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SURAT REDAKSI

PSemua orang tahu, jika kesehatan ialah hal utama. Harta yang berlimpah menjadi tidak ada 
artinya, jika tubuh tidak sehat atau sakit. Sebaliknya, orang sekikir apapun jika untuk menjadi 
sehat, ia akan berani keluar uang untuk membeli obat, pergi ke dokter, atau berobat ke rumah 
sakit. Mempunyai tubuh dan pikiran yang sehat, orang dapat bekerja dan melakukan banyak 

hal dengan baik dan benar. Sayangnya, tidak semua orang mempunyai kesempatan, atau waktu yang 
cukup untuk menjaga kesehatannya. Tuntutan pekerjaan, atau kesibukan yang terlalu padat, kadang 
menyita banyak perhatian sehingga kesehatan terabaikan atau bahkan menjadi sakit. Ujung-ujungnya 
harus berobat atau bahkan dirawat. Kebutuhan akan kesehatan inilah yang menjadi peluang. Usaha di 
bidang kesehatan tak sebatas memberikan imbalan secara bisnis tapi juga kegiatan menolong orang. 
Selain pengobatan, bisnis kesehatan mencakup banyak sekali hal, di antaranya perawatan. Misalnya, 
bisnis makanan dan minuman sehat, kebugaran, kecantikan dan lain sebagainya. Dari sisi pengobatan, 
bisnis rental alat kesehatan, obat, termasuk herbal yang saat ini makin banyak peminatnya, hingga 
jasa perawat, banyak yang membutuhkan. Bagi Anda yang peduli pada kesehatan, sepertinya Anda 
bisa mulai atau melebarkan misi Anda dengan menekuni usaha kesehatan yang paling sesuai dengan 
keinginan.

Salam, 

A. Widodo

Semua Orang Membeli



Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama 
yang harus dimiliki setiap manusia. Namun, gaya 

hidup juga turut memengaruhi kualitas kesehatan 
seseorang. Atas dasar inilah, layanan kesehatan 
selalu dibutuhkan, kapanpun dan dimanapun. 

Dari sisi bisnis, tentu bidang kesehatan ini menjadi 
salah satu peluang bisnis yang cerah. Banyak 

pelaku startup di bidang kesehatan yang tumbuh. 
Handito Joewono, Ketua Umum Asosiasi Startup 
Teknologi Indonesia (Atsindo) mengungkapkan, 

Health Startup alias perusahaan rintisan 
kesehatan menjadi salah satu ‘bayi ajaib’ yang 

tumbuh menakjubkan di dunia startup teknologi 
selain Financial Technology (Fintech).

8 
Peluang

Banyak sekali orang yang menderita suatu penyakit, 
bahkan bisa dibilang sangat jarang orang yang benar 

benar sehat 100%. Nah bagi para wirausahawan 
atau pebisnis, tentu ini bisa kita jadikan lahan 

untuk mencari pendapatan. Karena bisnis di bidang 
kesehatan ini memiliki 2 manfaat sekaligus, pertama 

adalah menolong sesama manusia untuk sembuh dari 
keluhan kesehatan dan yang kedua adalah peluang 
sukses yang sangat besar. Bagi Anda yang tertarik 
mencoba bisnis dari tren dibidang kesehatan, ada 
3 tips yang disarankan  oleh Edvan M Kautsar. Apa 

sajakah itu?

12 
Peluang

Sebenarnya banyak sekali peluang bisnis di bidang 
kesehatan, mulai dari pemasok alat-alat kesehatan, 

obat-obatan kimia dan sebagainya. Karena 
berhubungan dengan kesehatan maka Anda harus 

mampu menjamin kualitas dari produk tersebut dan 
keamanannya untuk konsumen. Jika Anda memilih 

usaha di bidang ini maka sebaiknya pahami dulu apa 
saja yang harus Anda persiapkan.

18 
5 Langkah Bisnis 
Alat Kesehatan

Kebutuhan akan solusi kesehatan kini semakin tinggi. 
Sudah semakin banyak orang yang mengerti akan 

pentingnya menjaga kesehatan dan mencari alternatif 
pengobatan. Bukan hanya obat kimia saja yang banyak 

dicari, namun obat-obatan herbal kini telah menjadi 
pilihan karena dirasa lebih aman dan bebas efek 

samping. Maka tak heran bila banyak para pelaku usaha 
yang mencoba bisnis obat herbal ini. 

22 
7 Langkah Bisnis 

Obat Herbal

Panduan Bisnis
Kesehatan
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Beberapa orang terkadang masih sering 
mengabaikan kesehatan termasuk dalam hal 
asupan konsumsi sehari-hari. dr. Erna Cipta M. 
Pharma melihat ada potensi bisnis yang bisa 
dikembangkan dari makanan dan minuman 

organik dengan membuat obat-obatan herbal. 
Sedangkan dr. Chazali H. Situmorang sudah 
mempersiapkan apa yang akan dilakukan 
saat dirinya akan memasuki masa pensiun 

yakni menjalankan sebuah bisnis. Ide usaha 
tersebut muncul setelah melihat pemilik apotek 

tempatnya bekerja bisa membuka usaha 
apotek walau tidak memiliki latar belakang 

ilmu kedokteran ataupun farmasi. Sementara 
itu caregiver adalah orang yang bekerja 

membantu lansia atau orang yang sedang 
dalam masa penyembuhan. Salah satu penyalur 
terbesar caregiver di Indonesia adalah PT Insan 
Medika Persada yang didirikan oleh Try Wibiwo 

ini tidak hanya menyalurkan, tetapi juga 
melatih para tenaga medis untuk siap bekerja 

di lapangan untuk membantu orang-orang 
yang membutuhkan tenaga mereka.

41 
Success Story

Ketika kita membuka usaha, pasti wajib 
memperhitungkan segala sesuatunya demikian 

juga bisnis  di bidang kesehatan. Keuntungan 
bisnis di bidang ini adalah tidak perlu takut akan 

yang namanya pelanggan sebab penyakit dan 
kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan. Terbukti 

toko obat atau apotek selalu ada pembelinya. 
Walaupun jumlah pebisnis di bidang kesehatan 

ini juga banyak tidak perlu takut akan kekurangan 
pelanggan. Hanya saja tetap diperlukan strategi 

agar dapat memenangi persaingan. Ketika mulai menua, produktivitas seseorang semakin 
berkurang dan tidak mampu melakukan segala 

sesuatunya sendiri. Namun sayangnya tidak semua 
orang mampu merawat para lanjut usia atau lansia. Hal 

ini bisa mejadi peluang yang bisa dijadikan sebagai 
peluang bisnis jasa perawatan untuk lansia. Tentunya 

jasa ini hanya membantu meringankan tanggung-
jawab keluarga seorang lansia dengan mengatur dan 

menjalankan jadwal keseharian lansia tersebut. Berikut 
kiat-kiatnya.

Jika diperhatikan, toko toko obat atau sarana sarana 
kesehatan tidak pernah sepi pengunjung.  Walau 

bisnis kesehatan ini sudah banyak, Anda tidak perlu 
takut akan kekurangan pelanggan, sebab pasti akan 
selalu ada orang yang mengeluhkan kesehatannya. 

Lalu celah bisnis apa saja yang berhubungan dengan 
kesehatan ini?

37 
Strategi Bisnis di 

Bidang Kesehatan

28 
Kiat Bisnis Jasa 

Perawatan untuk 
Lanjut Usia 

32 
Celah Bisnis di 

Bidang Kesehatan
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Shana Fatina menjadi salah satu wanita yang terjun 
dalam bidang bisnis yang umumnya didominasi oleh 

pria. Dirinya mengelola sejumlah bisnis yang bergerak 
dalam bidang energi, air, tourisme, dan pengelolaan 
limbah. Atas dedikasinya tersebut, dirinya diganjar 

penghargaan bergengsi dari EY Entrepreneur of The Year 
2017 kategori Community Development Award.  

69 
Maestro 

SHAnA FAtinA

Surya Nila Astuti Hamid terinspirasi untuk membuat 
aneka olahan singkong karena keluarganya sering 

mengonsumsi singkong di rumahnya. Secara 
kebetulan dirinya juga hobi membuat inovasi 

makanan berbahan baku singkong, seperti combro 
dan kroket singkong. Berbeda dengan Mia Widyastuty 

yang gemar mengenakan sepatu hak tinggi. 
Karena seringnya menggunakan sepatu hak tinggi 

muncul ide untuk membuat sendiri sepatu agar 
sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sementara 

Kresnawati Imansari melihat di era digital seperti 
sekarang banyak yang memberitakan anak-anak 

lebih tertarik gawai dari pada mainan lainnya. Kresna 
yang hobi menjahit dan membuat aneka kerajinan 
tangan terdorong untuk membuat sebuah mainan 

yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana 
pendidikan. Sedangkan Shelly berhasil membuat 

berbagai macam olahan makanan dan minuman dari 
buah salak yang mampu mendatangkan keuntungan 

yang sangat lumayan.

79 
PEnCERAHAn Muhammad Ibrahim atau lebih 

dikenal dengan nama Baim Wong 
tidak hanya mahir berakting di depan 

kamera. Rupanya ia juga memiliki 
kemampuan dalam berbisnis. Baim 

mengaku mencoba banyak hal dalam 
berbisnis dan tidak hanya di bidang 

kuliner semata. Baim ingin membuka 
beberapa bisnis yang bisa menjamin 

masa depannya. Sifatnya yang 
menyukai bisnis ini menurun dari sang 

ayah, Johny Wong.

95 
BiSniS SELEB
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Hobi yang mendatangkan keuntungan sudah 
dibuktikan oleh Adi Sulistyo. Pria yang gemar akan 

cosplay ini berhasil menggabungkan hobi dan bisnis 
hingga memiliki pendapatan yang terhitung lumayan. 

Cosplay adalah seseorang yang hobi mengenakan 
pakaian beserta aksesori dan rias wajah seperti yang 

dikenakan tokoh-tokoh dalam anime, manga, dongeng, 
permainan video, penyanyi dan musisi idola, dan film 

kartun. Pelaku permainan kostum disebut pemain 
kostum/cosplayer.

99 
inDUStRi KREAtiF

Menuruni bakat seni dari sang ayah, Mila sangat 
menyukai menggambar dan membuat sesuatu 

yang sifatnya unik. Dari bakatnya tersebut ia 
kemudian mecoba menjadikannya sebagai 

usaha yang bergerak di bidang seni. Ia melukis 
di talenan sehingga menjadi produk unik yang 
bisa digunakan hadiah, souvenir, atau bahkan 

koleksi pribadi.

105 
BiSniS UniK
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Namun, gaya hidup juga turut 
memengaruhi kualitas kese-
hatan seseorang. Di era ini, 
jenis penyakit yang meneror 

kesehatan pun semakin beragam.  Atas 
dasar inilah, layanan kesehatan selalu di-
butuhkan, kapanpun dan dimanapun.

Tak bisa ditampik, kesehatan 
menjadi salah satu kebutuhan 
utama yang harus dimiliki 
setiap manusia. Sehat menjadi 
hal utama, oleh karenanya 
sebisa mungkin untuk menjalani 
hidup sehat untuk menghindari 
beragam penyakit.

Prospek  Bisnis 
Kesehatan

Dari sisi bisnis, tentu bidang kesehatan 
ini menjadi salah satu peluang bisnis 
yang cerah. Salah satu buktinya, per-
hatikan sejumlah toko obat atau sarana 
kesehatan yang tidak pernah sepi dikun-
jungi orang. 

Terlebih, di era teknologi seperti se-
karang, kesempatan untuk mengem-
bangkan bisnis semakin terbuka lebar. 
Termasuk di bidang kesehatan, ban-
yak pelaku startup di bidang kesehatan 
yang tumbuh.

Handito Joewono, Ketua Umum Asosia-
si Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) 
mengungkapkan, Health Startup alias 
perusahaan rintisan kesehatan menja-
di salah satu ‘bayi ajaib’ yang tumbuh 
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menakjubkan di dunia startup teknologi 
selain Financial Technology (Fintech).

Menurutnya, negara-negara maju di bi-
dang teknologi seperti AS, Jepang, Tai-
wan, Korea Selatan, Cina, dan banyak 
negara Eropa mengembangkan heal-
th startup dengan sangat intensif. Sa-
lah satu alasannya, health startup tidak 
hanya mengandalkan teknologi 
digital tetapi juga sarat penerapan 
teknologi di bidang kesehatan, baik 
dari sisi pengobatan maupun peralatan 
kesehatan. Dengan teknologi yang diha-
dirkan, saat ini untuk mendeteksi tingkat 
kesehatan seseorang semakin mudah.

Meskipun peran dokter tidak bisa ter-
gantikan dengan kehadiran artificial 
intelligence (AI) atau kecerdasan buatan 
di bidang kesehatan sudah semakin 
maju. “Dokter yang ingin bertahan di 
masa mendatang adalah dokter yang 
tidak ‘gaptek’ (gagap teknologi), khu-
susnya dalam pemanfaatan teknolo-
gi termasuk teknologi digital di bidang 
kesehatan dan kedokteran,” sebutnya.

Besarnya pasar di bidang kesehatan ini 
juga pernah ‘diramal’ oleh para futu-
rolog  sejak awal 2000-an. Kesehatan 
menjadi salah satu industri yang ber-
kembang selain industri makanan dan 
pendidikan. 
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Perubahan lingkungan hidup, mun-
culnya penyakit-penyakit baru dan 
meningkatnya kesadaran masyarakat 
akan pentingnya kesehatan terus 
mendongkrak demand layanan kese-
hatan dalam skala yang lebih luas.

Diketahui, para pelaku di industri 
ini, antara lain rumah sakit, klinik, 
dokter, laboratorium klinis, peru-
sahaan farmasi, apotek, sampai ke 
pengobatan alternatif. Frost & Suli-
van, lembaga yang rajin menghitung 

perkembangan Industri Kesehatan 
memprediksi pada 2018 total belan-
ja kesehatan di Indonesia menca-
pai USD60,6 milliar.

Bidang ini juga memunculkan bidang 
lain di kesehatan alternatif, tradisional 
atau herbal. Potensi bidang kesehatan 
alternatif juga menunjukkan tren yang 
positif. Ketika pengobatan modern 
semakin tak terjangkau secara ekono-
mis, masyarakat cenderung lebih me-
milih pengobatan tradisional. 
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Seperti yang dilakukan Markus yang 
sejak 2014 mendirikan Toga Sekar 
Utami. Sebagai pegiat tanaman obat, 
Markus sudah memproduksi dari 40 
jenis tanaman herbal yang diekstrak 
seperti kunir putih, pegagan, dan ke-
lor. “Tanaman obat ini telah dimanfa-
atkan dan dibuktikan khasiatnya oleh 
para nenek moyang kita dahulu,” se-
butnya. 

Produknya juga terdiri dari dua ma-
cam, berstandar Badan POM dan ada 
juga yang dikemas dengan standar 
PIRT. “Total produk yang dijual su-
dah ratusan jenis. Yang jenis kapsul 
ada sekira 30 jenis, selebihnya dalam 
bentuk godokan dan produk lain. 
Sebaiknya, bagi yang ingin berobat 
secara herbal, harus cek lab dulu dan 

kondisi penyakitnya seperti apa,” sa-
ran dia. 

Soal pasar, dirinya menyebut pemi-
nat herbal racikannya berasal dari 
Jabodetabek dan luar Jawa. Keber-
hasilannya menyasar konsumen ber-
kat edukasi yang dilakukannya me-
lalui grup chat yang anggotanya dari 
berbagai daerah di Indonesia.

Satu hal yang harus dipastikan, pen-
ggunaan obat herbal juga harus pas 
secara takaran sehingga hasilnya 
lebih terukur. Yang juga penting di-
lakukan adalah mengatur pola makan 
agar pengobatan yang dilakukan 
bisa lebih maksimal. (choen, bbs/
Ilustrasi: ist)
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Motivator muda yang cukup berpengalaman dalam dunia bisnis 
dan public speaking. Perjalanan bisnisnya dimulai ketika masih 

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

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

Youngest Motivator of Asia. 

Edvan Muhammad Kautsar

Menatap Peluang 
Bisnis di Bidang 
Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu 
kebutuhan utama bagi setiap 
manusia, karena akan sia-
sia kesuksesan, jabatan 

dan kekayaan kita jika sakit-sakitan. 
Disamping itu seiring berjalannya waktu, 
jumlah penyakit yang meneror kesehatan 
manusia sangat pesat pertumbuhan dan 
perkembangannya. 

Kita bisa saksikan sendiri disekitar kita, 
ada banyak sekali orang yang menderita 
suatu penyakit, bahkan bisa dibilang 
sangat jarang orang yang benar benar 
sehat 100%. Misalnya, walaupun ada orang 
yang terlihat sehat, tetapi metabolisme 
tubuhnya belum tentu demikian juga, 

karena kesehatan tidak bisa hanya dilihat 
dari kondisi fisik yang terlihat saja. Bisa 
jadi kita menilai seseorang sehat tetapi di 
dalamnya ternyata sakit. 

Nah bagi kita para wirausahawan atau 
pebisnis, tentu ini bisa kita jadikan lahan 
untuk mencari pendapatan kita  bukan? 
Kita bisa memaksimalkannya menjadi 
sebuah bisnis yang bisa menjadi solusi 
bermanfaat bagi setiap manusia yang 
menginginkan kesehatan di dalam 
kehidupannya. Karena bisnis di bidang 
kesehatan ini memiliki 2 manfaat 
sekaligus, pertama adalah menolong 
sesama manusia untuk sembuh dari 
keluhan kesehatan dan yang kedua adalah 
peluang sukses yang sangat besar.
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Pilihan Bisnis Kesehatan
Bisnis di bidang kesehatan ini sangatlah luas dan tidak 
hanya menyangkut obat obatan saja, tetapi juga hal yang 
lainnya, berikut beberapa ide bisnis dibidang kesehatan 
yang memiliki prospek cerah untuk beberapa waktu 
kedepan:

Rumah Bidan
Bidan juga merupakan suatu 

cara yang bisa dilakukan untuk 
menggeluti bisnis yang berada 

dalam lingkup kesehatan 
manusia. Bidan adalah tempat 
yang dituju ketika seseorang 
akan bersalin atau melahirkan 

anaknya. Ketika mereka 
kekurangan uang dan tidak 
mampu membayar biaya 
rumah sakit, amaka inilah 
rujukan yang paling baik 

yang bisa mereka tuju dan 
gunakan jasanya. Sebuah ide 
menarik jika anda bukanlah 
seorang bidan tapi mampu 
mengumpulkan para bidan 

di tempat yang anda siapkan 
untuk membuka praktek 

bersalin. Dimana biasanya 
Rumah Sakit Bersalin diisi 

oleh Dokter Obgyn, tapi anda 
membuat terobosan baru 
yakni diisi oleh para Bidan!
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Alat Kesehatan
Bisnis pada bidang kesehatan, terutama 
bisnis alat kesehatan merupakan salah 

satu bisnis yang cukup menjanjikan. 
Sadarnya masyarakat terhadap 

pentingnya kesehatan membuat bisnis 
alat kesehatan ini semakin diminati.

Target bisnis alat kesehatan yang 
terbilang luas akan membuat binis 
ini berjalan dengan lancar, apalagi 

sekarang ini banyak SMP dan SMA yang 
mewajibkan memiliki laboratorium yang 
lengkap sebagai sarana pendidikannya.

Para pelaku bisnis pada bidang kesehatan 
yang banyak bermuculan juga pasti akan 

membutuhkan alat kesehatan, untuk 
itu berbisnis alat kesehatan tidak akan 

pernah ada matinya. Semua orang mulai 
dari anak-anak hingga orang lanjut usia 
menginginkan tubuh sehat dan bugar, 

untuk itu banyak cara yang mereka 
tempuh dalam memenuhinya.

Klinik Kecantikan
Bisnis di bidang kecantikan sampai kini 
masih memiliki pasar yang menjanjikan. 
Karena sampai kapanpun wanita tetap 
membutuhkan perawatan kecantikan. 
Perawatan estetika di klinik kecantikan 
sudah menjadi gaya hidup masyarakat 
modern saat ini. Kini, kebutuhan untuk 

melakukan terapi kecantikan tidak hanya 
pada orang dewasa tapi juga trennya 

bergeser kepada generasi milenial, 
terutama di kota-kota besar. Melihat pasar 
yang sangat besar, bisnis klinik kecantikan 

dianggap sangat prospektif. 

Bukan hanya jasa yang bisa anda 
tawarkan pada konsumen, namun juga 
produk kecantikan. Bahkan terkadang, 

orang tetap mencari dan membeli produk 
kecantikan meskipun sebetulnya mereka 

sudah memiliki produk kecantikan 
tertentu. Karena perawatan kecantikan 
kini sudah menjadi lifestyle atau gaya 

hidup. Bahkan lagi, bukan hanya 
perempuan yang saat ini datang untuk 
perawatan ke klinik-klinik ini, melainkan 
juga kaum lelaki. Maka bisnis dibidang 

Kecantikan ini memiliki prospek yang luar 
biasa cerah!
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Obat-obatan Herbal
Bisnis dibidang kesehatan khususnya 

herbal semakin hari semakin diminati oleh 
masyarakat. Masyarakat semakin menjauhi 
hal-hal yang terdapat banyak unsur kimia. 

Dalam hal ini tentunya obat-obatan. 
Demand dari masyarakat terhadap 
obat-obatan kini mulai beralih pada 

hal-hal yang sifatnya herbal dan alami 
serta jauh dari hal-hal kimiawi. Melihat 
hal ini, bisnis kesehatan herbal sangat 

berpotensi untuk semakin berkembang 
dan bertahan di tahun-tahun yang akan 
datang. Tentunya hal ini menjadi sebuah 

peluang besar untuk Anda! Kini sudah 
banyak sekali produk herbal yang bisa 
anda jual kepada segmen pasar yang 

sudah jenuh dengan obat-obatan kimia. 
Seperti Habbatussauda, Kurma Madu dan 

lain sebagainya.

