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SURAT REDAKSI

Seperti dilaporkan oleh Venture Beat, ada 229 startup yang masuk kategori unicorn 
yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia sampai saat ini sudah mempunyai 4 
unicorn terdiri dari Go-Jek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak. Kemkominfo 
mengelompokkan, ada 44 startup yang diproyeksi menjadi startup unicorn di 

masa depan. Success rate startup Indonesia sekitar 4 persen. Artinya, dari 1.000 startup, 
kemungkinan yang jadi, sebanyak 40 startup. Bukan tak mungkin success rate meningkat 
jadi 5 persen. Di Indonesia sendiri, mulai banyak ventura yang berani berinvestasi dengan 
startup di Indonesia. Selain orang-orangnya kreatif, Indonesia memiliki pasar yang sangat 
besar. Inilah yang menjadi alasan mengapa startup teknologi memiliki potensi untuk 
terus berkembang. Sebuah startup jika ingin meraih gelar unicorn, maka ia tak hanya 
menciptakan solusi biasa tapi bagaimana terus menerus berinovasi. Semakin besar 
masalah yang bisa diselesaikan dengan solusi dari startup tersebut, maka makin besar 
pasarnya.  Makin besar masalahnya tentu makin besar juga market-nya. Demikian juga 
dengan solusi yang ditawarkan, solusi biasa saja, atau yang menimbulkan ketergantungan. 
Semuanya kembali pada visi dan misi para pendiri startup tersebut. Beberapa bidang 
startup di bidang Agriculture, education, healthcare, transportation, tourism, logistics, 
hingga smart energy sepertinya mempunyai potensi.

Salam, 

A. Widodo

Siapa Unicorn 2019 Indonesia?



Bari Arijono adalah salah satu orang yang fokus 
dengan bidang digital. Selama 12 tahun bekerja 
di beberapa perusahaan teknologi dari Amerika. 
Pada 2014, ia mendirikan Digital Enterprise 
Indonesia (DEI) yang bergerak di bidang pelatihan 
digital, konsultan transformasi digital, dan 
pembuatan  platform digital. Sebagai praktisi 
bisnis digital, Bari melihat jika di masa depan 
beberapa bidang bisnis digital sangat berpeluang 
mendulang kesuksesan. Dirinya menyebut 
beberapa di antaranya seperti perusahaan yang 
bergerak di bidang travel technology (TravelTech), 
FoodTech, FinTech, dan Blockchain seperti digital 
currency. 

8 
Peluang

Edvan Muhammad Kautsar, seorang motivator 
muda mengatakan jika sebuah startup ingin 
meraih gelar unicorn, maka ide membuat 
startup tak hanya menciptakan solusi biasa tapi 
bagaimana terus menerus berinovasi. Semakin 
besar masalah yang bisa diselesaikan dengan 
solusi dari startup tersebut maka pasarnya tentu 
kian meluas.  
Sederhananya, Jika masalahnya besar tentu 
market-nya besar. Kalau banyak yang pakai 
solusi kita dan akhirnya berbayar, perputaran 
nilai transaksinya tentu akan besar, valuasinya 
pun semakin besar, hal-hal inilah yang membuat 
sebuah startup menjadi unicorn. Jadi, sebenarnya 
startup harus memberikan solusi dari masalah. 

11 
Peluang

Panduan Bisnis 
Startup Unicorn
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Edisi kali akan membahas tentang start up Unicorn. Arti dari unicorn sendiri 

adalah perusahaan rintisan swasta yang nilai kapitalisasinya lebih dari USD1 miliar. 

Kemkominfo mengelompokkan setidaknya ada 44 startup yang diproyeksikan akan 

menjadi startup unicorn di masa depan. Bahkan diantara 44 startup tersebut dua 

diantaranya diperkirakan akan berhasil mendapatkan gelar unicorn pada tahun 2019. 

Siapa sajakah mereka? Ini lah diantaranya:

 
Success Story

16 
Bridestory 

Berawal dari kesulitan 
menemukan vendor pernikahan 
saat menikah, Kevin Mintaraga 

terilhami mendirikan Bridestory 
yang merupakan marketplace 

khusus wedding vendor pertama 
di Indonesia. Layanannya terus 

berkembang, bukan saja di 
Indonesia tetapi di negara-

negara Asia Tenggara. 28 
Modalku 

Modalku salah satu platform 
peer to peer (P2P) terbesar di Asia 

Tenggara berani memberikan 
dana hingga 2 miliar rupiah 
kepada pelaku usaha yang 

membutuhkan tambahan modal. 
Iwan Kurniawan Co-Founder 

dan COO Modalku, menyebut 
kecepatan menjadi salah satu 

target progres Modalku di masa 
depan. Menurut Reynold Wijaya, 
Co-Founder dan CEO Modalku, 

mereka juga bertujuan ikut ambil 
bagian dalam meningkatkan 

perekonomian negara.

36 
Telujuk.com

Kehadiran e-commerce yang semakin tumbuh subur, tak jarang membuat 
calon pembeli bingung menentukan dalam memilih produk sekaligus 

harga yang tepat. Berdasarkan pengalaman pribadi seorang teman, 
membuat Hanindia Narendrata Rahiesa ingin membuat mesin pencari 

produk yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Startup 
besutannya pun bisa berhasil masuk dalam jajaran 44 calon startup 

unicorn versi Kominfo.

20 
KoinWorks

Salah satu perusahaan P2P Lending  populer di Indonesia adalah 
KoinWorks yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Benedicto Haryono, 
Co-Founder dan CEO KoinWorks mengungkapkan bahwa KoinWorks 
merupakan layanan P2P Lending sekaligus komunitas investasi yang 

memberikan nilai tambah untuk semua stakeholdernya. 

24 
Bareksa

Bareksa yang merupakan perusahaan 
financial technology (fintech) 
pertama yang mendapatkan 

lisensi Otoritas Jasa Keuangan 
untuk menjual produk reksadana 

kepada nasabah di Indonesia. 
Menurut Karaniya Dharmasaputra, 

pendiri Bareksa, salah satu hal 
yang melatarbelakangi pendirian 

marketplace reksadana adalah 
mindset berinvestasi pada masyarakat 
Indonesia yang masih belum tumbuh. 

32 
Tukangsayur.co

Startup teknologi ternyata masuk juga 
ke urusan dapur. Kini, membeli bahan-
bahan masakan seperti buah, sayuran 

maupun rempah-rempah bisa dilakukan 
secara online. Cukup menginstal aplikasi, 

kemudian memesan bahan masakan yang 
ingin dibeli, lalu tukang sayur pun akan 
segera datang ke rumah Anda. Chelly 

Triwibowo, founder dan CEO Tukangsayur.
co dengan menampilkan sayuran dan 

bahan masak lainnya secara online, 
konsumen bisa mendapatkan pilihan 

barang yang ia inginkan lebih banyak, lebih 
segar dan harga yang ditawarkan kepada 

konsumen bisa lebih ditekan lagi.

40 
CoHive

CoHive, yang merupakan salah satu 
penyedia coworking space di Indonesia. 
Tidak hanya tempat kerja yang nyaman, 
menarik dan “instagramable”, ekosistem 
coworking space ini juga menyediakan 
fasilitas yang dapat membantu startup 
mengembangkan bisnisnya. Menurut 

Jason Lee Co-founder dan Chief Financial 
Officer CoHive, ekosistem coworking 

space dapat membantu startup mengurusi 
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 

mendirikan perusahaan. 
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Jejak kariernya mentereng, lulusan Fakultas 
Kedokteran UI ini pernah berkantor di Eropa. 
Kembali ke Tanah Air pada 1996, ia lebih 
banyak bergerak di bidang pendidikan dan 
digitalisasi pendidikan, e-learning. Saat ini 
dirinya memiliki dua startup digital bernama 
DigiLearn dan DigiMed yang keduanya 
bergerak di bidang pendidikan dan pendidikan 
kesehatan.

87 
Maestro 
BAYU PRAWIRA HIE

Rudi Sahputra melihat jika bisnis property 
memiliki peluang yang cukup besar, terlebih 
untuk perumahan di bawah harga Rp500 
juta. Pangsa pasar di kategori tersebut sangat 
luas, yakni para keluarga baru dan yang baru 
memiliki rumah. Ia pun mencoba peruntungan 
tersebut. Berbeda dengan Nadia Prasetyo. 
Padahal awalnya ia berjualan aksesori gawai 
tapi kini telah menjelma menjadi pengusaha 
fashion remaja yang saban bulannya 
ratusan juta rupiah mengalir ke pundi-pundi 
tabungannya. 

93 
PENCERAHAN

Aktor dan juga penyanyi 
Indonesia, Irwansyah semakin melebarkan 
sayap bisnisnya di bidang kuliner. Setelah 
sebelumnya menghadirkan kue kekinian, 
suami Zaskia Sungkar ini kembali membuka 
bisnis kuliner yang berbeda yakni ayam 
meletup. 

109 
BISNIS SELEB
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Rama Krisna Mukthi Adi berprofesi sebagai Freelance 
Digital Imaging Artist yaitu penciptaan gambar 
digital atau sebuah metode dalam proses editing, 
manipulasi, retouch. Digital imaging artist sendiri 
sebenarnya ada banyak bidang. Misalnya ada yang 
pure artist, commercial, retouching, atau hanya 
sekadar hobi. Sedangkan yang dilakukan Rama 
adalah di bidang hobi yang lama kelamaan menjadi 
komersial dan menghasilkan uang. 

113 
INDUSTRI KREATIF

Restu Irwansyah Setiawan dan rekannya Edo 
Fernando sempat membuat jam tangan dari 
kayu. Namun mereka baru menyadari ternyata 
sudah banyak yang terjun ke bisnis tersebut. 
Mereka pun memutuskan berhenti. Dua tahun 
kemudian saat obrolan santai, mereka terpikir 
untuk membuat jam tangan dari semen.

119 
BISNIS UNIK
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Bisnis startup digital makin semarak di Tanah 
Air. Dalam waktu relatif singkat, Indonesia telah 

melahirkan 4 startup unicorn dengan valuasi 1 
miliar dolar. Dengan beragam startup digital yang 

terus bertumbuh di berbagai bidang bisnis, ke depan 
dimungkinkan untuk lahir unicorn-unicorn baru. 

Bari Arijono
“Digital Economy Will be the King”

Bari Arijono adalah salah satu orang 
yang fokus dengan bidang digital. 
Selama 12 tahun bekerja di beberapa 
perusahaan teknologi dari Amerika, 

membuat kemampuannya di bidang ini sema-
kin teruji. Pada 2014, ia mendirikan Digital En-
terprise Indonesia (DEI) yang bergerak di bi-
dang pelatihan digital, konsultan transformasi 
digital, dan pembuatan  platform digital.

Kiprahnya di dunia digital terus berlanjut. Bari, 
pada awal 2017 mendirikan Pusat Pelatihan Digi-
tal Pertama di Indonesia, Digital Training Center, 
sebagai wujud keprihatinan akan langkanya ta-
lent-talent digital di Indonesiadalam menghada-
pi tantangan revolusi industri 4.0. 

“Sekaligus saya juga memimpin sebuah asosia-
si digital di Indonesia ADEI (Asosiasi Digital 
Entrepreneur Indonesia) sebagai wadah ber-
kumpulnya pengusaha digital di Indonesia. Se-
lain itu, saya aktif di KADIN Indonesia bidang 

m̂ v
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Industri Kreatif dan Pengajar Ekonomi Digital 
di Bank Indonesia Institute,” ucapnya. Saat ini 
Bari sedang menuntaskan penulisan buku In-
donesia Digital Nation. 

Di kancah global, Bari Arijono juga diperhitungkan. 
Dirinya tercatat menjadi advisor Global 
Association of Blockchain & Cryptocurrency 
(GABC), perusahaan Blockchain untuk 
memberikan solusi UMKM yaitu LOKALIZE.IO 
yang pada tahun 2018 ini berhasil mendirikan 
sebuah perusahaan JV (Join Venture) dengan 
DigiMax Global Solution yang bermarkas di New 
York & Kanada. DigiMax Indonesia ini bergerak di 
bidang security token (STO) yang 100% compliant 
dengan regulasi blockchain dunia.

Diakuinya, bisnis digital memang menjanji-
kan pertumbuhan (growth) yang lebih cepat 
dari pada bisnis konvensional. Setidaknya 
hal ini dapat dibuktikan dari nilai transaki 
e-commerce yang terus naik dari tahun ke 
tahun. Pada 2025, diproyeksikan nilai tran-
saksinya mencapai lebih dari Rp1.000 trilliun. 

Sekaligus Indonesia akan menjadi negara ter-
besar ekonomi digitalnya di Asia Tenggara 
dengan dorongan 4 perusahaan unicorn yang 
ada; Go-jek, Traveloka, Tokopedia dan Bukala-
pak. “Nah, DEI dan ADEI memegang peran 
penting dalam membangun ekosistem digital 
yang lebih baik, membantu korporasi ber-
transformasi ke digital business, menghasilkan 
talent-talent digital dan tentunya ikut andil 
dalam menumbuhkan ekonomi digital Indone-
sia dengan mencetak lebih banyak lagi digital 
entrepreneur,” ujar Bari.

Ia optimis pada 2030 Indonesia bisa menjadi 
Digital Nation. Hal ini seperti tertuang dalam 
buku yang akan dirilisnya pada 2019 nanti. 

Disamping peluang yang terbuka lebar, dirinya 
juga tak menampik masih terdapat sejumlah 
permasalahan utama dalam membangun 
bisnis digital di Tanah Air. Beberapa kendala 
itu seperti mindset, budaya dan sulitnya 
menemukan talenta digital yang siap pakai, 
persaingan dengan perusahaan asing yang 
skalanya lebih besar serta kepercayaan orang 
Indonesia terhadap perusahaan lokal yang 
masih rendah. 
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“Dengan beragam masalah yang ada tersebut, 
kami berinisiatif dengan membangun Pusat 
Pelatihan Digital Pertama, digitaltrainingcen-
ter.id,  dalam rangka mencetak talenta-talenta 
baru yang siap mendukung Making Indonesia 
4.0. Fokus kami untuk segmen SMB (Small Me-
dium Business) atau UMKM yang menjadi pon-
dasi perekonomian bangsa,” tegasnya.

Bari juga melihat pentingnya membangun ko-
munitas digital sebagai wadah sharing knowle-
dge & experiences untuk meningkatkan literasi 
dan inklusi digital. Dirinya juga banyak terlibat 
dalam berbagai workshop dan pelatihan di-
gital.  “Saya ingin anak-anak muda Indonesia 
bisa mengubah mindset dan menjadi pemuda 
yang siap berubah, bermimpi besar, berperi-
laku kreatif, dan selalu mengedepankan inova-
si,” ucapnya.

Baginya, menjadi pengusaha itu pilihan dan 
akan datang masanya untuk setiap orang. 

“Kalau panggilannya sudah dating, jangan ra-
gu-ragu untuk memulai dengan modal bera-
papun. Siapkan mental karena tidak gampang 
untuk jadi pengusaha. Saya sendiri pada awal-

nya banyak yang meragukan bahkan mencaci. 
Tapi yang jelas, never give up!” Sebab, Indone-
sia  membutuhkan pemimpin-pemimpin muda 
yang visioner, ribuan pengusaha muda yang 
tangguh dengan jutaan inovasi baru yang lahir. 

Sebagai praktisi bisnis digital, Bari melihat jika 
di masa depan beberapa bidang bisnis digital 
sangat berpeluang mendulang kesuksesan. Di-
rinya menyebut beberapa di antaranya seperti 
perusahaan yang bergerak di bidang travel 
technology (TravelTech), FoodTech, FinTech, 
dan Blockchain seperti digital currency. 

“The world is changing, people is shifting and I 
believe digital economy will be the King! Saya 
meyakini jika ekonomi digital itu akan menjadi 
primadona ekonomi dunia. Saat ini ekonomi 
konvensional sedang shifting ke ekonomi di-
gital. Dengan kondisi tersebut, siap tidak siap 
kita harus mampu mengikuti perkembangan 
teknologi digital yang begitu cepat,” demikian 
Bari. Melalui ADEI yang diprakarsainya, ia ber-
harap kelak bisa melahirkan 1 juta UKM digital. 
(Choen/Foto: ist)
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Sebelum membahas apa itu Start Up Unicorn, 
ada baiknya kita mulai membahas tentang Va-
luasi Start Up.

Valuasi merupakan nilai dari suatu startup. 
Pada umumnya, Startup tergolong semi-enter-
prise, biasanya nilai valuasinya ditentukan ber-
dasarkan persetujuan antara founder dengan 
investor. Hingga saat ini, belum ada perhitun-
gan yang pasti untuk menentukan valuasinya.

Umumnya investor memiliki patokan khusus 
secara internal dan juga prosedur penghitungan 
valuasi, misalnya dilihat dari kapabilitas founder/
co-founder, produk yang dipasarkan, transaksi 
pengguna hingga prospek masa depan dari 
produk yang ditawarkan.

Perhitungan valuasi paling sederhana bisa 
dicontohkan dengan perhitungan modal awal 
dan dana yang disuntikan oleh investor. Mi-
sal sebuah startup memiliki nilai awal Rp 10 
miliar, kemudian sebuah venture capital me-
nambahkan pendanaan Rp 10 miliar, berarti 
valuasi startup menjadi Rp 20 miliar dengan 
kepemilikan saham 50% milik venture capital 
tersebut. Biasanya perhitungan ini akan berja-
lan jika startup memang sudah mapan berdiri 
dan apa yang diproduksi sudah jelas.

Setelah mengenal tentang valuasi kita akan 
mulai membahas Unicorn. Ya, Unicorn adalah 
sebuah “gelar” yang diberikan kepada star-
tup yang memiliki valuasi lebih dari $1 miliar. 
Menurut Venture Beat, saat ini terdapat 229 

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

STARTUP 
   UNICORN
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startup yang masuk dalam kategori unicorn. 
Semua startup ini tersebar di berbagai bela-
han dunia termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, 
Jerman, India, Kanada, Inggris, dan Singapu-
ra. Startup–startup ini pun menggeluti bidang 
yang bervariasi seperti keuangan, pemasaran, 
pelayanan, ritel, dan bahkan games.

Beberapa unicorn level dunia seperti Uber 
(USD 62.5 Billion), Xiaomi (USD 45 Billion), 
Airbnb (USD 25.5 Billion), Palantir, Didi Kuaidi, 
Snapchat, China Internet Plus, Flipkart, Spa-
ceX dan Pinterest.

Saat ini Indonesia telah memiliki empat pe-
rusahaan perintis (startup) yang berstatus 

“unicorn” atau memiliki valuasi di atas US$ 1 
miliar (Rp 13,8 triliun). Keempat perusahaan 
tersebut adalah Go-Jek yang memiliki valuasi 
sebesar US$ 61,6 miliar, Traveloka senilai US$ 
27,4 miliar, Tokopedia senilai US$ 15 miliar, dan 
Bukalapak sebesar US$ 13,8 miliar.

Lalu muncul pertanyaan, mengapa valuasi Go-
Jek bisa mencapai angka tersebut? Apa saja 
yang memengaruhinya? 

Singkatnya, Go-Jek mampu mendapatkan ke-
percayaan para investor untuk menyuntikan 
dana mereka ke dalam bisnis transportasi on-
line mereka. Go-Jek bersaing di pasar (lokal) 
yang belum jelas siapa pemimpin pasarnya. 
Penilaian juga didorong oleh market value. 

Nilai unik Go-Jek sebagai masa depan bisnisnya 
adalah Go-Pay. Sebuah revolusi pembayaran 
yang mereka terapkan dalam aplikasinya. 
Go-Jek juga tidak hanya bermain di sektor 
transportasi, tapi sebagai sebuah platform 
yang memberikan berbagai jasa layanan 
untuk kebutuhan sehari-hari melalui sistem 
on-demand. Pada akhirnya, Go-Jek telah 
memainkan peran penting dalam membangun 
ekosistem dan infrastruktur mereka untuk 
membudayakan digitalisasi kepada masyarakat.

Persamaan yang dimiliki 
Startup Unicorn
Saya melihat mereka, founder dari para 
unicorn maupun calon unicorn, adalah orang-
orang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai konsep dan gagasan dalam 
memecahkan sebuah masalah. 
Startup tersebut betul-betul menjadi solusi 
bagi masyarakat.

2. Mereka mengerjakannya dengan hati.  
Segala sesuatu yang berasal dari hati akan 
kembali ke hati. Hal ini membuat Mereka ti-
dak lagi bekerja dengan batasan waktu.

3. Fokus pada konsumen.  
Akan mendengarkan apa saja tentang 
keluh-kesah konsumen mereka untuk 
memperbaiki diri. Hal ini membuat startup 
terus berkembang lebih baik.

4. Mereka berusaha mengejar pertumbuhan 7% 
setiap minggunya dalam hal apa saja, entah 
itu omzet, traffic, dan lain sebagianya.

5. Membangun hubungan dengan siapa saja, 
itu juga menjadi kunci sukses mereka. Ba-
hkan mereka mau berteman dengan para 
junior-juniornya.
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Prospek StartUp di Masa 
Depan
Membangun bisnis di bidang teknologi memi-
liki prospek yang amat sangat cerah di masa 
yang akan datang. Bagaimana tidak, para 
millenials terkaya di dunia saat ini hampir ra-
ta-rata adalah pemilik start up. Dunia pun 
terus berubah menjadi semakin digital. Hal ini 
berbanding lurus dengan kebutuhan masya-
rakat dunia di era modern yang juga semakin 
beralih ke dunia digital. Semakin banyaknya 
perusahaan startup yang menyediakan solusi 
untuk memudahkan kehidupan manusia. Ma-
nusia pun semakin ketergantungan dengan 
hal-hal yang bersifat digital.

Di Indonesia sendiri, mulai banyak ventura 
yang berani berinvestasi dengan startup di 
Indonesia. Alasannya, selain orang-orangnya 
kreatif, Indonesia memiliki pasar yang sangat 
besar. Inilah yang menjadi alasan mengapa 
startup teknologi memiliki potensi untuk terus 
berkembang.

Saat ini, Kemkominfo mengelompokkan se-
tidaknya ada 44 startup yang diproyeksikan 
akan menjadi startup unicorn di masa depan. 
Bahkan diantara 44 startup tersebut dua 
diantaranya diperkirakan akan berhasil men-
dapatkan gelar unicorn pada tahun 2019. 

Hal ini tentunya sangat membanggakan, 
mengingat saat ini Indonesia baru memiliki 
4 startup yang dikategorikan sebagai star-
tup Unicorn, diantaranya Go-Jek, Traveloka, 
Tokopedia dan BukaLapak.

Menurut Kemkominfo, Success rate dari star-
tup indonesia adalah sekitar 4 persen. Success 
rate artinya, dengan adanya 1.000 startup 
maka yang jadi itu mungkin 40 startup, itu 
fakta hidup. Mungkin nanti success rate bisa 
meningkat jadi 5 persen. Tetapi, bisa berkem-
bang atau tidaknya startup tergantung kepada 
masing-masing. Bagaimana startup tersebut 
mencari pendanaan sampai ronde berikutnya, 
seperti series A, series B hingga series-series 

berikutnya. Tergantung startup tersebut mau 
bergerak di mana, mau bergerak di kota ter-
tentu, skala nasional atau skala internasional. 
Seperti Traveloka, dia sudah go international, 
bahkan sudah melewati salah satu di antara 
Agoda dan Booking.com. Jadi sukses atau ti-
daknya itu tergantung visinya, mau berada di 
skala mana. Karena teknologi digital ini mem-
beri peluang tidak ada batas di dunia, jadi kalo 
mau besar ya besar di kelas dunia. 

Beberapa bidang startup yang memili-
ki potensi cerah di masa yang akan datang 
diantaranya dibidang Agriculture, education, 
healthcare, transportation, tourism, logistics, 
dan smart energy.

Jika sebuah startup ingin meraih gelar unicorn, 
maka ide membuat startup tak hanya mencip-
takan solusi biasa tapi bagaimana terus me-
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nerus berinovasi. Semakin besar masalah yang 
bisa diselesaikan dengan solusi dari startup 
tersebut maka pasarnya tentu kian meluas.  
 
Sederhananya, Jika masalahnya besar tentu 
market-nya besar. Kalau banyak yang pakai 
solusi kita dan akhirnya berbayar, perputaran 
nilai transaksinya tentu akan besar, valuasinya 
pun semakin besar, hal-hal inilah yang mem-
buat sebuah startup mejadi unicorn.

Jadi, sebenarnya startup harus memberikan 
solusi dari masalah. Hanya saja persoalan yang 
sering dihadapi para pendiri startup ada-
lah solusi seperti apa yang akan ditawarkan, 
apakah ingin memberikan solusi yang biasa 
saja, yang dibutuhkan, atau bahkan yang me-
nimbulkan ketergantungan. Semuanya bergan-
tung pada visi dan misi para pendiri startup 
tersebut.

Tantangan yang harus startup Indonesia hada-
pi agar tak kalah bersaing dengan aplikasi be-
sutan luar negeri salah satunya adalah bahasa. 
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para 
pelaku startup di masa depan untuk bisa me-
raih pasar yang lebih besar, mendapatkan sun-
tikan dana serta mendapatkan gelar unicorn.

Tips mendapatkan Investor 
untuk mengembangkan 
bisnis Start Up
Saat membangun sebuah bisnis, termasuk pe-
rusahaan rintisan atau startup, tentu kita harus 
memikirkan bagaimana caranya agar banyak 
investor yang tertarik untuk menanamkan 
modal di bisnis tersebut. Hal ini tentu sangat 
penting bagi kelangsungan bisnis startup ke 
depan, karena pengembangan usaha membu-
tuhkan kucuran dana yang tak sedikit.   

Semakin banyak investor yang dapat dipikat, 
maka semakin banyak pula bantuan finansial 
atau keuangan yang Anda peroleh. Dengan be-
gitu, Anda memiliki kepastian sumber penda-
naan guna membangun dan mengembangkan 
bisnis startup. Dan hal ini membuat start up 
anda semakin dekat dengan gelar Unicorn.

Bicara soal menarik investor bukan perkara 
mudah seperti membalikkan telapak tangan. 
Perlu trik tersendiri, agar si penanam modal 
merasa yakin bahwa uang yang diinvestasi-
kannya akan bertumbuh di perusahaan yang 
tepat. Karena tidak mungkin kan, mereka me-
nanamkan modal di perusahaan yang tidak 
memiliki prospek di masa depan.
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Investor pasti memiliki pertimbangan se-
belum berinvestasi atau menjalin kerja sama. 
Namun, jika Anda bisa meyakinkan calon in-
vestor, maka uang akan segera mengalir ke 
perusahaan startup Anda!

1.  Miliki Konsep Usaha yang Jelas 
Investor tentu ingin menanamkan modal 
di bisnis yang benar-benar serius didirikan. 
Tentunya yang emiliki konsep dan strate-
gi usaha yang matang, serta target bisnis 
yang realistis. Anda harus menjawabnya 
dengan menunjukkan keseriusan itu me-
lalui penjabaran konsep. Sampaikan ide-
ide unik anda dalam konsep startup yang 
akan anda tawarkan.

2.  Jelaskan Visi dan Misi 
Sampaikan dengan jelas Visi dan misi bis-
nis startup Anda. Gunanya, agar calon in-
vestor bisa memahami apa arah dan tujuan 
akhir perusahaan, serta strategi yang akan 
ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

3.  Buktikan Keuangan Anda Stabil 
Pastikan bahwa keuangan bisnis startup 
Anda stabil sehingga Anda bisa lebih per-
caya diri menunjukkan laporan keuangan 
cash flow perusahaan. 

4.  Tentukan Kebutuhan Anda 
Tetapkan peran apa yang diperlukan dari 
seorang investor, apakah sebagai penyedia 
keuangan, penyedia nasihat, atau seba-
gai partner dalam mengembangkan usaha 
Anda.

5.  Temukan Investor Terbaik 
Darimana Anda bisa mendapatkan calon 
investor? Dari manapun, contohnya melalui 
seminar, pelatihan, konferensi, maupun 
kenalan dari orang lain. Bangun jaringan 
atau networking sebanyak mungkin, karena 
dari situ, mungkin saja ada calon investor 
potensial yang sedang mencari instrumen 
investasi, selain surat-surat berharga.  

6.  Tunjukan Keseriusan AndaCalon investor 
biasanya mampu membaca dan melihat 
keseriusan Anda dalam membangun peru-
sahaan. Buatlah mereka kagum dan yakin 
akan rencana dan prospek bisnis Anda da-
lam jangka panjang. Jika Anda bisa menun-
jukkan itu, maka dijamin banyak investor 
yang terpikat di bisnis startup Anda. 

BISNIS STARTUP TEKNOLOGI 
DIMASA DEPAN
Dari semua pemaparan saya, saya ingin men-
yimpulkan bahwa berbisnis di bidang startup 
teknologi sangat menjanjikan di masa depan 
karena memiliki proyeksi yang sangat cerah.

Tentunya dengan dukungan pemerintah dan 
juga market yang kebutuhannya mendapatkan 
solusi dan bantuan dari teknologi yang terus 
menerus meningkat.

Baiknya mulai saat ini, mulai pikirkan kira-ki-
ra solusi digital apa yang bisa kita tawarkan 
terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar 
kita?

Jika anda sudah tahu jawabannya, segera 
membuat konsep startup yang matang kemu-
dian, selamat menikmati indahnya masa depan 
dunia start up digital!
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Bridestory 
mudahkan Calon 
Pengantin Memilih 
Vendor Pernikahan
Berawal dari kesulitannya 
menemukan vendor pernikahan 
saat menikah, Kevin Mintaraga 
terilhami mendirikan 
Bridestory yang merupakan 
marketplace khusus wedding 
vendor pertama di Indonesia. 
Layanannya terus berkembang, 
bukan saja di Indonesia tetapi di 
negara-negara Asia Tenggara.

Pernikahan adalah sesuatu yang 
sakral dan menjadi momen yang 
akan paling dikenang oleh setiap 
pasangan. Karena itu, persiapan 

menuju hari bahagia ini harus dipersia-
pkan sebaik mungkin. Bagi calon pengan-
tin, seringkali mereka merasa kesulitan 
untuk mencari vendor-vendor pernikahan 
yang sesuai dengan keinginan dan budget 
mereka. Ditambah lagi, vendor pernika-
han yang terlibat itu tidaklah sedikit. 

