ditulis di 

aplikasi –red), lalu tiba-tiba diserang hama dan 

hanya bisa dipanen 15 kg. Maka sebelum dibeli 

konsumen, maka agen harus segera merevisi 

jumlahnya,” ulasnya. (Choen)

WORKTEAM
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Artikel Kopi

Bisnis Anak Muda

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

tanyakan sehubungan dengan isi 
eMajels, dapat mengirimkan surat ke 

redaksi:

eMajels,
Jl. Kedoya Duri Raya No.36

Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520. 
Atau ke alamat email 

emajels@gmail.com dan 
twitter @eMajels.

 Kami tunggu partisipasi Anda.

Terima kasih eMajels sudah mengulas artikel mengenai kopi pada edisi Agustus 2018 lalu.  Banyak 
ilmu yang didapat dan sekaligus terinspirasi dari para pelaku usahanya yang telah berhasil di bisnis 
ini. Maju terus eMajels!

Vivian, Jakarta

Kami senang telah membuat para pembaca puas dengan apa yang kami sajikan. Terima kasih Vivian.

Halo eMajels.. Saya punya usul nih. Bagaimana kalau mengulas tentang bisnis yang cocok dijalankan 
oleh anak muda atau milenial? Tentu akan sangat menginpirasi.

Fajar, Ciracas-Jakarta Timur

Usul yang sangat menarik. eMajels akan berusaha memenuhi keinginan Fajar karena kami senang 
jika bisa memberikan inspirasi. Terima kasih atas usulannya. 

Bisnis 

Kuliner Daerah

MerahPutih.ID, Hadirkan Layanan E-mail Karya Anak Bangsa

Ilham A. Habibie
Teknologi TingkatkanDaya Saing Bisnis

Afifudin
Sukses dengan UtamakanKualitas dan InovasiYanto Tjahyadikarta

Berkat Hobi Masak,Sukses Bisnis Restoran

Rendy Prayogi 
Craft dari Limbah AmpasTembus Pasar Global

Khas

Tanijoy, Platform Online Bervisi Sejahterakan Petani

Kopi Tuku

Ingin

 Tingkatkan

Konsumsi Kopi

Deasy Esterina

Yeheskiel Zebua

Tas Limbah 

Plastik Tembus 

Mancanegara

Sharmila Yahya

“Kalau Ingin 

Kaya Jadilah 

Pengusaha”
“Jangan Salah 

Memilih Bisnis 

Awal”

       I September 2018 I Tahun X I @eMajels61

SURAT PEMBACA



Sejak memutuskan untuk melanjutkan 
kuliah di Australia, dan menikah 
dengan Sultan Yaar Jorik Dozy, 
Nadia pun jarang terlihat di layar 

kaca. Kini ia kembali dengan membawa 
bisnis di bidang kesahatan dan kecantikan 
kulit bernama Vega Organics, produk 
perawatan kulit berbahan dasar natural 
dan organik. Nadia menjelaskan alasannya 
membuka bisnis skincare, karena 
penggunaan komestik yang selalu ia pakai 
ketika syuting, ternyata memberi dampak 
negatif bagi kulitnya. Nadia lalu mencoba 
membuat kosmetik berbahan baku alami. 
Namun mencoba membuka bisnis, ternyata 
tak semudah yang dipikirkan, Nadia pun 
mengaku sempat menyerah karena sulitnya 
mencari bahan-bahan yang benar-benar 
100 persen organic. Untung segalanya bisa 
diatasi dan ia pun berhasil meluncurkan 
produk kosmetiknya ke pasaran.  (Teks:eri/
ft:dok.ist)
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Banyaknya artis yang terjun ke bisnis kuliner tak membuat Zaskia Gotik latah 
mengikuti. Penyanyi yang terkenal dengan goyang itiknya memilih bisnis 
kontrakan di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang merupakan kampung 
halamannya. Sebenarnya bisnis pelantun lagu Satu Jam ini sudah berjalan sejak 

beberapa tahun terakhir. Hingga kontrakan milik Eneng sapaan akrabnya sudah memiliki 
total 10 pintu rumah petak. Eneng tak mengingkari bahwa profesi sebagai artis, belum 
tentu bertahan lama. Rupanya tidak hanya kontrakan, ia juga terus menambah luas 
sawahnya. Bahkan Eneng berani menginvestasikan hingga miliaran rupiah untuk membeli 
petak demi petak sawah hingga sekarang mencapai dua hektare di kawasan Cikarang. 
“Cita-cita ingin  punya minimal 10 hektare,” tandasnya.  (teks:eri/ft:dok.ist)
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Berlatar belakang sebagai 
penikmat steak, Zee Zee 
dan suaminya Prabu 
Revolusi ingin menawarkan 

sajian steak yang berkualitas, tidak 
mahal dan berbeda dari kedai 
steak kebanyakan. Menurut Zee 
Zee steak identik dengan hidangan 
yang mahal, jadi paling sebulan 
sekali ia dan suami makan steak. 
Muncul ide bagaimana caranya 
orang bisa makan steak setiap 
minggu dengan harga ternjangkau. 
Meski menghadapi cukup banyak 
kendala, Zee Zee dan Prabu akhirnya 
membuka resto dengan nama 
Prabu Steak dan Coffee. Restoran 
ini menyajikan beragam menu steak 
dengan kreasi unik, yaitu sambal 
matah.  (Teks:eri/ft:dok.ist)
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Verrell Bramasta sudah memikirkan 
masa depannya kelak dengan 
menggeluti dunia bisnis. Verrel 
merambah usaha di bidang kuliner 

dan yang terbaru meluncurkan sebuah aplikasi 
untuk berinteraksi dengan penggemarnya. 
Kini Verrel dan sang kekasih Natasha Wilona 
berencana membangun bisnis bersama yakni 
membuka usaha di bidang properti. Sudah 
sejak lama Verrel tertarik terjun di bidang 
properti. Ia pun sudah memiliki apartemen 
di kawasan Sentul, Jawa Barat. “Ada rencana 
ingin bangun kos-kosan. Terus kalau ada lahan 
yang lebih besar mau bikin town house. Jadi 
selain aplikasi dan media sosial, kami mau 
coba bisnis properti.” Natasha Wilona sendiri 
sebelumnya sudah memiliki bisnis di bidang 
kecantikan.  (Teks:eri/ft:dok.ist)

Bisnis
Properti

Verrell Bramasta
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Fenita Arie mengaku sedang giat dalam berbisnis. 
Bisnis yang tengah digelutinya tersebut di bidang 
fashion hijab. Bukan tanpa alasan, menurutnya saat 
ini industry modest war sangat menjanjikan. “Pasar 

dunia hijab sangat lumayan dan pemintaan juga sudah 
banyak,” ujarnya.  Menurut istri presenter Arie Untung ini 
minat masyarakat akan busana tertutup dan sopan masih 
sangat tinggi. Berkolaborasi dengan brand L.Tru, Fenita 
mengaku optimis bisa melanjutkan modest fashion untuk 
jangka panjang. Sebagai Brand Ambassador merk tersebut, 
Fenita semangat dalam menuangkan idengnya untuk 
mengembangkan konsep busana. “Untuk koleksi terbaru, 
harus dipikirkan secara matang dan butuh waktu untuk 
merealisasikan detail rancangan yang diinginkan,” tukasnya. 

 (Teks:eri/ft:dok.ist)

Bisnis 
Fashion 
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Standardisasi untuk 
Kemajuan Negeri

Bambang Prasetya
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Fokus Prof. Dr. Bambang Prasetya 
selaku Kepala Badan Standardisasi 
Nasional (BSN) dalam membangun 
dan mengembangkan standardisasi 

di Tanah Air tak bisa diragukan lagi. Dalam 
berbagai kesempatan, ia selalu menyampaikan 
jika majunya sebuah negara tak bisa dilepaskan 
dari standardisasi. Penerapan sistem manajemen 
mutu, misalnya, dapat meningkatkan 
kepercayaan dunia terhadap sebuah negara.  

Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam 
pengembangan standardisasi begitu kuat. Hal 
itu bisa terlihat dari payung hukum yang dibuat. 
BSN berpedoman pada UU No. 20 Tahun 2014 
tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian 
(untuk lingkup barang, jasa, sistem, proses, 
dan personel) serta Peraturan Pemerintah No 
34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi 
dan Penilaian Kesesuaian Nasional. BSN sendiri 
dibentuk melalui Keputusan Presiden No 13 
Tahun  1997 yang selanjutnya mengalami 
beberapa kali perubahan Keppres dan yang 
terakhir dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 
2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.

Negara-negara maju di dunia, 
umumnya mereka berhasil 
menerapkan standardisasi 
di negaranya. BSN sebagai 
lembaga pemerintah non-
kementerian di Tanah Air 
memiliki tugas pokok dalam 
mengembangkan dan membina 
kegiatan standardisasi tersebut. 
Tercatat, per Juli 2018, 
pelaku usaha yang melakukan 
standardisasi produk (SNI) 
mencapai 1.465 perusahaan 
dengan 3.259 produk.
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bertumbuh dengan adanya standardisasi. 
“Kita, mau tidak mau, standardisasi harus 
terus digenjot agar menjadi daya dorong 
kemajuan bangsa di seluruh lini. Kita harus yakin 
kalau standardisasi menjadi salah satu cara 
memajukan bangsa secara cepat,” katanya. 

Peluang terciptanya standardisasi di 
berbagai lini cukup besar, meskipun masih 
banyak kendala yang harus dihadapi. Kesadaran 
masyarakat terhadap standardisasi masih 
terbelah ke dalam beberapa kategori. Misalnya, 
untuk pelaku usaha kelas industri menengah-
atas, umumnya mereka sudah aware dengan 

penerapan SNI. Namun, untuk kalangan UKM, 
penerapan SNI masih diperlukan edukasi lebih 
lanjut. Untuk itulah, BSN terus menggeber untuk 
mempublikasi UKM yang menjadi role model; 
sukses dengan menerapkan SNI.

Diketahui, per Juli 2018, pelaku usaha 
yang telah menerapkan SNI mencapai 1.465 
perusahaan dengan 3.259 produk. Perlu 
diketahui juga, pada dasarnya penerapan SNI 
yang ditetapkan oleh BSN ini bersifat sukarela. 
Namun jika kementerian/lembaga terkait 
memandang hal itu menyangkut Kesehatan, 

Ditilik dari sejarah, badan ini menggantikan 
fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional 
(DSN). Sementara untuk pelaksanaan tugas dan 
fungsi BSN di bidang akreditasi dilakukan oleh 
Komite Akreditas Nasional (KAN). KAN inilah 
yang memiliki tugas menetapkan akreditasi dan 
memberikan pertimbangan serta saran kepada 
BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan 
sertifikasi. 

Bambang menegaskan, standardisasi 
menjadi pemicu kemajuan di Negara-negara 
maju semisal Jerman, Kanada, Jepang, Swiss, 
dan lainnya. Demikian ekonomi juga akan 
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Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan 
(K3L), maka kementerian atau lembaga bisa 
mewajibkan SNI. 

Bagaimana strategi BSN agar pelaku usaha 
semakin aware terhadap penerapan SNI? Apa 
saja kendala dan solusinya? Bambang Prasetya 
menjelaskannya pada eMajels yang berkunjung 
ke kantornya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. 
Berikut ulasannya:

Pak Bambang, boleh dijelaskan 
apa saja tupoksi BSN?

Tugas pokok dan fungsi BSN ini setidaknya 
ada tujuh hal. Pertama, memfasilitasi para 
pemangku kepentingan dalam merumuskan 
standar nasional Indonesia (SNI) dan menjamin 
proses perumusan SNI bisa dilaksanakan sesuai 
aturan internasional dan pedoman yang telah 
ditetapkan oleh BSN tentang perumusan SNI. 
Kedua, berperan aktif dalam berbagai kegiatan 
organisasi standar internasional dan regional 
seperti ISO, IEC, CAC, APEC, dan lainnya 
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untuk memfasilitasi para ahli menyuarakan 
kepentingan Indonesia dalam forum organisasi 
tersebut.

Poin ketiga adalah bertindak sebagai 
enquiry point dan notification body terkait 
keanggotaan Indonesia dalam WTO. Keempat,  
BSN juga sebagai sekretariat KAN dalam 
menyelenggarakan kegiatan akreditasi 
kepada lembaga penilaian kesesuaian. Kelima, 
menyelenggarakan berbagai layanan publik di 
antaranya layanan IIN, layanan jasa penelusuran 
dan permintaan dokumen standar, layanan 
informasi tentang penilaian kesesuaian, JDIH, 
dan lain-lain.

Selanjutnya adalah mempromosikan 
dan memberdayakan pelaku usaha untuk 
menerapkan dan konsisten menerapkan SNI 
dalam meningkatkan daya saing produk 
nasional dan perlindungan konsumen. 
Terakhir, mengembangkan sistem dan skema 
penilaian kesesuaian agar penerapan SNI bisa 
berjalan sesuai dengan tujuan diterapkan/
diberlakukannya SNI.

Urgensi standardisasi produk di 
Indonesia?

Harap diketahui, standardisasi itu 
kan sebagai rangkaian proses mulai dari 
pengembangan standar (pemrograman, 
perumusan, penetapan, dan pemeliharaan 
standar) dan penerapan standar yang 
dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama 
dengan para pemangku kepentingan. Nah, 
pelaku usaha di Indonesia perlu melakukan 
standardisasi produknya lantaran beberapa 
alasan.
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Yang pertama, saat ini Indonesia menjadi 
anggota WTO dan juga telah ditandatanganinya 
berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti 
ACFTA, MEA, dan ke depan APEC. Harus 
diakui, hal ini akan menjadikan arus barang 
(produk dan jasa) bebas keluar-masuk pasar 
Indonesia. Dengan kondisi demikian, Indonesia 
sama halnya dengan negara lain, tidak mungkin 
melakukan hambatan tarif yang bisa memicu 

pelanggaran ketentuan WTO atau aksi balasan. 
Maka yang mungkin bisa dilakukan adalah 
dengan standardisasi produk.

Kedua, saat ini konsumen dihadapkan pada 
beragam jenis produk dan harga yang saling 
bersaing. Konsumen yang tidak jeli, bisa saja 
membeli produk dengan pertimbangan harga 
murah, namun tidak menyadari konsekuensi 
dan risiko dari produk yang tidak terjamin 
kualitasnya. Sebagai contoh, sebelum helm 
diberlakukan wajib SNI, orang bisa beli helm 
tanpa logo SNI, tentu dengan harga yang 
lebih murah. Tapi apakah fungsi helm untuk 
melindungi kepala sesuai dengan harapan? 
Produk helm yang sudah SNI itu telah melalui 
proses 9 pengujian di laboratorium yang 
terakreditasi KAN. Jelas, yang SNI lebih aman 
dan nyaman. 