Makanan dan Minuman Sehat
Saat ini banyak orang yang ingin 

menjadikan menu makanan sehat sebagai 
menu utama mereka tapi tidak memiliki 
waktu untuk menyiapkannya. Jangankan 

untuk memasak, berbelanja bahan-
bahannya saja mungkin sudah tidak 

sempat. Disitu lah peluang bisnis terbuka 
untuk Anda yang suka memasak. Terlebih 

jika memang hobi mengenai menu dan 
memasak makanan sehat pasti Anda tidak 

akan kesulitan ketika menggeluti bisnis 
ini nantinya. Pasarkan produk anda pada 

segmen pasar yang tepat, dan boom, 
makanan Sehat ini akan banjir orderan! 

Bahkan bukan hanya makanan berat, anda 
juga bisa menggeluti bisnis camilan sehat 
yang bisa dijadikan salah satu jenis bisnis 

dari tren gaya hidup sehat yang bisa Anda 
geluti. Contoh bisnis camilan sehat adalah 
seperti yogurt, agar-agar buah, oat meal, 
smoothie bowls dan granola. Keuntungan 

lain dari bisnis ini adalah produknya 
bisa bertahan 2-3 hari tergantung dari 

kemasan dan penyimpanannya. Jadi jika 
ingin berbisnis camilan sehat siapkan 

kemasan yang memadai dan simpan di 
tempat yang bersih dengan suhu yang 
cocok agar produk tidak mudah rusak.
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Bisnis Pusat Kebugaran 
(Gym/Fitness)

Banyaknya para pekerja kantor yang tidak 
memiliki waktu untuk berolahraga pada 

pagi hari dan siang hari karena kesibukan 
mereka bekerja dan pasti akan memilih 

untuk melakukan kegiatan olahraga pada 
malam hari atau pada waktu pulang 

kerja sehingga membuat bisnis pusat 
kebugaran 24 jam tepat dijadikan bisnis 
dari tren gaya hidup sehat untuk Anda 

lakukan.

Untuk bisnis ini, Anda harus jeli dalam 
memilih lokasi, pilih lokasi yang dekat 

dengan area perkantoran atau pemukiman 
tempat tinggal seperti perumahan 

dan apartement. Bila bisnis beroperasi 
selama 24 jam, sebaiknya Anda memulai 
menjalankan bisnis ini dengan keluarga 

atau sahabat agar dapat bergantian 
ketika menjaganya sebelum benar-benar 
diserahkan sepenuhnya pada karyawan 

Anda.

Instruktur Olahraga
Bagi Anda yang hobi senam atau kegiatan 

olahraga lainnya, Anda bisa mencoba 
menjadi Instruktur Olahraga Pribadi. 

Bisnis jasa ini cukup laku karena banyak 
perusahaan yang sadar akan kepentingan 

kesehatan jasmani para karyawannya 
sehingga menetapkan hari-hari khusus 
untuk wajib berolahraga bersama dan 

kebanyakan dari perusahaan ini menyewa 
seorang instruktur olahraga untuk 

membimbing dan mengajarkan para 
karyawan untuk berolahraga.

       I Maret 2019 I Tahun XI I @eMajels16



Selain peluang di atas masih ada beberapa lagi yang 
bisa dijadikan bahan pertimbangan pilihan usaha. 
Seperti klinik, rumah sakit, jasa pijat refleksi, dan 

produksi jus herbal/ jus obat /minuman kesehatan.

Produk jus obat serta minuman kesehatan sering 
menjadi alternatif dan memang populer di 

masyarakat pada umumnya. Ada opini besar di 
benak publik bahwa ketika mereka terlalu sering 

dan banyak mengkonsumsi obat, maka mereka akan 
ketergantungan yang mana ini kurang baik bagi 
kesehatan. Nah, mereka akan memilih produk jus 

obat serta minuman kesehatan sebagai alternatifnya. 
Anda bisa membuka bisnis yang satu ini, dengan 

menjual produk jus buah buahan segar untuk 
kesehatan atau jamu jamuan untuk menjaga kesehatan 

pelanggan anda. Pastinya bisnis ini akan laris, 
asalkan anda mampu mengemas dengan baik dan 

mempromosikannya.
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Bagi Anda yang tertarik mencoba bisnis dari tren dibidang kesehatan, 
berikut beberapa tips yang bisa saya sajikan untuk anda.

1. Tentukan Target Market
Penerapan gaya hidup sehat sangat luas, 
tidak hanya berkaitan dengan olahraga 
fisik tapi juga makanan dan masih banyak 
hal lainnya. Sebelum Anda memulai 
bisnis kesehatan ini coba lakukan apa 
yang memang sedang banyak digemari 
oleh masyarakat sekitar anda. Lebih 
baik lagi, Pilih jenis usaha yang memiliki 
paling banyak peminat karena semakin 
besar pasarnya tentu semakin cepat juga 
keuntungan yang akan diraih. Jadi jangan 
lupa untuk melakukan riset dan survei 
pasar terlebih dahulu sebelum memulai 
bisnis Anda.

2. Memilih Bisnis dengan 
Tingkat Ekspansi yang Tinggi
Dalam berbisnis, ekspansi merupakan hal 
yang harus dilakukan jika tidak ingin bisnis 
Anda hanya segitu-segitu saja. Pasti Anda 
ingin memiliki bisnis yang keuntungannya 
semakin bertambah dari waktu ke waktu 
bukan? Oleh karena itu, pilihlah bisnis 
yang memiliki prospek baik, sehingga 
ekspansi bisnis Anda bisa dilakukan 
dengan cepat.

3. Menetapkan Konsep Bisnis
Ide bisnis telah siap, berikutnya adalah 
konsep bisnis. Tentukan hal menarik 
apa yang bisa ditunjukkan dari bisnis 
Anda dan bisa dijadikan sebagai ciri 
khas. Hal ini harus dipikirkan secara baik 
dan matang karena konsep bisnis yang 
menarik dan unik dapat meningkatkan 
peluang kesuksesan bisnis Anda nantinya. 
Tentukan jenis usaha, jenis produk, lokasi, 
segmentasi konsumen dan pasar juga 
strategi promosi yang akan diterapkan.

TIPS USAHA 
DI BIDANG KESEHATAN
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Sebenarnya banyak sekali peluang 
bisnis di bidang kesehatan, mulai dari 

pemasok alat-alat kesehatan, obat-
obatan kimia dan sebagainya. Karena 

berhubungan dengan kesehatan 
maka Anda harus mampu menjamin 

kualitas dari produk tersebut dan 
keamanannya untuk konsumen. Jika 

Anda memilih usaha di bidang ini 
maka sebaiknya pahami dulu apa saja 

yang harus Anda persiapkan.

5 Langkah Bisnis Alat 
Kesehatan
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1. Riset Pasar
Riset pasar perlu dilakukan agar  
sasaran atau target konsumennya bisa 
tepat. Sehingga Anda akan tahu, siapa 
yang nantinya akan membeli alat-alat 
kesehatan yang akan Anda jual. Sebab 
konsumen alat-alat tersebut termasuk 
khusus, tidak seperti jenis usaha makanan 
yang hampir bisa dinikamti oleh semua 
kalangan. 

2. Modal Usaha
Tentukan modal yang akan Anda gunakan 
karena modal juga nanti dapat berpengaruh 
dalam  mengembangkan usaha. Jika dana 
awal yang Anda keluarkan besar maka 
keuntungan yang akan Anda dapatkan 
juga lebih besar. Untuk membeli peralatan 
kesehatan tentu tidaklah murah. Untuk itu 
Anda harus mencari tahu terlebih dahulu 
harga-harganya atau bertanya pada yang 
sudah berpengalaman di bidangnya.  
Sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan 
dana yang Anda milki.
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3.Paham Produk yang 
Akan Dijual
Pentingnya mengetahui pengetahuan 
seputar alat kesehatan akan sangat 
membantu. Sebab akan lebih mudah 
menjelaskan atau ketika berpromosi 
kepada konsumen. Para konsumen akan 
merasa senang jika Anda memahami apa 
saja kegunaan alat tersebut atau apa 
yang sebenarnya konsumen butuhkan. 
Sehingga akan timbul kepercayaan dari 
mereka. Akan lebih baik jika Anda tidak 
hanya paham pada alat yang Anda jual 
saja tapi juga alat kesehatan yang lain.

4. Cari Pemasok 
yang Tepat
Hati-hati saat memilih pemasok 
alat kesehatan. Jangan tergiur 
dengan penawaran harga 
yang murah. Memang agar 
mendapatkan keuntungan 
besar harus mencari pemasok 
yang berani memberikan harga 
lebih rendah. Tapi juga tidak 
ada salahnya waspada, jangan 
sampai Anda tertipu sehingga 
malah tidak menghasilkan 
keuntungan. Jadi selidiki atau 
banyak mencari tahu pemasok 
mana yang bisa Anda percaya. 

52
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5. Rekan Bisnis
Jika Anda ingin mengajak rekan dalam menjalankan bisnis ini 

maka sebaiknya cari rekan yang kompeten. Carilah rekan yang 
menurut Anda cocok dan memiliki visi yang sama dan akan lebih 

bagus lagi jika rekan Anda tersebut juga memahami tentang 
kesehatan sehingga Anda dapat lebih mudah dalam menjalani 

usaha. (teks:eri,bbs)

       I Maret 2019 I Tahun XI I @eMajels22



Kebutuhan akan solusi kesehatan kini semakin 
tinggi. Sudah semakin banyak orang yang 

mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan 
dan mencari alternatif pengobatan. Bukan 
hanya obat kimia saja yang banyak dicari, 

namun obat-obatan herbal kini telah menjadi 
pilihan karena dirasa lebih aman dan bebas 

efek samping. Maka tak heran bila banyak para 
pelaku usaha yang mencoba bisnis obat herbal 

ini. 

Jika Anda ingin menekuni usaha ini maka 
sebaiknya pahami apa saja langkah-langkahnya:

7 Langkah Bisnis 
Obat Herbal
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1. Paham tentang Herbal
Bagi Anda pelaku bisnis obat herbal, sebaiknya membekali 

diri dengan ilmu kesehatan herbal. Ilmu tersebut akan dapat 
membantu Anda jika ada konsumen yang ingin berkonsultasi 
atau mendiagnosa penyakit mereka dan selanjutnya memberi 

pengarahan yang baik dan merekomendasikan obat herbal 
yang tepat untuk calon konsumen.

2.Kualitas Produk
Anda harus memastikan khasiat dan kualitas produk 
obat herbal sebelum memilihkan untuk obat herbal 

untuk konsumen. Tidak ada salahnya jika Anda mencoba 
obat tersebut kepada diri sendiri, kerabat, teman, atau 

keluarga terdekat untuk memastikan khasiatnya.
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3.Mampu Memberi 
Penjelasan

Selain mampu menjelaskan 
penyakit yang diderita, Anda 
juga harus bisa menjelaskan 

khasiat dari obat herbal 
yang Anda jual. Anda juga 
harus mampu memberikan 

pengarahan yang baik. Berikan 
saran pula bahwa agar obat 

herbal yang dikonsumsi akan 
semakin maka pasien harus 
pula menerapkan pola hidup 

sehat. 
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4.Harus Jujur
Karena bisnis ini terkait 

dengan kesembuhan 
seseorang, maka dalam 
bisnis obat herbal Anda 
harus mampu menjual 

barang yang aman. 
Salah satu keberhasilan 

Anda dalam bisnis 
bidang kesehatan 
adalah kejujuran, 

kualitas, dan cara Anda 
melayani pasien. 
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5. Tidak Perlu Modal Banyak
Bisnis obat herbal tidak harus mengeluarkan modal 

besar. Hal ini tentunya sangat menguntungkan 
Anda karena beberapa vendor telah menyediakan 
produk mereka untuk Anda jual sebagai agen atau 
distributor. Tidak hanya itu, beberapa vendor ada 
yang memberikan pelatihan cara menjual produk. 
Dengan demikian Anda tidak perlu bingung harus 

kemana target pasar penjualan obat herbal tersebut. 
Biasanya mereka mengelola usaha ini dengan 

berbagai sistem mulai dari reseller, keanggotaan, 
atau MLM (multi level marketing).
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6. Gandeng Kerabat
Jika Anda ingin membuat produk 
herbal sendiri, maka hal pertama 
yang harus Anda lakukan adalah 

memproduksi produk herbal Anda. 
Tidak perlu banyak, produksi 

secukupnya saja. Bila modal Anda 
tidak besar maka sebaiknya Anda 

memberdayakan kerabat atau 
saudara sebagai agen. Pilih lah 

mereka yang bisa Anda percayai 
karena dialah yang akan menjual 

produk Anda ke masyarakat 
umum.
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7.Sertifikasi
Agar orang yang datang semakin percaya dengan 

kemampuan yang Anda miliki maka sertifikat 
adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh 

karenanya jika Anda belajar di sekolah khusus 
pengobatan herbal. Carilah tempat kursus atau 
sekolah yang mampu mengeluarkan sertifikat 
resmi setelah Anda lulus nanti. (teks:eri,bbs)
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Ketika mulai menua, produktivitas seseorang semakin 
berkurang dan tidak mampu melakukan segala sesuatunya 
sendiri. Oleh karenanya membutuhkan bantuan orang lain. 
Namun sayangnya tidak semua orang mampu merawat para 
lanjut usia atau lansia dengan sebab yang beragam. Hal ini 

bisa mejadi peluang yang bisa dijadikan sebagai peluang 
bisnis jasa perawatan untuk lansia. Tentunya jasa ini hanya 
membantu meringankan tanggung-jawab keluarga seorang 

lansia dengan mengatur dan menjalankan jadwal keseharian 
lansia tersebut. Berikut kiat-kiatnya.

Kiat Bisnis Jasa Perawatan 
untuk Lanjut Usia 
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Tenaga Profesional
Merekrut tenaga perawat yang profesional dan 

mampu bekerja dengan baik. Akan lebih baik 
jika mengambil tenaga perawat yang berasal 

dari lulusan perguruan tinggi terbaik dan 
memiliki nilai akademik tinggi.

       I Maret 2019 I Tahun XI I @eMajels31



Menjalin Kerjasama 
Untuk memudahkan Anda dalam 

menjalankan usaha maka sebaiknya 
menjalin kerja sama dengan rumah 

sakit, panti jompo, atau rumah lansia 
untuk membantu merekomendasikan 

usaha Anda kepada keluarga yang 
membutuhkan jasa Anda.
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Promosi
Agar usaha jas aini dikenal luas maka 
Anda harus melakukan promosi besar-
besaran yang bersifat edukatif. Mulai 
lah dari keluarga, sahabat atau rekan 

yang memiliki anggota keluarga 
lansia.  Memberikan biaya jasa yang 
terjangkau atau potongan harga oleh 

keluarga-keluarga yang memiliki 
anggota keluarga lansia. (teks:eri,bbs)
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Jika diperhatikan, toko toko 
obat atau sarana sarana 
kesehatan tidak pernah 

sepi pengunjung.  Walau 
bisnis kesehatan ini sudah 
banyak, Anda tidak perlu 

takut akan kekurangan 
pelanggan, sebab pasti 

akan selalu ada orang yang 
mengeluhkan kesehatannya. 

Lalu celah bisnis apa saja 
yang berhubungan dengan 

kesehatan ini?

Celah Bisnis 
di Bidang 
Kesehatan
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Rumah Sakit
Biasanya rumah sakit adalah 

bidang usaha kesehatan yang 
tidak hanya dimiliki satu orang 

saja, tetapi ada beberapa 
pihak yang juga memiliki 

hak kepemilikan. Jika kondisi 
keuangan Anda memungkinkan, 

Anda bisa mendirikan rumah 
sakit. Tetapi Anda butuh 

persiapan yang sangat matang, 
mulai dari tenaga kerja, sistem, 

bangunan hingga mengurus 
perizinannya yang tentu tidak 

mudah. 

Klinik
Bagi Anda yang memiliki 

keahlian di bidang kedokteran, 
maka membuka usaha klinik 
kesehatan bisa menjadi celah 
yang menjanjikan. Anda bisa 
menangani pasien sekaligus 

menjual obat obatannya juga. 
Terlebih jika Anda membukanya 

di daerah yang penduduknya 
lumayan padat karena kehadiran 

klinik Anda tentu juga sangat 
membantu. 
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Apotek/Toko Obat
Apotek dan toko obat adalah 

celah usaha yang paling banyak 
dijalankan.  Jika Anda hanya 

mengerti masalah obat obatan, 
maka usaha yang satu ini cocok 

untuk Anda. Tapi jika Anda 
tetap ingin membuka usaha ini 
walau tidak memiliki keahlian 
meracik obat, Anda tetap bisa 
menjalankannya yakni dengan 
mencari orang yang kompeten. 

Modal untuk usaha di bidang 
kesehatan ini termasuk tidak 
terlalu besar dan pengurusan 

izinnya tidak sesulit terlalu susah 
klinik atau rumah sakit. 
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Psikiater
Psikiater menyangkut masalah 

kejiwaan karena tentunya 
ada orang yang memiliki 

masalah yang mengganggu 
kesehatan kejiwaan. Tidak 

hanya masalah pekerjaan atau 
bisnis tapi juga untuk masalah 
dalam menghadapi anak-anak. 

Sehingga peranan psikiater 
menjadi sangat penting. 
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Pijat 
Pijat atau urut panggilan juga 

termasuk celah bisnis yang bisa 
dimanfaatkan karena jasa ini 
sering dibutuhkan. Anda bisa 
membuka usaha ini dengan 

mempekerjakan tenaga yang 
bersedia menjadi tukang 

urut panggilan serta punya 
pengetahuan dan keahlian 

dalam bidang ini. Sistem yang 
digunakan bisa dengan cara 

bagi hasil. Agar usaha Anda laris 
maka tergantung bagaimana 

Anda memasarkannya 
sehingga orang-orang akan 

menghubungi jasa Anda setiap 
kali membutuhkan.

Minuman Kesehatan
Minuman kesehatan juga 

termasuk celah bisnis yang 
bisa dimanfaatkan. Anda bisa  

menjual produk jus buah buahan 
segar untuk kesehatan atau 
jamu jamuan untuk menjaga 

kesehatan.
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Distribusi Obat Alami
Menjual produk herbal atau obat alami 
bisa mendatangkan keuntungan yang 

lumayan. Karena juga menjadi alternatif 
konsumen dari obat-obat kimia. Anda 
bisa menambahkan menjual vitamin. 

Selain celah di atas, masih ada peluang lain yang bisa 
dimanfaatkan. Seperti distbusi alat-alat kesehatan, 

membuat baju seragam rumah sakit atau klinik, 
laundry untuk rumah sakit kecil/klinik, menyediakan 
atau melayani makanan untuk panti jompo, menjual 

peralatan pembersih, asuransi, mengelola limbah 
beracun, dan lain sebagainya.

Itu lah contoh-contoh celah bisnis di bidang 
kesehatan yang dapat dijadikan referensi jika Anda 
tertarik terjun pada bisnis tersebut. Masing masing 

bisnis pasti memiliki kelebihan dan kesulitan masing- 
masing, tinggal bagaimana strategi Anda agar dapat 

sukses dalam bisnis ini. (teks:eri,bbs)
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Ketika kita membuka usaha, pasti wajib memperhitungkan 
segala sesuatunya demikian juga bisnis  di bidang 

kesehatan. Keuntungan bisnis di bidang ini adalah tidak 
perlu takut akan yang namanya pelanggan sebab penyakit 

dan kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan. Terbukti 
toko obat atau apotek selalu ada pembelinya. Walaupun 

jumlah pebisnis di bidang kesehatan ini juga banyak tidak 
perlu takut akan kekurangan pelanggan. Hanya saja tetap 

diperlukan strategi agar dapat memenangi persaingan. 
Antara lain adalah sebagai berikut:

Strategi BiSniS 
di Bidang KeSehatan
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Pelayanan
Berikan pelayanan yang terbaik 
kepada konsumen. Jika Anda 
membuka toko obat atau apotek 
sediakan pula jasa pengantaran 
obat sehingga konsumen tidak 
perlu menunggu lama. Dengan 
dermikian maka image usaha 
Anda akan terlihat bagus dan 
diharapkan jumlah pengguna 
akan meningkat bersamaan 
dengan pelayanan unggul atau 
kepuasan konsumen.

Produk yang Dijual Harus 
Resmi
Banyaknya produk palsu dari merek-
merek terkenal perlu Anda perhatikan 
dengan seksama. Hal yang paling 
menonjol adalah harga produk palsu 
memang lebih murah dibandingkan 
dengan produk aslinya. Tapi tentu 
saja keamanannya tidak terjamin. 
Pastikan Anda hanya menjual produk 
asli yang dijual secara resmi dan 
jangan tergiur dengan produk yang 
ditawarkan dengan harga murah tapi 
tidak terjamin keasliannya. 
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Memilih Target yang 
Sesuai
Sebelum memutuskan untuk 
memulai bisnis ini, pastikan 
Anda sudah menentukan siapa 
yang akan menjadi pangsa pasar 
utama Anda dan melakukan 
analisa mengenai hal tersebut. 
Target pasar ini juga akan 
memengaruhi dimana Anda akan 
membuka bisnis Anda. 

