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SURAT REDAKSI

Semua buah hati membuat hati pemiliknya berbunga-bunga. Jangankan ibu yang tak ingin 
berpisah sedetik pun dengan si buah hati, para ayah atau bapak juga pasti ingin sebanyak 
mungkin hadir bersama si buah hati. Apapun kebutuhan si buah hati, mereka akan memberikan 
yang terbaik. Inilah yang menjadi peluang usaha bagi entrepreneur yang menekuni bisnis 

kebutuhan para buah hati. Tidak saja makanan dan minuman --dalam hal ini susu-- yang baik yang 
sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang kanak-kanak, tapi juga kebutuhan lainnya seperti pakaian, 
atau kebutuhan akan pendidikan dan perawatan. Di masa pertumbuhan yang disebut golden age inilah 
para orang tua perlu memberikan yang terbaik kepada balita dan anak-anak, agar mereka menjadi 
yang terbaik. Kebutuhan penting inilah yang menjadi marketnya.  edisi keempat di bulan 
April 2019 memberikan inspirasi usaha atau bisnis yang bergerak dalam penyedia kebutuhan balita 
dan anak-anak. Selain market atau pasar yang besar, bisnis kebutuhan balita dan anak-anak banyak 
sekali ragamnya, dan Anda bisa memilih salah satu atau beberapa di antaranya untuk memulai.

Salam, 

A. Widodo

Apa pun demi Si Buah Hati 



Bisnis kebutuhan balita terbilang sangat 
menjanjikan. Di berbagai kota di Tanah Air, pelaku 

usaha di bidang ini terus bertumbuh. Beberapa 
bidang usaha dari perlengkapan balita, toko susu 

dan popok, mainan sampai ke pendidikannya,  
makin berkembang. Bagi para pelaku usaha, 

untuk sukses menggarap pasar ini tentu perlu 
menerapkan strategi yang jitu. Salah satu 

contoh yang cukup berhasil menggarap pasar 
ini adalah Indah Harum Kusuma yang memilih 
untuk bergerak di bidang makanan sehat bagi 

balita. Melalui perusahaan yang dirintisnya, Indah 
menyajikan beragam bubur bayi sehat yang 

diklaim tanpa pengawet. 

8 
Peluang

Ide bisnis bisa muncul dari berbagai hal, salah 
satunya adalah dari hadirnya balita-balita lucu yang 

menggemaskan dalam kehidupan kita. Orangtua 
zaman now banyak memiliki kebutuhan yang harus 

disiapkan untuk balita-balita kesayangan mereka dan 
selalu up to date. Baik soal pakaian yang harus keren, 

makanan yang sehat, sampai perawatan rutin si dedek 
balita. Dari situ muncul berbagai ide bisnis untuk 

menjadi solusi bagi para orangtua balita yang bisa kita 
garap. Walaupun, pelanggannya adalah anak-anak 

kecil bahkan balita yang baru lahir, tapi jangan salah, 
untung yang diraup bisa jutaan. Edvan M Kautsar 

merangkum lima alasan mengapa Anda harus mulai 
berpikir dan terjun kedalam bisnis kebutuhan balita.

12 
Peluang

Bisnis penyediaan kebutuhan bayi seperti baby 
shop atau toko mainan masih memiliki peluang 

yang besar. Boleh dikatakan peluang usaha aneka 
kebutuhan bayi ini bisa sangat menguntungkan 
karena sangat besar permintaan pasar akan hal 
tersebut. Makanya, tidak salah jika Anda mulai 

melirik usaha penyediaan perlengkapan bayi. Apa 
sajakah keuntungannya? 

18 
Keuntungan Bisnis 

Kebutuhan Bayi 
dan Anak

Panduan Bisnis
perlengkapanBayi dan Anak
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Pada fase anak mengalami pertumbuhan yang 
signifikan tidak semua orang tua memiliki 

waktu untuk melakukan pendampingan ini. 
Adakalanya kedua orang tua sibuk dengan 

urusan lain sehingga anak harus dititipkan ke 
tempat daycare. Irna dan Annisa, dua orang 
sahabat yang mendirikan Kidee Childcare 
berdasarkan pengalaman mereka sebagai 

orang tua. Pada awal tumbuh kembang anak 
banyak yang harus dipenuhi salah satunya 

adalah susu. Peluang ini yang ditangkap 
oleh Yohanes David Setiawan yang sukses 
mendirikan Raja Susu dan dikunjungi 160 

ribu orang dalam sebulan. Kebutuhan orang 
tua akan pakaian bayi ini sangat disadari oleh 

Nopianto. Pada tahun 2010, ia melihat ada 
pasar yang belum dijelajahi. Ia lalu mendirikan 

Bearhug Indonesia by Greatheo. Saat ini ia 
sudah memiliki brand-brand dengan kualitas 

produk-produk bajunya bahkan sudah terdaftar 
sebagai produk yang berstandar nasional 

Indonesia (SNI).

43 
Success Story

Besarnya kebutuhan akan susu tersebut jelas 
memberikan peluang yang menjanjikan untuk 
membuka usaha toko susu. Toko susu tersebut 

umumnya khusus menjual susu bubuk kemasan 
segala merek untuk segala usia dengan harga 

yang bersaing. Jika Anda tertarik ingin membuka 
usaha di bidang ini, Anda harus memahami 

terlebih dahulu apa saja yang harus diperhatikan. 

Membuka usaha penitipan anak atau bisnis daycare 
rumahan harus dilakukan dengan persiapan matang. 

Karena membuka bisnis harus ada syarat perizinan 
serta proposal untuk kenyamanan para klien. 

Minimnya waktu yang dimiliki orangtua maka tak 
heran jika mereka memilih tempat penitipan anak 
karena sekaligus juga sebagai tempat belajar dan 

bersosialisasi.

Kebutuhan bayi dan anak tidak kalah pentingnya 
untuk dipenuhi seperti layaknya kebutuhan orang 

dewasa. Bahkan, barang-barang kebutuhan bayi justru 
lebih sulit untuk didapatkan. Peluang ini sangat besar 

dan bisa Anda manfaatkan menjadi lahan bisnis. Selain 
toko susu, toko perlengkapan bayi dan anak, daycare, 
dan bubur bayi masih ada ide bisnis lain seputar bayi 

dan anak-anak yang dapat Anda coba karena bisa 
mendatangkan untung besar. Apa sajakah itu?

35 
Seluk Beluk Buka 

Toko Susu

24 
Persiapan dan 
Strategi Bisnis 

Daycare

29 
Ragam Bisnis 

Kebutuhan Bayi 
dan Anak

Pertumbuhan bayi dan anak-anak sangat cepat. 
Tak jarang pakaian mereka masih ada yang belum 

sempat dipakai tetapi sudah tidak muat lagi. Waktu 
pakai yang cukup singkat tersebut membuka peluang 
usaha karena orang tua akan membutuhkan pakaian 
yang baru. Namun hambatan dalam bisnis ini adalah 

ketatnya persaingan karena tdiak sedikit pelaku usaha 
yang terjun ke bidang usaha ini. Untuk itu Anda harus 
mempelajari dahulu strategi bagaimana  membuka 

usaha toko perlengkapan bayi.

19 
Kiat Bisnis Toko 

Perlengkapan Bayi
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Potensi bisnis di pasar masih memiliki peluang yang 
cukup cerah. Pasar masih menjadi pusat tujuan 

masyarakat untuk membeli barang-barang yang 
dibutuhkan. Perumda Pasar Jaya yang memiliki 153 titik 

pasar di DKI Jakarta membuktikan jika pasar menjadi 
sentral aktivitas bisnis yang menjanjikan.

68 
Maestro 

ARIEF NASRUDIN

Bisnis produk kecantikan masih memiliki prospek 
yang cukup menjanjikan. Salah satu yang sukses di 
bidang ini, misalnya, Dhidit Widhiarti Hadisubrata 
yang berhasil membawa produk lokal hingga ke 
pasar mancanegara. Kekayaan alam berupa hasil 

laut telah menginspirasi Fahmy Rafdiansyah untuk 
menghasilkan sesuatu yang akhirnya mendatangkan 
pundi-pundi rupiah. Ia membuat camilan berbahan 

dasar jenis ikan layur atau ribbon fish. Marshall 
Sautlan memandang kebanyakan kaos yang ada saat 

ini memiliki desain yang terlalu sederhana namun 
harganya tinggi. Marshall pun merasa tergerak untuk 

merancang desain yang lain daripada yang lain. 
Sebuah kaos unik yang didesain dengan nada satire 
mengenai keseharian banyak orang, terutama para 

karyawan. RR Sarwo Indah sejak kecil memang sudah 
menyukai dunia kecantikan. Bakat tersebut kemudian 
diimplementasikan dengan membuka salon kecil di 

rumahnya. Ketekunan dan keuletannya membuahkan 
hasil, sebab di kemudian hari dirinya berhasil 

membesarkan bisnis salonnya.

79 
PENCERAHAN Bagi para pecinta YouTube, nama Atta 

Halilintar pasti sudah tidak asing. Ia 
merupakan salah satu YouTuber sukses 

dengan 12 juta subscriber. Pemilik nama 
asli Muhammad Attamimi Halilintar 

merupakan bagian dari keluarga Gen 
Halilintar. Ia anak sulung dari sebelas 

bersaudara Gen Halilintar. Selain dikenal 
sebagai vlogger, Atta juga merambah 

dunia diakui sebagai pengusaha muda 
kreatif yang memiliki banyak bisnis mulai 

dari hijab hingga percetakan. 

94 
BISNIS SELEB
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Saat ini kebutuhan untuk makeup tak hanya datang 
saat ada acara hajatan saja, tetapi berbagai acara bisa 

saja membutuhkan campur tangan jasa make up artis. 
Seperti fashion show, syuting atau untuk keperluan 

foto. Apalagi kini jasa ini juga dibutuhkan oleh kaum 
pria walau biasanya lebih simpel. Maka peluang usaha 

pun terbuka untuk menjadi make up artist dengan 
bayaran tentu saja bisa sangat menguntungkan. Zeffa 

Zetira adalah salah satu professional Make up Artist 
(MUA) yang telah membuktikannya.

98 
INDUSTRI KREATIF

Kartun Wajah merupakan jasa gambar dari foto menjadi 
seni kartun. Dari gambar kartun ini kemudian akan 

dicetak dan bisa dijadikan hadiah untuk beragam tujuan. 
William Yanuar Adam yang memang sejak awal hobi 

menggambar maka menjadikan hobinya tersebut sebagai 
usaha yang memberinya pundi-pundi rupiah. 

104 
BISNIS UNIK
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Bisnis kebutuhan balita terbilang 
sangat menjanjikan. Di berbagai 
kota di Tanah Air, pelaku usaha 
di bidang ini terus bertumbuh. 

Beberapa bidang usaha dari perlengka-
pan balita, toko susu dan popok, mainan 
sampai ke pendidikannya,  makin ber-
kembang. Bagi para pelaku usaha, untuk 
sukses menggarap pasar ini tentu perlu 
menerapkan strategi yang jitu. 
 
Diketahui, perlengkapan bayi ini akan se-
lalu dicari konsumen. Terlebih para orang 
tua yang ingin memberikan yang terbaik 
bagi buah hatinya. Tak berlebihan jika bis-
nis ini diproyeksi memiliki potensi keber-
hasilan yang cukup tinggi. 

Secara khusus, di halaman-halaman beri-
kut, eMajels akan mengulas berbagai hal 
yang terkait dengan ragam bisnis kebutu-
han balita, kiat bisnis di bidang ini, sampai 

Menatap 
Prospek 
Bisnis 

Kebutuhan 
Balita
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inspirasi sukses dari para pelaku usaha 
yang bisa diduplikasi. 

Salah satu contoh yang cukup berhasil 
menggarap pasar ini adalah Indah Harum 
Kusuma yang memilih untuk bergerak di 
bidang makanan sehat bagi balita. Melalui 
perusahaan yang dirintisnya, Indah me-
nyajikan beragam bubur bayi sehat yang 
diklaim tanpa pengawet. 

Diketahui, bubur bayi sudah menjadi ke-
butuhan makanan pokok bayi yang selalu 
dicari dan diburu masyarakat. Tingginya 
peminat bubur bayi menjadikan usaha 
bubur bayi menjadi ladang usaha yang 
menjanjikan. 

Nayz Organik, demikian brand usaha 
yang dibuatnya, memuat bahan-bahan 
organik untuk kebutuhan buburnya dari 
petani lokal dan tersertifikasi halal MUI, 
Badan BPOM, dan dinas kesehatan. 

Indah mengaku memilih usaha ini karena 
tertarik produk tersebut menggunakan 
bahan-bahan alami seperti beras organik, 
tanpa menggunakan pengawet, dan tidak 
menggunakan garam dan gula. “Selain 
itu juga memasaknya sangat mudah bisa 
menggunakan rice cooker, slow cooker 
ataupun bisa dimasak di atas panci,” ujar 
Indah.

Dirinya menjelaskan sejarah bubur or-
ganik yang sudah dimulai sejak tahun 
2009 dengan booth sederhana. Pada 
tahun 2010 ia membuka outlet kedua di 
area yang berdekatan di Tangerang. Se-
kitar tahun 2014, Nayz Organik pun mulai 
menerapkan konsep dengan memasarkan 
produk melalui kemitraan. 
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Tahun 2013 sampai sekarang telah mem-
produksi dan memasarkan produk bubur 
organik ini dengan metode pengeringan 
yang modern agar bisa didistribusikan 
dengan mudah ke wilayah-wilayah se-
luruh Indonesia. 

“Tujuan kami adalah memberikan asupan 
yang baik untuk bayi-bayi di Indonesia. 
Kami ingin ibu-ibu yang membeli bubur 
ada tambahan nutrisi lain seperti sayuran, 
lauk-pauk,  beras organik yang gizinya 
sangat sehat untuk anak,” katanya.

Indah menegaskan konsep bubur beras 
bayi praktis ini adalah untuk memper-
mudah ibu-ibu untuk memenuhi gizi dan 
nutrisi anak dengan mudah. Sebab, men-
golah makanan bayi itu tidaklah mudah, 
anak sangat membutuhkan porsi maka-
nan yang kecil, sementara mendapatkan 
bahan-bahan berkualitas dengan porsi 
kecil terkadang susah.

Nutrisi yang diberikan sudah melakukan 
uji nutrisi dari BPOM dan lembaga serti-
fikasi yang sudah terakreditasi KAN 
(Komite Akreditasi Nasional) dalam hal 
ini tuv Nord laboratorium. Selain itu, bu-
bur ini telah melalui proses pengeringan 
modern, kadar air yang sudah menurun 
drastis dengan tidak mengurangi nutrisi 
di dalam kandungan pada sayur maupun 
beras organik. 

Dijelaskannya, ada tiga jenis produk yang 
dibuat yakni berupa kaleng, kemasan 
kotak (tematik),dan puding susu. Untuk 
produk kaleng sendiri terdapat 6 menu 
yaitu rasa ayam, sapi, hati sapi, salmon, 
kakap, dan ikan tuna. Sedangkan produk 
bubur tematik sendiri merupakan bubur 
yang diracik dengan oleh ahli gizi dan 
produk puding susu menggunakan eks-
trak buah-buahan seperti stroberi, apel 
hijau, mangga, kiwi, kacang hijau, cokelat, 
dan melon. 

Dalam memasarkan produknya, Indah 
menggunakan penjualan secara online 
dan ada pula yang menggunakan sistem 
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door to door. “Karena bisnis zaman seka-
rang orang-orang kebanyakan membeli 
di toko online, jadi kami harus manfaa-
tkan sebaik mungkin. Kami juga membe-
rikan edukasi ke customer yang membeli 
bubur terkait bahan-bahan organik yang 
digunakan,” jelas Indah.

Selama menjalankan usaha ini, Indah juga 
merasakan suka dukanya. Sukanya adalah 
selain membuat bayi menjadi sehat juga 
mempermudah bagi ibu-ibu khususnya 
ibu-ibu yang harus berangkat kerja pada 
pagi hari. “Sedangkan dukanya dalam 
menjalankan bisnis ini paling hanya sa-
lesnya saja yang harus berkeliling sekitar 
Tangerang untuk meyakinkan para konsu-
men atau reseller tentang produk bubur 
ini.”

Ke depan dirinya masih akan mengem-
bangkan produk yang berpeluang untuk 
menyasar pangsa pasar anak-anak, misal-
nya camilan. Ia meyakini bisnis di bidang 
ini masih memiliki potensi yang cukup 
besar.  

“Peluangnya masih besar. Dari pengala-
man selama ini, tips menjalankan usaha 
ini yang pasti  harus sabar dan sanggup 
dalam menjalankan bisnis agar bisa men-
jadi pebisnis yang sukses. Sebagi pelaku 
usaha kita juga dituntut untuk banyak be-
lajar dan menjalankannya dengan penuh 
bahagia,” demikian Indah. (Adel/Foto: 
Reza, 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

Ide bisnis bisa muncul dari berbagai 
hal, salah satunya adalah dari 
hadirnya balita-balita lucu yang 
menggemaskan dalam kehidupan 

kita. Ya, kehadiran balita-balita mungil 
dan lucu ini tentunya membuat para 
orangtua zaman now banyak memiliki 
kebutuhan yang harus disiapkan untuk 
balita-balita kesayangan mereka. Apalagi 
orangtua zaman sekarang selalu up to 

date dan tdiak mau anaknya ketinggalan 
tren. Baik soal pakaian yang harus keren, 
makanan yang sehat, sampai perawatan 
rutin si dedek balita. Dari situlah muncul 
berbagai ide bisnis untuk menjadi solusi 
bagi para orangtua balita yang bisa kita 
garap. Walaupun, pelanggannya adalah 
anak-anak kecil bahkan balita yang baru 
lahir, tapi jangan salah, untung yang 
diraup bisa jutaan bahkan lebih lho! 

BISNIS KEBUTUHAN BALITA
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Saya coba merangkum lima alasan 
mengapa Anda harus mulai berpikir dan 
terjun kedalam bisnis kebutuhan balita.

Bisnis kebutuhan balita sangat erat 
hubungannya dengan jumlah kelahiran 
balita yang semakin meningkat. Artinya 
selama masih ada balita yang lahir maka 
peluang bisnis toko perlengkapan balita 
ini pun akan terus bisa berjalan dengan 
baik.

Balita pasti membutuhkan berbagai 
jenis perlengkapan dasar yang menjadi 
kebutuhan balita sehari hari.

Setiap keluarga yang baru saja memiliki 
anak atau balita maka keluarga itu 
pun pasti akan memprioritaskan 
perlengkapan balita sebagai kebutuhan 
pokoknya.

Produk-produk perlengkapan balita itu 
sangat tahan lama jika disimpan serta 
tidak mudah rusak.

Balita cepat sekali tumbuh kembangnya, 
artinya setidaknya setiap satu bulan sekali 
orangtua si balita akan kembali membeli 
baju, celana, mainan dan berbagai 
kebutuhan lainnya dengan ukuran yang 
terus menyesuaikan dengan tumbuh 
kembangnya anak-anak mereka.

Nah berikut adalah beberapa bisnis yang 
bisa dikembangkan untuk memenuhi 
kebutuhan balita yang bisa anda jalankan, 
baik secara online maupun offline,

1 .  Bisnis Popok dan Susu
Popok dan susu sudah jadi salah 

satu kebutuhan primer balita selain 
sandang, pangan dan papan. 

Bayangkan saja, hampir semua 
balita membutuhkan popok yang 

dikenakan sehari-hari. Sedangkan untuk 
balita, lepas dari ASI biasanya mereka 

akan sering mengonsumsi susu formula. 
Secara rasio, keuntungan toko susu dan 

popok tidaklah besar. Namun jangan 
kaget dengan hasil akhirnya. Karena 
sekali anda berhasil mendapatkan 

pelanggan, setiap saat mereka akan 
membeli popok dan susu balita kepada 

anda.
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2. Bisnis Pakaian Bal ita
Jaman sekarang, bukan hanya orangtua yang bergaya, begitu 

juga dengan si balita. Ini adalah peluang bisnis yang sangat 
menggiurkan! Kalau biasanya clothing ditujukan untuk anak-anak 
muda, sekarang saatnya kamu bisa mengembangkan usaha lewat 
anak-anak bahkan balita. Mulai dari saat si balita berumur 0 bulan 

alias belum ada 1 tahun, balita-balita ini sudah bisa dipakaikan kaos 
atau kemeja dengan motif minimalis. Jangan lupa celana jeans 

ukuran mini-nya. Belum lagi kalau kamu juga menyediakan sepatu 
model dewasa yang bisa dikenakan anak kecil. Dengan pemasaran 

yang oke, jualan online pun sudah cukup, tanpa perlu lagi buka 
toko.
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3. Produsen Bubur Bal ita
Bubur balita yang saya maksud bukanlah bubur balita instan 
seperti yang kita sering lihat supermarket. Tapi, bubur balita 
buatan sendiri yang dijual saat masih segar dan hangat. Jualan 

bubur balita homemade sekarang banyak dicari oleh para 
orangtua balita. Biasanya para penjualnya memulai dari pagi. 
Hal ini sangat membantu apalagi untuk para ibu pekerja yang 
tidak sempat memasak sendiri. Selain homemade, bahan yang 

kita gunakan juga harus berkualitas seperti sayur, daging, dan 
juga ikan. Bukan hanya bubur, anda juga bisa menawarkan 

menu lain seperti pudding yang dicetak dengan menyerupai 
gambar-gambar yang lucu dan menggemaskan.
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4. Jasa Baby Spa
Baby spa menjadi salah satu tempat yang cukup sering 

dikunjungi orangtua jaman now. Membuka usaha baby spa 
sepertinya memiliki prospek yang cerah. Nah, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan. Diantaranya memilih lokasi 
yang strategis, membuat desain interior dengan banyaknya 
hiasan khusus anak, karpet warna – warni atau wallsticker 
dengan gambar-gambar hewan. Juga dengan merekrut 

pegawai dan juga terapis yang sudah mahir di bidangnya. 
Meski kelihatannya banyak dan modalnya nggak sedikit, tapi 
untung yang didapat juga lumayan, lho. Soalnya, baby spa 

sendiri biasanya memasang tarif yang lumayan di atas rata-
rata. Apalagi jika anda bisa sekaligus membuka jasa spa bukan 

hanya untuk si balita, tapi juga untuk ibunya. Pasti makin 
ramai!
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5. Jasa Day Care
Membuka daycare sekilas sepertinya agak sulit dilakukan. 

