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- Hubungi PT Content First Indonesia

SURAT REDAKSI

Siasat bersaing di 2019

M

enyongsong tahun baru 2019 menjadi pertanyaan besar ialah bisnis atau usaha
apa yang mempunyai prospek bagus di tahun 2019? Jawabnya, bisnis yang
paling banyak dibutuhkan oleh konsumen, atau bisnis yang konsumennya
banyak. Namun sayangnya, kebutuhan konsumen, juga diramaikan dengan
banyaknya pemain atau pengusaha yang menyasar kebutuhan tersebut, sehingga lagilagi pengusaha yang mempunyai keunikan dan banyak kelebihan yang akan dipilih oleh
konsumen. Kelebihan seperti apakah yang diminati konsumen, tentu saja kelebihan soal
harga yang bersaing, kualitas dan kreativitas. Produk yang unik, berkualitas, terjangkau dan
berguna, bakal dicari konsumen. Selebihnya, dari sisi teknis. Transasksi hingga pengiriman
barang untuk sampai pada konsumen yang praktis, akan memberikan perkembangan
penjualan yang signifikan. Banyak bidang usaha mempunyai peluang bagus di tahun
2019. Motivator, Evan M. Kautsar menyebut, bisnis properti, digital, kuliner, periklanan, EO,
hingga Travel dan transportasi mempunyai peluang yang cukup menjanjikan.

Salam,

A. Widodo

3
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Peluang
Tahun 2018 akan segera berakhir dan kita akan
bersiap menyongsong tahun baru 2019. Menurut
Edvan Muhammad Kautsar, yang terpenting
adalah kerja keras dan kerja cerdas adalah
kuncinya. Lalu apa sajakah prospek usaha yang
akan menjadi tren dan semakin berkembang di
tahun 2019 yang akan datang?

Prospek

Bisnis

2019
4
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Kenali Bisnis yang
Akan Anda Pilih
Menemukan peluang bisnis yang
baik tidak akan berarti apa-apa jika
Anda tidak dapat mengenalinya.
Anda benar-benar harus tahu apa
yang harus dicari, apa yang harus
ditanyakan pada diri sendiri, dan
dapat membayangkan masa depan.
Memahami jenis peluang apa yang
Anda cari dan memiliki beberapa
tujuan adalah penting dan akan
membantu menentukan faktor
mana yang menjadikannya peluang
yang baik.

@eMajels

21
Langkah-Langkah
Sebelum Mulai
Berbisnis
Memulai bisnis memang bukan hal
yang sederhana, tapi juga bukan berarti
sulit dilakukan. Anda harus memikirkan
banyak langkah yang harus dipelajari
dan dilakukan sebelum memulai
sebuah bisnis. Beberapa orang memang
ada yang nekat dalam memulai
usaha. Sebagai calon wirausahawan
sudah paham betul apa kemampuan
yang dimiliki dan sudah siap untuk
menanggung segala risiko dari tindakan
yang diambilnya tersebut.

31
Tips Memulai
Bisnis

45
Success Story
Terus berinovasi dan berpikir out of the box
menjadi cara bagi Beranda Kitchen yang
bermula dari sebuah rumah makan melayu
ini untuk tetap bersaing. Menu masakan
melayu Medan yang dibawa sejak awal
tetap dipertahkan selagi terus membuka
diri terhadap peluang-peluang yang ada.
Sedangkan Faizal Hermiansyah, menjadi satu
millennial yang sukses. Meski baru berusia
25 tahun, Faizal telah memimpin perusahaan
konsultan IT bernama Eight Code yang
membantu hal-hal yang berkaitan dengan
sistem informasi seperti pembuatan sistem
pelaporan, pembayaran, inventory, hingga
pembuatan web atau aplikasi mobile untuk
keperluan penjualan atau sekadar company
profile. Di bidang periklanan ada Mohammad
Arsyad CEO Giraffic Design mengungkapkan
bahwa creative agensi masih dibutuhkan
karena membantu banyak perusahaan
menciptakan strategi promosi yang tepat
kepada konsumen mereka.