Sabar dalam 
Menjalankan Usaha
Kesabaran memang penting 
dibutuhkan.  Dalam bisnis 
tidak hanya memikirkan 
tentang keuntungan, tapi 
juga memikirkan cara 
mengembangkan usaha 
agar makin sukses. Untuk itu 
diperlukan kesabaran agar usaha 
dapat berjalan lancar. 
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Promosi dan Pemasaran
Sama seperti bisnis lainnya, bisnis di bidang kesehatan juga 
memerlukan promosi dan pemasaran agar pelanggan tahu 

tentang usaha Anda. Ada banyak cara promosi yang bisa Anda 
gunakan. Mulai dari menyebarkan brosur, melalui internet atau 

media sosial, promosi check up gratis, hingga promosi dari mulut 
ke mulut. (teks:eri,bbs)
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Mungkin masih banyak yang 
asing saat mendengar kata 
caregiver.  Kata tersebut 
memang kurang akrab di telinga 
masyarakat. Caregiver adalah 
orang yang bekerja membantu 
lansia atau orang yang sedang 
dalam masa penyembuhan. 
Tugas mereka adalah 
mengontrol dan membantu 
kehidupan pasiennya. Di negara 
maju, profesi ini sudah diakui 
oleh semua orang, tetapi di 
Indonesia sendiri baru beberapa 
tahun belakangan profesi ini 
muncul dan mulai dikenal.

Insan 
Medika 
Persada
Omzet Milyaran 
Bisnis Caregiver
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Salah satu penyalur terbesar ca-
regiver di Indonesia adalah PT 
Insan Medika Persada. Usaha 
yang didirikan oleh Try Wibiwo 

ini tidak hanya menyalurkan, tetapi juga 
melatih para tenaga medis untuk siap 
bekerja di lapangan untuk membantu 
orang-orang yang membutuhkan tena-
ga mereka.

Dalam usahanya ini, Try juga bekerja 
sama dengan sejumlah Sekolah Me-
nengah Kejuruan (SM) Kesehatan di 
daerah Jawa Timur. “Karena para ca-
regiver sendiri tidak bisa asal saja, se-
tidaknya mereka harus memiliki latar 
belakang medis,” papar Try.

Usaha yang menyasar ekonomi pre-
mium ini sudah menyalurkan ribuan ca-
regiver ke seluruh Indonesia,  dengan 
omzet yang bisa mencapai Rp1 miliar 

per bulannya. Meski demikian, sebagai 
pemilik usaha ini, Try mengaku bahwa 
tidaklah mudah menjadi yang pertama 
mengenalkan caregiver di Indonesia.

Menurut Try, ide usaha caregiver ini 
muncul karena melihat usaha yang di-
kerjakan oleh ibunya dulu sebagai pe-
nyalur pengasuh anak. “Dulu Ibu saya 
itu memiliki usaha menyalurkan baby-
sitter. Melihat itu saya berpikir kenapa 
hanya babysitter, sedangkan lansia pun 
butuh pendamping,” ungkap Try Wi-
bowo. Akhirnya, pada tahun 2010 dengan 
keberanian meminjam modal pada keluar-
ga, ia membuka kursus asisten perawat 
dengan memberikan kurikulum untuk 
menjadi pendamping. Kemudian, murid 
yang lulus dari kursus tersebut ia salurkan 
ke yayasan yang bekerja sama dengan 
usahanya. “Berbeda dengan pembantu 
rumah tangga ya, caregiver ini tugasnya 
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mendampingi pasien baik medis ataupun 
non medis,” imbuhnya.

Namun, pada tahun 2013 ia mengaku 
mengalami kendala baru, yakni mu-
lai munculnya SMK Kesehatan dengan 
materi yang tak jauh berbeda dari yang 
diajarkan Try. Sehingga, hal itu mem-
buat para peserta kursus memilih ma-
suk SMK yang menyediakan tempat for-
mal, dibandingkan kursus Try yang non 
formal. Meski demikian, Try justru meli-
hat kendala ini menjadi sebuah kes-
empatan yang bagus untuk mengubah 
usahanya dari membuat tenaga me-
dis, menjadi penyalur tenaga medis.  
“Karena saat ini permintaan banyak 
untuk menjadi caregiver lansia, dengan 
adanya SMK Kesehatan turut membantu 
menyiapkan tenaga SDM,” ungkapnya. 
Try menambahkan banyak penyesuaian 
yang harus dibuat saat awal membuka 
usahanya. “Sulit sekali menjelaskan ca-
regiver pada tahun-tahun awal, kare-
na memang masih asing, masih sering 

disamakan dengan pembantu rumah 
tangga.”

Tidak hanya itu, tantangan lain juga 
muncul dari caregiver itu sendiri yang 
merasa pekerjaannya terkadang tidak 
sesuai karena minimnya pemahaman 
di bidang tersebut pada awal terben-
tuknya usaha. Bahkan, Try juga men-
gakui tak sedikit para caregiver yang ia 
salurkan meninggalkan pekerjaannya, 
sehingga ia harus memutar otak untuk 
mencari solusi. Sehingga dirinya mu-
lai mendengarkan keluhan dari pekerja 
maupun klien untuk menangani hal itu 
dengan mengerahkan stafnya. “Bia-
sanya caregiver yang kabur atau pergi 
itu karena akumulasi keluhan yang tidak 
ditanggapi, saat ini kami dan tim selalu 
siap mendengar mereka,” ungkapnya. Try 
menjelaskan kini ia sudah memiliki pa-
sal-pasal yang menjadi hak dan kewaji-
ban dari caregiver dan memiliki payung 
hukum yang sah.
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Berbeda dengan keadaan sekarang di 
mana usaha caregiver ini sudah banyak 
yang melakukan meski kendala-kendala 
yang dialami relatif berbeda walaupun 
masih terkait masalah Sumber Daya Ma-
nusia (SDM). “Bukan kualitas dalam hal 
akademik, tetapi dalam hal soft skill dan 
budi pekerti.” Sebab, menurutnya, budi 
pekerti juga hal yang penting karena 
untuk pekerjaan jenis ini harus memiliki 
rasa empati terhadap orang lain. Hal itu 
juga yang memicu dirinya untuk mem-
buat sebuah lembaga pendidikan for-
mal yang berfokus untuk membangun 
budi pekerti dan nilai-nilai pendukung 
lainnya. “Mereka tidak bisa egois, ka-
rena namanya pasien tentu memiliki 
karakter yang bermacam-macam. Pe-

merintah rencananya akan membuat 
kurikulum untuk caregiver. Nah biar pe-
merintah fokus kepada teknisnya, nan-
ti sekolah yang akan saya buat fokus 
pada bagaimana membangun karakter-
nya,” beber Try.

Sebagai pendiri salah satu penyalur care-
giver terbesar di Indonesia, Try mengakui 
bahwa usahanya ini dibagi menjadi dua 
bagian. Pertama adalah caregiver medis, 
yang harus sangat mengerti bagaimana 
menjadi perawat, dengan standar mini-
mal lulusan Sarjana (S1) jurusan kepe-
rawatan dan memiliki sertifikat. “Bia-
sanya caregiver ini ditujukan untuk para 
pasien yang masih menjalani pengobatan 
dan ditunjang dengan alat medis,” ujar-
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nya. Lebih lanjut, standar yang harus di-
miliki caregiver itu karena nantinya akan 
berhubungan langsung dengan alat-alat 
medis.

Selanjutnya bagian kedua ialah caregi-
ver non medis yang dibagi lagi menjadi 
dua, yakni untuk orang yang selesai be-
robat tetapi dalam masa penyembuhan, 
serta caregiver untuk para lansia. Try 
menyebutkan, untuk kualifikasi caregi-
ver non medis yang pertama ia harus 
memiliki ijazah S1 meski tidak memiliki 
sertifikat. Sedangkan untuk caregiver 
para lansia ditujukan kepada para lulu-
san SMK Kesehatan.  “Setidaknya untuk 
lansia para caregiver harus memiliki ba-
sic di bidang kesehatan,” ucapnya.

Pendiri PT Insan Medika Persada itu 
mengungkapkan bahwa saat ini pasar 

terbesar dalam usaha yang digelutinya 
ialah untuk para lansia, di mana awalnya 
usaha yang dijalankan Try merupakan 
jembatan bagi lulusan SMK Kesehatan 
yang ingin bekerja. “Karena posisi me-
reka ini masih tidak jelas, untuk bekerja 
sebagai perawat harus memiliki ijasah 
S1 dan sertifikat, jadi sepertinya mereka 
harus lanjut kuliah untuk bisa menjadi 
perawat di rumah sakit,” ujarnya sekali-
gus menyebutkan sedikitnya 60 orang 
terserap dalam usahanya tersebut.

Try mengatakan bahwa para caregiver 
ini tidak serta-merta langsung dipe-
kerjakan, melainkan tetap ada pelati-
han terkait bagaimana pekerja itu nanti 
berpakaian dan sikap sebagai caregiver. 
“Tujuannya adalah mereka sudah siap 
menghadapi lapangan itu seperti apa,” 
ungkap Try. Dengan pelatihan ini para 
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caregiver akan memiliki profesionali-
tas yang bisa dipertanggungjawabkan. 
Bahkan, lanjut dia, setiap caregiver se-
lesai bertugas akan selalu ada evaluasi 
terkait yang mereka rasakan di rumah 
kliennya. “Karena caregiver kami tinggal 
dengan klien jadi mereka siap 24 jam.”

Belakangan, banyak muncul usaha-usa-
ha caregiver yang berbasis aplikasi, 
namun itu tidak menjadi halangan bagi 
Try. “Karena bagi saya teknologi itu 
hanya alat untuk marketing saja, lebih 
baik tingkatkan kualitas pelayanan,” Try 
memaparkan, ia optimis, meski sebagus 
apapun teknologinya, apabila pelaya-
nan yang diberikan caregiver kepada 
kliennya kurang baik maka hasilnya te-
tap tidak akan maksimal. “Pelayanan ini 
bukan hanya untuk klien saja tetapi juga 
untuk para caregiver yang bertugas,” 
tutup Try. (teks:iwa/foto:reza)
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Berbeda dengan orang lain 
yang ketika sudah memasuki 
masa pensiun dari kegiatan 
produksi, biasanya sudah tidak 
lagi produktif menghasilkan 
sesuatu. Tapi tidak demikian 
dengan Dr. Chazali H. 
Situmorang yang sudah 
mempersiapkan apa yang akan 
dilakukan bila saat itu tiba.

Apotek 
Budi 
Farma
Bisnis Apotek 
Berawal dari 
Penasaran
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Chazali mengatakan bahwa ia 
sudah merencanakan masa itu 
pada saat usianya menginjak 
40 tahunan. “Saya sudah tahu 

apa yang akan saya lakukan nanti ketika 
pensiun.” Chazali sudah mempersiapkan 
sebuah bisnis yang akan dijalaninya kelak. 

Ide usaha tersebut muncul karena keter-
tarikannya kepada para pengusaha yang 
mempekerjakan dirinya. “Saya bekerja se-
bagai PNS, tetapi juga menjadi apoteker di 
sebuah apotek.” Melihat pemilik apotek ter-
sebut bisa membuka usaha apotek walau 
tidak memiliki latar belakang ilmu kedok-
teran ataupun farmasi membuat Chazali 
tergelitik. “Saya merasa penasaran. Menga-
pa mereka bisa membuka usaha di bidang 
yang tidak mereka kuasai,” ujarnya. Lama 
kelamaan akhirnya ia mengetahui bahwa 
bagi pengusaha yang mempekerjakannya, 

usaha di bidang pengobatan memiliki sta-
tus sosial yang baik di mata masyarakat.

Belajar dari pengalaman bekerja baik 
sebagai PNS ataupun apoteker, ia meli-
hat peluang usaha di bidang obat ini. Hal 
tersebut memantapkan hatinya untuk 
membuka apotek sendiri dengan nama 
Budi Farma. Nama tersebut diambil dari 
nama anaknya sendiri. Sebagai awal usa-
ha ia hanya modal mengumpulkan obat 
strip per strip. Namun lambat laun apotek 
yang kemudian itu mulai mampu men-
ghasilkan lima juta rupiah per harinya. 
“Bagi saya yang penting adalah melihat 
situasi dan tidak takut mencoba. Asal ti-
dak lupa untuk melihat arah usaha yang 
kita buat.” 
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Kehidupannya mengalami perubahan 
ketika ia pindah ke ibu kota. “Di Jakarta 
saya mendapat tawaran menjadi apo-
teker di sebuah apotek di daerah Kela-
pa Gading, Jakarta Utara.” Menurutnya 
apotek yang ia kelola saat itu merupakan 
apotek yang cukup besar. Melihat apo-
tek itu berjalan, timbul keinginan untuk 
membuat apotek sebagai usahanya kelak. 
“Kebetulan saat itu di tempat tinggal saya 
ada yang ingin menjual rumahnya, posi-
sinya pas sekali di samping rumah saya. 
Lalu saya beli dan sedikit-sedikit diubah 
menjadi apotek,” tuturnya. Namun usa-
hanya kala itu tidak serta merta langsung 
berjalan, karena untuk membuka sebuah 
apotek banyak aturan yang harus dipenu-
hi.  Salah satunya adalah masalah perizi-

nan dan apoteker yang akan  bekerja di 
apotek tersebut.

Chazali menambahkan bahwa pada saat 
itu mengisi obat untuk apoteknya tidak 
mungkin membeli dari produsen lang-
sung. “Karena kalau ke produsen tidak 
bisa membeli satu strip saja tetapi harus 
satu dus.” Namun Chazali tak hilang akal. 
Memanfaatkan pekerjaan sebagai apote-
ker tempatnya bekerja, ia membeli obat 
sedikit demi sedikit dengan harga baku 
saja. “Sama-sama menguntungkan kare-
na saya membeli obatnya dan apotek itu 
juga mendapat sirkulasi dari obat yang 
dimilikinya.” Ia melakukan itu sambil me-
nunggu izin untuk apotek pribadinya ber-
diri. Hingga akhirnya ia berhasil membuka 
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apoteknya. Tak dinyana, setelah apoteknya beroperasi, ia 
menjadi sangat sibuk. Ia sering harus mondar-mandir dari 
rumahnya di daerah Depok ke Kelapa Gading, Jakarta Utara 
untuk mengambil obat yang habis di apoteknya.

Hingga suatu ketika apotek tempat ia bekarja akan tutup. Me-
lihat itu ia memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan 
obat yang ada dengan membeli semuanya. “Ketika sudah 
dikenal produsen maka mereka berani menaruh obat untuk 
kita jual terlebih dahulu.” Mulai lah ia memperbesar apotek 
miliknya itu. Keberuntungan memang kebetulan mengham-
pirinya lagi. Tetangga depan rumahnya menjual rumahnya 
karena akan pindah keluar negeri. Walau masih dalam pro-
ses kredit, Chazali tak keberatan yang melanjutkan kredit-
nya. Rumah itu lalau diubahnya menjadi klinik. Karena me-
nurutnya keberadaan klinik tentu bisa membuat apoteknya 
semakin meningkat pemasarannya. “Jadi orang berobat ke 
klinik lalu beli obatnya di apotek saya.”

Tetapi ternyata harapannya tidak semulus realita. Justru Cha-
zali merasa kesulitan untuk mempertahankan klinik tersebut. 
Menurut Chazali masalahnya terletak pada dokter muda yang 
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tidak sabaran untuk menunggu pasien. 
Banyak yang baru bekerja beberapa bu-
lan lalu berhenti. Dengan kejadian seperti 
itu tentu menyulitkan bagi usaha kliniknya. 
“Lama kelamaan saya meresa tidak seban-
ding dengan usaha yang dikeluarkan, ma-
salahnya ketika pasien ramai dan tidak ada 
dokter berarti harus ditutup untuk mencari 
dokter baru.” Maka ia pun terpaksa me-
nutup usaha kliniknya dan diganti dengan 
usaha jual beli barang dari kayu jati. Namun 
lagi-lagi ia merasakan kegagalan dalam 
berusaha. “Karena ternyata saya salah loka-
si usaha, kalau untuk kayu jati disini tidak 
bagus pasarnya.” Akhirnya rumah tersebut 
ia ubah menjadi kos-kosan yang hasilnya 
lumayan untuk biayanya sehari-hari.

Dari pengalamannya melakoni bisnis, 
Chazali mengambil kesimpulan ba-
hwa ada poin-poin yang harus menjadi 
perhatian. Ia pun tak keberatan berba-
gi ilmunya. Menurutnya yang pertama 
adalah lokasi. Chazali mengatakan per-

timbangan saat membuka apotek perta-
manya adalah lokasi. “Apakah saya harus 
membuka di ruko-ruko pinggir jalan atau 
membuka di perumahan seperti ini.” Ka-
rena menurutnya untuk lokasi ini sangat 
penting bagi calon pelanggannya. “Kalau 
dipinggir jalan tentu targetnya adalah 
orang-orang yang lewat jalan tersebut, 
sedangkan kalau untuk di perumahan 
pasarnya adalah warga sekitar.” Hal ini 
juga memengaruhi banyak dan jenis 
produk yang akan dijual. Tentu untuk 
itu membutuhkan pengalaman dalam 
melaksanakannya. Kedua adalah prediksi 
mengenai target pasar yang memang perlu.

Ketiga pemilihan desain toko. Ia berpen-
dapat bahwa dengan model kafeteria para 
pelanggan bisa lebih leluasa memilih obat 
yang ia inginkan. “Tetapi untuk obat paten 
memang kami pisahkan, para pelanggan 
bisa bertanya kepada kasir atau apoteker 
kami.” Selain itu ia juga menyediakan laya-
nan antar obat ke pelanggannya. 
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Keempat yaitu perlunya peka terhadap 
perubahan peraturan. “Karena saya men-
jabat sebagai ketua dewan jaminan sosial 
nasional tahun 2011 dan 2015, pada saat 
itu saya andil dalam mengubah Jamsos-
tek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.”  Ia 
memprediksi bahwa nantinya pasien yang 
datang ke puskesmas akan mendapatkan 
obat langsung. “Jadi berobat ke puskes-
mas, pasien punya hak untuk mendapa-
tkan obat gratis dari puskesmas, karena 
puskesmas sudah mendapatkan dana 
untuk itu.” 

Kendati sudah membuka satu apotek lagi, 
Chazali sadar bahwa ia tidak ingin han-
ya mengandalkan apotek saja. Memang 
margin keuntungan apotek besar, tetapi 
tidak semua produk fast moving dalam 
penjualannya. Agar pendapatannya terus 
terisi, Chazali mengambangkan usahan-
ya dengan membuka mini market. “Kalau 
mini market itu memang fast moving pro-
duk tetapi margin keuntungannya tidak 
tinggi.” Selain membuka usaha apotek, 
kost-kostan, dan minimaret ia tetap aktif 
sebagai dosen di sebuah universitas di 
Jakarta. “Selain usaha jangan lupa un-
tuk membagikan ilmu yang kita miliki.” 
Hal tersebut telah ia buktikan, di masa 
pensiunnya, Chazali masih memberikan 
manfaat bukan hanya untuk dirinya tetapi 
juga untuk orang lain. (teks:iwa/foto:re-
za)
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Kesehatan memang menjadi 
salah satu harta yang paling 
berharga. Hanya saja karena 
beberapa alasan, beberapa 
orang terkadang masih sering 
mengabaikan hal tersebut. 
Padahal menjaga kesehatan 
sangat penting mulai dari 
olahraga sampai menjalankan 
pola hidup sehat. Selain itu 
asupan konsumsi sehari-hari 
perlu diperhatikan. 

KebonQta
Menggabungkan 
Medis dan Herbal
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Asupan konsumsi makanan dan 
minuman inilah yang dilihat 
oleh dr. Erna Cipta M. Pharma. 
Ia melihat ada potensi bisnis 

yang bisa dikembangkan dari makanan 
dan minuman organik. “Saat ini sudah 
banyak yang menyadari bahwa kesehatan 
merupakan harta yang tak bernilai.” Me-
nurutnya makanan dan minuman organik 
memang menjadi gaya hidup dari kalan-
gan tersebut.

Bukan tanpa sebab Erna bergelut di bi-
dang makanan dan minuman organik ini. 
Sebagai  lulusan kedokteran UGM dan 
melanjutkannya ke program S2 Farma-
si di UI, tentunya ia memiliki bekal yang 
sangat cukup. Berkat ilmu yang didapat 
saat kuliah ia melihat bahwa pengobatan 

tidak melulu hanya menggunakan obat. 
“Ditambah dengan herbal biasanya hasil 
yang didapat lebih baik, tetapi memang 
ada beberapa penyakit yang hanya bisa 
diobati dengan obat.” Namun ia menam-
bahkan bahwa pasien yang datang ke kli-
niknya umumnya mengalami peningkatan 
kesehatan yang lebih baik ketika obat dan 
herbal dikombinasikan.

Bisnis ini berawal dari kebun Erna. Kebun 
itu semula berisi sayuran dan tanaman 
obat. Pada saat itu, hasil dari kebun itu 
hanya untuk kalangan sendiri. Namun sei-
ring berjalannya waktu perlahan sayuran 
organik tidak lagi diproduksi oleh Erna. 
“Karena ketika itu saya sibuk tesis S2. 
Padahal untuk produksi sayuran mem-
butuhkan fokus yang cukup.” Akhirnya 
ia hanya menanam tanaman obat dan 
penganan yang akan diolah lagi. Dengan 
modal 5 juta rupiah pada tahun 2016 ia 
memperkenalkan usahanya yang berna-
ma KebonQta. “Awalnya memang untuk 
kalangan sendiri seperti kalangan klinik 
dan pasien. Namun karena prospek yang 
dilihat cukup besar maka saya berpikir 
bahwa ini harus dikembangkan.”
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Saat itu ia sendiri masih bekerja sebagai 
dokter di berbagai klinik di Jabodetabek 
dan sempat memiliki klinik sendiri. Tapi 
karena kesulitan membagi waktu, maka 
terpaksa klinik tersebut ditutup. Padahal 
ia ingin kliniknya bisa membantu orang-
orang dengan melakukan pengobatan 
dengan terapi herbal yang dikombinasi-
kan dengan teknologi medis. Saat ini ia 
memilih mengelola klinik online dan seba-
gai dokter konsultan. “Tapi untuk bebe-
rapa pasien yang ingin bertemu bisa juga 
asal sudah janjian.” Alasan lain menutup 
kliniknya adalah karena ingin lebih fokus 
dalam menjalankan bisnisnya. 