Hal ini juga yang dirasakan oleh Kevin Min-
taraga saat mempersiapkan pesta pernika-
hannya pada 2012 lalu. “Pada saat itu ka-
rena tidak ada informasi yang lengkap jadi 
benar-benar menghabiskan banyak waktu 
untuk riset dan sebagainya,” ujar Kevin. Ke-
sulitan menemukan vendor pernikahan itu 
lah yang nantinya mengilhami Kevin untuk 
mendirikan Bridestory. 
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Bridestory merupakan sebuah startup 
teknologi yang mengkhususkan diri se-
bagai marketplace untuk vendor perni-
kahan. Startup ini berdiri sejak April 2014 
dan telah melebarkan sayapnya ke luar 
negeri. Sampai saat ini, Bridestory telah 
digunakan oleh 6 hingga 7 juta pengguna 
yang tersebar di tiga negara yaitu Indo-
nesia, Singapura dan Filipina. 

Melalui platform berbasis website dan apli-
kasi mobile, Bridestory menampilkan ri-
buan wedding vendor di berbagai kota dan 
negara dari 28 kategori seperti venue per-
nikahan, baju pernikahan, foto, desain kartu 
undangan, katering dan masih banyak lain-
nya. Pengguna dapat melakukan pencarian 
vendor yang sesuai dengan keinginan dan 
budget mereka dengan lebih praktis. 

“Buat mereka melakukan wedding plan-
ning itu praktis sekali. Cukup buka aplika-
si kita, cukup browse. Kita punya jutaan 
inspirasi, kita punya puluhan wedding 
vendor yang lengkap dari berbagai kota 
dan kategori, dan juga dari berbagai 
range of budget sehingga bisa memu-
dahkan mereka menemukan wedding 
vendor yang tepat untuk pernikahan me-
reka,” ujar pria yang sebelumnya mendiri-
kan perusahaan agensi digital tersebut.  

Dari Hilda hingga Bridestory Pay
Selain memberi kemudahan pencarian 
vendor dari direktori yang ada, Brides-
tory juga memiliki fasilitas konsultasi me-
lalui fitur chatting dengan ahli perencana 
pernikahan. Fitur yang dinamakan Hilda 
tersebut juga sudah mulai dilengkapi 
dengan teknologi kecerdasan buatan (ar-
tificial intelligence) agar bisa lebih cepat 
membantu pengguna.
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Seperti diketahui, kecerdasan buatan 
merupakan teknologi yang populer saat ini 
dan masih terus dilakukan pengembangan. 
Teknologi ini memungkinkan program da-
pat belajar dan mengembangkan kemam-
puannya sehingga mampu menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan  yang tadinya hanya 
dapat dikerjakan oleh manusia. 

Hilda akan menanyakan preferensi per-
nikahan calon penganti seperti konsep, 
lokasi, dan budget sehingga nantinya 
Hilda bisa memberikan rekomendasin-
ya kepada pengguna. Sejauh ini, Hilda 
masih merupakan program semi auto-
mation yang memerlukan peran manusia 
untuk memberikan saran pada penggu-
na. Namun, Kevin mengungkapkan bahwa 
teknologi ini akan terus dikembangkan 
sehingga bisa memberikan lebih banyak 
otomatisasi. 

Dari sisi fitur pembayaran, baru-baru 
ini Bridestory meluncurkan Bridestory 
Pay yang merupakan solusi pembiayaan 
pernikahan kerjasama dengan sebuah 
market place ternama. Sejumlah keun-
tungan ditawarkan bagi para calon pen-
gantin seperti perlindungan pembata-
lan pernikahan, cashback, serta cicilan 
0 persen hingga 24 bulan dari lebih 15 
bank di Indonesia.

Menjadi Unicorn
Bridestory menjadi satu dari 44 startup 
di Indonesia yang disebut Kominfo akan 
menjadi unicorn atau startup dengan va-
luasi USD 1 milyar. Disinggung mengenai 
hal ini, Kevin mengaku tidak menargetkan 
secara khusus menjadi unicorn. “Saya 
amini saja ya. Kita tidak fokus ke situ. 
Kita lebih fokus untuk terus memberikan 
solusi terbaik buat calon pengantin dan 
vendor. Menjadi unicorn atau tidak itu ha-
sil dari fokus yang kita kerjakan saat ini,“ 
kata Kevin 
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Sejak berdiri tahun 2014 lalu, Bridestory te-
lah mendapatkan pendanaan dari sejumlah 
investor. Seperti yang dilansir dari Tech in 
Asia pada Maret 2015, Bridestory secara 
resmi mendapatkan pendanaan Seri A dari  
Rocket Internet Group, Sovereign’s Capi-
tal, East Ventures1, dan Fenox VC. Skystar 
Capital dan Lippo Digital Ventures juga tu-
rut menyuntikkan dananya ke Bridestory. 
Namun, tidak disebutkan berapa besarnya 
pendaaan tesebut. 

Bridestory sendiri menerapkan model 
bisnis membership di mana vendor yang 
terdaftar membayar sejumlah biaya setiap 
tahun dengan nominal yang berbeda-be-
da sesuai kategorinya. Bridestory juga 
menawarkan fitur campaign di platform 

miliknya agar vendor bisa memaksimalkan 
pemasarannya pada pengguna. Selain itu, 
Bridestory juga memiliki produk majalah 
dan kegiatan pameran vendor pernikahan 
di Indonesia dan Singapura. 

Menurut Kevin, wedding market juga tum-
buh dengan baik di berbagai negara. 
Bridestory melakukan ekspansi perta-
manya ke Singapura pada 2016. Sete-
lah berhasil di Singapura, Bridestory lalu 
melebarkan sayapnya di Filipina.  Kevin 
bertekad untuk terus meraih pasar di 
negara-negara Asia Tenggara lainnya. 
“Kita melihat wedding market tidak hanya 
tumbuh di Indonesia tapi juga di berba-
gai negara di Asia Tenggara,” tutupnya. 
(teks:syahid/foto:reza)
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KoinWorks
Alternatif 
Investasi yang 
Mudah dan 
Menguntungkan
Peer to Peer Lending atau P2P 
Lending merupakan sebuah 
terobosan baru dalam dunia jasa 
keuangan yang mempertemukan 
antara peminjam dan pemberi 
pinjaman dalam sebuah 
platform di jaringan internet. 
P2P Lending memotong banyak 
rantai birokrasi rumit yang 
umum ditemukan dalam dunia 
perbankan. 

Salah satu perusahaan P2P Lending  popu-
ler di Indonesia adalah KoinWorks yang 
sudah berdiri sejak tahun 2016. Benedicto 
Haryono, Co-Founder dan CEO KoinWorks 

mengungkapkan bahwa KoinWorks merupakan 
layanan P2P Lending sekaligus komunitas inves-
tasi yang memberikan nilai tambah untuk semua 
stakeholdernya. “Stakeholdernya kita ada berbagai 
macam. Ada pendananya kita, ada peminjamnya 
kita, ada patner-patner kita juga,” ujar pria yang 
akrab disapa Ben tersebut.  

Alternatif Berinvestasi
Di Indonesia kehadiran KoinWorks turut mendo-
rong minat masyarakat Indonesia dalam berinves-
tasi yang cenderung masih lemah. Di KoinWorks, 
para investor bisa mulai berinvestasi dengan uang 
Rp100 ribu. Namun, Ben menyarakan agar investor 
memulai investasi di angka Rp 2 juta rupiah agar 
setidaknya bisa membeli 20 produk investasi yang 
berbeda. 

Sementara itu, pengembalian dana yang bisa dite-
rima setiap tahunnya mulai dari 18%, lebih besar 
daripada lembaga konvensional pada umum-
nya. Berdasarkan data tahun 2017, pendana di 
KoinWorks berhasil meraih rata-rata keuntungan 
(Effective Rate) sebesar 21.32% per tahun. Sampai 
saat ini, jumlah pendana di Koinworks tercatat 
mencapai 86.000 pendana.

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

       I Desember 2018 I Tahun X I @eMajels20



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

Ben mencontohkan, saat KoinWorks pertama 
kali memberikan pinjaman kepada pelaku 
ecommerce di awal 2016 lalu, belum ada bank 
yang mau memberikan pendananan kepada 
ecommerce. Hal ini disebabkan karena selain 
ukuran bisnisnya yang kecil, juga tidak ada ja-
minan yang bisa menyakinkan perbankan untuk 
mengucurkan dananya kepada mereka. “ecom-
merce belum dilayanani perbankan itu karena 
tidak ada collateral,”ungkap Ben. 

KoinWorks selalu mendasarkan penilaian ber-
dasarkan data-data yang diberikan pemohon 
maupun dari partner terkait. Tidak semua pelaku 
usaha UKM bisa mendapatkan akses pendanaan 
terutama pada jenis bisnis yang masih berbasis 
cash karena akan sulit untuk menganalisis kela-
yakan finansialnya.  

Tetapi Ben yakin, kedepannya akan semakin 
banyak bisnis kecil yang sudah terkait dengan 
infrastuktur digital sehingga akan semakin 
banyak bisnis yang mudah untuk didanai. Se-
mentara itu, besaran modal yang bisa diberikan 
kepada pelaku usaha berkisar antara Rp20 juta 
hingga Rp2 milyar. KoinWorks telah berhasil 
memberikan pinjaman produktif bagi UKM 
digital di 20 provinsi di Indonesia. Meliputi lima 
industri utama yaitu fesyen, elektronik, kosme-
tik, gadget, serta makanan dan minuman.

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

Layanan P2P Lending seperti KoinWorks bisa men-
jadi jembatan bagi  anak muda dalam usia pendi-
dikan lanjut untuk bisa melanjutkan pendidikan 
di perguruan tinggi. Rata-rata besaran dana yang 
bisa diberikan oleh KoinWorks untuk segmentasi 
ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp60 juta. Te-
tapi tidak menutup kemungkinan bisa mencapai 
lebih dari nilai tersebut untuk beberapa jurusan 
yang membutuhkan dana lebih besar. Namun, 
Ben mengakui bahwa untuk segmentasi pendidi-
kan di perguruan tinggi masih belum maksimal di 
samping kesadaran masyarakat mengenai alterna-
tif biaya pendidikan seperti ini juga masih minim. 

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

Keamanan dan Isu Privasi
KoinWorks sudah terdaftar di OJK dan telah men-
dapatkan serfikasi ISO 27001, yang merupakan 
sertifikat internasional bagi perusahaan yang 
sudah mampu menjaga keamanan sistemnya. 
Meskipun demikian, Ben menegaskan bahwa 
tidak ada sistem yang 100% aman. “Kita cuma bisa 
melakukan the best effort yang kita bisa lakukan,” 
ucap Ben.

Di sisi lain, beberapa layanan fintech tanah air 
sempat dikeluhkan lantaran menggunakan 

cara-cara penagihan bernada ancaman. Mereka 
juga menghubungi orang-orang di dalam daftar 
kontak telepon genggam milik peminjam. Me-
nurut Benedicto, secara prosedur layanan berhak 
menghubungi kontak yang terkait dan telah didaf-
tarkan peminjam bila ia tak bisa dihubungi. Tetapi, 
dengan menggunakan bahasa yang lebih baik. 

Diakui oleh Benedicto, permasalahan privasi ter-
sebut sedikit banyak memengaruhi kepercayaan 
masyarakat terhadap layanan P2P lending secara 
keseluruhan. Terlepas dari tantangan yang diha-
dapi, Ben optimis dengan layanan P2P Lending di 
Indonesia yang akan semakin berkembang. “Saya 
percaya alternative lending ini lebih cocok untuk 
negara berkembang seperti Indonesia dibandin-
gkan Amerika,” ujar Ben. (teks:syahid/foto:reza)
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Bareksa
Marketplace 
Reksadana Dorong 
Penetrasi Investasi
Reksadana merupakan 
sebuah wadah investasi yang 
kegiatannya menghimpun 
dana dari masyarakat untuk 
diinvestasikan ke dalam 
instrumen-instrumen pasar 
modal oleh manajer investasi. 
Produk investasi ini memiliki 
imbal hasil cukup tinggi karena 
dana kelolanya diinvestasikan 
pada instrumen-instrumen 
investasi di pasar modal seperti 
saham, obligasi, dan instrumen 
keuangan lainnya. 

Berinvestasi di reksadana lebih 
mudah karena dana yang di-
setorkan diputar oleh seseo-
rang atau lembaga yang lebih 

mengerti, yaitu manajer investasi dari 
dana-dana yang dikumpulkan dari para 
investor. 

Berinvestasi di reksadana saat ini pun 
menjadi semakin mudah dilakukan sei-
ring dengan munculnya marketplace 
yang mampu mengumpulkan agen-agen 
penjual reksadana ke dalam sebuah 
platform berbasis online. Salah satunya 
adalah Bareksa yang merupakan peru-
sahaan financial technology (fintech) 
pertama yang mendapatkan lisensi 
Otoritas Jasa Keuangan untuk menjual 

produk reksadana kepada nasabah di 
Indonesia. 

Menurut Karaniya Dharmasaputra, pen-
diri Bareksa, salah satu hal yang melatar-
belakangi pendirian marketplace reksa-
dana adalah mindset berinvestasi pada 
masyarakat Indonesia yang masih belum 
tumbuh. “Di Indonesia itu mindset nya 
betul-betul masih menabung di bank. 
Karena ada pepatah menabung pangkal 
kaya. Sebetulnya pepatah itu sudah harus 
direvisi,” ujar Karaniya. 

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

Hingga saat ini, sudah ada 87 manajer in-
vestasi yang tercatat di Bareksa. Mereka 
menjual beberapa jenis reksadana seperti 
reksadana pasar uang, reksadana pen-
dapatan tetap, reksadana campuran, dan 
reksadana saham. Nasabah bisa memilih 
jenis reksadana yang mereka sukai dan 
agen penjual atau manajer investasi yang 
menurutnya memiliki kinerja baik. 

Dalam berinvestasi, terutama pada pro-
duk pasar modal, data menjadi hal yang 
fundamental dalam proses pengambi-
lan keputusan. Pada reksadana, nasabah 
disarankan untuk mencari tahu terlebih 
dahulu profil manajer investasi, besaran 
dana kelolanya, rata-rata return atau im-
bal hasilnya setiap tahun, sampai bagai-
mana komposisi portofolio investasi ter-
sebut mereka kelola. 

“Selama ini informasi dan data keuangan 
terutama yang terkait pasar modal itu 
susah diakses oleh masyarakat luas. Hanya 
disediakan untuk segmen masyarakat ter-
tentu,” ujar Karaniya. Karena itulah, Bareksa 
membuka semua informasi tersebut secara 
luas sehingga masyarakat awam bisa ikut 
berinvestasi produk pasar modal. Informa-
si yang ada diharapkan dapat membantu 
nasabah untuk memilih reksadana yang se-
suai dengan kebutuhan mereka. 
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Memilih Produk Reksadana
Menurut Karaniya, untuk memilih reksadana, sebaiknya kenali 
dulu bagaimana kepribadian orang dalam melihat risiko. “Pertama 
tentukan dulu, kita itu orangnya seperti apa. Kita mau tidak me-
nerima risiko yang tinggi, kalau tidak maka pilih reksadana pasar 
uang. Tapi kalau kita punya uang lebih dan kita orang yang berani 
mengambil risiko karena ingin dapat return tinggi maka ambil rek-
sadana saham,” ungkapnya. 

Imbal hasil pada setiap jenis reksadana memang berbanding lurus 
dengan risikonya. Reksadana pasar uang misalnya, jenis reksada-
na ini cocok untuk jangka pendek dengan tingkat risiko yang kecil. 
Imbal hasilnya, biasanya lebih tinggi daripada imbal hasil dari de-
posito. “Reksadana pasar uang itu bisa menghasilkan return seki-
tar 6-7 persen,” jelasnya. 

Bila menginginkan imbal hasil yang tinggi, nasabah bisa memilih 
jenis reksadana seperti campuran atau saham yang investasinya 
lebih banyak pada efek ekuitas (saham) atau surat utang. Imbal 
hasilnya bisa mencapai 18-20% setiap tahunnya. Untuk jenis sa-
ham seperti ini, disarankan untuk jangka waktu menengah dan 
panjang, yaitu 3 sampai 5 tahun. 
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Penggunaan teknologi informasi seperti 
Bareksa, terbukti telah berhasil mendo-
rong minat masyarakat Indonesia untuk 
berinvestasi, khususnya pada produk pa-
sar modal. Ia mengungkapkan, pada saat 
Bareksa pertama berdiri jumlah inves-
tor reksadana di Indonesia masih sekitar 
200.000 karena jalur distribusinya hanya 
mengandalkan jalur perbankan. Setelah 
ada era fintech seperti Bareksa, jumlah 
investor reksadana mencapai 900.000 
lebih. “Dalam waktu 3,5 tahun tumbuh 
231%,” ujarnya. 

Sampai dengan April 2018, Bareksa telah 
mampu mencetak 100.000 investor reksa-
dana. Jumlah tersebut melonjak 57% bila 
dibandingkan dengan Desember 2017 yang 
masih sebanyak 63.500 investor. Kesukse-
sannya itu pula yang membuat pemerintah 
akhirnya memberikan kepercayaan kepada 
Bareksa sebagai salah satu penjual obligasi 
pemerintah. “Melihat kesuksesan  ini, ka-
rena itu pemerintah ingin agar bagaimana 

teknologi internet bisa dimanfaatkan untuk 
memperluas dan memperdalam penetrasi 
reksadana dan obligasi kita,” tandasnya. 
(teks:syahid/foto:reza)
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Modalku 
Alternatif Solusi 
Pendanaan 
Terbesar Asia 
Tenggara
Ketertarikan tinggi investor 
kepada Modalku menghasilkan 
pendanaan seri B terbesar yang 
pernah diraih platform P2P 
lending dari Asia Tenggara 
dan komitmen penyaluran 
kredit dari bank serta institusi 
keuangan.  

Menurut penelitian yang di-
lakukan Ernst & Young, UOB 
dan Dun & Bradstreet se-
banyak 65,2% UKM di Asia 

Tenggara sulit mendapatkan akses un-
tuk pinjaman usaha. Persoalan yang 
paling banyak dikeluhkan ialah seputar 
pengadaan atau penambahan modal 
usaha. Namun persoalan yang banyak 
dikeluhkan para pelaku usaha, sepertin-
ya sudah mengalami perubahan. Mo-
dal pinjaman yang dibutuhkan untuk 
mengembangkan usaha tidak lagi hanya 
bergantung pada bank, melainkan bisa 
diperoleh pada lembaga lain bahkan 
bisa mencapai miliaran rupiah. 

Modalku misalnya, salah satu platform 
peer to peer (P2P) terbesar di Asia Ten-
ggara berani memberikan dana hingga 2 
miliar rupiah kepada pelaku usaha yang 
membutuhkan tambahan modal. Pinja-
man tersebut diberikan Modalku kepada 
peminjam yang disebut borrower yang 
telah memenuhi persyaratan yang diten-
tukan, di antaranya memberikan laporan 
keuangan usaha selama 6 bulan terakhir. 
Selanjutnya Modalku akan melakukan ve-
rifikasi data agar dana yang dibutuhkan 
dapat segera dicairkan.

Iwan Kurniawan Co-Founder dan COO 
Modalku, menyebut kecepatan menja-
di salah satu target progres Modalku di 
masa depan. Selama ini proses pencai-
ran pinjaman di Modalku memakan waktu 
lebih kurang tiga hari kerja. Menurut Rey-
nold Wijaya, Co-Founder dan CEO Mo-
dalku, mereka juga bertujuan ikut ambil 
bagian dalam meningkatkan perekono-
mian negara.

Sampai saat ini Modalku sudah membe-
rikan pinjaman kepada lebih dari 3000 
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UKM dengan total pendanaan mencapai 
1.45 triliun rupiah, dengan tingkat kesukse-
san 100% serta prosentase default sebesar 
1.35 persen saja. Sementara untuk jumlah 
pemberi pinjaman telah menyentuh angka 
60.000. Modalku menyatakan tidak terlalu 
ngoyo dalam memberikan pinjaman, kare-
na ingin memberikan hasil yang baik kepa-
da borrower maupun para pemberi pinja-
man atau lender.

Modalku resmi terdaftar pada Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Juni 2017 sebagai 
Penyelenggara Layanan Pinjam Memin-
jam Uang Berbasis Teknologi Informa-
si. Terdaftarnya Modalku di OJK me-
nunjukkan Modalku telah mendapatkan 
kepercayaan Pemerintah dan masyarakat 
dan komit terhadap perlindungan konsu-
men dan kepatuhan terhadap ketentuan 
hukum yang berlaku di Indonesia.  

Demikian halnya dengan eksistensi Mo-
dalku di luar negeri, Modalku terdaftar 
dan terlisensi sebagai grup di Singapura 
(dengan regulator Monetary Authority of 
Singapore (MSS)) dan Malaysia (di regu-
lator Securities Commission (SC)) dengan 
merek Funding Societies.

Kehadiran Modalku selain membantu mem-
beresi masalah modal atau keuangan yang 
sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, 
ia sekaligus menciptakan lapangan pe-
kerjaan. “Saat ini karyawan Modalku lebih 
kurang 150 orang terdiri lebih dari 100 kar-
yawan dari dalam negeri, dan sisanya di 
luar negeri,” jelas Reynold. 

Modalku didirikan oleh Reynold Wijaya 
dan Kelvin Teo sebagai platform pinja-
man digital yang menghubungkan UKM 
di Indonesia, Singapura dan Malaysia 
dengan para pemberi pinjaman, baik se-
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cara individu maupun institusi. Di Malay-
sia dan Singapura Modalku beroperasi 
dengan nama Funding Societies. Di ta-
hun 2017, Modalku dan Funding Societies 
mengalami pertumbuhan pesat hingga 
950% dibanding tahun sebelumnya.

April 2018 Modalku dan Funding Societies 
meraih pendanaan seri B sebesar USD 
25 juta atau hampir 350 miliar rupiah. 
Pendanaan yang dipimpin oleh SoftBank 
Venture Korea itu termasuk di dalamnya 
partisipasi para investor sebelumnya an-
tara lain, Sequoia India, Aplha JWC Ven-
tures dari Indonesia dan Golden Gates 
Ventures, Line Ventures, Qualgro hingga 
Mahanusa Capital. 

Pendanaan Seri A Modalku diumumkan 
Agustus 2016 dengan nilai Rp100 miliar, 
yang merupakan jumlah terbesar yang 
pernah dihimpun oleh platform P2P len-
ding di Asia Tenggara. Pendanaannya 
dipimpin oleh Sequoia India dengan par-
tisipasi dari pakar-pakar Universitas Har-
vard dan investor sebelumnya Alpha JWC 
Ventures. 

Sean Lee, Partner dan Managing Direc-
tor SoftBank Ventures Korea menyebut 
Modalku adalah perusahaan yang paling 
mengesankan dengan semua prestasi 
yang mereka raih dalam waktu singkat. 
Sean Lee melihat Modalku mempunyai 
potensi untuk terus menjadi nomor satu. 

Modalku menawarkan modal usaha cepat 
dan praktis bagi UKM lokal. Hasil survei 
menyebut 67.8% pebisnis terbuka bagi 
penyedia kredit alternatif seperti P2P 
lending. Kekurangan pendanaan bagi 
UMKM mencapai lebih dari Rp988 triliun 
per tahun di Indonesia, hal ini merupakan 
peluang yang sangat menjanjikan, seper-
ti disampaikan Reynold. “Ini adalah masa 
yang sungguh menarik bagi P2P lending 
di Asia Tenggara dan Modalku memim-
pin perubahan yang terjadi melalui akses 
modal usaha cepat, terjangkau dan prak-
tis bagi UKM lokal. Dukungan dari inves-
tor ternama menjadi validasi bagi model 
bisnis dan dampak yang kami ciptakan. 
Pendanaan ini akan kami gunakan untuk 
menciptakan produk inovatif serta mem-
bangun user experience kelas dunia bagi 
pelanggan kami,” ujar Reynold.
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Modalku meluncurkan aplikasi mobile un-
tuk pinjaman modal usaha yang pertama 
di Indonesia, yang dinamai Modalku Dana 
Usaha pada Januari 2017. Begitu juga ke-
pada para pemberi pinjaman, Modalku 
mengeluarkan aplikasi yang disebut Mo-
dalku Investasi, pada Juli 2017. Dengan 
menggunakan aplikasi ini, pendaftaran 
pendanaan bagi pemberi pinjaman dapat 
dilakukan kapan saja melalui smartphone. 

Aplikasi Modalku Investasi mempunyai fitur 
yang dinamai, “Pendanaan Otomatis” da-
pat memberikan informasi sehingga pem-
beri pinjaman dapat mendanai pinjaman 
kepada UMKM sesuai preferensi, mulai dari 
tingkat pengembalian, jangka pinjaman 
hingga alokasi per pinjaman. Dengan fitur 
tersebut pemberi pinjaman dapat memilih 
sendiri kepada pelaku UMKM  yang mana 
pinjaman akan mereka berikan.

Selain menjadi platform P2P lending ter-
besar di Asia Tenggara, Modalku telah 
menerima penghargaan dan pengakuan, 

secara global maupun lokal. Maret 2018 
Forbes menobatkan Renold Wijaya dan 
Iwan Kurniawan dalam daftar 30 inova-
tor dan Co-Founders, “Forbes 30 Under 
30 Asia 2018”. Modalku menjadi satu-sa-
tunya pilihan Forbes dari industri fintech 
Indonesia. 

Sebelumnya, September 2017 salah satu 
badan organisasi PBB, juga mengganjar 
Modalku menjadi pemenang Global SME 
Exellence Award dari ITU Telecom, sekali-
gus menjadi startup pertama dan satu-sa-
tunya yang memenangi penghargaan 
tersebut. Kemudian pada akhir Juni 2017, 
CB Insight salah satu perusahaan swasta 
terkemuka yang bergerak di bidang riset 
industri startup, mengumumkan Modalku 

- Funding Societies menjadi satu-satunya 
perusahaan P2P dari Asia Tenggara yang 
masuk daftar fintech 250 yakni daftar 
perusahan terbaik dunia yang melakukan 
terobosan inovasi di bidang teknologi fi-
nansial. (teks:wid/foto: reza)
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Tukangsayur.co
Belanja Bahan 
Masakan Jadi Lebih 
Mudah
Tukangsayur.co optimis bisa 
menjadi the next unicorn 
karena model bisnisnya bisa 
diterima masyarakat luas dan 
dapat scale up di berbagai 
daerah. 

Startup teknologi ternyata masuk juga ke 
urusan dapur. Kini, membeli bahan-bahan 
masakan seperti buah, sayuran maupun 
rempah-rempah bisa dilakukan secara 
online. Cukup menginstal aplikasi, kemu-

dian memesan bahan masakan yang ingin 
dibeli, lalu tukang sayur pun akan segera 
datang ke rumah Anda. 

Chelly Triwibowo, founder dan CEO 
Tukangsayur.co terpikir untuk membuat 
startup ini karena pengalaman pribadinya. 
Saat isterinya mengandung, ia mencoba 
membeli sayuran di tukang sayur keliling 
yang biasa lewat di komplek rumahnya. 
Sayangnya, karena rumah Chelly bera-
da di ujung komplek, sayuran yang ada 
selalu tinggal sedikit dan tidak segar lagi. 
Ketika datang ke rumahnya pun sudah 
cukup siang. “Dari situ muncul ide kenapa 
tidak dibuat online saja,” kata Chelly saat 
ditemui di kantornya di daerah Kebayo-
ran Lama, Jakarta Selatan. 

Menurut Chelly, dengan menampilkan 
sayuran dan bahan masak lainnya secara 
online, konsumen bisa mendapatkan pili-
han barang yang ia inginkan lebih banyak 
dan lebih segar. Selain itu menurut Chelly, 
dengan adanya sistem pembelian seca-
ra online, harga yang ditawarkan kepada 
konsumen bisa lebih ditekan lagi. Sis-
tem pre order juga membuat tidak ada 
barang yang terbuang sehingga lebih 
efisien. 

Tersebar di berbagai wilayah
Dalam operasionalnya, Tukangsayur.co 
bekerja sama dengan agen di pasar-pasar 
tradisional. Agen tersebut bisa pedagang 
tradisionalnya langsung maupun sia-
pa saja dengan berbagai latar belakang. 
Para agen akan menyiapkan sayuran dan 
barang lain yang dipesan, mengemasnya 
kemudian mengirimkan langsung ke ru-
mah pembeli.

Mengingat sayuran harus diantarkan da-
lam keadaan segar, maka wilayah pengi-
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riman agen dengan konsumen pun tidak 
boleh terlalu jauh. Tukangsayur.co meng-
gunakan sistem lokasi di mana para agen 
hanya bisa mendapatkan order di radius 
3 km saja. “Teknologi kita itu kan location 
bassed service. Jadi agen kita itu hanya 
menangani di dalam radius 3 km,” ujarnya.  

Chelly mengungkapkan bahwa, pihaknya 
masih mengandalkan stok dari pasar tra-
disional namun akan membuka kerjasama 
langsung dengan petani. “Kita sumbernya 
saat ini masih dari pasar tradisional. Kita 
belum terkoneksi dengan farm. Tapi ada 
saatnya nanti akan ke sana,” ujarnya. Na-
mun, khusus untuk produk organik, saat 
ini pun pihaknya sudah terhubung den-
gan para petani di daerah Sukabumi. 

Namun dengan sistem stok barang dari 
pasar tradisional, secara tidak langsung 
membuat proses scale up untuk startup 
yang Chelly dirikan tersebut menjadi jadi 
lebih cepat. Sejak berdiri tahun 2016 lalu, 
dengan wilayah operasional di Jabodeta-
bek, Tukangsayur.co kini juga hadir di 14 
kota di Indonesia seperti Bandung, Jogja, 
Semarang, Gresik, Surabaya hingga Bali. 

Sama hal nya dengan startup yang 
berkembang pada saat ini, Tukangsayur.
co menggunakan model bisnis sharing 
economy. Ada pembagian antara agen 
dengan Tukangsayur.co sebesar 80%:20%. 
Siapapun dapat menjadi agen dan 
mendapatkan penghasilan dari order yang 
masuk. 

Untuk mendapatkan order, mereka 
harus melakukan top up deposito ke 
Tokosayur.co, mirip seperti pada layanan 
transportasi online. Sementara untuk 
mendaftarnya, mereka akan terlebih 
dahulu mendapatkan pelatihan agar 
memberikan pelayanan yang baik seperti 
pengemasan dan sebagainya. Chelly 
mengklaim, agen yang sudah sukses saat 
ini dapat menghasilkan pendapatan kotor 
sebesar Rp 500 ribu per hari. 

Beli
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Pengembangan
Saat ini, aplikasi Tukangsayur telah diun-
duh sebanyak 60-70 ribu pengguna 
smartphone di mana sekitar 60% nya ak-
tif bertransaksi. Dari segi aplikasi, Chelly 
sedikit membocorkan mengenai fitur apa 
yang nantinya ia akan luncurkan. 