Alasan lainnya?
Berikutnya, saat ini teknologi semakin 

berkembang dan melesat seiring lahirnya 
generasi milenial yang menjadikan kita 
memasuki era baru, yakni era industri 4.0. 
Semua serba online dan semua serba bisa 
dilakukan. Dalam konteks produk, maka 
peredaran produk yang dilakukan melalui 
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e-commerce sangat sulit bagi orang awam 
dalam memastikan bahwa produk tersebut 
berkualitas dan aman. Oleh sebab itu, 
standardisasi produk sangat diperlukan dan 
peraturan pemerintahnya sedang digodok oleh 
kementerian terkait.

Lalu yang terakhir, berdasarkan kebijakan 
pemerintah saat ini, semua proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah wajib menggunakan 
produk ber-SNI dalam negeri. Demikian pula 
dengan pasar ritel yang menginginkan produk 
yang dijual di ritelnya memenuhi SNI karena 
tidak mau mengambil risiko ketika ada sidak 
oleh pengawas pasar. Saya kasih contoh, di 
Bogor ada pelaku UKM mainan edukasi anak, 
Omocha Toys. Sebelumnya, produknya sering 
ditolak masuk ke pasar ritel (supermarket), tapi 
setelah menerapkan SNI, kini produknya dicari 
oleh pasar ritel. 

Saat ini jumlah pelaku usaha 
yang telah menerapkan SNI di 
Indonesia?

Untuk penerapan SNI di bidang Sistem 
Manajemen Mutu (SNI ISO 9001), jumlahnya 
sudah  ribuan perusahaan/organisasi. Namun 
khusus untuk yang menerapkan SNI produk, 
jumlahnya baru mencapai 1.465 perusahaan 
dengan 3.259 produk (per Juli 2018). Melihat 
trennya, bisa jadi angka ini akan terus 
bertambah seiring kesadaran pelaku usaha 
untuk menstandardisasi produknya.

Selama ini apa saja yang menjadi 
kendala utamanya? 

Terkait kendala yang selama ini dihadapi, 
misalnya, terkait ketersediaan Lembaga 
Penilaian Kesesuaian (LPK) yang melakukan 
proses sertifikasi SNI sukarela yang belum 
mencukupi dari sisi ruang lingkup produk yang 
harus disertifikasi maupun penyebarannya di 
wilayah Indonesia. Diketahui, mendirikan LPK 
itu memerlukan investasi besar dan harus ada 
kepastian kliennya.
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Di sisi lain, banyak industri bersemangat 
menerapkan SNI sukarela, tapi ternyata 
belum ada LPK-nya. Untuk itu dibutuhkan 
dukungan pemerintah dalam membangun 
LPK di Indonesia. Saat ini baru ada 180 
lembaga sertifikasi terakreditasi KAN dan 
1.274 laboratorium dan lembaga inspeksi yang 
terakreditasi KAN. 

Lalu, kendala lainnya adalah terkait dengan 
budaya kita yang masih melihat harga sebagai 
faktor terpenting dalam memutuskan untuk 
membeli barang. Berikutnya, masih minimnya 
pengawasan produk beredar sehingga masih 
adanya produk yang diberlakukan secara wajib 
SNI, tapi beredar di pasar dan belum tersentuh 
sanksi. Hal ini jelas merugikan industri yang 
sudah patuh menerapkan SNI.

Saat ini produk apa saja yang 
terkena kebijakan SNI wajib?

Pada dasarnya SNI yang ditetapkan 
oleh BSN itu sifatnya sukarela. Artinya, boleh 
melakukan, boleh juga tidak. Namun jika 
kementerian/lembaga terkait memandang hal 
itu menyangkut K3L, maka kementerian atau 
lembaga bisa mewajibkan SNI. Sampai saat ini 
ada 207 SNI yang diberlakukan secara wajib. 
Rinciannya, Kementerian Perindustrian RI 
sebanyak 103 SNI, Kementerian ESDM sebanyak 
29 SNI, Kementerian Pertanian sebanyak 3 SNI, 
Kementerian Perhubungan sebanyak 14 SNI, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 SNI, 
BPOM 2 SNI, dan Kementerian PU sebanyak 55 
SNI. 
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Bagaimana proses pemberlakukan 
SNI wajib ini?

Proses pemberlakukan SNI secara wajib ini 
harus melalui RIA (risk and impact analysis). 
Analisis ini meliputi kesiapan LPK terakreditasi, 
UKM yang mungkin terkena dampak SNI wajib, 
dan lainnya. Proses pemberlakuan secara wajib 
juga harus melalui notifikasi ke WTO yang 
lamanya mencapai 60 hari. Jadi, bisa saja setiap 
tahun angkanya bertambah atau tetap, semua 
tergantung dari kementerian/lembaga terkait.

Nah, di sini fungsi BSN dalam proses 
menetapkan SNI secara wajib adalah sebagai 
supervisi bahwa prosesnya melibatkan 
seluruh unsur stakeholder. Prosesnya sudah 
sesuai dengan pedoman BSN, dan tentunya 
memastikan bahwa RIA dijalankan. Hal 
terpenting dari proses ini,  BSN juga berfungsi 
sebagai notification body yang menotifikasi 
draft regulasi teknis pemberlakuan SNI secara 
wajib ke WTO.

Berdasarkan data, bagaimana 
pelanggaran terhadap kebijakan 
SNI yang ada di lapangan?

Sebab SNI ini sifatnya sukarela, jadi tidak 
ada sanksi hukum terkait penerapan SNI. 
Namun, mengacu pada UU No 20 Tahun 2014 
tentang standardisasi dan penialain kesesuaian, 
sanksi hukum akan berlaku apabila SNI yang 
diberlakukan secara wajib tapi tidak dipenuhi 
oleh pelaku usaha/importir dan pelaku usaha 
atau perorangan yang memalsukan tanda SNI.

Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, 
penarikan produk di pasar, penutupan usaha, 
hingga sanksi pidana. Meski demikian, kami 
berharap petugas pengawas pasar lebih 
mengedepankan fungsi pembinaan terutama 
kepada usaha mikro kecil (UMK). 

Terkait pelanggaran SNI ini datanya ada di 
Kemendag selaku otoritas pengawas barang 
beredar. Namun jika mengikuti perkembangan 
di media massa, masih ada saja pelanggaran SNI 
dan yang masih banyak berupa produk baja. 
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Strategi BSN agar para pelaku 
usaha bisa memenuhi kebijakan 
standardisasi yang ditetapkan?

Strategi kami dengan tak henti-hentinya 
melakukan kampanye SNI dan mengajak 
stakeholder melakukan kampanye SNI. Misalnya, 
kami lakukan pembinaan/pemberdayaan UKM 
dalam memenuhi SNI. Jika sudah berhasil, kami 
publikasikan sebagai role model. Contohnya 
seperti Kanaba di Yogyakarta. Lalu, kami juga 
memberikan penghargaan kepada industri yang 
baik dan konsisten dalam menerapkan SNI, 
yakni SNI Award. Selain itu, kami juga susun 
kurikulum standardisasi di perguruan tinggi, 
mempublikasikan informasi perkembangan 
standardisasi dan  kebijakan strategis BSN baik 
melalui event, website, medsos, atau media 
konvensional. Kami juga lakukan sosialisasi 
melalui seminar, workshop, atau pertemuan 
lainnya. 

Berikutnya, kami menyediakan fasilitas 
Layanan Informasi Terpadu (LITe) yang 
memungkinkan stakeholder berkomunikasi 
dengan kami secara lebih baik. Upaya gerakan 
penyadaran akan pentingnya standardisasi terus 
dilakukan sampai akhirnya industri secara sadar 
dan rela mematuhi ketentuan SNI. Harapan 
kami, nantinya pemerintah sudah tidak perlu lagi 
memaksa pelaku usaha, tetapi pelaku usahalah 
yang memandang membutuhkan SNI, seperti 
yang terjadi di negara maju seperti Jerman, 
Inggris, Jepang, dan Singapura. Di negara-
negara tersebut, pelaku usaha sangat sadar 
bahwa mereka perlu menerapkan standar.

Manfaat penerapan SNI bagi UKM? 
Beberapa contoh suksesnya?

Kami pernah lakukan penelitian terkait 
manfaat SNI, dimana hasilnya menunjukkan 
ada keuntungan ekonomis secara signifikan 
dari penerapan SNI. Termasuk UKM banyak 
yang merasakan manfaat dari penerapan SNI 
sukarela, baik dalam rangka meningkatkan daya 
saing produk maupun dalam meningkatkan 
kepercayaan konsumen. 

Pelaku usaha dari kalangan UKM yang 
berhasil, misalnya CV Hari Mukti (Kanaba) di 
Yogyakarta, Ben Gas di Kalimantan, Batik Satrio 
di Banyuwangi, CV ATS di Makassar, Omocha 
Toys di Bogor, Marijo 88 di Pinrang Sulsel, 
Bandeng Bu Darmono di Semarang, Teh Gunung 
Subur di Solo, dan lainnya.

Harapan Anda untuk BSN ke 
depan?

Saya berangkat dari penelitian, sehingga 
roadmap BSN harus jelas. Harus terukur. Di BSN 
saya ajak agar semua staff memiliki roadmap 
yang jelas. BSN harus percaya diri. 

Setiap tahun kami punya langkah. Urusan 
melindungi konsumen sudah dirintis sejak 3 
tahun lalu. Demikian pula dengan kepercayaan 
masyarakat terhadap SNI sudah kami lakukan 
sejak 3 tahun lalu. Ke depan, saya berharap agar 
BSN jadi platform inovasi. Dimana ada riset, lalu 
jadi standar, dan produknya ada di lapangan. 
Hasil inovasi itulah yang akan mengembangkan 
ekonomi kita di masa mendatang. 
(Cucun Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Irma Husnul Khotimah

Bisnis
Sagon Bakar 
Sampai Australia
Dengan bekal awal Rp200 ribu, bisnis sagon bakarnya 
terus meroket. Sukses meraih beragam penghargaan, 
produk rumahan ini juga tersebar luas di berbagai 
daerah di Indonesia, termasuk pernah mejeng di salah 
satu toko di Jerman dan Australia. 
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Irma Husnul Khotimah, wanita berusia 43 
tahun ini merintis bisnis sagon bakarnya 
dari nol. Dengan modal hanya Rp200 ribu, 
dengan penuh keyakinan dan sejumlah 

inovasi, Irma kemudian sukses mengangkat 
citra sagon sebagai penganan tradisional yang 
hampir sirna kembali ke pentas nasional.

Cerita dimulai pada 2013 saat dirinya mulai 
fokus dengan sagon bakar. Diproduksi secara 
rumahan dengan kemasan sederhana, awalnya 
Irma hanya menjual sagon bakar buatannya ke 
saudara dan para tetangganya. Sekilas tak ada 
beda dengan sagon pada umumnya. Namun 
Irma menggarisbawahi pembedanya, “Jika 
sagon yang dikenal di masa lalu, umumnya pakai 
bahan kelapa gongseng, kami inovasi dengan 
kelapa muda sehingga lebih lembut,” sebutnya.

Bisnis sagon bakar Irma pun mulai tercium 
oleh pemerintah daerah setempat. Akhirnya, 
Irma mulai dibina dengan mengikuti beragam 
pelatihan dan sejumlah fasilitas legalitas; dari 
P-IRT, halal, sampai HKI. Bahkan, produknya 
juga dijadikan sebagai oleh-oleh khas Tangerang 
Selatan. “Pemkot Tangsel menjadikan sagon 
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bakar menjadi salah satu oleh-oleh khas daerah. 
Sagon yang saya produksi tidak hanya disukai 
anak-anak, tapi juga para remaja dan orang tua.”

Irma juga berkisah awal mula dirinya 
memilih bisnis sagon bakar. Pasca ditinggal 
suami, ia berusaha untuk bisa hidup mandiri. 
Cara yang ditempuhnya adalah memulai 
berwirausaha dengan membuat aneka kue 
kering untuk kebutuhan lebaran. “Nah, sagon 
bakar ini menjadi salah satu camilan khas 
lebaran. Dengan modal minim dan tidak ada 
karyawan, produksi juga dipastikan tidak 
bisa banyak. Saya memasarkannya sendiri ke 
tetangga dan warung-warung,” sebutnya.

Dengan mengikuti beragam pelatihan 
termasuk packaging, kini sagon bakarnya makin 
dikenal luas masyarakat. Tak hanya di sekitar 

Tangsel dan Jakarta, produknya semakin meluas 
ke berbagai daerah di Tanah Air, termasuk 
dua Negara lain; Jerman dan Australia. Sagon 
Bakar Bu Irma, demikian nama produknya, juga 
merupakan Binaan Program Pengembangan 
Produk Unggulan Daerah (PPUD) LP2M ITI, 
Serpong. 

Dalam hal produksi, Irma juga sudah 
mampu melipatgandakan jumlahnya. Saat ini 
produksi hariannya bisa mencapai hingga 100 
kaleng atau menghabiskan bahan baku sagu 
15 kg. varian produknya juga beragam, dari 
original, moka, green tea, sampai sugar free. 
“Targetnya, saya ingin membuat camilan sehat. 
Oleh sebab itu, saya buat yang sugar free 
sehingga aman buat penderita diabetes. Produk 
lainnya, saya sedang mengembangkan produk 
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lain berbahan tepung singkong, Sultana Kismis. 
Ukuran sagon bakarnya juga beragam, dari 
saset kecil-besar, boks kecil-besar sampai curah 
per 1 kg dengan harga mulai Rp3.000 sampai 
Rp120 ribu.”

Di dalam negeri, kini produknya bisa 
ditemukan di beberapa ritel modern, restoran 
dan kafe, hotel, dan minimarket bandara. 
Selebihnya, bisa didapatkan pula secara online 
melalui marketplace.  “Alhamdulillah, saya 
merasa jika sagon bakar ini semakin bertumbuh. 
Ke depan, saya ingin menargetkan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika ada 
kesempatan untuk kembangkan ekspor, itu lebih 
baik lagi,” tukasnya.

Bergerak di bidang ini, sagon bakar, 
katanya, persaingan relatif kecil. Irma juga 
merasa tidak ada saingan, sebab pelaku usaha 
sagon bakar yang masih minim. Namun jika 
persaingan dalam kategori camilan, diakuinya, 
sangat banyak. “Kalau itu sih tergantung rezeki 
saja,” jawabnya.