Ia menambahkan bahwa kendala lain un-
tuk produknya adalah kurangnya SDM 
yang mampu bergerak sesuai dengan 
keinginannya. “Dari awal sampai saat ini 
SDM memang menjadi permasalahan, ka-

rena sulit sekali mendapatkan SDM yang 
bisa spare dengan kita.” Karena ia per-
caya pasar yang lebih luas akan dapat 
dijangkau dengan SDM yang mumpu-
ni. “Pasar di Indonesia memang sangat 
besar, sehingga tentu membutuhkan tim 
yang memang mampu menjangkau pasar 
tersebut.” 

Apa yang dicapai Erna sekarang adalah 
berkat hasil kerja kerasnya. Selama tiga 
tahun ia melakukan research and deve-
lopment produk. Dalam prosesnya, Erna 
mampu menghasilkan beragam produk, 
kurang lebih 100 lebih produk organik 
yang berkualitas.

Namun pada kenyataannya hanya bebe-
rapa produk yang memang laku dipasa-
ran. Produk-produk yang laku dipasaran 
inilah yang menjadi andalan. Ia menga-
takan semua produknya memang dicari 
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oleh masyarakat, tetapi tidak semuanya cepat terjual. “Dari 100 
lebih itu memang semuanya masih dicari. Tetapi ada 5 produk 
yang kami utamakan.” Lebih lanjut Erna menjelaskan bahwa ia 
masih memproduksi dengan manual. “Semua produk kami me-
mang menggunakan produksi manual, jadi bisa dikatakan ham-
pir tidak ada kandungan pengawet buatan didalamnya.” Karena 
masih manual pula maka dalam proses membuat produk-pro-
duk tersebut memerlukan tenaga dan waktu yang tidak sedi-
kit. Namun hal itu setimpal dengan respon yang diterima dari 
pelanggan yang mengatakan tidak ada efek samping dari kon-
sumsi produknya. “Bahkan beberapa orang ada yang mengala-
mi masalah imun, juga mengonsumsi produk kami.” 

Mengenai harga, Erna mengatakan produk buatannya termasuk 
harga premium sebab dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya 
adalah petani yang menanam tanaman herbal ini. “Saya tidak tega 
kalau petani hanya mendapatkan untung yang sedikit, mereka 
melakukan semuanya dengan tangan tanpa bantuan mesin.” Se-
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suai dengan harganya maka sampai saat 
ini sasaran utama dari produknya adalah 
kalangan menengah ke atas.

Untuk penjualan, Erna sudah mencoba 
berbagai macam jenis pemasaran tapi 
mulai tahun 2019 ia memilih fokus terha-
dap penjualan di market place. Sebelumn-
ya ia menggunakan jasa resseler dan juga 
konsinyasi dengan beberapa retailer besar 
di Indonesia. Namun, masalahnya adalah 
produk yang disebar lewat retailer itu tidak 
bisa langsung dirasakan keuntungannya. 
“Untuk UKM seperti kami, dana yang ada 
haruslah fast moving, karena modal kami 
masih terbatas, sedangkan untuk konsinya-
si sendiri uangnya tidak bisa langsung cash 
and carry.” Maka sejak tahun lalu ia mena-
rik produk-produknya kurang lebih dari 100 
reseller yang bekerja sama dengannya dan 
lebih fokus menjualnya langsung ke pelan-
ggannya.

Hanya beberapa reseller yang masih di-
layani Erna namun dalam bentuk bahan 
racikan yang sudah dibuatnya sendiri. 
Ia hanya menjual hasil yang sudah dira-
cik saja karena jika menjual bahan dalam 
bentuk mentah harga yang ditawarka, 
keuntungannya sangatlah tipis. “Ada juga 
industri yang meminta kami menyuplai 
bahan baku, tetapi tidak saya terima ka-
rena harga yang terlalu rendah, bisa-bi-
sa petani hanya mendapatkan lima ratus 
rupiah perkilonya, itu kan sangat kecil 
sekali.”
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Meski lebih banyak dipasarkan dengan 
cara online, Erna juga tetap melaya-
ni secara offline di toko yang sekaligus 
menjadi kantornya. “Untuk toko offli-
ne saya memang ingin ada. Maksudnya 
agar supaya pembeli bisa datang untuk 
melihat langsung produknya.” Awalnya 
Erna sempat ragu untuk membuka toko. 
Kendala finansial menjadi masalah bagi 
Erna. “Untuk membuka sebuah toko ten-
tu membutuhkan modal yang besar dan 
saat itu belum ada modal yang cukup 
untuk memperbesar usaha,” tutur Erna. 
Selain toko, Erna juga rajin mengikuti pa-
meran agar produknya semakin dikenal 
lebih luas lagi. 

Baik online atau offline, produk Erna laris 
di pasaran. Bahkan tidak hanya diminati di 
dalam negeri saja, beberapa negara per-
nah ia sambangi untuk memperkenalkan 
produknya. “Antusiasme mereka luar biasa, 
karena di negara maju seperti itu kesada-
ran untuk hidup sehat sudah lebih dikenal.”  
Ia mengatakan bahwa produknya pernah 
mampir di beberapa kota besar seperti 
Barcelona dan Hongkong. Berkat perjala-
nan keluar negeri itu pula banyak tawaran 

untuk mengekspor produknya keluar nege-
ri. “Masalahnya adalah kami ini masih UKM, 
dengan dana yang terbatas untuk ekspe-
disi ke luar negeri itu masih belum bisa.” 
Oleh sebab itu kedepannya ia ingin men-
cari investor yang mau mendanai bisnisn-
ya ini agar lebih besar lagi. “Karena untuk 
menaikan volume produksi tentu harus me-
nambahkan juga bahan baku, alat produksi, 
dan sumber daya manusianya,” tandasnya. 
(teks:Iwa/foto:Reza)
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 Kami tunggu partisipasi Anda.

Usulan yang menarik dari Sisca dan Yandi. Tentu kami akan 
berusahan memenuhi keinginan tersebut. Semoga edisi 
depan bisa terwujud. Terima kasih ya..

Usulan Artikel

Halo eMajels..
Kapan mengulas tentang bisnis dengan modal 
kecil? Apa saja yang termasuk di dalamnya? 
Semoga usulanku diterima. Terima kasih.

Sisca, Jakarta Barat

eMajels..
Saya ingin membuka usaha yang berhubungan 
dengan jasa. Apakah eMajels bisa mengangkat 
artikel mengenai bisnis tersebut. Terima kasih. 

Yandi, Bekasi
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Presenter Robby Caesar Titian Surya Purba atau akrab disapa Robby Purba sukses berbisnis 
bunga. Pelanggannya adalah kalangan artis dan sosialita yang memiliki selera khusus dalam 
memilih jenis bunga. Harganya pun bekisar dari Rp 2 juta sampai Rp4 juta. Kini Robby 
melebarkan sayapnya dengan bisnis oleh-oleh khas Lampung yakni kopi Lampung dan 

keripik pisang. Sebagai orang yang dilahirkan di Bandar Lampung, maka bisnisnya tersebut dibuat 
bersama keluarganya. Untuk harganya sendiri dijual dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu dan dijual 
secara online. “Untuk sementara penjualnnya di online dulu nanti  kalau banyak peminat kita buka 
toko.” (teks:eri/ft:ist)
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Hobi jajan di warteg, rupanya menginspirasi artis Tamara Bleszynski untuk 
membuka sebuah rumah makan di Bali. Rumah makan bernama Warung 
Teh Manis ini menghidangkan makanan yang berasal dari berbagai 
penjuru nusantara. Konsepnya dibuat mirip warteg dengan jendela 

kayu yang dibuka sangat lebar untuk tempat meletakkan lemari kaca tempat 
makanan. Namun tetap ada sentuhan modernnya seperti area outdoor, terdapat 
bangku dan meja panjang yang terbuat dari batang kayu. Area indoor juga masih 
menggunakan furnitur berbahan kayu seperti ruangan lainnya. “Di warung ini 
juga seperti museum barang antik karena terdapat banyak barang-barang seni.” 
(teks:eri/ft:ist)
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http://www.tribunnews.com/tag/warteg


Nikita Willy semakin getol berbisnis. Sudah banyak bisnis yang dilakoninya. Kini Nikita 
merambah bisnis kecantikan yang diberi nama Dreamy Skin Care. Untuk bisnisnya ini, 
Nikita dibantu oleh sang ibunda yang juga manajernya. Awalnya Nikita yang sangat 
tertarik pada dunia kecantikan ini mencoba beberapa skin care untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Ia lalu terpikir untuk membuka usaha buat skin care sendiri. “Jadi juga bisa 
membantu orang lain untuk mendapatkan kulit yang mereka impikan,” ujar Niki. Selain memilih 
bahan-bahan terbaik, Niki dan sang ibunda juga melakukan proses quality control dengan cara 
mencobanya langsung. “Prosesnya sangat sulit, tapi dari itu kita belajar. Sekarang keluar dari zona 
aman dan ternyata seru juga,” tukas Niki. (teks:eri/ft:ist)
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Semakin banyak selebriti Tanah Air yang merambah 
dunia bisnis. Demikian pula dengan Chacha Frederica. 
Bersama dengan temannya, Tania Nordina membuat 
sebuah tempat unik bernama House of Sweets yang 

menyajikan sebuah dessert manis dan menyasar kepada kaum 
millenials “Tren millenials kan sweetness. Tempat kita bermimpi, 
berkreasi, dan berimajinasi,” ujarnya. Chacha mengatakan 
tempatnya berbeda dengan tempat lain karena menawarkan 
sebuah nilai edukasi. Untuk millenials yang disebut generasi 
selfish namun suka kegiatan sosial,” imbuhnya. Rencananya 
Chacha dan Tania akan membawa House of Sweets ke berbagai 
daerah atau bahkan ke seluruh Indonesia.”Kami ingin ini 
sebagai wadah yang berguna untuk membantu sesama dan 
mereka yang sudah datang, secara tidak langsung juga berbuat 
kebaikan untuk sesama.” (teks:eri/ft:ist)
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Setelah menjalani hubungan 
persahabatan yang cukup 
lama dan sering nongkrong 
bareng, Ridho Slank dan 

Marcello Tahitoe atau Ello mendirikan 
Kopi Katong di Bandung. Bukan 
tempat kopi biasa, keduanya memilih 
sebuah konsep unik, yaitu dengan 
menyajikan makanan khas kampung 
halaman Maluku mereka. “Karena kita 
berdua dari Maluku, ini bagian dari 
kontribusi kita untuk melestarikan 
dan memperkenalkan makanan dan 
minuman yang memang khas Maluku 
dan juga musik,” ujar Ridho Slank. 
Hal menarik di tempat kopi tersebut 
adalah tidak ada wifi. “Fitrahnya 
orang ngopi itu sambil ngobrol 
sambil mendengarkan music. Seperti  
di kampung lah.” (teks:eri/ft:ist)
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https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/sudah-lama-pacaran-aurelie-moeremans-ngaku-ingin-dibuatkan-lagu-oleh-ello-a5b58d.html
https://www.kapanlagi.com/ridho-slank/


Teknologi 
Ramah 

Lingkungan 
untuk 

Masyarakat 
Daerah

Shana Fatina
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Kiprah Shana Fatina dalam dunia 
bisnis sudah dimulai sejak 
2010. Melalui Tinamitra Mandiri, 
perusahaan yang dirintisnya, dirinya 

mulai mengembangkan potensinya dalam 
membangun bisnis yang berkelanjutan.

Diakuinya, jebolan Teknik Industri ITB ini 
sebelumnya juga pernah melakoni sejumlah 
bisnis seperti menjual kaos, teknologi 
hasil penelitian, dan lainnya. Keinginannya 
untuk menjadi seorang pengusaha lebih 
besar daripada menjadi seorang karyawan. 
“Saya mulai tertarik dengan dunia bisnis 
itu pada 2009. Kebetulan ayah saya juga 
background-nya pengusaha. Saya melihat 
dengan menjadi pengusaha sepertinya bisa 
lebih banyak memberikan manfaat bagi 
masyarakat,” katanya.

Shana Fatina menjadi salah 
satu wanita yang terjun dalam 
bidang bisnis yang umumnya 
didominasi oleh pria. Dirinya 
mengelola sejumlah bisnis yang 
bergerak dalam bidang energi, 
air, tourisme, dan pengelolaan 
limbah. Atas dedikasinya tersebut, 
dirinya diganjar penghargaan 
bergengsi dari EY Entrepreneur of 
The Year 2017 kategori Community 
Development Award.  
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Tinamitra Mandiri sendiri 
dibuatnya untuk menjadi bisnis 
group yang bergerak di bidang 
sustainable development atau 
pembangunan berkelanjutan. 
Shana lebih memilih bisnis 
tersebut lantaran dirinya 
menyukai dengan hal-hal 
yang terkait teknologi ramah 
lingkungan dan energi 
terbarukan.

“Kalau kita ingin melihat 
orang yang berperilaku ramah 
lingkungan, maka kita sendiri 
yang harus berada dalam 
ekosistem yang seperti itu. Nah, 
Tinamitra ini bergerak dalam 
bidang-bidang seperti energi 
terbarukan, pengelolaan air, dan 
penataan kawasan. Tiga bidang 
ini kemudian berkembang 
sendiri-sendiri,” katanya.

Di bidang energi, misalnya, 
Shana pernah membuat 
konversi bahan bakar gas untuk 
mobil angkutan kota di Cirebon. 
Ada sekira 500 sopir angkot 
yang turut menikmati teknologi 
yang dihadirkan Tinamitra 
kala itu. Di Bogor, Shana hadir 
dalam bidang pengelolaan 
limbah B3. “Saat itu kami 

       I Maret 2019 I Tahun XI I @eMajels70



Teknologi kami modifikasi,” jelas Shana.
Diketahui Indonesia terdiri dari 17 ribu 

pulau, dan pulau yang berpenghuni ada sekira 
6.000-an. Nah, dari 6.000 pulau itu masih 
banyak yang kesulitan air bersih. “Itu saja 
marketnya sudah besar banget. Apa mereka 
tidak punya uang? Mereka punya uang. Tapi 
barangnya tidak ada. Disitulah kami hadir untuk 
membantu memberikan solusi.”

kumpulkan limbah-limbah B3 dari pabrik untuk 
dimusnahkan.”

Masih di bidang energi, jejak Shana Fatina 
bahkan sampai ke Papua dengan membangun 
pembangkit listrik dengan memanfaatkan 
potensi lokal. Sementara dalam bidang 
pengelolaan air, dirinya membuat di sekitar 
kawasan Taman Nasional Komodo. “Kami 
membuat teknologi penyediaan air bersih untuk 
masyarakat sekitar. Pada akhirnya penataan 
kawasan ini bertransformasi menjadi eco 
tourisme,” ujarnya. 

Dalam bidang tourisme, Shana saat ini 
mengelola resort di Raja Ampat dan Ora Dive 
Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara 
Timur. Lini bisnis Tinamitra pun semakin 
berkembang menjadi 8 unit bisnis yang 
meliputi beberapa bidang seperti energi, 
air, tourisme, dan pengelolaan sampah. 

Menurutnya, potensi empat bidang 
bisnis yang digelutinya tersebut masih 
sangat besar. Sebab, dari pengalaman 
dan pengamatannya selama ini, khususnya 
untuk kawasan Indonesia Timur, banyak 
masyarakat yang kebutuhan dasarnya saja 
belum terpenuhi.

“Sekarang saya tinggal di Labuan 
Bajo, tinggal bersama penduduk setempat 
untuk membantu masalah ketiadaan energi 
dan air yang ternyata bisa diselesaikan 
dengan metode yang ramah lingkungan. 
Teknologi yang kami gunakan pada 
akhirnya terus berkembang. 
Beberapa hal kami belajar juga 
dari teknologi di luar negeri. 
Dalam bidang ini, yang 
penting supply dan 
demand aja, bisa jalan 
sendiri. Kami buat 
identifikasi masalah 
di suatu daerah, 
butuhnya 
apa, kami 
buatkan 
solusi. 
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Termasuk listrik, masih banyak wilayah 
yang belum teraliri listrik. Shana bergerak untuk 
membangun wilayah-wilayah tersebut agar 
menjadi mandiri secara ekonomi, fasilitas, dan 
sumber energinya. “Kami ingin agar daerah itu 
bisa sustain dan survive dengan sumber daya 
yang mereka miliki sendiri,” tegasnya.

Tak hanya di daerah yang selama ini 
dirinya kembangkan saja, di sejumlah daerah 
lain juga berpotensi untuk dikembangkan. 
Shana berharap agar model bisnisnya ini bisa 
menginspirasi bagi banyak orang. “Sebetulnya 
ini sederhana kan, hanya gunakan potensi 
lokal yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan 
mereka sendiri.”

Lalu apa dampaknya bagi masyarakat 
setempat? Shana menjelaskan, pertama, 
kebutuhan mereka bisa terpenuhi; dapat aliran 
listrik, air bersih, produk baru, dan lain-lain. 
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Kedua, mereka dapat kepercayaan 
diri bahwa mereka tidak dicuekkin. 
Sebab secara kebetulan Tinamitra 
selalu berada di daerah yang tidak 
diperhatikan. “Konsep kami adalaha 
bermitra dengan mereka, bukan 
‘menguasai’.” 

Dampak berikutnya, masyarakat 
memiliki skill teknis sederhana 
seperti cara meng-handle genset, 
memperbaiki mesin kapal, dan lainnya. 
Manfaat lainnya, mereka juga menjadi 
pusat perhatian Pemda setempat. 
“Saat kami mulai Pemda tidak 
tengokkin, tapi setelah jadi biasanya 
mereka jadi lebih respek dan berpikir 
bagaimana cara mereplikasinya.”

Bergerak dalam bidang social 
entrepreneurship seperti ini, baginya 
justru harus bisa masuk akal secara 
bisnis. Kuncinya adalah dengan 
mendapatkan modal bisnis yang tepat. 
Nah, ketika mendapat modal bisnis ini, 
barulah bisa jalan. 

Tinamitra Mandiri sendiri sejak 
awal motivasinya adalah memberikan 
banyak solusi bagi masyarakat, tapi di 
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sisi lain, tidak ingin bergantung dengan dana 
orang lain dalam pengembangan suatu daerah. 

Dari pengalamannya, untuk pengembangan 
desa mandiri, modal yang diperlukan minimal 
sebesar Rp2 miliar. “Sampai ketemu apa yang 
mereka mau, apa potensinya. Setelahnya bisa 
jalan sendiri.” 

Shana melihat saat ini tidak ada pelaku 
usaha yang menerjuni beberapa bidang 
ini sekaligus. Dirinya berharap agar model 
bisnisnya tersebut bisa direplikasi oleh yang 
lain. “Kita punya banyak persoalan sosial dan 
ekonomi. Pengusaha harus bekerja lebih banyak 

lagi untuk membuat solusi bagi masyarakat. 
Saya berharap lebih banyak orang yang 
berpartisipasi,” sebutnya.

Suka-Duka dan Tantangan 
Perjalanan Shana Fatina sampai hari ini 

tidak luput dari kisah suka dan duka yang 
dialaminya. Dia bercerita, di masa awal 
dirinya merintis usaha ini, dirinya merasa sulit 
menjelaskan apa yang akan dikerjakannya 
di suatu daerah. “Kami niatnya baik, tapi 
kadang-kadang yang akan  dibantu pun tidak 
mau menerima. Saya harus belajar banyak 
tentang itu. Sehingga saya kemudian berpikir 
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untuk membantu orang yang mau dibantu. 
Bekerjasama dengan mereka yang mau 
bekerjasama. Dengan demikian, tidak akan 
membuang waktu percuma.”

Sementara itu, cerita sukanya adalah ketika 
dirinya bertemu dengan beragam karakter 
orang. Terlebih bidang bisnis yang disasarnya 
juga banyak. “Kalau programnya bisa berhasil 
dan membuat masyarakat akhirnya percaya, itu 
rasanya senang sekali. Kalau sudah begitu, akan 
mudah sekali ke depannya,” ucapnya.   

Lalu terkait tantangan ke depan, baginya 
adalah bagaimana mengasistensi pemerintah 
untuk membuat regulasi yang mendukung. 
Selebihnya adalah menyiapkan SDM yang berani 
keluar dari zona nyaman dan ikut bergerak ke 
daerah-daerah. “Orang di daerah itu butuh skill 
orang-orang kota. Berani gak keluar dari zona 
nyaman, orang kota yang berpikiran maju, pergi 
ke daerah dan berkembang bersama mereka. Itu 
tantangannya.”

Dari empat bidang bisnis yang 
ditanganinya, Shana melihat jika potensi yang 
masih besar adalah di bidang sampah. Saat 
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ini selain mengelola limbah B3, Tinamitra juga 
mengelola sampah-sampah lainnya. Sampah 
plastik atau kaleng, misalnya, dirinya kelola lagi 
untuk menjadi souvenir. “Di bidang pariwisata 
ini masih banyak orang yang tidak aware, 
mereka masih buang sampah sembarangan. 
Kami rebranding sampah jadi suvenir, sehingga 
mereka bisa jadikan oleh-oleh.”   

Nah, dengan pengalamannya bertahun-
tahun di bisnis ini, Shana memberikan kiat-
kiat suksesnya dalam berbisnis. Menurutnya, 
yang terpenting adalah jangan takut untuk 
berbeda. Kalau diyakini itu baik, lakukan saja. 
Sebab nantinya jika usaha yang dilakukan 
berhasil, orang pasti akan melihatnya. Lalu, 
harus persisten, jangan gampang menyerah. 
Berpikiran terbuka juga penting, mau tumbuh 
dengan berjalannya bisnis. 
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“Dengan berpikir terbuka, akan selalu ada 
ilmu baru yang bisa diserap. Terakhir, ajaklah 
sebanyak-banyaknya orang untuk berkolaborasi. 
Sebab dengan kolaborasi itu akan menjadikan 
bisnis kita lebih mudah dan lebih cepat 
berkembang,” tuturnya.