Salah satunya yaitu fitur berbagai resep 
masakan yang memungkinkan penggu-
nanya dapat membuat resep masakan 
untuk dibagikan ke pengguna lain dan 
mendapatkan royalti dari setiap klikn-
ya. Selain itu, ada pula pengembangan 
dari segi produk yang akan merambah 
ke produk industri rumahan milik UKM 
seperti sambal.

Mengenai pendanaan, Chelly menjelaskan 
bahwa saat ini startup yang dibangunnya 
tersebut sudah melewati tahap pre 
seed dengan jumlah yang tidak 
sebutkan. Chelly mengaku tidak mau 
terburu-buru menggenjot startup nya 
dengan pendanaan yang besar-besaran 
mengingat tantangan bisnis pada produk 
pertanian yang digelutinya saat ini cukup 
berbeda. 

Chelly menyontohkan, proses pemba-
yaran yang diterapkan saat ini masih 
menggunakan sistem cash atau transfer 
bank setelah barang diterima. Hal ini ter-
kait dengan perilaku konsumen seperti 
ibu-ibu yang masih menginginkan untuk 
membayar setelah barang diterima. 
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“Kami inginnya perusahaan itu tidak perlu 
pendanaan terlalu besar tapi bisa (menda-
patkan pertumbuhan) positif. Saya pahami 
lagi adakalanya pertumbuhan yang terlalu 
cepat atau instan bisa jadi bumerang di bis-
nis ini,” tambahnya. Ini terkait dengan ber-
bagai aspek yang cukup kompleks seperti 
kesiapan agen dan stok dari petani. 

Mengenai stok barang tersebut meru-
pakan masalah yang cukup sering muncul 
di Tukangsayur.co karena berbagai faktor 
dari petani. Target peningkatan penggu-
na harus dibarengi dengan meningkatnya 
kesiapan dari para agen dalam menye-
diakan stok barang. 

Ketika disinggung mengenai masuknya 
Tukangsayur.co sebagai salah satu dari 
44 calon unicorn, Chelly mengaku cukup 
optimis. Hal ini didasarkan pada model 
bisninya yang bisa diterima secara luas 
karena produk pertanian merupakan 
kebutuhan setiap orang. Ditambah lagi, 
platformnya tersebut juga tidak hanya 
menjual produk sayur tetapi juga alat-
alat rumah tangga dan nantinya produk 
makanan olahan UKM. 

Selain itu, optimisme Chelly juga didasar-
kan pada bukti bahwa model bisnisnya ter-
sebut dapat diterapkan di berbagai daerah 
di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari solu-
si yang startup tersebut tawarkan memang 
jelas sehingga membuat banyak penggu-
nanya melakukan repeat order sampai sela-
ma dua tahun belakangan ini. “Kita sangat 
percaya diri menjadi the next unicorn, 
tinggal waktunya saja,” ujarnya. 
(teks:syahid/foto:reza)
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Telunjuk.com
Sukses 
Kembangkan Mesin 
Pencari Produk
Kehadiran e-commerce yang 
semakin tumbuh subur, tak 
jarang membuat calon pembeli 
bingung menentukan dalam 
memilih produk sekaligus 
harga yang tepat. Berdasarkan 
pengalaman pribadi seorang 
teman, membuat Hanindia 
Narendrata Rahiesa ingin 
membuat sesuatu yang bisa 
membantu mengatasi masalah 
tersebut. Startup besutannya 
pun bisa berhasil masuk dalam 
jajaran 44 calon startup unicorn 
versi Kominfo.

Semua berawal dari rekan satu kerja 
Hanindia yang ingin membeli laptop 
baru dengan harga paling rendah. 
Karena kebetulan sang teman tersebut 
memiliki keahlian di bidang IT, maka 
ia membuat crawler robot yang setiap 
hari bekerja menampilkan harga-harga 
dari beberapa website online. Setelah 
jadi, dia menunjukkan kepada Hanindia 
yang lantas menangkap ini adalah 
sebagai sebuah peluang besar. “Saya 
terpikir jika ini bisa dipakai banyak 
orang pasti akan bermanfaat sekali. 
Cara ini akan membantu masyarakat 
Indonesia untuk membandingkan harga 
di antara banyaknya situs e-commerce di 

Indonesia,” jelasnya. Bersama sang 
rekan tersebut, mereka berniat 
mengembangkan mesin pencari 
atau search engine khusus informasi 
harga-harga ini.

Kebetulan pekerjaan Hanindia saat itu 
adalah menganalisis dan melakukan riset 
untuk tren startup lokal. Ia pun sering 
menghadiri seminar dan workshop soal 
startup. Hingga akhirnya suatu ketika ia 
datang ke acara startup lokal yang mate-
rinya adalah tentang bagaimana menda-
patkan investor. “Dari situlah saya tahu 
bahwa untuk membuat bisnis itu tidak ha-
rus selalu dari modal sendiri.” Mereka lalu 
ikut kompetisi yang diadakan oleh Project 
Eden. Project Eden sendiri adalah pro-
gram akselerator untuk startup-startup 
lokal. Pada kompetisi itu,mereka berhasil 
masuk dalam lima besar. Singkat cerita 
mereka lalu diajak meeting dan mene-
mukan kesepakatan hingga akhirnya Pro-
ject Eden mau berinvestasi. 
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Akhirnya Hanindia pun mantap mengun-
durkan diri dari perusahaan operator 
telekomunikasi terbesar di Indonesia. Ia 
memilih untuk lebih menyeriusi usaha 
barunya yang kemudian diberinama Te-
lunjuk.com yang bertujuan membantu 
pengguna dalam memilih jutaan produk 
yang dipasarkan lewat dunia maya. “Kami 
ingin membantu memudahkan peng-
guna dalam mendapatkan barang agar 
sesuai yang diinginkan.” Mereka berkan-
tor di kawasan Menteng sebelum akhir-
nya menempati kantor yang sekarang di 
daerah Cipete, Jakarta Selatan. Mereka 
baru melakukan launching pada Fe-
bruari 2012 agar dikenal publik, baik ca-
lon visitor maupun investor. Pada awalnya 
perbandingan harga yang ditampilkan 
hanya 3 jenis barang saja yakni laptop, 
handphone,dan tiket pesawat. “Namun 
ternyata tiket pesawat termasuk cukup 
memakan biaya. Karena harga tiket itu 
bisa tiap saat berubah. Sementara kalau 
harga barang cenderung stabil.” Akhirnya 
mereka terpaksa hold sementara untuk 
tiket pesawat. 

Seiring perkembangannya, Telunjuk banyak 
bekerjasama dengan e-commerce sehing-
ga semakin banyak pula produk yang dijual 
seperti barang-barang elektronik, fashion, 
groceries, dan kini kurang lebih sudah ada 
22 juta produk dan memiliki 7,5 juta peng-
guna. Dengan semakin majunya Telunjuk, 
maka mereka kembali kembali menda-
pat investor, kali ini dari Venture Repu-
blic dari Jepang dan dua tahun kemudian 
Venturra Capital. Venture Republic sendi-
ri ternyata merupakan situs pembanding 
harga terbesar kedua di Jepang. 

Apa telah dilakukan Hanindia bukannya 
tanpa rintangan. Banyak kendala yang 
mesti dijalani. Bahkan saat itu sempat in-
gin menutup usahanya, sebab sudah tiga 
kali ia hampir putus asa tapi untung ia 
yakin dan mampu bangkit. Lambat laun 
usahanya mulai menunjukkan titik terang 
hingga akhirnya bisa sampai seperti seka-
rang.  Kini Hanindia bisa menikmati buah 
dari hasil kerja kerasnya. Keputusannya 
berani berhenti pada pekerjaan yang su-
dah mapan memberi hasil yang menggem-
birakan. Ternyata pilihannya untuk mem-
besarkan Telunjuk.com tidak salah. 
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Kendala yang lain adalah ketika pertama 
menjalankan usahanya adalah masalah 
network di mana itu sangat membantu 
perkembagan Telunjuk nantinya. De-
mikian pula dalam masalah pemasaran. 
Apalagi ia memang tidak memiliki dasar 
marketing, padahal dituntut harus mam-
pu mengenalkan produk yang terma-
suk baru pada klien dan apa keuntungan 
bagi mereka. “Hal itu menjadi tantangan 
tersendiri,” ujarnya. Selanjutnya ia me-
lakukan teknik pemasaran dengan meng-
gunakan SEO (Search Engine Optimization 
atau pengoptimalan mesin telusur) dan tak 
ketinggalan melalui media sosial. Terbuk-
ti apa yang dilakukannya tersebut mem-
bawa dampak bagus bagi usahanya. 

Namun bukan berarti ia puas. Sebab per-
saingan akan selalu muncul. “Sebenarnya 
untuk pesaing lokal tidak ada. Pesaing 
berasal dari Malaysia, Thailand, dan Ko-
rea.” Ia masih memiliki banyak rencana 
yang sudah disusunnya hingga 2020 nan-
ti. “Rencana kedepan ingin membangun 
lagi dari sisi produk dan ingin branding 
lebih bagus dan lebih kuat lagi.” Bahkan 
Hanindia juga memiliki mimpi besar, yakni 
nanti jika orang dihadapkan banyak pili-
han dalam hidupnya akan ingat 2 hal yak-
ni Tuhan dan Telunjuk.

Tidak hanya itu, ia pun harus bisa memi-
kirkan cara untuk tetap terus bertahan. 
Menurutnya  membangun tim yang solid 
adalah hal yang sangat penting. Hanindia 
berasalan karena dengan tim yang kom-
pak maka akan menjadi pondasi yang 
kuat. “Sehingga akan menghasilkan ki-
nerja yang bagus dan bersemangat. Juga 
bisa memunculkan kreativitas-kreativitas 
baru.” Itulah mengapa Hanindia selalu 
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berusaha menjaga agar sampai ada masalah di perusahaannya. Masa-
lah kecil baginya harus segera diatasi sebelum menjadi besar. Selain 
itu ingin bisa membangun tim yang bisa everlasting. Prospek ke de-
pannya, Hanindia mengaku sangat optimis sekali. Menurutnya peng-
guna e-commerce masih kuat ditambah lagi pemerintah sangat men-
dukung terutama Kominfo yang telah banyak membantu. 

Sebelum mengakhiri obrolan, Hanindia memberikan tips agar bisa 
menemukan investor yang tepat berdasarkan pengalamannya. “Kalau 
ada event-event startup datangi saja dan cari waktu untuk bertemu 
investor. Usahakan bisa menjalin hubungan dengan investor karena 
biasanya investor tertarik pada visi yang sama agar bisa berjalan beri-
ringan.” (teks:eri/foto:reza)
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CoHive
Dorong 
Pertumbuhan 
Startup di 
Indonesia Melalui 
Coworking Space
Sejak mulai ramainya startup 
di Indonesia, istilah coworking 
space semakin akrab terdengar. 
Wikipedia Bahasa Indonesia 
menyebut coworking sebagai 
kerja bersama, yaitu cara 
bekerja dengan tempat kerja 
yang saling berbagi, biasanya 
di sebuah kantor dan kegiatan 
independen. Adalah Brad 
Neuberg yang mempopulerkan 
istilah coworking space ini pada 
2005 di San Francisco, Amerika 
Serikat. 

Coworking space memungkinkan 
setiap orang, dari perusahaan 
yang berbeda-beda dapat beker-
ja dalam sebuah area. Penyedia 

coworking space biasanya memberikan 
ruangan besar dengan meja dan kursi un-
tuk karyawan dari perusahaan yang berbe-
da dapat melakukan pekerjaannya. Selain 
itu, terdapat pula private office yang bisa 
difungsikan sebagai kantor bagi startup, 
ruang meeting, sampai aneka fasilitas yang 
dapat digunakan oleh pekerja untuk mele-
pas penat. 

Seperti yang terlihat dari salah satu 
coworking space di Jakarta yaitu Co-
cowork yang kini berubah nama menja-
di CoHive. Beberapa karyawan tampak 
sedang bekerja di beberapa meja dan 
kursi sementara lainnya memilih beker-
ja di tempat yang sedikit santai pada 
balok-balok kayu di tengah karpet hijau 
menyerupai rumput. Pada sore harinya, 
tampak dua karyawan lain sedang asyik 
bermain tenis yang merupakan satu dari 
beberapa fasilitas untuk penyegaran lain-
nya seperti billiar, kursi malas, tempat ti-
dur minimalis hingga sepeda statis. 
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Tempat tumbuhnya startup
CoHive, yang merupakan rebranding 
dari Cocowork adalah salah satu penye-
dia coworking space di Indonesia. Tidak 
hanya tempat kerja yang nyaman, menarik 
dan “instagramable”, ekosistem coworking 
space ini juga menyediakan fasilitas yang 
dapat membantu startup mengembangkan 
bisnisnya. Menurut Jason Lee Co-founder 
dan Chief Financial Officer CoHive, eko-
sistem coworking space dapat membantu 
startup mengurusi segala sesuatu yang 
dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan. 

“Hal yang luar biasa dari ekosistem cowor-
king space adalah orang hanya perlu 
fokus mengembangkan bisnisnya. Keti-
ka Anda baru memulai perusahaan kecil, 
tentu sangat sulit untuk memulai karena 
Anda harus mengurus pendaftaran lega-
litas hukum, laporan keuangan, pajak, lo-
gistik dan mengatur banyak hal lain yang 

Anda butuhkan. Jadi dengan datang dan 
bergabung bersama ekosistem kami, pat-
ner kami dapat membantu Anda,” ujar 
Jason saat ditemui di kantor CoHive di 
Plaza City, Kuningan Jakarta Selatan. 

Sementara itu, Rina Karina Public Rela-
tions Excecutive Co-Hive menambahkan, 
desain coworking space CoHive juga 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
karyawan, khususnya karyawan Jakarta 
yang memiliki tingkat stres tinggi karena 
macet dan sebagainya. “Kalau kita di sini 
benar-benar fleksibel, fleksibel bukan da-
lam arti tidak ada jam kantor atau apa, te-
tapi kita menyediakan fasilitas yang ada. 
Kalau misalnya bosan kita ada tempat ti-
dur, kalau misalnya bosan ingin main kita 
sediakan tempat main, kalau kita ingin 
berdiskusi sama orang, kita bisa diskusi di 
open space,” ujar Rina. 
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Setiap coworking space didesain dengan te-
ma-tema tersendiri. Seperti coworking space 
di Plaza City ini  mengusung tema kota yang 
terlihat dari interior dan pilihan nama-nama 
private room yang menggunakan nama-na-
ma kota di dunia. “Di tempat lain kita punya 
konsep-konsep yang berbeda juga. Ada 
yang konsepnya unicorn, famous people se-
perti Steve Jobs, biar nggak bosan dan lebih 
variatif.” kata Rina. 

Dari segi harga, CoHive mengklaim ba-
hwa biaya yang dibutuhkan untuk ber-
kantor di coworking space 40 persen 
lebih murah daripada menyewa kantor 
sendiri seperti ruko. Paket Private Offi-
ce misalnya, bisa didapatkan mulai dari 
Rp4.000.000 perbulan. Harga yang 
ditawarkan sudah termasuk fasilitas 
seperti wifi, office boy dan lain seba-
gainya. Hal ini tentu cukup membantu 
startup yang masih belum mendapatkan 
pendanaan besar. 

Menariknya, CoHive juga memiliki paket 
Flexy Desk yang memungkinkan mem-
bernya untuk berkantor di semua jarin-
gan coworking space CoHive yang ter-
sebar di 22 tempat di Jabodetabek dan 
kota besar lain seperti Medan, Bandung 
dan Jogjakarta. Adapula paket Daily 
Pass seharga Rp50.000 perhari untuk 
karyawan umum di luar member untuk 
menikmati fasilitas di CoHive.  

Selain dukungan legal dan harga yang 
relatif murah, CoHive juga menawarkan 
koneksi yang dibutuhkan startup untuk 
mengembangkan bisnisnya seperti dengan 
investor maupun startup lainnya. Beberapa 
kegiatan seperti seminar diselenggarakan 
untuk menambah pengetahuan member 
dalam bidang tertentu. 
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Lebih dari Sekadar Coworking 
Space
Saat ini CoHive yang merupakan salah 
satu pemain besar dalam bisnis coworking 
space dengan mengoperasikan lebih dari 
32.000 m2 ruang co-working di 22 lokasi 
dengan lebih dari 6.000 member. Startup 
fintech, HR, logistic dan ecommerce men-
jadi perusahaan yang paling banyak me-
nempati coworking space CoHive. 

Jason mengungkapkan fokus utama 
CoHive adalah menyediakan tempat bagi 
orang-orang untuk bekerja bersama. 
Dalam perkembangannya, member 
CoHive juga membutuhkan sesuatu yang 
lain seperti tempat tinggal yang nyaman 
dan murah. Untuk alasan inilah Cocowork 
melakukan rebranding menjadi CoHive 
dengan memperluas layanannya ke co-
living dan retail. 

“Fokus utama CoHive adalah komuni-
tas. Ini dimulai dengan komunitas dari 
Cocowork karena orang-orang bekerja 
bersama di coworking space. Tapi seka-
rang diperluas karena pertanyaan perta-
ma yang orang-orang tanyakan kepada 

kami ketika orang pindah ke Cocowork 
adalah, apakah Anda punya tempat yang 
bisa kita tinggali?”ujar Jason yang lahir di 
Taiwan namun besar di Amerika Serikat 
tersebut. 

Menurut Jason, CoHive akan membuat 
“kos-kosan gaya baru” di mana para mem-
ber yang tergabung dalam komunitas Co-
Hive bisa bekerja, tinggal dan melakukan 
berbagai aktivitas di tempat yang sama. 
Sementara melalui jaringan ritel, CoHive 
nantinya akan membantu memasarkan 
produk-produk membernya. 

Jason mengaku merasa terkejut melihat 
startup di Indonesia yang menurutnya 
tumbuh dengan sangat bagus.  Jason 
juga merasa terhormat ketika pemerin-
tah Indonesia menyebut CoHive sebagai 
salah satu dari 44 startup di Indonesia 
yang bakal menjadi unicorn. Menurutnya, 
ini menjadi keberhasilan tersendiri bagi 
CoHive karena kehadirannya di Indone-
sia memang bertujuan untuk mendorong 
startup-startup di Indonesia berkembang. 
(teks:syahid/foto:reza)
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Adskom
Startup Lokal Bidik 
Asia Tenggara 
Adskom adalah perusahan teknologi 
periklanan yang didirikan oleh duet 
mantan CTO Koprol Daniel Armanto 
dan praktisi/pengusaha bisnis digital 
Italo Gani dan didukung pemodal dari 
Jepang. Perusahaan teknologi Adskom 
mengolah purchase intent data.

Adskom berkantor pusat di Singapura 
dan memiliki tim kerja di Amerika Serikat, 
Rusia, dan India, untuk penelitian dan 
pengembangan. Adskom akan fokus 
pada publisher skala besar, dikarenakan 
angka permintaan yang tinggi di 
segmen itu. Tahun 2015, Adskom 
mengumumkan telah mendapatkan 
investasi seri A. Dengan partisipasi dari 
dua perusahaan modal ventura yakni 
Convergence Ventures dari Indonesia 
dan East Ventures yang sebelumnya 
juga sudah pernah menyuntikkan dana. 
Dana segar tersebut dimanfaatkan untuk 

meningkatkan pendapatan mereka 
300% hingga 500% dan untuk rencana 
ekspansinya ke Malaysia dan Thailand. 
Perusahaan juga akan memperluas 
layanan programmatic advertisingnya 
untuk platform mobile dan video. Dengan 
potensi pasar yang besar tersebut, 
platform periklanan dan pemasaran 
digital berbasis data milik Adskom 
berada pada posisi strategis untuk 
mendominasi industri di Asia Tenggara. 
Hingga tahun 2015, Adskom mengelola 
150 juta data pengguna unik untuk pasar 
Indonesia. Sebagai pemimpin di inventori 
publisher premium di Indonesia, tim 
ADSKOM sudah terintegrasi dengan lebih 
dari 200 mitra supply, data, dan demand. 
Tahun 2016 Adskom mengumumkan 
ekspansi tim dan layanannya ke India 
yang merupakan pasar berkembang 
untuk e-commerce. (bbs)
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Buahhatiku.com
e-commerce 
Kebutuhan Bayi yang 
Mampu Tumbuh 
Pesat
Buahhatiku.com adalah 
e-commerce yang memproduksi dan 
menyediakan berbagai keperluan produk 
dengan beberapa brand kebutuhan 
bayi, seperti pakaian bayi, botol susu, 
pompa asi, dan yang lainnya. Walau ada 
e-commerce sekelas unicorn yang juga 
membidik pasar yang sama, buahhatiku.

com tetap mantap melangkah. Buahatiku.
com didirikan oleh Ferryandi sejak 
Oktober 2015 dan hingga kini telah 
mendapatkan seed funding dari 
konglomerat asal Singapura. Ferryandi 
memulai bisnisnya dari modal sebesar 
Rp 6 juta dan mampu berkembang cepat 
dengan omzet Rp 300 juta pertamanya 
dalam tiga minggu. Buahatiku.com 
menargetkan para ibu-ibu yang sudah 
atau pun akan memiliki anak dari kelas 
ekonomi menengah hingga atas. Pangsa 
ini memiliki tingkat advokasi yang tinggi 
dengan basket size sebesar Rp 150 ribu–
Rp 300 ribu sekali belanja. Maka tak 
heran bila buahatiku.com mampu tumbuh 
hingga 30% setiap bulannya.

Walau sudah berjalan lancar, buahatiku.
com merasa masih memerlukan suntikan 
dana lagi untuk lebih berkembang. Sebab 
mereka butuh aktivasi di offline. Dengan 
investasi yang lebih besar, rencananya 
buahatiku akan membuat kegiatan sosial, 
iklan di billboard, TV, endorseartis, dan 
aktivitas lainnya. Ferry mengaku yakin 
dalam dua tahun jika mendapatkan modal 
US$ 1,5 juta sangguo mengembalikan. 
Ferry ingin menunjukkan kepada 
masyarakat juga investor bahwa bisnis 
ini menguntungkan. Keyakinan tersebut 
didasarkan pada konsumen yang loyal. 
(bbs)
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Cashlez
Memudahkan 
Pembayaran Non 
Tunai
Salah satu upaya dalam terciptanya cashless 
society adalah mendorong masyarakat 
memanfaatkan pembayaran secara 
non tunai pada setiap transaksi. Hal 
inilah yang dilakukan perusahaan 
pengembang sistem mobile Point of 
Sale (mPOS), Cashlez dalam menghadirkan 
solusi pembayaran non-tunai berbasis 
smartphone.

Diyakini, kemudahan bertransaksi non-
tunai dapat meningkatkan nilai transaksi 
sampai dengan 300% karena proses belanja 
lebih mudah dan praktis. Untuk menjamin 
keamanannya, Cashlez telah memegang 
sertifikat PCIDSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard) level 3.1 yang 
merupakan sebuah standarisasi internasional 
untuk menjamin keamanan data ketika 

bertransaksi dengan menggunakan kartu 
kredit atau debit yang ditetapkan.

CEO dan Co Founder Cashlez Teddy Setiawan 
mengatakan Cashlez ingin berperan untuk 
membantu memberikan edukasi serta sebagai 
solusi untuk meningkatkan transaksi non-tunai, 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
terutama UMKM di Indonesia. Teddy 
mengatakan dengan dana yang diberikan oleh 
Mandiri Capital sebesar US $ 2 juta digunakan 
untuk menambah reader manufacture, 
lantaran untuk hal tersebut membutuhkan 
dana yang tidak sedikit. Hingga Juli 2017, 
jumlah transaksi Cashlez sebesar Rp15 miliar 
per bulan. Sedangkan sepanjang tahun 
2017, ditargetkan dapat menjangkau volume 
transaksi sebanyak Rp50 miliar.

Teddy mengatakan sejak 2015 dan setelah resmi 
beroperasi pada September 2016, pihaknya 
telah memiliki kurang lebih 1000 merchant 
yang telah bergabung. Berdasarkan jumlah 
tersebut, sebanyak 61% mayoritas pengguna 
Cashlez berasal dari bisnis retail dan travel 
tourism. Cashlez masih mendominasi di pulau 
Jawa. Kendati demikian, Teddy telah berencaa 
untuk memperluas jangkauan pemasaran di 
beberapa daerah. Untuk medongkrak akselerasi 
pertumbuhan merchant untuk dapat menerima 
alat pembayaran menggunakan kartu, pihaknya 
berharap reader Cashlez dapat menerima 
pembayaran menggunakan e-money. (bbs)
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Fabelio 
Pionir e-Commerce 
Khusus Furnitur
Fabelio adalah startup e-commerce khusus 
jual beli furnitur. e-commerce khusus furnitur 
yang menyasar pasar menengah ke atas masih 
terbilang jarang di Indonesia. Fabelio.com 
menjadi salah satu pionir dalam bidang ini. 
Fabelio dibentuk oleh Marshall Utoyo, bersama 
dua rekan lainnya, yaitu Khrisnan Menon dan 
Christian Sutardi. Nama Khrisnan dan Christian 
sudah tidak asing di dunia e-commerce. 
Mereka pernah bekerja di grup yang menaungi 
beberapa e-commerce ternama. Sementara 
itu, Marshall sudah memiliki punya perusahaan 
sendiri yang bergerak di bidang furnitur. 
Berkat strategi yang jitu, membawa nama 
Marshall Utoyo masuk dalam daftar Forbes  

“30 Under 30” Indonesia. 

Beberapa bulan lalu, Fabelio mengumumkan 
telah mendapatkan investasi baru 
sebesar US$6,5 juta (sekitar Rp91 miliar) 
dari beberapa investor yang dipimpin 
oleh Aavishkaar Frontier Fund (AFF). Venturra 
Capital dan Spiral Ventures juga ikut 
berpartisipasi dalam investasi tersebut. 

Investasi ini merupakan pendanaan ketiga 
yang diperoleh Fabelio. Sejak mulai berdiri 
pada tahun 2015, Fabelio telah menerima 
investasi sebesar US$10 juta (sekitar Rp140 
miliar).  Dana investasi terbaru ini juga akan 
digunakan untuk mengembangkan jangkauan 
Fabelio secara geografis hingga menawarkan 
produk lebih beragam melalui private label 
dan marketplace yang dikurasi serta 
memperluas operasi dan kemampuan rantai 
pasokan. Fabelio menawarkan lebih dari 5000 
produk yang terkurasi dengan 60 kategori dan 
memiliki 5 showroom di Jakarta, Tangerang, 
Bekasi, dan Bandung.

Fabelio.com mengalami pertumbuhan 
sebanyak 20 kali lebih besar dalam 2 tahun 
terakhir semenjak penanaman modal 
sebelumnya. Menurut Marshall, suntikan dana 
kali ini menandakan bahwa Fabelio berada 
pada posisi nomor #1 dalam bidang Online 
Home Furnishing di Indonesia. (bbs)
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Iruna eLogistics
Perusahaan 
e-Logistics Pertama 
di Indonesia
Iruna eLogistics (PT Jasa Digital Nusantara) 
memberikan platform solusi back-end untuk 
transaksi dagang secara terintegrasi 
diharapkan dapat mendorong industri 
e-commerce dan UKM.  Menurut Yan Hendry 
Jauwena, CEO dan Founder, berharap bisa 
menjangkau pasar global melalui industri 
e-commerce yang di integrasikan dengan 
solusi e-logistics. Iruna menyediakan platform 
teknologi untuk pengguna jasa logistik 
ataupun pelaku bisnis logistik yang bermain 
secara parsial dan belum berbasis digital. 
Lewat platform ini, berbagai pelaku bisnis 
bisa berkolaborasi mulai dari pebisnis bidang 
pergudangan, logistik, transportasi, pemilik 
barang, hingga pelaku usaha e-commerce. 
Buat mereka, Iruna memberikan solusi berupa 
layanan sistem warehousing yang terintegrasi, 
pengambilan foto produk, pengemasan 
produk, serta layanan pengiriman yang 
terintegrasi dan mudah dilacak. Iruna juga 
memberikan beragam solusi logistik mulai 

dari pengelolaan fulfilment seperti proses 
inbound dan outbound barang serta return 
management, proses pengiriman yang tepat 
waktu dan real time melalui interface data 
hingga integrasi dengan market place dan 
toko online. 

Pengalamannya selama belasan tahun di 
industri logistik membantu Yan dalam 
meyakinkan para investor untuk memberikan 
mereka pendanaan. Selain memahami 
pasar, mereka juga dinilai dapat mengisi 
mata rantai yang hilang dalam e-commerce. 
Iruna telah mendapatkan pendanaan tahap 
awal dari investor lokal yang percaya 
bahwa pertumbuhan UKM dan ekonomi 
digital di Indonesia bakal pesat. Mereka 
pun berkomitmen untuk mendukung model 
bisnis Iruna lewat injeksi modal yang siap 
diberikan. Pendanaan tersebut, menurut 
Yan, cukup untuk membiayai operasional 
Iruna dan membangun fulfillment center di 
Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. 
Iruna menargetkan dapat bermitra dengan 
lebih dari 30 perusahaan dan jumlah UMKM, 
SME, dan pemilik e-commerce lebih dari 
125 ribu pengusaha. Sedangkan, lokasi pick 
up dan drop dapat mencapai 10 ribu titik hasil 
kerjasama dengan kemitraan bersama 10 
perusahaan asing. (bbs)
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Tees.co.id
 Kombinasi Investor 
Lokal dan Regional
Tees.co.id adalah marketplace penjual 
karya desain dalam bentuk kaos, poster, 
casing ponsel, dan berbagai macam 
suvenir yang bisa dimodufikasi sesuai 
selera pembeli. Tees.co.id didirikan 
pada tahun 2012 oleh Aria Rajasa yang 
sebelumnya pernah memembesarkan 
Gantibaju.com. Ide awalnya adalah 
dari desain-desain yang tidak menang 
dalam kompetisi bulanan di GantiBaju.
com. Kaos yang dijual di GantiBaju.
com hanya bertema Indonesia. Setiap 
bulan, GantiBaju.com hanya memilih 
maksimal 10 desain sebagai pemenang 
yang nantinya akan dijual di website 
tersebut. Karena itulah, Aria membuat 
layanan baru yang bisa menampung lebih 
banyak desain dari para creator sehingga 
lahirlah Tees.co.id yang memfasilitasi 
orang-orang yang ingin menjual produk 
mereka. Dalam waktu 8 bulan, Tees.co.id 
langsung profit. 