Kalau ingin sukses di dunia bisnis, menambah
wawasan tentang bisnis yang digeluti adalah
hal penting. Namun dalam dunia bisnis, tidak
semua bisnis berjalan dengan baik, pasti
akan ada sesuatu yang selalu mengganggu
kelancaran bisnis. Oleh karena itu, harus siap
menghadapi kegagalan. Karena kegagalan
akan membuat kamu lebih bersemangat
untuk bangkit dan belajar lebih baik ke
depannya. Jika Anda benar-benar ingin terjun
di dunia usaha, jangan ragu, mantapkan niat
dan lakukan.

5
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69
Maestro
ERBE SENTANU
Tahun baru menjadi ajang untuk menjemput bisnis
prospektif. Pada 2019 ini, beberapa bidang diyakini
memiliki prospek cerah. Salah satunya bidang
pariwisata, dimana banyak orang yang terus mencari
pengalaman. Erbe Sentanu menyebut, “Segala hal yang
terkait dengan leisure, itu yang akan ramai. Saat ini
banyak orang yang menggabungkan antara kerja dan
jalan-jalan.”

79
PENCERAHAN
Maya Watono dipercaya menjadi Country
CEO Dentsu Aegis Network (DAN) Indonesia,
salah satu Group Advertising agency besar
di Indonesia. Maya menjadi wanita pertama
dan termuda yang berhasil menempati posisi
puncak kepemimpinan di DAN Indonesia.
Sebagai orang yang memiliki latar belakang
desain produk, Mirza Miftahuddin tergelitik
untuk membuat jas hujan tampil lebih
menarik dan gaya. Ia mengaku bosan melihat
tampilan jas hujan cenderung monoton. Tak
jauh berbeda. Di tangan orang yang kreatif
seperti Muhammad Fariz Adisukmawan,
karung goni bisa menjadi sebuah peluang
usaha yang menguntungkan. Bersama kedua
rekannya, ia menyulap karung goni menjadi
produk kerajinan cantik. Imajinasi ditambah
dengan passion maka akan menghasilkan
karya yang unik. Setidaknya hal itu yang
dialami oleh Salsabila Alisya Putri. Ia memulai
sebuah usaha yang memproduksi mulai dari
pakaian hingga tas dengan warna-warna pop
yang masih jarang digunakan.

6
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BISNIS SELEB
Bisnis kuliner memang menarik hati siapa saja.
Sebab bisnis ini dianggap menjadi peluang yang
menguntungkan. Tapi dunia kuliner sangat luas
mulai dari makanan hingga masakan. Beberapa
selebriti yang terjun ke dunia kuliner, ada yang
memilih memutuskan untuk berjualan semangkuk
nasi atau rice bowl.

@eMajels
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INDUSTRI KREATIF
Lugu Gumilar adalah seorang seniman, desainer,
lettering dan mural artist. Berbekal latar belakang
sebagai Sarjana Seni lulusan Universitas Negeri Malang,
ia membangun studio bernama Kalih Studio dan
sebuah brand Semburart bersama istrinya, Najma
Achmad. Klien yang menggunakan karya mereka pun
beragam mulai dari perusahaan sampai restoran.
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BISNIS UNIK
Menurut Redza Dwi Putra tanah liat adalah
bahan yang unik, banyak hal yang bisa dibuat
dari tanah liat. Namun produk dari bahan
tersebut belum banyak di pasaran. Redza pun
terpikir untuk mengkreasikan tanah liat menjadi
bentuk yang berbeda. Akhirnya muncul ide
untuk membuat patung dari tanah liat. Sambil
membuka usaha, Redza juga ingin lebih jauh
memperkenalkan tanah liat ke masyarakat luas
melalui berbagai kerajinan tanah liat.