Selain modal, kita harus mendapatkan perizinan membuka 
bisnis ini. Hal ini akan membuat orang akan lebih percaya 

menitipkan anaknya ke daycare kita. Di era banyaknya mama si 
balita yang sibuk berkarier, Jasa day care menjadi usaha yang 
sangat menguntungkan. Biaya masuk dan juga SPP bulanan 
bisa didapatkan sekian persennya sebagai keuntungan. Tapi, 

usaha ini juga mengutamakan pelayanan. Jangan sekedar 
ingin meraup laba besar, tapi fasilitas dan kenyamanan 

dilupakan. Karena kita harus mengurus anak orang yang 
sudah dipercayakan untuk dijaga selama dititipkan. Pastikan 
memasang cctv disetiap penjuru ruangan agar lebih mudah 

mengawasi si balita dan juga para pegawai yang kita tugaskan 
menjaga anak-anak lucu itu ya.
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6. Sewa Mainan dan Perlengkapan Bal ita
Sewa mainan dan perlengkapan balita kini banyak ditemukan 

di kota-kota besar. Banyak orang tua yang memilih untuk 
menyewa daripada membeli. Alasannya, karena umur anak 
yang cepat besar, menyebabkan barang-barang yang ada 
biasanya tidak bertahan lama. Misalnya box balita, paling-

paling hanya dipakai 3 bulan. Itupun kalau balitanya betah di 
dalam box. Setelah itu box tak akan lagi digunakan. Belum lagi 
anak juga cepat bosan. Kalau dibelikan mainan seperti ayunan 
atau kuda-kudaan, paling hanya satu atau dua minggu mereka 
akan suka mainan di situ. Setelah itu bosan dan minta mainan 
baru. Hal ini jadi peluang buatmu membuka usaha rental/sewa 
perlengkapan anak. Asal barangnya selalu terawat dan bersih, 

orang pasti jadi suka untuk menyewa di tempatmu.

Jadi, itulah beberapa tips menarik seputar bisnis di bidang 
perlengkapan balita. Selama masih banyak balita-balita yang 
dilahirkan, yakinlah bahwa usaha dibidang ini tak akan pernah 
redup. Jalankan baik secara online dan offline ya. Akhir kata, 
Selamat menjalankan bisnis di bidang perlengkapan balita!
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Pertumbuhan bayi dan anak-anak sangat cepat. 
Tak jarang pakaian mereka masih ada yang 

belum sempat dipakai tetapi sudah tidak muat 
lagi. Waktu pakai yang cukup singkat tersebut 

membuka peluang usaha karena orang tua 
akan membutuhkan pakaian yang baru. Namun 

hambatan dalam bisnis ini adalah ketatnya 
persaingan karena tdiak sedikit pelaku usaha yang 
terjun ke bidang usaha ini. Untuk itu Anda harus 

mempelajari dahulu strategi bagaimana  membuka 
usaha toko perlengkapan bayi.

Kiat Bisnis Toko 
Perlengkapan Bayi
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Dekorasi Cantik
Buatlah suasana 

toko yang senyaman 
mungkin sehingga 

pelanggan pun nyaman 
selama berada di toko 

anda. Gunakan warna-
warna lembut pada 

dinding ruangan, 
lengkapi dengan pernak 

pernik kesukaan anak 
seperti hiasan boneka 
dan membuat suasana 

senyaman mungkin 
untuk pembeli. 

Lokasi Usaha
Pilihlah lokasi usaha 

yang strategis, mudah 
didatangi baik dengan 

kendaraan pribadi 
maupun umum sehingga 
mudah untuk siapa saja 

datang berkunjung. 

       I April 2019 I Tahun XI I @eMajels20



Ramah
Bersikap ramah dan 

sabar terhadap anak-anak 
yang datang berkunjung. 

Berikan pula informasi 
yang sejelas-jelasnya 

jika ada konsumen 
yang bertanya. Dengan 
memberikan pelayanan 

yang menyenangkan 
akan membuat konsumen 

puas.

Gunakan Etalase 
Atur secara rapi 

sedemikian rupa rak 
untuk display barang 

dagangan Anda sehingga 
konsumen merasa 

nyaman dan mudah 
dalam mencari dan 

memilih barang yang 
diinginkan. Akan lebih 

bagus lagi bila dalam 
Anda kelompokan 

berdasarkan usia anak. 
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Ikuti Tren Mode
Perbarui perlengkapan bayi 

Anda. Cari tahu dari majalah, 
televisi, internet dan lain-lain 

agar toko Anda selalu kekinian. 
Sehingga pengunjung akan 

selalu tertarik datang untuk 
membeli. 

Menambah Koleksi
Anda perlu menambah 

koleksi perlengkapan bayi dan 
anak dengan berbagai jenis 
ukuran, warna dan pilihan 

model. Jangan lupa sesuaikan 
dengan umur bayi dan anak. 
Anda perlu mencari lagi stok 
perlengkapan bayi yang lebih 

variatif untuk menambah 
semangat konsumen dalam 

berbelanja.
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Distributor Berkualitas

Penting untuk memilih distributor perlengkapan bayi 
yang berkualitas dan mencari harga serta penawaran yang 

menarik. 

Promosi

Selain promosi melalui 
media social, bentuk 

promosi lainnya adalah 
dengan memberikan 

diskon, penawaran sistem 
paket pembelian, dan 
membuat toko online 

karena hamper semua 
usaha kini bergerak 

secara online. Jadi Anda 
bisa menjualnya secara 

offline dan online. 

@
$

@@

       I April 2019 I Tahun XI I @eMajels23



Membuka usaha penitipan anak atau bisnis daycare 
rumahan harus dilakukan dengan persiapan matang. 

Karena membuka bisnis harus ada syarat perizinan serta 
proposal untuk kenyamanan para klien. Minimnya waktu 

yang dimiliki orangtua maka tak heran jika mereka 
memilih tempat penitipan anak karena sekaligus juga 

sebagai tempat belajar dan bersosialisasi.

Jika Anda menjadikan ini sebagai sebagai salah satu pilihan 
usaha yang menjanjikan. Maka berikut strategi agar usaha 

Anda bisa berhasil.

Persiapan dan Strategi 
Bisnis Daycare
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Riset Pasar
Tahap awal yang harus anda lakukan 
untuk memulai bisnis ini adalah riset 
pasar yang meliputi siapa yang akan 
menjadi target Anda, berapa saja usia 
yang bisa Anda terima, dan dimana 

akan membuka usaha ini. 

Menyediakan 
Fasilitas 
Bermain

Day care tidak hanya tempat 
yang untuk menitipkan anak 
saja melainkan juga sebagai 

sarana untuk belajar. Sehingga 
wajin dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas bermain anak 
yang bermanfaat serta dapat 

mengedukasi mereka. Berikan 
jenis permainan yang dapat 

mengedukasi dan meningkatkan 
motorik anak seperti puzzle dan 
lego. Fasilitas-fasilitas semacam 
ini tentu akan menambah nilai 

jual usaha Anda.
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Bersih dan 
Aman

Selain ruangan yang selalu 
bersih, perhatikan pula 

kebersihan dan keamanan 
peralatan bermain anak. Untuk 

anak yang masih di bawah 3 
tahun senang memasukkan 

benda ke mulut mereka. 
Bersihkan secara berkala dan 

awasi keamananya. 

Lokasi Usaha 
Lokasi yang strategis 

memang sering mambawa 
keberuntungan usaha demikian 

pula dengan bisnis daycare. 
Namun yang pasti sebaiknya 

Anda mencari lokasi yang 
sejak awal sudah permanen. 

Dalam menentukan lokasi juga 
pertimbangan pandangan calon 
orang tua yang tentu akan lebih 

memilih lokasi yang memang 
mudah untuk diakses, bersih, 

nyaman, dan tidak berpindah-
pindah.
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Tenaga 
Pengasuh 

yang Cakap
Karena ini memnyangkut 

keamanan dan kenyamanan 
anak maka wajib bagi Anda 

untuk memilih pengasuh 
yang cakap. Selidiki dulu latar 

belakangnya sebelum Anda 
memilih mereka menjadi 

karywan. Hal tersebut untuk 
menghindari Anda salah dalam 

memilih pengasuh.

Menentukan 
Harga

Pentingnya riset pasar 
pada awal memulai usaha 

salah satunya adalah untuk 
menentukan harga yang akan 

Anda berikan. Anda harus tahu 
apakah mereka berasal dari 
kalangan menengah ke atas 

atau ke bawah sehingga Anda 
bisa menyesuaikan harganya 

dengan kemampuan orang 
tuanya. 
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Strategi
Rajin berpromosi 

Manfaatkan teknologi informasi yang murah seperti media 
sosial facebook, twitter, whatsapp atau juga membuat 
website (blog) sehingga konsumen dapat mengenal 

produk yang ditawarkan

Hiburan
Buatlah kegiatan edukatif, misalnya, membuat mainan 

sendiri dari kaleng bekas, dan diajarkan mencintai 
lingkungan. Mengundang badut atau story telling sebagai 

hiburan untuk anak-anak. 

Mendekorasi Tempat Usaha
Buatlah semenarik mungkin tempat usaha Anda dengan 
penggunaan warna lembut dan ceria. buatlah dekorasi 

yang membuat suasananya lebih nyaman. Anda 
bisa mencobanya dengan menempelkan wallpaper 

bertemakan ibu dan bayi, memberi hiasan boneka dan lain 
sebagainya. 
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Kebutuhan bayi dan anak tidak kalah 
pentingnya untuk dipenuhi seperti 
layaknya kebutuhan orang dewasa. 

Bahkan, barang-barang kebutuhan bayi 
justru lebih sulit untuk didapatkan. 

Peluang ini sangat besar dan bisa Anda 
manfaatkan menjadi lahan bisnis. Selain 

toko susu, toko perlengkapan bayi dan 
anak, daycare, dan bubur bayi masih ada 

ide bisnis lain seputar bayi dan anak-
anak yang dapat Anda coba karena 

bisa mendatangkan untung besar. Apa 
sajakah itu?

Ragam 
Bisnis 

Kebutuhan 
Bayi dan 

Anak
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Baby Spa
Orang tua zaman sekarang banyak 
yang membawa bayi antara usia 3 

bulan hingga anak usia 3 tahun ke baby 
spa. Sebab mereka ingin anak-anak 

tumbuh sehat melalui pijat. Hal ini tentu 
saja membuka peluang usaha. Tips 

bagi Anda jika ingin membuka usaha 
di bidang ini adalah membuat desain 

interior yang banyak hiasan khusus anak, 
karpet warna-warni, wall paper atau wall 
sticker dengan gambar-gambar hewan, 
merekrut pegawai dan juga terapis yang 

sudah mahir di bidangnya. 

Rental Peralatan Keperluan 
Bayi

Alat-alat yang digunakan bayi seperti 
baby walker, kereta bayi, box bayi dan 
sebagainya, biasanya tidak lama dalam 

penggunaannya. Maka ini adalah peluang 
yang bisa Anda manfaatkan dengan 

membuka usaha penyewaan peralatan 
bayi. Barang-barang yang biasanya 

disewakan seperti kereta bayi, box bayi, 
baby walker, tempat mandi bayi, tempat 

makan bayi, bouncher hingga mainan 
bayi. Beberapa mainan bahkan ada yang 
bisa digunakan sampai anak-anak usia di 

bawah 3 tahun. 
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Rental Mainan Anak  Anak 
Karena pertumbuhan bayi atau anak ada 
fase-fase yang harus didampingi dengan 

mainan-mainan yang bisa menjadi 
stimulan untuk sensor-sensor mereka. 
Sehingga, rental mainan yang mungkin 
akan kamu coba itu butuh memahami 
psikologis bayi atau anak dari bulan ke 
bulan. Jadi, si anak atau bayi pun tidak 

bosan dengan mainan yang dia mainkan. 
Tiap bulan bisa berganti mainan.

Jual Beli Barang Bekas
Jika Anda tidak ingin menyewakan 

keperluan bayi yang sudah tidak terpakai 
lagi, Anda bisa menjualnya. Walau tak 

terpakai, barang-barang tersebut harus 
tetap dalam kondisi yang masih bagus 

dan bisa digunakan. Untuk itu ketika Anda 
masih menggunakan barang-barang 

tersebut sebaiknya selalu menjaga dan 
merawatnya. 
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Bisnis Pakaian Bayi
Tidak hanya fashion dewasa, kebutuhan 

pakaian untuk bisnis pakaian bayi ini juga 
tidak akan pernah mati. Sebab orang tua 

akan membutuhkan baju baru seiring 
dengan perubahan tubuh si kecil. Anda 
hanya perlu memilih jenis pakaian apa 

yang akan dijual. Sekarang banyak baju 
bayi dan anak-anak yang mengadopsi 

fashion orang dewasa. 

Jasa dan Studio Foto Khusus 
Bayi, Balita, dan 

Anak  anak
Zaman sekarang orang selalu ingin 

tampak bagus saat difoto menjadi lahan 
bisnis yang bisa Anda manfaatkan. Tidak 
hanya orang dewasa tapi anak-anak dan 
bayi juga tidak ketinggalan. Karena itu, 
peluang bisnis berupa jasa dan studio 
foto khusus bayi, balita, dan anak-anak 
cukup menjanjikan. Mengkhususkan diri 

akan membentuk diferensiasi bisnis kamu 
dengan studio foto atau fotografer lain. 
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Toko Oleh  oleh
Bekerja sama dengan kios di 
sekitar rumah sakit bersalin 

dengan menyediakan keperluan 
bayi dan anak, sebagai buah 
tangan saat ada pengunjung 
yang membezuk orang yang 

baru melahirkan. Bekerjasama 
dengan cara sistem konsinyasi, 
Anda tidak perlu mengeluarkan 

biaya sewa tempat.

Les Baca Tulis Hitung 
atau Calistung

Karena kesibukan orang tua, 
terkadang tidak memiliki waktu 
untuk mengajarkan anak-anak 

mereka. Banyak orang tua yang 
memilih memasukkan anak 
mereka untuk les membaca, 

menulis, dan menghitung kepada 
orang lain. Nah, bisnis ini bisa 
Anda coba. Apalagi jika Anda 

memang memiliki latar belakang 
di dunia pendidikan. 

       I April 2019 I Tahun XI I @eMajels33



PAUD
PAUD merupakan singkatan dari Pendidikan Anak 
Usia Dini. Jika Anda tertarik melakukan bisnis ini, 

yang harus diingat adalah bahwa bidang bisnis satu 
ini tidak bisa dijalankan sendiri. Ajaklah beberapa 

teman dan kerja sama dengan beberapa pihak untuk 
menjalankan program PAUD. (teks:eri,bbs)
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Memberi ASI kepada anak itu memang sangat 
penting. Namun, ada beberapa ibu yang 

lebih memilih susu formula untuk anaknya. 
Kebutuhan akan susu tidak hanya untuk bayi 
baru lahir saja yang minum susu formula, tapi 
anak-anak hingga usia lima tahun masih terus 

minum susu formula.

Seluk Beluk Buka 
Toko Susu
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Besarnya kebutuhan akan susu tersebut 
jelas memberikan peluang yang 
menjanjikan untuk membuka usaha 
toko susu. Toko susu tersebut umumnya 
khusus menjual susu bubuk kemasan 
segala merek untuk segala usia dengan 
harga yang bersaing bila dibandingkan 
dengan harga supermarket ataupun 
minimarket.

Jika Anda tertarik ingin membuka usaha 
di bidang ini, Anda harus memahami 
terlebih dahulu apa saja yang harus 
diperhatikan: 

1. Modal yang mesti disiapkan 
lumayan cukup besar. Jumlah modal  
ini meliputi sewa toko, pembelian 
rak, dan pembelian etalase, dan 
pegawai. 

2. Susu adalah produk yang 
identik dengan kesehatan, apalagi 
menyangkut balita dan anak maka 
display produk harus bersih dan 
rapi .

3. Suasana toko haruslah selain 
bersih, terang dan menarik.  
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4. Produk ditata berdasarkan 
kelompok atau kategorinya, 
sehingga baik konsumen maupun 
yang melayani mudah saat mencari 
produk yang diinginkan. 

5. Pengelompokan ini seperti 
berdasarkan merk, berdasarkan 
usia, berdasarkan jenis susu , 
berdasarkan jenis kemasan kaleng 
atau kotak.

6. Untuk membuka toko butuh 
kerjasama dengan pihak distributor 
untuk suplai barang tidak hanya 
pembelian pertama tapi untuk 
seterusnya.  

7. Harus mengerti pasar atau tempat 
dimana akan buka toko susu. Apakah 
pembeli nanti golongan menengah 
ke atas atau menengah ke bawah. 
Jangan sampai karena lokasinya 
tidak sesuai untuk susu mahal maka 
produk susu tersebut lakunya lama.
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8. Sudah ada atau belum toko yang 
membuka usaha yang sama. Jika 
sudah ada maka cari tahu variant 
produk susu apa saja yang mereka 
jual. Sehingga jika seandainya 
tetap akan buka toko susu, sudah 
bisa mempersiapkan produk susu 
yang lebih lengkap lagi agar bisa  
memenangkan persaingan tersebut.

9. Jika toko sudah mulai beroperasi 
dan ada yang menanyakan susu 
selain stok maka saat belanja 
berikutnya sebaiknya disediakan. 

10. Toko susu termasuk rawan 
kemalingan. Salah satu upaya 
menjaga keamanan adalah 
dengan menggunakan dobel pintu. 
(teks:eri,bbs)
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Bisnis penyediaan kebutuhan bayi seperti 
baby shop atau toko mainan masih memiliki 

peluang yang besar. Boleh dikatakan peluang 
usaha aneka kebutuhan bayi ini bisa sangat 

menguntungkan karena sangat besar 
permintaan pasar akan hal tersebut. Makanya, 

tidak salah jika Anda mulai melirik usaha 
penyediaan perlengkapan bayi. Apa sajakah 

keuntungannya? 

Keuntungan Bisnis 
Kebutuhan Bayi dan Anak
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Target Pasar Luas
Dikatakan luas karena 

perlengkapan ini tidak hanya 
dimanfaatkan oleh konsumen 

berstatus sosial tinggi saja. 
Namun bisa juga dimanfaatkan 
oleh konsumen yang berstatus 

menengah ke bawah.

Tidak Ada Matinya
Bisnis perlengkapan bayi sangat 

erat hubungannya dengan 
jumlah kelahiran bayi yang 

semakin meningkat. Artinya 
selama masih ada bayi yang 

lahir maka peluang bisnis ini pun 
akan terus bisa berjalan dengan 
baik. Setiap keluarga yang baru 

saja memiliki anak atau bayi 
maka keluarga itu pun pasti akan 
memprioritaskan perlengkapan 

bayi sebagai kebutuhan 
pokoknya.
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Bisa Ditinggal
Bila Anda memilih usaha baby 

shop maka usaha ini tidak 
harus ditunggu sendiri, bisa 

memanfaatkan karyawan atau 
karyawati, dengan sistem 

pengontrolan keuangan yang 
sederhana dan memperhatikan 

stok barang yang ada

Barang Tidak Harus 
Milik Sendiri

Barang yang dijual tidak harus 
milik sendiri, tetapi bisa juga 
bekerja sama dengan orang 

lain yang memiliki stok barang 
keperluan bayi dan anak-anak 
seperti boneka, pakaian bayi, 
mainan eduktif dan peralatan 
untuk bayi dan anak lainnya
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Produk Dibutuhkan
Bayi pasti membutuhkan berbagai 

jenis perlengkapan dasar yang menjadi 
kebutuhan bayi sehari hari. Bayi biasanya 
menggunakan baju yang cukup banyak. 

Bahkan bisa berganti setiap saat dari 
waktu ke waktu karena pertumbuhan bayi 
yang cepat sehingga baju lamanya sudah 
tidak muat digunakan dan membutuhkan 

baju baru.