Meski saat ini masih produksi skala 
rumahan, tapi cita-cita Irma tinggi. Dirinya 
menginginkan agar sagon bakar yang 
diproduksinya semakin besar dan berstandar 
pabrik. Untuk itulah, dirinya saat ini menggaet 

 

sejumlah ibu-ibu PKK di sekitar rumahnya 
untuk memproduksi sagon bakar. Irma ingin 
menjadikan kawasan itu sebagai sentra oleh-
oleh sagon bakar di Tangerang Selatan. 

“Saya bina para IRT, mereka yang belum 
punya usaha, untuk belajar membuat kue. Tidak 
hanya membuat sagon bakar, tapi tata boga 
secara umum. Untuk kawasan di sekitar rumah, 
saya ingin menjadi sentra produksi sagon,” ujar 
Irma.

Atas prestasi dan konsistensinya di dunia 
bisnis, Irma pun mendapatkan sejumlah 
penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun 
nasional.  Penghargaan yang diraihnya antara 
lain juara 1 nasional kategori camilan dari 
Kementerian Perdagangan RI dan Ibu Cerdas 
Indonesia (ICI) dari Kementerian Sosial RI.

Dengan kesuksesan yang telah diraihnya, 
Irma memberikan kiat suksesnya dalam 
berwirausaha. Menurut pengalamannya, 
kiat utama yang paling jitu adalah dengan 
menghipnotis diri sendiri. “Tidak ada 
kemenangan tanpa adanya perjuangan. Yakin 
dan fokus saja pada satu usaha, insha Allah bisa 
lancar. Kalau bicara kegagalan dan masa-masa 
sulit, pasti banyak. Tapi, itulah rintangannya,” 
demikian Irma.  (Cucun Hendriana/Foto: Reza)
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Willy Hono

Kuliner masih menjadi favorit dalam dunia 
bisnis. Banyak yang masih bisa diolah 
dengan berbagai kreativitas sehingga 
menjadi tren. Willy Hono pun tertarik 
untuk menggarap bisnis kuliner dengan 
mengusung makanan serba pedas dengan 
nama Toserda.com. Kini usahanya pun 
sudah menunjukkan hasil yang sangat 
memuaskan. Omzet ratusan juta saban 
bulan berhasil dikumpulkannya. 

Bisnis 
Makanan Pedas 

Tembus Luar Negeri
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Willy Hono mengaku melihat 
peluang bisnis dari 
pengamatannya bahwa penyuka 
makanan pedas di Indonesia 

sangat banyak. Namun anehnya, masih ada 
kesulitan untuk mendapatkan berbagai macam 
makanan pedas. Dari situ muncul ide untuk 
membuka usaha yang menjual berbagai macam 
makanan khusus pedas dari berbagai macam 
daerah di Indonesia. “Di Indonesia banyak sekali 
makanan pedasnya. Setiap daerah punya ciri 
khas makanannya sendiri,” jelasnya.

Wiho, sapaan 
akrabnya merealisasikan 
idenya tersebut dan mulai 
menjalankan binisnya pada 
tahun 2011 dengan nama 
Toserda singkatan dari toko 
serba lada. Lada dalam 
bahasa Sunda berarti pedas. 
“Saya terpikir untuk membuat 
satu toko dengan semua 
makanan pedas dari berbagai 
daerah. Konsepnya saya ingin 
menjadikan Toserda ini satu 
portal yang mempermudah 
orang untuk mendapatkan 
makanan pedas dari berbagai 
tempat di Indonesia di satu 
tempat,” imbuhnya. Naluri 
bisnis Wiho memang tepat. 
Dengan modal awal kurang 
lebih Rp10 juta, ia gunakan 
untuk merenovasi tempat 
dan untuk beli stok awal 
produk yang dijual di Toserda. 
Untuk pemenuhan kebutuhan 

produk Wiho menggandeng sejumlah pelaku 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
sebagai pemasok. Produk yang dijualnya 
diperoleh dari suplier di seluruh Indonesia 
seperti Manado, Surabaya, Cirebon, Tangerang, 
Jakarta, dan daerah-daerah lainnya. “Biasanya 
kita riset dan mengunjungi tempatnya. Kalau 
cocok kita akan melakukan kerjasama,” 
tutur Wiho. Sedangkan untuk produk brand 
sendiri masih dalam pengembangan karena 
ia ingin membuat produk memiliki sesuatu 
yang berbeda dan tentu saja pedas. Saat ini 

ada Wiho menyediakan sekitar 200-250 sku 
khusus makanan pedas dengan harga Rp7000 
hingga Rp75.000. Saat ini dengan dibantu lima 
orang karyawan, dari penjualan produk pedas 
tersebut ia berhasil meraup untung hingga 
ratusan juta per bulan. Sebelumnya menekuni 
bisnis ini, Wiho pernah bekerja sekitar 2 tahun 
di beberapa perusahaan lokal dan international. 
Selain memang lahir dari keluarga yang 
seluruhnya pebisnis, ilmu bisnis didapatnya 
dari banyak belajar dari komunitas bisnis. “Ada 
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juga beberapa dari mentor dan sekarang lebih 
mendalami digital marketing.” 

Agar usahanya semakin maju, mau tak 
mau Wiho pun harus mengikuti perkembangan 
zaman dan harus melek teknologi. “Awalnya 
saya pikir hanya mengandalkan keluarga dan 
teman sebagai tempat berpromosi atau dari 
mulut ke mulut sudah cukup, ternyata saya 
sangat butuh media online untuk berpromosi,” 
ujarnya. Sesuai dengan visi usaha yang 
ingin memberikan pelayanan terbaik kepada 
customer, maka selain dijual di tokonya, Wiho 
juga membuka penjualan secara online melalui 
websitenya. “Kami yang ingin memudahkan 
orang untuk mencari berbagai macam makanan 
pedas nusantara, maka kita juga berjualan 
secara online di berbagai marketplace.” 
Tak disangka, respon yang didapat sangat 
bagus dan pesanan dari berbagai daerah 

pun berdatangan. Wiho pun sudah mengirim 
produknya ke seluruh Indonesia. Mulai dari 
Bandung, Aceh, Papua bahkan hingga ke 
Amerika Serikat. Bagi Wiho merupakan langkah 
yang luar biasa sebab tak menyangka ternyata 
bisnisnya semakin dikenal. 

Namun yang namanya usahanya tentu ada 
kendala yang mengiringi. Demikian pula dengan 
pria yang hobi membaca tersebut. Kendala 
biasanya dari suplier makanan tradisional itu 
sendiri, seperti kemasan produknya belum 
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bersemangat untuk lebih baik lagi dan terus 
berinovasi. Kalau tidak ada saingan malah nanti 
bisa ketiduran dan ketinggalan zaman.” 

Wiho kemudian menjelasakan kiatnya dalam 
berbisnis dimana saat ide datang langsung 
dikerjakan terlebih dulu baru kemudian 
dievaluasi. “Kalau terlalu banyak dipikir nanti 
tidak jalan-jalan karena ide yang paling baik 
adalah ide yang dijalankan. Seperti salah satu 
mentor saya pernah mengatakan done is better 
than perfect.”

Tidak hanya kendala saja yang mewarnai 
perjalanan bisnis Wiho. Dibalik kesulitan ada 
pula kegembiraan. Wiho mengaku paling 
senang saat membaca review customer 
yang puas dengan barang pesanan mereka. 
Wiho juga merasa gembira bila ada suplier 

yang dulu produksinya masih kecil 
dengan penjualan minim, namun kini 
penjualannya sudah meningkat menjadi 
banyak. “ Kepuasan lain adalah saat 
orang lain merasa ikut senang dengan 
adanya produk dari toko saya.”  Untuk 
itu Wiho sudah mempersiapkan 
rencana ke depan demi kemajuan 
usahanya yakni  ingin membangun 
departement store khusus makanan 
pedas dan membuka cabang di luar 
negeri.  (teks:eri/ft:dok.pri)

memadai untuk go online. “Oleh sebab itu 
kita juga memberikan sharing kepada mereka 
tentang masalah pengemasan yang baik,” 
terang Wiho. Masalah lain yang terjadi adalah 
saat mengirimkan produk dimana sering terjadi 
kerusakan di ekspedisi. Wiho mengatasinya 
dengan mencoba memperbaiki dari sisi 
pengemasan barang untuk pengirimannya. 
“Packaging kami sudah sangat bagus dan 
maksimal,” jelasnya. Cara tersebut terbukti 
efektif karena hingga sekarang masalah ini 
sudah berkurang di bawah 5 persen untuk 
kerusakan paket.  Sementara dalam hal 
kompetitor, Wiho memiliki cara tersendiri 
dalam menghadapinya. Menurut penggemar 
musik pop dan simple jazz ini, saingan 
jangan dijadikan lawan, tapi justru sebaliknya. 
“Pesaing itu harusnya dijadikan kawan untuk 
menyemangati kita untuk lebih 
baik lagi. Karena ada 
saingan, 
maka 
kita 
setiap 
hari bisa 
terus 
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Sukses Bisnis 
Suvenir Ulang Tahun
Berkat Anak

Pricillia  Putra Jaya
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Kehadiran buah hati pertamanya 
yang bernama Godeliva Callidora 
tahun 2009 membawa kebahagiaan 
bagi Pricillia dan suaminya. Pricillia 

sangat senang mendandani putri pertamanya 
itu. Rupanya kegemaran Pricillia tersebut 
menjadikan sang putri menjadi model bandana 
brand asal Negeri Korea Selatan. Dari sini 
tercetus ide bisnis untuk berjualan bandana 
melalui media sosial. “Saat itu saya menjual 
beraneka bandana baby mulai dari berambut 
curly, gimbal, dan spiral,” tutur Pricillia.Tak 
disangka jualan bandana yang Pricillia lakukan 
ternyata diserbu pembeli. Melihat ada prospek 
yang bisa digarap, setahun kemudian, pada 
2010 perempuan kelahiran Jakarta tersebut 
membuka sebuah usaha yang diberi nama 
Calidora Kids dan membuka toko di sebuah 
ITC di kawasan Jakarta Selatan. Ia tak hanya 
menjual bandana saja tapi merambah ke dunia 
pakaian anak, sepatu, aksesori, desert table, 
party planner dan custom untuk anak-anak 
hingga saat ini.

Lalu pada akhir tahun 2012, saat hamil anak 
kedua, Pricillia harus bed rest karena kondisi 
kehamilan yang mengalami keguguran berulang. 
Selama masa istirahat di rumah tersebut, Pricillia 
mencari dan membuat suvenir baby one month 

Pricillia  Putra Jaya sempat merasa 
frustasi karena harus berhenti 
dari tempat kerja dan mengurus 
keluarga. Bagaimana tidak, ia yang 
terbiasa mendapatkan penghasilan 
sendiri dan bertemu berbagai 
macam karakter orang, kini harus 
berhenti bekerja sebagai karyawati 
bank swasta dan menjadi ibu 
rumah tangga mengurus suami dan 
anaknya. Kelahiran sang buah hati 
mendatangkan rezeki tersendiri 
dan berujung memberi pundi-pundi 
rupiah yang tidak bisa terbilang 
sedikit. 
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untuk persiapan kelahiran anak keduanya nanti.  
“Setelah jadi, contoh suvenir yang saya buat 
itu dipajang di toko. Tidak disangka ternyata 
banyak customer yang pesan,” ujar Pricillia 
gembira. Sejak itu, Pricillia pun berjualan suvenir 
atau disebut juga goodybag dan hampers. 
“Untuk membuat hampers baby anak saya 
kedua ini yang menjadi awal jalan saya berjualan 
suvenir.” Untuk suvenir yang dijual ada suvenir 
ulang tahun, aqiqah, baby one month dan 
acara perpisahan. Jenisnya seperti rotan, kotak 
kaleng,handuk border,  tas printing, tas bordir, 
hard box, mug dan lain-lain.

Agar tidak sama dengan usaha sejenis, 
Pricillia membuat agar bisnisnya memiliki ciri 
khas yang membedakannya. “Kita menyediakan 
kebutuhan secara lengkap. Contoh ada suvenir 
ulang tahun, tapi kita juga jual pinatanya untuk 
acara ultah, jual kostum, jadi semuanya ada.” 
Bahan-bahan produk lebih banyak didatangkan 
dari luar negeri seperti Korea Selatan dan 
Tiongkok, khususnya untuk produk baju-baju 
kostum karakter.

Saat memulai usaha, modal awal yang 
dikeluarkan Pricillia sekitar Rp1,5 juta. Untuk 
bahan baku, perempuan lulusan Universitas 
Tarumanagara jurusan ekonomi management ini 
menuturkan bahwa ia sudah menjalin kerjasama 
dengan perajin rotan tapi untuk desain tetap 
dari pihaknya. “Desain by request customer. 
Setelah itu saya yang membuatnya dan 
menjadikan suvenir yg cantik.” Pricillia memang 
membuat suvenir berdasarkan pesanan atau 
custom tema dari customer karena ia ingin 
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menjadikan suvenir 
tersebut menjadi 
lebih spesial. Pricillia 
memberikan batasan 
untuk 25 pieces untuk 
minimal order. Saat 
ini sudah banyak item 
produksi yang dijualnya 
dengan harga paling 
murah Rp20 ribu 
sampai dengan Rp200 
ribu. Dalam sebulan, 
rata-rata Pricillia bisa 
menjual 800 sampai 
1200 pieces dengan 30 
hingga 35 jenis suvenir. 
Selain menjual lewat 
toko fisik, Pricillia juga 
memasarkan produknya melalui media sosial 
seperti facebook, instagram dan marketplace. 
Pricillia sudah memasarkan ke seluruh 
Indonesia. “Paling banyak yang order daerah 
Jakarta dan Pulau Jawa. Tapi Papua juga banyak 
yang membeli,” terangnya.

Dalam menjalankan usahanya, perempuan 
yang punya hobi handicraft ini ini dibantu 7 
orang karyawan dan 4 team party planner. 
Bersama mereka, Pricillia melayani sekaligus 
menghadapi berbagai kendala. Seperti ada 
customer yang minta pesanan kilat . “Maka 
kita harus komitmen dengan tanggal yang 
ditentukan,” ujarnya. Walaupun diakui Pricillia 
mengakui deadline yang mepet terkadang 
membuatnya tegang. Tapi hal tersebut 

terbayarkan apabila customer puas dengan 
hasil suvenirnya dan menjadi langganan. Pricillia 
sadar betul bahwa usahanya ini sudah pasti 
memiliki pesaing. Namun perempuan yang 
pernah meraih juara pertama lomba fashion 
Mom & Kid Recycle Fashion tahun 2016 ini 
sudah siap menghadapi persaingan. “Yakni 
dengan mengedapankan kualitas , tepat waktu 
dan memberikan pelayanan yang baik.” Pricillia 
yang memiliki kiat untuk selalu berani mencoba 
sesuatu yang baru, tidak pernah menyerah dan 
berdoa ini sudah mempersiapkan strategi dalam 
berbisnis. “Saat ini akan memajukan usaha  
party planner agar lebih dikenal dan menjadikan 
one stop shopping for kids party,” tutupnya. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Sukses 
Bidik Fesyen 
Muslim Pria

Bisnis busana muslim tidak 
pernah sepi. Terbukti dengan terus 
tumbuhnya para pelaku usaha baru 
yang menjajal bisnis ini. Hanya 
saja industri fesyen muslim masih 
banyak didominasi oleh kalangan 
perempuan. Fahmi Hendrawan 
melihat ada peluang besar dengan 
membuka busana muslim dengan 
segmen pria. Naluri bisnisnya pun 
terbukti ampuh, karyanya diminati 
pasar luar negeri. 