@eMajels

Tren
Bisnis
2019
8
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2018

berlalu dan berganti
lembaran baru 2019.
Sepanjang tahun lalu,
mungkin saja perjalanan bisnis Anda telah
mengalami banyak pasang surut. Nah,
memasuki tahun 2019 ini, saatnya Anda
kembali memancangkan mimpi untuk
mendulang kesuksesan dalam bisnis.
Lalu, di 2019 ini, tren bisnis apa yang
akan terjadi? Selain itu, bidang bisnis
apa saja yang memiliki prospek
menjanjikan? Edvan M. Kautsar, di
halaman-halaman eMajels berikut akan
menuntun Anda untuk menemukan
jawabannya.
Selain ulasan Edvan yang wajib Anda
baca, dilansir dari berbagai sumber,
beberapa tren bisnis ini juga perlu
dicatat di tahun 2019. Pertama, di tahun
2019 akan semakin banyak pilihan
pembayaran. Bitcoin dan blockchain
telah mengilustrasikan tren penting
yang tidak akan hilang, dimana para

@eMajels

pelanggan mencari model perbankan
yang lebih fleksibel dan metode
pembayaran.
ABA Banking Journal memprediksi
bahwa pembayaran kartu kredit
akan menjadi tren penting dalam
transaksi. Memungkinkan pelanggan
untuk mengetuk atau melambaikan
kartu di terminal pembayaran untuk
memproses transaksi dengan cepat,
sesuai dengan norma belanja digital.
Kedua, tren penggunaan kecerdasan
buatan (AI) yang mulai masuk pada
2018 dengan chatbots dan asisten
virtual membuat kehadiran mereka
terasa di berbagai industri.
AI dirancang untuk meningkatkan
pengalaman pelanggan atau
merampingkan operasi bisnis, dan
semuanya dapat berdampak besar pada
laba Anda karena pelanggan menjadi
lebih nyaman dengan AI.

Comment

Like

Share

Keempat, meningkatnya pekerjaan
jarak jauh. Dunia yang semakin
digital dan terdesentralisasi telah
menciptakan lebih banyak peluang
bagi orang-orang untuk meluncurkan
bisnis mereka sendiri. Menurut survey
Gallup, tren ini telah menyebabkan
peningkatan tajam dalam pekerjaan
jarak jauh, dengan lebih dari 43
persen karyawan, yang bekerja
sebagian waktu dari rumah.

write a comment.. .

9

Tren bisnis ketiga adalah berlanjutnya
‘perang’ di bidang pengiriman (logistic).
Menyediakan proses pengiriman
yang lebih cepat dan lebih efisien
dapat menjadi pembeda utama untuk
membangun merek Anda.
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Tips Pelaku Usaha
Ikuti Tren Industri
Tetap up to date dengan tren industri
yang terus berubah dan menyadari
perubahan yang terjadi di industri
dapat membantu Anda tetap di depan
kurva. Cara termudah untuk melacak tren
adalah dengan mengikuti trendsetter top
secara online, bertemu orang-orang
dalam acara industri, dan lain-lain.
Terhubung dengan industri melalui semua
media ini akan memberi Anda perspektif
tentang apa yang saat ini diminati
orang dan bagaimana Anda dapat
mengembangkan bisnis yang dilakukan
serta sekaligus bisa mempelajari peluang
dan ancaman bisnis.

Mengelola Stres
Pelaku usaha juga penting untuk
terus belajar mengelola stres. Sebab,
menjalankan bisnis itu menawarkan
kebebasan dan fleksibilitas untuk menjadi
bos kepada Anda sendiri, akan tetapi
di saat bersamaan bisa menimbulkan
stres. Atas dasar inilah, manajemen stres
merupakan keterampilan penting bagi
pengusaha. (bbs/ilustrasi: ist)

Beradaptasi
Melacak tren industri merupakan elemen
penting, seseorang perlu beradaptasi
dengan tren tersebut untuk memenuhi
kebutuhan pasar. Pelaku usaha yang berhasil
adalah mereka yang mampu mengubah arah
ketika perubahan terjadi di pasar.
“Perusahaan yang bisa beradaptasi
adalah perusahaan yang menangkap
lebih dari sekadar peluang baru. Itu selalu
mendefinisikan ulang ‘bisnis inti’ dengan
cara yang membuka jalan baru untuk
pertumbuhan,” demikian Gary Hamel,
pakar manajemen kenamaan dari Amerika.