Produk Tahan Lama
Produk tahan lama sehingga bila 

disimpan, produk ini tidak cepat rusak. 
Berbeda dengan bisnis makanan yang 
memiliki jangka waktu kadaluarsa. Jadi 

bisnis pakaian atau maianan relatif jangka 
panjang. Hanya saja tetap harus rajin 

untuk mencari info apa yang sedang tren 
atau disukai konsumen agar produk Anda 

tidak ketinggalan zaman. 
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Peluang usaha aneka 
kebutuhan bayi bisa sangat 

menguntungkan sebab 
permintaan pasar sangat besar. 

Selain itu target pasarnya 
lebih luas dibandingkan bisnis 

lainnya karena pakaian ini 
tidak hanya digunakan oleh 

konsumen berstatus sosial 
tinggi saja namun bisa juga 

dimanfaatkan oleh konsumen 
yang berstatus menengah ke 

bawah.

Peluang Bisnis 
Pakaian Bayi Masih 

Sangat Besar

Bearhug 

Indonesia by 

Greatheo
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Selain itu keinginan banyak orang 
tua untuk memberikan hal-hal 
terbaik bagi putra-putri mereka 
termasuk juga dalam hal pakaian.  

Kebutuhan orang tua akan pakaian bayi 
ini sangat disadari oleh Nopianto. Pada 
tahun 2010, ia melihat ada pasar yang 
belum dijelajahi. “Umumnya pakaian bayi 
pada saat itu sangat monoton, saya me-
rasa bahwa setidaknya sebagai orang tua 
mampu memberikan pakaian yang enak 
dipandang saat keluar jalan-jalan atau 
ada acara.” Dari keresahan terhadap baju 
anaknya itu, muncul sebuah ide usaha 
yang pada saat itu masih sangat jarang 
digeluti.

Saat ini ia sudah memiliki brand-brand 
yang memang sudah diakui. Kualitas 
produk-produk bajunya bahkan sudah 
terdaftar sebagai produk yang berstan-
dar nasional Indonesia (SNI). Novianto 
mengakui untuk mencapai itu semua ti-
daklah mudah karena banyak sekali tan-
tangan yang harus dihadapi. Namun kare-
na prinsip yang ia tanamkan dalam nama 
usahanya, ia tidak menyerah dengan tan-
tangan-tantangan itu, malah ia mendapat 
pelajaran berharga dari itu semua. “Nama 
yang saya berikan pada usaha ini adalah 
Great Theo, artinya kebesaran dari Tuhan. 
Saya ingin menunjukan bagaimana usaha 
ini merupakan salah satu kebesaran yang 
dimiliki oleh Tuhan.”
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Novianto awalnya adalah seoarang pe-
dagang pakaian dalam di sebuah pasar 
tradisional. Ia membeli barang-barangnya 
dari luar negeri untuk dijual kepada pe-
langgannya. Namun, ia menyadari bahwa 
dengan berusaha di bidang trading ini 
keuntungan yang didapat tidak mam-
pu membuatnya menunjukan kebesaran 
dari Tuhan. “Maksud saya adalah bagai-
mana kita berusaha tanpa menabrak 
aturan-aturan yang ada. Sebagai contoh 
membayar pajak dan taat kepada regu-
lasi yang ada,” tuturnya. Ketaatannya ini 
membuat ia merasa bahwa usaha yang ia 
jalani belum mampu memberikan dampak 
yang berarti bagi orang banyak.

Keyakinannya bertambah saat ia dika-
runiai anak ke 2 yang lahir pada tahun 
2009. Pada saat itu ia melihat sang anak 
menggunakan pakaian yang tersebar di 
pasar. Nopianto melihat desain yang 
sangat monoton dari pakaian-pakaian 
tersebut. “Pada saat itu sudah ada bebe-
rapa brand pakaian bayi yang memang 
modis, tetapi untuk masalah harga san-
gatlah mahal, saya melihat ada peluang 
di situ.” Ia menambahkan ide itu muncul 
akibat celah antara harga dan permintaan 
yang belum dipenuhi. “Pada saat itu saya 
mengajak istri untuk survei market yang 
ada di Cina.” Alasan dirinya memilih ne-
gara tersebut sebagai survei market kare-
na mereka memiliki tingkat produktivitas 
yang sangat tinggi. Melihat pasar di sana 
membuatnya yakin bahwa pasar pakaian 
bayi ini sangatlah menjanjikan.
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Ia pun mengubah dagangannya menjadi pakaian-pakaian bayi 
masih pada tahun 2009. “Namun saya merasa bahwa kemba-
li menjadi trading berarti tidak terlalu jauh dengan usaha saya 
yang lalu.” Keinginannya untuk menunjukan kebesaran Tuhan 
masih sangat kuat. Ia berpikir bagaimana agar usaha ini mampu 
menjadi jalan untuk dirinya menjadi berguna bagi masyarakat. 
“Selain itu kalau trading dengan luar negeri tentu yang akan 
mendapatkan keuntungan utamanya adalah produsen-produ-
sen dari luar negeri.” Berangkat dari keresahan itu ia memutus-
kan untuk kembali belajar bagaimana memproduksi pakaian 
bayi dengan brandnya sendiri.
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Ia pun kembali ke Cina untuk melihat ba-
gaimana mereka mampu menghasilkan 
produk dengan kapasitas yang sangat 
tinggi. “Di sana saya belajar bahwa etos 
kerja mereka sangatlah baik, dan usaha 
rumahan mereka sangatlah maju”.  Mem-
bawa ilmu tersebut ia mencoba membuat 
usaha serupa di Indonesia. “Karena saya 
orang Indonesia, saya makan di Indone-
sia dan besar di Indonesia, saya juga ingin 
memajukan Indonesia.” 

Ia memilih daerah di Jawa Tengah sebagai 
pusat produksi produknya. “Alasannya se-
derhana karena UMR disana jauh lebih kecil 
dibandingkan di Jakarta”. Ia beranggapan 
selisih upah ini akan menjadi nilai tambah 

bagi usahanya. “Jadi jika saya andaikan 
produksi 2 buruh di daerah setara dengan 1 
buruh di Jakarta,” ujarnya.  Namun kenya-
taan berkata lain, buruh yang dipekerjakan 
lewat sistem harian ternyata tingkat pro-
duktivitasnya tidaklah sesuai harapan.  
Banyak dari buruh itu setelah sampai tar-
get tertentu akan pulang dan tidak kem-
bali kerja di hari itu. Akibatnya banyak 
target produknya sulit dicapai. “Saya 
coba mengganti sistem harian menjadi 
bulanan, dan seperti yang saya kira  
banyak yang meminta berhenti karena 
bagi mereka 20 ribu sudah cukup untuk 
makan hari ini.”
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Saat meniti usahanya terdapat perubahan 
yang membuat produknya lebih banyak di 
pasarkan. Regulasi yang dimaksud adalah 
perlunya SNI untuk produk pakaian bayi. 
“Karena ancaman bagi penjual non SNI itu 
pidana, jadi banyak penjual yang memi-
lih produk saya karena sudah ada SNI”. 
Nopianto mengakui bahwa untuk menda-
patkan standar itu tidaklah mudah, banyak 
tahap yang harus dilalui. “SNI itu sendi-
ri merupakan bukti bahwa saya mampu 
mengikuti aturan yang ada dan tetap ber-
kembang.”  Tekad dan semangat inilah yang 
coba Nopianto tanamkan kepada para pe-
kerjanya. 

Ia ingin para pekerjanya tidak hanya be-
kerja dari bulan ke bulan. “Harus ada 
yang didapat dari bekerja disini, sehing-
ga mereka bisa maju dan terus berkem-
bang.” Ia pun tidak menutup kemungki-
nan untuk bekerja sama jika ada mantan 
pekerjanya memutuskan untuk membuat 
usaha sendiri. “Kalau dibandingkan pasar, 
pakaian bayi masih sangat besar jadi jika 
berkolaborasi merupakan sesuatu yang 
saya inginkan,” tandas Nopianto. (teks:i-
wa/foto:reza)
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Orang tua pada dasarnya ingin 
memberikan yang terbaik 

dalam perkembangan anaknya. 
Terlebih lagi dalam usia balita. 
Pada fase ini anak mengalami 
pertumbuhan yang signifikan. 

Namun tidak semua orang 
tua memiliki waktu untuk 
melakukan pendampingan 

ini. Adakalanya kedua orang 
tua sibuk dengan urusan lain 

sehingga anak harus dititipkan 
ke tempat daycare.

Anak Belajar 
Berinteraksi dan 
Merangsang Jiwa 

Sosial

Kidee 

Childcare
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Daycare itu sendiri pada dasarnya 
meru4yang tinggal di daerah 
urban. Pola hidup yang serba 
cepat membuat waktu untuk 

sang buah hati sangatlah terbatas. Namun, 
dengan adanya daycare orang tua bisa 
sedikit tenang karena sang buah hati ada 
yang menjaga. Kelebihan lainnya adalah 
di daycare anak akan belajar berinteraksi 
dengan teman sebayanya, sehingga ikut 
merangsang jiwa sosial sang anak.

Irna dan Annisa juga seperti kebanyakan 
orang tua di kota urban. Saat memiliki 
anak mereka masih bekerja, tentu 
kesibukan itu membuat mereka 
menitipkan buah hatinya ke salah satu 
daycare yang mereka kenal. “Daycare 
yang kami pakai waktu itu bagus, tetapi 
sebagai orang tua kalau ada yang lebih 
baik lagi kenapa tidak.” Irna dan Annisa 
yang sudah berteman sejak SMA ini 

mengatakan ide untuk membuat daycare 
timbul dari obrolan-obrolan khas ibu-ibu 
yang sama-sama bekerja. “Pada waktu 
itu saya bekerja di perusahaan swasta, 
sedangkan Annisa adalah seorang 
guru.”  Irna menambahkan bahwa karena 
latar belakang Annisa sebagai guru lah 
yang membuatnya mengajaknya untuk 
usaha di bidang penitipan anak ini yang 
kemudian diberi nama Kidee Childcare. 

Saat ini usaha yang didirikan tahun 2013 
ini sudah memiliki 3 cabang. Bahkan 
sampai saat ini jika ada yang ingin 
menitipkan anaknya di tempatnya ini 
harus menunggu dalam daftar tunggu 
atau waiting list sampai pertengahan 
tahun. “Karena banyak yang kakaknya 
sudah ada di sini, lalu adiknya adiknya di 
juga dititipkan disini”.
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Wanita yang biasa dipanggil Mama Ina dan Mama Icha 
mengatakan bahwa ide untuk membuka daycare sendiri muncul 
akibat kecintaan mereka terhadap anaknya masing-masing. 
“Karena saya sendiri pernah menggunakan jasa daycare. Alasan 
lainnya karena saya ingin anak saya tumbuh di lingkungan yang 
khas anak-anak dan juga dicintai oleh orang yang berada di 
lingkungan tersebut,” tutur Ina. Ia merasa bahwa daycare yang 
saat itu ia gunakan memang memberikan dampak yang baik 
untuk perkembangan anaknya.

“Pada bulan puasa tahun 2013 Irna mengajak saya untuk 
membuka usaha daycare ini, karena ia tahu latar belakang saya 
sebagai guru,” ujar Annisa. Annisa juga menambahkan alasan 
lain Irna mengajaknya karena tahu ia yang sudah berhenti dari 
pekerjaannya. “Kebetulan alasan saya berhenti bekerja juga 
karena saya anak saya juga baru lahir.” 
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Irna sendiri mengakui bahwa daycare 
yang ia gunakan saat itu sangatlah 
bagus, tempat yang bersih dan nyaman 
menjadi nilai utamanya, tetapi ia 
menambahkan tentu ada beberapa hal 
yang membuatnya merasa tidak puas. 
Ketidakpuasan itu ternyata juga muncul 
dari teman-teman lainnya yang juga 
menggunakan jasa daycare. Keluhan-
keluhan dari teman-temannya inilah yang 
menjadi dasar bagaimana membuat 
daycare yang baik.

Mereka mengakui pengalaman untuk 
menjalankan bisnis ini sangatlah minim 
saat itu. Maka tak heran bila banyak 
kendala yang mereka alami saat memulai 
usahanya. “Kendala yang kami alami 
waktu itu mulai dari tempat untuk usaha, 
sampai modal yang ternyata kurang 
dari realitanya.” Mereka mengatakan 
bahwa saat itu memang sulit mencari 
tempat yang cocok untuk daycare. 
“Kalaupun ada ternyata sewanya harus 
tahunan, sedangkan kami berpikir  bahwa 
sewanya bisa bulanan seperti kontrakan 
pada umumnya.” Masalah tempat 
mendapatkan titik terang karena seorang 
saudara menawarkan rumahnya untuk 
menjadi tempat usahanya. “Kami sangat 
terbantu dengan tawaran itu, karena 
untuk sewanya jadi harga saudara.” 
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Dengan modal kurang lebih Rp30 juta 
mereka memulai usaha ini. “Tetapi 
ternyata modal itu tidak cukup untuk 
usaha, awalnya kami pikir uang sebesar 
itu sudah cukup ternyata banyak yang 
harus diperhatikan,” kenang Irna. 
Karena keinginan sudah kuat maka 
tidak ada jalan lain mereka terpaksa 
harus mencari tambahan modal dan 
mereka mendapatkakn dari suami 
mereka. “Dana tambahan itu untuk 
memberikan kenyamanan bagi para 
anak yang dititipkan disini.” Di awal 
usahanya mereka juga sedikit kesulitan 
untuk meyakinkan para orang tua agar 
mau menitipkan anaknya. “Karena pada 
saat itu belum ada cctv yang terpasang, 
jadi kami harus meyakinkan orang tua 

dengan personal.” Hal ini dilakukan 
sebagai bentuk tanggung jawab Irna dan 
Annisa sebagai pemilik usahanya. “Kami 
tidak ingin orang tua mengenal kami 
hanya sebagai pemilik usaha saja, karena 
hubungan yang personal dengan mereka 
akan membuat kepercayaan terhadap 
kami.” Berkat kerja keras, usaha mereka 
mulai menyebar dari mulut ke mulut.

Semakin hari semakin banyak orang tua 
yang menitipkan anak-anak mereka. 
Sehingga dengan terpaksa Irna dan 
Annisa membatasi penerimaan anak 
yang dititipkan. Alasannya karena 
terbatasnya tempat dan juga pengasuh 
yang menjaga anak-anak tersebut. “Untuk 
pengasuh sendiri kami mencari dari 
yayasan-yayasan.” Irna menambahkan 
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bahwa sering ia temukan pengasuh ini hanya memiliki keterampilan 
saja tetapi tidak didukung rasa kasih sayang terhadap anak-anak. 
“Solusinya adalah kami melihat pengasuh mana yang cocok dengan 
kami, lalu kami tanyakan kepada mereka apakah ada saudara 
atau kenalan mereka yang mau kerja disini.” Para pengasuh baru 
tidak serta merta langsung mengasuh anak. Irna dan Annisa harus 
melatih mereka dulu dengan menjadikan mereka asisten pengasuh. 
“Asisten pengasuh ini merupakan bentuk pelatihan dari kami. Ketika 
mereka menunjukan hasil yang baik kami akan berikan 1 anak untuk 
diasuh, lalu ketika semakin pengalaman menjadi 2 anak.” Mereka 
menambahkan tentu tetap ada batas maksimal setiap pengasuhnya. 

Pengasuh-pengasuh itu sendiri akan diawasi oleh supervisor yang 
juga seorang pengasuh. Dengan tiga cabang yang tersebar di Jakarta 
dan sekitarnya daycare milik duet sahabat tersebut tidak hanya 
menjaga anak tetapi juga memberikan pendidikan untuk anak usia 
dini. Pendidikan ini diberikan oleh guru yang tersedia di childcare ini. 
Pembelajaran yang diberikan pun memang khas anak-anak.  Orang 
tua pun tidak perlu khawatir dengan perkembangan anaknya yang 
dititipkan, karena saat ini Irna dan Annisa sudah memasang cctv yang 
bisa diakses melalui smartphone orang tua mereka masing-masing. 
(teks:iwa/foto:reza)
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Masa balita anak harus 
mendapatkan perhatian lebih. 

Pada awal tumbuh kembangnya 
banyak yang harus dipenuhi 

dengan baik untuk menunjang 
tumbuh kembangnya. 

Salah satunya adalah susu 
perkembangan anak. Walaupun 

ASI tetap yang utama, tetap 
masih ada anak-anak yang 

membutuhkan susu formula. 
Kebutuhan dari bayi hingga 

balita tidak bisa ditawar alias 
sangat penting. Sementara susu 
untuk balita ini beragam mulai 

dari merk, rasa, serta usia. 

Dikunjungi 160 Ribu 
Orang Sebulan

Raja Susu

       I April 2019 I Tahun XI I @eMajels55



Setiap bisnis yang berhubungan 
dengan kebutuhan pokok yang 
penting tidak akan pernah 
mengecewakan. Peluang dari 

usaha susu ini dilihat Yohanes David 
Setiawan. Pria yang akrab disapa David ini 
mendapatkan ide bisnis dari kebutuhan 
anaknya akan susu. “Setelah melihat 
perbandingan harga di supermarket besar 
dan pasar tradisional, saya melihat ada 
perbedaan harga yang lumayan besar. Saya 
mencoba mencari tahu.” David kemudian 
mendirikan usaha pada awal tahun 2010. 
Sejak berdiri hingga kini ia sudah memiliki 
23 cabang di daerah Depok, Tangerang, 
dan Jakarta. Dengan kunjungan mencapai 
angka lebih dari seratus ribu orang 
perbulannya bisnis ini sangat menjanjikan.

Kena PHK
David sendiri awalnya bekerja di sebuah 
perusahaan swasta. Pilihan untuk menjadi 
pengusaha muncul pada saat ia terkena 
PHK. “Jadi pada waktu itu saya biasa 
membeli susu untuk anak saya dari 
supermarket yang cukup terkenal di 
Indonesia, namun pada saat saya ke pasar 
saya melihat selisih harga yang cukup 
besar,” ujar David menuturkan.  Melihat 
peluang itu ia mulai mengumpulkan modal 
dari sisa uang PHK dan beberapa pihak.

Bermodal lima ratus juta ia membuka 
toko susu di pasar. “Awal membuka toko 
yang datang hanya satu orang. Tetapi 
namanya usaha memang tidak langsung 
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besar semua dirintis dari kecil.” Tak 
berapa lama ia memutuskan untuk pindah 
ke sebuah ruko karena waktu aktif pasar 
yang hanya ramai pada pagi dan siang 
saja dirasa kurang cocok untuk usaha 
seperti dirinya. David menjelaskan kurang 
cocoknya karena biasanya orang yang 
membeli susu itu adalah pekerja, jadi 
mereka membeli setelah pulang kerja. 
“Kalau dipasarkan waktu ramainya hanya 
sampai siang hari sedangkan sore dan 
malam biasanya sudah sepi, jadi kurang 
cocok untuk usaha seperti ini.” David 
menambahkan dia mempelajari keinginan 
dari pelanggan yang tidak ingin repot. 
“Mereka tentu tidak mau menenteng susu 
saat istirahat siang atau bolak-balik toko 

susu untuk belanja, jadi mereka memilih 
sekalian pulang kerja saja.” Alhasil 
tokonya hanya ramai pada saat sore 
hari ketika para orang tua sudah selesai 
bekerja.

Untuk produk sendiri toko yang 
diberinama Raja Susu ini memiliki varian 
yang beragam. Mulai dari merk, jenis 
susu, hingga harga yang ditawarkan. 
Banyaknya produk yang ditawarkan juga 
menjadi salah satu nilai tambah bagi 
tokonya. Sebab produk yang beragam 
ini memberikan pilihan untuk para orang 
tua untuk mendapatkan susu yang sesuai 
dengan bayi dan disesuaikan dengan 
kondisi keuangan mereka. “Untuk susu 
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sendiri memang dibagi menjadi 3, produk mainstream, produk 
premium dan super premium.” Tapi sebenarnya keuntungan 
yang didapat dari tiga jenis produk itu menurut David tidak 
terlalu berbeda jauh. “Untuk produk mainstream kuantitas yang 
jadi andalan, sedangkan untuk dua produk lainnya harga yang 
tinggi menutupi kuantitas tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan 
bahwa jenis susu premium dan super premium memang 
diperuntukan untuk kalangan atas. Menurutnya untuk kalangan 
tersebut uang bukanlah masalah untuk kualitas yang baik 
bagi anak mereka. “Jangankan untuk kalangan atas, orang tua 
manapun pasti ingin yang terbaik untuk anaknya.”

Beragam merk yang ada ternyata juga membawa keuntungan 
lainnya untuk david. Salah satunya adalah banyaknya SPG 
(Sales Promotion Girl) yang membantu memasarkan susu 
kepada konsumen. Mereka tidak hanya menawarkan susu 
yang berasal dari brand mereka masing-masing, tetapi juga 
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menjawab pertanyaan dari para pembeli. 
“Membantu sekali ya karena dengan 
adanya SPG para pembeli bisa tanya 
secara langsung kepada brand tertentu.” 
Kelebihan lainnya adalah gaji mereka 
ditanggung oleh brand masing-masing 
sehingga ia mendapatkan tambahan 
promosi di tokonya. Kelebihan ini ia 
dapatkan karena memang semua susu 
yang ada di tokonya merupakan produk 
langsung dari para brand tersebut. Selain 
itu hal ini juga semua susu yang berada di 
tokonya mendapatkan jaminan keaslian 
dan kualitas sesuai dengan merk.