Pada tahun 2015 Tees.co.id 
mengumumkan telah mendapatkan 
pendanaan dari berbagai investor, 
baik dari dalam maupun luar negeri. 
Perusahaan rintisan ini digital 
memperoleh pendanaan dari 500 
Startups, 8Capita dan juga beberapa 
Angel Investor dari Indonesia yang 
dipimpin oleh Badroni Yuzirman, pendiri 
Komunitas bisnis Tangan Di Atas. Tidak 
disebutkan seberapa besar dana yang 
diperoleh tetapi mereka menggunakan 
dana tersebut untuk berkembang 
secara regional, penambahan talenta, 
menambahkan kategori produk, dan 
pengembangan mobile app. Kombinasi 
investor lokal dan regional ini membuat 
Tees.co.id yakin untuk melebarkan sayap 
secara regional ke Asia Tenggara. (bbs)
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FlowerAdvisor
Ingin Menguasai Pasar 
di Asia Tenggara
FlowerAdvisor didirikan oleh Willy Withovany 
Thomas dan Aldwin Wijaya pada tahun 2008 
di Singapura. FlowerAdvisor merupakan 
toko bunga dan hadiah online yang dapat 
mengirimkan ke lebih dari 110 negara di dunia 
ini dan dapat sampai pada hari yang sama 
maupun keesokan harinya. Willy dan Aldwin 
mengambil alih manajemen perusahaan ini 
dari pemilik lamanya asal Singapura pada 
2009. Dengan bermodalkan patungan 
uang Rp 300 juta, Willy dan Aldwin mulai 
membangun infrastruktur pada perusahaan 
barunya tersebut.

Kemudian kantor operasional dipindah ke 
Indonesia tahun 2010. Pada tahun yang 
sama, Willy memutuskan untuk membeli 
saham FlowerAdvisor dari shareholder lain.  
FlowerAdvisor telah bekerja sama dengan 
lebih dari 6.000 toko bunga di seluruh 
dunia. Market terbesarnya adalah Singapura, 
Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan Jepang. 
Pertumbuhan FlowerAdvisor sangat signifikan 
tiap tahun. Toko bunga di mancanegara 

yang telah resmi bekerja sama mencapai 5 
ribu, sehingga karangan bunga segar dengan 
harga relatif murah bisa dikirim ke lebih dari 
100 negara. FlowerAdvisor punya standar 
khusus mengenai kualitas bunga dan kualitas 
rangkaian yang harus diikuti para florist sesuai 
dengan SOP perusahaan. Willy dan Aldwin 
mengklaim FA sebagai satu-satunya florist 
online yang mempunyai teknologi Application 
Protocol Interface. Software ini bertugas 
membantu para pemilik situs web yang ingin 
mempunyai usaha online di situs web mereka 
tanpa biaya. 

FlowerAdvisor membangun situs mulai 
dari perbaikan website, melengkapi aneka 
varian produk hingga menyempurnakan 
metode pembayaran.  FlowerAdvisor sudah 
mengembangkan pelayanan pengiriman 
hadiah-hadiah lainnya.  Seperti wine (anggur), 
parcel, dan banyak ide hadiah lainnya. Untuk 
bayi yang baru lahir, seperti paket popok bayi, 
pakaian bayi, sepatu boot, dan sarung tangan 
bayi atau satu set mangkuk, mainan, sisir, 
cangkir dan botol. Kereta bayi juga merupakan 
barang yang kami tawarkan untuk bayi yang 
baru lahir. Kue, manset, coklat, dan boneka 
beruang. Kebanyakan promosi dilakukan 
melalui iklan google dan iklan di Facebook, 
karena target konsumen mereka adalah 
orang-orang yang sering menggunakan 
internet. Umumnya konsumennya berasal dari 
korporat, kemudian juga individu dan toko 
bunga. Thomas dan Aldwin Wijaya bercita-cita 
membuat FlowerAdvisor bisa menguasai pasar 
di Asia Tenggara dengan  bisa membuka 
cabang ke negara-negara lainnya di Asia 
Tenggara lainnya. FlowerAdvisor memiliki 
pelanggan setia dari seluruh dunia seperti 
Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Indonesia, 
Malaysia, China, Korea, Jepang, Kanada, Italia, 
Spanyol, Meksiko, Perancis, dan Australia.  
(bbs)
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PlazaKamera 
Sukses Bisnis Alat 
Fotografi Online dari 
Modal 7 Juta Rupiah 
PlazaKamera adalah layanan e-commerce 
asal Surabaya yang menyediakan barang 
elektronik khusus fotografi, aksesori, 
dan kamera video. Didirikan oleh Rico 
Satria Candra dengan modal sekitar 
Rp7 juta. Rico memulai usahanya sejak 
2011. Awalnya ia berjualan kamera 
melalui platform Kaskus dan ternyata 
menghasilkan revenue Rp80 juta 
perbulan. Pada akhir tahun 2011 secara 
total memperoleh pendapatan Rp546 
juta rupiah. Pada 2012, ia mulai membuka 
toko online sendiri dengan platform 
wordpress di blognya. Isinya pun masih 
sederhana sekali, seperti katalog dengan 
format PDF. Sebelum menyewa kantor, 
Rico memakai gudang dan kantor di 
garasi teman. Sekitar April 2012, Rico 
mulai punya situs sendiri dengan domain 
PlazaKamera dan mulai sewa kantor.

PlazaKamera tidak hanya fokus 
menjual kamera saja tapi juga menjual 
produk yang berhubungan dengan 
kamera seperti tripod, GoPro, dan tas 
kamera. Menurut Rico aksesori kamera 
merupakan barang yang memiliki 
pergerakan lebih cepat dari segi 
penjualan dibanding kamera dan lensa. 
Para penggemar fanatik foto dan film 
lebih mungkin untuk mengganti aksesori 
kameranya beberapa kali daripada 
membeli SLR dan kamera video yang 
mahal. 

Perkembangan PlazaKamera semakin 
meroket. Kini sudah melayani 
pelanggan di seluruh pelosok Indonesia, 
termasuk Papua. Sejak didirikan pada 
tahun 2012, PlazaKamera memiliki 
rata-rata 50.000 hingga 60.000 
pengunjung per bulan, 40 persen di 
antaranya merupakan returning visitor. 
Rico mengklaim PlazaKamera telah 
menghasilkan rata-rata Rp 1 miliar per 
bulan sejak akhir 2012, dengan rata-rata 
transaksi sebesar Rp600.000. (bbs)
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TADA Network
Raih Pendanaan Seri B

TADA merupakan startup yang didirikan 
Antonius Taufan yang bisa membantu 
sebuah perusahaan dalam melakukan 
pemasaran. Dengan platform Advocate 
Engagement Platform (AEP) yang 
mereka buat, seorang pelanggan di 
sebuah toko misalnya, bisa mengajak 
temannya untuk ikut berbelanja di toko 
langganannya dengan iming-iming 
diskon atau cashback. Setiap kali teman 
si pelanggan melakukan transaksi, 
maka ia juga akan mendapat sejumlah 
keuntungan. TADA membangun platform 
pemasaran yang melibatkan pelanggan 
menjadi mitra pemasaran. Menurut 
TADA, platform tersebut bisa mengubah 
konsumen sebuah perusahaan menjadi 
orang yang mempromosikan produk dari 
perusahaan tersebut (advocate). Karena 
seluruh proses berlangsung secara online 
dengan aplikasi mobile, maka 
perusahaan pun bisa mulai meninggalkan 
sistem promosi konvensional yang 
menggunakan kartu.

Sebelumnya TADA  bernama Gift 
Card Indonesia atau GCI. Pada 4 Juni 
2018 lalu, TADA mengumumkan telah 
mendapat pendanaan Seri B dengan 
nominal yang tidak disebutkan. 
Investasi ini dipimpin oleh Finch 
Capital, serta diikuti oleh Sovereign 
Capital dan beberapa investor 
terdahulu mereka. Dana segar ini 
rencananya akan mereka gunakan untuk 
pengembangan dan ekspansi produk. 
Walau mengaku telah melayani lebih 
dari tiga ratus perusahaan, TADA tetap 
harus bersaing dengan beberapa startup 
affiliate marketing dan startup pemasaran 
dari dalam dan luar negeri yang telah 
bermunculan.

Nominal atau value yang tertera 
dalam kartu TADA dapat dibelanjakan 
dengan tiga cara, yaitu  ditukarkan 
dengan gift voucher merchant-
merchant ternama, didonasikan pada 
yayasan sosial yang merupakan mitra 
TADA, dan diuangkan dalam bentuk 
transfer tunai. Penggunaannya pun 
dapat dikombinasikan di antara ketiga 
pilihan tersebut, sehingga memberikan 
keleluasaan penuh bagi pemegang kartu. 
Lebih dari 40 merchants dan lebih dari 11 
yayasan amal telah menjali bekerjasama. 
(bbs)
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PicMix
Startup Anak Bangsa 
Tembus Dunia
PicMix adalah sebuah aplikasi photo 
sharing & editing yang dibuat oleh Calvin 
Kizana pada tahun 2012. PicMIx adalah 
salah satu startup yang juga merupakan 
karya anak Indonesia yang dikenal di 
dunia.  Awalnya PicMix merupakan 
aplikasi yang berbasis Blackberry namun 
seiring dengan perkembangan teknologi, 
sudah ada di Android, Windows dan 
iOS. Dalam waktu dua bulan sejak 
peluncurannya, PicMix berhasil menggaet 
satu juta pengguna. Versi Android dan 
Windows dirilis pada akhir tahun 2014, 
dengan diikuti iOS pada 2015. Hingga 
2016 lalu, startup Indonesia ini memiliki 
sekitar 27 juta pengguna terdaftar. 
Sekitar 35 persen pengguna PicMix 
berasal dari Indonesia. Sekitar 22 persen 
dari Afrika Selatan dan 16 persen berasal 
dari Nigeria. PicMix juga cukup terkenal 
di Venezuela.

Pada Mei 2016 PicMix memperoleh 
pendanaan Seri A senilai US$3 juta. 
Sejumlah USD1 juta diberikan oleh Gobi 
Partners, sementara USD2 juta sisanya 
diberikan oleh seorang investor yang 
hingga belum disebutkan namanya.
Dana ini akan digunakan untuk membuat 
beberapa fitur baru dan juga untuk 
masuk ke pasar internasional. Sebagian 
dari dana untuk marketing, membuat 
berbagai kegiatan dan juga untuk 
mempekerjakan pekerja baru. 

Selain itu juga akan digunakan untuk 
mengembangkan sebuah engine 
pembelajaran untuk menganalisa data 
pengguna dan memberikan informasi 
tentang pengguna mereka pada merek-
merek yang hendak bekerja sama dengan 
PicMix. Salah satu cara bagi PicMix 
untuk mendapatkan penghasilan adalah 
dengan bekerja sama dengan merek-
merek yang ingin beriklan di PicMix atau 
menggunakan PicMix untuk mengadakan 
kontes. PicMix menyebutkan, mereka 
telah bekerja sama dengan sekitar 60 
merek asal Indonesia. Mereka mengklaim, 
setiap kontes biasanya diikuti oleh sekitar 
6 ribu pengguna. Mereka juga berencana 
untuk mengembangkan PicMix Mall, 
sebuah marketplace berbasis peer-to-
peer. (bbs)
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Orami
Raih Peningkatan 
Pesat Setelah 
Bermerger
Dua situs e-commerce yang sama-sama 
mengincar konsumen wanita, Moxy dan 
Bilna, memutuskan untuk bergabung 
menjadi MoxyBilna pada tahun 2016. 
Moxy merupakan e-commerce yang me-
nyediakan produk-produk untuk wanita 
dan telah beroperasi di Indonesia dan 
Thailand. Sedangkan Bilna adalah e-
commerce Indonesia yang fokus menjual 
produk bayi dan ibu rumah tangga. Ber-
gabungnya kedua e-commerce tersebut 
menjadikan mereka sebagai platform e-
commerce wanita terbesar di Asia Teng-
gara.

Selain penggabungan dua e-commerce 
dan perubahan nama, mereka juga men-
gumumkan sepanjang tahun 2015 telah 
menjalin kerja sama dengan para investor 
di regional Asia Tenggara. Orami ber-

hasil mendapat pendanaan sebesar $15 
juta (sekitar Rp201 Miliar). Investor yang 
terlibat dalam pendanaan ini adalah Sinar 
Mas Digital Ventures (SMDV), Gobi Part-
ners, Ardent Capital, Velos Ventures, dan 
Co-Founder Facebook Eduardo Saverin.

Pendanaan tersebut digunakan untuk 
memperkaya pilihan produk-produk me-
reka yang memang dikhususkan untuk 
wanita. Mereka juga akan fokus memak-
simalkan komponen social commerce, 
mengoptimalkan penggunaan teknolo-
gi mobile dalam platform yang sama, ser-
ta memperluas end-to-end user experi-
ence.

Setelah penggabungan tersebut, Orami 
mengaku terjadi peningkatan yang pesat 
dalam jumlah penjualan mereka. Bulan 
Januari dan Februari 2016 menjadi bulan 
terbaik selama mereka menjalankan bis-
nis e-commerce.  Secara statistik, Orami 
telah menerima lebih dari tiga juta kun-
jungan setiap bulannya. Transaksi yang 
masuk bahkan bisa mencapai 12.000 
pesanan dalam sehari. Rata-rata pembe-
lian di Orami adalah sekitar $60 (sekitar 
Rp806 Ribu). Konsumen dengan pembe-
lian tertinggi adalah pada produk lifestyle 
sebesar $80 (sekitar Rp1,1 Juta) dan pem-
belian terendah pada produk komoditas 
belanja sebesar $50 (sekitar Rp670 Ribu). 
Orami juga berusaha memaksimalkan jan-
gkauan penjualan mereka dan melakukan 
ekspansi ke pasar-pasar baru di Asia Ten-
ggara. (bbs)
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Qraved 
Berhasil Gandeng 
Seribu Restoran 
dalam Dua Bulan
Pengalaman pernah bekerja pada 
perusahaan e-commerce besar, membuat 
Steve Kim melihat peluang besar yang 
bisa digarapnya. Ia menjadikan minimnya 
informasi tentang restoran sebagai 
peluang bisnis baru. Steve kemudian 
mendirikan sebuah startup bernama 
Qraved di Indonesia dengan modal 
investasi dari 500 Startup. Kim kemudian 
menjadi Co-Founder sekaligus Chief 
Operating Officer Qraved. Berbekal 
pengalamannya di bidang startup sangat 
membantu perkembangan Qraved 
saat meluncur ke pasaran. Tak perlu 
waktu lama, Qraved bisa meraup 
1.000 restoran dalam waktu sekitar 
2 bulan yang kemudian ditampilkan 
dalam laman layanannya. Tidak hanya 
informasi, Qraved juga menyediakan fitur 
booking tempat dan diskon di restoran 

dan waktu tertentu. Qraved berusaha 
untuk membantu pihak restoran untuk 
menarik para pelanggan dengan cara 
meningkatkan kesadaran konsumen akan 
keberadaan restoran tersebut melalui 
dunia online. 
 
Pada tahun 2015, Qraved berhasil 
mendapatkan pendanaan Seri B sebesar 
USD8 juta. Pendanaan ini dipimpin oleh 
Richmond Global Ventures dan Gobi 
Partners. Beberapa investor lama Qraved 
seperti Convergence Ventures, 500 
Startups, Toivo Annus dan M&Y Partners 
juga kembali menanamkan modal di 
Qraved. Selain itu, terdapat satu investor 
baru yaitu GWC.

Dana yang didapat tersebut digunakan 
untuk membuat berbagai fitur baru, 
baik pada aplikasi mobile maupun 
situs Qraved. Dana tersebut juga akan 
digunakan untuk melakukan promosi 
dengan tujuan agar pengguna aktif 
bulanan mereka yang telah mencapai 
lebih dari 1 juta orang dapat bertambah. 
  
Sementara dari pihak investor 
mengatakan bahwa Steven telah berhasil 
membangun teknologi menyangkut 
makanan untuk Indonesia. selain itu 
dalam kurun satu tahun sejak diluncurkan 
Qraved juga telah menunjukkan kemajuan 
yang hebat ditambah dengan tim 
manajemen mereka yang tangguh. (bbs)
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ProSehat
Membantu Menebus 
Obat Secara Online 
ProSehat merupakan startup Indonesia yang 
berfokus sebagai layanan marketplace untuk 
membantu konsumen dalam menemukan dan 
membeli obat asli lewat e-Resep dan auto 
refill subs. Selain melalui desktop, ProSehat 
juga dapat diakses melalui aplikasi mobile 
untuk perangkat Android. Aplikasi ProSehat 
ini dikembangkan oleh sebuah tim medis 
yang terdiri dari 3 orang yakni dr. Gregorius 
Bimantoro, Titus Wiguno, dan Agnes 
Susanto. dr. Gregorius Bimantoro selaku Chief 
Executive Officer yang telah berpengalaman 
selama 10 tahun lebih di bidang kesehatan 
digital dan juga merupakan founder dari 
TanyaDok. Titus Wiguno, selaku Chief 
Technology Officer, yang memiliki banyak 
pengalaman dalam penanganan development 
project. Serta Agnes Susanto, selaku Chief 
Operating Officer, lulusan dari kampus 
Universitas Gadjah Mada, dengan pengalaman 
lima tahun lebih di bidang medical doctor.

ProSehat dikembangkan berdasarkan 
permasalahan-permasalahan seperti antrian 

obat yang lama dan ketidakjelasan proses 
menebus resep, stok obat yang tidak tersedia 
baik akibat produksi pabrik maupun distribusi, 
lupa beli obat resep yang harus rutin ditebus 
terutama bagi penderita penyakit kronis, 
kesadaran konsumen akan pentingnya 
memahami informasi dan keamanan obat 
dan minimnya pengetahuan mengenai 
harga obat. Di dalam 
aplikasi tersebut, saat 
ini sudah tersedia 
10 dokter dan sudah 
melakukan kerjasama 
dengan perhimpunan 
dokter, alumni fakultas 
kedokteran untuk 
memperkenalkan 
teknologi ini. Dalam hal 
keamanan, Prosehat 
menjalin kerja sama 
dengan apotek yang 
memiliki lisensi untuk 
mengutamakan 
keselamatan pasien. 
Cara kerja layanan 
ProSehat terbilang 
simpel. Setelah 
mendapatkan resep dari 
dokter, pengguna bisa 
langsung mengunggah 
foto resep mereka 
melalui fitur Kirim Resep. Selain itu, pengguna 
juga bisa menuliskan pesanan obat lain atau 
pun diagnosis dari dokter. ProSehat telah 
dimanfaatkan lebih dari 500 ribu pengguna, 
ProSehat saat ini berkembang pesat dengan 
pertumbuhan nilai order 8 kali lipat dari tahun 
2016.

ProSehat sendiri telah berhasil menjadi 
pemenang Seedstars World Jakarta 2015 
setelah melewati serangkaian proses seleksi 
dari jumlah 34 pendaftar hingga terseleksi 
12 peserta. ProSehat menjadi wakil regional 
dari Indonesia untuk berkompetisi dalam 
acara Seedstars World Global di Swiss dan 
bersaing dengan 50 negara. 
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PayAccess 
Aplikasi Pembayaran 
Digital 
PayAccess meruapkan aplikasi 
pembayaran dimana para pengguna bisa 
melakukan beragam transaksi nontunai, 
seperti pembayaran di merchant, isi pulsa 
seluler, hingga transfer antarpengguna.

Pengalaman di dunia perbankan dan 
investasi membuat Hendro Santoso bisa 
melihat potensi dari perangkat digital 
seperti smartphone sebagai alat untuk 
mendorong perkembangan ekonomi. Ia 
memiliki ide untuk membuat sebuah alat 
pembayaran digital yang bisa membuat 
transaksi keuangan menjadi lebih efisien. 
Hendro bekerja sama dengan Rorian 
Pratyaksa, mantan analyst di tempatnya 
dulu bekerja. Mereka berdua membuat 
sebuah aplikasi pembayaran digital 
yang kemudian diberi nama PayAccess. 
Aplikasi tersebut dilengkapi dengan 
berbagai fitur, mulai dari isi saldo (top 
up) dompet virtual, transfer ke sesama 

pengguna (P2P transfer), hingga 
pembayaran merchant dengan memindai 
kode QR. Rorian kemudian membawa 
PayAccess berkompetisi di International 
Harvard Project for Asian and 
International Relations (HPAIR) di Manila 
pada tahun 2015 serta Australia Awards 
pada tahun 2016. Hasilnya, PayAccess 
berhasil mendapat penghargaan di kedua 
ajang tersebut.

Produk mereka berhasil 
mengundang investor. Seorang angel 
investor memberikan pendanaan 
tahap awal (seed funding. Tahun 2017 
PayAccess mengaku telah memiliki 
sekitar 415.000 pengguna terdaftar 
dengan jumlah pengguna aktif bulanan 
mencapai angka 57.500 orang. Setiap 
bulannya, mereka bisa memproses 
sekitar 28.000 transaksi. Mereka pun 
berhasil mendapatkan pendanaan Seri 
A sebesar tujuh digit dolar Amerika 
Serikat (lebih dari Rp13 miliar) yang 
berasal dari sebuah lembaga investasi di 
Singapura dan grup bisnis hospitality di 
Indonesia. Dana tersebut di gunakan 
untuk mengembangkan jumlah pengguna, 
menambah jumlah tim, serta membuat 
fitur-fitur baru. (bbs)
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Cermati.com
Telah Memfasilitasi 
Lebih dari Rp 60 
Miliar Pinjaman
Cermati.com adalah 
perusahaan startup yang bergerak 
di bidang teknologi keuangan 
yang diluncurkan pada tahun 2015. 
Perusahaan ini didirikan oleh para ahli 
teknologi yang sudah berpengalaman 
bekerja di perusahaan-perusahaan 
teknologi global terkemuka seperti 
Google, LinkedIn, Microsoft dan Oracle. 
Cermati.com memiliki tim yang solid 
dengan pengalaman lebih dari 16 tahun 
dalam membangun perangkat lunak 
dan website yang sudah digunakan 
oleh lebih dari ratusan juta pengguna di 
seluruh dunia.

Cermati.com menyediakan berbagai 
macam informasi untuk membantu 
masyarakat Indonesia menemukan 
produk keuangan terbaik juga 

menyediakan akses data ke ribuan 
produk keuangan secara gratis untuk 
memudahkan masyarakat Indonesia 
membuat keputusan finansial yang 
cermat. Ada 3 kategori produk yang 
diulas oleh Cermati yaitu produk kartu 
kredit, pinjaman dan simpanan. Cermati 
telah membantu memfasilitasi lebih dari 
Rp 60 miliar pinjaman, dengan ragam 
produk dari kartu kredit, kredit tanpa 
agunan hingga kredit motor. Setiap 
bulannya, Cermati mendapatkan 2,5 juta 
kunjungan perbulan pada bulan Juni 
yang lalu ke website-nya.

Cermati sukses menarik perhatian 
investor. Setidaknya mereka telah 
melakukan empat kali pencarian dana. 
Pada 2015, mendapat pendanaan awal, 
yang menjadikan East Venture dan 
Beenos Partner jadi pemodal. Andhy 
Koesnandar, selaku CEO mengatakan 
suntikan dana tersebut akan 
difokuskan untuk memperbesar tim 
guna mengakselerasi pertumbuhan 
perusahaan. Pada September 2016, 
Cermati memperoleh dana lanjutan dari 
dua investor awal senilai $1,9 juta, bagian 
dari pendanaan seri A. Finch Capital, 
firma penanam modal asal Belanda yang 
mengkhususkan diri mengucurkan uang 
ke startup finansial, masuk memberi 
suntikan modal tambahan pada Februari 
2017.

Cermati.com memperoleh suntikan 
investasi seri B dari PT Djarum. 
Dilansir Crunchbase, tak diungkap 
berapa investasi yang dikucurkan Djarum 
terhadap startup yang didirikan oleh 
Oby Sumampouw, Andhy Koesnandar, 
dan Carlo Gandasubrata. East Ventures, 
Beenos Plaza, dan Finch Capital, investor 
awal Cermati, melepaskan kepemilikan 
sahamnya kepada Grup Djarum. (bbs)
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Lemonilo
E-Commerce 
Makanan Sehat 
dengan Harga 
Terjangkau
Berawal dari permasalahan mahalnya 
harga makanan alami dan sehat, Shinta 
Nurfauzia, Johannes Ardiant, dan 
Ronald Wijaya memprakasai berdirinya 
Lemonilo. Lemonilo adalah e-commerce 
yang menawarkan makanan organik 
(alami), makanan-makanan sehat lainnya 
dan minuman sehat untuk mendukung 
pola hidup sehat dengan harga yang 
terjangkau. Produk-produk yang ada di 
Lemonilo.com didapatkan langsung dari 
produsen sehingga bisa menawarkan 
harga hingga 20-50% lebih murah dari 
supermarket. Lemonilo menyediakan 
pilihan seperti catering, makanan siap saji, 
cemilan, bahan makanan segar hingga 
produk minuman. Lemonilo berhasil 
memiliki ribuan konsumen yang tersebar 

di seluruh Indonesia dengan konsentrasi 
di Jawa dan Bali. Untuk menjangkau lebih 
banyak kalangan, Lemonilo bekerja sama 
dengan beberapa komunitas-komunitas 
kesehatan, event, dan tempat gym di 
Jakarta dan beberapa kota besar di 
Indonesia. 

Pada bulan Juli 2018, Lemonilo 
berhasil mendapatkan pendanaan 
baru dari Alpha JWC Ventures dan 
Unifam Capital dengan nilai investasi 
yang tidak disebutkan. Menurut CEO 
dan Co-Founder Lemonilo Shinta 
Nurfauzia, dana tersebut akan digunakan 
untuk meningkatkan kenyamanan 
pengguna ketika berbelanja dan 
menambah produk baru seperti produk 
CPG (Clinical Practice Guidelines). Saat ini 
Lemonilo telah memiliki 10 produk CPG, 
di antaranya adalah mie goreng alami 
dan kaldu pelezat alami. Secara khusus 
Lemonilo menghadirkan produk terkurasi 
dari bahan-bahan yang sehat untuk 
pelanggan. Lemonilo menghadirkan 
layanan yang mempertemukan 
teknologi dengan perusahaan FMCG 
dan mengedepankan model bisnis M2C 
(manufacturer-to-consumers).

Lemonilo juga melakukan riset pasar dan 
data, proses tersebut dilakukan agar bisa 
lebih scalable terkait dengan produk 
yang bisa meningkatkan volume lebih 
tinggi lagi. Untuk memastikan produk 
memiliki kualitas yang terbaik, Lemonilo 
melakukan penyaringan kepada mitra 
eksklusif yang akan bergabung. (bbs)
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TaniHub
Startup untuk Bantu 
Petani Sejahtera
TaniHub adalah perusahaan rintisan yang 
bergerak di bisnis teknologi pertanian. 
TaniHub menjadi salah satu e-commerce 
yang khusus menjual sayur-mayur dan ke-
butuhan dapur. Awal berdirinya TaniHub 
pada November 2015. Ketika itu trans-
aksi penjualan masih konvensional dari 
petani langsung ke konsumen. Kemudian 
berubah menjadi marketplace atau e-
commerce pada November 2016. 

Salah satu pendiri sekaligus Direktur 
Utama TaniHub, Ivan Arie Sustiawan men-
gatakan aplikasi ini membantu para pet-
ani menjual hasil pertaniannya secara 
online langsung ke konsumen dan mem-
perluas jangkauan penjualan hasil tani 
ke seluruh Indonesia. Keuntungan petani 
hingga 20 persen dari harga yang dijual 
ke tengkulak. Pihaknya lalu memberikan 
pendidikan bisnis pertanian dan pelatihan 
kepada para petani, seperti cara meng-

gunakan aplikasi Tanihub, pengemasan 
dan peningkatan kualitas produk. Seki-
tar 16.000 petani yang tergabung dalam 
600 kelompok tani dan beberapa super-
market besar sudah bekerjasama dan ni-
lai transaksi TaniHub mencapai Rp1 miliar 
per bulan. 

Bisnis TaniGroup bergerak dalam dua lini 
utama yaitu TaniHub dan TaniFund. Tani-
Group, memperoleh pendanaan seri A 
dari Alpha JWC Ventures dan beberapa 
angel investor senilai jutaan dollar. Dana 
tersebut digunakan untuk meningkatkan 
kapasitas serta memperluas pasar do-
mestik maupun ekspor juga untuk mem-
perkuat jaringan petani pemasok. Tani-
Group meluncurkan program TaniPreneur 
yang menyasar UMKM bidang makanan 
dan minuman, penyedia produk segar, 
keringanan modal usaha, hingga kon-
sultasi usaha dengan pakar industri.

Pada 2017, penyedia layanan P2P lend-
ing Modalku mengumumkan telah men-
jalin kemitraan dengan TaniHub. Dengan 
kerja sama tersebut, Modalku bisa mem-
berikan pinjaman kepada para petani, 
nelayan, dan peternak tanah air yang be-
rada di dalam platform TaniHub lewat lay-
anan terbaru mereka, yaitu SCF, Supply 
Chain Financing. (bbs).
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Ralali
Ekspansi ke Thailand 
Pada Kuartal Pertama 
Tahun 2019
Ralali.com adalah perusahaan rintisan 
yang fokus menjadi marketplace untuk 
kulakan barang dagangan dari para 
reseller. Ralali.com merupakan platform  
yang menghubungkan perusahaan 
besar dengan perusahaan kecil, atau 
istilahnya business-to-business (B2B). 
Ralali.com didirikan oleh Joseph Aditya 
M tahun 2013. Awalnya, yang bergabung 
dengan Ralali adalah perusahaan-
perusahaan industrial dengan barang-
barangnya yang khas industri atau MRO 
(Maintenance, Repair, and Operations). 
Kemudian dikembangkan ke bisnis yang 
niche misalnya melayani kebutuhan 
industri alat kesehatan, alat restoran, dan 
lain-lain.  Mereka kini telah mempunyai 
10.000 supplier dengan jumlah produk 
yang diklaim mencapai 250 ribu jenis dari 
150 ribu perusahaan. Setiap transaksi 

yang terjadi rata-rata bernilai sekitar 
US$2000 (Rp29,7 juta).