10
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Edvan Muhammad Kautsar
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.
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1. Bisnis Properti
Usaha di bidang properti
selalu menjadi pilihan bisnis
yang sangat menjanjikan.
Karena pasti semua orang
membutuhkan tempat tinggal
untuk menjalani kehidupan.
Bisnis properti tidak selalu
berarti hanya sekadar jual beli
rumah dan apartemen saja,
melainkan bisa berupa jasa
penyewaan rumah dan sewa
properti yang lain bahkan
seperti indekos (kost-kostan).
Melihat populasi millennials
yang terus bertambah,
tentunya hal ini menjadikan
bisnis properti memiliki tren
positif, karena para Millennials
dengan kehidupan mereka
sebagai keluarga muda
pastinya membuat demand
terhadap properti akan terus
meningkat di tahun 2019.

12
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2. Bisnis Digital
Melihat perkembangan dunia digital yang meningkat signifikan
di jaman serba online ini, tentunya berbisnis di bidang digital
sangat-sangat memiliki prospek menjanjikan di tahun 2019.
Bagaimana tidak, sekarang masyarakat sangat tergantung
dengan internet. Cari transportasi? Bisa online. Cari Makan?
Bisa online. Cari apapun tanya google. Hal inilah yang membuat
orang-orang terkaya di dunia adalah mereka yang menguasai
dunia digital. Sebut saja Bill Gates dan Mark Zuckerberg.
Anda bisa mulai explore, kira-kira bisnis dibidang digital
yang mana yang akan Anda garap? Karena ada banyak sekali
peluang tersedia saat ini. Misalnya, pembuatan web, web desain,
pembuatan aplikasi atau membuat bisnis yang berbasis di
aplikasi, bisnis online atau menjadi konsultan bagi para pebisnis
offline yang ingin membangun bisnisnya di dunia online.

13
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3. Bisnis Kuliner
Inilah bisnis yang tidak akan pernah
ada matinya, yaitu kuliner. Bagaimana
tidak, semua orang butuh makan lebih
dari sekali dalam sehari. Hanya saja
bisnis ini memiliki banyak persaingan
dengan aneka ragam jenis makanan yang
dijualnya.
Kita bisa melihat bagaimana semakin
hari, makanan-makanan tradisional
diubah menjadi lebih kekinian. Bisa dari
toppingnya, bumbunya, rasanya dan
juga penyajiannya. Nama-namanya pun
bertransformasi menjadi lebih kekinian.
Nah anda tinggal menemukan peluang,
makanan apa yang cocok Anda jalankan
sebagai bisnis. Jangan lupa berinovasilah
dalam rasa dan penampilannya.

14
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4. Bisnis Periklanan
Salah satu sisi penting dalam dunia usaha adalah manajemen
marketing. Periklanan adalah usaha jasa menyediakan segala
kebutuhan produk untuk bisa terpajang dalam lapak iklan dalam
beragam model media pajang mulai dari media cetak, online hingga
reklame di pinggir jalan. Ini adalah usaha yang bakal terus hidup dan
berkembang mengingat sengitnya persaingan dalam bisnis.
Dan tentunya bisnis periklanan hari ini tidak hanya secara
offline, tapi juga secara online. Banyak sekali produk yang ingin
diiklankan secara online dan membutuhkan jasa bisnis periklanan
online. Anda bisa menjadi satu diantaranya.

15
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5. Event Organizer
Pada dasarnya manusia senang berkumpul dan mengadakan
acara. Dan saat ini semua orang ingin mendapatkan sesuatu
dengan cepat tanpa ribet. Jasa Event Organizer adalah yang
paling dibutuhkan.
Mulai dari event untuk acara outdoor seperti outbound hingga
acara pernikahan, serahkan saja ke event organizer maka
acara Anda bakal terlaksana secara mengejutkan, meriah dan
yang pasti, kita tidak perlu sibuk menyiapkan acara karena
sudah ditangani oleh EO. Nah peluang ini akan menjadi sebuah
tren yang semakin meningkat mengingat semakin banyaknya
pihak yang membutuhkan jasa EO untuk mengadakan sebuah
acara.

16
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6. Travel dan Transportasi
Bidang transportasi adalah bidang yang terus berkembang.
Makin hari semua orang sudah tidak mau dipusingkan jarak
lagi. Mereka akan memilih sarana trasportasi yang paling
nyaman, aman dan murah.
Orang Indonesia sendiri senang bepergian secara
rombongan, nah disinilah peluang anda membuka travel
perjalanan terbuka sangat lebar. Satu kali keberangkatan,
Anda bisa meraup untung yang sangat potensial.