Bersaing Harga dengan 
Mini Market
Dalam memilih lokasi toko, David memiliki 
beberapa trik tersendiri.  Trik tersebut ia 
dapatkan berdasarkan pengalamannya 
mengelola toko susu lebih dari tujuh 
tahun. Menurutnya lokasi yang baik 
adalah toko yang berada di pinggir jalan 
raya. “Tetapi bukan jalan arteri lebih ke 
jalan alternatif, karena jalan tersebut 
memungkinkan orang berhenti jadi lebih 
besar dibandingkan jalan arteri yang 
arusnya cepat.” Selain itu ia mengatakan 
sebisa mungkin harus ada tempat 
parkir yang sesuai untuk kenyamanan 
pelanggan.
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Faktor selanjutnya adalah magnet untuk 
para pelanggan. Ia mengatakan tempat 
yang dekat dengan mini market malah 
menjadi incaranya. “Karena harga yang 
ditawarkan lebih murah toko kami, 
jadi pasti ada pelanggan yang akan 
membandingkan harga di mini market 
dengan di toko kami. Setelah pelanggan 
tahu bahwa di tokonya lebih murah pasti 
ia memilih yang lebih murah.”

Selain lokasi hal yang diperhatikan 
lainnya adalah bagaimana hubungan 
dengan para produsen susu. Karena 
menurutnya informasi-informasi 
mengenai kelanjutan bisnisnya kerap ia 

dapatkan dari mereka. “Seperti tahun 
2020 nanti akan ada peraturan mengenai 
susu spesial, sebelum peraturan itu 
diberlakukan informasi dari produsen 
sudah lebih dulu sampai ke kami.” 
Peraturan itu mengharuskan bahwa 
susu spesial itu harus dijual di bawah 
pengawasan apoteker. “Untuk itu saya 
sudah siap-siap dengan peraturan itu jadi 
tidak kaget lagi.”

Sukses dengan bisnis susunya, David 
belum memiliki keinginan untuk 
membuka usaha baru. “Fokus di bisnis 
ini saja, mungkin bukan bisnis baru 
tetapi lebih memperbanyak toko saja,” 
ungkapnya. (teks:iwa/foto:reza)
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Redaksi menerima saran, kritik dan 
masukan. Jika ada yang ingin Anda 

tanyakan sehubungan dengan isi 
eMajels, dapat mengirimkan surat ke 

redaksi:

eMajels,
Jl. Kedoya Duri Raya No.36

Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520. 
Atau ke alamat email 

majalahelshinta2@gmail.com dan 
 @eMajels.

 Kami tunggu partisipasi Anda.

Halo Tika..kami senang bertambah lagi teman baru, selamat bergabung ya. Wah, kami 
gembira sekali Tika menyukai isi eMajels dan semoga bisa membantu memberi inspirasi. 
Selain Instagram, kami juga hadir di Twitter dan Facebook. Instagram: emajels, Twitter: 
@eMajels dan Facebook: Majalah Elshinta. Jangan lupa follow ya dan kabarkan pada 
teman-teman yang lain. Terima kasih…

Halo eMajels..
Saya belum lama mengikuti eMajels dan 
langsung suka setelah membaca isinya karena 
penuh inspirasi usaha. Saya ingin menanyakan 
apakah eMajels punya Instagram? Terima kasih.

Tika, Jakarta
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Seperti halnya sang suami Raffi Ahmad, 
Nagita Slavina juga dikenal sebagai 
pengusaha sukses dengan berbagai 
macam bisnis di berbagai bidang. 

Kurang lebih ada 15 bisnis yang sudah dirintis 
Raffi dan Nagita pada awal tahun 2018, mulai 
dari bidang kuliner hingga production house. 
Tidak kalah gencar dari sang suami, Nagita 
pun merintis berbagai bisnis baru membawa 
nama pribadinya sendiri. Salah satunya 
dengan mengeluarkan produk fashion sendiri 
bernama Nagita.id yang dijual secara online.  
Produk fashion tersebut berupa sepatu yang 
telah didesain sendiri oleh Nagita. Walau model 
sepatunya didominasi flat shoes, ada pula 
sepatu hak tinggi dan model sepatu yang lain. 
(teks:eri/ft:ist)
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Boy William melebarkan sayap ke 
dunia bisnis  di bidang kuliner dengan 
membuka restoran bernama Dapur 
Boy. Tidak seperti artis lain yang 

membangun usahanya di ibu kota, Boy justru 
membuka resto yang berlokasi di daerah Tegal 
Rejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 
ini sangat kental dengan budaya Jawa. Hal 
ini terlihat dari bangunan Dapur Boy yang 
menggunakan bangunan Joglo khas Jawa. Boy 
juga menggunakan furnitur ornamen kayu jati 
serta beberapa kursi rotan dan kursi besi khas 
tempo dulu. Bangunan resto bertambah asyik 
karena banyak pepohonan dan suasana alam 
pedesaan yang masih asri. Sedangkan menu 
makanan yang ditawarkan adalah mulai dari 
olahan lokal hingga western. (teks:eri/ft:ist)
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Penyanyi Gisella Anastasia membuka resto yang mengusung konsep restoran sekaligus 
tempat bermain bernama Mamain - Eat & Play. Ia bekerja sama dengan 6 temannya untuk 
berbagi modal usaha. Gisel mengatakan karena lokasi usaha di kawasan strategis maka 
harus mengeluarkan dana yang  tidak sedikit. Mereka pun sepakat menyebut restoran 

milik mereka sangat cocok untuk para ibu modern.”Kita ini mengusung family cafe yang sedang 
dibutuhkan untuk di Jakarta. Sebab tempat hiburan sudah sangat membosankan buat para mama.” 
Karena konsep tersebut maka dekorasinya juga dibuat instagramable buat ibu-ibu foto. Gisella pun 
berharap resto tersebut bisa menjawab kebutuhan keluarga terutama ibu muda di era sekarang. 
Menu yang disajikan tersedia dari makanan dewasa hingga anak-anak seperti spaghetti, salmon 
teriyaki, nasi bakar dan menu Indonesia lainnya. “Sehingga para ibu muda ini bisa saling berdiskusi 
untuk memilih makanan yang cocok untuk anak-anak.” (teks:eri/ft:ist)                         
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Setelah sukses dengan resoran Lurik 
Coffee & Kitchen, sekarang pasangan 
selebriti Ussy Sulistiawaty dan Andhika 
Pratama membuka restoran baru 

bernama Bakoel Ussy yang menyajikan menu 
khas Indonesia. Namun, berbeda dengan 
Lurik, restoran Bakoel Ussy ini konsepnya lebih 
seperti warteg dan harganya juga lebih murah. 
Penyajian makanan berupa prasmanan. Ada 
pula coffee shop Tingwe yang khusus untuk 
kopi saja.  (teks:eri/ft:ist)                                                         

       I April 2019 I Tahun XI I @eMajels65

TAMU



Beragam bisnis sudah dijalani Shandy 
Aulia. Kali ini ia ingin melebarkan sayap 
di bidang kuliner berbahan dasar 
olahan ayam dengan nama  . “Bisnis 

kuliner adalah bisnis yang saya impikan sejak 
dulu,” ujarnya. Mengusung konsep waralaba, 
perempuan kelahiran Jakarta, 23 Juni 1987, ini 
memasang target bisa membuka 100 gerai 
Geprek SAy. Ada dua paket waralaba yang 
Shandy menawarkan: Paket Simpel dengan 
investasi Rp 20 juta dan Paket Komplit Rp 25 
juta. Shandy optimistis, target pembukaan 100 
gerai bisa tercapai. Selain menyukai kuliner, 
Shandy yakin bisnis di bidang ini pasti bisa 
diterima masyarakat. Menu yang disajikan 
seperti  ayam geprek, ayam krispi, dan ayam 
gepuk dengan lima pilihan sambal. “Ada 
sambal original, bawang, matah, cabe ijo, 
dan kecombrang.” Untuk pemasaran, Shandy 
juga memanfaatkan jalur daring juga dengan 
memanfaatkan akun Instagram khusus usaha 
kuliner ayam gepreknya. (teks:eri/ft:ist)                                                
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Ciptakan Pasar 
Tradisional yang 
Modern

Arief Nasrudin
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Arief Nasrudin, Direktur Utama 
Perumda Pasar Jaya optimis dengan 
eksistensi pasar terutama di DKI 
Jakarta. Perumda Pasar Jaya yang 

menaungi 153 pasar dengan membina lebih 
dari 100 ribu pedagang, ditambah lokasi pasar 
strategis yang menjadi pusat keramaian, pasar 
merupakan bisnis yang luar biasa.   

Diakui Arief, dengan manajemen 
professional, di sebuah pasar bisa dibangun 
berbagai sudut bisnis dari skala kecil hingga 
besar. Bahkan, termasuk bisnis properti 
sekalipun bisa dilakukan di pasar. “Jadi kalau 

peluangnya pasti besar, tinggal bagaimana 
membangun manajemen professional yang 
bisa melihat kesempatan ini untuk melakukan 
diversifikasi,” ujarnya.

Pasar Jaya sendiri diketahui sebagai pasar 
tradisional yang memiliki visi menjadi pasar 
tradisional yang modern. Terkait hal ini, Arief 
menjelaskan jika modern itu bukan berarti 
harus menjadi pasar modern. “Yang dimaksud 
modern disini adalah dari sisi operasionalnya. 
Manajemennya yang harus modern. Ikuti 
perkembangan zaman, misalnya, saat ini kami 
juga masuk ke digitalisasi, digital finance, 
ekonomi digital, dan lainnya. Nah, itu adalah 
bagian dari modernisasi pasar,” ujarnya.

Lalu dimana letak tradisionalnya? 
Tradisionalnya itu heritage yang harus tetap 
dijaga seperti tawar-menawar yang masih 
bisa dilakukan. Secara umum performa pasar 
tradisional juga semakin berubah menjadi lebih 
baik. “Dulu para pedagang mungkin masih 
pakai kaos singlet di pasar, sekarang tidak lagi. 
Dulu pasar identik dengan kumuh dan becek, 
sekarang ini perlahan sudah lebih baik.”

Menurutnya, berdasarkan beberapa survey, 
pasar tradisional masih cukup diminati untuk 

Potensi bisnis di pasar masih 
memiliki peluang yang cukup cerah. 
Pasar masih menjadi pusat tujuan 
masyarakat untuk membeli barang-
barang yang dibutuhkan. Perumda 
Pasar Jaya yang memiliki 153 titik 
pasar di DKI Jakarta membuktikan 
jika pasar menjadi sentral aktivitas 
bisnis yang menjanjikan.
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dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. 
Bertumbuhnya pasar modern diyakini tidak 
akan menggerus pangsa pasar tradisional. 
Sebab, pasar modern hadir untuk melihat 
kebutuhan konsumen yang bersifat up to date. 
“Bagi mereka yang mau fix price, ya pergilah 
ke pasar modern. Tapi di pasar tradisional itu 
tidak bisa terapkan fix price. Menjamurnya pasar 
modern ini tidak juga membuat pasar tradisional 
menjadi sepi. Tugas pemerintah termasuk kita 
semua, bagaimana pasar tradisional ini agar 
memiliki daya tarik tersendiri yang tidak ada di 
pasar modern.”

Arief justru melihat beberapa tantangan 
dari sisi yang lain seperti bisnis online yang 
semakin berkembang. Bisnis online inilah yang 
perlu diantisipasi oleh para pedagang di pasar. 
Untuk itulah para pedagang juga perlu untuk 
ikut terlibat dalam perkembangan bisnis online 
ini. “Online shopping yang sudah merebak ini 
jangan dihindari. Justru bagaimana caranya agar 
pedagang pasar tradisional ini bisa masuk juga 
ke dalam konsep industry 4.0.”

Diketahui, online shoping ini bukan 
mengincar segmen atas melainkan segmen 
bawah yang umumnya ibu-ibu di rumah. 
Tipikalnya mereka gunakan gadget untuk 
belanja online. Dengan begitu, mereka tidak 
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perlu lagi berkunjung ke pasar. “Nah, para 
pedagang ini bisa ikut masuk jadi player di 
online itu.”

Edukasi digitalisasi ini sudah dilakukan 
Pasar Jaya sejak 2017. Misalnya di Pasar 
Mayestik, transaksi sudah dilakukan secara 
cashless, ada juga digital advertising dan 
fasilitas wi-fi gratis untuk para pedagang dan 
pengunjung pasar. “Digitalisasi ini sudah kami 
mulai tapi ini belum selesai. Termasuk kampanye 
cashless society yang menjadi bagian dari 
digitalisasi, ini sudah kami lakukan meskipun 
masih belum bisa menyeluruh di setiap pasar,” 
ucapnya.

Selain online shopping, hambatan lainnya 
adalah soal Sumber Daya Manusia (SDM). Bicara 
SDM, para pedagang pasar memang perlu 
waktu untuk edukasi. Untuk itulah Pasar Jaya 
membuat training center agar para pedagang 
semakin berdaya dan melayani sepenuh hati. 
“Teknologi kan sudah sangat berkembang, 
bahkan di Cina semua pasar tradisional sudah 
pakai digital. Nah, kita ini masih perlu waktu 
untuk mengedukasi para pedagang. Digital 
oke lah, tapi sekarang ini servis aja dulu 
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deh. Artinya, pedagang harus bisa melayani 
konsumen dengan baik dan berpenampilan 
rapi. Kenyamanan dan kebersihan juga harus 
diutamakan,” terangnya.

Ke depan, Pasar Jaya menginginkan agar 
bisa memberikan permodalan yang mudah dan 
digital ada di setiap pasar. “Tapi untuk semua 
ini gak mungkin kami sendiri. Pasar ini harus 
dibangun bersama. Dalam pengelolaan ini kami 
perlu masukan, input, dan ide konstruktif untuk 
pengembangan pasar ke depan,” ungkapnya.

Strategi dan Inovasi 
Untuk meningkatkan daya tarik pasar 

tradisional, Pasar Jaya yang berada di bawah 
Pemprov DKI Jakarta ini melakukan sejumlah 
terobosan baru. Salah satunya, pasar yang 
terintegrasi dengan rumah susun. Dengan cara 
ini diyakini pasar tradisional akan semakin hidup. 

Arief bercerita, di sejumlah Negara maju 
justru pasar tradisional tumbuh dengan baik. 
Kuliner tradisional di fresh market di Amerika, 
Eropa hingga Australia, menjadi daya tarik untuk 
dikunjungi. “Gedung tua diubah sedemikian 
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rupa sehingga kesan tradisional muncul disana. 
Pengunjungnya ramai sekali,” tukasnya. 

Perumda Pasar Jaya terus berbenah untuk 
membuat diversifikasi agar pasar tradisional 
tetap dikunjungi konsumen. Arief optimis 
dengan hadirnya MRT, TransJakarta, dan 
kendaraan umum yang melintasi pasar, tentu 
akan semakin memudahkan masyarakat untuk 
belanja di pasar tradisional. 

Diversifikasi itu juga dilakukan dengan 
membuat pasar-pasar tematik seperti pasar 
buku, pasar craft, dan lainnya. Bahkan, Pasar 
Jaya juga mengembangkan konsep pasar 
yang terintegrasi dengan bioskop. 

“Kami juga membuat Mini Distribition 
Center atau Mini DC di setiap pasar agar 
para pedagang nantinya bisa beli barang 
yang akan dijual dari kami. Selain itu kami 
juga memiliki distribusi di luar pasar 
yang menjangkau hingga ke kelurahan-
kelurahan.  Dengan distribusi ini, mereka 
yang jauh ke pasar, warung-warungnya 
bisa membeli barang dari kami.”

Mini DC ini dibuat lantaran para 
pedagang yang baru mulai umumnya 
mereka bingung membeli barang grosir 
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murah. Atas dasar itulah, Pasar Jaya hadir 
bukan hanya dalam pendanaan tapi juga 
memenuhi kebutuhan barang untuk para 
pedagang. 

Ada pula program KJP Plus yang 
menyalurkan pangan murah bagi para 
pemegang KJP. “Banyak hal yang 
sedang kami kerjakan. Yang kami 
lakukan ini tentunya untuk membuat 
pasar tradisional menjadi lebih ramai 
lagi,” tutur Arief.

Arief menyebut, pasar 
tradisional di titik-titik tertentu 
sudah tumbuh dengan sangat baik. 
Pasar Tanah Abang, misalnya, 
perkembangannya cukup pesat. 
Bahkan, transaksi di Tanah Abang 
diperkirakan mencapai angka 
Rp250—Rp300 miliar per hari. 
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Selain Tanah Abang, pasar lainnya yang juga 
tumbuh dengan baik antara lain Pasar Mayestik, 
Jatinegara, dan lainnya.

Tapi tentu tidak semuanya ramai. Masih 
ada juga pasar-pasar yang minim pengunjung. 
Nah, di lokasi pasar yang sepi inilah diperlukan 
edukasi kepada para pedagangnya, seperti 
konsisten dalam berdagang, permodalan yang 
harus dibantu, kerja sama dengan koperasi, dan 
lain-lain.  “

Sementara terkait jumlah kunjungan, 
memang belum bisa dipastikan angkanya. 
Namun berdasarkan beberapa riset, jumlah 
lalulintas orang di pasar tradisional mencapai 
angka sekira 1—2 juta orang per hari. “Soal 
jumlah kunjungan memang belum ada angka 
pasti. Tapi kalau jumlah transaksi sih tumbuh 
terus. Meskipun ada juga yang mengeluhkan 
sepinya berdagang di pasar. Salah satunya 
karena orang sekarang ini sudah pintar 
berbisnis. Pedagang sayur, misalnya, sudah 
online dan masuk ke tiap perumahan, akibatnya 
pasar sepi. Kunjungannya mungkin sepi, tapi 
belinya sih tetap besar. Sebab para tukang sayur 
itu belanjanya juga di pasar.”

Dari sisi individu para pedagangnya, yang 
sukses berdagang di pasar banyak walaupun 
ada juga yang tidak tumbuh. Terkait hal ini 

       I April 2019 I Tahun XI I @eMajels74



Arief memberi saran, kalau tidak sukses dengan 
komoditas/barang tertentu, maka pedagang 
bisa beralih ke komoditas lain yang memiliki 
prospek lebih cerah. “Dia berjualan sayuran tapi 
tidak laku. Barangkali dia harus cari usaha lain 
agar bisa jalan. Sebetulnya, pasar itu kan tempat 
berkumpulnya orang, tinggal bagaimana kejelian 
kita dalam melihat potensi yang ada.”

Menurut Arief, Jakarta adalah satu-satunya 
kota di Indonesia bahkan dunia yang memiliki 
pasar terbanyak hingga 153 titik. Jumlah 
tersebut belum ditambah dengan Pasar Lokbin 
dan Loksem yang tersebar di berbagai area di 
DKI Jakarta.  

Arief mencatat, rata-rata orang yang 
berbelanja di pasar kebanyakan yang berusia 
35 tahun ke atas. Sementara generasi milenial 
tidak terbiasa belanja di pasar tradisional. Atas 
dasar inilah dibuatlah konsep pasar yang khusus 
menjamu para anak muda seperti Pasar Santa. 
“Kalau anak milenial tidak mau masuk ke pasar 
tradisional, selesai kita. Maka kami harus buat 
pasar yang mendekat ke anak muda seperti di 
Santa. Kuliner malamnya hidup di sana. Pasar 
yang kami kelola ini banyak, ke depan kami akan 
tata satu-persatu.”
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Sebagai orang yang berpengalaman di 
pasar, dirinya juga memberikan sejumlah kiat 
sukses untuk para pedagang. Ia menekankan 
pentingnya kejujuran, salah satunya dengan 
tidak “memainkan” timbangan. Transparan 
juga menjadi kiat penting untuk sukses dalam 
berbisnis. Transparan itu, katanya, kalau ambil 
untung tidak terlalu besar. “Untuk manajemen, 
jangan ada pungli. Manajemen harus transparan. 
Lalu, perlu adanya inovasi, promosi, dan 
integrasi tempat.”

Dari semua proses tersebut, ketekunan 
menjadi kunci utamanya. Jangan mudah 
menyerah. “Kalau orang lain bisa sukses, kenapa 
kita tidak bisa? Persaingan itu pasti ada, tapi 
harus sportif. Sebagai pusat keramaian orang, 

lokasi yang tepat untuk berwirausaha, ya di 
pasar tempatnya. Kalau di pinggir jalan kita 
masih harus mengundang orang. Sementara 
di pasar ini konsumen datang sendiri. Tinggal 
bagaimana kita bisa mengemas barang yang 
akan dijual menjadi lebih menarik di mata 
konsumen,” demikian Arief. (Cucun Hendriana/
Foto: Reza, ist) 
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Dhidit Widhiarti Hadisubrata

Bisnis produk kecantikan masih 
memiliki prospek yang cukup 
menjanjikan. Salah satu yang 
sukses di bidang ini, misalnya, 
Dhidit Widhiarti Hadisubrata 
yang berhasil membawa 
produk lokal hingga ke pasar 
mancanegara.