Tahun 2017, Ralali dipercaya investor 
untuk diberikan funding, fokusnya 
mengembangkan ekosistem, masuk 
ke fintech, masuk ke fitur-fitur yang 
cukup unik misal RFQ atau request 
for quotation. Nantinya Ralali ingin 
memfasilitasi perusahaan luar negeri 
yang akan masuk ke Indonesia. 
Pendanaan awal dari perusahaan 
Venture Capital (VC) asal Singapura 
East Ventures. Sebelum memperoleh 
pendanaan Ralali masih bekerjasama 
dengan 80 brand dan 6 bulan 
kemudian sudah bekerjasama dengan 
200 brand yang tersebar pada 15 
kategori produk dengan total mencapai 
15.000 item. Ralali juga mendapatkan 
pendanaan dari CyberAgent Ventures, 
BEENOS, BEENEXT, Yahoo Japan, dan 
Qualgro.

Pada September 2018 
ini, Ralali mendapatkan pendanaan Seri 
B senilai US$7 juta (sekitar Rp104 miliar) 
dari SBI Group, AddVentures, dan Digital 
Garage. Dana tersebut digunakan untuk 
mempercepat ekspansi ke segmen bisnis 
lain seperti bahan makanan, bahan 
bangunan, hingga spare part otomotif. 
Dengan bantuan AddVentures, yang 
merupakan lembaga finansial milik 
konglomerat asal Thailand bernama 
Siam Cement Group (SCG), Ralali akan 
memulai ekspansi mereka ke Thailand 
pada kuartal pertama tahun 2019. (bbs)
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Indoproc
Sistem Pengadaan 
Barang dan Jasa 
Elektronik
Indoproc adalah platform Business 
Process Outsourcing (BPO) yang 
fokus pada procurement untuk bahan 
baku. Indoproc didirikan pada tahun 
2015 oleh Andry Suhailli dengan tujuan 
untuk memberikan solusi efisiensi 
harga dan peningkatan mutu kinerja 
terhadap pengadaan barang dan jasa di 
Indonesia. Sejak saat itu, Indoproc telah 
mengembangkan teknologi pengadaan 
dan telah mendapatkan penghargaan 
dari Kementrian Riset & Teknologi 
Indonesia (Menristek). Sudah lebih dari 
100 perusahaan baik lokal maupun 
multinasional dilayani dan berhasil 
melakukan penghematan biaya yang 
rata-rata 15% lebih tinggi.

Platform tersebut memang dirancang 
untuk mempercepat proses pembelian 

sekaligus penekanan biaya. Dengan 
sistem pengadaan elektronik maka 
seluruh karyawan dan supplier 
perusahaan akan terhubung dalam 
satu sistem yang canggih dan modern. 
Sebagai penyedia platform outsourcing 
proses bisnis outsourcing (BPO) maka 
seluruh proses pembelian dilakukan 
secara digital sehingga menghemat 
waktu dan biaya untuk supply chain 
perusahaan untuk membuat, mengelola, 
dan memantau kontrak.

Platform perusahaan yang menyediakan 
layanan yang hemat biaya dan 
peningkatan kinerja dari pengadaan 
barang dan jasa, memungkinkan 
pengguna untuk mendapatkan bahan 
tidak langsung, berkolaborasi dalam 
pembentukan strategi perusahaan 
dan secara efisien mengawasi operasi 
harian dan penggalangan dana. Layanan 
yang diberikan Indoproc meliputi 
E-Procurement Platform, Strategic 
Purchasing Consultation, dan Catalogue 
Standardization Consultation. Tidak 
seperti sistem lain Indoproc memberikan 
upgrade secara gratis setiap kali 
melakukan pembaharuan sistem. Melalui 
sistem e-Procurement, aplikasi ini dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
prosedur perusahaan penggunanya 
serta didukung oleh tim support yang 
siap membantu 24 jam sehari seminggu 
penuh. (bbs)
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Zahra.org
e-commerce 
Kitchenware
Zahra.org – kitchenware product for muslim 
family adalah situs e-commerce yang 
menawarkan pengalaman belanja online 
secara cepat, aman,dan nyaman dengan 
produk-produk dalam kategori peralatan 
dapur dan rumah tangga. 

Saat melakukan transaksi, maka pihak Zahra.
org hanya menyimpan informasi pribadi 
penggunanya untuk keperluan transaksi dan 
kemudahan dalam berbelanja. Penyedia 
layanan Zahra.org menggunakan cookies 
untuk menyimpan informasi. Database Zahra.
org  akan merekam informasi antara lain, 
alamat IP, browser yang digunakan, halaman 
website yang pernah dikunjungi, waktu yang 
dihabiskan untuk mencari informasi, waktu, 
tanggal dan statistik lainnya. Zahra.org akan 
melarang keras aktivitas spamming, spyware 
dan virus yang dilakukan oleh pengakses 
website Zahra.org. Secara berkala Zahra.
org akan meninjau kembali dan melakukan 
pembaharuan Kebijakan Privasi yang sudah 
ada sebelumnya.  Jika perlu memodifikasi 

dan mengubah kebijakan maka Zahra.org 
dapat melakukannya setiap saat. Namun 
setiap perubahan kebijakan yangdibuat akan 
selalu dipublikasikan agar pengguna tidak 
kebingungan. 

Zahra.org tidak hanya melayani pembelian 
langsung tapi juga membuka kesempatan 
kepada masyarakat untuk menjadi reseller. 
Zahra.org mengklaim dengan modal kecil tapi 
omzet bisa mencapai jutaan rupiah. Zahra.
org menangkap peluang bahwa sebenarnya 
banyak yang ingin membuka usaha tapi 
biasanya terkendala beberapa sebab. Seperti 
modal, bingung apa yang akan dijual, tidak 
punya gudang atau tempat penyimpanan 
barang dan tidak ada waktu untuk packing 
atau mengirim barang pesanan customer. 

Para reseller produk Zahra mendapat sebutan 
Zahranian dan bisa menjual semua produk 
rumah tangga terbaru yang sangat menarik 
dan inovatif, dengan harga yang terjangkau. 
Zahra.org menjanjikan keuntungan yang 
didapat sebesar 23% dari harga jual. Sebagai 
bentuk keseriusan membina reseller, maka 
para Zahranian akan memperoleh pelatihan 
dan materi mengenai teknik pemasaran, cara 
membuat online shop, pengetahuan produk, 
dan pengetahuan lain yang bermanfaat untuk 
mengembangkan bisnis. Dengan demikian 
reseller diharapkan mendapatkan pendapatan 
bersih jutaan rupiah per bulannya.

Untuk mempermudah para reseller, Zahra.
org juga menyediakan layanan dropship. 
Artinya setiap pesanan dari customer, dapat 
dikirimkan langsung oleh Zahra ke alamat 
pembeli dengan atas nama reseller sebagai 
pengirimnya. Sehingga reseller tidak perlu 
modal besar untuk stok produk, tidak perlu 
menyediakan gudang, tidak perlu packing dan 
tidak perlu menyediakan kurir. (bbs)
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ADSvokat
Startup yang Bidik 
Bisnis Periklanan
Terobosan kreatif dilakukan di bidang 
periklanan. ADSvokat merupakan 
platform yang menghubungkan brand 
dengan pecinta brand  melalui inovasi 
medium iklan Out-of-Home (OOH) yang 
terintegrasi secara digital dan non digital. 

Satrtup ini digagas oleh Daniel Tumiwa 
bersama tiga founder lainnya. Daniel 
Tumiwa sendiri merupakan mantan 
CEO OLX dan pegiat e-commerce. 
Melalui ADSvokat, diharapkan anak 
muda dapat berpartisipasi aktif dalam 
mempromosikan brand favoritnya. 
Apalagi dengan era media social 
sekarang, yang semakin memudahkan 
orang untuk jadi ambassador dari brand 
tertentu.

Menurut Daniel, peluang ini bisa 
dilakukan oleh para influencers, termasuk 
anak muda lain juga berkesempatan 

untuk bisa melakukan advokasi dari 
brand yang disukainya. Diketahui, 
saat ini  banyak anak muda yang 
menggunakan media sosial sebatas untuk 
berinteraksi. Padahal, mereka juga dapat 
memanfaatkannya sebagai lading untuk 
menambah penghasilan. Nah, ADSvokat 
adalah sarana untuk hal tersebut. 

“Kami mengembangkan ADSvokat 
sebagai platform crowdsourcing. 
ADSvokat didesain untuk mendorong 
setiap pihak berpartisipasi aktif dalam 
semua aktivitas,” katanya. 

ADSvokat sendiri menyediakan berbagai 
tantangan dalam bentuk brand campaign. 
Anak muda yang bersedia menjadi 
ADSvokator dari brand pilihannya, akan 
mengikuti beberapa tantangan seperti 
menempelkan stiker brand pada mobil, 
motor, helm, dan lainnya. 

Dengan 
menggunakan 
teknologi 
Android yang 
dilengkapi 
dengan 
tracking 
system, hal 
ini membuat 
ADSvokat bisa 
melakukan 
pengecekan 
lokasi dan durasi penggunaan. Bahkan, 
pihaknya juga akan menggunakan 
teknologi image recognition dan data 
analysis untuk optimasi campaign, serta 
mengukur brand awareness dan exposure 
dari sebuah campaign.

Saat ini ADSvokat telah berkolaborasi 
dengan beberapa brand ternama dengan 
jumlah pengguna aktif hingga jutaan 
orang. (bbs)
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Agate Studio
Kandidat Unicorn dari 
Industri Game
Agate Studio menjadi satu di antara 
44 startup the next unicorn yang dirilis 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
RI. Bergerak sebagai produsen game, 
startup asal Bandung ini pernah 
memperoleh investasi Pra Seri-A sebesar 
US$1 juta (sekitar Rp13 miliar) dari modal 
ventura lokal Maloekoe Ventures.

Arief Widhiyasa, CEO Agate Studio 
menjelaskan jika startup yang dirintisnya 
berkembang secara organic dan awalnya 
beroperasi dengan dana sendiri. “Ada 
dua lini utama game yang kami buat, 
yakni serious game dan entertainment 
game. Tapi gerak kami masih kurang 
lincah sehingga kami perlu bantuan 
modal agar peluang pasar bisa digarap 
lebih baik,” katanya.

Sebagai developer game, Agate terus 
membuktikan diri dengan produksi 

game-game berkualitas. Agate juga 
berkembang dengan brand-brand baru 
seperti Bloodstone Entertainment, untuk 
pengembangan game mid-core free-
to-play. Jenis game yang diproduksi 
seperti game online Football Saga.

Ada pula Dreamhat Games untuk 
pengembangan game kasual 
dan game super kasual, 
seperti game Upin Ipin Demi Metro 
Millenium. Lalu studio ini juga memiliki 
sub brand Agate LevelUp. 

Diketahui, Agate berdiri tahun 2009 
lalu. Dalam perkembangannya, studio 
ini telah mencatatkan sejarah dengan 
memproduksi hingga ratusan game, 
antara lain game Sengoku IXA, game 
online Football Saga, dan Valthirian Arc. 
(bbs)
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Ahlijasa
Melayani Kebutuhan 
Rumah Tangga 
Potensi konsumen yang membutuhkan 
jasa layanan rumah tangga seperti 
mencuci dan home cleaning jumlahnya 
hingga 130 juta. Atas dasar inilah, 
Jay Jayawijayaningtiyas dan Made 
Dimas Astra Wijaya berinisiatif engan 
mendirikan startup Ahlijasa sebagai 
penyedia layanan rumah  tangga on-
demand.  

Jay dan Dimas merupakan lulusan dari 
perguruan tinggi di Singapura. Jay 
merupakan alumni  NTU (Nanyang 
Technology University), sementara 
Dimas adalah alumni dari NUS (National 
University of Singapore). Kolaborasi 
dua sahabat inilah yang kemudian 
menghadirkan startup Ahlijasa. 

Ada tiga permasalahan yang diatasi 
oleh Ahlijasa. Pertama, jaminan kualitas 
pelayanan; kedua,  transparansi harga; 

dan ketiga, layanan yang terjangkau. 
Menurut Jay, Ahlijasa menghadirkan tiga 
layanan utaam rumah tangga: cuci baju, 
home cleaning, dan servis AC. “Kami 
ingin memudahkan urusan rumah tangga. 
Pemesanan pun sangat mudah, sebab 
aplikasi kami bisa diunduh di Google Play 
dan App Store,” ucapnya.

Diketahui, Ahlijasa sudah memiliki 
ribuan konsumen dengan puluhan mitra 
pengusaha laundry. Geliat ini semakin 
meyakinkan dirinya jika peluang bisnis 
di sektor ini cukup menjanjikan.  Ahlijasa 
pun menargetkan setiap tahun bisa 
tumbuh hingga tiga kali lipat.

Ide kreatif Jay dan Dimas pun berhasil 
menyedot perhatian banyak orang. 
Buktinya, Ahlijasa menjadi pemenang 
utama dalam kompetisi Startuppedia 
ASEAN Challenge 2016 dan menjadi 
perwakilan Asia Tenggara dalam Startup 
Worldcup 2017. (bbs)
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Berry Kitchen
Konsep Praktis Bisnis 
Katering Online
Ide kreatif Cynthia Tenggara melahirkan 
Berry Kitchen sebagai catering online 
berhasil mendapatkan  perhatian banyak 
pihak. Termasuk dari para investor yang 
melihat peluang in sangat bagus untuk 
dikembangkan. Startup ini pun tercatat 
mendapatkan pendanaan awal dari 
jaringan investor GEPI, Angel Investor 
Network Indonesia (Angin). 

Berry Kitchen berkembang sebagai 
startup lokal dalam bidang katering 
online terbesar di Tanah Air. Dengan 
konsep praktis yang ditawarkan 
membuat startup ini digandrungi banyak 
pelanggan.  Ada beragam jenis paket 
makanan untuk kebutuhan makan siang, 
makan malam maupun snack. 

Paket makanan yang ditawarkan terdiri 
dari 2 jenis, yakni menu catering dan 
menu bento. Menu catering seperti nasi, 

sayur, lauk pauk serta menu pelengkap 
yang dapat dipilih secara custom 
sesuai selera. Sementara menu bento 
merupakan paket makanan lengkap per 
porsi; nasi, lauk, sayur dan salad atau 
sambal. 

Bagi para pekerja dan ibu rumah tangga 
yang sibuk, kehadiran startup ini tentunya 
sebagai solusi yang baik. Apalagi 
pemesanan pun bisa dilakukan dengan 
mudah. Cukup registrasi, lalu pilih paket 
catering yang ingin dipesan, selesaikan 
pembayarannya, dan pesanan pun 
langsung dikirimkan sesuai waktu yang 
diinginkan. 

Menurut Cynthia, selain memberikan 
layanan catering, Berry Kitchen juga 
memiliki layanan lain berupa ready to eat 
dan tersedia sepanjang hari. Ada juga 
layanan ready to cook, yang merupakan 
bahan-bahan mentah dilengkapi bumbu 
yang siap dimasak.

“Menu sup ayam, misalnya, maka 
paketnya adalah daging ayam yang 
sudah dipotong-potong, sayuran 
juga sudah dipotong-potong serta 
bumbu dan panduan memasak. Nah, si 
pelanggan tinggal mengikuti panduannya. 
Semuanya dikirim dalam waktu 1 jam,” 
demikian katanya. (bbs)
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EVA 
Layanan Chatbot 
Instan
Chatbot menjadi salah satu prioritas 
pengembangan inovasi dalam bisnis 
digital. Dengan chatbot menjadikan 
beberapa layanan terhadap konsumen 
bisa diotomatiasai sehingga membuat 
bisnsi semakin efektif. 

Atas hal inilah, Hikmat Rizal terinspirasi 
untuk membuat electronic virtual 
assistant (EVA) yang

menawarkan platform online untuk 
menciptakan chatbot, atau yang 
disebut dengan Instant Chatbot Creator. 

“EVA adalah sebuah platform untuk 
membuat chatbot yang dapat dijalankan 
dalam berbagai messaging service,” ucap 
Hikmat Rizal.

Dia menerangkan, misi EVA adalah agar 
siapapun dapat membuat chatbot di 
beragam platform messaging; 

Telegram, Facebook, dan LINE. Saat ini 
chatbot produksi EVA mampu melayani 
beberapa skenario implementasi, mulai 
dari layanan pelanggan, mengelola 
komunitas, sistem transaksi, dan lainnya.

EVA dilengkapi dengan teknologi NLP 
(Natural Language Processing) untuk 
mengenali bahasa yang digunakan 
pengguna. Salah satu pengguna EVA 
saat ini adalah Paytren. “Chatbot ini juga 
bisa difungsikan sebagai agen penjualan, 
bisa melayani pertanyaan informasi 
produk hingga closing produknya.”

EVA yang menjadi salah 
satu The Next Unicorn 
ini dilengkapi 
pula dengan 
AI (Artificial 
Intelligence) dan 
KB (Knowledge 
Base). AI adalah 
program yang 
dibangun agar EVA 
memiliki kemampuan 
untuk melakukan 
sesuatu. Sementara 
KB adalah sebuah 
bank data informasi 
yang dimasukkan oleh 
pemilik EVA. 

Hebatnya lagi, EVA memiliki fitur AI 
Marketplace, yang memungkinkan para 
developer untuk membangun AI yang 
bisa dipasarkan untuk dapat digunakan 
oleh para pemilik EVA. AI Marketplace 
adalah tempat bagi para pemilik EVA 
untuk menambah (upgrade) kemampuan 
tertentu agar chatbot yang dimilikinya 
mempunyai kemampuan seperti yang 
diinginkan. (bbs) 

       I Desember 2018 I Tahun X I @eMajels68



Excellence.Asia
Dorong UMKM Naik 
Kelas
Excellence Asia merupakan perusahaan 
teknologi yang memberikan jasa 
pelatihan bagi perusahaan atau individu 
sesuai dengan kebutuhan. CEO dan 
Co-Founder Excellence Asia, Viktor 
Yanuar menjelaskan, sebuah perusahaan 
di sektor mikro, kecil, menengah atau 
besar harus berinvestasi ke sumber daya 
manusia (SDM). Alasannya, dengan 
berinvestasi ke SDM maka pertumbuhan 
usaha akan berkelanjutan.

Berlandaskan hal tersebut, dirinya 
meluncurkan program bernama Excelloka. 
Program ini membantu usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM) untuk naik 
kelas ke industri besar. “Ada lebih dari 
100 trainer yang menawarkan metode 
pelatihan di platform kami,” sebutnya. 

Viktor menyebutkan, Excellence Asia 
hadir untuk ciptakan sistem ekonomi 
digital yang baik dan berkesinambungan.

Seiring dengan keterlibatannya dalam 
membantu UMKM di Tanah Air, ia 
berharap agar ke depan Excellence 
Asia bisa melantai di bursa. Sehingga 
pihaknya bisa berperan lebih besar 
lagi dalam mendorong UMKM agar 
bertumbuh lebih pesat. 

Diketahui, Excellent Asia ini didukung 
oleh Pemda DKI, Kominfo, Bekraf, Kadin 
Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah, 
dan lain-lain. Dengan sejumlah dukungan 
tersebut, diharapkan agar bisa go public 
dengan cepat. 

Sekadar informasi, pelatihan ini sendiri 
menargetkan bisa mencapai lebih dari 
1.500 UMKM di Indonesia untuk dapat 
merasakan dimensi percepatan bisnis 
Excelloka. Selain Jabodetabek, Excelloka 
juga akan mengunjungi sembilan kota 
pusat UMKM lain di Indonesia seperti 
Bandung, Yogyakarta, Semarang, 
Surabaya, Malang, Denpasar, Medan, 
Palembang, dan Makassar. (bbs)
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Female Daily
Berawal dari Hobi 
Blogging
Hanifa Ambadar sukses membangun 
startup Female Daily hanya berawal 
dari blogging pada 2005. Konten yang 
tersaji dalam blognya berupa fashion 
dan kecantikan.  Pada 2007, Hanifa 
bertemu dengan Affi Assegaf dan 
mengembangkan Female Daily bersama-
sama.

Pada tahun 2009, Hanifa dan Affi 
memutuskan untuk mengembangkan 
konsep Female Daily sehingga tak hanya 
membahas tentang kecantikan dan 
fashion, namun juga membahas tema 
seputar dunia wanita lainnya seperti 
parenting, tema keluarga, dan shopping.

Agar usaha yang dirintisnya semakin 
berkembang, perlu beberapa strategi yang 
harus dilakukan. Setidaknya, Female Daily 
memerankan 5 strategi ini sehingga mampu 
berjaya dan  menjadi media online ternama. 

Pertama, memulainya dengan passion. 
Passion inilah yang mengantarkan Hanifa 
dan Affi menuju gerbang kesuksesannya. 
Kedua, kesuksesan Female Daily 
didukung dengan gaya penulisan yang 
mudah dimengerti. Pihaknya mengerti 
jika pembaca adalah asset utama dalam 
menunjang kesuksesan media online. 
Sudut pandang pembaca adalah yang 
utama dalam setiap penulisannya.

Ketiga, pihaknya juga tidak hanya 
menyuguhkan konten tulisan yang 
berkualitas, tetapi juga dibarengi dengan 
konten visual yang menarik dan eye 
catching. Sebab, hal inilah yang akan 
memancing para pembaca untuk terus 
mengikuti tulisan berikutnya. Dengan 
kata lain, gambar atau video berkualitas 
juga diperlukan sebgai pelengkap tulisan.

Keempat, penting juga untuk 
berkomunikasi dengan pembaca. Dengan 
cerdas, Female Daily mewadahinya 
dengan fasilitas Review Female Daily, 
dimana pembaca dapat berkontribusi 
untuk menyampaikan review mengenai 
karakteristik kosmetik sesuai jenis kulit, 
usia, warna kulit atau indikator lainnya.

Terakhir, memadukan komunitas online 
dan offline. Tercatat, saat ini Female Daily 
memiliki lebih dari 150.000 pengguna 
terdaftar yang saling aktif berbagi 
informasi dan pengalaman.  (bbs)
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Happy5
Jejaring Sosial untuk Lingkungan 
Perusahaan

pasarnya adalah pelaku usaha sendiri 
(B2B). Dengan aplikasi ini pimpinan 
perusahaan dan karyawan bisa saling 
mengetahui suasana hatinya. Nah, 
dengan mengetahui suasana hati 
karyawan inilah, diharapkan para 
pimpinan bisa lebih pengertian sehingga 
lingkungan kerja menjadi lebih nyaman.

Hebatnya lagi, Doni berhasil membawa 
Happy5 mencatatkan prestasi di 
mancanegara. Doni, dibawah payung PT 
Indonesia Untuk Dunia sukses berkunjung 
ke Silicon Valley dan menggali potensi 
industri teknologi, juga mendapatkan 
pendanaan Serie A. 

Bahkan, dikatakannya, perusahaan 
sekelas LinkedIn juga menunjukkan 
ketertarikannya pada startup yang 
digagasnya. 

Di pasar dalam negeri, Happy5 telah 
memiliki costumer base yang berasal 
dari ranah operator telekomunikasi, yaitu 
Telkomsel dan Indosat. Sementara di 
kancah global, Happy5 telah dipakai di 
Vietnam, Kanada, serta akan ekspansi 
sampai ke San Francisco dan New York. 
(bbs)

Ide brilian Doni Priliandi menuai hasil 
yang cukup memuaskan. Startup Happy5 
yang dirintisnya sejak 2014, semakin 
menunjukkan perkembangan yang positif. 
Doni membuat startup berbasis teknologi 
tersebut lantaran pengalamannya 
mengikuti beragam workshop startup.

Happy5 sendiri semacam jejaring social 
tapi dikhususkan bagi lingkungan 
perusahaan. Tidak untuk konsumen 
secara luas (B2C) melainkan pangsa 

       I Desember 2018 I Tahun X I @eMajels71



IdeoWorks
Kembangkan Digital 
Agency
IdeoWorks merupakan digital marketing 
agency yang telah mencapai peringkat 
ke-17 sebagai perusahaan teknologi 
dengan perkembangan paling pesat di 
Asia Pasifik. Selain itu, IdeoWorks juga 
tercatat sebagai Mitra Premium Google 
untuk SME pertama di Indonesia. 

Andi S Boediman, Chairman IdeoWorks 
menjelaskan jika pihaknya berperan 
dalam  mendampingi bisnis yang 
sedang berkembang dan menawarkan 
pelayanan periklanan digital terbaik 
dengan dukungan penuh dari Google, 
menggunakan teknologi mesin pencarian 
Google. 

“Kami terus mendampingi bisnis 
yang sedang berkembang dan selalu 
menawarkan periklanan digital terbaik. 
Kami selalu berusaha memenuhi 
kebutuhan kampanye klien dengan 

menggunakan 
teknologi mesin 
pencarian Google,” 
katanya.

Dengan dukungan 
penuh Google, 
membuat IdeoWorks 
mampu memberikan 
pelayanan 
terbaik sekaligus 
mengedukasi 
bisnis agar mampu 
mengembangkan 
bisnisnya di era 
digital.

Pihaknya ingin turut berkontribusi dalam 
memajukan UKM Indonesia yang tengah 
melakukan pengembangan ke ranah 
digital. “Bersama Google & Gopher 
Indonesia, kami ingin mendukung UKM 
Indonesia untuk memanfaatkan potensi 
Internet dalam mengembangkan bisnis 
mereka, di dalam maupun  luar negeri, 
dengan iklan dalam multi bahasa. Kami 
menargetkan untuk melayani 3.000 UKM 
Indonesia.”

Beberapa tahun lalu, Gopher Indonesia 
telah melayani lebih dari 1.000 klien 
UKM di  Indonesia. Gopher Indonesia 
telah menayangkan lebih dari 233 
juta kali tayangan iklan Google yang 
menghasilkan 8,7 juta potensi pelanggan. 
Hasilnya, Gopher Indonesia juga 
menyabet penghargaan Google’s 2013 
Southeast Asia Premier SME Partner 
Awards untuk kategori Best Quality 
Accounts untuk seluruh Asia Tenggara.

Berkolaborasi dengan Gopher, 
IdeoWorks semakin yakin potensi 
besarnya pasar industri periklanan digital 
di Indonesia. (bbs)
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Jojonomic
Aplikasi Finansial 
untuk Personal
Satu lagi deretan the next unicorn di 
Indonesia. Adalah Jojonomic yang 
diprediksi bakal sukses di pasar nasional. 
Jojonomic merupakan aplikasi finansial 
personal yanga dapat membantu  
pengelolaan keuangan. Aplikasi ini 
memungkinkan pengguna untuk mencatat 
setiap pengeluaran dan pemasukan 
keuangan.

Penggunaan aplikasi ini pun cukup mudah. 
Sehingga segala pencatatan keuangan 
pribadi dapat dilakukan melalui aplikasi 
ini.  Seperti tagline yang diusungnya, 
Jojonomic itu Mudah, maka penggunaan 
aplikasinya cukup simpel. 

Indrasto Budisantoso, CEO Jojonomic 
menerangkan, pihaknya berpikir jika 
keuangan itu harus sederhana. Oleh sebab 
demikian, Jojonomic fokus membuat hal 
yang sederhana, menyenangkan, dan 
manusiawi. “Bagaimana kita menciptakan 
keuangan yang bijaksana. Sebuah 
keuangan yang membutuhkan perawatan 

dari orang-orang di dalamnya dan dunia di 
sekitarnya dengan mudah.”

Jojonomic didirikan oleh Indrasto 
Budisantoso yang memiliki latar belakang 
di bidang e-commerce dan finansial. 
Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai 
CEO dan Country Head dari Groupon 
Indonesia. Ia juga sempat menjadi 
konsultan di BCG dan menulis buku 
finansial. 

Dengan aplikasi tersebut pria yang akrab 
dengan panggilan Asto mengungkapkan 
bila ia memiliki visi “Membuat sebanyak 
mungkin orang melek finansial dan 
membuat sebanyak mungkin keluarga 
memiliki keuangan yang sehat dengan cara 
paling mudah dan fun“. (bbs)

       I Desember 2018 I Tahun X I @eMajels73

https://www.bcg.com/


Kofera Technology
Startup Lokal 
Penyedia SaaS
Meningkatnya kebutuhan digital 
marketing perusahaan di Indonesia tidak 
sebanding dengan jumlah sumber daya 
manusia. Kelangkaan talenta di industri 
digital ini mengakibatkan lonjakan biaya 
untuk merekrut tim yang ideal.

Di sisi lain, kebutuhan digital marketing 
juga semakin meningkat. Hal ini 
bisa terlihat dari pengeluaran digital 
advertising yang pada 2015 saja tembus 
US$ 200 juta. Menurut penelitian Google 
Temasek, angka tersebut akan melonjak 
hingga mencapai US$ 2,7 miliar pada 
2025.

Nah, Kofera Technology hadir dalam 
rangka menjembatani hal tersebut. 
Bachtiar Rifai CEO Kofera menjelaskan, 

“Kofera hadir untuk menutup jurang 

antara kebutuhan digital marketing yang 
tinggi dan kelangkaan sumber daya 
manusia. Platform kami bisa membantu 
itu,” ujarnya.

Dalam hal ini, Kofera menawarkan empat 
modul fundamental, yakni Campaign 
Builder, Optimizer, Monitoring, dan 
Analytics. Keempatnya terintegrasi 
dengan digital channel yang meliputi 
search, display, remarketing, dan social 
media.

Platform Kofera juga telah dioptimalkan 
untuk mencapai tujuan digital marketing 
campaign  perusahaan dengan berbagai 
latar belakang industri, skala perusahaan, 
dan target pelanggan yang disasar. 

 Kofera adalah startup asal Indonesia 
pertama yang menyediakan software 
as service (SaaS) platform otomasi 
marketing berbasis artificial 
intelligence (AI) dan machine learning. 
Diketahui, saat ini sudah lebih dari 5.000 
akun dari berbagai jenis model bisnis 
yang terdaftar di Kofera. (bbs)
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MBDC
Startup Calon 
Unicorn Milik Artis
Digagas oleh artis Christian Sugiono, 
MalesBanget.com kian menunjukkan 
tajinya di industri teknologi Tanah Air. 
MBDC Media menjadi sorotan dan 
mendapatkan suntikan dana dari Rebright 
Partners dan 500 Startups. Website yang 
awalnya berfokus pada humor ini sendiri 
dibangun sejak 2001 lalu. 

Selain sebagai artis, Christian sukses 
membangun reputasi sebagai satu 
dari founder teknologi serius yang ada 
di Jakarta. Tak aneh, sebab Christian 
merupakan seorang programmer 
komputer yang piawai bagaimana 
cara coding dan memperoleh gelar 
dari Technical University of Hamburg di 
Jerman. Saat ini, MBDC Media adalah 
induk perusahaan MalesBanget, website 
humor populer di Indonesia.

Produk flagship MBDC Media sendiri 
dibuat saat Christian masih belajar 
di Jerman. Ketika di luar negeri, ia 
menggunakan IRC (internet relay 
chat) untuk berbincang dengan orang 
Indonesia yang berada di seluruh dunia. 