17
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7. Kesehatan (Herbal)
Bisnis di bidang kesehatan khususnya herbal semakin hari
semakin diminati oleh masyarakat. Masyarakat semakin
menjauhi hal-hal yang terdapat banyak unsur kimia. Dalam hal
ini tentunya obat-obatan. Demand dari masyarakat terhadap
obat-obatan kini mulai beralih pada hal-hal yang sifatnya
herbal dan alami serta jauh dari hal-hal kimiawi.
Melihat hal ini, bisnis kesehatan herbal sangat berpotensi
untuk semakin berkembang dan bertahan di tahun-tahun
yang akan datang. Tentunya hal ini menjadi sebuah peluang
besar untuk Anda!

Itulah beberapa jenis usaha yang memiliki prospek dan
peluang yang luas dan berdaya hidup tinggi di masa depan.
Prinsip ini berlaku bagi semua jenis usaha yang berbasis pada
enam kriteria tadi. Tetapi sekali lagi, kerja keras dan kerja
cerdas adalah kuncinya. Tanpa kerja keras dan kerja cerdas,
sebesar apapun peluang bisnis anda takkan membuat bisnis
Anda berkembang dan sukses. Selamat Tahun baru 2019.
Semoga rezeki dan kesehatan senantiasa berlimpah dalam
kehidupan Anda.

18
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Kenali Bisnis yang Akan
Anda Pilih
19
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Kuliner
Makanan merupakan kebutuhan paling
utama yang harus selalu di penuhi oleh
setiap manusia. Maka bidang kuliner
diminati karena selalu ada pasarnya.
Peluang bisnis ini mempunyai berbagai
macam kelebihan, yaitu:

Modal fleksibel

Beragam jenis makanan bisa Anda pilih
tergantung mana yang Anda minati.
Modal untuk menjalankan usaha itu
bersifat fleksibel, baik memiliki modal kecil
atau besar, Anda dapat memilih bisnis ini.

Pangsa pasar luas

Bisnis ini memiliki konsumen dengan
jumlah dan segmen yang menjangkau
banyak kalangan. Mulai dari anak-anak,
remaja, orang dewasa dan orangtua.

Laba besar

Keuntungan yang didapat bisa mencapai
angka berlipat-lipat dari modal yang
dikeluarkan. Hanya saja lumayan menyita
waktu dan tenaga.

Peluang lebar

Meski saat ini sudah banyak yang
menekuni dan terjun dalam bisnis
makanan, namun peluangnya masih besar.

20
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Periklanan
Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini,
berbisnis bukanlah merupakan hal yang
sulit untuk dilakukan termasuk periklanan.
Melakukan bisnis ini bisa dibilang hampir
tidak ada risiko yang didapat. Apa saja
keuntungannya?

Membantu Meningkatkan Branding

Salah satu ukuran kesuksesan bisnis
adalah berapa banyak orang bisa
mengenal nama perusahaan, mengenali
logo, atau hafal slogan perusahaan. Untuk
itulah jasa di bidang ini akan sangat
membantu meningkatkan eksistensi
perusahaan.

Membantu perusahaan
mendapatkan konsumen

Iklan diperlukan untuk meningkatkan
pelanggan bisnis agar bisa mengungguli
pesaingnya. Sebuah iklan mungkin
menyebabkan konsumen membeli barang
atau produk yang ditawarkan.

NE W A RRIVAL

Beragam Bentuk Iklan

Saat ini iklan bisa muncul dalam berbagai
bentuk baik cetak maupun online. Untuk
itu Anda harus membuat iklan yang
menjangkau banyak orang.

Iklan Mampu mengubah
Pandangan Orang

Beberapa iklan dikembangkan untuk
mengubah cara pandang seseorang.

21
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Event
Organizer

Perkembangan EO sangat progresif

Perkembangan EO berjalan sangat
progresif dalam sepuluh tahun terakhir.
Hal tersebut membuktikan bahwa semakin
banyak konsumen yang menggunakan
jasa EO untuk acara-acara mereka.