PRODUK 
KECANTIKAN 
LOKAL YANG 
TEMBUS PASAR 
UNI EROPA
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Pasar kecantikan Uni Eropa yang 
kondusif menjadi target Dhidit Widhiarti 
Hadisubrata bagi pengembangan usaha 
produk kecantikannya. Gagasan besar 

dan kreativitasnya yang berhasil menginspirasi 
para wanita untuk kreatif dalam berkarya, 
khususnya menjadi startup produk kecantikan 

Pemilik Brand Neneq Java Essentials dan JE 
Java Essentials ini mengawali pasar penjualan 
produknya ke Uni Eropa dan baru dua tahun ini 
memasarkan produk kecantikannya di Tanah Air

Menurutnya, dengan memasarkan 
produknya ke luar negeri, hal itu akan membuat 
Indonesia dikenal melalui produk kecantikannya. 
“Alasan saya memasarkan produk ke luar negeri, 
terutama ke Uni Eropa, karena saya ingin agar 
Indonesia dikenal lewat produk kecantikannya. 
Sebab di semua packagingnya tertulis Made 
in Indonesia,” terang wanita yang biasa disapa 
Dhita ini.

Perempuan yang gemar olahraga berlayar 
ini, bertekad untuk bisa lebih baik lagi ke 
depannya dengan mampu memberikan 
kontribusi untuk bangsa melalui bidang 

kecantikan. “Saya berharap apa yang telah saya 
peroleh tidak hanya menjadi satu kebanggaan 
diri tetapi juga bisa menginspirasi banyak 
orang khususnya bagi kaum wanita. Saya 
ingin kaum wanita dapat melakukan berbagai 
kegiatan positif dalam mendukung program 
pembangunan di berbagai bidang kehidupan,” 
tandas Dhita.

Diakui Dhita, sejak kecil dirinya memang 
mengagumi sejumlah wanita sukses dari 
Indonesia seperti Mooryati Soedibyo, Martha 
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Tilaar, Retno Iswari Tranggono Dirut perusahaan 
kosmetik PT. Ristra Indolab dan Grand House 
of Ristra. Selain itu, ada pula sosok lain seperti 
Toeti Adhitama, Coco Chanel (Perancis), 
Helena Rubinstein (Australia), dan model cantik 
Carolina Herrera (designer dan pengusaha 
asal Venezuela). Dhita berkeinginan mengikuti 
jejak langkah keberhasilan para wanita sukses 
tersebut.

“Ya, sejak kecil, saya sangat mengagumi 
wanita Indonesia seperti Ibu Mooryati Soedibyo, 
Martha Tilaar, Retno Iswari Tranggono, dan 
lain-lain. Nah, mulai usia remaja keinginan untuk 
menjadi sukses seperti mereka semakin kuat. 
Alhamdulillah, akhirnya cita-cita itu bisa diraih 
lewat Brand Neneq Java Essentials dan JE Java 
Essntials yang saya bangun,” cerita wanita 
kelahiran 1969 ini.

Baginya, arti kesuksesan adalah tercapainya 
cita-cita yang diikuti dengan semua visi-misinya, 
dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, 
dan segala sesuatunya dengan seluruh lapisan 
masyarakat.

“Yang membuat semangat itu bisa berbagi 
dengan banyak orang. Apa yang saya peroleh 
ini, selain dukungan dari ibu saya yang sangat 
saya hormati, sayangi dan cintai, juga dukungan 
keluarga. Sebelumnya, saya banyak dibimbing 
oleh Almarhum ibu Toeti Adhitama, tante saya 
sendiri. Dia memberi inspirasi saya untuk jadi 
wanita mandiri, bisa menjadi wanita yang tegas 
dan tidak cengeng dalam menghadapi segala 
rintangan yang sedang dihadapi,” terangnya 
lagi. 
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Kesulitan Mendapat Produk 
Berkualitas

Dhita mengawali bisnis di bidang kecantikan 
ini lantaran dirinya kesulitan mendapat produk 
Indonesia dengan kualitas merek luar negeri. 
Atas hal itu dirinya menciptakan brand yang 
setara dengan kualitas luar negeri.

“Awalnya saya susah mendapatkan produk 
lokal yang setara dengan kualitas merek 
luar negeri. Sejak saat itu, saya bertekad 
untuk membuat produk Indonesia yang 
memiliki kualitas sama dengan produk luar 
negeri. Meskipun pada prosesnya ternyata 
tidak gampang juga, terutama dalam hal 
kelengkapan sertifikasi-sertifikasi nasional & 
internasionalnya.”

Selain itu, bisnis yang kini dijalaninya itu 
juga berlatar belakang dengan hobinya yang 
senang berada di luar dan bermain dengan 
cahaya matahari. “Hampir seluruh hobby 
saya itu ber-challange dan selalu berada di 
bawah teriknya sinar matahari. Karena itu, saya 
menciptakan produk yang bisa menjaga kulit 
atau rambut tetap terawat, tanpa takut terkena 
paparan  sinar matahari saat beraktivitas,” 
ujarnya.

Diketahui, brand Neneq Java Essentials 
produk yang dihasilkannya itu berbahan dasar 
menggunakan kayu cendana. Produknya antara 

lain sun tanning oil, sun screen SPF30, after 
sun cream, body scrub cream, shower gel, 
body lotion, shampo, hingga hair conditioner. 
Sementara untuk brand JE Java Essentials 
menggunakan kayu  cendana dan bunga  
frangipani, lavender dan orange dengan 
rangkaian produk seperti massage oil, body oil, 
face & body mist, aromatic room fragrance, dan 
lain-lain. 
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Fahmy Rafdiansyah

Kekayaan alam berupa hasil laut telah menginspirasi Fahmy Rafdiansyah untuk 
menghasilkan sesuatu yang akhirnya mendatangkan pundi-pundi rupiah. Ia 

membuat camilan berbahan dasar jenis ikan layur atau ribbon fish. Ikan perairan 
laut ini mudah dikenali dari bentuknya yang panjang dan ramping. Ikan ini 

tersebar di perairan tropika maupun sedang dan ada di hampir seluruh pesisir 
Indonesia.
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Di daerah Fahmy di Pantai 
Pangandaran, Jawa Barat saat sudah 
musim, nelayan sehari bisa mendapat 
200 kilogram bahkan lebih. “Jadi 

dari total tangkapan nelayan yang ada disini, 
sehari bisa mencapai 2 ton atau 2.000 kilogram 
banyaknya dan hampir 100% produknya di 
ekspor keluar negeri,” ujarnya. Namun masih 
banyak yang awam tentang ikan ini. Memang 
kebanyakan ikan laut dengan kualitas dan 
perawatan yang bagus penjualannya untuk 
pasar luar negeri sehingga harganya jadi 
tinggi. “Sebagai contoh ikan layur yang paling 
kecil, ukuran 100-200 gram per ekornya, bisa 
mencapai Rp30ribu per kilo. Ukuran 500-700 
gram, harganya Rp70ribu per kilonya. Belum 

lagi kalau dolar naik, harganya bisa terus 
tinggi.” Lebih lanjut lelaki kelahiran Kuningan 
ini menceritakan karena untuk ekspor maka 
kualitas produk dan perawatan harus ekstra. 
“Untuk ikan layur sendiri, walaupun masih segar, 
badan keras tidak lembek tapi kalau kulitnya 
lecet atau pecah perut itu sudah termasuk 
reject.” Padahal jika sudah reject maka harga 
jualnya turun drastis dari Rp30 ribu bisa menjadi 
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Rp12 ribu bahkan bisa sampai tidak laku atau 
dijual ke tukang asin hanya seharga dua ribu 
hingga lima ribu rupiah.

Nah dari situ ide pembuatan ikan krispi 
dimulai. Bisnis hasil laut salah satu bidikannya, 
karena Pangandaran memiliki potensi ikan 
yang berlimpah. Setelah masa kontrak kerjanya 
habis di Papua Barat tujuh tahun lalu, ia pun 
memilih pulang kampung dan mencoba 
menggali potensi yang ada di daerah. Ia pun 
merintis usaha di bidang pengolahan makanan 
dengan berbahan baku ikan laut dengan 
memanfaatkan produk reject tersebut untuk 
dijadikan produk camilan yang kemudian diberi 
nama Cripsea Snack Indonesia. Bahan dasar 
yang digunakan cumi, ikan, udang, kulit ikan, 
dan baby crabs yang kemudian diolah secara 
higienis dan dikemas dengan kemasan food 
safety. “Supaya nantinya setelah di distribusikan 
produk bisa sampai ke tangan konsumen masih 
tetap enak dan sehat,” kata anak ketiga dari 
lima bersaudara ini. Produk yang pertama kali 

dibuatnya ikan krispi setelah itu baru produksi 
cumi, udang dan baby crabs. Kuantitas produk 
yang dihasilkan dalam satu bulan sekitar 2.500 
dengan omzet sekitar Rp40 juta. 

Sebelum menekuni usaha camilan ini, 
Fahmy yang gemar memancing dan adventure 
ini bekerja sebagai supplier produk hasil laut 
untuk kebutuhan ekspor maupun lokal. “Saya 
membeli produk hasil tangkapan nelayan, untuk 
produk kualitas ekspor, kemudian saya supplai 
ke eksportir-eksportir yang ada di Jakarta dan 
untuk lokal, saya supplai ke restoran-restoran 
seafoods yang ada di Pangandaran maupun 
di Bandung.” Saat memulai usaha camilan 
ini sebenarnya Fahmy nyaris tanpa modal. 
Kalaupun keluar modal waktu itu kurang lebih 
satu jutaan. “Karena bisa dibilang diberi modal 
oleh calon reseller, agen, dan distributor. Belum 
lagi mereka yang sudah melakukan pesanan 
pembelian terlebih dahulu.”

Sedangkan untuk memperkenalkan produk 
camilan buatannya, Fahmy melakukan promo 
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endorsement atau endors teman-temannya di 
media sosial. “Promosi produk 80% dilakukan 
di Instagram. Sisanya ada yang di Facebook, 
Twitter, Whatsapp, dan koran.” Menariknya, 
Fahmy tidak mengeluarkan biaya promosi sama 
sekali alias gratisan karena banyak kenalan 
dan teman yang mau membantu. Efek yang 
dirasakan Fahmy sangat luar biasa karena 
produknya mulai dikenal dan banyak yang ikut 
bergabung menjadi reseller dan agen sehingga 
Fahmy memberikan sebutan Team Cripsea. 
Para pendaftar berasal dari Padang, Bandung, 
Jakarta, Jogja, Cirebon hingga Papua.

Selama menjalankan usaha ini, Fahmy 
mengaku tidak menemui kendala terutama 
dalam hal bahan baku karena semua mudah 
di dapat. Sementara dalam menghadapi 
kompetitor, Fahmy

tidak pernah mempermasalahkannya. 
“Karena saya berpikir selama produk kita enak, 
kenapa takut. Biarpun ada yang banting harga, 
saya tidak mau ikut-ikutan. Sebab saya percaya 
konsumen berani mengeluarkan uang buat 
sesuatu yang memang setimpal.” Bagi Fahmy ia 
lebih senang memikirkan bagaimana menjaga 
rasa, kualitas dan bisa terus memberikan 
produk yang terbaik untuk konsumen. Rencana 
ke depan untuk memajukan usaha, Fahmy 
ingin bisa terus berkreasi dan berkarya untuk 
membuat produk-produk hasil laut baru yang 
bisa diterima di masyarakat baik untuk pasar 
lokal maupun ekspor.

Fahmy pun berbagi kiat dalam membuka 
usaha. Menurutnya setiap orang punya 
kesempatan untuk bisa membuka bisnis dan 
menjalankan bisnis. Jatuh bangun dalam bisnis 
adalah makanan seorang pengusaha. “Jatuh 
adalah makanan supaya kita lebih semangat 
membangun lagi.

Sering-sering melihat ke mereka yang 
sudah di atas supaya semangat kita termotivasi 
dan  sempatkan untuk membaca mulai 
dari buku, blog artikel dan lain-lain untuk 
mengasah dan membuka fikiran kita agar 
bisa terus berkembang.” Lebih lanjut Fahmy 
menambahkan bahwa  

Sebenanrnya tidak ada alasan mengatakan 
tidak punya modal berbisnis. Alasan tersebut 
tidak lagi berlaku di zaman sekarang. “Kalau 
kita benar, kalau kita jujur. Semua orang bisa 
percaya pada kita,” ujarnya. Untuk Fahmy 
menekankan pentingnya untuk membuat suatu 
rencana. Namun jangan terlalu lama dan segera 
realisasikan sebuah ide yang ada di pikiran. 
Karena sayang jika hanya menjadi sampah 
dalam pikiran saja. “Ide itu menjadi mahal jika 
bisa dikemas dan dieksekusi menjadi sesuatu 
yang profitable dan bisa memberikan manfaat 
walaupun hanya untuk 1 dan 2 orang saja.” 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Marshall Sautlan memandang kebanyakan kaos yang ada saat ini memiliki desain 
yang terlalu sederhana namun harganya tinggi. Marshall pun merasa tergerak 
untuk merancang desain yang lain daripada yang lain. Sebuah kaos unik yang 
didesain dengan nada satire mengenai keseharian banyak orang, terutama para 
karyawan. 
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Berangkat dari ide tersebut, maka usaha 
ini didirikan akhir tahun 2018, Marshall 
mendirikan usaha kaos dengan merek 
dagang Wakaba yang diambil dari 

bahasa Jepang dan memiliki arti young leaf 
alias daun muda. Itu lah mengapa pangsa 
pasarnya adalah pada rentang usia 20 sampai  
35 tahun ke atas, yang memang sudah memiliki 
penghasilan tetap. “Sejalan dengan namanya, 
visi kami adalah untuk terus menawarkan 
produk yang baru setiap saat dan tidak pernah 
membosankan, seperti anak muda yang selalu 

semangat.” Karena beberapa desain yang 
dirancang sendiri maka untuk saat ini, Marshall 
baru menjual produk berupa kaos dalam jumlah 
yang relatif terbatas. Produk kaos yang dibuat 
bisa untuk perorangan, kelompok maupun 
perusahaan.

Sebelumnya menekuni usaha kaos, Marsall 
pernah membuat bisnis sepatu kulit berbasis 
online yang bekerjasama dengan salah satu 
merek lokal asal Bandung. Namun, seiring 
berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap 
sepatu kulit menurun dan mulai beralih ke 
sneakers. “Akhirnya saya memutuskan untuk 
berhenti dan mencari bisnis lain dan muncul 
Wakaba ini. Jauh sebelum itu, saya juga pernah 
mendirikan bisnis jasa pembuatan kaos satuan 

dan jumlah banyak, namun pada akhirnya kalah 
saing,” tutur lelaki kelahiran Bekasi ini. 

Ketika ditanya modal awal saat mendirikan 
usaha? Marshall yang hobi membaca komik ini 
mengaku tidak ada modal awal. “Jadi sebelum 
Wakaba berdiri saya sudah mulai berjualan kecil-
kecilan.” Ayah Marshall adalah seorang pegawai 
swasta dan ibu memang sering berdagang. 
Waktu masih umur 9 tahun keluarga Marshall 
pernah membuat toko kecil di dekat rumah, 
sayang pada akhirnya toko itu bangkrut. Namun 
Marshall terlanjur menyukai bisnis dan ia merasa 
dari pengalaman toko itu, niat berbisnisnya 
muncul. Maka tak heran bila sejak masih duduk 
di bangku SMA, Marshall sudah hobi berdagang 
dan ketika memasuki usia kuliah ia mulai bisnis 
kaos kemudian sepatu kulit bersama teman. 
“Nah, teman saya itu yang punya modal dan 
saya hanya berjualan saja. Uang hasil itu saya 
simpan sebagian, nilainya mungkin di bawah Rp 
3 juta dan sampai sekarang masih sisa.”

Saat memulai usaha kaos tersebut, Marshall 
membuat tiga desain yang ditawarkan ke calon 
pembeli dan seluruhnya bersifat made by 
order. “Tidak ada modal di sana, hanya ongkos 
saja. Prosesnya, saya bersama beberapa rekan 
membuat bengkel sablon kecil-kecilan, lalu 
pesanan yang sudah diterima kami jadikan 
bahan acuan untuk produksi,” jelas bungsu dari 
tiga bersaudara ini.  
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Bahan baku didapat Marshall dari market 
place. Ia mengaku tidak mau repot dan mencari 
cara yang efisien. Tapi memang ada rekanan 
yang menjadi salah satu distributor lamanya 
yang memperkenalkan pada seorang teman 
yang punya bisnis serupa. 

Total item yang diproduksi ada 10 desain, 
tapi Marshall sudah punya amunisi 20 desain 
lebih yang bisa dikeluarkan seketika jika modal 
produksi mencukupi. Namun yang pasti dalam 
sebulan kuantitas produk yang dihasilkan 
sekitar 7 lusin atau 84 kaos per bulan. Di luar 
brand, alias pesanan perorangan, kelompok 
atau perusahaan totalnya sudah lebih dari 
3.000 kaos sejak berdiri. Harga produk berkisar 
Rp40.000 sampai Rp150.000 dengan omzet 
sebelum dipotong biaya dan ongkos pembuatan 
sekitar Rp250 juta lebih.

Dalam memasarkan produknya, penggemar 
musik hip hop menggunakan media sosial 
yaitu instagram. Dari sana pemasaran melalui 
endorse (secara gratis) dengan beberapa 
kenalan sekaligus dari mulut ke mulut. Rencana 
ke depannya nanti untuk memajukan usaha, 

Marshall ingin menabung dan eksplorasi. 
“Cita-cita kami ingin memiliki toko dan bengkel 
percetakan sendiri dan menjual seluruh produk 
pakaian secara end to end. Mulai dari kaos, 
jaket, kemeja, polo shirt, hoodie, celana, kaos 
kaki, dan sebagainya.”

Selama menjalankan usaha ini, kendala 
yang dihadapi Marshall adalah dari sisi produksi. 
“Karena keterbatasan modal dan alat, kami 
masih mengandalkan pihak ketiga kalau ada 
pesanan dengan jumlah banyak.” Hal tersebut 
tentunya menggerus margin dan lebih berisiko. 
Marshall lalu menyiasatinya dengan cara harus 
lebih aktif membangun relasi dan menjaga 
kepercayaan dengan pihak ketiga, sekaligus 
menjaga kualitas produk dan kepuasan 
konsumen sebagai prioritas utama. Demikian 
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pula kiatnya dalam menghadapi kompetitor 
yakni dengan

menghadirkan desain yang lebih orisinil dan 
tidak mengikuti arus kebanyakan. “Tentunya 
menjaga kualitas seluruh produk dengan harga 
yang bersaing,” ujarnya. 

Marshal pun tak keberatan berbagi tips 
dalam menjalankan usaha. Menurutnya jika 
ingin membuka usaha maka harus bisa menjadi 
diri sendiri dan jangan pernah takut kalah 
bersaing. “Hanya karena bisnis Anda sudah 
banyak dilakukan banyak orang bukan berarti 
Anda tidak bersaing, keterbatasan modal itu 
hanya alasan saja,” tuturnya. Lebih lanjut ia 
mengatakan bahwa sda banyak orang yang 
memulai bisnis tanpa modal uang. Tapi di era 
yang saat ini sudah serba digital, Marshall 
menyarakan untuk memanfaatkan media sosial 
dan teknologi semaksimal mungkin. “Bangun 
relasi sebanyak-banyaknya dan jadikan berjualan 
sebagai hobi bukan sebagai mata pencaharian, 
dengan begitu kita tidak akan mudah menyerah 
dan bisa lebih santai menghadapi tekanan. Pasar 
di Indonesia begitu besar untuk dilewatkan,” 
tandasnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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‘Nyalon’ agar tampil tetap cantik, masih digandrungi 
banyak orang. Tak aneh, jika bisnis salon dan spa 
tetap bertumbuh di kota-kota besar. Salah satu salon 
yang bertahan hingga 25 tahun adalah Sari Salon. 
Konsumennya beragam, berasal dari kalangan asisten 
rumah tangga hingga selebritas di Tanah Air. Kunci 
suksesnya melayani dengan setulus hati.
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RR Sarwo Indah sejak kecil memang 
sudah menyukai dunia kecantikan. 
Bakat tersebut kemudian 
diimplementasikan dengan membuka 

salon kecil di rumahnya. Ketekunan dan 
keuletannya membuahkan hasil, sebab di 
kemudian hari dirinya berhasil membesarkan 
bisnis salonnya.

Seiring dengan waktu, keterampilannya 
dalam industry ini pun semakin terasah. Dia 
bercerita, salon yang dirintisnya itu pertama 
kali dijalankan olehnya bersama seorang 
pembantunya. Selama dua belas tahun, ia 
menerjuninya secara langsung. “Saya kan hobi 
di bidang ini, terjunin sendiri selama 12 tahun 
sampai kemudian bisa berkembang,” tuturnya.

Diakuinya, keluarganya memang berlatar 
belakang sebagai pengusaha. Hanya saja, 
umumnya saudara-saudara yang lain bergerak di 
bidang kuliner, sementara dirinya seorang yang 
berkecimpung di bidang kecantikan. “Orang tua 
ada usaha restoran, demikian dengan saudara 
yang lain, arahnya lebih ke kuliner. Hanya saya 
sendiri yang di bidang salon,” terangnya.