Atas dedikasi dan kiprahnya tersebut, Shana 
Fatina pun meraih penghargaan Entrepreneur 
of The Year 2017 dari Ernst and Young untuk 
kategori Community Development Award. 
Penghargaan ini lebih melihat pada kiprahnya 
yang mampu membuat sebuah daerah/
komunitas menjadi lebih berdaya dan mandiri. 

“Saya tidak terikat dengan teknologi. 
Saya tidak jualan teknologi. Juga tidak terikat 
dengan daerah. Dengan segala keterbatasan, 
kami lihat peluang apa yang bisa dilakukan. 
Dalam menjalankan bisnis ini, saya benar-benar 
tinggal bersama mereka, tumbuh bersama 
mereka. Di Labuan Bajo kami tumbuh dengan 
5.000-an orang. Sementara untuk program di 
Papua ada sekira 10 ribu Kepala Keluarga.”

Shana bermimpi untuk bisa menciptakan 
lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi 
masyarakat. Semakin banyak lagi daerah yang 
bisa mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya 
sendiri. 

Hebatnya lagi, bukan hanya di dalam 
negeri, teknologi yang digunakannya juga sudah 
dilirik oleh negara lain seperti Nepal. “Selama 
masalahnya sama, kebutuhannya juga sama, 
sangat mungkin teknologi ini diterapkan di luar 
negeri,” demikian ungkap wanita berusia 32 
tahun yang belum lama ini didaulat menjadi 
Direktur Badan Otorita Pengelola Kawasan 
Pariwisata Labuan Bajo Flores. (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Bisnis Buku 
Mainan Edukasi 
Berawal dari 
Keprihatinan
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Dari sini Kresna, demikian ia biasa 
disapa tercetus ide untuk membuat 
mainan anak-anak yang bernilai 
edukasi dan membuat mereka sibuk 

dengan permainan. Kresna menyebut produknya  
dengan nama busy book Lulunana. Busy book 
sendiri merupakan sebuah buku yang biasanya 
terbuat kain flanel yang berisi beberapa 
gambar-gambar. Dengan buku sibuk ini seorang 
anak akan sibuk mengutak-atik mainan barunya 
ini, karena tiap halaman akan memberikan kesan 
dan pengalaman baru pada anak sehingga 
akan lebih menikmati hari-harinya yang penuh 
dengan keceriaan. “Karena permainan ini berisi 
permainan yang merangsang motorik halus 
anak dan ada hubungannya dengan kehidupan 
sehari hari. Salah satu contohnya yaitu, berlatih 

memakai sepatu, memakai baju, menjemur 
pakaian, mengepang rambut dan lain-lain,” tutur 
Kresna.

Selanjutnya perempuan kelahiran 
Probolinggo ini mantap untuk mendirikan usaha 
mainan edukasi atau busy book atau quite book 
Lulunana.  Mainan  edukasi yang dibuatnya 
dalam bentuk soft book, playmad,  berbahan 
kain flannel yang berfungsi untuk merangsang 
motorik halus anak mulai dari usia 1 sampai 5 
tahun.

Saat memulai usahanya, Kresna 
mengeluarkan modal sebesar Rp350.000 untuk 

Berawal dari keprihatinan Kresnawati 
Imansari melihat di era digital seperti 
sekarang banyak yang memberitakan 
anak-anak lebih tertarik gawai 
dari pada mainan lainnya. Kresna 
pun tergerak ingin bisa membantu 
mengurangi penggunaan gawai pada 
anak usia dini. Kresna yang sudah 
lama hobi menjahit dan membuat 
aneka kerajinan tangan terdorong 
untuk membuat sebuah mainan yang 
sekaligus dapat digunakan sebagai 
sarana pendidikan. 
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membeli 
bahan baku 

utama busy book. Untuk 
mendapatkan bahan baku yang 

berkualitas dan murah, Kresna belanja semua 
bahan baku melalui online shop yang sudah 
menjadi langganannya untuk membeli kain, 
benang, lem, manik-manik ,dan lain-lain. Merasa 
memiliki latar pendidikan di bangku kuliah yaitu 
Jurusan Agribisnis Sosial Ekonomi Universitas 
Brawijaya, Kresna pernah mencoba bisnis home 
decor clay pot dan oline shop. Namun bisnis 
yang masih bertahan saat ini online shop  dan 
busy book. Pada mulanya, proses pembuatan 
busy book dengan proses jahit tangan dan 
hanya di lem saja. “Tapi sekarang sudah di jahit 
dengan menggunakan mesin jahit sehingga 
hasilnya makin rapi dan awet dipakai,” terang 
sulung dari dua bersaudara ini. Saat ini Kresna 
sudah membuat 6 item dan terdiri dari berbagai 
seri yang disesuaikan dengan usia anak. Seri 
1 (My Imagination) untuk usia 1-3 tahun. Seri 
2 ( My world) Untuk Usia 3-5 tahun. Seri 3 
(Seri bermain angka ) untuk usia 5 tahun ke 
atas. Mini Busy Book , untuk batita dan usia 
1-3 tahun. ”Isinya hampir sama seperti seri 1 
tapi yang membedakan bentuknya lebih mini 
13 cm x 13 cm dan lebih banyak permainan 
yang merangsang pendengaran si kecil,” papar 
penggemar musik pop ini. Lebih lanjut Kresna 
menjelaskan masih ada 3 produk baru lagi 
yakni Sensory Play Mad, Sensory Tag Pillow dan 

Playmad 
Alfabeth. 

Dalam sebulan 
kuantitas produk yang 
dihasilkan sebanyak kurang lebih 
20 buku hingga 30 buku. Sedangkan 
untuk harganya bervariasi dari harga Rp65.000 
sampai Rp 200.000. Seri 1 hingga seri 3 harga 
yang dibanderol sama yakni Rp120.000. Mini 
Busy Book Rp75.000, Sensory Play Mad 
Rp70.000, Sensory Tag Pillow Rp65.000, dan 
Playmad Alfabeth Rp200.000. Kresna juga 
melayani pembuatan suvenir. “Untuk suvenir 
biasanya Sensory Tag Pillow dan minimal 
pesan 12 pieces. Untuk harganya disesuaikan 
dengan model yang diinginkan customer.” 
Dalam memasarkan produknya, Kresna memilih 
melalui media sosial seperti instagram dan grup 
whatsapp. Produknya pun sudah tersebar ke 
seluruh Indonesia .
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Selama menjalankan usaha ini, hambatan 
yang paling dirasakan Kresna adalah mencari 
tenaga kerja yang memiliki keterampilan 
menjahit menggunakan mesin. “Untuk 
mengatasi kendala tersebut saya masih 
melakukan training privat menjahit mesin 
dengan pekerja saya. Karena selama ini 
pekerjaan mereka hanya menggunting, 
mengelem, dan jahit tangan. Untuk jahit mesin 
masih saya kerjakan sendiri,” tutur perempuan 

yang juga hobi melukis ini. 

Tetapi saat orderan 
banyak dan harus membuat stok permainan, 
Kresna memperdayakan ibu ibu rumah tangga 
untuk menggunting dan menjahit tangan 
mainan busy book. 

Lalu bagaimana dengan kompetitor? 
Untuk menghadapi pesaing, Kresna sudah 
memiliki cara tersendiri. Yakni dengan aktif 
mengadakan promosi-promosi melalui media 
sosial setiap hari seperti promosi melalui insta 
story, spam like, spam comment dan endorse 
selebgram. Selain itu mengadakan promosi 
ia juga memberikan bebas ongkir untuk area 
Jabodetabek.

Kresna yang memiliki prinsip dalam 
usaha untuk tidak mudah menyerah, tetap 
semangat dan selalu berpikir positif ini yakin 
usaha di bidang industri kieatif seperti dirinya 
masih memiliki prospek yang cerah. Kresna 
pun mengaku senang menjalani usahanya 
selama ini. Baginya sebuah  kebahagiaan 
bisa membuat permainan edukasi untuk anak 
anak. “Jadi setiap mainan yang saya bikin saya 
selalu berharap semoga anak anak senang dan 
mainan ini bermanfaat bagi tumbuh kembang 

mereka,” ujarnya. Oleh karena itu, Kresna pun 
sudah mempersiapkan rencana ke depan untuk 
memajukan usaha. “Saya ingin memproduksi  
mainan Busy Book Lulunana yang banyak agar 
tetap ready stock dan bisa open reseller di 
seluruh Indonesia.” Keinginan Kresna tersebut 
didasari karena selama ini costumer banyak 
yang menanyakan bagaimana cara menjadi 
reseler produknya dan ia ingin bisa dapat segera 
memenuhinya. Harapan Kresna yang lain adalah 
ingin bisnisnya bisa membawa manfaat bagi 
lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan 
membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Aneka olahan kuliner tradisional 
semakin sulit ditemukan di pasaran. 
Menghadirkan makanan tradisional 
di rumah akan menjadi kenangan 
tersendiri. Inilah yang menginspirasi 
LaBodine, ragam olahanan makanan 
tradisional berbasis singkong, menyapa 
penggemar singkong di Jabodetabek.
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Adalah Surya Nila Astuti Hamid yang 
terinspirasi untuk membuat aneka 
olahan singkong. Diakuinya, awal mula 
dirinya terjun dengan usaha aneka 

singkong ini, lantara dirinya dana keluarganya 
sering mengonsumsi singkong di rumahnya. 
Secara kebetulan dirinya juga hobi membuat 
inovasi makanan berbahan baku singkong, 
seperti combro dan kroket singkong.

Di sisi lain dirinya juga melihat peluang 
di sekitarnya, banyak ibu rumah tangga yang 
suka singkong tapi tidak ada waktu untuk 
mengolahnya. Oleh sebab itu, penyajian 
singkong yang lebih praktis menjadi alternatif 
pilihan.  “Nah, lalu saya buat singkong yang 
siap saji dalam bentuk frozen. Praktis, tinggal 
goreng,” kata Nila. 

Wanita berusia 40 tahun ini memulai usaha 
ini sejak 2015. Modal awalnya juga tidaklah 
besar, hanya bermodal uang Rp200 ribu. 
Dirinya bercerita, dengan modal tersebut, lalu 
ia membeli 10 kg singkong, diolah dan disimpan 
di freezer lemari es rumahnya. “Saya tawarkan 
via WA, ternyata responnya bagus. Saya buat 
dalam sajian yang bervariasi, dari olahan yang 

tradisional banget berupa singkong bumbu 
sampai olahan yang lebih modern seperti kroket 
singkong isi ayam, daging, wortel, sosis keju, 
keju lumer, dan lainnya.”

Dilabeli dengan nama LaBodine, saat ini Nila 
membuatnya dalam 6 varian olahan singkong, di 
antaranya singkong bumbu, combro, dan kroket 
singkong. Sejauh ini yang paling diminati oleh 
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konsumen adalah kroket ayam, 
combro dan singkong bumbu. 
“Kroket ini laku untuk konsumen 
dari kafe dan hotel, sementara 
untuk rumahan yang laku singkong 
bumbu dan combro.”

Menurutnya, secara 
umum perkembangan bisnis 
LaBodine juga terbilang baik. 
Dengan menyasar pasar rumah 
tangga, terlebih singkong juga 
dikenal sebagai makanan yang 
menyehatkan, LaBodine diproduksi 
tanpa pengawet dan MSG. 
“Pelanggan kami ada juga dari 
kafe dan hotel-hotel. Selebihnya 
para ibu rumah tangga yang jualan 
online,” sebutnya.

Dalam sebulan LaBodine 
mampu memproduksi hingga 
1.500 pack dan saat ini produknya 
tersebar di seantero Jabodetabek. Sementara, 
diakui Nila, untuk bahan baku dalam sebulan 
bisa menghabiskan sebanyak 450 kg singkong. 
“Untuk singkong kami ada supplier, kami terima 
dalam kondisi sudah dikupas.”

Untuk proses produksinya, singkong-
singkong tersebut ada yang ditumbuk 
manual, direndam untuk singkong bumbu, 
dan diparut untuk combro. “Jadi memang 
prosesnya macam-macam, sesuai dengan 
olahan makanannya. Kalau mau dibuat kroket, 
ya ditumbuk. Semua prosesnya kami masih 
manual,” terangnya.

Dalam hal penjualan, Nila lebih banyak 
mengandalkan para resellernya. Saat ini jumlah 
para resellernya sudah di angka puluhan orang 
dan tersebar di berbagai wilayah. Umumnya 
mereka adalah para ibu rumah tangga yang 
berjualan online. “Reseller kami juga menjual 
produk LaBodine di berbagai marketplace di 
Indonesia. Dengan dijual online ini membuat 
pasarnya semakin meluas. Tidak hanya di 
Jabodetabek, tapi juga sudah ke luar kota.”

Dalam bisnis ini, untuk kroket singkong, 
dirinya merasa belum ada penantang lain. 
Sementara untuk singkong bumbu dan 
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combro, produk sejenis di pasaran memang 
sudah banyak beredar. Hal ini membuat tensi 
persaingan cukup ketat. “Harga kami juga 
bersaing, produk-produk LaBodine dibanderol 
dari mulai Rp17 ribu hingga Rp40 ribu per pack.”

Salah satu pengembangan pasar yang akan 
dilakukannya adalah penetrasi ke hotel dan 
kafe. Sebab, peluang ini masih terbuka sangat 
lebar. Menurutnya, orang yang familiar dengan 
singkong adalah mereka yang berusia 30 tahun 
ke atas. Di tempat-tempat seperti kafe dan 
hotel, makanan tradisional seperti singkong ini 
sangat dirindukan. 

“Ya, mereka cenderung ingin kembali ke 
nuansa tradisional. Sebab di hotel dan kafe, 
umumnya makanan yang tersedia adalah 
kuliner-kuliner umum, baik dalam maupun luar 
negeri. Nah, ketika makanan tradisional disajikan 
di sana, ini akan menimbulkan kenangan 
tersendiri. Pasar kami memang bukan dari 
generasi milenial, anak sekarang sudah tidak 
tahu lagi jenis-jenis makanan tradisional.” 

Ke depan, makanan khas lokal ini, bukan 
tidak mungkin untuk diberi inovasi lain, misalnya 
rasa, yang saat ini masih fokus ke asin dan gurih. 
Jika di Bogor ada talas yang dibuat cake, maka 
singkong juga berpotensi demikian. “Hanya saja, 
untuk saat ini saya akan maksimalkan pasar 
yang ada terlebih dahulu. Ke depan pasti masih 

banyak peluang yang bisa ditembus.”
Untuk produksi LaBodine sendiri sudah 

mengantongi kelengkapan izin P IRT dan Halal 
dari MUI. Terkait hal ini, Nita mengaku difasiltasi 
oleh pemerintah kota setempat. Pemkot juga 
mengajarinya bagaimana membuat label yang 
baik sehingga bisa memenuhi syarat untuk 
masuk ke pasar ritel. “Tapi pengolahannya kami 
masih manual, pakai tenaga manusia. Manual 
ini kan terbatas. Ke depan pasti kami juga akan 
mengarah dengan menggunakan mesin agar 
jumlah produksinya bisa ditingkatkan lagi,” ujar 
dia. 

Sukses memproduksi dan membawa 
singkong naik kelas, Nita memberikan sejumlah 
kiatnya. Baginya, yang terpenting adalah 
menjaga kepercayaan konsumen. Kepercayaan 
itu penting sekali. Oleh sebab demikian, ia juga 
berusaha semaksimal mungkin untuk tetap 
menjaga kualitas produknya. “Produk harus 
sesuai standar, dibuat yang enak dengan bahan 
yang bagus. Jangan ragu untuk menerapkan 
standar,” tuturnya.

Dirinya berharap, selain akan meningkatkan 
produksinya, ke depan ia juga akan berusaha 
untuk meluaskan marketnya. Tidak hanya di 
Jabodetabek, tapi juga menyasar daerah-daerah 
lain di Indonesia. (Cucun Hendriana/Foto: Reza)

       I Maret 2019 I Tahun XI I @eMajels85



Sebulan Mampu 
Produksi Empat Ratus 
Pasang Sepatu 
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Berawal dari kegemaran 
Mia Widyastuty yang selalu 
mengenakan sepatu hak 
tinggi. Karena seringnya 
menggunakan sepatu 
hak tinggi atau high heels 
membuatnya harus mencari 
sepatu yang memiliki tingkat 
kenyamanan yang cukup 
sehingga tidak merasa sakit 
ketika dipakai berjalan.

Muncul ide di benak Mia untuk 
membuat sendiri sepatu agar sesuai 
dengan apa yang diinginkannya. 
Maka pada tahun 2012 ia mulai 

membuat sepatu seperti harapannya. Tak 
disangka, banyak teman yang tertarik dengan 
sepatu yang dikenakan Mia karena dinilai 
unik.  “Karena banyak yang minat jadi saya 
sekalian saja mendirikan usaha yang bergerak 
di produksi sepatu wanita fashion dan kain 
nusantara,” ujar sulung dari tiga bersaudara ini. 
Mia yang kemudian menamai usahanya dengan 
brand Mia Widy Shoes tidak hanya membuat 
sepatu yang nyaman saat dipakai tapi juga 
didesain cantik dengan menggunakan kain 
Indonesia. Saat mulai membuat rumah produksi 
sepatu, modal yang dikeluarkan perempuan 
kelahiran Magelang ini sebesar Rp40 juta. 
Bahan baku didapat Mia dari toko-toko batik 
atau pembuat batiknya langsung. Sedangkan 
bahan lainnya seperti hak atau bagian dalam 
sepatu diperolehnya dengan cara membelinya 
di Jakarta.

Mia mengaku tidak ada latar belakang bisnis 
sama sekali. ”Murni saya benar-benar pemula 
dan jatuh bangun juga belajar dari pengalaman 
sendiri.” Mia memang pernah beberapa kali 
menekuni bisnis kue, tapi tidak berjalan lagi. 
Mia merasakan menemukan passion di bidang 
sepatu dan fokus di bidang ini hingga sekarang. 
Sepatu pertama hasil desain Mia dinamakan 
Serayu. “Itu saya buat desainnya benar-benar 
untuk saya pakai sendiri dengan bahan batik 
jarit gendong dan saya gunakan sendiri sehari-
hari ketika bepergian.”
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Kini sudah beberapa jenis sepatu yang 
dibuat Mia seperti wedges dan flats. Dalam 
satu bulan ia bisa memproduksi seratus hingga 
empat ratus pasang. Sedangkan harganya 
tergantung tingkat kesulitan dan bahannya. Tapi 
berkisar antara yang paling murah Rp250.000 
dan paling mahal Rp2,5 juta. Omzet yang 
didapatnya per bulan berkisar Rp40 juta hingga 
Rp60 juta.  Untuk  memasarkan produknya, 
perempuan yang hobi menari dan memasak ini 
menjualnya secara online. “Jangkauan online itu 
lebih luas, jadi saya bisa mengirim ke area mana 
saja di seluruh Indonesia.”

Namun Mia tetap menemui hambatan 
selama menjalankan usahanya. Menurut Mia 
kendala yang dihadapinya adalah masalah 
sumber daya manusia yang cukup sulit 
didapatkan. Sebab Mia mencari sumber daya 
manusia yang memiliki tingkat kualitas yang 
bagus dan kebanyakan para crafter tersebut 
adalah senior dan belum ada banyak yang 
junior atau yang usia muda. “Cara mengatasinya 
sebenarnya saya ingin sekali membuat pelatihan 
untuk pemuda supaya mempunya keterampilan 
dalam membuat sepatu, akan tetapi tingkat 
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kemauannya masih rendah,” ujarnya. Saat ini 
ia dibantu 6 karyawan untuk produksi sepatu 
dan dua orang di bagian marketing. Dalam hal 
persaingan, Mia justru menganggap kompetitor 
adalah pemacunya untuk bercermin. “Dimana 
saya bisa berkaca untuk memperbaiki kualitas 
produk saya. Di era ini memang banyak sekali 
pemain di bidang sepatu, tapi saya masih 
percaya diri dengan ciri khas dan kualitas saya.”

Bagi Mia banyak sekali pelajaran yang saya 
dapatkan dari dunia bisnis, bagaimana menjalani 
dengan baik termasuk dalam hal trial and error 
yang dialaminya sendiri. “Jatuh dan berusaha 
bangun lagi. Tapi ketika menyadari ini adalah 
passion saya, maka saya berusaha terus dan 
makin mencintai dunia ini,” tuturnya. Itulah 
mengapa 

Mia menyakini bahwa sebelum seseorang 
memulai usaha maka harus bisa menemukan 
minatnya pada bidang tertentu terlebih dulu. 
“Berdasarkan pengalaman setelah beberapa kali 
saya menjalani usaha yang berbeda, ternyata 
minat itu penting. Ketika saya menjalani sepatu 
yang sudah menjadi passion saya, maka ketika 
jatuh, saya merasa masih dan tetap mencintai 
sepatu sehingga saya ingin berusaha bangkit 
dan bangkit lagi,” tuturnya. Namun hal yang 
membanggakan sekaligus membuat Mia merasa 
sangat bahagia saat customer menceritakan 
bagaimana sukanya mereka menggunakan 
sepatu buatannya karena kenyamanan. Namun 
sebaliknya ia akan merasa sangat terbebani 
ketika mengalami keterlambatan dalam 
pembuatan atau pengiriman sehingga membuat 
customer kecewa. 