Bisnis Event Organizer masih berpeluang
dan menjanjikan. Walau banyak
persaingan, bisnis ini masih dicari karena
kebutuhan akan jasa penyelenggara acara
juga semakin meningkat. Keuntungan
bisnis ini adalah:

Tidak ingin repot

Karena tidak ingin repot, biasanya
penyelenggara pesta akan cenderung
menyerahkan kepada pihak yang lebih
professional. Inilah kesempatan besar
yang bisa Anda garap.

Tidak berpengalaman

Tidak semua orang memiliki pengalaman
dalam menyelenggarakan sebuah acara
karena tidak memahami seluk beluk
pesta dan menampilkan kreativitas dalam
menyelenggara pesta. Sehingga jasa ini
lebih diperlukan.

Potensi Besar

Bisnis EO (event organizer) memiliki
potensi yang sangat besar. Sebab,
kebutuhan EO tidak hanya datang dari
kalangan masyarakat umum saja, namun
juga berbagai instansi pemerintahan.
Bukan hanya skala kecil, berbagai acara
berkelas nasional dan internasional
juga merupakan peluang yang bisa
dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di
bidang EO.

22

I Januari 2019 I Tahun XI I

@eMajels

Properti
Setiap orang membutuhkan tempat
tinggal, baik itu rumah, apartemen,
bahkan indekos. Sehingga membuat
peluang bisnis di bidang ini sangat
besar. Minat masyarakat terhadap
dunia properti setiap tahunnya selalu
meningkat signifikan. Keuntungan bisnis
ini adalah:

Dapat dilakukan semua orang

Terjun ke bidang properti dapat dilakukan
oleh semua orang sekalipun sebelumnya
tak pernah menekuni bisnis properti.
Ditambah lagi harga properti yang selalu
meningkat dan tidak pernah menurun.
Membuat semua orang dari berbagai
kalangan, terjun ke bidang properti ini.

Investasi menjanjikan

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

Tidak harus modal besar

Seringkali orang tidak berani terjun ke
dunia bisnis properti karena berpikir
tentang modal dan besar. Bisnis properti
itu tidak selalu membangun perumahan
atau apartemen. Padahal, dalam bisnis
properti, bisa menjadi broker atau
developer. Beberapa di antaranya tidak
perlu modal besar.

Aset Nyata

Properti adalah jenis aset yang dapat
dijadikan agunan dan dapat dijadikan
aset dasar (underlying assets).
Pemilik properti tidak perlu menjual
properti (asetnya) untuk mendapatkan
keuntungan.

@eMajels

Travel

E
GUID
O
BO K
AIRL

Bisnis Travel menjadi salah satu bisnis
yang banyak diminati karena peluangnya
yang masih cukup besar. Menjalankan
bisnis ini memiliki berbagai keuntungan.
Apa sajakah keuntungannya?

INES

Dinamis

Karena dinamis maka bisnis travel akan
mengalami peningkatan dan kemajuan.
Selain itu dapat memancing para calon
konsumen untuk bergabung.

SP

PAS

SP
PAS
ORT

ORT

Jangka Panjang

Bisnis travel merupakan bisnis yang
bersifat jangka panjang dan tidak
musiman. Bisnis ini selalu dibutuhkan
karena selalu ada orang yang ingin
bepergian untuk kebutuhan rekreasi.

Tidak Terpengaruh Tren

Bisnis travel tidak terpengaruh oleh
perubahan tren yang sedang terjadi.
Sehingga bila dihubungkan dengan
keuntungan, bisnis travel yang selalu
memiliki konsumen.

Mudah Dijalani

Bisnis travel termasuk dalam bisnis yang
mudah dalam menjalankannya. Bisa
dimulai dari modal yang sangat minim
sekalipun.
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@eMajels

Herbal
Tidak hanya bisnis obat kimia produksi
industri farmasi saja yang bermasa depan
cerah, bisnis obat-obatan alami atau
produk herbal mengalami hal yang sama.
Apa saja keuntungan membuka bisnis ini?

Tidak harus punya Toko

Tidak perlu bingung tidak memiliki toko.
Alasannya karena produk yang berasal
dari bahan alami ini bisa dijual dengan
berbagai macam tipe promosi.