Saat ini Sari Salon sudah berusia 25 tahun. 
Selama perjalanan itu, banyak suka-duka 
yang dialaminya dalam menjalankan bisnis. 
Sarwo Indah juga memberikan teladan dalam 
memenej sebuah bisnis, salah satunya terkait 

konsumennya yang turun-temurun. “Banyak 
langganan kami dari dia masih muda, lalu 
punya anak dan cucu, keluarga mereka menjadi 
konsumen setia kami sampa sekarang. Ini bukti 
jika konsep kekeluargaan membuat kami dekat 
dengan konsumen,” kilahnya.

Saat ini Sari Salon sudah memiliki 7 outlet 
di beberapa daerah seperti Jakarta, Depok, 
Bekasi, Serang, dan Semarang. Bahkan, lima 
tahun lalu usaha ini pernah menjalankan konsep 
bisnis waralaba. Hanya saja dalam perjalanannya 
banyak mitranya yang tidak sejalan dengannya. 
“Ini bagian dari cerita dukanya. Ternyata tidak 
mudah berhubungan dengan orang lain. Apalagi 

kalau orangnya tidak memiliki pengalaman 
di bidang bisnis. Beberapa kemitraan kami 
di Cibubur, Yogyakarta, dan daerah lainnya 
akhirnya berhenti.”

Dengan mengedepankan pelayanan prima 
terhadap konsumennya, Sari Salon mampu 
bertahan hingga sejauh ini. Secara bisnis, 
dirinya juga merasakan terus bertumbuh 
dari tahun ke tahun. “Salon ini kan bidang 
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jasa, maka pelayanan itu harus nomor satu. 
Kita harus ramah dengan konsumen, serewel 
apapun konsumen kita. Bisnis ini saya 
merasakan semakin berkembang. Penyebabnya 
ada beberapa hal seperti harga yang tidak 
mahal, tempat yang bersih, dan produk yang 
memproduksi sendiri. Ini kelebihan-kelebihan 
kami dibanding yang lain.”

Namun dirinya juga melihat, secara umum 
bisnis di bidang ini juga masih rentan terhadap 
kebangkrutan. Faktanya, banyak salon dan spa 
dengan investasi besar, dalam waktu yang relatif 
singkat, gulung tikar. “Ya, salon terus menjamur, 
tapi yang bertahan itu tidak banyak. Artinya, 
bisnis ini tidak mudah juga,” katanya.

Sari Salon sendiri arahnya lebih ke 
tradisional. Hal ini menjadi komitmen Sarwo 
Indah sejak awal. Menurutnya, yang tradisional 

itu hasilnya lebih baik dari pada yang instan. 
Sementara terkait perawatan yang dilakukannya, 
diakuinya, sangat lengkap. “Harga kami juga 
tidak tinggi. Saya ingin agar salon ini bisa 
dinikmati oleh semua kalangan, bahkan untuk 
asisten rumah tangga sekalipun. Ini benar-benar 
terjadi, karena konsumen kami ada juga para 
asisten rumah tangga sampai selebritas.”

Ekspansi ke Kosmetik dan Kuliner
Sukses dengan salon dan spa yang 

dirintisnya, Sarwo Indah semakin ekspansif 
dengan membuka bisnis di lini berbeda. 
Didukung sang suami, kini dirinya membuat 
pabrik kosmetik dengan brand Sari Cosmetics 
dengan aneka produk yang diproduksi, 
termasuk produk-produk untuk menunjang 
kebutuhan salon.
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Produknya pun sudah bisa ditemukan 
di seluruh daerah di Tanah Air. Hanya saja 
beberapa produk untuk keperluan salonnya, 
tidak dijual bebas di pasaran. “Yang menjadi 
keunggulan kami karena membuat produk 
sendiri seperti lulur rempah, mutiara, sampai 
ke ratus. Jadi pabrik kosmetik ini secara tidak 
langsung men-support bisnis salon yang saya 
jalankan.”

Selain itu, bisnis lain yang juga 
dijalankannya adalah dengan merambah 
ke bisnis kuliner sejak 6 tahun lalu. Dirinya 
mengubah haluan bisnis di Bali dari salon 
menjadi kuliner. “Saya buka ayam goreng 
kremes. Di Bali dulu saya ada salon yang 
berjalan hingga 10 tahun, tapi karena 

perkembangan terakhir lebih dominan ke 
pariwisata, saya ubah ke bisnis makanan,” 
sebutnya.

Dengan pengalamannya selama 25 tahun 
di dunia bisnis, Sarwo Indah memberikan kiat 
suksesnya dalam menjalankan sebuah bisnis. 
“Memulai bisnis itu, kecil pun tidak masalah. 
Ang terpenting harus telaten, sabar, fokus, dan 
dijagain. Tidak perlu lah buka langsung besar, 
tapi gak lama amblas. Lebih baik kecil tapi 
pondasinya kuat,” ucap wanita yang memiliki 
150-an karyawan ini.  Ke depan, jika tidak 
ada aral melintang, dirinya berencana untuk 
mengembangkan usahanya ke bidang edukasi 
dengan membuka sekolah kecantikan. (Cucun 
Hendriana/Foto: Reza, ist)
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ATTA
HALILINTAR

Bagi para pecinta YouTube, nama Atta Halilintar pasti sudah tidak asing. Ia merupakan salah satu YouTuber sukses dengan 12 juta subscriber. Pemilik nama asli Muhammad Attamimi Halilintar merupakan bagian dari keluarga Gen Halilintar. Ia anak sulung dari sebelas bersaudara Gen Halilintar. Selain dikenal sebagai vlogger, Atta juga merambah dunia diakui sebagai pengusaha muda kreatif. 
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BISNIS SELEB

http://www.tribunnews.com/tag/atta-halilintar
https://id.wikipedia.org/wiki/Gen_Halilintar


Masa Kecil
Atta lahir di  Dumai, Riau tanggal 20 

November 1994 adalah putra dari pasangan 
Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk. 
Ketenarannya berawal ketika sang ibu menulis 
buku bertajuk Kesebelasan Gen Halilintar: My 
Family My Team yang mengisahkan tentang 
perjalanan kehidupan keluarganya yang dengan 
11 anak, keliling dunia tanpa bantuan pembantu 
dan baby sitter. 

Baru setelahnya, satu persatu anggota 
Gen Halilintar dikenal masyarakat. Ditambah 
lagi, Atta yang selalu memanfaatkan peluang 
bisnis yang terlihat ini pun menciptakan channel 
YouTube miliknya sendiri dengan konten-konten 
menarik. Bahkan ia tidak ragu mengeluarkan 
uang puluhan juta untuk membeli squishy dan 
keperluan vlog lainnya. Video-videonya yang 
dibuatnya pun sangat bervariasi mulai dari daily 
life, rap, prank, gerebek rumah hingga Q & A.

Diperkirakan pendapatan Atta dari YouTube 
bisa mencapai milliaran.

Jiwa Bisnis
Ia telah mewarisi jiwa bisnis kedua 

orang tuanya. Keinginan Atta menghasilkan 
uang sendiri bermula dari kesulitan ekonomi 
keluarganya saat tinggal di Malaysia. Sejak 
kecil Atta tidak pernah meminta uang jajan 
kepada orang tuanya. Atta kemudian belajar 
untuk berbisnis saat itu ia masih duduk di 
bangku sekolah dasar. Ia menjual makanan 

seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak. 
Dari hasil jualannya, Atta mendapat uang saku 
untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika berusia 
11 tahun, Atta merintis bisnis kecil-kecilan 
dengan menjual nomor perdana. Usahanya ini 
pun berkembang hingga Atta punya konter 
sendiri. Sukses di bisnis kartu perdana, Atta 
menjajal usaha baru dengan menjual kendaraan 
bekas. Atta pernah pengalaman lucu ketika 
melakukan bisnis tersebut. Yakni sempat tidak 
dipercaya karena usianya yang masih terlalu 
muda. Namun ia berhasil membuktikan dengan 
sukses menjalani bisnis kendaraan bekas. 
Atta kemudian membuka usaha lagi dengan 
berjualan gawai dari Cina.

Sebagai salah satu orang yang sukses, Atta 
pun menekuni dunia bisnis dengan lebih serius. 
Bisnisnya pun beragam dari kuliner hingga 
travel. Berikut macam-macam bisnis yang 
dijalankan You Tuber berusia 24 tahun ini.

Kue Kekinian
Seperti beberapa artis lain, Atta juga 

memiliki bisnis kue kekinian. Kue Atta Halilintar 
ini bernama Cake Masa Depan. Kue tersebut 
adalah sebuah kue yang lembut dengan varian 
rasa menggunakan biskuit biskuit atau jajanan 
camilan kekinian dan laris. Ada 5 varian rasa 
yang disajikan oleh Cake Masa Depan by Atta 
Halilintar ini yaitu toblerone, snicker, orea 
vanilla, chizy velvet dan rainbow chaha. Toko 
pertamanya dibuka di Jogja. Selain di Jogja, 
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Atta juga punya bisnis kue Medan Mulaka 
dengan empat varian rasa, yakni Mulaka 
tiramisu, red velvet, keju dan cokelat. Seperti 
namanya, toko kue itu buka di Kota Medan. 
Atta menggandeng pengusaha usaha kecil 
menengah atau UMKM. Mengingat bolu cake di 
Medan cukup dikenal sebagai oleh-oleh, maka 
Atta juga menjual bolu.

Penerbitan Buku
Mengikuti jejak sang ibu yang sukses 

menulis buku, Atta pun terinspirasi untuk 
membuat buku. Tidak hanya menulis, Atta juga 
membuat penerbitan sendiri dengan nama 
AHHA Publishing sebagai penerbit bukunya 
yang berjudul Draw My Life. Buku tersebut 

Snack Masa Kini 
Selain kue, bisnis kuliner Atta yang lain 

adalah camilan kekinian dengan nama Ashiaaap! 
by Atta Halilintar. Kuliner ini adalah jajanan 
tradisional yang dikemas dalam konsep modern. 
Jenis snack yang dijual antara lain mie lidi, udah 
stick, makaroni fusili dan cilok kuah instan. 

Fashion
Atta juga merambah bisnis fashion dengan 

brand AHHA. Nama tersebut merupakan 
singkatan dari Atta Halilintar Habit. Bisnis 
fashion tersebut tidak hanya mengeluarkan 
produk seperti kaus, hoodie, jaket, dan sweter 
tapi  juga mengeluarkan produk aksesori seperti 
topi, kacamata hingga bandana. Sebagai media 
berpromosi, Atta yang memiliki gaya yang 
casual ini tak segan menggunakan outfit yang 
merupakan clothing line miliknya sendiri.

Hijab
Selain clothing line, Atta juga merambah 

bisnis busana muslimah. Bisnisnya ini 
dinamainya Atta Hijab yang menjual baju, 
pashmina serta busana kembaran ibu dan anak.
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berisi tentang perjalanan hidupnya, hingga tips 
membuka usaha. Dalam bukunya, Atta menulis 
kata-kata bijak yang dapat memotivasi orang 
untuk mencapai kesuksesan.

Tour and Travel
Atta juga melebarkan sayap ke dunia bisnis 

tour and travel bernama AHHA Travel.
Bisnis travel Atta ini menawarkan trip 

halal baik dalam maupun luar negeri juga 
menawarkan jasa umrah.

AHHA Management
Bisnis satu ini menawarkan jasa promosi 

usaha berupa endorse atau paid promote untuk 
para online shop.

AHHA Production
Ahha Production ini yang mendukung 

aktivitas Atta Halilintar saat jadi YouTuber. Lini 

bisnisnya ini pun berkembang pesat. Buktinya 
Atta Atta Halilintar menjadi YouTuber pertama 
di Asia Tenggara yang memiliki subscribers lebih 
dari 10 juta. 

 
Kerja Keras

Keberhasilan yang diraih Atta tak lepas dari 
kerja kerasnya. Baginya hal penting dalam bisnis 
adalah berani memulai dan jangan gampang 
menyerah.  Atta mengatakan saat melihat 
peluang maka harus langsung mencoba untuk 
menggeluti bisnis yang diinginkan. Karena 
walau sudah memahami ilmu bisnis sejak lama, 

jika tidak diterapkan maka akan sia-sia. Sesuai 
dengan prinsipnya ‘We sell what we wear, what 
we ear, what we utilize.’ Dengan menjual apa 
yang dia pakai dan dia rasakan manfaatnya, 
Atta tidak ragu untuk menawarkan barang 
dagangannya. Hal ini mendorongnya untuk 
berusaha dari hati dan berani memperluas 
peluang usahanya. Menurutnya, menjual 
barang-barang yang sering dipakai sehari-hari 
seperti baju hingga makanan bisa lebih mudah 
dibanding harus memperkenalkan produk baru. 
Selain itu, Atta juga menyarankan untuk tidak 
terjun berbisnis tanpa persiapan yang matang 
dan yang penting adalah menjaga semangat 
untuk terus melakukan hal baru guna mendapat 
sesuatu yang belum dicapai. (teks:eri/ft:ist)
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Saat ini kebutuhan untuk makeup tak hanya datang saat 
ada acara hajatan saja, tetapi berbagai acara bisa saja 

membutuhkan campur tangan jasa make up artis. Seperti ada 
fashion show, syuting atau untuk keperluan foto. Ternyata 
tren untuk menggunakan jasa ini kini tidak lagi didominasi 

perempuan, tapi kaum pria pun juga membutuhkan, hanya saja 
biasanya lebih simpel. Maka peluang usaha pun terbuka untuk 
menjadi make up artist dengan bayaran tentu saja bisa sangat 

menguntungkan. 
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Zeffa Zetira adalah salah satu 
professional Make up Artist (MUA). 
Bermula ketika Zeffa senang menonton 
acara America’s Next Top Model sekitar 

tahun 2011 dan karena seringnya menonton 
acara yang dipandu oleh Tyra Banks tersebut, 
ia membayangkan betapa serunya jika dapat 
bekerja dengan model-model profesional. “Saya 
sangat jatuh cinta dengan konsep-konsep make 
up serta photoshoot yang ditampilkan dalam 
acara tersebut,” ujarnya. Kebetulan pula Zeffa 
juga hobi menggambar sketsa wajah. Dua hal 
itu yang menjadi dorongan utamanya terjun 
ke dunia make up. Dua tahun kemudian, ia 
memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya 
sebagai Public Relationship di sebuah rumah 
mode. Sebelum total menjadi penata rias, Zeffa 
sengaja bertandang ke rumah sahabatnya yang 
sudah lebih dulu berprofesi sebagai make up 
artist. 

Sulung dari lima bersaudara ini 
menceritakan keluh kesahnya yang sangat 
berminat pada bidang profesi tersebut tetapi 
terhalang oleh kendala biaya sekolah atau 
kursus yang sangat mahal. Tak disangka 
teman tersebut menawarinya sebuah pilihan 
yaitu dengan menjadi asistennya. “Sebuah 
kesempatan besar karena saya jadi bisa melihat 
dan belajar secara langsung padanya.” Dari 
sana semuanya bermula. Teman tersebut 
ternyata tidak hanya mengajarkan bagaimana 
memegang kuas dan bleding, tetapi juga 

       I April 2019 I Tahun XI I @eMajels98

INDUSTRI KREATIF



mengajarkan bagaimana banyak hal. “Saya 
diajari cara mengelola dan menangani klien, 
menciptakan sebuah konsep, dan juga 
bagaimana mengarahkan model untuk bergaya 
di depan kamera,” tuturnya. Selama satu tahun 
lebih menjadi asisten, Zeffa yang senang 
membaca ini selalu menyisihkan gajinya untuk 
membeli produk-produk kosmetik satu demi 
satu hingga akhirnya semua lengkap. 

Tahun berikutnya, Zeffa mulai menhubungi 
fotografer yang bisa diajak kerja dan tidak 
mengharapkan bayaran karena ia akan membuat 
sebuah portofolio. “Waktu itu saya sama sekali 
tidak punya hasil make up yang bisa dijadikan 
contoh, banyak fotografer yang menolak karena 
tidak yakin,” keluhnya. Namun keberuntungan 
menghampirinya. Setelah beberapa bulan, 
salah satu fotografer yang sering bekerja sama 
dengan temannya tersebut mau membantunya. 

Kesempatan itu tentu saja tidak disia-siakan 
dan ternyata fotografer tersebut suka akan 
hasil make up Zeffa. Sejak itu satu demi satu 
Zeffa mulai dilirik fotografer yang menawarkan 
pekerjaan. “Mulai dari hanya dibayar dengan 
terima kasih sampai dibayar secara profesional.” 
Akhirnya waktu yang ditunggu Zeffa pun 
datang, ia mulai dikenal sebagai make up artist 
dan membawa bendera Zeffa Zetira hingga 
sekarang.

Sebagai make up artist banyak jasa yang 
ditawarkan untuk klien mulai dari make up plus 
hairdo, make up plus hijab styling, make up 
wisuda, pengantin, pesta hingga make up untuk 
di papan iklan, atau film, dan lain sebagainya. 
Kliennya pun sudah sangat banyak dan berasal 
dari berbagai daerah seperti Jakarta, Pangkal 
Pinang, Surabaya, Bandung, Bogor, dan lainnya. 

“Ada berbagai kalangan yang pernah saya 
tangani, diantaranya selebritis, sosialita, model, 
hingga ibu rumah tangga.” Artis yang pernah 
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menggunakan jasanya seperti Andi Arsyil, Nirina 
Zubir, Farah Quin, dan lain sebagainya. Untuk 
harga bervariasi tergantung jasa yang diberikan. 
Mak up saja Rp600.000, make up plus hairdo 
atau hijabdo Rp800.000. Karena Zeffa ber-
domisili di luar Jakarta, untuk yang keluar kota 
Jakarta Selatan ada biaya transportasi sekitar 
Rp 100.000 sampai Rp 300.000 tergantung 
jarak dan lokasi klien. 

Selama menjalankan profesinya, kendala 
yang dihadapi Zeffa adalah kehadiran para 
MUA baru yang terus bermunculan dengan 

penawaran harga yang lebih murah dan juga 
maraknya produk kosmetik palsu di pasaran. 
Belum lagi jika bertemu dengan klien yang re-
wel, banyak mau, banyak maunya, atau banyak 
nawar. “Saya harus punya kesabaran ekstra 
dalam menghadapi setiap kendala baik dari per-
saingan bisnis maupun dari karakter setiap klien 
yang dihadapi.” Sementara untuk mengatasi 
dalam persaingan bisnis, Zeffa menggunakan 
cara dengan selalu up to date terhadap tren-
tren make up terbaru dan mengombinasikan 
dengan karater dari make up nya sendiri. 

Terakhir Zeffa berbagi tips jika ada yang 
ingin menjalankan profesi seperti dirinya. 
Menurut Zeffa, make up artist adalah profesi 
yang cukup menjanjikan dengan penghasilan 
yang cukup menarik, sementara jam kerjanya 
cukup pendek. “Apalagi banyak masyarakat 
kita yang sangat konsumtif. Sudah tentu hal ini 
menjadi bidang pekerjaan yang cukup men-
janjikan jika dijalankan dengan serius dengan 
strategi marketing yang baik.” Namun Zeffa 
menyadari apapun bidang pekerjaan atau bisnis 
yang dijalankan, pasti selalu dijumpai kendala 
dan juga tantangan. “Saran saya, jangan pernah 
takut menghadapi tantangan, dan mengambil 
risiko. Jika dijalankan dengan sepenuh hati, pasti 
akan sukses juga pada waktunya,” tandasnya. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Dr. Andri, SpKJ, FAPM adalah seorang psikiater dengan kekhususan 
di bidang Psikosomatik dan Psikiatri Liaison. Kini ia sebagai wakil 
Indonesia satu-satunya di American Psychosomatic  Society dan 
The Academy of Psychosomatic Medicine, organisasi Psikosomatik 
yang berkedudukan di Amerika. Aktif di World Psychiatric 
Association pada bidang Psychiatric, Medicine and Primary Care. 
Tugas rutinnya mengajar di FK UKRIDA dan dokter penanggung 
jawab Klinik Psikosomatik RS Omni, Alam Sutera, Tanggerang.
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Bingung Setelah 
Berhenti Kerja

Hardian yang baik,
Sebenarnya ada baiknya tidak memutuskan sesuatu saat sedang 
tertekan termasuk dalam memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan. 
Sering kali saat orang tertekan pikirannya tidak mampu untuk berpikir 
secara logis untuk memutuskan sesuatu. Hasilnya dia bisa menyesali 
apa yang telah diambil sebagai keputusannya itu. Tidak semua orang 
memang mampu untuk berusaha sendiri dalam artian untuk memulai 
usaha sendiri, banyak di antara kita memang lebih menyenangi untuk 
bekerja dengan orang lain. Saran saya sekarang mungkin ada baiknya 
sementara untuk mencari pekerjaan apa saja yang mungkin bisa untuk 
mengisi hari. Mugkin tidak selalu perlu sesuai keinginan dulu sambil 
nanti mendapatkan pekerjaan yang disesuaikan dengan keinginan. 
Mungkin juga ini adalah cara lain untuk mendapatkan pengalaman lain 
di bidang yang lain selain apa yang telah ditekuni selama ini. Semoga 
saran ini bermanfaat. Salam Sehat Jiwa 

Dr Andri yang baik,
Saat bekerja ada perasaan 
tertekan yang membuat saya 
memutuskan untuk berhenti 
bekerja. Masalahnya hingga saat ini 
saya kesulitan mencari pekerjaan 
yang sesuai keinginan. Sedangkan 
untuk memulai usaha sendiri saya 
sama sekali tidak berpengalaman. 
Apa yang harus saya perbuat? 
Mohon sarannya. Terima kasih.