Fahmi Hendrawan 
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Fahmi melihat bahwa Indonesia memiliki 
potensi besar fesyen muslim tidak 
hanya di dalam negeri tapi juga 
bisa menjadi pusat fesyen muslim 

dunia. Jumlah penduduk muslim Indonesia 
yang merupakan terbesar di dunia saat ini 
memberikan banyak pengaruh. Walau industri 
fesyen muslim banyak dikerjakan oleh kalangan 
perempuan, Fahmi berani untuk menghadirkan 
produk busana muslim untuk pria. Fahmi 
memiliki alasan kuat mengapa ia berani 
menyasar busana pria. Menurutnya sebenarnya 
laki-laki juga memiliki hobi berbelanja. 
“Berdasarkan itu saya mantap memutuskan 
untuk membuat produk khusus bagi kaum 
pria. Sebab jika mereka sudah merasa nyaman 
dengan satu produk, maka akan tetap setia dan 
kecil kemungkinan untuk berganti yang lain,” 
tutur Fahmi. 

Sebelum mendirikan Fatih Indonesia, Fahmi 
pernah bekerja sebagai Relationship Manager 
di sebuah bank selama 3 tahun. Ketertarikannya 
pada bisnis karena sebuah alasan. “Saya ingin 
membantu dan bermanfaat buat banyak orang 
dengan membuka lapangan pekerjaan.” Fahmi 
kemudian mendirikan usaha dengan brand 
Fatih Indonesia sejak 2015 lalu. Nama Fatih 
berasal dari bahasa arab, yang artinya sebagai 
penakluk. Fahmi berharap kehadiran produknya 
mampu mengambil hati konsumen. Sedangkan 
makna lain Fatih adalah pemimpin atau sebagai 

sebagai pembuka. “Saya harap ini menjadi 
pembuka jalan untuk berbisnis secara barokah 
dan membantu orang-orang sekitar,” terangnya. 
Dengan visi dan misi ingin mengangkat baju 
muslim pria bisa seramai busana hijab, pria 
kelahiran Garut tersebut ingin mengubah 
pandangan tentang baju koko. Bahwa baju koko 
tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, 
tapi juga bisa dipakai untuk berbagai aktivitas 
mulai dari non formal, semi hingga formal. 

Fahmi kemudian melakukan riset pasar dan 
mulai menyusun rencana bisnis. “Saya turun 
langsung untuk melakukan survei bisnis, mencari 
bahan terbaik, merekrut sendiri penjahit, 
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Karena sasarannya kelas menengah maka 
harga yang dibanderol pun cukup mahal yakni 
mulai Rp 450 ribu. Kendati demikian saat 
momen lebaran, pesanan yang datang bisa lima 
kali lipat dibanding bulan bisa yang sekitar 300 
pieces. Hal tersebut tentu saja berpengaruh 
pada omzetnya yang pada hari biasa mencapai 
Rp 100 hingga Rp 200 juta dan saat lebaran 
tentu lebih besar lagi jumlahnya. Kendati 
produknya diterima pasar, perjalanan usaha 

Fahmi penuh lika liku. Seperti saat membangun 
usahanya, ia pernah ditipu dalam jumlah 
sangat besar sekitar Rp400 juta. “Itu hampir 
menghabiskan semua uang tabungan saya. 
Saya terpaksa memulai bisnis dengan modal 
hanya sebesar Rp 10 juta.” Selain itu, Fahmi juga 
sempat putus asa karena selama beberapa saat 
menjalankan usaha ia selalu keluar modal terus 
tapi keuntungan yang di dapat sangat kecil.

sampai belajar membuat baju.” Fahmi mengakui 
bahwa awalnya ia tidak tidak terlalu paham 
dengan bisnis barunya. Untuk mengatasinya ia 
tak sungkan untuk magang di Pasar Mayestik, 
Jakarta. “Saya mengikuti apa saja yang 
dilakukan si penjahit. Mulai dari membeli dan 
memilih bahan, mengangkut bahan yang akan 
dibuat, membuat pola, hingga proses jahit 
selesai,” tutur sulung dari empat bersaudara 
itu. Setelah dirasa cukup menimba ilmu, Fahmi 
memutuskan untuk membuat baju muslim pria. 
Ia ingin membuat baju muslim pria terlihat lebih 
modern dan gaya tapi tetap memiliki ciri khas 
Indonesia yakni kombinasi batik Garutan dengan 
model slim fit. “Saya melakukan penelitian 
terlebih dulu sebelum membuat desain. Saya 
ingin menampilkan kesan eksklusif karena 
memang sasaran kami adalah kelas menengah,” 
jelasnya. Fahmi sengaja memilih batik motif 
Garut karena selain memang berasal dari 
Garut, ia juga ingin memperkenalkan batik asal 
daerahnya tersebut. Sementara ciri khas lain 
produk buatannya adalah selalu menggunakan 
warna yang lebih cerah sepert putih, hijau, 
merah, biru, ungu, pastel, toska, dan lain-lain.
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Tapi berkat semangat dan kerja keras, ia 
mampu melewati masalah itu dan sekarang 
sudah merasakan buah kerja kerasnya. Karyanya 
diminati sejumlah fashion show dunia 
seperti di Malaysia, Singapura, Rusia, dan 
Jepang. Bahkan pada 2017 lalu, ia diajak oleh 
Pemerintah Indonesia untuk mengadakan 
pameran di Moskow, Rusia. Walau ada keinginan 
memperluas wilayah pemasaran ke Asia 
Tenggara dan Eropa, saat 
ini Fahmi tetap ingin fokus 
dulu untuk penjualan di 
dalam negeri. Kedepannya 
nanti, penggemar musik dan 
baca ini sudah menyusun 
sejumlah rencana untuk 
mengembangkan usaha 
dengan menyediakan  
sandal, peci, dan baju muslim 
untuk anak-anak.” 

Di akhir, tak lupa Fahmi 
memberikan tips untuk 
memulai usaha. “Pertama, 
mulai dulu jangan banyak 
takut dan berpir Kedua, 
fokus dan sabar dalam 
merintis usaha. Ketiga, cari 
mentor, datangi workshop 
atau seminar bisnis, jangan 
berhenti belajar. Terakhir, 
untuk selalu melibatkan 
Tuhan  dalam setiap aktivitas 
bisnis kita,” tutupnya. 
(teks:eri/foto:dok.pri)
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Kendati masih muda, tak 
menghalangi keinginan Prilly 
Latuconsina untuk mengeluti 
dunia bisnis. Bahkan berkat kerja 
kerasnya, ia sudah memiliki 
beragam bisnis yang sukses 
dikembangkannya. Prilly berhasil 
membuktikan bahwa ia memang 
memiliki kemampuan bisnis yang 
baik dan tidak hanya menjual 
nama besar saja. 

Pandai 
Memanfaatkan 
Peluang Bisnis

Prilly
Latuconsina 

       I September 2018 I Tahun X I @eMajels93

BISNIS SELEB



Nama Prilly Latuconsina 
sudah tak asing lagi karena 
sudah berkarier sejak 
2009. Sudah tak terhitung 

berapa banyak sinetron dan film 
yang sudah dibintanginya.  Prilly juga 
pernah menjajal dunia tarik suara. 
Walau sudah sukses menjadi artis 
dan tentunya memiliki pundi-pundi 
rupiah yang lebih dari cukup, Prilly 
pun tetap tertarik untuk merambah 
dunia bisnis sebagai investasi masa 
depannya. Ia telah memiliki bisnis 
mulai dari beragam kuliner, pakaian 
hingga kosmetik. Prilly mengaku 
lebih memanfaatkan uangnya untuk 
ditabung atau diputar kembali untuk 
bisnis. “Saya memang senang menata 
uang, jadi saya lebih memilih uang 
yang didapat bisa diputar lagi di 
bisnis,”ungkapnya. 

Prilly pun menyadari sebagai 
seorang selebriti tak tahu 
sampai kapan akan aktif di dunia 
entertainment. Oleh karenanya 
dari sekarang ia sudah mulai 

mempersiapkan bisnis jangka panjang. 
Dari bisnisnya tersebut, Prilly berharap 
bisa memiliki tabungan untuk masa 
depan. Sebab ia ingin kerja kerasnya 
di usia muda hasilnya bisa dinikmati di 
masa tua nanti. 

Prilly tak menampik menjadi 
artis telah memberikan keuntungan 
tersendiri bagi kelancaran bisnisnya 
karena lebih mudah mendapatkan 
kepercayaan konsumen yang merasa 
terjamin akan kualitas produk yang 
dijual. Namun Prilly mengaku tetap 
menemui kendala dalam menjalankan 
usaha. “Saya tetap menemui kesulitan 
seperti pengusaha yang lain,” ujarnya.  
Prilly memberi contoh produk yang 
terkadang tak sesuai selera semua 

orang. “Si A bilang bagus, tapi 
yang lain bilang belum. Jadi tugas 
kami bagaimana membuatnya jadi 
seimbang. Apalagi sebagai figur 
publik, saat berbisnis pun seperti 
dituntut produknya harus sempurna.”
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Ditambah Prilly menjual produknya 
secara online seperti baju dan 
jus pelangsing. Dari akun jualan 
ini, Prilly mendapatkan keuntungan 
yang cukup besar. Ia mengungkapkan 
bahwa hal tersebut tidak lepas dari 
strategi yang dimilikinya.”Sebagai 
seorang entrepreneur harus ada 
business plan. Rencana ke depan 
seperti ini, besoknya ada target ini. 
Jadinya punya acuan. Saya memang 
merancang target dan juga future plan 
secara berkala.” Kendati tidak memiliki 
latar belakang khusus dalam bisnis, 
Prilly selalu semangat dan tekad yang 
kuat untuk menjalankan usahanya. 
“Saya hanya learing by doing saja.” 
Prilly pun merasa bersyukur karena 
bisa terus menjalani berbagai 
usahanya dan hampir tidak pernah 
mengalami kejadian yang kurang baik 
misalnya penipuan.  

Walau Prilly sudah memiliki tim 
manajemen sendiri, ia tetap lebih 
memilih untuk terlibat penuh di 
kegiatan yang dijalaninya. Seperti 
pada bisnis busananya, ia ikut ke 
konveksi, menentukan warna, logo, 
bahkan mencoba koleksinya sendiri 
sebelum menjual ke orang lain. “Saya 
orangnya yang selalu ingin tahu. Sejak 
dari awal saya meluncurkan produk, 
misal kue, pertama resepnya apa saya 
coba dulu lalu kardusnya mau seperti 
apa, hingga lokasi di mana. Setelah 
semua sudah oke, baru ada tim-tim 
yang menjalankan itu,” tuturnya. Bagi 
Prilly yang sulit justru memikirkan apa 
selanjutnya seperti koleksi baru dari 
lini busana miliknya atau menu baru 
untuk restorannya.

Prilly memang sengaja turun 
langsung karena ia ingin mendapatkan 
berbagai pengalaman dari kegiatannya 
tersebut. Selain itu ia senang bisa 
mengenal banyak orang, termasuk 
cara berjualan dan mengaturnya. Prilly 

mengatakan lewat bisnis dirinya bisa 
menjalani hidup lebih nyaman di masa 
yang akan datang. Berikut bisnis yang 
dijalani perempuan kelahiran tanggal 
15 Oktober 1996 ini. 

Kuliner
Really Cake

Saat kue kekinian tengah 
menjadi tren, Prilly tak 
melewatkan kesempatan tersebut. 
Berbekal dari keahlian omanya 
yang sangat suka bikin kue bahkan 
membuka kursus untuk ibu-ibu. 
Prilly yang mengaku paling suka 
baking. Really Cake nama brand 
kuenya dengan varian rasa dari 
cokelat, keju, green tea, dan pisang. 
Menurutnya, kue yang ia produksi 
mempunyai ciri khas sendiri, terutama 
dari bahan dan teksturnya. Prilly pun 
tak mau disebut  meniru kue artis lain 
karena menurutnya bisa menimbulkan 
persaingan tidak sehat. Kue kekinian 
tersebut sudah tersebar di beberapa 
kota besar, seperti Balikpapan dan 
Jakarta.
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Bebelly Bakery
Sukses Really Cake membuat Prilly 

semakin semangat menggeluti bisnis 
kue. Hubungan pertemanan yang baik 
dengan artis Laudya Chintya Bella 
hingga tercetus ide untuk mendirikan 
bakery bersama dengan nama 
Bebelly Bakery. Prilly menjelaskan 
jika mendirikan bakery ini lebih sulit 
daripada mendirikan cake shop atau 
toko kue. Sebab  toko kue hanya ada 
lima varian, sedangkan bakery ia harus 
menyiapkan 45 rasa. Jadi harus benar-
benar memikirkan rasa dan desainnya.

Nona Judes
Kali ini bukan lagi kue, Prilly 
merambah bisnis ayam pedas dengan 
brand Nona Judes. Sesuai dengan 
namanya Nona Judes yang artinya 
Juara Pedas, restoran ini memiliki 
tiga macam sambal yakni sambal 
geledek di level pedas, sambal 
kecombrang di level sedang dan 
sambal matah di level tidak pedas.
Namun Prilly juga menyediakan 
menu lain sebagai alternatif pilihan 
seperti rice bowl, gorengan, tumisan, 
varian ayam goreng tanpa tepung, 
sambal bajak dengan rasa pedas dan 
agak manis dan varian rice bowl nasi 
goreng. Ayam goreng crispy sambal 
kecombrang menjadi menu andalan.
 
Silmilly by Prilly Latuconsina

Selain ayam dan cake, Prilly juga 
membuka usaha jus sehat dengan 
nama Slimilly by Prilly Latuconsina. 
Jus ini diklaim dapat membantu 
menurunkan berat badan karena 
berbahan dasar sayuran dan buah.