Menurutnya, awalnya MalesBanget 
sempat tidak terurus karena kekurangan 
konten. Bahkan dirinya malah tertarik dan 
menggarap bisnis lain, Subtube Studio 
sebagai perusahaan pengembangan web. 

Di Subtube inilah, Christian dan timnya 
menghabiskan beberapa tahun dalam 
mengembangkan website untuk 
orang lain, sambil terus mengidamkan 
portal media yang menyenangkan 
dan menghibur untuk mereka sendiri. 

“Nah, saat itulah kami pikir bahwa 
menghidupkan kembali MalesBanget dari 
kematian merupakan ide yang bagus,” 
kata Cristian. Pada tahun 2011, Christian 
dan co-founder lainnya mendirikan PT 
MBDC Media yang bertindak sebagai 
perusahaan induk bagi Subtube, 
MalesBanget, dan proyek lainnya yang 
ingin mereka bangun di masa depan. 
(bbs)
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Porter.id 
Platform Inovatif di 
Dunia Logistik
Bisnis logistik terus meningkat dengan 
kebutuhan masyarakat yang semakin 
membesar. Atas hal inilah Richard 
Cahyanto membuat terobosan inovatif 
dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 
Pada 2015, bersama beberapa temannya, 
dirinya mendirikan startup Porter.id.

Porter.id merupakan startup yang 
bergerak di bidang logistik on demand. 
Startup ini membidik sejumlah 
perusahaan yang membutuhkan layanan 
logistik. Dengan pangsa pasar yang besar, 
ia yakin jika potensi bisnis ini sangat 
bagus. 

Menurutnya, di era sekarang jasa logistik 
yang kuat dan dapat diandalkan pasti 
dibutuhkan oleh pelaku usaha, offline 
maupun online. Nah, Porter.id berusaha 
untuk menghadirkan layanan tersebut.

Porter.id juga menerapkan harga yang 
lebih murah dan terjangkau. Sebab, 
pengantaran barang di Jadetabek akan 
dilakukan oleh kendaraan roda dua 
sehingga harganya menjadi lebih murah. 
Porter.id juga dilengkapi dengan sistem 
yang telah teruji seperti fitur live tracking 
dan delivery management system. 

Startup ini juga akan membuat pelayanan 
yang berkelanjutan, sehingga setiap 
klien yang menggunakan jasanya akan 
merasa cocok dengan layanan yang 
diberikan. Nah, di saat klien merasa puas 
dengan layanan yang diberikan, bukan 
tidak mungkin mereka akan mengirimkan 
barang lebih banyak lagi. 

Semua jenis barang dari makanan, alat 
elektronik sampai dokumen, kami akan 
melayani dengan baik,” ucapnya. 

Dengan layanan prima yang diberikan, ia 
berharap agar usaha yang dirintisnya bisa 
semakin kompetitif dan mampu bertahan 
di tengah gempuran para pesaingnya. 
(bbs) 
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Ro-cket Pizza Indonesia
Food Startup yang 
Inovatif
Ro-cket Pizza menjadi startup 
kuliner yang revolusioner. Memiliki 
visi menjadi pelaku utama perubahan 
gaya hidup food style-food Innovation 
dan icon pemberdayaan ekonomi kreatif 
melalui sumberdaaya potensial (untapped 
market) dan teknologi sederhana 
(common use internet), membuat startup 
ini diakui sebagai original food innovation 
dari Indonesia.

 Ro-cket Pizza memiliki produk kuliner 
unggulan berbasis inovasi dengan 
prospek pengembangan bisnis yang 
cepat dan luas. Ro-cket Pizza diciptakan 
berdasarkan lingkungan bisnis dan 
perilaku gaya hidup masyarakat yang 
cepat berubah di era teknologi informasi 
dan menjamurnya media sosial.

Diketahui, sektor kuliner ini memiliki 
kontribusi yang besar terhadap PDB, 

yakni Rp280 triliun. Di bidang ekonomi 
kreatif, sektor ini pun menjadi yang paling 
banyak digemari oleh pelaku usaha, 
selain fashion dan kriya.  

Doddy Hidayat, founder Rocket Pizza 
mengaku, jika saat ini transformasi bisnis 
sedang terjadi dimana secara makro, 
lingkungan bisnis secara cepat berubah 
didorong dengan teknologi internet yang 
mempengaruhi perilaku konsumsi dan 
belanja dari konvensional menuju online 
melalui berbagai aplikasi chat, web, dan 
media sosial. 

 Hal inilah yang kemudian mendorong 
praktik pembagian nilai ekonomis yang 
melibatkan individu/perusahaan, jaringan 
produksi & retail, transportasi pengiriman, 
dan uang elektronik. “Ro-cket Pizza 
menjadi bagian dari sejumlah produk 
andalan mitra usaha sebagai mitra 
waralaba, distributor, reseller hingga drop 
shiper.”

 Ke depan, ia ingin menjadikan 
perusahaannya berskala industry 
manufaktur berstandar GMPP yang 
mampu menyediakan kebutuhan 
makanan cepat saji bermutu tinggi, 
memenuhi standar kesehatan dan nilai 
gizi yang dapat didistribusikan ke seluruh 
penjuru Tanah Air dan masyarakat dunia.
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Snapcart
Startup yang 
Bergerak di Bidang 
Big Data Analitik
Sebagai startup yang baru berdiri pada 2015, 
Snapcart menunjukkan perkembangan yang 
meyakinkan. Dengan terobosan teknologi 
inovatifnya, aplikasi ini telah diakui secara 
global dan termasuk daftar perusahaan 
paling mendisrupsi di dunia oleh Disrupt 
100. Hebatnya lagi, perusahaan ini juga telah 
berkolaborasi dengan lebih 75 brand FMCG di 
Asia Tenggara.

Snapcart, aplikasi yang memungkinkan 
penggunanya untuk mendapatkan 
kesempatan memperoleh cashback, 
yakni reward berupa uang tunai yang bisa 
digunakan saat Anda berbelanja kembali.

Untuk memperoleh cashback, caranya cukup 
mudah, yakni dengan membeli produk-
produk yang dipromosikan di Snapcart 
sesuai kebutuhan. Snap (foto) struk belanja 
menggunakan aplikasi Snapcart – pastikan 
foto struk belanja tersebut jelas dan 

mengandung informasi nama toko, dan jumlah 
total belanja.

Dalam waktu sekitar seminggu, struk belanja 
Anda akan divalidasi dan saldo Snapcart akan 
bertambah. Anda bisa mencairkan saldo 
tersebut dan mentrasfernya ke rekening 
setelah mencapai jumlah minimum tertentu. 

Teresa Condicion, Co-Founder dan Chief of 
Operations & Data Snapcart mengatakan, 

“Di perusahaan lain, seperti Amazon, para 
data scientist membantu memberi arahan 
produk perusahaan. Di Snapcart, pekerjaan 
kami adalah produknya,” katanya. 

Gabungan energi dan pola pikir inovatif 
yang merupakan ciri khas startup dengan 
sumber daya berkelas setara perusahaan 
besar, menjadikan Snapcart sebagai tempat 
yang menarik bagi para profesional, terutama 
profesi data scientist. 

Diketahui, dari jutaan gambar yang yang 
diunggah penggunanya, data-data tersebut 
kemudian diolah menjadi profil pengguna, 
perilaku pengguna aplikasi, dan berbagai 
data yang terstruktur dan tidak terstruktur 
lainnya. Tak terbatas, istilah inilah yang paling 
tepat untuk menggambarkan pendekatan 
analitik, mulai dari pemodelan statistik 
sampai machine learning dan deep learning. 

Data scientist Snapcart ini bekerja sama 
dengan tim teknologi, telah membantu 
mengembangkan teknologi kelas terbaik 
di bidang machine learning mutakhir, 
teknologi Optical Character Recognition(OCR) 
buatan Artificial Intelligence, kemampuan 
pengenalan gambar, dan analisis kecurangan. 
(bbs) 
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Sociabuzz
Marketplace Bagi 
Ribuan Influencer
Pemasaran yang baik menjadi salah 
satu kunci sukses dalam berbisnis. 
Nah, Sociabuzz ini sebagai perusahaan 
teknologi yang bergerak di bidang 
influencer marketing dengan konsep 
menyediakan online marketplace 
dan layanan untuk membantu bisnis 
melakukan aktivitas pemasaran word-of-
mouth di media sosial. 

CEO dan co-founder Sociabuzz, Rade 
Tampubolon menyebut, pihaknya 
berupaya memberikan pengalaman 
endorsement media sosial yang lebih 
efektif sebagai sarana pemasaran bagi 
setiap bisnis dalam skala apapun.

Selain itu, Rade juga menyampaikan 
bahwa Sociabuzz telah menjadi 
marketplace bagi ribuan influencer, 
baik yang berstatus sebagai penggiat 
Instagram, Twitter, Blogger atau 

YouTuber. Menurutnya, sudah ribuan 
endoser dari berbagai kalangan seperti 
selebriti, selebgram, youtuber, blogger, 
vlogger. Mereka siap bekerjasama dengan 
para pemilik bisnis dan brand untuk 
melakukan social media endorsement.

Startup ini telah mendapatkan 
pendanaan awal pada 2015 dan terus 
mengembangkan bisnisnya. SociaBuzz 
sendiri sebenarnya sudah ada sejak 2012 
dalam versi beta, dan beroperasi secara 
penuh pada 2015.

“Terbentuknya SociaBuzz ini 
berdasarkan masalah yang saya 
alami sendiri ketika bekerja 
di brand dalam menjalankan influencer 
marketing secara manual. Banyak 
waktu dan tenaga yang terbuang hanya 
untuk menjalankan campaign dengan 
beberapa influencer,” sebutnya. Atas hal 
itulah, lalu dibentuklah sebuah platform 
untuk influencer marketing. 

Pada 2016, jumlah brand yang 
menggunakan layanan SociaBuzz telah 
mencapai lebih dari 550 brand. Terkait 
dengan monetisasi layanan, pihak 
SociaBuzz akan menerima komisi 
dari setiap penghasilan yang didapat 
oleh influencer yang terdaftar. 

Dari sisi advertiser, SociaBuzz 
menyediakan layanan escrow yang 
dapat di top-up melalui metode 
transfer antar bank. Jadi, 
saat advertiser mempekerjakan influencer, 
biayanya akan akan ditahan SociaBuzz 
terlebih dahulu yang kemudian baru 
diteruskan ke pihak influencer jika 
pekerjaannya sudah selesai. (bbs)
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Velospace
Startup Bidang 
Desain Interior dan 
Kontraktor
Di bidang desain interior dan kontraktor 
bangunan, ada startup bernama 
Velospace yang memberikan layanannya. 
Hal ini seiring dengan pesatnya 
pertumbuhan pangsa pasar yang 
membutuhkan jasa di bidang tersebut.

Nah, menyikapi pertumbuhan industri 
tersebut, Velospace & Co hadir dan 
mengajak para desainer interior di Tanah 
Air untuk bersinergi sebagai mitra. Verik 
Angerik, founder & CEO Velospace & Co 
mengatakan, jika sejak awal pihaknya 
sudah bersinergi dengan beberapa 
desainer interior berbakat. “Saat ini 
banyak lulusan perguruan tinggi di 
bidang ini yang memiliki daya kreatif 
tinggi dan tidak kalah dengan mereka 
yang sudah berpengalaman,” sebutnya. 

Bagi Verik, bergerak di bidang ini, 
selain membutuhkan pengetahuan juga 
diperlukan dana. Velospace sendiri 
terbuka untuk bekerjasama dengan 
pihak lain melalui konsep kemitraan. 
Velospace mengajak sejumlah desainer, 
arsitek, insinyur sipil untuk membentuk 
kemitraan bisnis di bidang desain dan 
pembangunan di berbagai kota di 
Indonesia. 

Diketahui, skema kerjasamanya 
berdasarkan bagi hasil (profit sharing) 
yang adil dan proporsional tanpa harus 
menyertakan modal. Saat ini sudah 
banyak proyek yang dikerjakan bersama 
para mitranya tersebut.

“Proyeknya itu umumnya di Jakarta. Tapi 
kami juga membuka peluang untuk kota 
lainnya seperti Bali, Bandung, Surabaya, 
Medan dan Makassar. Kota-kota tersebut 
sedang bergeliat dalam proyek konstruksi 
dan pembangunan. Dengan brand 
Velospace yang sudah dikenal dengan 
portofolio proyek dari mulai skala kecil 
hingga besar, calon mitra kami akan 
lebih mudah mendapatkan klien baru di 
kotanya masing-masing,” jelasnya. (bbs)
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Bisnis Kuliner

Inspirasi dan Tips

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

tanyakan sehubungan dengan isi 
eMajels, dapat mengirimkan surat ke 

redaksi:

eMajels,
Jl. Kedoya Duri Raya No.36

Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520. 
Atau ke alamat email 

emajels@gmail.com dan 
twitter @eMajels.

 Kami tunggu partisipasi Anda.

Hai eMajels!. Saya ada usul. Bagaimana kalau menulis tentang usaha kuliner baik makanan ataupun 
minuman. Pasti seru, karena banyak semakin banyak orang yang melakukan bisnis ini. Semoga usul 
saya diterima. Terima kasih ya.

Ajeng Ayu, Tangerang

Halo Ajeng…beberapa ulasan mengenai kuliner sudah pernah kami muat. Pada edisi Oktober 2017 
kita pernah membahas tentang Foodtruck. Pada edisi Februari 2018 kami juga pernah membahas 
mengenai bisnis minuman dan edisi Agustus 2018 membahasa tentang bisnis kopi. Kami sudah 
ulas lengkap mengenai langkah-langkah usaha tersebut hingga kisah sukses para pelaku usahanya. 
Namun tidak tertutup kemungkinan kami akan membahasnya lagi jika memang ada yang menarik. 
Terima kasih atas usulannya.  

Terima kasih buat eMajels yang telah memberikan inspirasi melalui artikel-artikelnya juga tips yang 
diberikan oleh para pelaku usaha langsung. Semoga eMajels semakin sukses dan berjaya!

Diana Eka Wati, Bogor

Terima kasih. Kami sangat senang, artikel kami bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat. 

Natalia Indira

Omzet Ratusan Juta dari Produk  

Berbahan Serat Alami

Fithor Muhammad

Milenial di Bisnis Properti

Susan Soewono

Produk Boneka 

Tembus Pasar Luar Negeri

Lesna Purnawan

Modal Kepercayaan, Sukses 

di Bisnis Percetakan

Bisnis Unik

Inovasi Jam Dinding 

Ukuran Jumbo
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Sebagai seorang dokter, Sonia 
Wibisono dan Reisa Broto Asmoro sangat 
peduli dengan kesehatan. Bagi mereka, 
kesehatan menjadi bagian paling penting 
dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu 
mereka membuat bisnis spray antikuman 
dan penghilang bau yang diberi nama Lav 
Me. “Kami memang sengaja membuat 
produk yang bermanfaat bagi masyarakat. 
Apalagi ibu-ibu yang punya anak,” kata 
Sonia Wibisono. Sementara itu, Reisa Broto 
Asmoro pernah memiliki pengalaman saat 
sang anak masuk ICU karena terserang 
bakteri. Karena pengalaman itulah, Reisa 
dan Sonia ingin masyarakat lebih peduli lagi 
dengan kebersihan agar tidak mudah terkena 
penyakit. “Kebersihan memang harus dijaga. 
Lebih baik kita cegah dari pada anak kita 
sakit,” tandas Reisa.  (teks:eri/ft:dok.pri)
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Semakin banyak artis yang lebih memilih fokus mengelola bisnis walau masih 
ada kesibukan di dunia entertainment. Nadine Chandrawinata merupakan 
salah satu artis yang ikut meramaikan dunia bisnis dalam bidang fashion. 
Bersama dua orang temannya, istri Dimas Anggara ini membuat brand 

fashion bernama Gamma. Mengusung konsep simple, mantan Puteri Indonesia 2005 
ini memberikan nuansa hitam putih pada butiknya seperti dinding dan rak baju. “Hal 
ini bukan tanpa alasan karena brand saya memang berfokus pada fashion bertema 
monokrom,” ujarnya. Selain itu karena warnanya yang netral, brand ini bisa dipakai 
baik untuk laki-laki atau perempuan.  (teks:eri/ft:ist)
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Selain menjadi seorang penyiar radio, MC dan pemain film, 
nama Gofar Hilman juga dikenal sebagai pebisnis dengan 
salah satu bisnisnya bernama Lawles Burger. Namun karena 
kesibukannya di dunia hiburan terkadang membuatnya 

kewalahan mengurus bisnisnya. Namun Gofar punya cara untuk 
meminimalisir kerugian itu, baik yang disebabkan keteledoran 
pegawai atau hal lainnya dalam hal penghitungan pemasukan yakni 
dengan koordinasi setiap hari.” Selain itu, Gofar juga menggunakan 
aplikasi kasir online di bisnis kuliner miliknya sehingga membuat 
Gofar lebih santai mengurus bisnisnya. Lewat aplikasi tersebut, ia bisa 
memantau pemasukan dan pengeluaran setiap hari walau dari jauh. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Sukses di bisnis busana muslim tak membuat Indra Bruggman berpuas diri. 
Rupanya Indra juga tertarik untuk merambah bisnis kuliner. Ia sudah siap 
membawa resep rahasia bakso dari kampung halamannya di Tasikmalaya ke 
Ibukota. Indra melihat di setiap pojok kita Tasik penuh dengan tukang-tukang 

bakso yang selalu ramai. “Di Tasik kan terkenal dengan baksonya. Jadi saya ingin 
membawa bakso di Tasik itu ke Jakarta karena satu ramuan, ada saosnya dan itu saos 
bawangnya tidak ada di Jakarta atau daerah manapun,” ujarnya.  Namun sayangnya 
Indra masih belum tahu kapan rencana tersebut akan direalisasikannya. 
(teks:eri/ft:ist)
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Salah satu artis yang juga terjun ke bisnis fashion adalah Alice 
Norin. Artis kelahiran Stavanger, Norwegia, ini meluncurkan 
bisnis pakaian anak dengan bendera Mini Today. Alice 
menawarkan berbagai produk buatan sendiri itu toko fashion 

online khusus wanita miliknya yang bernama 8wood. Ketertarikan 
Alice pada bisnis pakaian anak karena terinspirasi dari sang buah hati, 
Alita Naora Lawi. “Saya senang melihat putri saya memakai busana 
yang stylish. Tapi, umur pakaian bayi biasanya tidak panjang lantaran 
pertumbuhan fisik anak sangat cepat. Padahal, harganya lumayan 
mahal.” Alice lalu memutuskan merancang dan membuat pakaian 
anak yang punya kualitas sama dengan merek luar dengan harganya 
terjangkau. Maka produk Mini Today harganya di bawah Rp 100.000 
per potong. Saat ini, produknya baru tersedia untuk anak usia sampai 
tiga tahun. Dalam waktu dekat, dia berencana memproduksi pakaian 
anak untuk umur tiga tahun ke atas.  (teks:eri/ft:ist)
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Jejak kariernya mentereng, lulusan Fakultas Kedokteran UI 
ini pernah berkantor di Eropa. Kembali ke Tanah Air pada 
1996, ia lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan 
digitalisasi pendidikan, e-learning. Saat ini dirinya memiliki 
dua startup digital bernama DigiLearn dan DigiMed yang 
keduanya bergerak di bidang pendidikan dan pendidikan 
kesehatan.
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Sepanjang kariernya Dr. Bayu Prawira Hie, 
MBA memang lebih banyak dihabiskan 
di dunia pendidikan. Dirinya juga 
tercatat pernah menjadi Rektor Sekolah 

Tinggi Media Komunikasi Trisakti. Terkait 
kebiasaannya mengajar ini, diakuinya, bahkan 
dirinya sudah menjadi guru les sejak usia 12 
tahun.  Pekerjaannya pun tak jauh dari bidang 
tersebut; menjadi konsultan, guru, dan dosen. 

Namun, beberapa fase kehidupan Bayu juga 
mengantarnya menjadi eksekutif pada beberapa 
perusahaan. Terakhir, dirinya fokus pada 
pengembangan bisnis di bidang pendidikan dan 

kesehatan berbasis digital. Dirinya juga didaulat 
menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Digital 
Entrepreneur Indonesia (ADEI).  

Menyoal perkembangan digital di 
Tanah Air, ia mengungkap jika bisnis digital 
adalah sesuatu yang baru. Sebagai sebuah 
penemuan baru, peluang baru bisa dicipta dan 
menghasilkan juara baru. “Siapa yang mampu 
menggunakan peluang baru ini dengan baik, 
maka dia berkesempatan untuk maju dengan 
pesat. Sebab, digital ini powernya lebih kuat 
dari bisnis konvensional. Jika sebelumnya untuk 
menjadi perusahaan 1 miliar dolar memerlukan 

waktu hingga 20 tahun, dengan digital banyak 
perusahaan di dunia yang memiliki valuasi 1 
miliar dolar kurang dari 2 tahun,” jelasnya.

Atas kenyataan ini, Bayu melihat pentingnya 
mengutamakan berpikir digital. Think digital 
first! Digitalisasi memberikan kesempatan bagi 
Indonesia untuk mengatasi kondisi geografis 
dan saling terhubung. “Dengan digital, 
hambatan geografis kita bisa diatasi. Bukan 
hanya untuk infrastruktur tapi juga pendidikan, 
kesehatan, dan ekonomi.”

Menurut pria berusia 52 tahun ini, saat ini 
masih ada beberapa tantangan digitalisasi di 
Indonesia. Pertama, cakupan listrik yang belum 

menyeluruh. Sebab, bagaimanapun digitalisasi 
itu memerlukan listrik. Kedua, infrastruktur 
digital. “Saat ini banyak jalan tol dibangun, 
itu bagus karena ekonomi daerah jadi hidup 
lantaran konektivitas. Tapi itu jalan fisik, lalu 
bagaimana dengan jalan virtual? Kalau pola 
piker kita digital first, maka pembangunan 
infrastruktur digital tentu yang lebih utama,” 
ujarnya. 

Lalu tantangan berikutnya adalah terkait 
mindset digital yang masih kurang.  Orang ber-
mindset digital dalam segala hal akan selalu 
berpikir digital. Menggerakkan orang agar 
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bisa move ke digital menjadi 
hal penting untuk dilakukan. 
“Kalau kita mindset-nya 
digital, jadikan sekolah dari SD 
sampai universitas berbasis 
e-learning. Dengan digital 
tugas guru adalah sebagai 
coach bagi siswanya agar bisa 
berkembang,” sebutnya. 

Menjadi startup digital 
unicorn, memang bukan 
sesuatu yang mudah. Tapi 
Indonesia berpeluang untuk 
mencetak unicorn-unicorn 
baru.  Saat ini persaingan 
bisnis memang semakin berat. 
Pelaku bisnis startup pun terus 
bertumbuh jumlahnya. 

Hanya saja, dirinya melihat jika banyak 
pelaku startup yang masih fokus pada bidang 
e-commerce. Hal ini mengacu pada unicorn 
yang ada saat ini, yang umumnya berasal dari 
e-commerce.  “Semua orang  bisa membuat 
e-commerce. Sejauh ini memang bisnis yang 
paling cepat besar, ya e-commerce. Tapi 
yang harus diingat, pelaku e-commerce harus 
memiliki nasionalisme dengan mempromosikan 
dan menjual produk-produk dalam negeri. 
E-commerce harus didorong untuk menjual 
produk dalam negeri.”

Bagi Bayu, saat ini kondisi di Indonesia 
baru sampai pada tahap perdagangan, yang 
semestinya sudah beralih ke industrialisasi. 
Perdagangan hanya terkait soal distribusi 
dan menyalurkan barang dari produsen ke 
konsumen. “Barangnya punya siapa tidak peduli 
(mau lokal maupun impor –red), yang penting 
untung. Sementara industrialisasi itu adalah 
produksi barang. Nah, industrialisasi ini penting 
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bagi semua Negara untuk berkembang. Kalau 
kita lihat fakta sejarah, semua Negara di dunia 
mereka berubah menjadi Negara maju setelah 
industrialisasi,” jelas Bayu.

Ke depan, dirinya melihat startup 
digital akan terus berkembang di Indonesia. 
Tidak hanya di bidang e-commerce, Bayu 
memprediksi jika bidang lain seperti kesehatan, 
perikanan, pendidikan, agrobisnis, akan 
bertumbuh pesat. Termasuk bidang-bidang 
yang membuat orang bisa happy seperti 
pariwisata, musik, dan lainnya, juga akan 
banyak dicari orang. “Jangan hanya bergerak 
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di area bagaimana memindahkan barang dari 
satu tempat ke tempat lain. E-health, misalnya, 
memberikan manfaat untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat secara digital. Atau 
e-education juga memberikan manfaat untuk 
mendorong pendidikan yang lebih berkualitas. 
Di bidang teknologi, barangkali bisa membuat 
startup seperti Skype yang mendunia dan 
mendatangkan devisa.” 

Nah, atas dasar itulah, belum lama ini 
dirinya juga mengembangkan startup digital 
yang bergerak di bidang e-learning; DigiLearn.
id dan DigiMed.id. Hal ini terinspirasi dari 
kenyataan bahwa salah satu hambatan terbesar 
Negara ini adalah mindset.  

“Saya bangun e-learning platform ini kira-
kira setahun lalu. DigiLearn saya gunakan untuk 
mengajar, saya juga kerjasama dengan beberapa 
perusahaan yang memerlukan e-learning tapi 
tidak punya platform-nya. Sementara DigiMed 
ini sebagai media sosial yang ada e-learningnya 
tapi dikhususkan untuk kesehatan. Kami punya 
anchor member yang terdiri para dokter. 
Dengan sosmed dengan e-learning di dalamnya 
ini membuat hidup lebih mudah dan bisa 
menjalin komunikasi dengan orang-orang yang 
concern di bidang kesehatan,” jelasnya lagi.  

Bayu menegaskan, jika platform lain yang 
bergerak di bidang kesehatan lebih banyak 
memindahkan konsultasi ke digital. Tapi fokus 
DigiMed berbeda, mengedukasi masyarakat 
untuk bisa hidup lebih sehat. Sebab, kata Bayu, 
learning itu jauh lebih bermanfaat dibanding 
mengobati.  Hal ini seperti tercatat dalam 
sebuah riset di India, dimana ada dua desa 
dengan kondisi kesehatan masyarakatnya 
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buruk, lalu satu desa diterjunkan dokter, dan 
desa lainnya diterjunkan tenaga penyuluh 
kesehatan. Setelah tiga tahun diketahui jika 
tingkat kesehatan masyarakat adalah desa yang 
mendapatkan penyuluhan.

“Edukasi kesehatan ini bisa memberikan 
kekuatan bagi banyak orang untuk bertindak 
dan melakukan sesuatu untuk menjadi lebih 
sehat,” imbuhnya.

Sebagai praktisi, Bayu memberikan 
kiat dalam memulai bisnis startup digital. 
Menurutnya, paling tidak ada empat hal yang 
harus dilakukan. Pertama, carilah bidang bisnis 
selain e-commerce. Sebab, pemain di bidang ini 
sudah sangat banyak. Diprediksi dalam 5 tahun 
mendatang, pasar e-commerce hanya akan 
dipegang oleh tiga e-commerce besar saja. Oleh 
sebab demikian, jika ingin membuat startup 
digital, pilihlah bidang prospektif lainnya. 

Kedua, masuklah pada hal-hal basic yang 
diperlukan oleh masyarakat; pendidikan, 
kesehatan, pertanian, perikanan. Ketiga, 
menerapkan AI (artificial intelligence) pada 
bisnis yang dilakukan. “Ada startup dengan 
kecerdasan buatan yang dimilikinya bisa 
menganalisa kebun kelapa sawit dengan hanya 
menerbangkan drone. Dia bisa memetakan 
area mana yang kurang pupuk, yang kelebihan 
pupuk, dan lainnya.” Keempat, bergeraklah pada 
bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan 
demikian bisnis yang dilakukan juga bisa 
memberikan dampak sosial.  

Dia berharap untuk pengembangan 
digitalisasi di Tanah Air, agar infrastruktur digital 
dibangun dengan baik. Lalu pemerintah juga 
perlu membuat regulasi atau deregulasi yang 
pro terhadap industrialisasi. “Bagi masyarakat, 
saya berharap agar bisa belajar sebanyak 
mungkin tentang digital. Sebab, banyak orang 
yang katanya digital hanya sebatas pakai 
smartphone. Dan, cara belajar digital terbaik 
adalah dengan belajar secara digital,” demikian 
Bayu.  (Cucun Hendriana/Foto: Reza)
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Sejak 7 tahun lalu dirinya 
berkecimung di dunia 
property. Sejauh ini sudah 7 
proyek perumahan yang telah 
dibangunnya. Bicara property, 
yang harus dikedepankan 
adalah track record dan 
trust. Kedua hal inilah yang 
menuntunnya tetap eksis dan 
semakin berkembang.

Rudi Sahputra

BISNIS ITU 
SOAL 

TRACK 
RECORD 

DAN 
TRUST
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menjaga kehati-hatian dalam bisnis ini,” ujarnya.
Agar tidak salah melangkah, bagi pelaku 

usaha baru, ia menyarankan agar bergabung 
dengan komunitas property. Sebab, dengan 
berkumpul di komunitas yang benar, akan 
menimilisasi tergelincir di bisnis ini. Termasuk 
dirinya yang sejak 2013 bergabung dengan klub 
property TDA Depok. “Saya akui jika klub inilah 
yang menaungi saya untuk terus belajar sebagai 
developer. Klub ini juga sering mengadakan 
workshop soal property sehingga pengetahuan 
anggotanya semakin baik,” katanya. 

Di bidang ini, ia menyasar perumahan 
komersil dengan harga di kisaran Rp400 juta-an 
dengan tipe rumah 40/72. Rudi memusatkan 

Rudi Sahputra adalah pelaku usaha di 
bidang property sejak 7 tahun lalu. 
Sebelumnya, Rudi pernah berkiprah 
di bidang perbankan selama 6 

tahun. Pada 2011 ia mengundurkan diri dari 
perusahaannya, lalu memilih jalan lain di bidang 
bisnis.

Dirinya melihat jika bisnis property memiliki 
peluang yang cukup besar, terlebih untuk 
perumahan di bawah harga Rp500 juta. Pangsa 
pasar di kategori tersebut sangat luas, yakni 
para keluarga baru dan yang baru memiliki 
rumah.