Mengenai usaha ke depannya nanti, 
Mia sudah memiliki renacana yakni ingin 
mengembangkan usahanya lebih luas lagi. 
“Saya ingin produk saya semain lebih dikenal 
lagi sebagai brand lokal nasional yang digemari 
karena desain yang cantik dan nyaman dipakai,” 
tutupnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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Shelly

Sukses Ubah 
Salak Menjadi 
Beragam Olahan 
Makanan
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Sejak tahun 2010 Shelly sebenarnya 
sudah memulai usaha di bidang 
kuliner.  “Saya sudah pernah buka 
usaha kuliner mulai dari mie ayam 

bangka, ayam bakar, hingga aneka pesanan 
makanan dan kue.” Namun baru pada tahun 
2016, ia mulai fokus menggarap buah salak dan 
mengesampingkan pesanan lainnya. Supaya 
branding dan konsistensi usaha tetap terjaga, 
Shelly mengangkatnya menjadi sebuah brand 
dan usaha. Shelly yang menamai usahanya 
dengan Salaku ini mengaku produknya sebagai 
brand pertama di Bekasi yang fokus komit 
mengangkat buah salak sebagai buah lokal 
khas Indonesia menjadi aneka olahan makanan 
dan minuman. “Sekaligus menjadikannya 
oleh-oleh khas Indonesia,” ujar sulung dari 
empat bersaudara ini. Bahkan saking antusias 
mengolah salak, ibu tiga anak tersebut 
mendapat nama panggilan Mak Salak. 

Salak merupakan buah lokal khas 
Indonesia dan memiliki bentuk 
yang unik dan eksotik dengan 
segala manfaat yang terkandung 
di dalamnya. Rasa buah yang 
memiliki nama ilmiah Salacca 
zalacca ini rasanya bervariasi 
seperti rasa manis, asam, sepat 
ataupun kombinasi dari semua 
rasa. Di tangan Shelly, buah salak 
dibuat menjadi berbagai macam 
olahan makanan dan minuman 
yang mampu mendatangkan 
keuntungan yang sangat lumayan.
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Saat memulai usaha salak tersebut, Shelly 
mengeluarkan modal kurang dari Rp500 ribu. 
Pada awal produksi, uang itu hanya digunakan 
sebagai modal untuk membeli bahan baku, 
alat produksi dan kemasan. Perempuan yang 
senang travelling ini mengatakan karena 
salak merupakan buah yang cepat membusuk 
dan hanya memiliki daya simpan kurang dari 
seminggu maka semua olahan dibuat dengan 
penanganan khusus. Hingga saat ini Shelly 
sudah membuat olahan dari salak berupa 
sambal, sari buah, brownies, pie, kukis, selai 
kerupuk, dried fruit, keripik, coklat isi dan bolu. 
Kuantitas produk yang dihasilkan untuk saat 
ini sekitar satu karung salak yang berisi 30 kg 
per minggu bisa diolah menjadi aneka varian 
sesuai kebutuhan pemesan. Untuk harganya 
mulai dari Rp15.000 sari buah salak (sarlak) dan 
brownies salak (brownlak) Rp55.000. Omzet 
yang didapatnya sekitar Rp10 juta hingga Rp25 
juta per bulan.

Perempuan yang sudah meraih banyak 
penghargaan ini memilih memasarkan 
produknya secara online media sosial seperti 
website, facebook content, intragram post, 
market place/e-commerce dan offline dengan 
bermitra dengan aplikasi layanan ojek online. 
“Saya juga membangun tim marketing untuk 
mendistribusikan ke beberapa titik rest area 
dan resto, membangun reseller. Saat ini sudah 
bisa dipesan dan dikirim hampir seluruh wilayah 
Indonesia.”

Selama menjalani usaha, kendala yang 
dirasa menganggu bagi Shelly adalah pada 
proses penyimpanan buah salak segar karena 
pengolahan buah salaknya yang merupakan 
buah yang mudah mengalami proses 
penghitaman. “Selain itu edukasi produk 
ke masyarakat karena salak tidak memiliki 
aroma dan rasa yang kuat,” ujarnya.  Maka 
untuk mengatasinya, Shelly yang juga senang 
mendengarkan musik ini melakukan try and 
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error saat menciptakan sebuah resep atau 
olahan. “Karena salak merupakan buah yang 
tidak memiliki aroma dan rasa yang kuat maka 
agak susah mengangkatnya dalam adonan atau 
olahan,” papar Shelly. 

Sedangkan mengenai kompetitor, Shelly 
menghadapinya dengan memperbaiki mutu 
produk dan tetap mempertahankan olahan yang 
homemade dan otentik. “Juga memperbaiki 
kemasan agar mudah mencapai target pasar 
yang ingin dikejar.” Namun Shelly merasa 
senang dan sekaligus bangga karena produknya 
dianggap brand yang inovatif dan kreatif serta 
respon masyarakat sangat positif terhadap 
rasa dan varian produk buatannya. Rencana 
ke depan untuk memajukan usaha nanti ingin 

membangun tim marketing yang solid untuk 
mendistribusikan produknya menjadi satu-
satunya brand yang serius fokus dan komitmen 
mengangkat salak menjadi aneka olahan 
makanan minuman baru.

Shelly pun berbagi tips dalam membuka 
usaha khususnya pada usaha kuliner jika 
ada yang tertarik mengikuti jejaknya. “Saat 
memulai usaha itu harus memiliki tujuan. Bagi 
saya tujuannya adalah bisa bermanfaat untuk 
keluarga dan sesama. Setelah itu mengurus 
legalitasnya, membuat resep dan komposisi 
yang terbaik, membuat kemasan yang menarik 
dan jalankan bisnisnya dengan rasa cinta,” 
tandasnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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Muhammad Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Baim 
Wong tidak hanya mahir berakting di depan kamera. 
Rupanya ia juga memiliki kemampuan dalam berbisnis. 
Baim mengaku mencoba banyak hal dalam berbisnis dan 
tidak hanya di bidang kuliner semata. Baim ingin membuka 
beberapa bisnis yang bisa menjamin masa depannya. 
Sifatnya yang menyukai bisnis ini menurun dari sang ayah, 
Johny Wong.

Sukses Jalani 
Beragam Bisnis 
Berkat Ketekunan
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Mentega Warisan Keluarga
Awalnya Baim memang membicarakan hal ini 
dengan ayahnya. Ia ingin menjual mentega 
milik keluarga yang diberi label Johny 
Wong’s Butter. Setelah meminta izin, ayahnya 
memperbolehkan. “Saya pikir kalau cuma 
buat warisan keluarga saja buat apa.” Bisnis 
mentega ini berawal dari bisnis berupa camilan 
yang dilengkapi saus. Mentega yang nikmat 
untuk teman makan berbagai macam masakan 
terutama untuk steak. Saus itu dibuat dari 
bahan-bahan pilihan hasil racikan Johnny Wong, 
ayahandanya sendiri. Hasilnya, produk mentega 
keluarganya itu berkembang dalam waktu 
singkat. Sudah banyak yang menjadi reseller 
produknya tersebut. Bahkan penjualan sudah 
sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, hingga 
London, Inggris.

Bakmi Wong
Berawal dari kegemaran Baim yang sangat 
menyukai olahan mi mendorongnya untuk 
membuka warung Bakmi Wong. Sebelumnya 
Baim pernah membuka warung sejenis dengan 
nama Mie and You. Namun ternyata Bakmi 
Wong lebih berkembang. Baim sendiri yang 
membuat resep-resep yang ada pada menu 
yang tersedia. 
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Bakpia Wong Jogja
Baim Wong membuka usaha berupa 
makanan oleh-oleh khas Jogja, yaitu bakpia. 
“Konsep dan visi kita ingin menjadikan 
Bakpia Wong Jogja ini sebagai salah satu 
ciri khas Jogja dan kita harap produk ini bisa 
diminati oleh masyarakat,” ujar bungsu dari 
lima bersaudara ini. Baim juga membuat 
gerainya sebagai one stop shopping, dalam 
satu gerai terdapat beragam poduk oleh-
oleh, seperti batik, bakpia, aneka makanan 
ringan, serta pernak-pernik aksesori lainnya. 
Ada dua jenis Bakpia Wong Jogja yaitu 
premium dan reguler. Bakpia premium 
ukurannya sedikit besar. 

Balikpapan Premio
Baim Wong juga merambah makanan oleh-oleh 
khas Balikpapan. Kota tersebut dipilih karena 
menjadi daerah asal Baim Wong. Usaha yang 
diberinama Balikpapan Premio ini berupa cake 
kekinian kombinasi cake pisang dan cheesecake 
dengan lapisan biskuit gandum. Lapisan bawah 
atau kulit luarnya berupa biskuit gandum. 
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Batik Wong Jogja
Selain bisnis kuliner, Baim Wong juga 
tertarik di bisnis fesyen dengan nama 
Batik Wong Jogja. Beragam motif dan 
varian, mulai dari kelas medium hingga 
premium. Ada pula koleksi batik dengan 
motif daerah, dengan varian kelas dari 
mulai batik printing, cap, kombinasi, 
hingga batik tulis. Harga batik untuk 
reguler kisaran Rp40 ribu sampai Rp500 
ribu, sementara untuk premium sekitar 
Rp500 ribu keatas.

Suka Duka Berbisnis
Selama menjalani bisnis, Baim sudah merasakan 
suka dukanya bahkan ia mengaku pernah 
terbelit masalah. “Saya pernah meninggalkan 
banyak hutang. Saya ditinggal sendiri dan ada 
yang bilang saya menipu.” Untuk membuktikan 
bahwa ia bukan penipu, Baim berusaha 
membayar hutangnya dengan uangnya 
pribadinya yang didapat dari honornya bermain 
sinetron. Meski dulu sering mengalami jatuh 
bangun dalam merintis usahanya, kegagalan 
yang dialami Baim tak membuatnya menyerah 
kini Baim dapat merasakan keuntungan dari 
bisnis-bisnisnya yang dijalaninya. Bisnis kian 
berkembang, dibantu dengan media sosial 
untuk promosi sekaligus penjualan produk-
produknya ini. Bagi Baim, menawarkan secara 
online itu memang lebih menghemat segalanya 
karena tidak mengeluarkan biaya sewa tempat 
atau biaya yang lain. “Menurut saya yang 
penting  dalam menggeluti bisnis itu harus 
dengan telaten dan percaya semuanya akan 
berjalan dengan lancar,” tandasnya. (teks:eri/
ft:ist)
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DeiMaru

Dari Hobi 
Cosplay 
jadi Bisnis 
Menjanjikan
Hobi yang mendatangkan keuntungan sudah 
dibuktikan oleh Adi Sulistyo. Pria yang gemar 
akan cosplay ini berhasil menggabungkan 
hobi dan bisnis hingga memiliki pendapatan 
yang terhitung lumayan. Cosplay adalah 
seseorang yang hobi mengenakan pakaian 
beserta aksesori dan rias wajah seperti yang 
dikenakan tokoh-tokoh dalam anime, manga, 
dongeng, permainan video, penyanyi dan 
musisi idola, dan film kartun. Pelaku permainan 
kostum disebut pemain kostum/cosplayer.
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Berawal dari kegemaran Adi yang 
senang dengan cosplay saat kuliah. 
Bahkan Adi juga rajin mengikuti 
event yang berbau Jepang. Namun 

pada sekitar tahun 2009 di Indonesia masih 
jarang sekali orang yang bisa membuat kostum 
cosplay. “Saya penasaran sekaligus jengkel 
karena ingin ikut cosplay namun tak menemukan 
siapa yang bisa membuatnya. Saya pun mulai 
sibuk mencari cara bagaimana bisa memiliki 
kostum cosplay sendiri,” jelasnya. 

Walaupun pada dasarnya Adi mengaku 
bukanlah orang yang menggeluti bidang seni 
dalam pembuatan desain karakter seperti 
cosplay ini, ia tidak putus asa. “Saya mulai 
mencari referensi pembuatan cosplay lewat 
video dan forum diskusi di internet lalu 
mencoba membuat sendiri melalui berbagai 
macam percobaan hingga akhirnya menemukan 
metode dan pola yang cocok dengan apa 
yang saya inginkan,” ujarnya. Lalu Adi mulai 
membuat untuk dirinya sendiri. Namun kostum 
yang awalnya hanya untuk pribadi saja itu 
menjadi tersebar. Lewat info mulut ke mulut 
di komunitas Jejepangan, banyak teman yang 
tahu kalau Adi bisa membuat kostum sendiri. 
Sejak itu mulai banyak permintaan dari teman 
di komunitas untuk dibuatkan juga cosplay dari 
desain yang mereka inginkan.

Adi pun lantas memutuskan untuk 
membuka usaha dengan nama DeiMaru. “Bisnis 
fokus pada anime Jepang. Layanannya bergerak 

pada jasa pembuatan kostum properti dan 
aksesori cosplay (costume play) dan belakangan 
ini juga menyediakan penjualan ready stock 
berbagai produk Japan and anime culture,” 
ujar pria kelahiran Jakarta ini. Tak dinyana 
secara mengejutkan, respon dari para customer 
ternyata sangat baik. Berbekal portfolio 
dari hasil komisi teman-teman di komunitas 
Jepang selama tahun 2009 hingga tahun 2011, 
order demi order pun mulai berdatangan. 
Hampir setiap bulan antrian untuk pengerjaan 
cosplay sudah penuh diisi oleh pesanan. 
Hingga akhirnya tahun 2011, sulung dari tiga 
bersaudara ini terpikir untuk melebarkan usaha 
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cosplay ini dengan membuka toko online.  Ia 
menawarkannya pada forum diskusi dan jual 
beli.

Namun saying, banyaknya pesanan tak 
selalu berujung menggembirakan karena posisi 
Adi saat itu juga masih bekerja sebagai IT di 
sebuah perusahaan dan malamnya kuliah. 
Saat awal perintisan, waktu seolah menjadi 
musuh terbesar dan hambatan Adi dalam 
mengembangkan usaha. “Saya hanya punya 
waktu untuk mengerjakan semua pesanan yang 
masuk mulai dari pulang kuliah malam sampai 

dini hari pada hari kerja, hingga membuat 
antrian pengerjaan sering meleset dari tenggat 
waktu dan membuat beberapa customer 
mungkin kecewa,” tuturnya. 

Kini seiring berjalannya waktu setelah 
selama 4 tahun, Adi sudah membangun sistem 
penjualan dan pengerjaan yang tepat. Ia 
mencari partner kerja dan menyusun target 
market sembari menyelesaikan kuliah dan 
tetap bekerja. Namun melihat hasil penjualan 
yang terus meningkat dan respon pasar yang 
sangat baik pada bidang cosplay dan Japan 
culture ini, pria yang senang mengoleksi 
mainan ini akhirnya memutuskan untuk berhenti 
dari perusahaan. Ia ingin lebih fokus untuk 
mengembangkan usaha DeiMaru lebih jauh. 
“Saya merekrut 3 orang yang menjadi tim inti, 
satu menjadi pengelola online media sosial, 
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marketplace dan website, satu untuk bagian 
toko offline, dan satunya lagi untuk membantu 
pembuatan pesanan custom.

Kalau ditanya berapa modal awal 
saat membuka usaha, Adi mengatakan ia 
memulainya dengan nol rupiah alias tidak 
sepeser pun mengeluarkan uang. Karena 
usahanya tersebut dibangun dari kepercayaan 
customer. Setiap ada pemesanan kostum 
cosplay, uang muka dari customer yang 
digunakan untuk belanja bahan pembuatan. 
“Kemudian saya membukukan keuntungan yang 
didapat dan digunakan untuk membeli atau 
membuat produk ready stock dan diputar lagi 
untuk keuntungan toko.”

Di tokonya, Adi menyediakan berbagai 
macam produk yang cukup variatif, mulai 
dari kostum dan properti cosplay, kaos, jaket, 
topi, aksesori Jepang, juga action figure,  
baik produksi lokal maupun impor yang bisa 
customer beli langsung online dan offline. 
“Namun tetap tidak melupakan ciri khas kami 
yaitu menerima jasa pembuatan custom order 
sesuai permintaan pembeli.” Untuk harga 
produk ready stock mulai dari lima puluh ribu 
sampai jutaan rupiah dan untuk pembuatan 
kostum mulai dari tiga ratus ribu sampai 
puluhan juta tergantung tingkat kesulitan dan 
bahan produk yang diminta. Untuk menggenjot 
pendapatan selain memasarkan produknya 
seluruh media sosial baik yang gratis dan 
melalui iklan berbayar, mereka juga menjual di 
marketplace. “Sebab orang membeli barang 
dan jasa online lewat platform ini cukup besar di 
Indonesia.”

Urusan kompetitor, Adi menyiasatinya 
dengan menghadirkan produk dengan 

berbagai varian namun tetap satu tema yaitu 
Jepang.  Ia juga memangkas waktu untuk 
orang-orang yang butuh cepat, maka toko 
mereka juga pun banyak menyediakan kostum 
cosplay yang siap dibeli. Dengan keberagaman 
produk sekitar 300 item terjual, Adi mampu 
mengantongi omzet hingga Rp80 juta setiap 
bulannya.Pembelinya pun dari berbagai ke 
seluruh daerah di Indonesia juga keluar negeri, 
seperti Malaysia,Singapura,Kanada, Amerika, 
Spanyol, Australia dan Brazil, untuk produk 
yang diekspor rata-rata adalah pesanan kostum 
yang dipesan khusus. “Sering juga melayani 
customer korporat dalam menyediakan kostum 
dan perlengkapan lain untuk acara-acara tema 
tertentu perusahaan mereka.” Kedepannya nanti 
ia berencana untuk memperbanyak jenis produk 
yang dijual dan membuat toko utama dengan 
konsep all in one store Japan culture, sehingga 
orang tak perlu lagi pindah ke tempat lain 
untuk segala urusan tentang hobi yang berbau 
Jepang. “Sebenarnya hanya satu tujuan saya, 
yaitu bekerja sambil melakukan hobi. Saya ingin 
bisa terus membawa impian masa kecil dengan 
mewujudkannya lewat produk nyata yang 
bisa mereka sentuh dan rasakan,” tutupnya. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Dr. Andri, SpKJ, FAPM adalah seorang psikiater dengan kekhususan 
di bidang Psikosomatik dan Psikiatri Liaison. Kini ia sebagai wakil 
Indonesia satu-satunya di American Psychosomatic  Society dan 
The Academy of Psychosomatic Medicine, organisasi Psikosomatik 
yang berkedudukan di Amerika. Aktif di World Psychiatric 
Association pada bidang Psychiatric, Medicine and Primary Care. 
Tugas rutinnya mengajar di FK UKRIDA dan dokter penanggung 
jawab Klinik Psikosomatik RS Omni, Alam Sutera, Tanggerang.

Dr. Andri, SpKJ
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Tidak Memiliki 
Ilmu Bisnis

Nathan yang baik,

Jika orang tua memang mempunyai pengalaman bisnis sebelumnya 
maka Anda bisa belajar dulu dengan orang tua. Membuka bisnis tanpa 
ada dasar ilmu yang jelas belum tentu bisa berhasil apalagi jika tidak 
mempunyai minat terhadap hal tersebut. Memang ada beberapa orang 
yang bekerja dulu di dunia kerja formal untuk mendapatkan koneksi 
dan memperluas pergaulan, namun belakangan anak-anak muda 
banyak juga yang membuka usaha “start-up” dan berhasil. Sayangnya 
memang tidak semua orang cocok menjadi pengusaha, ada juga yang 
lebih menekuni dunia kerja formal biasa di kantor. Bicarakan baik-baik 
dengan orang tua Anda apalagi ini menyangkut permodalan yang tidak 
sedikit. Semoga bisa membantu. Salam Sehat Jiwa 

dokter Andri,

Belum lama ini saya lulus kuliah. 
Sebagai fresh graduate tentunya 
saya ingin mendapat pekerjaan 
yang sesuai dengan ilmu saya. Tapi 
orang tua tetap menginginkan 
membuka bisnis saja. Padahal saya 
merasa tidak memiliki keahlian di 
bidang bisnis. Apa yang sebaiknya 
saya lakukan? Terima kasih 
sarannya.

Nathan, Jakarta Selatan
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Cemas Menghadapi 
Tantangan Bisnis

dr Andri,

Setiap bisnis selalu memiliki 
tantangan. Saya ingin bisa 
menghadapinya dengan siap. Tapi 
terus terang masih ada kecemasan 
saya tidak bisa melaluinya. 
Bagaimana sebaiknya saya harus 
bersikap? Terima kasih.

Rudy, Depok

Pak Rudy yang baik, 

Dalam kehidupan akan banyak sekali kecemasan yang sering kali 
kita tahu atau bahkan tidak tahu sumbernya. Itulah mengapa cara 
kita untuk mengurangi kecemasan itu adalah dengan melihat 
dulu apa adanya yang membuat kita cemas. Sering kali kita 
berupaya untuk mengenali hal tersebut namun sering kali juga 
kita kesulitan mengenali hal yang membuat kita  cemas karena 
kondisi tersebut membuat kita tidak nyaman. Kenali tantang 
dan termasuk rasa cemas yang sering datang. Coba biasakan 
diri Anda dalam seminggu sekali merefleksikan hal-hal terkait 
hidup Anda untuk mencari tahu apa hal yang bisa membuat 
Anda cemas. Jika sudah menemukan maka langkah selanjutnya 
mencoba mencari dasarnya dan bagaimana menanganinya. 
Semoga berhasil. Salam Sehat Jiwa 



Menyulap 
Talenan 
Menjadi 
Suvenir 
Cantik

Rumah Kimi

Menuruni bakat seni dari sang ayah, Mila sangat 
menyukai menggambar dan membuat sesuatu 
yang sifatnya unik. Dari bakatnya tersebut ia 
kemudian mecoba menjadikannya sebagai 
usaha yang bergerak di bidang seni. Ia melukis 
di talenan sehingga menjadi produk unik yang 
bisa digunakan hadiah, souvenir, atau bahkan 
koleksi pribadi.
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Walau tidak tidak pernah 
menggeluti bisnis lainnya, tapi 
pemilik nama lengkap Jamilah 
ini mantap mendirikan usaha 

yang diberi nama Rumah Kimi. “Ilmu bisnis 
hanya didapat waktu kuliah, tetapi tidak 
sepenuhnya belajar tentang bisnis.” Sulung dari 
tiga bersaudara ini hanya mengeluarkan modal 
Rp50.000 untuk membeli satu buah talenan, 
satu paket cat acrylic, dan beberapa kuas lukis.” 
Proses dimulai dari sketsa gambar, peracikan 
warna, penebalan gambar, dan proses penulisan 
nama atau ucapan. Baru setelah semuanya 
selesai ia akan melakukan pengemasan dan 
pengiriman. “Untuk waktunya 3 sampai 7 hari. 
Tidak termasuk waktu pengiriman.” Namun 
tantangan yang dihadapi Mia adalah susah 
mencari tempat perajin kayu yang sesuai. 
Karena Mia sangat memilih perajin yang bisa 
memenuhi keinginannya. 