Clothing Line 
Prilly membuka usaha cloting line 

dengan nama Ily Wear Collection. Ia 
menggandeng sebuah perusahaan 
e-Commerce untuk membantu 

pemasaran. Kegemarannya akan 
belanja membuat Prilly memilih bisnis 
ini. Ia pun mengurus sendiri mulai 
dari proses desain, pemilihan bahan, 
produksi, hingga pemasaran. Koleksi 
milik Prilly ini memiliki ciri khas mode 
yang kekinian, elegan, dan simpel.

Kosmetik
Menyasar anak muda, Prilly 

mengeluarkan produk kosmetik 
dengan brand ILY Cosmetics. 
Produk tersebut mulai bedak, BB 
Cream, serum, hingga moisturizer 
dan diklaim cocok digunakan untuk 
semua jenis kulit mulai dari normal, 
kering, berjerawat, hingga sensitif. 
Untuk produk kosmetiknya ini, Prilly 
terjun langsung sebagai tester. 
(teks:eri,bbs/ft:ist)
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Persaingan di dunia desain grafis akan semakin kuat, Fattah Zuniazi 
Setyawan yakin akan banyak bermunculan desainer-desainer yang lebih 
bagus. Sebagai orang yang belajar tentang desain grafis secara otodidak, 
hal ini menimbulkan kecemasan tersendiri bagi Fattah. Oleh karena itu 
untuk bertahan di dunia desain grafis menurutnya harus naik ke level 
yang lebih tinggi. Terbukti strategi dan usahanya tak sia sia, karena ia 
berhasil menggaet klien dari luar negeri bahkan dari lima benua. 

Orkha Studio
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Pada tahun 2013, pria yang pernah 
kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya, Malang ini 
mendirikan Orkha Studio yang 

bergerak di bidang desain visual untuk 
kepentingan branding dan ilustrasi padahal 
saat itu ia masih berstatus sebagai studio 
attendance di sebuah korporasi. “Keinginan 
mendirikan Orkha karena muncul kekhawatiran 
terhadap ketidakmampuan saya menghadapi 
persaingan di dunia desain grafis yang cukup 
sengit, “ tutur Fattah. Ia memprediksi bahwa 
dalam beberapa tahun kedepan akan semakin 
banyak muncul desainer-desainer muda yang 
lebih segar dan berbakat. Oleh karena itu satu-
satunya jalan untuk bertahan di dunia desain 
grafis menurut Fattah adalah dengan ‘naik’ ke 
tingkat manajerial. 

Dengan bekal beberapa klien dari project 
freelance yang pernah dikerjakannya, pria 
kelahiran Malang tersebut bertekad untuk 
mendirikan studio desain. “Walaupun dalam 
pengamatan saya saat itu lebih banyak studio 
yang gulung tikar dibanding yang bertahan.” 
Ternyata tekadnya tak sia-sia, usahanya 
berjalan lancar. Terbukti dengan klien yang 
memercayakan pekerjaan padanya. Fattah 
menuturkan bahwa sebenarnya pada awal 
berdirinya, kebanyakan klien Orkha berasal 
dari luar negeri. Untuk permintaan dari luar 
kota atau daerah, tidak menjadi masalah bagi 
Fattah dan timnya untuk mengerjakannya. 
“Kami adalah perusahaan yang bekerja 
secara online. Meskipun kantor kami cukup 
representatif dan berada di tengah kota, namun 
kami sangat jarang bertatap muka dengan 
klien. Hanya dalam kasus-kasus tertentu kami 
mengadakan pertemuan dengan klien.” Fattah 
menjelasakan bahwa kliennya adalah usaha kecil 
dan menengah dari Australia, UK dan Amerika. 
Hampir separuh klien-klien tersebut adalah 
klien-klien sewaktu Fattah masih freelance dulu. 
“Saat ini kami bisa berbangga karena kami 

sudah pernah mengerjakan project-project klien 
dari 5 benua.” Sementara untuk klien dalam 
negeri, untuk saat ini mulai dari penerbitan buku 
terkenal di Jakarta untuk mengerjakan sampul-
sampul buku. Selain itu ada beberapa juga 
brand lokal kota Malang seperti perumahan, 
kabar, resto ayam goreng, coffee dan lain-lain.

Mengenai biaya yang harus dikeluarkan 
klien, Fattah mengatakan sampai saat ini ia tidak 
pernah punya daftar harga. “Mekanismenya 
adalah dengan diskusi dengan calon klien dan 
selanjutnya akan kami kirimkan penawaran 
yang khusus dibuat untuk klien tersebut 
berdasarkan tingkat kerumitan, lama pengerjaan 
dan sebagainya.” Fattah memiliki dasar alasan 
mengenai hal tersebut. Ia menyadari bahwa 
bisnisnya adalah bisnis yang hanya dibutuhkan 
kalangan tertentu.” Fattah memahami ada 
segmen tertentu dalam masyarakat yang belum 
teredukasi tentang pentingnya desain dalam 
kehidupan mereka. Sebagian lagi menganggap 
desain adalah pengeluaran, bukan investasi. 
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Oleh karena itulah Fattah berusaha lebih cair 
dalam penentuan harga dan mengutamakan 
diskusi dengan klien untuk menentukan harga 
terbaik. Untuk proses pengerjaannya menurut 
Fattah akan sangat bergantung pada kerumitan 
project yang dikerjakan. “Kalau yang tercepat 
adalah 2 hari dan terlama bisa hingga 6 bulan. 
Umumnya yang terlama adalah pengerjaan 
branding atau desain website.”

Selama menjalankan usahanya, kendala dan 
kesulitan yang dirasakan Fattah adalah dimana 
pasar lokal atau nasional belum sepenuhnya 
siap. Menurutnya banyak kalangan yang belum 

teredukasi tentang pentingnya desain, hal 
ini menjadikan penetrasi pasar tidak berjalan 
maksimal karena hanya fokus pada ceruk pasar 
yang sempit. Untuk itu, Fattah harus memikirkan 
cara untuk mengatasinya. Ia pun harus 
dengan aktif menyampaikan konten-konten 
berhubungan dengan desain melalui media 
sosial untuk memberi perspektif ideal bagi 
masyarakat luas terhadap desain. “Kami cukup 
aktif di twitter dan instagram agar klien mudah 
untuk menghubungi. Selain itu kami terus 
memantau tentang isu-isu aktual, tren desain 
serta berinteraksi dengan pengikut dan klien 
kami. Kami juga sering membagikan artikel kami 
yang berhubungan dengan desain, branding, 
seni dan tekhnologi,” papar Fattah. Cara lain 
yang digunakannya adalah dengan bergabung 
pada asosiasi. “Karena dengan bergabung, maka 
kita akan punya banyak kesempatan masuk 
ke dalam pasar yang mungkin belum tergarap 
diantaranya dari sektor pemerintahan.”

Sementara dalam menghadapi kompetitor, 
Fattah pun mengaku sudah siap. Ia paham 
bahwa sudah menjadi rahasia umum dikalangan 
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studio desain bahwa kompetisi yang lebih 
sengit bukanlah mencari klien , tetapi adalah 
kompetisi mencari sumber daya manusia terbaik 
untuk direkrut dalam tim. “Untuk itulah kami 
secara rutin membuka program magang dan 
menggunakannya sebagai ajang seleksi calon 
karyawan kami.” Saat ini ada 12 orang yang 
tergabung dalam timnya, mulai dari desainer, 
ilustrator, administrasi dan copywriter. Fattah 
pun memahami bahwa aset utama usaha di 
bidang ini adalah manusia. Untuk itu ia berusaha 
menjadikan karyawan sebagai prioritas 
utama agar pekerjaan berjalan dengan lancar. 
“Work-life balance harus jadi isu yang selalu 
diperhatikan untuk keberlangsungan usaha.”

Fattah menambahkan bahwa hal penting 
yang jangan terlupakan yakni membaca arah 
tren dan perkembangan teknologi juga harus 
terus dilakukan agar terus bisa berkompetisi.

Sejak mendirikan Orkha sudah banyak 
suka duka yang dihadapi Fattah. Sukanya 
adalah karena bekerja dengan orang-orang 
kreatif adalah hal yang menyenangkan. “Karena 
jadi lebih santai dan penuh kejutan sehingga 
membuat suasana kantor menyenangkan 
dan tidak kaku.” Sedangkan dukanya adalah 
sulitnya menjelaskan pada khalayak umum 
tentang apa yang mereka kerjakan karena masih 
dianggap asing. Namun Fattah sudah menyusun 
rencana untuk mengembangan bisnisnya. 
Ia sedang mempersiapkan untuk membuka 
kantor representative di Bali dan kemungkinan 
Jakarta. Fattah berusaha terus mengembangkan 
bisnisnya karena ia yakin prospek usaha ini 
di masa depan. “Kebutuhan visual akan terus 
ada namun format-format baru harus terus 
diantisipasi diantaranya perkembangan UI/UX 
untuk aplikasi dan tren Virtual/Augment Reality 
yang tidak mungkin lagi dibendung.”

Di akhir perbincangan, Fattah memberikan 
tips persiapan jika ada yang ingin terjun 
pada bisnis yang sama dengannya. “Passion 
akan dunia grafis sangat penting untuk 
keberlangsungan usaha secara jangka panjang. 
Namun disisi lain kemampuan manajerial juga 
tidak kalah pentingnya. selalu persiapkan bahwa 
usaha ini akan menjadi besar nantinya. Think 
Big, Start Small.”  (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.
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Tips Nyaman Bekerja

Mbak Yudith yang baik,

Selama ini memang sering kali kondisi lingkungan kerja sangat mempengaruhi kemungkinan orang 
untuk lebih produktif bekerja atau malah sebaliknya. Hal ini tentu karena para pekerja ini lebih 
sering berada lebih lama di tempat kerja bahkan daripada di rumah. Apalagi jika kerja tersebut 
membutuhkan kerjasama tim maka akan jauh lebih dominan kemungkinan gesekan antara satu 
sama lainnya. Sebagai atasan mungkin yang perlu diperhatikan adalah pembagian tugas yang 
adil. Kondisi ini tentunya akan tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan. Jangan sampai 
ada satu yang merasa tidak adil pembagian tugasnya. Jika ada kesempatan nanti dan keuntungan 
boleh juga membawa karyawan untuk piknik bersama, ini tentunya bagian dari penghargaan 
kepada kerja mereka dan mendukung upaya kita bisa saling lebih dekat. Semoga bisa membantu. 
Salam Sehat Jiwa

dr Andri

Saya akan membuka sebuah usaha dan 
menginginkan suasana antar kerja antar 
karyawan bisa berjalan nyaman agar merasa 
betah. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? 
Saya tidak ingin dipusingkan dengan 
karyawan yang keluar masuk sehingga akan 
menganggu kelancaran usaha. Terimakasih 
atas sarannya.

Yudith, Jakarta Pusat
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dr Andri,

Saat kita sudah merasa tidak nyaman 
dengan pekerjaan yang kita geluti apa yang 
sebaiknya dilakukan? Tetap bertahan atau 
mundur?  Karena sebenarnya bagi saya dua 
duanya sama beratnya. Mohon sarannya. 
Terimakasih.

Felix, Jawa timur

Pak Felix yang baik,

Jika pilihannya demikian maka saran saya adalah tetap bertahan karena itu berarti pak 
Felix masih belum yakin dengan kelanjutan setelah bapak tidak lagi bekerja di pekerjaan 
yang saat ini dijalankan. Jika bingung maka ada baiknya mencari alternatif terlebih dahulu 
sebelum memutuskan untuk berhenti. Pikirkan baik-baik alasan mengapa harus keluar dan 
bagaimana langkah selanjutnya jika sudah keluar dari sana. Hal ini karena tentunya juga 
akan berhubungan dengan aliran keuangan keluarga yang bisa terganggu karena masalah 
ini. Semoga membantu. Salam Sehat Jiwa. 

Tips Nyaman Bekerja



Ubah 
Daun Kering 
Jadi Seni 
Bernilai Tinggi

Sejak duduk di bangku 
sekolah Gilang Mobyar 
WH sudah senang 
menggambar. Banyak 
karya seni yang telah 
dibuatnya. Namun ia tak 
menyangka dari hobinya 
tersebut ia bisa memiliki 
sebuah penghasilan.

Gilang Keromon

Kreasi siluet daun kering yang unik 
dikerjakan Gilang dengan secara 
manual tangan tanpa menggunakan 
mesin atau komputer. “Ide awalnya 

adalah dari gambar Google yang dari luar. 
Tapi saya ingin membuat yang berbeda.” 
Selanjutnya pria kelahiran Jakarta ini membuat 
kreasi. Daun yang digunakan pun lebih besar. 
“Saya menggunakan jenis daun ketapang yang 
sudah kering sehingga daun tidak mengalami 
perubahan warna lagi.” Selain itu daun tersebut 

banyak terdapat dimana-mana seperti di taman 
kota atau di perumahan. “Karena sifat pohon 
ketapang sebagai penghias taman jadi mudah 
ditemui dan didapatkan,” tambah Gilang. 

Gilang menjelaskan bahwa ia memilih 
menjual barang yang sifatnya personal bukan 
mass product. Agar pelanggan mendapatkan 
hasil yang berbeda dari produk yang 
lainnya.  Bungsu dari dua bersaudara ini ini 
menjelaskan tentang proses pembuatannya. 
Setelah konsumen mengirimkan foto lalu tahap 
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sketching. Kemudian dilanjutkan ke tahap 
cutting dengan cutter dan terakhir tahap 
framing ke bingkai. 

Gilang  juga menghasilkan karya seni lain 
selain siluet daun kering. Ia juga membuat 
talenan lukis, karikatur, sepatu lukis, topi lukis, 
karikatur manual, jaket lukis dan kreasi baju 
lukis. “Selain bisnis ini, saya juga menggeluti 
bisnis foto wedding dan prewedding dan 
berlanjut sampai sekarang,” imbuhnya. Dengan 
brand Gilang Keromon, ia ingin menjadi label 
bisnis karya seni yang unik. Dalam sebulan, 
Gilang mengerjakan kurang lebih 100 karya dari 
berbagai macam produk. Soal harga bervariasi 
tergantung ukurannya. Untuk siluet daun 
harganya mulai dari Rp140.000 sampai dengan 
Rp400.000.”Saya tidak mematok harga terlalu 
tinggi. Karena saya ingin karya seni yang saya 
buat itu dapat dinikmati oleh siapa saja.”