Hardian, Tangerang
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Bisnis Orang Tua 
Versus Bisnis Sendiri

Dr Andri,
Orang tua saya memiliki bisnis 
restoran. Kebetulan saya juga 
menyukai kuliner dan membuka 
toko roti. Masalah yang sering saya 
hadapi adalah sering dihubungkan 
dengan usaha orang tua. Padahal 
saya benar-benar memulainya 
dari bawah. Apa yang harus saya 
lakukan? Terima kasih.

Katherine, Serpong

Katherine yang baik,
Saya rasa tidak ada salahnya menghubungkan nama orang tua 
dengan kita karena memang punya hubungan darah dengan 
mereka. Mungkin yang sering menjadi hal yang tidak nyaman 
adalah ketika orang lain menganggap bahwa usaha kita adalah 
usaha orang tua dan kita tidak punya banyak peran di sana. 
Namun orang boleh berpendapat apapun tapi sebenarnya semua 
tergantung kita. Kalau kita bisa tetap fokus dengan apa yang kita 
lakukan biarlah apa kata orang lain. Mungkin kita bisa mengganti 
merek toko roti kita yang tidak terlalu ada kesan menempel ke 
orang tua kita. Tapi jika orang bertanya tentang hal berkaitan 
dengan usaha kita ya ada baiknya kita tetap menjawabnya sesuai 
dengan pertanyaannya. Kalau memang usaha itu adalah usaha 
kita sendiri jelaskan saja sedikit kepada si penanya tentang 
sejarah berdirinya toko tersebut. Mungkin dengan cara seperti ini 
kita bisa membuat mereka mengerti sedikit. Satu yang penting 
adalah selalu berpikir positif tentang apapun kata orang tentang 
usaha kita. Semua dimulai dari pikiran kita. Selamat dan sukses 
terus dengan usaha anda. Salam Sehat Jiwa 



Kartun Wajah merupakan jasa 
gambar dari foto menjadi seni 
kartun. Dari gambar kartun 
ini kemudian akan dicetak dan 
bisa dijadikan hadiah untuk 
beragam tujuan. Biasanya 
untuk hadiah kelulusan, 
pernikahan, anniversary dan 
ulang tahun. Untuk dekorasi 
biasanya berupa kartun 
keluarga atau kelompok 
sahabat anak muda, atau 
hanya untuk sekadar dijadikan 
avatar atau display picture 
sosial media.
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Karena sejak awal menggambar 
merupakan salah satu hobi yang 
dilakukan William Yanuar Adam 
maka saat menjalankannya pun ia 

tidak merasa tertekan. “Mengerjakan sesuatu 
yang kita suka itu akan menyenangkan dan 
tidak merasa kalau kita itu lagi kerja,” ujarnya.  
Selain itu lelaki yang akrab disapa Willi ini juga 
merasa kartun wajah merupakan sesuatu yang 
unik dan lain daripada yang lain. Menurutnya 
gaya seni kartun tersebut lucu dan anak muda 
banget. Sulung dari dua bersaudara tersebut 
menjelaskan bahwa sebenarnya sudah sejak 
dari tahun 2016, sewaktu masih kuliah ia sudah 
mulai membuat kartun wajah. Waktu itu hanya 
sebagai kegiatan pengisi waktu luang. Hasil 
dari karyanya tersebut kemudian ia tawarkan 
hanya ke lingkungan teman-temannya saja. 
Ternyata banyak sekali teman yang tertarik 
dengan karyanya dan minta dibuatkan kartun. 
“Karena semakin banyak yang berminat, 
saya jadi kepikiran untuk menjadikannya 
sebagai usaha. Lalu saya 
cari di internet berapa 
harga pasaran karya 
semacam ini. Ternyata 
mulai dari Rp50 ribuan.” 
Willi pun menjadi 
tertarik karena bisa 
sebagai tambahan uang 
jajan mahasiswa. Willi 
kemudian baru-baru 
benar aktif menekuni 
bidang tersebut 
sekitar November 
2018. Hanya 
saja tak sepeti 
bayangannya, saat 
awal masih minim 
orderan. “Saya menyiasatinya 
dengan memperbanyak portofolio dulu dan 
selalu melayani pembeli dengan baik dan 
ramah.”

Kalau ditanya modal untuk usaha bisa 
dikatakan hampir tidak ada. Karena ia sudah 
lama membeli laptop dan mouse seharga 
Rp2,5 juta saat masih belajar menggunakannya. 
Namun karena sekarang sudah digunakan untuk 
usaha maka ia upgrade ke Ipad agar pekerjaan 
berjalan efektif dan efisien. “Selain lebih mudah 
juga lebih cepat. Terus juga koneksi internet 
diperlukan juga untuk media promosi dan 
pemasaran melalui instagram.” 

Dalam sebulan minimal membuat 50 
gambar kartun wajah dibuat Willi. Harganya 
paling murah Rp30 ribu per wajah untuk 
standar pengerjaan waktu maksimal 3 hari dan 

harga paling mahal Rp50 ribu per wajah untuk 
pengerjaan 1 hari. Dalam mengatasi kompetitor 
Willi memilih main di harga. Ia ingin memberikan 
harga murah dan mampu mencakup semua 
kalangan, baik anak sekolah hingga pekerja. 
Sehingga kebanyakan pelanggannya berasal 
dari anak kuliah dan orang kantoran sebagai 
hadiah kelulusan dan kado pasangan. Untuk 
strategi pemasaran selain promosi melalui 
instagram, lelaki yang juga gemar bermain 
game ini juga menawarkan melalui semacam 
marketplace jasa luar negeri, membuka 
dropship dan juga bekerja sama dengan bisnis 
hadiah lain seperti bantal di Bandung, plakat 
akrilik  di Malang, dan cetak bingkai di Jakarta. 

Namun Willi mengakui ia juga menemui 
kendala dalam usahanya ini yang justru berasal 
dari dirinya sendiri. “Karena semuanya masih 
saya kerjakan sendiri. Saya sebagai owner, orang 
yang menggambar, orang yang memasarkan, 
juga sebagai customer service.” Namun Willi 
tetap menjalaninya dengan semangat sebab ia 
yakin bidang ini memiliki potensi yang masih 

sangat besar untuk dikembangkan 
lagi. (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.
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Pak Hasan yang baik,
Kelebihan yang akan Anda dapat bila 

mengambil bisnis yang dipasarkan secara 
franchising dibandingkan dengan membuka 
usaha sendiri adalah Anda akan menjalankan 
bisnis yang sudah teruji keberhasilannya. 
Anda akan dipandu oleh franchisor agar tidak 
mengalami salah jalan. Sedangkan mengenai 
modal usaha, Anda membutuhkan modal yang 
lebih besar dibandingkan bila Anda membuka 
usaha sendiri. Mari kita ulas satu persatu.

Dengan menjalankan sebuah bisnis model 
yang sudah teruji milik franchisor, kemungkinan 
keberhasilan Anda akan jauh lebih besar dari 
pada menjalankan usaha sendiri. Pemilihan 
lokasi tempat anda berusaha akan dievaluasi 
oleh franchisor. Bila cocok untuk menjalankan 
bisnis model milik franchisor, maka akan 
disetujui. Dan sebaliknya, bila tidak cocok, maka 
akan ditolak. Kalaupun terjadi kendala setelah 
lokasi disetujui dan bisnis sudah berjalan, 
Anda akan mendapat prioritas untuk relokasi 
ketempat yang lebih baik. 

Dalam melakukan investasi peralatan dan 
menyiapkan ruang usaha, Anda akan dipandu 
sesuai pengalaman sukses dari franchisor. 
Kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 
pengadaan/ investasi alat-alat kerja dan 

Pilih Franchise atau 
Buka Usaha Sendiri

Pak Royandi,
Apakah kelebihan mengambil franchise 
dibandingkan kita membuka usaha sendiri? 
Apakah modal yang dikeluarkan sama atau lebih 
murah/mahal. Mohon informasinya. Terima kasih.
njelasannya. Terima kasih.

Hasan, Lampung

interior/ eksterior tempat usaha. Demikian juga 
dalam mempersiapkan tenaga kerja, jumlah 
karyawan berikut susunan organisasinya tidak 
perlu lagi coba-coba. Mulai dari merekrut 
pegawai, klasifikasi pegawai, teknis materi 
dan tehnik pelatihan, pembagian tugas kerja, 
besaran gaji setiap karyawan dan cara-cara 
remunerasi, semuanya telah diatur tata caranya. 

Dalam hal produk yang akan dijual, 
mulai dari tata cara pengadaan, pemajangan, 
perletakan, penyimpanan, pemesanan ulang, 
semua sudah diatur dan difasilitasi. Anda 
tidak perlu lagi bernegosiasi mengenai harga 
dan kualitas terhadap supplier. Anda tinggal 
memakai network milik franchisoryang sudah 
teruji dan terpercaya.

Bagaimana dengan hari pertama 
pembukaan usaha? Anda akan dibantu 
dalam pelaksanaannya dengan besaran dana 
marketing yang terukur dan cara yang paling 
efisien dan efektif. 

Dalam hal pemasaran, branding akan 
dikejakan oleh franchisor. Anda hanya 
melakukan aktivitas selling, yaitu hanya 
memasarkan produk anda langsung pada 
konsumen.

Ketika masa anda beroperasi, akan ada 
saja masalah yang timbul, baik dari konsumen, 
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suplier, lingkungan, dan lain-lain. Semua ini 
akan dimudahkan karena anda memiliki tempat 
bertanya. Franchisor akan bertindak seperti 
konsultan bisnis anda. Sehingga Anda tidak 
perlu “mengarang” sebuah atau beberapa 
tindakan untuk mengatasi masalah-masalah 
yang timbul.

Bagaimana bila Anda membuka usaha 
sendiri? Maka semua hal yang tersebut diatas 
harus Anda laksanakan sendiri. Melakukan 
trial and error atau coba-coba. Bila Anda 
menyatakan pernah bekerja dan memiliki 
pengalaman pada usaha tersebut, akan sangat 
membantu. Hanya perlu Anda ingat, bahwa 
pengalaman tersebut apakah benar-benar Anda 
alami sendiri semuanya. Biasanya pengalaman 
tersebut tidak berdiri sendiri karena Anda 
bekerja dalam sebuah team work. Dalam 
berusaha sendiri, hal-hal seperti tersebut di 
atas yang biasanya membuat biaya operasional 
yang dikeluarkan menjadi membengkak. 
Membengkak jauh dari yang seharusnya. 
Umumnya orang menyatakan hal tersebut 
sebagai ongkos belajar atau ongkos sekolah 
bisnis. 

Tentang nilai besaran investasi,di atas sudah 
disebutkan, bahwa mengambil bisnis yang di 
pasarkan secara franchising akan lebih besar 
modalnya. Mengapa? Pertama karena Anda 
wajib membayar franchise fee. Kedua, karena 
semua barang yang Anda adakan harus sesuai 
dengan ketentuan franchisor. Umumnya adalah 
barang baru. Contoh, misalkan Anda mengambil 
bisnis kuliner dan Anda perlu memiliki kompor. 
Harga kompor bermacam-macam. Sebenarnya 
Anda bisa membeli yang paling murah untuk 
mengawali bisnis Anda, tapi dalam franchising 
tipe kompor sudah ditentukan oleh franchisor 
berdasarkan pengalamannya. Pengalaman 
dalam arti: kualitas barang, kualitas hasil, 
kuantitas hasil, biaya pemeliharaan, dan lain-lain 
yang menurut pengalaman franchisor akan 
mempengaruhi efisiensi dan efektifitas bisnis. 
Artinya, investasi ini mengacu kepada hasil akhir 
yang terbaik, bukan sekadar pada harga yang 
termurah. 

 Kelebihan bila Anda berusaha sendiri, 
Anda dapat mengacu kepada modal awal 
dan biaya operasional yang rendah. Anda 
dapat melakukan banyak hal yang menurut 

Anda adalah sebuah efisiensi. Misalnya, 
memindahkan perabot rumah tangga ke tempat 
kerja, mengakusisi lemari milik orang tua, 
menyelundupkan kursi milik mertua, meminjam 
meja pada saudara, membeli peralatan dari 
pasar loak, dan lain sebagainya. Demikian juga 
dalam hal operasional misalnya, “mengangkat” 
istri menjadi direktur keuangan merangkap kasir, 
“mendidik” anak menjadi manajer marketing 
merangkap kurir, “membantu” saudara atau 
teman yang menganggur jadi pekerja, dan lain-
lain. Akibatnya investasi dan biaya operasi Anda 
akan jauh lebih kecil dibandingkan aktivitas 
normal. Penggantian, pembaharuan (dan atau 
pelunasan) baru Anda lakukan bila Anda telah 
memiliki keuntungan. Kelebihan lain dalam 
berusaha sendiri adalah apa yang Anda pikirkan 
mau dijual, maka pada saat itu juga dapat Anda 
jual. Hal ini tidak akan terjadi dalam franchising. 
Ide cemerlang Anda bila tidak ditolak, akan 
memerlukan birokrasi dan waktu yang lama 
untuk kemudian disetujui. 

Bila Anda adalah tipe kreatif seperti 
tersebut pada alinea terakhir diatas, maka 
jalankanlah usaha Anda sendiri. Anda mungkin 
tidak cocok dengan franchisor karena inisiatif 
Anda yang terlalu besar. Atau dengan kata 
lain anda adalah tipe entrepreneur yang 
secara karakter tidak cocok untuk menjadi 
franchisee. Franchisor pun tidak akan memilih 
Anda. Franchisor membutuhkan orang yang 
mau “mendengarkan” saran mereka, dimana 
dengan demikian mudah terjadi kolaborasi. 
Inisiatif yang dibutuhkan oleh Franchisor dari 
para Franchisee-nya adalah yang sesuai dengan 
arahan fFranchisor, terutama dalam hal selling. 

Bila Anda merasa bahwa Anda memiliki 
karakter seperti yang dibutuhkan dalam bisnis 
yang dipasarkan secara franchising, maka 
pilihlah franchisor yang benar-benar mastery 
pada bisnisnya. Pastikan bahwa franchisor 
memang betul-betul sukses dalam menjalankan 
bisnis model yang ditawarkannya. Dengan 
demikian, baru Anda benar-benar akan 
merasakan manfaat dan sukses menjalankan 
bisnis tersebut. Bagaimana cara memilih 
franchisor yang baik? Coba Anda periksa tanya 
jawab pada edisi Februari 2019 yang lalu. 

Selamat berbisnis.



Kuliner memang usaha yang tak pernah 
surut, baik peminat  maupun pelaku 
usahanya karena kuliner menjadi 
kebutuhan pokok untuk semua orang 
yang selalu dicari setiap hari. Maka 
tak heran bila persaingan di bidang 
ini sangat ketat. Pelaku usaha harus 
menemukan inovasi baru agar usaha 
kuliner mereka bisa diminati pasar. 

Hafizh Suradiharja 
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Hafizh Suradiharja membuka 
usaha sejak lulus dari bangku 
kuliah sekitar tahun 2009. Hafiz 
memilih usaha ini karena melihat 

ada peluang yang bisa dikembangkan. 
“Karena entry barrier di bisnis kuliner 
relatif kecil dan bisnisnya bisa dimulai 
dengan modal yang relatif kecil.” Pria 
kelahiran Jakarta itu memiliki dua brand 
kuliner yakni Warung Urban dan John 
Fresh. Walau sama-sama kuliner, keduanya 
memiliki konsep yang berbeda. Warung 
Urban menawarkan menu kuliner yang 
mengusung food experience sedangkan 
John Fresh menawarkan beraneka ragam 
sajian toast dan 10 jenis kopi Indonesia. 

Karena tingginya peminat maka Hafizh 
memutuskan untuk membuka kemitraan 
pada tahun 2013. Hingga kini, sulung dari 
dua bersaudara ini sudah memiliki2 gerai 
milik franchisor dan 16 milik mitra. Paket 
investasi yang ditawarkan untuk Warung 
Urban total investasi per outletnya sebesar 
Rp500 juta hingga 700 juta dengan 
rincian franchise fee Rp125 juta dan masa 
kerjasama selama 5 tahun.  Sedangkan 
John Fresh dengan franchise fee sebesar 
Rp98,5 juta untuk masa kerjasama 5 
tahun. Total nilai investasi per outlet antara 
Rp300 juta sampai Rp500 juta. “Kami 
hanya mengenakan franchise fee sebesar 
3% dari gross sales, untuk peralatan dan 
lain-lain bisa dibeli oleh mitra tapi harus 
sesuai dengan spesifikasi yang sudah kami 
tentukan.”

Menurut laki-laki yang gemar membaca ini 
keuntungan yang diperoleh mitra adalah hanya tinggal 
menjalankan saja bisnisnya tanpa harus memikirkan 
sistem dan lain-lain karena sudah ada SOP dan 
memperkecil tingkat risiko kegagalan dalam berbisnis 
kuliner. Estimasi mitra balik modal kurang lebih di 
bawah 2 tahun dan target omzet rata-rata per outlet 
Rp5 juta perhari. Sedangkan syarat untuk bisa menjadi 
mitranya adalah memahami risiko di bisnis kuliner dan 
mau belajar dan menjalankan bisnis serta memiliki 
modal yang cukup. 

Namun Hafizh juga mengalami kendala dalam 
menjalankan usahanya yakni dalam hal sumber daya 
manusia. Untuk mengatasinya ia menerapkan cara 
selektif dalam pencarian karyawan. Terakhir Hafizh 
berbagi tips dalam membuka usaha. “Menurut saya kita 
harus mengetahui kelebihan apa usaha dibandingkan 
dengan brand lain dan harus paham tentang skala di 
industri kuliner,” tandasnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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Bisnis kuliner memang masih menjadi salah satu bidang yang 
memiliki prospek cerah. Hampir di setiap kota besar, beragam 
kuliner terus bertumbuh. Terlebih di daerah pariwisata yang menjadi 
tujuan wisatawan lokal dan mancanegara, bisnis kuliner dipastikan 
tumbuh pesat. Pulau Dewata Bali adalah salah satu pusat tujuan 
dunia yang bergelimang wisatawan dalam dan  luar negeri. 

Baturiti Avenue
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Nah, untuk memberi kenyamanan para 
pendatang, baik wisatawan domestik 
dan luar negeri, juga   masyarakat 
setempat, hingga betah berlama-

lama berada di daerah yang dikunjungi, para 
pelaku usaha kuliner dituntut berlomba dalam 
menawarkan sajian terbaiknya. Tidak hanya 
citarasa, lokasi yang berpadu dengan keindahan 
alam serta kesejukan udara turut menunjang 
bisnis ini.

Itulah yang ditawarkan dari Baturiti Avenue, 
yang dilengkapi restoran dan kafe. Ada berbagai 
jenis masakan Nusantara dengan cita rasa 
terbaik seperti, Ayam Kinawok, Udang Madu, 
Nasi Goreng Khas Baturiti, Bebek Songkem, 
Nyat Nyat, dan masih banyak menu khas 
Nusantara lainnya tersedia di sana. 

Selain kuliner khas yang menjadi daya 
tariknya, para pengunjung Baturiti Avenue juga 
akan dimanjakan dengan indah dan sejuknya 
alam di kawasan Tabanan.  

Tepatnya terletak di  Jalan Denpasar 
Singaraja KM 40, yang merupakan jalan akses 
utama untuk menuju kota Singaraja dari 
Denpasar. Sekaligus merupakan jalan akses yang 
dipergunakan untuk menuju salah satu objek 
wisata yang populer di Bali, yaitu Danau Bedugul.

I Gede Ngurah Kumarajaya, S.ST.,M.
Si. selaku owner dari Baturiti Avenue 
menyampaikan bahwa misi utama kehadiran 
Baturiti Avenue adalah untuk menjadikan 
Baturiti sebagai salah satu destinasi wisata di 
Bali. 

“Selama ini Baturiti pada umumnya hanya 
menjadi tempat istirahat sementara atau transit 
menuju daerah lainnya di pulau Bali. Nah, 

kami berkeinginan agar ke depan Baturiti juga 
menjadi salah satu lokasi tujuan pariwisata di 
Bali,” sebutnya. 

Dalam acara grand opening pada medio 
Maret 2019 ini diawali dengan tarian Sekarjagat. 
Selain itu, acara ini juga di hadiri oleh Ni Luh 
Putu Seni Artini selaku Kepala Bidang Bina 
Lembaga Koperasi Dinas Koperasi & UMKM 
Propinsi Bali, Camat Baturiti & Kapolsek Baturiti, 
unsur Pelaku Industri Pariwisata, Pemerintah 
Daerah, serta para undangan lainnya. 

Lebih lanjut I Gede Ngurah Kumarajaya 
menjelaskan, keberadaan resto dan kafe di 
dalam Baturiti Avenue yang berdiri di atas 
kawasan seluas lebih dari 2 hektare ini, ke 
depan rencananya bakal  dilengkapi juga 
dengan beragam fasilitas lain seperti hotel dan 
spa. “Ke depan memang direncanakan untuk 
membangun hotel dan spa di kawasan ini,” 
ucapnya.