Rudi bercerita, proyek pertama yang 
digarapnya berlokasi di Bojonggede, Bogor 
dengan lahan seluas 1 hektare dengan 67 unit 
rumah terbangun. Sukses dengan proyek 
pertamanya, Rudi semakin bersemangat untuk 
membangun portofolio berikutnya. Sejumlah 
perumahan lain dibangun di kawasan sekitar 
Depok dan Bogor. Luasnya beragam, ada yang 
4.000 meter, 6.000 meter, dan lainnya.

“Sampai sekarang sudah ada 7 proyek. 
Rencananya kami akan bangun tiga proyek 
baru, dengan luas ada yang 1 hektare, 6.000, 
dan 4.000 meter. Kami skalanya cluster dengan 
unit rumah di atas 40 unit dan paling banyak 80 
unit,” sebutnya.

Diakuinya, dalam bisnis property yang harus 
diutamakan adalah amanah (trust) dan rekam 
jejak (track record) yang baik. Dalam bisnis 
ini, Rudi mengawalinya selalu dengan moderat 
(modal dengkul dan urat –red). “Jadi memang di 
bisnis property ini sejak awal tidak punya modal. 
Ini hanya terkait soal keahlian dan kepercayaan. 
Inilah yang saya lakukan,” ucapnya.

Dengan pengalamannya bekerja di 
perbankan, modal inilah yang membuat dirinya 
piawai untuk meyakinkan investor. Setelah 
investor oke, langkah berikutnya adalah 
mengakuisisi lahan. “Ya, untuk dua proyek 
pertama, saya pakai dana dari investor. Setelah 
itu saya bisa kumpulin margin untuk bisa buka 
proyek dengan dana sendiri.”

Kepada pemilih tanah, dirinya juga tidak 
pernah bayar cash, melainkan dilakukan dengan 
termin. Cara ini sebagai langkah terbaik bagi 
developer yang baru melangkah di bisnis ini dan 
tidak memiliki dana besar.   

“Harus diketahui, bisnis property ini rentan 
terhadap kebijakan. Sebagai developer, salah 
akuisisi lahan bisa bahaya. Salah kerjasama 
dengan pemilik lahan juga bisa bahaya. Atau 
modalnya kurang dan unit tidak laku-laku, itu 
pun bahaya. Termasuk dengan pihak perbankan, 
kalau track record kita tidak bagus, BI checking 
jelek, bisa blacklist. Oleh sebab itu, saya selalu 
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pembangunannya di kawasan yang dekat 
dengan stasiun di Depok dan Bogor. “Fokusnya 
memang bagi orang yang aksesnya naik 
komuter line. Umumnya rumah ini pangsa 
pasarnya adalah pasangan yang baru menikah.”

Sejauh ini, dengan 7 proyek yang telah 
dikembangkannya, dirinya sudah membangun 
250 unit. Dengan kekuatan yang ada, dirinya 
sudah merencanakan membuka tiga proyek 
baru. 

Menurutnya, kendala dalam bisnis property 
biasanya terkait perbankan. Sebab, bank ini 
relative selektif dalam memilih konsumennya. 
Dengan kriteria yang diinginkan bank, membuat 
dirinya tidak bisa sembarangan dalam mencari 
konsumen. “Saya dan bank hubungannya baik. 
Tapi bank ini memang sangat hati-hati dalam 
mencari konsumennya.” Terkait perbankan, 
dirinya lebih memilih perbankan syariah.

Rudi menyebut, bisnis property itu adalah 
seni mengatur cash flow. “Bagaimana nge-
deal dengan pemilik lahan, bagaimana win-win 
solution, sampai pembangunan unit yang bukan 
hal sepele. Unit retak sedikit saja atau plafon 
bocor, kami kena komplain konsumen. Belum 
lagi soal legalitas, AJB, sertifikat, dan lain-lain,” 
imbuh dia.

Sebagai pelaku usaha yang berpengalaman 
di bidangnya, Rudi Sahputra memberikan 

bebrapa kiat usaha yang bisa dijalankan oleh 
pelaku bisnis property lainnya. Pertama, pelajari 
bidang ini secara serius. Memiliki banyak uang 
belum tentu bisa mengelola bisnsi ini dengan 
baik. Kedua, kalau pelaku usaha baru, sebaiknya 
jangan bermain proyek yang besar dulu. 
Carilah proyek ribuan meter atau berkolaborasi 
dengan beberapa orang dan menjalankan bisnis 
bersama.
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Ketiga, pilihlah daerah yang sudah jadi. 
Maksudnya, di lokasi tersebut semua fasilitas 
sudah tersedia. Pilih daerah yang sudah penuh, 
meskipun harga tanahnya cenderung tinggi. 
Lalu, harus banyak berinteraksi dengan Pemda 
setempat agar tidak salah memilih lokasi. Dan, 
pilihlah tanah bersertifikat, jangan girik. “Kalau 
tanah sudah sertifikat, urusan tanah sebenarnya 
sudah selesai.”

Ke depan, pria berusia 39 tahun ini 
memiliki visi besar untuk membangun kawasan 
perumahan dengan segala fasilitasnya. 
“Itu adalah cita-cita saya sejak awal. Cuma 
terkadang banyak terbentur dengan kondisi 
yang ada. Rasanya harus bersinergi juga dengan 
yang lain untuk mewujudkan hal tersebut,” 
demikian Rudi. (Cucun Hendriana/Foto: Reza)
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Semakin banyak pelaku bisnis muda 
yang menggapai kesuksesan dalam 
berbagai bidang usaha. Tak main-
main, bisnis yang mereka jalankan 

pun berhasil menembus omzet 
besar. Setidaknya hal tersebut telah 

dibuktikan oleh Nadia Prasetyo. 
Padahal awalnya ia berjualan aksesori 

gawai tapi siapa sangka kini telah 
menjelma menjadi pengusaha fashion 
remaja yang saban bulannya ratusan 
juta rupiah mengalir ke pundi-pundi 

tabungannya. 

Nadia sudah merintis bisnis 
sejak tahun 2013. Ketika itu, ia 
berbisnis online untuk aksesori 
gawai seperti casing dan power 

bank. Namun bungsu dari tiga bersaudara 
ini ingin mencari tantangan lain maka ia 
juga berjualan jilbab dan baju wanita. 
Barang-barang tersebut difoto lalu 
dipasarkan. Walau barang baru dibelikan 
jika ada pemesanan, respon yang didapat 

lumayan bagus terutama produk busana. 
“Karena anak muda terutama anak kuliah 
sering berganti pakaian. Sebab sepertinya 
kalau tidak ganti mereka merasa malu,” 
ujarnya.

Nadia pun mulai berpikir untuk 
mencoba menyeriusi berjualan fashion. 
Lalu, ia mulai menjadi reseller baju yang 
diambil dari Tanah Abang untuk dijual di 
pasar murah Car Free Day (CFD) Surabaya. 
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Perempuan kelahiran Trenggalek 11 
September ini lalu mencoba membuat 
pakaian sendiri namun masih dalam 
jumlah yang tidak terlalu besar. Perlahan 
tapi pasti usaha yang diberinama Giyomi 
semakin menunjukkan perkembangan 
yang menggembirakan. Tepat setahun 
kemudian yakni di tahun 2014, Nadia 
sudah mampu memproduksi sendiri. 

Perempuan yang hobi traveling dan 
kuliner ini mengaku bahwa sebenarnya 
saat memulai usaha 
ini nyaris tidak ada 
modal awal. Karena dari 
keuntungan yang didapat 
sebelumnya diputar lagi 
untuk dijadikan modal 
berikutnya seperti untuk 
membeli kain dan ongkos 
jahit.  Karena usahanya 
bergerak di bidang fashion 
wanita muda seperti 
anak kuliah maka produk 
yang pertama dibuat 
adalah kemeja. Proses 
pembuatannya sama 
seperti pada umumnya 
yakni membuat sample 
terlebih dahulu. “Setelah 
cocok kita cari kain dan 
motif yang pas baru 
kemudian diproduksi. 
Setelah melalui quality 
control proses selanjutnya 
adalah pengemasan,” 
ujarnya. Nadia juga membuat fashion pria 
tapi itu hanya beberapa sebab ia lebih 
fokus membuat busana wanita terutama 
kemeja untuk anak kuliahan. Untuk 
mendapat bahan baku, Nadia mencari 
dan survei ke kota-kota seperti Surabaya, 
Jakarta, dan Bandung. 

Saat mengawali usaha jumlah item 
yang diproduksi sangat banyak sesuai 
dengan artikel yang dikeluarkan pada 

bulan tersebut. 
“Jika dulu 
bisa sampai 
langsung 100 
sekali diunggah, 
sekarang 
kami batasi, 
lebih secara 
berkala saat 
mengunggah di 
media sosial,” 

ujarnya. Dibantu 12 
karyawan, kuantitas 
produk yang dihasilkan 
dalam satu setengah 
bulan rata-rata sekitar 
4000 sampai 5000 
dengan harga jual dari 
Rp 110.000 hingga 
Rp210.000. Omzet yang 
didapat sekitar Rp300 

juta hingga Rp400 juta.
Saat ini, perempuan yang 

mengidolakan ibunya ini memasarkan 
produknya melalui media sosial terutama 
instagram. Ia memilih siapa yang menjadi 
brand ambassador produknya, dan setelah 
cocok baru ia akan endorse. “Selanjutnya 
kami akan mengajak kolaborasi dengan 
influencer, produk-produk lain, dan juga 
ikut bazar.” Dengan penjualan melalui 
online maka produknya sudah tersebar di 
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seluruh di Indonesia 
dan juga pernah ke 
Malaysia. 

Namun Nadia 
pun masih harus 
menghadapi kendala 
pada produksi. 
Menurutnya siapa saja 
pelaku usaha yang 
terjun ke bisnis garmen 
masalah utama 
adalah pada produksi. 
“Tidak tepatnya 
produksi menjadi 
salah satu faktor yang 
bisa menghambat. 
Persoalan SDM atau 
sumber daya manusia 
juga menjadi kendala,” 
tutur Nadia. Untuk 
mengatasi hal tersebut 
maka Nadia berupaya 
untuk mencari SDM 
yang bisa satu rasa 
dengannya agar 
usahanya bisa berjalan sesuai visi dan misi. 

Sementara dalam menghadapi 
kompetitor, perempuan yang juga aktif 
mengisi seminar ini memilih menggunakan 
cara tersendiri yakni bersaing secara 

sehat dengan cara 
inovasi produk yang 
bagus. “Misalnya di 
tempat lain belum ada 
modelnya, bahan, atau 
warnanya maka kita 
akan membuatnya. 
Karena kompetitor 
sekarang sangat 
banyak dan setiap 
orang bisa membuka 
bisnis online,” ujarnya.  
Nadia pun berusaha 
memberikan gebrakan 
yang belum dilakukan 
orang lain terutama 
kompetitor. Selain 
itu menurutnya 
memiiki tim yang 
kompak itu sangat 
penting agar usaha 
bisa berkembang. 
Hanya saja Nadia 
merasa masih memiliki 
“pekerjaan rumah” 

yang harus segera diatasinya, yakni dalam 
hal pemasaran yang masih ingin terus 
diperbaiki. Hal lain yang juga menjadi 
perhatian Nadia adalah ketepatan dalam 
produksi, kesalahan dalam produksi. 
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Namun di sisi lain, Nadia merasa senang 
dengan kesuksesan yang telah dicapainya. 
“Tidak hanya soal materi tapi juga 
karena saya jadi bisa belajar menjadi 
leadership, belajar komunikasi yang baik 
dengan orang lain, mandiri, dan belajar  
mengontrol diri,” tuturnya. Nadia sudah 
mempersiapkan rencana ke depan untuk 
memajukan usaha yaitu dengan terus 
berinovasi dalam produksi, model, dan 
pemasarannya. Untuk itu Nadia juga ingin 
bisa berkolaborasi dengan pihak lain dan 
membuka beberapa cabang di kota-kota 
lain.

Saat ditanya darimana bakat bisnisnya 
berasal? Penggemar musik pop ini 
sedikit bingung sebab ia merasa tidak 
ada latar belakang bisnis. Jika dilihat dari 
pendidikan, Nadia yang mengambil jurusan 
management perbankan di Surabaya 
mengaku ada salah satu mata kuliah 
tentang kewirausahaan. ”Jika dari keluarga 
tidak ada yang pembisnis. Hanya saja 
nenek pernah punya usaha dan ibu sangat 
mendorong saya untuk membuka usaha.”

Terakhir Nadia berbagi kiatnya dalam 
membuka usaha. Menurut Nadia yang 
terpenting adalah memulai saja dulu 
jadi seiring waktu akan mengetahui apa 
kekurangan dan apa yang harus dipelajari.

Kalau pun sampai gagal, paling tidak sudah 
belajar beberapa hal dari usaha pertama 
untuk bekal di usaha kedua nantinya. 
Selain itu juga jangan pernah berhenti 
untuk belajar, terus berjuang, harus gigih. 
“ Dalam berbisnis, percaya diri itu penting. 
Jangan takut tidak laku atau terlalu banyak 
berpikir. Serta jangan lupa pula berdoa dan 
meminta restu kepada orang tua,” pungkas 
Nadia.  (teks:eri/ft:dok.pri)
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Bisnis 
Ayam 
Meletup 

Irwansyah

Aktor dan juga penyanyi 
Indonesia, Irwansyah semakin 
melebarkan sayap bisnisnya di 
bidang kuliner. Setelah sebelumnya 
menghadirkan kue kekinian, 
suami Zaskia Sungkar ini kembali 
membuka bisnis kuliner yang 
berbeda. 

       I Desember 2018 I Tahun X I @eMajels101

BISNIS SELEB

http://medan.tribunnews.com/tag/irwansyah


Kendati persaingan semakin ketat di 
bidang kuliner, Irwansyah tetap optimis 
usaha ini akan tetap diminati.  Sebab ia 
yakin kehadiran kuliner ini bisa menjadi 

alternatif apalagi kuliner yang disajikan dengan 
bumbu khas, sambal pedas yang berbeda 
dengan yang lain. Irwansyah mengatakan 
alasannya berani membuka usaha kali ini ingin 
memberikan yang beda dalam sajian ayam. 
Selain itu bahan baku ayam, tidak terlepas akan 
kebutuhan pokok konsumen. Bahkan pelaku 
usaha kuliner dengan bahan baku serupa, bagi 

Irwansyah tidak dianggapnya sebagai pesaing. 
“Kalau kue bukan kebutuhan yang dimakan 
hari-hari, kalau ayam bisa dikonsumsi sehari-
hari. Kebetulan ada teman yang memberi resep 
ayam enak sekali. Akhirnya kita jualan saja,” 
ungkapnya.

Usaha kuliner dengan nama Ayam Meletup 
tersebut menggunakan ayam sebagai menu 
utamanya.  Meletup di sini dimaksudkan 
“meledakkan” lidah konsumen saat menyantap 
makanan yang bercita rasa pedas. Makanan ini 
disajikan menggunakan mangkuk yang terbuat 
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dari kertas. Satu mangkuk terdiri dari nasi, 
keju, daging, mie instan, telur mata sapi, dan 
pastinya sambal meletup. Namun isi makanan 
tergantung pada menu yang dipesan. Misalnya 
paket ayam meletup leleh berisi nasi, ayam, keju, 
dan sambal meletup. Ada 16 menu makanan 
yang ditawarkan untuk penikmat makanan 
pedas. Selain menu yang berbeda, ruangan 
outletnya pun didominasi warna merah yang 
melambangkan cita rasa pedas itu sendiri.

Untuk usaha ini Irwansyah membukanya di 
Kota Medan dan mendapat respon positif dari 
masyarakat Medan. Melihat banyak peminatnya, 
Irwansyah pun berencana akan membuka 
cabang untuk usaha Ayam Meletupnya tersebut. 
“Ada rencana untuk membuka cabang baru 
agar bisa lebih menjangkau masyarakat di 
kawasan lainnya yang ada di Medan,” tuturnya.
Tidak hanya seputar Medan, Irwansyah ingin 
usaha ayamnya tersebut juga bisa hadir di 
beberapa kota di luar Medan seperti kota-kota 
yang ada di Pulau Jawa. “Sebenarnya untuk 
permintaan membuka cabang Ayam Meletup ini 
sudah banyak, seperti di Bandung, Jakarta, 
dan Surabaya,” tuturnya. Namun Irwansyah 
mengaku sejauh ini usahanya masih belum siap 
untuk membuka cabang di luar kota. “Masih 
memperkenalkan pada konsumen lebih luas 
bahwa ayam kita berbeda dengan lainnya mulai 
dari varian hingga cita rasanya,” tuturnya.

Irwansyah sudah mendengar dari temannya 
kalau sudah sukses di Medan, maka akan mudah 
jika bisnis dibawa keluar kota tersebut. “Medan 
barometer untuk bisnis kuliner. Kalau makanan 
menurut orang Medan enak, banyak orang di 
luar juga bilang enak. Kalau sukses di sini, bisa 
sukses di Indonesia,” ujarnya.

Kendati demikian, lelaki kelahiran Jakarta, 
6 Maret 1985 ini mengaku belum siap membuka 
cabang. Bukan tanpa alasan sebab ia harus 
mempertimbangkan persoalan manajemennya. 
Karena baginya hal tersebut menjadi salah 
satu prioritas yang akan dibenahi untuk 
mengembangkan bisnisnya. Irwansyah pun 
berharap ingin usahanya bisa sejajar dengan 
produk ayam franchise lain yang sudah punya 
brand. 

Sebenarnya untuk kuliner, Irwansyah 
sudah memiliki bisnis kue kekinian dengan 
brand Medan Napoleon yang juga di Kota 
Medan. Tidak hanya kuliner, bersama sang istri, 
Irwansyah telah memiliki beragam bisnis yang 
terbilang sukses.

Jannah Corp
Adalah perusahaan tempat beragam kue 

kekinian para artis yang menyerbu Tanah Air 
beberapa waktu lalu. Irwansyah dan Zaskia 
Sungkar mengaku terinspirasi setelah Teuku 
Wisnu suami Shireen Sungkar sukses dang 
Malang Strudel nya. Hingga saat ini sudah ada 
puluhan artis yang membuka bisnis oleh-
oleh kekinian di bawah Jannah Corp. Seperti 
Laudya Cynthia Bella, Nagita Slavina, dan Prilly 
Latuconsina, dan lain-lain.

Jannah Tour and Travel
Irwansyah juga memiliki bisnis biro 

perjalanan dengan nama Jannah Tour and 
Travel. Bisnis tersebut muncul karena mengikut 
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hobi mereka yang senang traveling. Tak cuma 
sekadar berbisnis dan mencari keuntungan, 
Irwansyah dan Zaskia juga mengaku ingin lebih 
mengedukasi masyarakat agar jeli memilih biro 
perjalanan.

 Wokuwoku
Memasuki dunia digital, Irwansyah memiliki 

e-commerce bernama wokuwoku.com. 
Irwansyah mengatakan bisnis online tersebut 
ditargetkan untuk para fans. Maka Irwansyah 
menawarkan rekan-rekannya sesama selebriti 
seperti Ricky Harun, Syahnaz, Chika Jessica, Vidi 
Aldiano, Natasha Rizky, dan beberapa selebriti 
lainnya untuk bergabung dalam bisnis tersebut.

Panaya
Selain Wokuwoku, Irwansyah juga 

mendirikan e-commerce yang diberi nama 
panaya.id. Bisnis ini hasil kolaborasi dengan Raffi 
Ahmad. Panaya.id merupakan sebuah platform 
digital yang disediakan untuk para reseller 
dimana dalam penjualannya akan dibantu oleh 
para artis. Portal ini menjual berbagai kebutuhan 
masyarakat seperti pakaian, aksesori, hingga 
dekorasi rumah.

Rumah Produksi
Irwansyah juga bekerjasama dengan Raffi 

Ahmad dalam mendirikan rumah produksi 
yang diberi nama RWAN Picture. Nama rumah 
produksinya diambil dari Raffi dan Irwan. 

Selain bisnis-bisnis tersebut, sang istri 
Zaskia Sungkar juga memiliki bisnis salah 

satunya di bidang fashion dengan membuka 
beberapa lini pakaian dengan target pasar mulai 
dari kantong mahasiswa hingga menengah 
ke atas, sejak tahun 2013 lalu. Bahkan brand 
KIA by Zaskia Sungkar telah berhasil memikat 
di berbagai pagelaran busana baik di dalam 
maupun luar negeri.  (teks:eri/ft:ist)
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Saat ini mengabadikan 
momen dalam bentuk 
foto maupun video, sudah 
bukan hal aneh lagi. Kapan 
dan dimana saja kini bisa 
dilakukan. Namun tak 
semua bisa meghasilkan 
foto atau video yang 
indah. Nah, bagaimana 
jika hasil foto yang semula 
biasa saja diubah menjadi 
sebuah karya seni yang 
menakjubkan?

Hasil Karya 
Editannya 
Diakui Dunia

Rama Krisna Mukthi Adi
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Rama memulai belajar mengedit foto 
photoshop sewaktu kelas 3 SMP. 
Pada waktu itu diberi komputer 
oleh sepupunya yang langsung 

digunakannya untuk bermain game hingga ia 
melihat ada sebuah software apilikasi yaitu 
Adobe Photoshop. ”Karena tidak tahu apa itu 
Adobe Photoshop, saya cari Youtube. Kemudian 
saya mencoba otak-atik dan mulai belajar edit 
manipulasi. Saya mencari stok gambar gratis di 
internet mulai dari vector, manipulasi, membuat 
efek keren, tulisan keren, dan typografi,” 
tuturnya. 

yang merepost hasil karyanya. Tentu saja 
hal itu membuatnya semakin semangat 
untuk berkarya mengasah hobinya untuk 
diunggahnya di Instagram. Hingga akhirnya 
ia diajak berkolaborasi dengan aktor dan 

Semua itu dipelajari secara otodidak dari 
Youtube sejak tahun 2014 hingga sekarang. 
Setelah lulus SMP, Rama memilih melanjutkan 
ke jenjang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 
Jurusan Multimedia . “Di SMK saya mendapatkan 
rangking 4. Padahal sejak SD sampai SMP tidak 
pernah masuk 10 Besar. Dari situ saya mulai 
yakin passion saya di sini dan saya pasti bisa.”

Rama yang lahir di Surabaya, 22 
Desember 1998 ini lantas mengunggah 
hasil karyanya tersebut di Facebook. Tapi 
sayang hanya mendapat apresiasi dari 
teman satu komunitas grup saja. Merasa tak 
puas, ia lalu mengunggahnya di Instagram. 
Dari sini responnya sangat bagus bahkan 
karyanya diapresiasi oleh orang luar negeri. 
Akun Instagram fitur luar negeri banyak 

aktris asal Jerman bernama Jeremy Grube 
dan Yvonne Pferrer. ”Dari hasil kolaborasi itu 
saya mendapatkan project dan klien dari luar 
negeri untuk mengedit foto,” ujarnya. Kliennya 
berasal dari Russia, Ukraina, Hongkong, 
Jerman, Amerika Serikat, Finlandia, beberapa 
perusahaan jam tangan dari Belanda, Australia, 
Swedia, dan perusahaan Fitness Arab Saudi. 

Klien-klien Rama memang rata rata dari luar 
negeri sementara dari Indonesia masih sedikit. 
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Tapi pada bulan Desember ini, Rama direkrut 
perusahaan start up apilikasi dari Jakarta. 
”Biasanya yang dari luar negeri kadang komisi 
mengedit foto personal lalu project perusahaan 
membuat visual desain promosi. Dari situ saya 
mendapatkan pundi-pundi dollar dan Euro.” 

Kendala dan kesulitan pada saat memulai 
profesinya ketika itu adalah pada jaringan 
internet sebab kliennya kebanyakan dari luar 

negeri. “Saya masih tidak ada koneksi internet 
wifi di rumah, masih  menggunakan hotspot. 
Lalu saya mengumpulkan uang komisi hasil 
dari hasil edit tersebut untuk membeli paketan 
internet,” ujarnya. Kendala lain adalah masalah 
perbedaan waktu. Misalnya di Indonesia pagi 
di sana malam demikian pula sebaliknya. Untuk 
mengatasinya Rama harus menyesuaikan waktu 
klien.

Saat menjalankan pekerjaannya, bungsu 
dari empat bersaudara ini mengaku tidak 
memiliki alat khusus. “Ini bisa menggunakan 
laptop,computer, kamera DSLR atau kamera 
smartphone. Memakai mouse tidak harus 
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pen tablet. Semua tergantung bagaimana 
kita dapat memaksimalkan memakai alat 
tersebut,” katanya. Sedangkan untuk lamanya 
dalam proses pengerjaan, Rama mengatakan 
hal itu tergantung dari brief ide tersebut dan 
tergantung mood sewaktu mengedit. 

Agar kemampuannya semakin terasah, 
Rama membuka diri jika ada yang memberinya 
kritikan karena ia mengaku tidak puas diri 
dan ingin tetap terus berkarya. Saat ini Rama 
mempublikasikan karyanya melalui media 
sosial dan website portofolio desain behance.  
Beberapa media luar negeri pun telah memuat 
biografi tentang dirinya. Rama apa yang 
sekarang dijalaninya penuh suka duka. Suka 
disaat mendapat uang dollar atau euro karena 

sama artinya bergaji besar. “Dukanya karena 
klien setiap bulan tidak pasti selalu ada. 
Jadi tetap harus mencari pekerja lain untuk 
menutupi tidak adanya job klien tersebut,” ujar 
penggemar olahraga badminton ini. 

Walau sudah menghasilkan uang, Rama 
mengaku apa yang dilakukannya saat ini 
belum menjadi bisnis. Rama pun bermimpi dan 
bercita cita bisa memiliki usaha bisnis sendiri. 
Apalagi menurutnya prospek kedepannya 
profesi digital imaging artist sepertinya 
terjamin. “Sewaktu media sosial mulai melejit, 
banyak brand, klien atau perusahaan mencari 
bakat-bakat digital imaging dengan harga 
terjangkau.Mereka membutuhkan beriklan 
di media sosial lebih banyak dan langsung 
ke target audience.  Ditambah lagi semakin 
bertambah tahun semakin ada teknologi baru. 
Nah dari situ profesi digital imaging artist 
seperti saya dan orang kerja di bidang kreatif 
ini pasti dibutuhkan,” tuturnya panjang lebar. 
Ia ingin sukses di karir sekarang agar bisa 
membanggakan orang tua dan keluarganya. 
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Dr. Andri, SpKJ, FAPM adalah seorang psikiater dengan kekhususan 
di bidang Psikosomatik dan Psikiatri Liaison. Kini ia sebagai wakil 
Indonesia satu-satunya di American Psychosomatic  Society dan 
The Academy of Psychosomatic Medicine, organisasi Psikosomatik 
yang berkedudukan di Amerika. Aktif di World Psychiatric 
Association pada bidang Psychiatric, Medicine and Primary Care. 
Tugas rutinnya mengajar di FK UKRIDA dan dokter penanggung 
jawab Klinik Psikosomatik RS Omni, Alam Sutera, Tanggerang.

Dr. Andri, SpKJ
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Berpikir
Positif

Pak Anton yang baik,

Manusia tidak harus selalu ber-”positive thinking”, 
terkadang hal negatif pun bisa menjadi sumber 
peningkatan kemampuan mental emosional kita asalkan 
kita menyadarinya. Jadi setiap ada pikiran negatif kita 
menyadari bahwa hal tersebut adalah pikiran negatif dan 
sebaiknya kita harus kurangi atau bahkan hilangkan. Salah 
satu cara untuk menambah pikiran positif sebenarnya 
lebih banyak dilakukan dengan melakukan kegiatan positif, 
salah satunya menjadi relawan misalnya atau aktif dalam 
organisasi. Salah satu hal lain yang penting lainnya adalah 
membaca buku-buku yang bisa menambah pikiran positif. 
Banyak buku yang tersedia di berbagai toko buku. Jadi 
segera lakukan ya pak Anton. Salam Sehat Jiwa.

dr Andri

Bagaimana mengelola agar 
kita selalu positive thinking 
terutama dalam hal bisnis dan 
pekerjaan? Sebab hal tersebut 
masih sulit saya lakukan dan 
sering berpengaruh pada bisnis 
atau pekerjaan saya. Terima 
kasih.

Anton, Pekalongan
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Pak Suteja yang baik,

Kebahagian dan penderitaan selalu datang silih 
berganti. Saat kesusahan datang maka bersiaplah 
karena keberuntungan biasanya mengikuti jika kita 
mampu mengatasinya dengan baik. Sering kali 
memang kita merasa saat demikian kita ditinggalkan 
orang-orang yang sangat kita sayangi atau teman 
baik. Di situlah letak kita diuji kesabarannya. Jadi 
kalau kita bahagia terus malah kita tidak melatih 
diri, malahan saat kita ditinggalkan kita jadi tahu 
siapa sebenarnya teman sejati kita. Saya yakin 
tidak semua teman akan meninggalkan hanya saja 
mungkin teman sejati memang jumlahnya sedikit 
daripada teman yang asal-asalan. Semoga tetap 
semangat ya pak. Salam Sehat Jiwa. 

Dukungan 
Teman

dr Andri,

Saat usaha saya masih 
berjaya, banyak teman yang 
datang tapi saat usaha saya 
turun, saya merasa semua 
jadi menjauh. Padahal 
saya butuh dukungan. 
Bagaimana mengembalikan 
kepercayaan diri agar bisa 
bangkit lagi? Semoga dr. 
Andri bisa membantu saya. 
Terima kasih.

Suteja, Jakarta Utara



Dua Sahabat 
Ciptakan 

Jam Tangan 
Semen

Restu Irwansyah Setiawan dan 
rekannya Edo Fernando sempat 
membuat jam tangan dari kayu. 
Namun mereka baru menyadari 
ternyata sudah banyak yang 
terjun ke bisnis tersebut. Mereka 
pun memutuskan berhenti. Dua 
tahun kemudian saat obrolan 
santai, mereka terpikir untuk 
membuat jam tangan dari 
semen karena pada waktu 
itu Edo bekerja di furnitur 
berbahan baku semen. Dari 
ide yang tak biasa dan sama 
sama senang mambuat apapun 
yang unik membuat semangat 
mereka kembali membara dan 
memutuskan untuk meneruskan 
proyek yang sempat mati suri 
tersebut.
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Restu dan Edo tidak pernah berpikir 
bahwa apa yang mereka lakukan 
akan jadi sebuah bisnis. “Karena kita 
kuliah di desain produk sehingga basic 

kami adalah membuat karya. Menurut kami 
ini adalah sebuah passion dimana kami bisa 
menumpahkan segalanya terlebih keegoisan 
dan pengetahuan kami ke dalam produk dan 
membuat sesuatu tanpa peduli siapapun,” 
tutur Restu yang akrab dipanggil Atak ini. 
Sebelumnya Atak pernah berjualan apparel 
dewasa dan anak, tapi sudah tidak dilanjutkan 
dan memilih fokus pada usahanya sekarang. 

seperti asbak dari semen, tempat lilin, dan 
tempat pensil dengan minimal pemasanan 
sebanyak 60 pieces dan harga dari Rp75 ribu 
sampai Rp 95 ribu. Omzet yang didapat pun 
bisa sampai 20 juta per bulan.Untuk pemasaran 
saat ini hanya menjual di websita dan media 
sosial saja. “Kami ingin menjaga agar produk 
tetap eksklusif.” Mereka yakin produk mereka 
akan terus mendapat tempat di hati konsumen 
karena material yang unik karena menggunakan 
semen, desain simple,handmade, dan muatan 
lokal, motif batik yang diaplikasikan terhadap 
jam tangan. 