Dalam satu bulan, Mila bisa membuat 
minimal 200 item produk. Ada 5 item 
produk yang dibuatnya seperti 
talenan, centong, 
kanvas, 
gantungan 
kunci, dan tote 
bag. Harga jual 
untuk produk 
kayu-kayuan 
sekitar Rp20.000 
- Rp55.000, 
gantungan kunci 
Rp25.000, dan 
tote bag Rp50.000 
- Rp60.000. 
“Sedangkan produk 
kanvas mulai 
Rp55.000 keatas 
tergantung banyaknya 
jumlah orang yang 
digambar,”ujar penggemar musik 
pop ini. Awalnya Mila memasarkan produknya  
melalui media sosial tapi kemudian mulai 
merambah e-commerce. Hasil karyanya pun 
sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Namun 
Mila sering merasa kesal menghadapi orang-
orang yang membajak foto-foto hasil karyanya, 
lalu mengatasnamakan seolah itu produk 
mereka. “Tapi saya yakin karena karya seni, 
menurut saya tidak akan bisa ditiru. Karena kita 
diberikan keahlian dan kemampuan yg berbeda-
beda.”

Sementara dalam menghadapi kompetitor 
Mila lebih melakukan inovasi dengan 
mengeluarkan produk dan desain baru yang 

lebih 
menarik 
dan mudah dijangkau 
pasar. “Selain itu saya selalu 
mempertahankan dengan meningkatkan 
kualitas dan ciri khas saya.” Mila pun sudah siap 
dengan rencana ke depan yakni mendirikan 
workspace dan membuka store offline. Mila pun 
membagikan tips dalam menjalankan usaha. 
“Jangan terlalu banyak berpikir, tapi banyaklah 
bertindak. Banyak berpikir terkadang membuat 
kita takut dan semakin lama untuk memulai,” 
tukasnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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Royandi Junus adalah seorang arsitek yang meraih S2 di bidang 
finance. Berkat pengalaman puluhan tahun di bidang bisnis 
development, membuatnya paham segala seputar franchise. Ia 
bergabung dengan pioneer konsultan franchise  di Indonesia, yaitu 
International Franchise Business Management (IFBM). Tekadnya 
adalah membantu para Franchisor asing maupun lokal untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ir. Royandi Junus, MBA
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Pak Lukman yang baik,
Umumnya, bila seorang franchisee ingin 

menjual bisnis yang sudah dimiliki kepada pihak 
ketiga, tidaklah semudah seperti tersebut di 
atas. Apa yang membuat hal tersebut menjadi 
tidak mudah? franchisor lah yang membuat hal 
tersebut menjadi tidak mudah, dengan catatan 
bila franchisor tersebut adalah franchisor yang 
baik. Franchisor akan menghalangi franchisee 
menjual bisnis tersebut, yang umumnya 
ketentuannya ada dalam Perjanjian Franchise 
yang telah ditandatangani bersama. 

Bila franchisor tersebut adalah Franchisor 
yang baik, mengapa dia membuat masalah 
jual-beli yang seharusnya sepele menjadi 
sulit? Apalagi bisnis tersebut adalah milik 
franchisee, sudah bukan milik franchisor lagi. 
Jawabannya ialah bahwa seorang Franchisee 
adalah orang yang sudah dipilih oleh franchisor 
untuk menjalankan bisnis modelnya. Jadi tidak 
sembarang orang bisa atau diizinkan untuk 
menjalankan bisnis model franchisor. Atau 
dengan kata lain, tidak semua orang dapat 
menjadi franchisee. Franchisee adalah orang 
yang telah diseleksi oleh franchisor, sesuai 
dengan kriteria yang telah ditentukan oleh 
franchisor. Misalnya, memiliki karakter yang 
mudah dalam berkolaborasi dengan franchisor. 

Menjual Franchise 
pada Pihak Ketiga

Pak Royandi,

Teman saya mengambil sebuah 
waralaba tapi ia kemudian merasa 
tidak bisa mengembangkan waralaba 
tersebut. Ia ingin menjualnya kepada 
saya. Saya ingin menanyakan apakah 
semudah itu menjual waralaba kepada 
pihak ketiga? Apakah ada syarat yang 
harus dipenuhi? Lalu bagaimana dengan 
pihak ketiga? Mohon penjelasannya. 
Terima kasih.

Hal lain misalnya franchisee perlu memiliki 
pengalaman atau hal-hal teknis tertentu yang 
penting guna menjalankan bisnis tersebut. Dan 
lain-lain yang dianggap penting oleh franchisor 
guna sukses menjalankan bisnis modelnya.

Jadi apakah tidak bisa untuk 
“memindahkan” kepemilikan atau hak franchise 
tersebut kepada pihak ketiga? Umumnya 
bisa, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Hal 
tersebut umumnya ada dan telah diatur dalam 
Perjanjian Franchise yang mereka tanda tangani 
bersama. Misalnya, pihak ketiga perlu mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari franchisor. 
Nilai pengambil alihan harus disebutkan secara 
terbuka kepada franchisor. Ada biaya yang wajib 
dibayar oleh franchisee sehubungan dengan 
pengalihan hak tersebut. Pihak ketiga wajib 
mengikuti pelatihan yang diberikan franchisor 
atas biayanya sendiri, dan lain-lain. 
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Apa alasannya hal-hal seperti tersebut 
diatas dibutuhkan? Alasannya adalah karena 
franchisor seolah-olah memulai kembali 
rekrutmen atau seleksi calon franchisee-nya 
sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dan hal 
tersebut sudah tentu membutuhkan waktu dan 
biaya. Franchisor akan menyeleksi calon-calon 
pengganti (pihak ketiga). Bila tidak ada yang 
cocok, maka franchisor akan menolak semua 
calon pengganti. Pergantian baru akan terjadi 
bila calon penganti cocok dengan kriteria yang 
telah franchisor tentukan. 

Hal ini pun berlaku untuk para ahli waris. 
Bila terjadi perpindahan kepada ahli waris, maka 

para ahli waris akan diseleksi oleh franchisor. 
Hanya seorang yang akan dipilih (sebagai wakil 
dari para ahli waris) dan wakil yang terpilih ini 
wajib untuk mengikuti pelatihan menggunakan 
biaya sendiri.

Bila para ahli waris tidak ada yang cocok, 
maka biasanya dalam perjanjian sudah disiapkan 
pemecahannya. Macam-macam caranya, salah 
satunya adalah bahwa para ahli waris wajib 
untuk menunjuk seorang “care taker” bisnis. 
Orang inilah yang kemudian wajib mengikuti 
pelatihan atas biaya sendiri. Kadang-kadang, 
franchisor juga suka meminta para ahli waris 
yang paling “dominan” untuk ikut serta dalam 
pelatihan. 

Hal lain yang biasanya terjadi ketika 
pergantian pemilik adalah permintaan 
perubahan lokasi. Hal ini pun memiliki syarat dan 
ketentuan yang ketat, sehingga tidak mudah 
untuk mendapat ijin dari Franchisor.

Mengenai kebutuhan akan transparansi 
dari nilai jual franchisee kepada pihak ketiga 
adalah guna perhitungan kelayakan bisnis serta 
lama pengembalian modal pihak pengganti/ 
ketiga. Prinsipnya, franchisee harus untung. Bila 
besarnya investasi atau nilai akusisi ternyata 
membuat pihak ketiga terlalu lama dalam usaha 
pengembalian modalnya, maka hal tersebut 
sama dengan tidak layak (tidak feasible). Bisnis 
yang tidak feasible akan membuat pemiliknya 
berusaha “exit” dari usaha tersebut. Hal inilah 
yang selalu dihindari oleh franchisor.

Semua “kesulitan” yang ditimbulkan oleh 
franchisor sebenarnya lebih berdasarkan pada 

kepentingan eksistensi Brand/ Merk bisnis 
franchisor di lokasi tersebut. 

Khusus untuk anda sebagai calon pihak 
ketiga, ada beberapa hal yang perlu anda 
pertimbangkan. Yang paling utama adalah 
apakah anda memiliki minat (passion) pada 
bisnis bisnis yang ditawarkan. Hal lain adalah, 
apakah anda siap mengganti penghasilan 
anda, dari penghasilan yang anda dapatkan 
dari pekerjaan sekarang, ke pekerjaan yang 
anda akusisi. Atau dengan kata lain, anda tidak 
diizinkan menjalankan sebuah bisnis yang 
dijalankan dengan sistem franchise sebagai 
bisnis sampingan. Tidak semua orang dapat 
menjalankan beberapa bisnis sekaligus. Jadi 
anda harus memilih.

Bagaimana proses memilihnya? Silahkan 
Anda baca tanya-jawab di edisi Februari 2019 
yang lalu. Semua ada dipaparkan disitu. 

Selamat berbisnis. 



Bermula dari keinginan Muhammad Gunawan untuk berjualan dengan cara yang 
praktis dan tidak membutuhkan keterampilan seperti koki. Sebab Gun Gun atau 
Goen ia biasa disapa, memang tidak memiliki latar belakang sekolah memasak 
atau belajar memasak sebelumnya. Setelah melalui proses lewat trial and error, 
akhirnya Goen menemukan racikan dan formula burger yang enak menurut 
orang-orang hingga akhirnya berani untuk membuka bisnis sendiri.

Inovasi 
Burger Hitam 

Isi Ayam

Goenchicks Burger
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Goen memulai usahanya yang diberi 
nama Goenchicks Burger di sebuah 
food court di Bekasi dan hingga 
sekarang sudah berjalan 3 tahun. 

Selama tiga tahun tersebut kini ia sudah 
memiliki  resto outlet sendiri untuk homebase 
dan kantor. Kendati pelaku usaha sepertinya 
sudah banyak namun Goen yakin produk 
burgernya berbeda. “Menurut saya ini adalah 
burger pertama yang isinya chicken katsu 
di dalamnya dan kita branding semuanya 
dengan warna hitam atau Black Burger,” 
ujarnya memberi alasan. Melihat usahanya 
terus berkembang, maka Goen pun membuka 
franchise tahun 2017. Hingga saat ini sudah ada 
ada 20 outlet, di beberapa kota di Indonesia.  

Ada beberapa paket franchise yang ditawarkan 
mulai dari Rp25 juta sampai Rp150 juta dan 
pilihan untuk paket booth, container, atau resto. 
Dengan nilai investasi tersebut maka franchisee 
akan mendapat support untuk awal starting 
yang sudah termasuk dengan nilai paket 
franchise mulai dari branding cetakan bungkus, 
seragam, bahan baku sampai perlengkapan. 
“Franchisee akan mendapatkan keuntungan 
penuh dalam 3 tahun pertama. Sedangkan 
franchise fee dikenakan setelah tahun ke 3 yakni 
sebesar 5% dari Gross Sales,”tutur pria yang 
senang bermain gitar ini.  Dengan omzet per 
bulan sekitar Rp60 juta sampai Rp100 juta maka 
dalam kurun waktu satu tahun, franchisee sudah 
bisa balik modal.

Kendala yang sempat menghampiri sulung 
dari empat bersaudara ini biasanya lebih pada 
masalah teknis dalam pengiriman bahan baku. 
“Karena kita bekerja sama dengan pihak kargo, 
harus sering kordinasi untuk paket pengiriman 
lancar tepat waktu. Karena bahan baku yang 
kita kirim ke mitra-mitra yang ada luar kota 
adalah makanan.”

Melihat usahanya terus berkembang tentu 
buat Goen bangga sebab kerja kerasnya tak 
sia-sia. Pria yang lebih senang disebut sebagai 
tukang burger ini ingin berbagi tips dalam 
membuka usaha jika ada yang ingin mengikuti 
jejaknya. “Bagi setiap mitra atau owner yang 
pertama adalah niat untuk berjualan, harus 
mau dan ikut aktif mengelola outlet,” tukasnya. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Konsisten dalam Bidang 
Digital Marketing dan 
Riset Media Sosial

Dikindo

Teknologi digital berkembang begitu pesat. Hampir seluruh bidang bisnis 
melakukan digitalisasi pada bisnisnya. Hal inilah yang membuat peluang 
digital marketing semakin cerah.
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Zuber Qomaruddin adalah salah 
satu orang yang menangkap 
peluang ini. Melalui Dikindo, 
perusahaan yang didirikannya, ia 

bergerak di bidang digital marketing dan 
IT solution. “Kami ada beberapa layanan 
seperti branding, layanan social media 
marketing, SEO, dan roset social media,” 
katanya.

Diakuinya, dirinya termasuk orang 
yang telah lama berkecimpung dalam 
dunia internet. Saat ini dengan tren 
digitalisasi, persaingan di bisnis ini pun 
terbilang sangatlah ketat. Terlebih, banyak 
perusahaan besar yang ‘turun’ ke bidang 
ini. 

Tapi dirinya meyakini, meskipun tensi 
persaingan besar, bisnis digital memiliki 
peluang yang besar pula. “Peluangnya 
sama, sebab kita start-nya sama. Bukan 
tidak mungkin perusahaan yang baru 
tumbuh bisa mengalahkan perusahaan 
yang sudah eksis sebelumnya. Termasuk 
kami tetap optimis dalam tiga tahun ke 
depan bisa bertumbuh dengan baik,” 
ujarnya.

Dikindo sendiri focus dalam 
memebrikan solusi bagi klien yang 
emmrlukan riset social media dan digital 
marketing. Zuber menyebut, saat ini 

kliennya terdiri dari pemerintahan, 
perusahaan, dan perseorangan untuk 
layanan personal branding. “Ke depan 
kami akan memokuskan layanannya, 
sehingga kami dikenal sebagai perusahaan 
yang popular dengan layanan tertentu.”

Menurut Zuber, dalam bisnis digital ada 
beberapa tantangan yang harus dihadapi. 
Tantanagn tersebut berupa penyediaan 
SDM, competitor yang disokong oleh 
holding tertentu, dan teknologi. “Bisnis 
digital ini perkembangannya sangat cepat. 
Tidak seperti bisnis seperti kuliner. Jadi, 

mau tidak mau kita harus up to date 
terhadap teknologi. Tidak bisa leha-leha 
lagi,” ulasnya.

Baginya, riset di social media ini 
menarik. Sebab sosmed ini memiliki 
pengaruh yang luar biasa. Melalui sosmed 
ini bisa menciptakan masyarakat percaya 
terhadap suatu brand atau sebaliknya. 
Apalagi masyarakat di Indonesia termasuk 
yang senang berinteraksi sosial. Sehingga 
keberadaan sosmed ini akan selalu 
dibutuhkan. 

Diketahui, interaksi terbanyak di 
sosmed masih dipegang oleh Facebook, 
disusul Instagram, Youtube, dan Twitter. 

“Apapun jenis sosmed-nya kami akan 
amati. Saat ini jumlah pengguna terbanyak 
masih Facebook, lalu IG, dan Twitter. 
Dalam hal ini kami juga tak mau berpuas 
diri. Tim kami belajar terus dalam 
meningkatkan kemampuan di bidang ini.”

Ke depan Dikindo juga terus berusaha 
untuk bisa menemukan metode baru 
yang paling efektif dalam melakukan riset 
di media social. Bukan hanya soal riset 
medsos, Dikindo juga akan menyajikan 
sebuah platform baru yang bergerak 
dalam bidang e-commerce di segmen 
pasar tertentu. 

Sebagai orang yang cukup 
berpengalaman di bidangnya, Zuber 
memberikan kiat bagi wirausahawan 
pemula. Menurutnya, dalam berbisnis yang 
terpenting adalah mengautkan mental 
dan jaringan. “Modal tipis tidak masalah, 
yang penting mental dan jaringan yang 
dibesarkan, dikuatkan. Termasuks saya 
sendiri, dengan modal sangat terbatas, 
pasti banyak kesulitan yang dialami. Tapi 
itu tak membuat kami menyerah.” (Choen/
Foto: 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

Masalah dalam 
Berbisnis (1)

nasi liwet Solo akan menyiapkan makanannya 
pada pagi dan malam hari, karena itu lah 
perilaku pasar yang terjadi di lingkungan 
tradisional. Sekali lagi keseimbangan antara 
modal dan pasar sangat berpengaruh di dalam 
bisnis. Ada berbagai hal lainnya yang ikut 
berperan, seperti stok dan pergudangan namun 
hal itu dapat disiasati sepanjang keseimbangan 
antara modal dan perilaku pasar dapat disiasati 
dan dikuasai dengan baik.

Pak Niam,
Saya ingin menanyakan, masalah apa yang 
biasa terjadi dalam bisnis selain modal? 
Terima kasih atas penjelasannya.

Hendi, Jakarta Utara

Dalam posisi keseimbangan sebetulnya 
dalam bisnis, permodalan itu diimbangi dengan 
seberapa dekat Anda menyentuh pasar. Produk 
Anda harus dinilai apakah termasuk slow moving 
atau fast moving artinya pasar membutuhkannya 
dalam waktu singkat atau dalam jangka yang 
lebih panjang. Hal ini sangat menentukan 
permodalan dan dengan demikian perilaku pasar 
mendiktekan bagaimana modal itu digunakan 
atau dalam jangka waktu berapa lama modal 
tersebut akan berputar.

Pasar makanan sangat bergantung pada 
daya tahan makanan tersebut sehingga dalam 
industri makanan dilakukan inovasi pendamping 
yaitu obat untuk memelihara keawetan makanan 
sementara pada industri pakaian warna jenis 
dan tekstur sandang yang digunakan ditentukan 
oleh perputaran musim dimana pelanggan akan 
menentukan kapan ia membeli pakaian tersebut.

Semakin jauh jarak konsumen dengan si 
produsen akan membuat waktu berperanan 
dalam bisnis. Produk makanan olahan hasil 
tangkapan laut bisa saja di ekspor dalam 
periode 2 minggu hingga sebulan karena 
produknya lebih disukai di Jepang misalnya.

Jadi hampir tidak ada bisnis yang tidak 
didikte oleh pasar dan selera pasar. Pedagang 
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Peranan SDM berpengaruh karena pemahaman SDM lah yang menjadi scrub dan gigi untuk 
menjalankan bisnis.

Dengan kata lain pebisnis tidak melakukan penjualan, melainkan pebisnis menerapkan 
pemahaman dan wawasannya ke pasar dengan menyediakan apa yang dipandangnya sebagai 
sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar dan dijadikan produk.

Kita bisa menjumpai beberapa bisnis yang gagal semata-mata karena tidak ada hubungan 
yang tepat antara wawasan SDM pelaku bisnis dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ketika 
terjadi kondisi tersebut bisnis tadi memerlukan tambahan modal untuk menggantikan produk yang 
sudah gagal dan pada gilirannya diperlukan SDM baru yang memiliki pemahaman yang lebih tepat 
terhadap pasar tersebut.

Oleh karena itu uang dan manusia disebut sebagai sumber daya karena dari sanalah bisnis 
dijalankan dan dengan cara itu pula bisnis di penetrasi ke pasar yang tepat.

Oleh karena itu pula, terdapat jumlah bisnis yang dilakukan oleh broker atau perantara yang 
produknya sudah tersedia demikian pula dengan pasarnnya yang sudah tersedia. Namun pada 
kenyataannya bisnis ini terlalu disederhanakan karena dalam perjalannya kadang diperlukan 
penyesuaian, perubahan maupun penciptaan produk baru yang tidak selalu tersedia selama Anda 
bukan produsen.

Dengan kata lain pula, bisnis yang baik seharusnya dijalankan dari hulu ke hilir agar keseluruhan 
komponen bisnis dapat dikuasai dengan baik.

Betapa pun hal terakhir di atas terlalu ideal dan tidak selalu dapat diterapkan kecuali dengan 
permodalan yang besar. Namun pebisnis perlu mengingat hal itu sehingga ia setiap saat dapat 
merujuk dan berorientasi kepada kelengkapan hulu sampai ke hilir tersebut.`

Pak Niam
Mengapa modal dan 
sumber daya manusia 
selalu menjadi masalah 
dalam berbisnis? 
Bagaimana cara 
menanganinya pak? 
Terima kasih sarannya.

Rayyan, Bekasi

Masalah dalam 
Berbisnis (2)



Sompo Insurance 
Indonesia (SII) menjadi 
satu-satunya asuransi 
perjalanan resmi pada 

ASTINDO Travel Fair 2019 (ATF 
2019). Ini adalah tahun kedua SII 
mendukung pameran produk-
produk perjalanan ATF 2019 
yang diselenggarakan serentak 
di empat (4) kota yaitu, Jakarta, 
Surabaya, Palembang, dan 
Denpasar.

Saat ini, berlibur ke dalam 
negeri maupun luar negeri telah 
menjadi tren leisure economy bagi 
wisatawan Indonesia dalam kurun 
waktu dua (2) tahun terakhir.

Didukung dengan daya 
beli masyarakat Indonesia yang 
terus meningkat, sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi saat ini 
sebesar 5%. Berkaitan dengan 
hal tersebut, kesadaran untuk 
mengasuransikan perjalanan, mulai 
menggeliat naik. Hal inilah yang memperkuat 
SII untuk selalu hadir menjadi penyedia solusi 
bagi para traveler sekaligus memberikan 
kesadaran pentingnya berasuransi dengan 
produk andalannya, Asuransi Perjalanan Sompo 
TravelFirst. 