Hasil karyanya tersebut dipasarkan Gilang 
secara online dan saat mengikuti bazaar. Gilang 
memilih menjual secara online dikarenakan 
faktor efektivitas dan meminimalisir biaya. 
Untuk penjualan produk dalam negeri sudah 
menjangkau tiap pulau yang ada di Indonesia 
dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, 
dan Papua. Sedangkan untuk pasaran luar 
negeri, Gilang sudang mengirim ke Belanda, 
Jepang, India dan Tiongkok.  Walau ada 
permintan suvenir,Gilang hanya membuat untuk 
beberapa orang saja. Sebab seperti prinsipnya 
bahwa ini bukan jenis mass product, bukan 
produk massal. Walau semua dikerjakannya 
sendiri, Gilang mengaku tidak merasa keteteran. 
Sebab ia menggunakan sistem waiting list bila 
ada yang mau membeli produknya. Dengan 
demikian maka semua pengerjaannya dapat 
terjadwal dan tidak terburu-buru.

Kendala dalam bisnis ini adalah 
terletak pada proses 
pengiriman. 
Karena 
dengan 
bingkai, 
maka jika 
dikirim keluar 
kota, keluar 
pulau atau 
keluar negeri 
memerlukan 
pengemasan 
khusus. ”Tentu 
saja hal tersebut 
menambah biaya 
pengiriman. 
Akibatnya 
konsumen banyak 
yang mengeluh untuk biaya kirim 
yang memang lumayan ini.”  Sehingga 
Gilang mengambil solusi terpaksa tanpa 
menggunakan bingkai namun tetap dikemas 
yang dterjamin aman sampai tujuan. Dalam 

hal urusan kompetitor, Gilang mengaku 
perlu untuk dipelajari dulu apa kekurangan 
dan kelebihannya. ”Ketika menemukan 
kekurangannya, kita bisa menggunakan sistem 
amati, tiru dan modifikasi.” Itulah salah satu 
alasan mengapa ia menggunakan media daun 
karena kebanyakan kompetitor menggunakan 
media ketas. Menurutnya agak sulit bila 
kompetitor menyainginya.

Gilang mengungkapkan sukanya dalam 
bisnis ini adalah karena sesuai dengan 
passionnya dalam hal menggambar. ”Hobi 
adalah penghasilan,” cetusnya. Sedangkan 
dukanya adalah konsumen umum ingin 
hasilnya bisa 100% miirp dengan foto. Gilang 
pun tak lelah menjelaskan karena karyanya 
dibuat dengan manual menggunakan tangan 
dan bukan mesin maka tingkat kemiripannya 
hanya bisa 90%.  Rencananya ia ingin 
mengembangkan dari setiap macam 
produk seperti siluet daun 
glow in the dark, siluet 
dari rinting pohon 
dan lain-lain.  ”Nanti 
akan dikeluarkan 
seiring dengan waktu 
berjalan,” pungkasnya.  
(teks:eri/foto:dok.pri)
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Royandi Junus adalah seorang arsitek yang meraih S2 di bidang 
finance. Berkat pengalaman puluhan tahun di bidang bisnis 
development, membuatnya paham segala seputar franchise. Ia 
bergabung dengan pioneer konsultan franchise  di Indonesia, yaitu 
International Franchise Business Management (IFBM). Tekadnya 
adalah membantu para Franchisor asing maupun lokal untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ir. Royandi Junus, MBA
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Keempat, memiliki modal yang cukup untuk 
mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. 
Kelima, dapat membuat mereka (Franchisor) 
merasa cocok dengan Anda. 

Bila mengambil bisnis yang dipasarkan 
secara franchising dari luar negeri, ada 
sedikitperbedaan dengan mengambil bisnis 
dari Franchisor lokal. Yang berbeda bukanlah 
padaaturan mainnya, tetapi lebih kepada siapa 
yang mengerjakannya (tata caranya). 

Kita coba ulas kelima hal tersebut sedikit. 
Yang dimaksudkan pada hal pertama diatas 
adalah bahwa Anda dapat menunjukan 
mengapa anda tertarik pada bisnis Franchisor. 
Alasan Anda akan menjadi salah satu sebab 
apakah Anda akan dipilih atau tidak. Perlu 
dipahami, bahwa dalam franchising, dapat 
memiliki dan menjalankan bisnis milik Franchisor 
adalah karena dipilih berdasarkan kepercayaan, 
bukan karena sekedar mampu “membeli” 
bisnis tersebut. Jadi minat Anda pada bisnis 
Franchisor merupakan salah satu alasan utama 
untuk dipilih oleh Franchisor. 

Mengenai hal kedua, umumnya Franchisor 
lebih menyukai bila Anda telah memiliki 
pengalaman dalam berbisnis, terutama 

Pak Royandi,

Apa saja yang harus dipersiapkan/
dibutuhkan saat akan mengambil 
franchise dari luar negri? Apakah sama 
dengan franchise lokal? Terimakasih.

Lucky, Jakarta

Syarat Menjadi Franchise 
Brand Luar Negeri

Bapak/ibu Lucky yang baik,
Bila mengambil bisnis yang dipasarkan 

secara franchising dari luar negeri, hal-hal yang 
dibutuhkan dan atau perlu Anda persiapkan 
ada beberapa hal. Pertama adalah Anda dapat 
memperlihatkan passion (minat yang dalam) 
pada bisnis yang Anda lirik. Kedua,Anda 
dapat membuktikan diri Anda adalah seorang 
pengusaha atau memiiki kemampuan dalam 
mengelola usaha. Untuk hal kedua ini, kadang-
kadang Franchisor menilai dari kemampuan 
team kerja yang Anda perlihatkan untuk 
mengelola bisnis mereka kelak. Ketiga, 
memberikan presentasi bisnis, mengenai bisnis 
mereka di Indonesia, bila dipasarkan oleh Anda. 
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dalam bisnis franchising. Karena hal ini akan 
memudahkan Franchisor dalam berdiskusi, 
tanpa perlu menjelaskan lagi pemahaman 
akan sistem pemasaran secara franchising. Itu 
juga sebabnya, tidak semua Franchisor mau 
mempercayakan bisnisnya untuk dijalankan 
diluar negeri (negara mereka) dengan sistem 
Master Franchise. Yang dimaksud dengan 
Master Franchise ini adalah bahwa Franchisee, 
selain dapat mengembangkan bisnis dalam 
bentuk membangun cabang sendiri, tetapi juga 
“menjual” bisnis tersebut secara sub-franchising 
(mencari Franchisee lokal sendiri). 

Untuk hal ketiga, 
adalah materi presentasi 
mengenai bisnis yang 
dipilih oleh Franchisee 
atau dipercayakan oleh 
Franchisor. Presentasi 
bisnis ini harus 
memperlihatkan bahwa 
bisnis tersebut akan 
berkembang secara baik 
dan menguntungkan bila 
anda yang menjalankannya. 
Yang dimaksud dengan 
menguntungkan adalah 
keuntungan bagi 
Franchisor dan anda 
sebagai Franchisee. 
Dalam hal ini, umumnya 
Franchisor menargetkan 
anda untuk memiliki beberapa buah unit bisnis 
dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, akan 
membangun 10 unit bisnis dalam kurun waktu 
2 tahun. Setiap Franchisor akan berbeda-beda 
ketentuannya. Target ini mengikat dan akan 
dimasukan dalam perjanjian antara Franchisor 
dengan calon Franchisee-nya. 

Sedikit banyak, bentuk materi persentasi 
ini seperti sebuah feasibility study (studi 
kelayakan bisnis), yang akan menunjukan nilai 
investasi total, keuntungan bagi Franchisee, 
jumah Royalty Fee yang akan dibayarkan 
kepada Franchisor, serta jumlah unit bisnis 
yang akan dibangun. Biasanya, bila Franchisor 
bermaksud akan mengangkat anda sebagai 
Master Franchise (atau Master Franchisee), 
maka mereka akan menentukan kapan waktunya 
anda dapat mulai memasarkan bisnis mereka 
(brand mereka) secara franchising di lokal 
(negara) Anda. Mengenai nilai-nilai yang perlu 
anda input dalam membuat fesibility stuy, akan 
mereka berikan kepada Anda, sesuai dengan 
pengalaman mereka. perbedaan yang sering 
terjadi umumnya adalah pada biaya personel. 

Biaya personel mereka umumnya lebih mahal 
dibandingkan biaya personel kita, demikian juga 
dengan biaya lain-lain (kecuali bila ada yang 
perlu diimport) biasanya lebih murah. Hanya, 
harga jual di negara kita yang biasanya tidak 
dapat disamakan dengan harga jual mereka, 
sehingga sering terjadi bahwa nilai sales di 
negara kita terlihat kecil dibandingkan nialai 
sales di negara mereka. Demikian juga untuk 
barang-barang yang harus/ wajib kita import 
dari Franchisor, perlu diselidiki dahulu apakah 
ada pada negatif list negara kita. 

Hal keempat adalah akibat dari feasibility 
atau ketentuan 
pengembangan 
bisnis yang mereka/
Franchisor tentukan, akan 
menghasilkan kebutuhan 
investasi dan modal 
kerja. Jumlah ini harus 
dapat diyakinkan kepada 
Franchisor bahwa anda 
memilikinya. Sumber-
sumber dana Anda perlu 
diperlihatkan kepada 
mereka. 

Hal kelima adalah 
mengenai relationship 
atau perihal kecocokan 
dalam kerjasama antara 
Anda dengan Franchisor. 
Fanchisor perlu diyakinkan 

bahwa Anda adalah pribadi yang mapan, 
memiliki passion pada bisnis mereka, memiliki 
inisiatif (tidak sekedar reaktif), dan bersungguh-
sungguh ingin memiliki bisnis mereka dengan 
memakai brand bisnis mereka. umumnya 
ketakutan Franchisor adalah setelah Anda 
mamu menjalankan bisnis mereka, Anda 
akan menanggalkan brand mereka dari bisnis 
yang telah Anda miliki tersebut. Hal ini perlu 
diyakinkan kepada mereka, bahwa Anda 
bukanlan pribadi dari tipe orang seperti yang 
mereka kuatirkan tersebut. 

Perbedaan dengan mengambil bisnis 
dari Franchisor lokal adalah pada butir 3 
diatas. Franchisor lokal umumnya sudah 
dapat menduga apakah lokasi bisnis yang 
Anda miliki cocok untuk bisnis mereka atau 
tidak. Sedangkan Franchisor dari luar negeri 
umumnya sama sekali tidak memiliki bayangan 
akan potensi dari lokasi dimana kita akan 
memasarkan bisnis tersebut. Itu sebabnya 
mereka meminta kita untuk memberikan 
presentasi kepada mereka.

Selamat berbisnis.



Relish Tea

Bisnis minuman masih 
menjanjikan. Terbukti dengan 
selalu hadirnya minuman baru 

yang muncul di pasaran. 
Kali ini ada teh keju yakni 

teh plus krim keju yang 
menghadirkan rasa lain 
dari teh. Fiorenty Octavia 

Sugiwan membaca 
potensi pasar yang bisa 
dikembangkan. Maka 

ia pun membuka 
usaha minuman 
tersebut dengan 
nama Relish Tea.
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Fiorenty melihat celah usaha tersebut 
ketika kuliah di China. Pada saat itu 
minuman teh keju sedang tren. Tak 
ingin menyia-nyiasakan peluang, 

Fiorenty menjajalnya di Tanah Air. Maka pada 
tahun 2016, Fiorenty membuka Relish Tea. 
Namun Fiorenty ingin membuat sesuatu yang 
berbeda yakni dengan menggunakan keju murni 
pilihan. “Kejunya lebih berasa jadi rasa gurihnya 
juga beda. Selain itu juga aromanya lebih wangi 
dari teh lainnya.”

menjual franchise, jadi benar-benar dicari yang 
kalau bisa sudah ada pengalaman.” Selain 
itu tempat yang mendukung alias strategis. 
Fiorenty pun mengakui ia juga menemui 
kendala. Seperti mitra ada yang terkadang tidak 
sabaran dalam menjalankan bisnis, inginnya 
langsung balik modal. “Sebagai franchisor, kami 
harus memberi pengertian dan bonus-bonus 
agar franchisee juga senang,” tutur anak sulung 
dari tiga bersaudara ini. 

Kendala lain adalah saat dagangan 

Fiorenty menjual minumannya lewat 
berbagai bazar dan penjualan daring. Namun 
banyak yang berminat untuk menjadi mitra. 
Maka setahun kemudian ia membuka kemitraan 
dimana saat ini mitranya sudah ada di Depok, 
Palembang, dan Samarinda. Ada 4 paket yang 
ditawarkan (A,B,C,D) dan harga mulai dari yang 
belasan juta sampai tiga puluhan juta dengan 
franchisee fee setiap 6 bulan sebesar Rp6 juta. 
Fasilitas yang diperoleh mitra hampir sama 
yakni perlengkapan, bahan baku dan pelatihan. 
Bedanya, mitra paket A dan B mendapatkan 
booth untuk berjualan. Selain itu, perbedaan 
terletak pada jumlah bahan baku. Paket A 
sebanyak 500 porsi, Paket B 300 porsi, Paket C 
500 porsi dan paket D sebanyak 300 porsi. Jika 
mitra dapat mencapai target penjualan sekitar 
30 hingga 40 gelas per hari,maka  menurut 
Fiorenty, mitra bisa balik modal sekitar empat 
hingga enam bulan. 

Sedangkan syarat untuk bisa menjadi 
mitra,Fiorenty mengatakan bahwa apakah 
sebelumnya pernah usaha makanan atau 
minuman. “Karena kita tidak mau sembarangan 

sedang sepi rasanya malas dan kadang putus 
asa. “Cuma kita harus tetap yakin saja bahwa 
pasti bisa.” Saat perasaan ingin menyerah itu 
muncul, maka perempuan kelahiran Jakarta 
tersebut teringat akan awal-awal jualan teh keju. 
Dimana ia harus gencar mengenalkan produk 
dan menjelaskan tentang minuman tersebut 
karena masih banyak yang belum tahu. Apalagi 
sekarang banyak brand-brand lain dengan 
jenis usaha yang sama bermunculan. Namun 
Fiorenty percaya orang lain bisa meniru, tetapi 
tidak bisa meniru pengalaman. “Pengalaman 
ada pembelajaran yang paling berharga dan ini 
akan membuat kita maju dan sukses. Sebagai 
pengusaha jangan pernah takut untuk mencoba 
sesuatu yang baru, sekalipun dianggap aneh 
oleh org lain. Yakinlah bahwa suatu hari akan 
suskses,” pesannya.  (teks:eri/ft:dok.pri)
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untuk 
Rileksasi Tubuh 

Bambu Spa

Bisnis kecantikan dan 
perawatan tubuh memang 
masih menjadi salah satu 
bisnis yang moncer. Di 
sejumlah tempat, berbagai 
lokasi untuk memanjakan 
tubuh terus bertumbuh. Spa 
salah satunya, yang juga 
diyakini bisa merileksasi 
tubuh dan berdampak pada 
kesehatan yang lebih baik.
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Bambu Spa yang bermarkas di kawasan 
Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, yang 
menawarkan  sejumlah perawatan 
eksklusif bagi para wanita. Bahkan, 

lantaran konsistensinya di bidang ini, Bambu 
Spa juga telah diganjar beragam penghargaan 
bergengsi di level nasional. 