Namun Atak dan Edo pun tak luput dari 
kendala yang salah satunya adalah menyatukan 
keegoisan. “Kami sering berargumen 
menggunakan nada tinggi dan bersikeras 
walaupun tahu kita salah tapi tetep tidak mau 
kalah,” ungkap laki-laki kelahiran Bandung 
tersebut. Sementara ketakutannya adalah 
membuat kecewa orang yang memakai produk 
mereka. Oleh karenanya Ata dan Edo telah 
memiliki rencana ke depan untuk memajukan 
usaha yakni dengan memperbaiki sistem 
produksi dan penjualan, memperbesar lahan 
workshop/tempat produksi, dan menambah 
aset mesin.  (teks:eri/ft:dok.pri)

Atak menceritakan berawal saat ada teman 
yang ingin membeli jam tangan hasil karya 
mereka sebagai hadiah untuk istrinya. Dari situ 
perjalanan bisnis pun dimulai. Produk tersebut 
difoto dan diunggah ke media sosial dan 
mendapat apresiasi walau masih sedikit. Usaha 
tersebut kemudian diberinama Lakanua. Laka 
yaitu nama dari batik asal Sumatra yang memiliki 
arti kekerabatan atau persahabatan. Sedangkan 
Nua adalah adopsi dari kata Tua yang dapat 
diartikan sebagai proses penuaan atau sebuah 
penjalan menuju sebuah puncak kedewasaan. 
”Jadi dapat diartikan sebagai perjalanan sebuah 
persahabatan, yang identik dengan sebuah 
proses perjalanan sang waktu,” jelas Atak. Untuk 
modal, berasal dari saku pribadi, masing-masing 
Rp2,5 juta. “Tapi dicicil tidak sekaligus dan habis 
dalam sekejap karena semuanya dibelanjakan 
raw material.”

Selain membuat jam tangan semen, mereka 
juga membuat jam dinding semen. Karena 
semuanya masih dikerjakan secara handmade 
kuantitas produk yang dihasilkan dalam satu 
bulan sekitar 30 sampai 50 unit jam tangan.  
Dengan harga untuk jam dinding Rp357.000 
dan jam tangan Rp830.000 sampai Rp960.000. 
Namun Atak juga mengerjakan pesanan desain 
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Royandi Junus adalah seorang arsitek yang meraih S2 di bidang 
finance. Berkat pengalaman puluhan tahun di bidang bisnis 
development, membuatnya paham segala seputar franchise. Ia 
bergabung dengan pioneer konsultan franchise  di Indonesia, yaitu 
International Franchise Business Management (IFBM). Tekadnya 
adalah membantu para Franchisor asing maupun lokal untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ir. Royandi Junus, MBA
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Pak Harry yang baik,
Bisnis yang dipasarkan secara franchising 

pada tahun 2019 akan tetap kuat. Apa maksud 
dari jawaban tersebut? Franchising adalah 
sebuah marketing tools. Artinya franchising 
adalah sebuah cara dalam memasarkan sebuah 
bisnis untuk memperluas pangsa pasarnya. 
Contoh, katakanlah Anda (sebagai owner) 
memiliki sebuah bisnis kuliner, dalam hal ini 
sebuah restoran. Bila restoran Anda laku dan 
banyak yang memuji kualitas makanannya, 
maka semua orang ingin mencoba makanan 
di restoran Anda. Tetapi, karena restoran 
Anda hanya ada di tempat tertentu, maka 
konsumen yang jauh jaraknya dari lokasi 
Anda tidak akan menjadi pelanggan tetap 
Anda. Secara marketing, Anda akan berusaha 
untuk mendekatkan diri dengan “calon-calon 
konsumen tetap Anda” (target market). Artinya 
bisnis Anda perlu untuk hadir di area-area 
dimana mereka berada. Cara yang umum 
adalah Anda membuka cabang restoran didekat 
mereka. 

Membuka cabang membutuhkan dana 
dan waktu. Waktu dalam arti Anda akan 
terlibat secara fisik mengatur dan memimpin 
pengembangan restoran baru Anda. Dan 

Bisnis
Franchise 
2019 Pak Royandi,

Apakah bisnis franchise masih kuat 

pada 2019 nanti? Karena saya berniat 

ingin mengambil franchise tapi takut 

trennya sudah berubah. Terima kasih 

penjelasannya.

Harry, Semarang

dana akan membatasi kecepatan Anda dalam 
pembukaan cabang-cabang selanjutnya. 
Franchising adalah salah satu cara untuk hadir 
ditempat target market Anda tanpa melibatkan 
waktu dan dana Anda secara langsung. Dengan 
sistem franchising, dana pengembangan dipikul 
oleh franchisee. Operasional pengembangan 
bisnis yang menyita waktu dipikul oleh 
franchisee. Makin banyak franchisee Anda, 
makin cepat pertumbuhan bisnis Anda. Yang 
pasti, pangsa pasar Anda akan semakin besar. 
Franchisee adalah orang yang “membeli” 
bisnis Anda, untuk dipasarkan di lokasi target 
market Anda. Artinya, bisnis tersebut milik 
Franchisee, tetapi dia memakai merk dagang 
Anda. Anda akan menerima royalty selama 
kekayaan intelektual yang Anda miliki (merk 
dagang) yang “disewakan” kepada franchisee 
masih dipakai. Sedangkan pangsa pasar tetap 
milik Anda, karena konsumen berdedikasi 
penuh kepada merk dagang Anda (brand) 
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serta kualitas hidangan Anda. Kenapa kualitas 
hidangan tetap bertahan ketika dijalankan oleh 
franchisee? Karena akan Anda jaga melalui 
metode tertentu dari organisasi franchisor yang 
Anda bangun dan miliki. 

Kembali menyinggung pertanyaan Anda. 
Sistem pemasaran ini (franchising) akan tetap 
berjaya, selama jenis bisnis yang dipasarkan 
secara franchise tersebut masih memiliki daya 
tarik. Jadi inti masalahnya adalah kepada 
jenis bisnis apa yang masih tetap baik pada 
tahun 2019 dan seterusnya. Kalau Anda tanya 
bisnis apa, jawabannya tidak menentu. Atau 
tepatnya tidak tahu, bergantung kepada 
siapa yang menjalankannya. Bisnis bukanlah 
seperti ilmu pasti, sangat banyak parameter 
(dan karakter) yang 
mempengaruhinya. 
Contoh, ada yang 
menyatakan bahwa 
bisnis ritel seperti 
yang dijalankan mini 
market adalah jenis 
bisnis yang sudah 
“sunset” (redup). 
Maksudnya adalah 
bila Anda mencoba 
untuk masuk dibisnis 
tersebut sebagai 
pemain baru, maka 
umur bisnis anda akan 
pendek. Tetapi bila 
Anda masuk dalam 
“chain” bisnis tersebut 
yang dijalankan oleh 
pebisnis yang sudah 
sukses, maka Anda akan dapat bertahan. Kunci 
bisnis ritel adalah pada rantai distribusi. Bila 
sistem distribusi Anda sangat efisien, maka 
Anda akan bertahan. Tapi bila Anda menjadi 
pemain baru, maka sistem distribusi yang Anda 
bangun akan menjadi sebab kalahnya Anda 
dalam kompetisi. 

Bila Anda bertanya kepada pebisnis yang 
benar-benar mastery di bisnisnya, maka dia 
akan menyatakan bahwa bisnisnya akan terus 
bertahan. Kenapa? Karena dia akan mempunyai 
1001 cara untuk membuat bisnisnya tetap 
berkibar, dan memang demikian adanya. 
Pemilik bisnis seperti inilah yang akan menjadi 
seorang calon franchisor yang tangguh karena 
pengalamannya. Jadi bila Anda ingin mencari 
bisnis yang baik yang dipasarkan secara 
franchising, maka Anda wajib mencari pemilik 
bisnis (franchisor) yang memiliki ketangguhan 

KONSULTASI FRANCHISE

seperti tersebut diatas. 
Bagaimana dengan pilihan jenis bisnisnya? 

Jenis bisnis yang terbaik untuk Anda adalah 
jenis bisnis yang sesuai dengan minat Anda. 
Anda memiliki passion pada bisnis tersebut. 
Bisnis yang terbaik bukanlah bisnis yang kata 
orang menguntungkan, atau yang sukses 
dijalankan oleh orang lain. Orang lain yang 
sukses menjalankan sebuah bisnis tentunya 
dikarenakan dia memiliki “passion” pada bisnis 
tersebut. Dan hal ini pun berlaku juga untuk 
Anda. 

Jadi bila tahun 2019 Anda ingin 
menjalankan bisnis yang dipasarkan secara 
franchising, maka beberapa hal ini perlu Anda 
perhatikan. Pertama pilihlah jenis bisnis yang 

sesuai minat Anda. 
Kedua, pilihlah 
franchisor yang 
akan memberikan 
dukungan kepada 
Anda. Dukungan 
tersebut diutamakan 
kepada hal-hal 
guna menutup 
kelemahan Anda, 
sehingga dukungan 
tersebut dapat 
menjadi sinergi ketika 
Anda menjalankan 
bisnis. Cara memilih 
Franchisor yang 
baik, coba Anda lihat 
pada edisi Mei 2018. 
Ketiga, pastikan 
bahwa keluarga 

Anda bersedia mendukung anda bila berbisnis. 
Hambatan terbesar dalam menjalankan bisnis 
sendiri, selalu datang dari keluarga terdekat 
yang merasa diterlantarkan atau ikut merasa 
terganggu dimasa sulit. Keempat, pastikan 
kembali bahwa bisnis tersebut adalah bisnis 
yang anda pilih sebagai pengganti penghasilan 
anda. Berbisnis secara franchising bukanlah 
untuk mendapatkan penghasilan sampingan, 
tetapi memerlukan anda sebagai bisnis operator. 
Kelima, kuasai bisnis tersebut melalui pelatihan-
pelatihan yang diberikan oleh Franchisor. 
Keenam, perlu Anda ingat, bila anda berhasil, 
salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi 
sukses Anda adalah karena brand (dan kekayaan 
intelektual) milik franchisor, jadi jangan 
tinggalkan brand tersebut.

Selamat berbisnis. 
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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

Manajemen 
Waktu

pengelolaan waktu bagi konsumen adalah 
selain ketepatan waktu juga kecepatan. 
Warung Padang yang hampir disetiap 
pelosok negeri laku terjual salah satu kunci 
suksesnya adalah kecepatan pelayanan, 
bahkan kecepatan paska makan di tempat 
tersebut dimana dalam waktu yang sangat 
singkat meja bekas makanan konsumen 
akan diberesi dengan bersih. Ketika hal ini 
jauh berbeda dengan warung makan atau 
cafe yang lalu seperti berantakan yang 
didatangi oleh konsumen. Hal ini ditandai 
oleh konsumen seolah kurang melayani 
konsumen. Hal yang sama berlaku pada 
keragaman penjualan produk, mulai dari 
menjual gas dan galon mineral sampai jasa 
logistik pengiriman barang keselurahan 
terkait dengan manajemen waktu.

 Diatas semua itu, manajemen waktu terkait 
dengan apa yang dicapai oleh pebisnis. 
Maksudnya, Anda berjualan dalam rangka 
apa dan ingin mencapai apa. Itu tidak 
terlepas dari kerangka waktui yang tidak 
bisa dibuat santai tapi tidak juga bisa 
dipercepat kecuali dengan kiat-kiat yang 
pas dengan pengelolaan waktu. Selamat 
berpacu dengan waktu. 

Pak Niam,
Apa maksudnya seorang pengusaha harus 
bisa menerapkan manajemen waktu yang 
baik? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Danny, Jakarta

Manajemen waktu adalah upaya untuk mengatur 
agar langkah-langkah yang dilakukan dalam 
bisnis berketetapan dalam kaitan dengan 
sekurang-kurangnya 2 hal.

1. Produksi.

 Dalam kaitan produksi ini tidak boleh ada 
peluang dimana pasar tidak dipasok oleh 
produk kita sehingga konsumen kehilangan 
apa yang ingin dia peroleh. Contoh konkret 
terhadap hal ini dibidang kuliner misalnya 
toko buka pada jam yang sudah ditentukan.

 Mungkin sepele jika sekali waktu Anda 
membuka sejam sebelumnya atau 2 jam 
sesudahnya tapi hal itu sangat menggangu 
bagi konsumen. Karena tidak ada kepastian 
kapan bagi konsumen tersebut membeli.

 Hal ini juga terjadi pada penjualan pakaian 
dimana musim tertentu produk Anda tidak 
tersedia maka dengan sendirinya konsumen 
akan mencari brand produk lain. Hal ini 
tidak bisa disepelekan karena menyangkut 
ketersedian.

2. Konsumen.

 Sebagian pembahasan mengenai 
konsumen telah dibahas diatas. Namun inti 
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Merupakan hal yang positif bahwa toko Anda didatangi konsumen. Hal itu 
merupakan modal yang luar biasa yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. 
Faktor laris adalah kata kunci, berarti produk Anda diperkirakan terjual dan stok anda 
akan tipis jika tidak ditambah produksi lain.

Sedangkan soal laba, keuntungan terkait dengan hal yang lain. Yaitu kebijakan 
harga dan kebijakan ongkos produksi. Selisih dari produksi dan harga itulah yang 
merupakan keuntungan.

Jadi dengan kata lain, Anda tinggal mengakali utk menekan biaya produksi 
sehingga apa yang Anda jual mempunyai laba yang signifikan. Apabila hal itu tidak 
berhasil, misalnya karena akan mengorbankan kualitas produksi, maka harga yang 
perlu dinaikkan.

Namun hal ini juga tidak sederhana, karena bisa saja daya beli dari pasar Anda 
yang datang lebih terbatas, namun Anda tidak boleh kehabisan akal misalnya di hari 
tertentu Anda menjual segala diskon, di hari lain tanpa diketahui konsumen Anda 
menaikkan harga lebih tinggi. Citra yang diterima konsumen akan menyeimbangkan 
dan nanti Anda akan menemukan keseimbangan yang baru dengan kebijakan harga 
yang baru. Dengan demikian menaikkan laba Anda tidak keliru apabila mencoba 
tetapi belum menemukan hasilnya, karena aspek masalah ini sudah merupakan 
tingkat keahlian yang lebih tinggi. Selamat memasuki keahlian lanjutan ini. 

Pak Niam

Saya membuka usaha toko. Sebenarnya 
toko saya tersebut termasuk ramai 
pembeli. Tapi yang membuat saya heran 
mengapa dagangan laris tapi laba tidak 
terlihat alias tidak terkumpul seperti 
yang diharapkan. Apakah ada yang 
salah? Mohon pencerahannya. Terima 
kasih.

Hasanudin, Ciamis

Laba 
Tidak 
Terkumpul



Forum yang didukung oleh Ministry of 
Economy, Trade, and Industry (METI), 
Ministry of Foreign Affairs (Kedutaan 
Besar Jepang di Indonesia) dan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia (Kementerian ESDM) ini 
merupakan bagian dari peringatan 60 tahun 
hubungan diplomatik Jepang-Indonesia yang 
bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja 
sama antara Jepang dan Indonesia dengan 
memperkenalkan teknologi hemat energi dan 
energi terbarukan unggul yang berasal dari 
Jepang guna menyelesaikan isu 
energi yang ada di Indonesia.

Dalam rangkaian agenda 
ajang ‘Japan-Indonesia Business 
Forum for Energy Efficiency, 
Conservation and Renewable 
yang digelar sehari penuh ini 
menghadirkan pakar energi dan 
konservasi ini diawali dengan 
sambutan pembukaan dan 
keynote speech dari pejabat 
Kementerian ESDM, METI, dan 
Kedutaan Besar Jepang.

Forum ini pun dibagi 
menjadi dua sesi, dimana 
sesi pertama mengusung 
tema “Energi Baru dan Energi 
Terbarukan” serta sesi kedua 
mengusung tema “Hemat 
Energi di Bidang Industri”. Selain 
memperkenalkan teknologi dan proyek dari 
14 perusahaan Jepang dalam sesi presentasi, 
forum ini juga diisi tanya jawab dari berbagai 
instansi pemerintah Indonesia, sehingga menjadi 
wadah interaksi antar berbagai pihak yang hadir.

Disamping kegiatan berupa forum, di lokasi 
acara juga diperlengkap dengan pameran panel 
teknologi hemat energi dan energi terbarukan 
sehingga peserta yang hadir dapat melihat 
perkembangan teknologi terkini serta menjadi 
wadah bagi temu bisnis berbagai pihak. Pada 
ajang ini, tercatat sekitar 200 orang baik dari 
instansi pemerintah dan perusahaan Jepang 
dan Indonesia yang berpartisipasi.

Forum Bisnis Teknologi 
Hemat Energi dan 
Energi Terbarukan

Japanese Business Alliance for Smart 
Energy Worldwide (JASE-W) menyatakan 
bahwa forum ini bertujuan untuk memberikan 
sumbangsih positif di bidang energi dan 
konservasi bagi kedua belah pihak sekaligus 
memperkuat hubungan kerjasama antara 
Jepang dan Indonesia.

“Kami gembira dapat menggelar kegiatan 
positif yang menjadi wadah berkumpul 
sekaligus bertukar pikiran antar pemangku 
kepentingan khususnya di bidang energi 
dan konservasi,” sebut Mr. Masahide Shima, 

Managing Director of Energy Conservation 
Center, Japan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya 
berharap melalui ajang ini didapatkan solusi 
untuk menyelesaikan isu energi yang ada 
Indonesia, tentunya dengan memperkenalkan 
teknologi hemat energi dan energi terbarukan 
unggulan dari negara Jepang.

Untuk penerapan teknologi, sudah diakui 
bahwa Jepang selangkah lebih maju dari 
Indonesia, untuk itu Indonesia dapat belajar 
langsung dari sumbernya sehingga ke depannya 
tercetus beberapa solusi yang tepat guna dan 
sasaran.
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Industri film animasi lokal patut berbangga. 
Knight Kris, film animasi anak yang 
diproduksi Viva Fantasia Animation telah 
mencatatkan sederet prestasi di kancah 

dunia. Film ini sendiri diproduseri oleh Deddy 
Corbuzier, Kurniawan Biantoro, dan Johanes 
Paulus.

Prestasi gemilang Knight Krist, dimulai 
saat berhasil memenangi Piala Maya 2017. Lalu, 
film ini juga berturut-turut menjadi pemenang 
dalam ajang Cartoon on Bay di Italia, London 
Independent Film Awards di Inggris, dan 
menjadi jawara dalam ajang Calcutta Film 
Festival di India. 

Selain itu, film ini juga menjadi kandidat 
juara dalam sejumlah penghargaan bagi 
insan perfilman dunia, seperti Guro Kids Film 
Festival (GUKIF) 2018 di Korea Selatan, Seoul 
International Cartoon and Animation Film 
Festival (SICAF) 2018, Indonesia Meet Italia, 
Palm Spring International Film Festival (PSIAF) 
2018, dan San Diego Kid Film Festival.

Di penghujung tahun 2018, Knight Kris 
kembali mendapat kehormatan dengan menjadi 
nominator dalam ajang penghargaan tertinggi 
bagi dunia perfilman di Indonesia, Festival Film 
Indonesia, yang akan dihelat Desember ini.  

Knight Kris menjadi nominator Piala Citra 

Film Animasi Lokal 
Knight Kris Raih Beragam 
Penghargaan Dunia

2018 kategori Film Animasi Terbaik bersama 
sejumlah film lain, antara lain Keluarga Satu 
Setengah, Si Juki The Movie, Terrovision 300, 
Thank You, dan The Awakening Lullaby. 

Johanes Paulus selaku eksekutif produser 
film ini mengatakan, jika Knight Kris merupakan 
film animasi lokal pertama di Indonesia yang 
bertemakan budaya Indonesia. Salah satunya, 
misalnya, terkait keris yang merupakan benda 
khas asal Jawa. “Kami juga menjadikan tokoh 
pewayangan sebagai rujukan cerita di film ini,” 
katanya. 

 Film ini juga hadir atas suatu kondisi, 
dimana anak-anak di Indonesia memerlukan 
tontonan yang berkualitas. Diketahui, tak 
banyak suguhan di layar kaca keluarga yang 
khusus menggarap pangsa pasar ini, meskipun 
permintaan selalu ada. “Atas hal itulah, kami 
membuat film animasi yang dikhususkan untuk 
anak-anak yang masih duduk di bangku SD,” 
sebut Johan. 

Yang menarik lagi, film ini juga diisi oleh 
para dubber ternama dan professional. Sebut 
saja seperti Deddy Corbuzier yang berperan 
sebagai Bayu Sekti, Chika Jessica, Stella 
Cornelia, Bima Sakti, Santosa Amin hingga 
Kaesang Pangarep putra Presiden RI Joko 
Widodo. 
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Pemerintah 
tengah 
gencar 

mencanangkan 
kebijakan industri 
nasional sebagai 
negara industri maju 
baru dan menargetkan 
sektor industri 
dalam negeri untuk 
mampu menopang 
pertumbuhan 
ekonomi yang dapat 
meningkatkan laju 
perekonomian. 
Berkaitan dengan 
kondisi ekonomi 
Indonesia yang 
cenderung stagnan 
dengan mengalami 
pertumbuhan di kisaran 5% sehingga di 
butuhkan akselerasi peran industri nasional 
yang kuat akan inovasi sebagai pendorong 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Inilah yang mendasari Persatuan Insinyur 
Indonesia (PII) menggelar Kongres ke XXI dan 
Dialog Nasional dengan mengangkat tema 
‘Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya 
Keinsinyuran dan Penerapan Teknologi Cerdas: 
Mewujudkan Kedaulatan Industri Indonesia’. 

Momentum Kongres PII XXI dan Dialog 
Nasional ini merupakan salah satu langkah 
strategis, yang dilakukan dalam meluncurkan 
roadmap Making Indonesia 4.0 yang 
menargetkan Indonesia akan masuk dalam 
jajaran 10 besar ekonomi dunia tahun 2030. 
Roadmap ini dapat menjadi pegangan para 
industriawan untuk memahami langkah-langkah 
yang dilakukan pemerintah untuk menyongsong 
era industri 4.0 yang ditahap awal akan fokus 
pada 5 sektor prioritas yaitu Industri Makanan 
dan Minuman, Industri Tekstil dan Busana, 
Industri Otomotif, Industri Elektronik dan 
Industri Kimia. Sektor prioritas tersebut adalah 
sektor yang diyakini mempunyai daya ungkit 
besar dalam hal penciptaan nilai tambah, 
perdagangan, besaran investasi, dampak 
terhadap industry lainnya serta kecepatan 
penetrasi pasar.

PII Gelar Kongres ke-XXI 
dan Dialog Nasional

Setelah 3 tahun, PII kembali 
menyelenggarakan Kongres yang ke XXI 
sebagai langkah yang telah dilakukan PII untuk 
terus disempurnakan dan diperkaya agar PII 
menjadi tumpuan pengembangan para insinyur. 
Kongres PII XXI tahun 2018 ini sangat penting 
sebagai tonggak tantangan keinsinyuran dalam 
perkembangan teknologi yang semakin pesat. 
Khususnya memasuki revolusi industri generasi 
ke empat (Industry 4.0) yang diikuti oleh 
pemutakhiran seluruh sektor untuk menerapkan 
IOT (Internet Of Things). 

Ir. Made Dana Tangkas, M.Si, IPU selaku 
Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan, 
“Kongres ke XXI ini berdekatan dengan 
beberapa acara keinsinyuran seperti CAFEO 
Conference of ASEAN Federation Engineering 
Organization di Singapore. Harapannya dengan 
diadakannya kegiatan ini dapat menghasilkan 
langkah besar ke depan untuk kemajuan 
keinsinyuran di Indonesia hingga ASEAN. 
Kami mengharapkan peran dan partisipasi 
para insinyur seluruh pengurus PII baik di 
pusat maupun wiayah dan cabang serta 
dukungan semua pihak yang berkepentingan 
dengan kemajuan keinsinyuran Indonesia 
bagi keberhasilan Kongres PII XXI dan Dialog 
Nasional ini sehingga dapat memberikan 
kontribusi bagi masyarakat dan negara 
Indonesia.”
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Bagi Anda yang suka kumpul-kumpul 
bersama keluarga ataupun teman-
teman di rumah, ada baiknya Anda 
memiliki alat pemangang Weber. 

Weber menawarkan pengalaman memanggang 
bersama orang tercinta yang tidak terlupakan. 
Karena dengan melakukan kegiatan bersama, 
Anda bisa saling mengobrol, membantu dan 
bersenda gurau pada saat menyiapkan berbagai 
hidangan makanan.

Dalam keterangannya, Product Manager PT 
Kawan Lama Inovasi Resti Ruhimat menjelaskan, 
sesuai dengan taglinenya “Grill Anything, Grill 
Anywhere” Weber-Q series merupakan alat 
pemanggang dengan desain yang kompak dan 
praktis memungkinkan anda memanggang 

Weber, Memanggang 
Jadi Semakin Seru

dilokasi yang sempit, 
seperti balkon 
apartemen dan juga bisa 
memanggang semua jenis 
makanan, seperti daging, 
sayur, bahkan membuat 
kue dan pizza pun bisa 
dilakukan. 

Diketahui, Weber 
Q-Series juga dilengkapi 
dengan 2 buah burner 
berkekuatan 21.700 btu 
berbahan stainless steel 
yang anti karat.

Alat pemanggang 
ini dilengkapi dengan 
Cooking Grate (besi 
pemanggang) yang 
terbuat dari porcelain 
enameled, yang 
memungkinkan daging 
matang secara merata 
serta bisa membuat 
sear mark pada hasil 
panggangan. “Alat 
pemanggang ini juga 
memiliki flavorizer system 
untuk menghasilkan 
bau asap pada daging 

sehingga tidak bisa 
dibedakan memasak dengan gas dan arang. 
Dari segi keamanan, alat pemanggang ini 
dilengkapi Grease Management System yang 
mencegah lemak mengenai api kompor yang 
dapat mengakibatkan kebakaran,” ucapnya. 

Menurutnya, kelebihan lainnya adalah alat 
pemanggang ini dilengkapi dengan side table 
yang bisa dilepas dan di tekuk apabila tidak 
digunakan dan dilengkapi juga dengan built-in 
thermometer untuk mendapatkan suhu yang 
pas untuk steak yang Anda inginkan.

“Weber Genesis-Q 3200 Gas Grill ini bisa 
didapatkan secara ekslusif di ACE Stores serta 
secara online di ruparupa.com dengan harga Rp 
6,599,000 - Rp 13.799.000,” demikian Resti. 
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Daerah Tangerang bertumbuh pesat 
beberapa waktu belakangan dan 
terus berbenah mempercantik diri ini, 
bertambah semarak dengan kehadiran 

sebuah hotel berbintang 5 pertama nan mewah, 
‘JHL Solitaire Gading Serpong’. Hotel ini 
merupakan bagian dari D Varee Collection Hotel 
Management yang mengusung konsep ikonik, 
megah dan spektakuler dengan memiliki desain 
dan arsitektur seni dengan kesempurnaan dan 
sentuhan glamour.

Berada di jantung kota Serpong yang 
dikelilingi oleh berbagai fasilitas publik dan 
berskala internasional diantaranya pusat 
konvensi terbesar di Indonesia, Indonesia 
Convention Center (ICE), pusat perlengkapan 
rumah tangga terbesar dari Swedia, IKEA, 
pusat perbelanjaan dari Jepang,  AEON, dan 
lain sebagainya. Serta dikelilingi perusahaan-
perusahaan besar, pusat pendidikan ternama 
(nasional dan internasional), serta rumah sakit 
terpercaya. 

JHL Solitaire, 
Hotel Bintang 5 
Pertama di Banten

Lokasi yang cukup strategis 
dan terjangkau dari Bandara 
International Soekarno-Hatta 
dengan jarak tempuh sekitar 
40 menit melalui akses tol 
Serpong dan JORR, kehadiran 
‘JHL Solitaire Gading Serpong’ 
diharapkan menjadi pilihan 
penginapan yang mewah serta 
nyaman bagi masyarakat luas. 

Jerry Hermawan Lo selaku 
Komisaris JHL Solitaire Gading 
Serpong menyampaikan, ‘JHL 
Solitaire Gading Serpong’ 
secara resmi beroperasi dan 
menawarkan penginapan 
berkelas bagi masyarakat 
umum. “Ini merupakan hotel 
bintang 5 pertama yang ada 
di Provinsi Banten, sehingga 
kehadiran kami diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan akan 
hotel mewah khususnya bagi 

kalangan menengah keatas. Dengan desain 
yang luxurious, pilihan kamar yang nyaman 
serta fasilitas unggulan yang kami tawarkan 
seperti Sky Ballroom dengan kapasitas 
sampai dengan 800 orang dengan suguhan 
pemandangan kota, meeting rooms yang 
dapat memenuhi kebutuhan MICE (Meeting, 
Incentive, Convention, Expo). Kami berharap 
kehadiran ‘JHL Solitaire Gading Serpong ini 
turut mengangkat wajah provinsi Banten 
semakin cantik sekaligus menggerakkan roda 
perekonomian daerah,” katanya. 

Selain kamar dan fasilitas lainnya, hotel 
ini juga memiliki pilihan restoran dan bar yang 
menawarkan pengalaman kuliner dengan 
konsep tema yang spesifik dan mengesankan. 
Yaitu Mangan All Day Dining Restaurant, URO 
Japanese Dining & Sake Bar, Royal 8 Chinese 
Restaurant & Dim Sums, Empress China Bar, Al 
Gusto Italian Dining, Castro Lounge & Cigar Bar, 
dan Anni Fleurist Et Café.
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Sentuh iPad dan buka aplikasi
Temukan PaSSion anda dalam berbiSniS

I n s p i r a s i  d a n  p e l u a n g  b i s n i s  l e n g k a p  d i  t a n g a n  A n d a

eMajels
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