Dalam rangka membangun kedekatan 
dengan konsumen, pihaknya juga membuat 
terobosan lewat beberapa program seperti 
Baturiti Avenue Goes to Schools yang 
berkolaborasi dengan sejumlah sekolah 
dan kampus di Bali. Ada pula program 
selebgramming yang diperuntukkan bagi para 
selebgram yang ingin mereview makanan dan 
minuman di restoran ini. 
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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

Cara Agar Usaha 
Bangkit Lagi

kebingungan apa yang harus dilakukan pada 
situasi merosot itu.

Dengan demikian rekomendasi saya adalah 
Anda segera mewawancari pelanggan yang 
masih setia. Apa yang menjadi keunggulan Anda 
dan apa kekurangannya. Lebih baik lagi jika 
Anda dapat bertemu pelanggan yang tadinya 
biasa berbelanja dengan Anda dan sekarang 
makin langka mengunjungi gerai Anda.

Selama proses observasi tersebut jangan 
kecewa jika ditemukan keluhan pelanggan. Hal 
itu justru merupakan titik awal dalam rangka 
melakukan penyempurnaan bisnis Anda. 
Voice of customer adalah kunci untuk Anda 
melangkah selanjutnya. 

Pak Niam,
Akhir-akhir ini usaha saya kurang 
menggembirakan. Saat usaha sedang lesu, 
apa yang bisa kita lakukan? Kalau tidak ingat 
punya karyawan, ingin rasanya tutup usaha 
saja. Mohon sarannya ya pak. Terima kasih.

Marten, Jakarta Utara

Pak Marten, fluksuasi bisnis memang 
merupakan tantangan yang terjadi dalam 
rangkaian kita melakukan usaha. Yang 
perlu Anda amati adalah seberapa jauh 
kecenderungan ini menetap apabila terlihat 
kecenderungan yang makin lama makin merosot 
maka ini merupakan umpan balik ada yang tidak 
pas dari bisnis Anda. 

Kalau bisnis Anda adalah bisnis pakaian bisa 
saja model pakaian yang Anda produksi tidak 
cocok. Kalau bisnis Anda bisnis kuliner maka 
kemungkinan besar ramuan makanan Anda tidak 
mengikat pelanggan.

Jadi dengan kata lain penurunan omzet 
bisnis bisa disebabkan oleh “kesalahan” yang 
kita lakukan. Namun bisa jadi bisnis ini merosot 
karena pasar yang bergeser kecenderungannya. 
Seperti contoh tukang tambal ban sepeda 
tidak lagi dapat melayani konsumennya ketika 
justru yang banyak dijumpai adalah kendaraan 
bermotor.

Dengan kata lain pula, ketajaman Anda 
mengamati produksi, pasar, dan kepuasan 
pelanggan secara berkelanjutan harus dilakukan 
tiada henti. Sehingga dalam keadaan merosot 
kita bisa mengidentifikasi.

Kesenjangan Anda mengamati pasar dan 
kepuasan pelanggan akan mengakibatkan 
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Hal pertama yang sangat berpengaruh 
dalam memulai bisnis adalah menemukan 
pasar, Anda tidak dapat berbisnis semata-
mata karena Anda menyukai atau berminat, 
walaupun hal itu ikut menentukan dimasa 
jangka menengah dan panjang.

Siapa pasar yang Anda dekati akan 
memberi efek. Contoh klasik yang dijumpai 
adalah warung makanan Padang. Mungkin 
betul bahwa warung Padang itu dibuka 
karena pemiliknya orang Padang dan 
menguasai untuk membuat masakan Padang. 
Namun pada akhirnya rumah makan Padang 
yang berhasil adalah rumah makan yang 
berada di perempatan jalan atau dekat pasar 
dan terminal. Artinya pemilik warung tersebut 
sejak awal telah berusaha mendekati pasar 
dan hal itu memberikan jaminan keberhasilan 
di waktu yang akan datang.

Semenjak penjualan produk berjalan 
secara online perlu dimaklumi bahwa hal 
itupun sangat dipengaruhi oleh imajinasi 
bagaimana cara menyentuh pasar. Seorang 
kawan yang memindahkan bisnisnya ke 
Bali serta tidak mengetahui pasar apa 
yang laku untuk di Bali mengambil strategi 
untuk bekerja sama dengan ojek daring 
untuk menguasai pasar penjualannya. Hal 
itu ternyata berhasil karena ojek daring 
tersebutlah yang membawa produknya 
mendekati pelanggan. Dengan demikian 
pastikan siapa pasar Anda dan bagaimana 

Pak Niam
Saya ingin menanyakan 
hal pertama apa yang 
harus dilakukan saat 
akan memulai usaha? 
Kebetulan saya memiliki  
modal cukup tapi masih 
ragu untuk membuka 
usaha.  Terima kasih atas 
sarannya.

Sukma, Cilegon

Hal Pertama 
Dilakukan Saat 
Memulai Usaha

mendekati pasar tersebut. Bertahanlah untuk 
beberapa lama sebelum pasar mengenali Anda, 
sedangkan selanjutnya mekanisme pasar yang 
akan mengambil alih bisnis Anda maju dalam 
jangka singkat atau melambat karena berbagai 
kendala yang bisa saja dijumpai. 



Era digital telah mengubah perilaku 
konsumen dalam mencari, memilih, dan 
memutuskan produk pilihannya melalui 
dunia digital. Kemudahan, kecepatan, 

variasi pilihan, dan detailing informasi menjadi 
alasan masifnya perubahan perilaku konsumen 
tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, TRAS N 
CO Indonesia sebagai perusahaan yang 
mendedikasikan diri terhadap penelitian akan 
perkembangan brand di Indonesia bekerjasama 
dengan Infobrand  sebagai Indonesia Number 
One Brand Media serta IMFocus Digimarketing 
Consultant selaku Certified Google Partner, 
kembali menyelenggarakan malam penghargaan 
Indonesia Digital Popular Brand Award 2019.

Tri Raharjo, Chairman TRAS N CO Indonesia 
mengatakan penghargaan yang diukur 
berdasarkan survei Indonesia Digital Popular 
Brand Index melalui tiga metode penilaian ini 
turut mendorong para pelaku brand untuk 
semakin kreatif, informatif, konsisten serta 
dekat dengan konsumennya sehingga bisa lebih 
unggul dibanding kompetitor.

244 Brand Peraih 
Indonesia Digital Popular 
Brand Award 2019

“Hanya dengan keseriusan dan kecepatan 
lah para pelaku bisnis mampu mendorong 
sebuah brand mencapai posisi puncak 
popularitas merek di dunia digital saat ini, 
sebagai kekuatan perusahaan untuk tetap 
unggul dari kompetitor,” ujar Tri Raharjo.

Untuk mengukur brand-brand populer 
pilihan netizen, TRAS N CO Indonesia, Infobrand 
serta IMFocus telah melakukan survei kepada 
150 kategori produk dan lebih dari 1.000 brand 
tersurvei di Indonesia. Survei yang murni 
dilakukan melalui data engine pihak ketiga 
ini berlangsung sepanjang Desember 2018 
sampai Februari 2019 lalu melalui tiga kategori 
penilaian seperti Search Engine Based, Social 
Media Based dan Website Based. Dalam survei 
tersebut, tak kurang dari 244 brand di Indonesia 
telah berhasil menjadi pemenang dalam ajang 
Indonesia Digital Popular Brand Award 2019. 

Adapun para pemenang Indonesia Digital 
Popular Brand Award 2019 di antaranya, Marcks 
(Kategori Bedak Tabur Muka); Salicyl (Kategori 
Bedak Kesehatan); Sharp (Kategori AC, Mesin 
Cuci, Vacuum Cleaner dan Mesin Fax); Softex 
(Kategori Pembalut Wanita); OBH Combi 
(Kategori Obat Batuk); Dekkson (Kategori 
Handle Pintu); Terminix (Kategori Pembasmi 
Hama); Citicon (Kategori Bata/Beton Ringan); 
Nusabess (Kategori Atap Fiber Cement); 
Nusaboard (Kategori Calcium Silicate Board).

Lalu Lenovo (Kategori Laptop); QL Maskara 
(Kategori Maskara); BAF (Kategori Leasing 
Mobil); Garda Oto (Kategori Asuransi Mobil); 
Campina (Kategori Es Krim); Onda (Kategori 
Kran Air); Rucika (Kategori Pipa Air PVC); dan 
BCA (Kategori Kartu Kredit, Mobile Banking, 
Internet Banking dan Call Center Bank), dan 
lain-lain.
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Gabag Indonesia berdiri pada tahun 
2009 berdasarkan pengalaman 
pribadi Gabriella Rayana Lengkong 
(Gaby) selaku Founder dan Creative 

Director PT. Gabag Indonesia. Diakuinya, 
pengalaman pribadi saat menyusui anak 
pertama yang kesulitan mencari produk-produk 
untuk mendukung keberhasilan menyusui 
sampai 2 tahun, menjadikan Gaby berkreasi 
membuat Thermal Bag untuk membawa ASI 
perah sendiri. 

“Saat menyusui anak pertama, produk 
untuk keperluan menyusui masih sangat jarang. 
Ada sih beberapa produk dari luar tapi harganya 
mahal dan modelnya kurang menarik. Atas 
dasar itulah, lalu saya coba buat tas thermal, tas 
yang bisa bawa ASI sekaligus barang lain, tapi 
tidak kelihatan tas ASI,” katanya.

Gabag berinovasi dalam menciptakan 
produk-produk menyusui yang multifungsi 
dan stylish sesuai dengan slogan Gabag yaitu 
Life, Style, Solutions. Selain multifungsi, model 
Gabag juga bervariasi dengan padu-padan 
warna dan desain yang kekinian. Melalui Gabag, 
Gaby berkeinginan untuk menghadirkan 
pengalaman yang menyenangkan dan sesuai 
dengan tren terkini.

Selain Thermal Bag, sejak tahun 2013 
Gabag juga menciptakan berbagai macam 
produk menyusui lainnya, seperti kantong 
penyimpanan ASI, pompa ASI, Ice Gel Pack dan 
pakaian menyusui yang bukan hanya diminati 

Inovasi Produk Menyusui 
yang Multifungsi

di Indonesia saja, tetapi bahkan sampai di pasar 
Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan 
Australia. 

Terlihat dari mood tas GabaG tahun ini, 
koleksi tas GabaG Indonesia tahun ini ingin 
memberikan breastfeeding experience yang 
stylish dan menyenangkan. “Kami percaya 
dengan menggunakan tas yang berkualitas, 
praktis dan tentunya stylish akan menjadi salah 
satu mood booster seorang Ibu dalam masa 
menyusui,” jelas Gaby.

Oleh karena itu, didukung oleh JD.ID 
sebagai salah satu platform ecommerce 
terbesar di Indonesia, Gabag Indonesia 
mempersembahkan acara kontes foto di 
Instagram @gabagindonesia menggunakan 
hashtag #SaranghaeGabagxJD dengan hadiah 
paket wisata ke Korea untuk 2 orang. 

Periode posting foto selama Maret – 
Desember 2019. JD.ID akan memberikan hadiah 
berupa voucher tiket pesawat dan hotel yang 
dimana nantinya bisa digunakan sendiri oleh 
pemenang di aplikasi JD.ID agar peserta dapat 
merasakan sendiri bagaimana mudahnya 
memesan tiket ataupun akomadasi lainnya di 
fitur JD.ID Travel.

Mia Fawzia selaku Head of Marketing JD.ID 
berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan 
menarik seperti ini dapat memberikan semangat 
yang lebih lagi kepada ibu-ibu menyusui di 
Indonesia.
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PT Reksa Transaksi Sukses Makmur 
(OttoPay) sebagai salah satu 
aggregator penyedia pembayaran 
melalui QR code bekerjasama 

dengan TrueMoney Indonesia dalam 
melakukan transaksi non tunai menggunakan 
aplikasi TruMoney di seluruh merchant yang 
bekerjasama dengan Ottopay.

Direktur TrueMoney Indonesia, Rio Da 
Cunha menyebut, “Pembataran merchant 
sekarang lebih mudah untuk para pengguna 
TrueMoney. Agen atau member TrueMoney 
dapat melakukan transaksi di setiap merchant 
yang bekerjasama dengan OttoPay. Jadi, 
tidak hanya penguna OttoPay saja yang bisa 
melakukan pembayaran non tunai di merchant-
merchant-nya tetapi juga para pengguna 
TrueMoney. Caranya cukup scan, msukkan 
nominal dan tunjukkan bukti pembayaran ke 
kasir,” jelas Rio.

Dengan adanya QR Code Ottopay dalam 
aplikasi TrueMoney sangatlah memudahkan 

Kolaborasi TrueMoney 
dan OttoPay dalam 
Pembayaran Non Tunai

pelanggan dalam melakukan transaksi di 
merchant OttoPay. Pelanggan cukup membuka 
aplikasi TrueMoney, pilih belanja, lalu klik 
OttoPay QR, selanjutnya scan QR code-nya dan 
pembayaran pun selesai.

Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan 
seperti transaksi di merchant UMKM, modern 
merchant POS Integration maupun mesin 
EDC. Selain itu transaksi juga bisa dilakukan di 
beberapa merchant website e-commerce. 

Sementara itu, Grace Sunarjo selaku 
Direktur OttoPay mengatakan, adanya kerja 
sama antara RueMoney dan OttoPay ini 
sangat memberikan manfaat. “Kami tahu jika 
pengguna TrueMoney sudah tersebar luas di 
kota-kota Indonesia. Seperti diketahui, OttoPay 
merupakan jasa pembayaran non tunai yang 
menggunakan QR Code dan sekarang hal 
tersebut juga bisa diakses oleh pengguna 
TrueMoney melalui aplikasi mereka,” sebutnya.
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Tahun 2019, penghargaan bergengsi SNI 
Award memasuki pelaksanaan ke-15 
sejak pertama kali diselenggarakan 
oleh Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) pada tahun 2005. “Banyak benefit yang 
bisa didapatkan bagi penerima SNI Award, 
salah satunya adalah fasilitasi produknya 
ke asosiasi retailer oleh BSN. Khusus untuk 
penerima penghargaan kategori organisasi 
kecil barang/jasa akan mendapat kesempatan 
untuk diikutsertakan pada forum promosi 
internasional,” kata Kepala BSN Bambang 
Prasetya.

Tidak hanya para penerima saja yang 
mendapat manfaat dari SNI Award, tetapi sejak 
menjadi peserta pun, para pendaftar akan 
memperoleh kesempatan untuk mendapatkan 
umpan balik berdasarkan kriteria SNI Award, 
yang bermanfat untuk peningkatan kinerja 
perusahaan dan meningkatkan kompetensi di 
bidang penerapan SNI.

SNI Award merupakan penghargaan 
bergengsi bagi perusahaan/organisasi yang 
dinilai paling baik, konsisten, dan berkinerja 
tinggi dalam menerapkan standar. SNI Award 
merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam 
menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh 
pelaku usaha maupun organisasi lainnya.

Pelaksanaan SNI Award dilakukan melalui 
serangkaian kegiatan penilaian yang sangat 

BSN Siap Gelar Penghargaan 
bagi Penerap SNI Terbaik

ketat sesuai kriteria 
oleh para evaluator 
yang kompeten yang 
selanjutnya hasil 
penilaian dikaji oleh 
para dewan juri yang 
beranggotakan para 
stakeholder di bidang 
Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian, 
Ekonomi, Sosial dan 
Lingkungan Hidup.

Penilaian SNI 
Award pada hakekatnya 
berorientasi pada 
kegiatan standardisasi 
dan pemanfaatan SNI 
secara berkelanjutan. 

Kerangka kerja SNI Award mengacu pada 
Malcom Baldridge National Quality Award 
(MBNQA) yang telah dikembangkan dengan 
memperkuat muatan SNI sebagai ciri khas dari 
SNI Award.

Penjabaran Kriteria penilaian yang 
dijadikan dasar untuk membuat pertanyaan 
mengacu pada SNI ISO 9004 dan MBNQA. 
Kegiatan evaluasi bukan merupakan audit atau 
pemastian mutu secara menyeluruh, namun 
merupakan kegiatan verifikasi atas dokumen 
yang disampaikan peserta dan memastikan 
penyesuaiannya di lapangan.

Peserta SNI Award nantinya diminta 
memenuhi persyaratan yang ditentukan 
serta mengikuti proses audit dan assesmen. 
Sebagai proses akhir, dewan juri yang 
diketuai pakar ekonomi Prof. Rhenald Kasali 
dan beranggotakan para pakar wakil dari 
pemerintah, industri, asosiasi, dan perguruan 
tinggi, akan menilai dan memutuskan siapa yang 
berhak menerima Trophy SNI Award peringkat 
Platinum, Emas, Perak, Perunggu atau Sertifikat 
Early Improvement. 

“Penerima SNI Award juga akan diberikan 
Sertifikat SNI Award. Adapun bagi penerima 
penghargaan SNI Award yang 3 tahun berturut-
turut mampu mempertahankan peringkat 
platinum diberikan Penghargaan Khusus (Grand 
Platinum dan sertifikat),” demikian Bambang. 
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Reza Artamevia Adriana Eka Suci 
atau yang lebih dikenal dengan Reza 
Artamevia telah sukses memukau 
para penggemarnya dalam konser 

awal bulan Maret 2019 lalu. Penyanyi kelahiran 
tahun 1975 ini tampil memesona dalam konser 
`Keabadian` di Titan Center, Bintaro, Tangerang 
Selatan, Sabtu (2/3) malam.

Dalam konser bertema `A Musical Journey 
of Reza Artamevia`, penyanyi berdarah 
campuran Jawa-Sunda itu menghibur 
penontonnya dengan membawakan 15 lagu. 
Dirinya mengaku konser ini merupakan 
ungkapan rasa terima kasih kepada para fans 
yang setia setelah dirinya sempat vacuum 
beberapa tahun.

“Tentunya kalau dari saya pribadi, saya ingin 
bisa menyampaikan kepada mereka bahwa saya 
masih ada disini, bahwa saya, alhamdulillah 
berkat doa semuanya, saya masih terus berkarya 
dan mudah-mudahan masih seperti yang 
mereka ingat,” ujar Reza Artamevia.

Reza berharap dengan konser ini dapat 
membuktikan dirinya meskipun sempat vacuum, 
tapi selama puluhan tahun berada di blantika 
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musik Indonesia para penggemar dapat 
melihat perbedaan yang positif dari dirinya. 
“Mudah-mudahan mereka melihat ada sebuah 
perbedaan yang positif, mungkin saya lebih 
matang, terlihat lebih bagus lagi daripada yang 
dulu, jadi ada kemajuan, ada perkembangan 
bukan menjadi sebuah kemunduran meskipun 
usia saya bertambah,” kata Reza.

Untuk konser ini sendiri, Reza 
mengungkapkan, persiapannya sudah sejak 
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tahun 2018 lalu, ditambah lagi konser 
`Keabadian` ini sempat diundur 
sehingga semakin mematangkan 
persiapan Reza dan bandnya, 
Unisound. Ditambah, persiapan yang 
matang juga didukung dengan jadwal 
Reza bersama para band yang cukup 
padat dua tahun terakhir sehingga 
banyak melakukan pengulangan 
dan dapat mempersiapkan konser 
tersebut.

Persiapan yang matang 
terlihat dari jalannya konser yang 
berlangsung dengan baik, ditambah 
penampilan Reza yang tampak 
tenang menyanyi tanpa beban 
dengan membawakan 15 lagu-
lagu dari sejumlah albumnya dan 
ikut mengajak fansnya bernyanyi 
bersama. Tidak hanya disaksikan oleh 
para penggemar, konser ini turut 
dihadiri oleh sejumlah keluarga Reza 
seperti orang tua dan anak-anak 
Reza. Bahkan, salah satu anak Reza, 
Aaliyah Massaid ikut menyumbangkan 
suaranya dalam konser itu dengan 
berdua dengan sang Ibu dan juga 
bernyanyi solo membawakan lagu 
`Firasat`.

Seusai konser yang berlangsung 
selama lebih dari dua jam ini, Reza 
mengungkapkan rasa syukurnya 
atas animo penonton yang sudah 
melebihi ekspektasinya dan juga terus 
mendukung sekaligus menikmati 
karya-karya Reza Artamevia. 
“Subhanallah, Alhamdulillah, 
pokoknya saya sangat tersanjung 
dan bahagia sekali dari lubuk hati 
terdalam,” ucap Reza.

Reza juga mengucapkan 
terima kasih kepada pihak ABM 
Enterprise dan Titan Center yang 
telah mempersiapkan konser dengan 
tiket yang sudah terjual habis sejak 
beberapa minggu sebelum konser 
tersebut digelar. “Saya ucapkan 
terima kasih kepada Titan dan ABM 
yang telah mengundang saya, dan 
persiapan mereka sebagai penunjang 
show saya, Alhamdulillah dari 
semingguan yang lalu sudah sold out, 
mudah-mudahan mereka juga senang 
karena saya sangat senang, tentunya 
saya bersama tim saya sangat senang 
bisa tampil di sini,” ujar Reza. (teks:fajar 
nugraha/foto:reza hardiyani)
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