Menurut Trisya Suherman, owner Bambu 
Spa, pihaknya memiliki keunikan yang tidak 
dimiliki spa lain, yakni massage dengan bambu. 
Ini juga sekaligus menjadi pionir massage 
bambu di Indonesia. Untuk menjangkau wilayah 
yang lebih luas, saat ini spa besutan Ica, sapaan 
Trisya, sudah berada di berbagai daerah seperti 
Jakarta, Bali, Batam, hingga Surabaya. Bahkan, 
kabarnya, dalam waktu dekat akan melintas ke 
Manila, Filipina. 

Menurutnya, selama ini konsumennya 
hampir 80% memang dari kalangan wanita. Agar 
para wanita semakin aware dengan perawatan 
tubuhnya, pihaknya terus melakukan edukasi ke 
berbagai tempat di Tanah Air. Apalagi saat ini 
dirinya sudah menggandeng dr. Sonia Wibisono 
sebagai brand ambassador Bambu Spa.    

“Ya, kami terus lakukan edukasi kepada 
masyarakat terkait masalah kesehatan tubuh. 
Kami lakukan roadshow ke berbagai daerah 
agar masyarakat aware untuk treatment tubuh 
sejak dini. Bambu Spa juga telah mengeluarkan 
beragam produk untuk kebutuhan spa,” kata Ica.

Terkait massage dengan bambu, Ica 
menerangkan, ini adalah salah satu kelebihan 
yang tidak dimiliki oleh spa lain. Massage 
dengan bambu ini diyakini dapat merileksasi 
otot yang pegal. Memijat dengan bambu 
juga lebih stabil disbanding dengan tangan. 
“Bambu ini diyakini bisa menurunkan lemak 
juga. Selain itu, kami juga memiliki layanan 
sliming treatment, dimana sekali perawatan 

sudah bisa kelihatan hasilnya. Produk lainnya, 
kami juga bisa melakukan treatment wajah 
dengan oksigen sehingga tampil lebih cerah dan 
kencang,” sahutnya. 

 Ia berharap agar semua lapisan masyarakat 
bisa menikmati layanan spa yang berkualitas 
dengan harga terjangkau. Oleh sebab itu, 
ia tak pernah berhenti dalam memberikan 
edukasi pada masyarakat. “Kita ini sebetulnya 
membutuhkan, tapi terkadang takut mahal. 
Padahal, perawatan tubuh itu tidak mahal, bisa 
juga dilakukan di rumah dengan bahan dan cara 
alami,” sebut Ica. 

Sementara itu dr Sonia Wibisono selaku 
brand ambassador menyebutkan, jika dirinya 
berbahagia bisa ikut mendukung dalam 
menyebarkan pesan edukasi terkait kesehatan 

kepada masyarakat. “Sebagai dokter, saya selalu 
mengutamakan kecantikan dan kesehatan. 
Bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. 
Sebab, kita itu adalah apa yang kita makan. 
Orang yang sering makan daging, maka 
cenderung emosional, dan yang banyak makan 
sayur dan ikan, cenderung lebih sabar.”

Selain itu, untuk sehat diperlukan juga 
istirahat yang cukup dan jangan banyak 
pikiran. Jangan lupakan juga olahraga teratur 
dan kendalikan stress. “Nah, salah satu fungsi 
spa ini adalah untuk rileksasi. Sebab, spa ini 
sangat baik untuk melancarkan aliran darah dan 
pengendalian stress,” tutur Sonia.  

Baginya, cantik adalah investasi.Merawat 
diri adalah hal yang penting. Di mata Sonia, 
Bambu Spa ini memiliki keistimewaan lantaran 
banyak menggunakan bahan-bahan alami 
lokal. “Treatment yang dilakukannya efektif 
dan alami dengan harga yang tidak mahal. 
Termasuk ada totok wajah, ada oksigennya. 
Nah, karena perawatan tubuh itu penting 
maka saya ikut berperan dalam melakukan 
edukasi pada masyarakat. Saya ingin berusaha 
untuk memasyarakatkan spa,” demikian Sonia 
Wibisono.  (Choen/Foto: Choen, ist)
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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

Prospek Usaha 
Rumahan

kerajinan misalnya industri selimut dari bahan-
bahan bekas atau industri minuman yang kini 
dipadukan dengan jasa pengiriman melalui 
ojek online atau lainnya. Dengan kata lain 
terdapat beragam bisnis yang dapat digunakan 
dengan basis rumah tangga. Pada akhir 1990-an 
industri salon dan kegiatan dengan konsumen 
dasar bagi jenis kelamin perempuan ternyata 
berkembang sedemikian pesat.

Sangat disarankan untuk meninjau dan 
meneliti lingkungan Anda serta mengidentifikasi 
kebutuhan yang ada dilingkungan rumah Anda. 
Kemungkinan besar Anda akan menemukan 
beragam industri yang berpotensi untuk 
dijalankan. Industri konveksi, funiture dan 
keterampilan lainnya sangat berperanan positif 
untuk basis bisnis rumahan Anda.

Pak Niam
Saya ingin menanyakan bagaimana 
prospek usaha rumahan? Apakah 
benar jika bukan kuliner agak sulit 
berkembang? Mohon penjelasannya.

Fany, Bogor

Usaha rumahan diidentifikasi 
berdasarkan dua ciri utama. 
Dikerjakan oleh anggota keluarga 
sehingga proses produksinya tidak 

membutuhkan alokasi SDM yang berlebih 
sehingga jenis pekerjaannya pun lebih bersifat 
ketersediaan tenaga saja.

Yang menjadi ciri industri rumahan adalah 
berdasarkan permodalan yang tidak perlu di 
sediakan secara khusus dalam jumlah besar 
karena umumnya menyesuaikan dengan 
pengeluaran yang disisihkan dari rumah tangga. 
Dengan gambaran demikian maka umumnya 
pilihan jatuh pada industri kuliner. Namun 
ada satu hal lain yang perlu di perhitungkan 
dalam kaitan kuliner. Yaitu mengenai lokasi 
yang menentukan kedatangan atau kehadiran 
konsumen. Hal ini lah yang memengaruhi banyak 
industri kuliner tidak berjalan secara efektif. Jadi 
sebetulnya tidak ada masalah industri kuliner 
dengan dijadikan bisnis rumahan. 

Hal lain yang dapat dijadikan contoh 
kedua karakteristik di atas adalah industri 
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Pertanyaan ini cukup klasik dan sebetulnya sudah dibahas panjang lebar oleh 
edisi sebelum-sebelumnya.

Hal yang perlu dijawab mendasar adalah apa yang menjadi minat Anda. 
Dari minat tersebut akan mencerminkan seberapa banyak Anda mengetahui 

bisnis tersebut dan dengan demikian akan lebih mudah untuk Anda jalankan. Pada 
dasarnya bisnis tidak harus sepenuhnya mengandalkan permodalan sehingga 
sebaiknya Anda menyisihkan terlebih dahulu faktor modal dari pilihan bisnis Anda.

Sebagai contoh seorang lulusan SLTA paham mengenai sepeda motor maka dia 
dapat membuka usaha bengkel dari semula yang sederhana dan dengan jejaring 
sparepart yang bisa mendukungnya akan tumbuh menjadi bengkel besar yang 
diminati banyak pelanggan. 

Jika Anda menguasai pekerjaan seni baik lukisan maupun pernak pernik lainnya 
maka industri jasa yang terkait dengan seni pun menjadi pilihan yang baik. Jadi, hal 
ini membuat Anda tidak hanya terpaku kepada kuliner, penjahit atau pekerjaan yang 
tidak bersifat klasik umumnya.

Konsultasi Anda dengan kawan-kawan mengenai bidang minat Anda serta 
pekerjaan yang dapat menghasilkan bisa merupakan saran awal agar Anda 
menemukan ide bisnis yang menarik. Saat ini sekadar industri warung kopi saja sudah 
bisa memberikan pendapatan yang menarik walau hanya dengan mengkreasikan teh 
tarik yang tidak memerlukan keahlian.

Pak Niam
Saya masih kuliah tapi ingin mencoba 
membuka usaha. Kira-kira apa usaha 
yang cocok untuk saya dengan modal 
yang tidak terlalu besar? 

Hilmi, Jakarta Barat

Usaha 
untuk 

Mahasiswa
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MINISO sebagai fast fashion 
retail pertama di Indonesia 
yang menyediakan produk 
berkualitas tinggi dan 

memiliki desain unik dengan harga terjangkau. 
MINISO telah berdiri di Indonesia sejak akhir 
2016, hingga kini telah memiliki lebih dari 120 
gerai yang tersebar di 30 kota. Di tahun kedua 
ini, MINISO ingin mengajak konsumen berbagi 
kebahagiaan melalui acara ‘MINISO RUN: Love 
Life, Love MINISO’.  

Vania Damayanti selaku Brand 
Manager MINISO Indonesia menjelaskan tujuan 
diselenggarakannya acara MINISO RUN: Love, 
Life, Love MINISO, yakni untuk mendekatkan 
diri dengan pecinta MINISO Indonesia. 
Selain itu, kegiatan fun run juga dinilai telah 
menjadi kegiatan yang digemari saat ini 
dan dapat menjangkau berbagai kalangan 
usia. “Di zaman millenials, fun run  kini telah 
bertransformasi, selain menjadi ikon gaya 
hidup sehat dan seimbang, tetapi juga sarana 
untuk bersosialisasi, memberikan  keseruan, 
pengalaman menyenangkan ,” ujarnya.

MINISO Gelar Kegiatan 
Fun Run dan Charity

diusung di media sosial. Donasi yang terkumpul 
akan diberikan dalam bentuk paket produk 
MINISO ke sekolah yang membutuhkan, yakni 
SDS Nurani Insani, Petamburan, Jakarta Pusat.”

Dalam kegiatan ini, acara dibuka meriah 
oleh penampilan Taiko Percussion, dilanjutkan 
senam Zumba dan fun run dengan rute dimulai 
dari Bundaran Hotel Indonesia menuju 
Sarinah dan kembali ke Bundaran Hotel 
Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri oleh Raja 
Sapta Oktohari (Ketua INAPGOC), serta 
dimeriahkan oleh Rafael SM*SH.

Kegiatan fun run ini baru pertama kali 
digelar oleh MINISO. Lebih lanjut, Vania 
menambahkan, “Kami sangat gembira 
melihat antusiasme dan euphoria masyarakat 
yang begitu tinggi untuk berpartisipasi 
mengikuti MINISO RUN: Love, Life, 
Love MINISO yang kami gelar ini. Tidak hanya 
berupa kegiatan fun run saja, tetapi juga 
menjadi wadah bagi MINISO untuk berbagi 
kebahagiaan dengan masyarakat sekitar 
melalui #MINISOCHARITY Campaign yang telah 
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Pendopo sebagai jendela budaya 
nusantara menghadirkan Festival 
Indonesia Timur untuk mengangkat 
kekayaan hasil karya daerah Nusa 

Tenggara Timur dan Papua melalui ragam 
produk dan rangkaian acara menarik.

Nana Puspa Dewi, Marketing Director 
Kawan Lama Group menjelaskan, “Sejak 
dibuka tujuh tahun lalu, Pendopo berkomitmen 
untuk terus melestarikan budaya Indonesia 
melalui rangkaian produk lokal berkualitas, 
serta berbagai kegiatan yang secara berkala 
kami lakukan. Kali ini, Pendopo sangat bangga 
menjadi satu-satunya retailer yang mengangkat 
tema Indonesia Timur dimana kami juga 
menampilkan kekayaan budaya Suku Kamoro 
dari pesisir selatan Papua. Melalui kegiatan ini, 
kami harap bisa mengedukasi dan menginspirasi 
pelanggan kami mengenai keragaman budaya,” 
katanya. 

Pendopo Angkat 
Budaya Indonesia Timur 
Melalui Berbagai Produk 
dan Acara Edukasi

Sepanjang Agustus, Pendopo menampilkan 
kerajinan hasil karya tangan anak negeri, 
khususnya tenun dan ukiran khas Nusa Tenggara 
Timur dan Papua. Pelanggan bisa melihat 
langsung keunikan tenun Sumba yang terletak 
pada motif khasnya yaitu corak manusia, hewan, 
atau tumbuh-tumbuhan, juga tenun Flores yang 
memiliki ragam hias geometris dengan aneka 
warna yang cerah dan mencolok. 

Selain beraneka tenun, beragam jenis hasil 
budaya lain juga dihadirkan, terutama dari suku 
Kamoro yang dalam kesehariannya membuat 
berbagai jenis ukiran dari berbagai materi 
mulai dari kayu, bambu, hingga tulang hewan 
untuk beragam keperluan. Misalnya Yamate 
yang awalnya berfungsi sebagai alat menari 
dan juga perisai namun kini berubah fungsi 
menjadi dekorasi penghias dinding, atau Eme 
yaitu alat musik tradisional yang terbuat dari 
batang pohon utuh. Hasil karya lainnya yang tak 
kalah menarik yaitu perahu dengan ornamen 
berbentuk kepala manusia. 

Luluk Intarti, Pendiri Yayasan Maramowe 
mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi 
dukungan Pendopo untuk terus melestarikan 
budaya, khususnya suku Kamoro yang sejalan 
dengan misi kami, agar masyarakat luas 
dapat mengenal lebih dekat seni dan budaya 
Indonesia Timur. Harapannya Pendopo dapat 
terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal melalui 
beragam produk dan kegiatan yang berkualitas,” 
sebutnya. 
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Century 21 Indonesia hadir merupakan 
salah satu unit bisnis dari Ciputra 
Group, perusahaan pengembang yang 
didirikan oleh Begawan properti di 

Indonesia, Ir. Ciputra. Ciputra Group merupakan 
pionir dalam dunia pengembangan properti di 
Indonesia serta sukses dalam merencanakan 
dan mengembangkan beberapa kota satelit di 
Indonesia dan mancanegara. 

Menjadi bagian dari Ciputra Group semakin 
menambah brand equity Century 21 Indonesia 
dan membuatnya semakin kuat menjejakkan 
langkah di industri broker properti di Indonesia. 
Dengan berbagai megaproyek yang dimiliki oleh 
Ciputra Group dan tersebar di seluruh Indonesia, 
Century 21 Indonesia menjadi yang terdepan 
dibandingkan property agent lainnya dalam 
membantu sales activity. “Selaras dengan visi 
Ciputra Grup dalam menciptakan Entrepreneur 
di Indonesia. Century 21 memberikan 
kesempatan kepada insan Indonesia untuk 
menjadi Entrepreneur dalam bidang Broker 
Properti,” kata Rina Ciputra Sastrawinata selaku 
Presdir Century 21 Indonesia.