Sompo TravelFirst hadir dengan berbagai 
pilihan perlindungan sesuai kebutuhan nasabah. 

Hiroki Waki selaku Direktur Sompo 
Insurance Indonesia, menjelaskan lebih jauh, 
“Nasabah dapat menikmati seluruh manfaat-
manfaat ini dengan memilih paket yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan.”

Ditambahkannya, “Akses mudah melalui 
digital dan konsistensi untuk memberikan solusi 
yang terbaik kepada nasabah, menjadi kunci 
kami. Hal ini, sesuai dengan visi perusahaan 
untuk terus berinovasi memberikan pelayanan 
yang terbaik bagi nasabah, serta menjadi 

Astindo Travel Fair 2019

Pentingnya Memiliki 
Asuransi Perjalanan

penyedia solusi asuransi yang terdepan, baik 
untuk produk asuransi perjalanan, maupun 
produk asuransi lainnya yang kami tawarkan.”

Maria Susana selaku Head of Travel and 
Affinity, SII menjelaskan, “Para pengunjung yang 
datang dan melakukan transaksi tiket di booth 
Travel Partner selama periode pameran 
berlangsung, mendapatkan asuransi gratis 
dengan manfaat perlindungan in flight hingga 
Rp 200 juta dan pembatalan perjalanan hingga 
Rp 50 juta.”

Ditambahkannya, “Kami selalu berusaha 
memberikan berbagai kemudahan dan promo 
menarik untuk pengunjung, tak hanya untuk 
membeli produk, namun juga dapat secara 
langsung memberikan kesadaran kepada 
pengunjung betapa pentingnya melindungi 
perjalanan liburan dari berbagai potensi risiko di 
perjalanan,” pungkasnya.
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Mayora Group melakukan pelepasan 
kontainer ekspor ke-250.000. Hal ini 
merupakan wujud komitmen Mayora 
“BANGGA SEBAGAI INDONESIA” 

dalam memajukan perekonomian Indonesia 
dan memberikan inspirasi bagi dunia usaha dan 
seluruh masyarakat.

Pelepasan kontainer ke-250.000 ini 
dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko 
Widodo disaksikan oleh Menteri Perdagangan 
Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian 
Airlangga Hartarto, Pejabat Pemerintahan, 
Presiden Director Mayora Group Andre 
Sukendra Atmadja, serta 15.000 mitra Mayora.

Para mitra yang hadir di antaranya petani 
kopi dari Lampung, petani singkong, petani 
jagung, buruh pabrik dan karyawan Mayora 
yang ada di Banten dan sekitarnya. 

Mayora sebagai perusahaan Indonesia 
telah dapat bersaing di pasar global dengan 
kontribusi ekspor yang mencapai 50% terhadap 
bisnis Mayora Group yang mencapai penjualan 
lebih dari Rp 35 Triliun. 

Pelepasan Kontainer 
Ekspor ke 250 Ribu

Ini membuat Mayora 
menjadi perusahaan 
dengan ekspor produk 
dengan merek lndonesia 
terbesar di Indonesia. 
Dan Mayora terus 
berkomitmen untuk 
meningkatkan angka 
ekspor atas produk jadi 
dengan merek Indonesia 
yang mempunyai value 
added yang tinggi. 

Saat ini Mayora sudah 
mengekspor produk 
dengan merek Indonesia 
ke lebih dari 100 negara, 
di antaranya ke Amerika 
Serikat, Rusia, Middle 
East, RRC, Filipina, negara 
ASEAN lainnya bahkan 

sampai ke Irak, Palestina dan Lebanon.
Presiden Direktur Mayora Group Andre 

Sukendra Atmadja mengatakan, “Mayora 
membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar 
tukang jahit produk merek bangsa lain, misi 
kami selain melakukan ekspor juga untuk 
membuktikan bahwa produk dengan merek 
Indonesia juga berkelas dunia sehingga dapat 
mengangkat harga diri dan martabat Indonesia 
di mata dunia.”

Mayora hampir secara keseluruhan 
memberdayakan konten Indonesia termasuk 
bahan baku yang dipasok dari petani kopi dan 
singkong Indonesia serta mesin buatan anak 
bangsa. 

Mayora Group juga melakukan pembinaan 
terhadap 70.000 petani kopi dan singkong agar 
mampu memproduksi hasil pertanian dengan 
kualitas yang baik. 

Secara keseluruhan Mayora Group 
memberdayakan lebih dari 50.000 buruh baik di 
Indonesia dan di seluruh dunia. 
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Dalam kegiatan Media Workshop yang 
digelar di Jakarta,  PT Adhi Karya 
Tbk memaparkan perkembangan 
terbaru terkait proyek pembangunan 

konstruksi kereta api ringan (light rail transit/
LRT) Jabodebek.

Dalam kesempatan tersebut diungkapkan 
jika progresnya telah mencapai 58,3%, dan yang 
paling cepat berada di trase Cibubur-Cawang 
yang telah lebih dari 78%. Diharapkan pada 
bulan Juni 2019 sudah bisa dilakukan ujicoba 
pada lintas Cibubur –Cawang.

Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur 
Operasional II, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., 
Pundjung Setya Brata. “Per Februari ini, 
pembangunan proyek LRT sudah mencapai 

58,3%. Perkembangan paling cepat ada di trase 
Cibubur-Cawang yang sudah lebih dari 78% 
dan diharapkan sudah bisa diujicoba pada Juni 
nanti,” ujarnya.

Sementara untuk seksi lintas pelayanan 
3, Bekasi Timur-Cawang, proyek konstruksi 
masih 52,8%, di antaranya lantaran masih 
terkendala pembebasan lahan. Adapun lintas 
pelayanan 2 Cawang- Kuningan- Dukuh Atas, 
perkembangannya sudah di angka 46,1%. 

Terkait biaya pembangunan, Pundjung 
juga mengklaim bahwa pembangunan LRT 
Jabodebek masih lebih murah dibandingkan 
dengan LRT yang dibangun di negara-negara 
lain. Sebab, besaran biaya sejumlah  Rp500 
miliar/kilometer (km) tersebut sudah termasuk 

Pembangunan LRT 
Jabodebek Capai 58,3%

sarana dan prasarananya. 
Dia memberi contoh, 

dibandingkan dengan Manila, 
misalnya, angka LRT Jabodebek 
masih lebih rendah. Tercatat, 
biaya pembangunan LRT 
di Manila mencapai Rp 904 
miliar/km dan LRT Kelana Jaya 
(Malaysia) Rp 807 miliar/km.

Dalam kesempatan yang 
sama, Direktur Utama Adhi 
Karya (Persero) Tbk., Budi 
Harto menjelaskan jika proyek 
LRT pertama digagas oleh PT 
Adhi Karya tahun 2012 dan 
mulai pengerjaan pertama 
(groundbreaking) pada 
September 2015. 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 
Tahun 2015 beserta perubahannya, Adhi Karya 
ditugaskan membangun prasarana LRT wilayah 
Jabodebek tahap I dengan nilai investasi 
sebesar Rp22,8 triliun. 

Terkait kinerja perusahaan, PT Adhi Karya 
berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp891,9 
miliar sepanjang bulan Januari 2019. Raihan ini 
naik 4,69% dibandingkan bulan Januari 2018 
yang sebesar Rp850 miliar.

“Kontribusi per lini bisnis pada perolehan 
kontrak baru sebesar Rp 850 miliar ini meliputi 
lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 93,4%, 
properti 5,5%, selebihnya dari lini bisnis lain,” 
ujar Budi Harto.
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Sompo Insurance Indonesia (Sompo 
lnsurance) dan PT Bank CIMB Niaga 
Tbk (CIMB Niaga) bekerja sama dalam 
memberikan nasabah CIMB Niaga, solusi 

dan inovasi produk terbaru bernama, XTRA 
SOMPO Drive Long Term Motor Protection.

Bertujuan untuk menghadirkan produk yang 
komprehensif dan modern untuk para nasabah, 
kerja sama ini ditandai dengan peluncuran 
produk di acara pameran perbankan ritel, CIMB 
Niaga Xtra Xpo di ICE BSD, Serpong. 

Dikatakan Eric Nemitz selaku CEO Sompo 
lnsurance, produk ini merupakan asuransi 
kendaraan bermotor jangka panjang (2-5 tahun) 
yang dilengkapi dengan aplikasi telematik 
(Sompo Drive) yang bisa menganalisa perilaku 
berkendara para konsumennya.

 “Kami sangat senang dapat berkolaborasi 
dengan CIMB Niaga untuk menghadirkan inovasi 
dan solusi produk asuransi kendaraan bermotor 
jangka panjang. Inovasi terbaru ini adalah 
produk pertama di Indonesia yang ditawarkan 
dengan nilai keselamatan mengemudi nasabah. 
Ini adalah produk asuransi kendaraan pertama 
dari jenisnya di Indonesia yang selaras dengan 
nilai-nilai untuk nasabah,” katanya.

Sompo Insurance 
dan CIMB Niaga Luncurkan Inovasi 

Produk Terbaru

Eric menjelaskan jika dalam menjalankan 
bisnisnya, Sompo Insurance berpatokan untuk 
memberikan niiai terbaik kepada nasabah dan 
berusaha untuk berkontribusi pada keamanan, 
kesehatan, dan kesejahteraan nasabah. “Kami 
selalu menargetkan kebutuhan klien kami 
dengan memberikan solusi yang terkini, 
inovatif, dan mudah digunakan. Pemahaman ini 
dibarengi dengan layanan terbaik yang menjadi 
rahasia kesuksesan kami.”

Sementara itu, Budiman Tanjung selaku 
Head of Retail Product CIMB Niaga mengatakan, 
“Kami merasa sangat antusias untuk dapat 
bekerja sama dengan Sompo lnsurance, 
sesuai dengan komitmen CIMB Niaga untuk 
menghadirkan pengalaman perbankan yang 
mutakhir dan menyenangkan dengan terus 
melakukan berbagai pengembangan pelayanan 
untuk kepuasan nasabah kami,” ujar dia.

Melalui aplikasi Sompo Drive ini pihaknya 
ingin berpartisipasi dalam memberikan 
awareness dan edukasi untuk berkendara 
dengan lebih baik dan meningkatkan tingkat 
keselamatan berkendara. Hal ini sebagai 
bagian dari kepedulian CIMB Niaga sekaligus 
memanfaatkan teknologi terbaru.
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Sebagai wujud peningkatan pelayanan 
kepada pengguna setia kereta api, 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
menyediakan fasilitas WiFi gratis 

di peron stasiun-stasiun kereta api. Untuk 
penyediaan WiFi gratis tersebut, KAI bekerja 
sama dengan PT Pulau Pulau Media (MacroAd). 

Direktur Komersial KAI Dody Budiawan 
bersama Direktur Operasional PT Pulau Pulau 
Media yang kerap dikenal sebagai MacroAd Rudi 
Chandra meresmikan peluncuran fasilitas WiFi 
gratis untuk pengguna KA yang dinamakan WiFi 
MacroAd di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.

Pengguna KA akan dimanjakan dengan 
WiFi gratis dengan kecepatan up to 250 mbps 
saat menunggu kedatangan kereta. Hingga 
saat ini, sebanyak 46 stasiun di Jakarta dan 
sekitarnya telah terpasang WiFi MacroAd. 
Sedangkan 37 stasiun Iainnya di Jabodetabek 
akan terpasang sekitar akhir Maret 2019.  

Penggunaan WiFi MacroAd dilakukan 
dengan proses registrasi terlebih dahulu. 
Penggunanya cukup memasukan nomor 

Sinergi MacroAd dan KAI 
Sediakan WiFi Gratis di 46 
Stasiun Jabodetabek

telepon dan tanggal lahir. 
Setelah itu, pengguna dapat 
menggunakan WiFi secara 
gratis selama 30 menit 
pertama. Apabila pengguna 
ingin menggunakan WiFi 
gratis lagi, pengguna cukup 
melakukan login kembali.  

Pengembangan 
berikutnya adalah 
pemasangan WiFi gratis di 
KA Jarak Jauh, KRL, dan 
stasiun di kota-kota lainnya. 
Fase pertama pemasangan 
WiFi gratis untuk KA Jarak 
Jauh dimulai dari 100 kereta 
KA Argo Parahyangan 
(Gambir Bandung PP). 

Selanjutnya, KAI dan 
MacroAd akan memasang 
WiFi gratis di sepanjang 
stasiun yang dilewati 
KA Argo Parahyangan. 

Kemudian proyek pemasangan WiFi gratis akan 
dilanjutkan pada 40 rangkaian dalam waktu 
dekat di KRL Commuterline, dan stasiun-stasiun 
KA jarak jauh dari Jakarta hingga Surabaya. 

“Dengan adanya WiFi gratis di stasiun dan 
di kereta api ke depannya, penumpang akan 
lebih nyaman saat menunggu kedatangan 
kereta atau selama dalam perjalanan. KAI 
dan MacroAd berharap kerjasama ini dapat 
meningkatkan jumlah calon pengguna kereta 
sampai masa mendatang,” jelas Direktur 
Komersial KAI Dody Budiawan. 

“Kerjasama antara KAI dan MacroAd 
dalam hal pemasangan WiFi MacroAd tersebut 
merupakan bentuk kepedulian sekaligus 
partisipasi dalam mengembangkan digital 
ekosistem yang mencerdaskan publik pengguna 
transportasi massal. Dengan demikian, KAI 
turut menciptakan smart transportation yang 
menghibur dan informatif,” kata Direktur 
Operasional MacroAd Rudi Chandra. 
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Menjadi  bisnis Franchise, License 
atau Partnership paling diminati 
calon investor, membutuhkan proses 
panjang dan bukanlah sebuah 

pekerjaan mudah. Begitu pula melahirkan 
Franchisee, Licensee atau Mitra sukses di 
bisnisnya, adalah tantangan bagi seluruh 
Franchisor, Licensor atau pun Principal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap 
tumbuhkembangnya bisnis Franchise, License 
& Partnership di Indonesia serta mengapresiasi 
para mitra terbaiknya, FranchiseGlobal.com 
bekerjasama dengan TRAS N CO Indonesia 
menghadirkan No.1 Franchise Choice Award 
2019 dan The Best Franchisee Award 2019.

No.1 Franchise Choice Award 2019 
merupakan penghargaan bergengsi yang 
diselenggarakan untuk pertama kalinya kepada 
1 merek Franchise/License/Partnership terpilih 
terbanyak di kategori bisnisnya berdasarkan 
hasil survei Franchise Choice Index pilihan calon 
Franchise Buyer atau calon Mitra/Investor untuk 
berinvestasi di tahun 2019.

Sedangkan The Best Franchisee Award 
2019 merupakan apresiasi dan penghargaan 
yang telah ketiga kali terselenggara yang 
diberikan kepada Franchisee/Licensee/Mitra 
terbaik yang telah berhasil menjalankan dan 
mengembangkan bisnisnya hingga sukses dan 
berkembang.

Menurut Tri Raharjo, Chairman TRAS N CO 
Indonesia, objektivitas penyelenggaraan dua 
event yang bersamaan ini dikarenakan bisnis 
Franchise, License atau Partnership, merupakan 
bisnis keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. 
“TRAS N CO Indonesia tertarik untuk melakukan 

Merek-merek Franchise 
Paling Diminati pada 2019

survei terhadap bisnis Franchise, License, 
Partnership yang menjadi pilihan nomor 
satu calon investornya di tahun 2019. Dari 
hasil survey ini kami percaya bisa menjadi 
informasi awal calon mitra atau investor dalam 
menentukan bisnis pilihan mereka di tahun ini,” 
papar Tri Raharjo.

Survei dilakukan selama 3 bulan mulai dari 
September – November 2018 untuk menentukan 
siapa peraih penghargaan No.1 Franchise Choice 
Award 2019. Dan, inilah peraih penghargaan No.1 
Franchise Choice Award 2019 yang terdiri dari 

berbagai kategori sebagai berikut:
Apotek K-24 (Kategori Apotek), Carvil 

(Kategori Sandang), CFC (Kategori Resto Fried 
Chicken), Depo Air Minum Biru (Kategori Air 
Minum Isi Ulang), Oto Bento (Kategori Resto 
Bento), Warung Tekko (Kategori Resto Iga), 
Sabana Fried Chicken (Kategori Fried Chicken 
Booth & Container), Shop&Drive (Kategori 
Bengkel & Aksesoris Mobil), Snapy (Kategori 
Digital Printing), Ixobox (Kategori Barbershop), 
Green Nitrogen (Kategori Nitrogen), Coffee Stall 
Good Day (Kategori Coffee Booth/Corner), dan 
lain sebagainya.
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Indonesia adalah penghasil kopi terbesar 
no.4 di dunia, jadi sudah sewajarnya banyak 
sekali penikmat kopi di Indonesia. Bagi 
Anda yang gemar minum kopi, pastinya 

secangkir kopi hangat atau segelas es kopi tidak 
akan pernah terlewatkan setiap harinya. Kopi 
memang punya banyak sekali manfaat antara 
lain adalah mencegah depresi, menajamkan 
memori, dan meningkatkan metabolisme tubuh.

Menurut Resti Ruhimat, Product Manager 
PT Kawan Lama Inovasi, ada berbagai macam 
olahan minuman kopi yang bisa Anda dapatkan 
di coffee shop kesayangan Anda, salah satunya 
adalah espresso. Espresso adalah kopi pekat 
hitam dengan aroma yang sangat kuat. Cara 
membuat kopi espresso adalah dengan 
menggunakan air bertekanan tinggi sehingga 
bisa bercampur dengan bubuk kopi dan 
menghasilkan kopi yang nikmat. 

Pedrini Coffee Maker, Hadirkan 
Cita Rasa Kopi Espresso Italia

Sekarang Anda tidak perlu repot dan 
bingung membuat kopi espresso ala Italia 
karena sekarang ada Pedrini Steel Coffee 
Maker. “Cukup masukan air pada bagian 
bawah dan bubuk kopi pada bagian tengah, 
kemudian panaskan di atas kompor sehingga 
air berubah menjadi uap panas dan naik ke 
bagian atas dan bercampur dengan bubuk kopi 
sehingga menghasilkan kopi espresso yang siap 
dinikmati,” ucap Resti. 

Lebih lanjut, dijelaskannya jika Pedrini 
coffee maker buatan Italia ini menggunakan 
bahan stainless steel yang aman bagi 
kesehatan dan gagang plastik berkualitas 
tinggi dengan balutan desain yang modern. 
“Pedrini Coffee Maker bisa didapatkan di 
Ace Hardware, LaCassa, Seibu, Sogo, Metro, 
Central, Parkson, dan The Foodhall. Selain 
itu juga bisa didapatkan secara online di web 
kawanlamainovasi dan ruparupa,” sebutnya. 
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Lebih kurang seratusan orang memadati 
ruangan aula gedung Prodia di lantai 
10 yang sudah sejak pukul 07.00 WIB 
dibuka. Pengunjung rata-rata berusia 

cukup lanjut. Mereka dengan tertib mengisi 
formulir pendaftaran yang disediakan setelah 
kemudian menunggu diperiksa satu demi satu 
kondisi kesehatannya. Bagaimana kadar gula, 
kolestrol dan lain sebagainya.  

Beberapa peserta yang telah diperiksa, 
kemudian dipersilakan menikmati sarapan sehat 
yang disediakan lengkap dengan minuman jus 

dibeberkan. Tak lupa disediakan sesi 
tanya jawab agar peserta seminar 
memahami dengan baik, materi dan 
informasi penting yang disampaikan. 
Hingga tiba waktu break makan siang 
peserta masih antusias.

Fit Radio –Elshinta Media Group 
– melihat kesehatan sebagai hal yang 
utama. Orang sekikir apapun jika untuk 
menjadi sehat, dia berani keluar uang 
untuk membeli obat, ke dokter, atau 

ke rumah sakit. Begitupun informasi 
kesehatan, bisa didapatkan melalui koran, 
majalah, televisi, media sosial, online, bahkan 
mulut ke mulut di puskesmas, klinik atau rumah 
sakit. 

Namun hanya di radio bisa melakukan 
interaksi langsung antara masyarakat dengan 
dokter, bidan, perawat,manteri, penyuluh dan 
lain-lain.  Kerja sama dengan dokter, lab hingga 
institusi kesehatan, merupakan visi dan misi Fit 
Radio untuk menginformasikan, mencerahkan, 
menolong, melayani, dan menghargai serta 
dapat dipercaya semua lapisan masyarakat. (*)

aneka buah yang 
beraneka rasa. Ada 
yang nambah, ada 
juga yang cukup 
satu porsi lalu 
menuju ruang teater. 
Mereka disuguhi 
video kesehatan 
yang diputar selama 
menjelang seminar.

Tepat pukul 
09.00 WIB seminar 
dimulai, meski beberapa pengunjung ada 
yang belum selesai sarapan. dr Phaidon L. 
Toruan, pengisi seminar kesehatan alami 
membuka acara. Peserta yang lain segera 
menyusul. Dokter yang juga menjadi konsultan 
kesehatan pada cabang olah raga nasional 
itu menyampaikan materi dengan ringan dan 
menghibur. 

Rahasia pola hidup sehat yang sebetulnya 
mudah diperoleh dan dilakukan, ternyata 
menjadi hal yang sukar pada banyak orang. 
Rata-rata sudah terlanjur hidup dengan 
kebiasaan yang tidak sehat. “Mengubah 

pola hidup sehat, bisa dikatakan seperti 
berpindah agama,” kata dr. Phaidon yang 
melihat kecenderungan masyarakat kurang 
memerhatikan makanan, minuman hingga pola 
hidup yang mereka jalani.

Selanjutnya, satu demi satu, pola hidup 
sehat alami yang menjadi tema utama pun 

Semua
Harus  Sehat
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Sentuh iPad dan buka aplikasi
Temukan PaSSion anda dalam berbiSniS
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