Di tengah persaingan yang kian ketat serta 

Rebranding untuk 
Menjadi Broker Properti
Ternama Dunia

berubahnya trend di industry properti, Century 
21 melakukan berbagaistrategi, salah satunya 
dengan melakukan re-branding. Sebagai salah 
satu elemen dari brand itu sendiri, logo adalah 
asset yang paling dominan karena sifatnya yang 
paling terlihat. “Sebagaimana diketahui bahwa 
logo perusahaan merupakan identitas visual 
yang mengandung citra diri dan filosofi yang 
melekat pada sebuah perusahaan.”

Rina Ciputra Sastrawinata mengatakan, 
Century 21 melakukan rebranding adalah karena 
adanya pergeseran segmentasi di era milenials 
baik para pelaku yaitu para agen property 
maupun konsumen di masa depan. “Generasi 
milenials ini hidup di era digital dan social 
media. Munculnya generasi millenials membuat 
pelaku usaha harus memahami karateristik 
mereka. Logo baru Century 21 terlihat lebih 
modern dan digital friendly,” sebut Rina.

Logo baru Century 21 ini memang lebih 
simple, menarik dan sangat flexible untuk 
diimplementasikan secara digital. “Perubahan 
logo ini juga menandakan bahwa bisnis property 
adalah bisnis yang dinamis, dan selalu relevan di 
segala masa,” demikian Rina. 
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Hobi menata rumah dengan dekorasi 
inovatif? Bukan hanya sebagai 
pajangan tapi fungsinya juga sangat 
bermanfaat? Curver barangkali bisa 

menjadi salah satu solusi. Sebagai perusahaan 
yang berbasis di Belgia, Curver memberikan 
alternatif solutif dalam tempat penyimpanan 
sehingga membantu merapikan ruangan untuk 
selalu rapi.

Pepatah mengatakan bahwa rumah 
mencerminkan pemiliknya, oleh karena itu 
ada baiknya jika rumah Anda tertata rapi dan 
semua benda berada pada tempatnya. Remote 
control TV, DVD, majalah, koran, dan mainan 
anak tersimpan dengan baik di dalam box 
penyimpanan. Begitupun juga di dapur, ada 
baiknya bumbu-bumbu bisa disimpan di satu 
tempat. Sedangkan di kamar mandi, Anda bisa 
menata sikat gigi dan odol di dalam satu wadah 
sehingga tidak berantakan.

Curver, Solusi 
Penyimpanan Inovatif 
Asal Belgia

“Nah, Curver ini dapat membantu 
merapikan ruangan, seperti mengorganisir 
kantor dan ruang tamu, merapikan kamar anak, 
ataupun dalam memilah laundry Anda,” kata 
Resti Ruhimat, Product Manager PT Kawan 
Lama Inovasi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, keunggulan 
Curver dibandingkan dengan storage box lain 
adalah storage ini memiliki desain dekoratif 
yang premium dan cocok untuk digunakan di 
semua ruangan serta menggunakan bahan yang 
berkualitas tinggi. 

“Bagi Anda yang kesulitan dalam menata 
rumah, maka bisa memanfaatkan produk ini. 
Diketahui, saat ini beragam produk Curver 
bisa didapatkan di Living World Alam Sutera, 
Ace stores, dan lainnya. Selain itu bisa juga 
didapatkan secara online di kawanlamainovasi.
com dan ruparupa.com,” demikian Resti. 



Bridgestone Indonesia (PT Bridgestone 
Tire Indonesia), anak perusahaan 
Bridgestone Corporation, perusahaan 
ban dan karet terbesar di dunia dan 

mitra Olimpiade sedunia,  mengumumkan 
dukungannya pada pemain bulutangkis 
Peringkat No. 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon 
dan Kevin Sanjaya Sukamuljo serta peraih 
medali Olimpiade Angkat Besi Eko Yuli Irawan 
– dan formasi resmi dari tim Bridgestone 
Indonesia. Sebagai Brand Ambassador, ketiga 
atlet nasional tersebut akan disertakan dalam 
agenda kegiatan Bridgestone di Indonesia dan 
akan mewakili perusahaan menuju Olimpiade 
Tokyo 2020.

Atlet merupakan kekuatan pendorong 
Olimpiade dan merupakan jantung dari gerakan 
Olimpiade. Ketiga atlet ini bekerjasama selaras 
dengan nilai-nilai Bridgestone dan berbagi 
semangat untuk penampilan terbaik, dedikasi 
untuk bekerja keras, dan komitmen untuk 
komunitas di lingkungan mereka tinggal, 

Bridgestone 
Indonesia 
Jalin Kerjasama 
Menjelang 
Olimpiade 
Tokyo 2020

bekerja dan berlatih. Melalui perjalanan olahraga 
mereka yang menginspirasi ini, setiap atlet 
juga membawa pesan tema global Olimpiade 
‘Chase Your Dream’ – yang bertujuan untuk 
memberdayakan orang agar gigih dalam 
mewujudkan impian mereka.

“Kami sangat senang dapat bekerjasama 
dengan ketiga atlet nasional yang telah 
mencapai penghargaan besar di bidangnya 
masing-masing, berkat ketekunan/kegigihan, 
kerja keras, dan integritas mereka,” ujar 
President Director Bridgestone Indonesia, 
Akihito Ishii. 

Selain menjadi mitra Olimpiade dunia, 
Bridgestone Corporation menjadi mitra pendiri 
Olimpiade pertama dari saluran Olimpiade pada 
Agustus 2016. Perjanjian 4 tahun perusahaan 
dalam memberikan dukungan untuk peletakan 
platform digital dengan misi untuk merayakan 
gerakan Olimpiade dan atlet kelas dunia setiap 
hari sepanjang tahun. 
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Qualcomm Technologies, Inc., 
anak perusahaan dari Qualcomm 
Incorporated (NASDAQ:QCOM), 
mengumumkan bahwa seri 

mobile platform unggulan terbarunya akan 
menggunakan system-on-chip (SoC) yang 
dibangun di atas fabrikasi 7nm. SoC 7nm 
tersebut akan didukung oleh cip modem 5G 
Qualcomm® Snapdragon™ X50 dan diharapkan 
dapat menjadi mobile platform dengan 
kemampuan 5G pertama yang mentenagai 
ponsel pintar premium dan perangkat seluler 
lainnya. 

Qualcomm Technologies telah memulai 
proses pengiriman contoh (sample) dari mobile 
platform masa depan ini kepada para vendor 
yang saat ini ditengarai tengah membuat 
perangkat konsumen terbaru. Platform ini akan 
mengubah industri, mendukung model bisnis 
baru, dan meningkatkan pengalaman konsumen 
sejalan dengan langkah para operator dalam 
mengkomersialkan layanan 5G di akhir tahun 
2018 maupun sepanjang tahun 2019. 

“Kami sangat senang dapat bekerja sama 
dengan para original equipment manufacturer 
(OEM), operator, vendor infrastruktur dan juga 
badan pembuat standar [teknologi] di seluruh 

Qualcomm dan Mobile 
Platform Masa Depan 

dunia. Saat ini, kami masih sesuai jadwal untuk 
membantu meluncurkan hotspot seluler 5G 
pertama di akhir tahun 2018 dan diikuti oleh 
ponsel pintar 5G yang menggunakan platform 
mendatang kami di kuartal pertama tahun 
2019,” kata Cristiano Amon, Presiden dari 
Qualcomm Incorporated. 

Kepemimpinan dalam bidang riset dan 
keahlian teknis berkelanjutan dari Qualcomm 
Technologies memungkinkan peningkatan 
inovasi masa depan di berbagai sektor, sejalan 
dengan konektivitas 5G yang akan semakin 
mudah ditemukan. Mobile platform unggulan 
dengan 5G ini dirancang untuk memungkinkan 
perangkat pintar premium yang memberikan 
pengalaman dan interaksi intuitif baru dengan 
kemampuan AI dalam perangkat (on-device) 
yang hemat daya, ketahanan baterai serta 
performa yang luar biasa.

“Di saat yang sama juga memperluas 
cakupan area hingga ke teknologi, solusi, 
pengalaman dan aplikasi inovatif di bidang 
otomotif dan IoT. Detil lebih lanjut terkait 
dengan mobile platform unggulan masa depan 
dari Qualcomm Technologies ini direncanakan 
akan diumumkan pada kuartal keempat tahun 
2018.”
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Menyaji Konten 
Kreatif dari Musik 
sampai Film

Suksesnya MacroAd LINIKINI sebagai media advertising tak 
terlepas dari peran beragam konten yang dihadirkan. Banyak 
program yang diusung menjadi favorit para komuter (pengguna 
kereta rel listrik) di Jabodetabek. Program-program tersebut 
menjadi teman setia para komuter setiap hari.

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 komuter. Menurut penelitian yang 
dilakukannya, para komuter 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. Salah satunya 
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menghadirkan 
konten kreatif 
yang menarik 
minat para 
komuter untuk 
menontonnya.

Irfan 
Handoko, Head 
of Programs 
& Multimedia 
MacroAd 
menjelaskan, 
saat ini pihaknya 
banyak 
menyajikan konten yang menginspirasi bagi 
para penumpang. Konten-konte tersebut 
dikemas sedemikian rupa agar tidak 
membosankan untuk ditonton, termasuk terus 
memperbarui konten secara berkala.

Salah satu program menginspirasi yang 
disuguhkan, misalnya, Trainsetter. Program 
ini mengulas kisah perjalanan sukses bisnis 
anak-anak muda di Tanah Air. Menurut Irfan, 
program ini cukup sukses memantik hati para 
komuter. Sebab, para pengguna KRL yang 
umumnya adalah pekerja, mereka membutuhkan 
sesuatu yang baru yang menyegarkan. “Mereka 
butuh  sesuatu yang menginspirasi. Mereka 
perlu sesuatu yang menyemangati untuk bisa 
mengubah haluan, menambah info terkait 
kiat sukses yang bisa dijalankan, dan lainnya,” 
katanya.

Program lain yang juga diminati 
para komuter adalah Cinemagenda yang 
mempertontonkan trailer-trailer film, dalam 
dan luar negeri. Betapapun, trailer film adalah 
ujung tombak menarik atau tidaknya sebuah 
film. Oleh sebab itu, konten trailer film ini 
sukses menyedot banyak penggemar di kereta. 
“Kami sudah bekerjasama dengan beberapa 
perusahaan produksi film untuk menayangkan 
trailer-trailer film mereka. Dengan diputar di 
kereta sebagai ruang publik, hal ini sangat 
membantu untuk menaikkan jumlah penonton 
film tersebut.”  

Masih dalam kategori film, ada pula 
program Sinetrain yang menayangkan film-film 
pendek berdurasi 5-19 menit. Konten ini dibuat 
dalam rangka mendukung para sineas muda 
independen untuk mengembangkan bakatnya 
dalam produksi film di Tanah Air. 

Program lainnya adalah yang terkait dengan 
teknologi. Program ini menyuguhkan beragam 
konten informasi terkait teknologi semisal 
gadget, istilah-istilah dalam teknologi, dan 
edukasi terkait teknologi.  Proghram ini juga 
diupdate setiap minggu dengan tema yang 
berbeda. “Misalnya kami bisa bahas bagaimana 

seorang vlogger memulai ceritanya, apa saja 
alat-alatnya, dan lainnya,” terang Irfan. 

Bagi pehobi musik, MacroAd LINIKINI 
juga mengetengahkan program Dioritma, 
sebuah program yang memutarkan video klip 
musik secara utuh berdurasi 2-3 menit. Irfan 
berbangga karena boleh jadi media ruang publik 
yang menayangkan video klip, baru hanya 
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MacroAd saja. Masih terkait musik, program 
Tamu Kita juga disaji dalam rangka mendukung 
eksistensi para musisi di Tanah Air.  “Ya, ini 
adalah sebagai bentuk support kami untuk 
perkembangan musik di Indonesia. Tamu Kita, 
kami undang musisi untuk ngobrol bareng dan 
bermain musik di kantor kami. Sebulan sekali 
kami hadirkan tamu yang berbeda.”

Tak ketinggalan, program MacroAd juga 
mencoba untuk memanjakan para komuter yang 
suka dengan hal-hal berbau Korea. Ada program 
KDY (Korea Dulu Yuk) yang menginformasikan 
segala hal terkait Negeri Ginseng, dari artis, 
drama sampai hal-hal yang sedang hits di negeri 
itu. “Di Indonesia pecinta Korea itu cukup kuat 
juga. Karena itulah kami hadirkan konten ini,” 
sebut dia.

Program kreatif lainnya, ada Kemana 
Kita sebagai agenda event untuk hari Sabtu 
dan Minggu. Konten ini biasanya tayang dari 
Kamis—Jumat agar para komuter sudah bisa 
merencanakan liburan mereka mau kemana. 
Lalu, ada Mana Tahu sebagai kelanjutan program 
Mana Tahan yang pernah tayang pada bulan 
Ramadan lalu. “Program ini sih lebih ke travel, 
dimana kita jalan-jalan ke suatu daerah, eh 
ternyata di sana ada kuliner lezat atau tempat 
nongkrong keren. Kalau kita pergi ke suatu 
daerah, kalau tidak bertanya, kan Mana Tahu ada 
info yang menarik?”  

Di bidang edukasi bagi para komuter, ada 
program Peron Kita, yang membahas segala hal 
terkait perkeretaapian. Program lainnya yang 
juga menarik seperti LiniKuis dan Photo of The 
Day (POTD) yang menjadikan para komuter 
dapat berinteraksi dengan layar. “Kami coba 

bangun koneksi dengan aktivitas sehari-hari 
para komuter. Daripada bengong, bisa unduh 
aplikasi LiniKuis dan enjoy berkompetisi dengan 
yang lain. Sekaligus ini juga sebagai teman 
dalam perjalanan mereka,” ujarnya.

Diketahui, saat ini pengguna KRL hampir 
1  juta penumpang per hari. Potensi ini 
menyebabkan brand bisa lebih efektif beriklan 
di MacroAd LINIKINI.  Demikian juga brand yang 
menilai layar DOOH memiliki target market yang 
jelas. 

Irfan menyebut, ke depan MacroAd 
akan tetap fokus sebagai media yang dapat 
menemani dan menghibur para komuter 
dalam perjalanannya. “Kami ingin lebih banyak 
menghadirkan konten-konten yang inspiring 
dan entertaining. Terbukti, saat ini program yang 
paling disukai masih seputar entertainment; 
musik sampai film,” demikian Irfan.  (Choen/
Foto:Reza)
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