Bahan baku mudah

Dalam pembuatan obat herbal memang
bahan baku yang digunakan sangat
mudah dijumpai. Berbagai macam
tumbuhan yang dapat di jadikan obat
mulai dari temulawak, jahe, kapulaga,
kumis kucing, minyak kayu putih dan
lainnya.

Produk eksklusif

Produk berkualitas dan tidak dijual
diapotik atau toko obat, hanya melalui
agen. Produk hernal juga sudah
mendapatkan izin BPOM, sehingga Anda
tidak takut memasarkannya.

Kepercayaan konsumen

Peluang usaha obat herbal diminati
para pengusaha obat karena banyaknya
masyarakat yang masih mempercayai
obat alami sebagai jalan keluar suatu
penyakit. Maka pasarnya pun masih luas.
Obat herbal tidak hanya dikonsumsi oleh
masyarakat dalam negeri namun diluar
negeri juga tinggi.

25

I Januari 2019 I Tahun XI I
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Digital
Potensi bisnis digital di Indonesia masih
menjanjikan terbukti perkembangan
bisnis digital ini tumbuh pesat.
Perkembangan ekonomi Indonesia sudah
mulai memberikan tempat bagi dunia
kreatif berbasis digital dengan munculnya
berbagai macam startup. Lalu apa
keuntungannya menggunakannya?

Promosi terarah

Membuka sebuah usaha secara digital
mampu mengurangi biaya promosi. Selain
bisa diketahui banyak orang tanpa perlu
ada yang dibuang, juga tepat sasaran
dan bisa lebih murah dibanding dengan
mencetak selembar spanduk. (eri,bbs)

Sangat Praktis

Bisnis digital dapat berkembang pesat
hanya dengan bantuan media sosial.
Tidak perlu repot membangun toko
atau membuat situs sendiri. Media sosial
menjadi tempat pembeli berinteraksi
membicarakan produk yang Anda jual.

Menjangkau masyarakat secara
lebih luas

Pada era digital seperti sekarang ini,
pasar gawai ikut berkembang pesat.
Sehingga bila Anda melakukan penjualan
secara digital, usaha Anda bisa diketahui
oleh semua kalangan umur. Selain itu,
Anda tidak perlu memiliki perwakilan di
tiap kota yang ada di Indonesia.

Memperkenalkan produk lebih
kreatif

Melalui dunia digital Anda dapat
memperkenalkan produk dengan
cara yang kreatif dibandingkan
dengan secara konvesional. Anda bisa
memvisualisasikan produkmu melalui
gambar, video, ataupun hal unik lainnya
yang mungkin sulit kamu lakukan
pada bisnis cara lama.
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@eMajels

5 Langkah Sebelum

Memulai Bisnis
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@eMajels

Properti
Properti merupakan bisnis
jangka panjang yang masih
memiliki prospek cerah. Jenis
properti yang akan terus
diminati ialah perumahan sebab
semua orang membutuhkan
tempat tinggal. Namun jenis
properti lainnya juga memiliki
banyak peminat seperti
pertokoan atau jenis bangunan
serupa. Apa saja langkah saat
memulai bisnis ini?

1. Membaca Peluang

Sebagai pemula di bidang bisnis properti
maka harus bisa membaca peluang.
Dimana peluang usaha di bidang
properti ini perlu kejelian dan ketelitian
dalam menjalankan bisnis ini. Jika Anda
sudah mampu membaca peluang, maka
yang selanjutnya janganlah ragu untuk
memulai. Ketika Anda sudah punya
keyakinan yang kuat untuk melakukan
bisnis properti, maka jangan ragu untuk
memulainya. Anda bisa memulai dari
yang terkecil dan yang termudah.
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2. Perencanaan

Dalam menjalankan bisnis properti
memang banyak hal yang perlu
dipersiapkan dan dipertimbangkan.
Untuk itu persiapkanlah dengan baik,
mulai dari dana, mental, serta prediksi
segala risiko yang dapat terjadi.
Misalnya jika Anda menjalankan bisnis
properti di kota besar maka tidak harus
dimulai dengan lahan yang luas. Namun
sebaliknya jika Anda jalankan di desa,
dengan dana modal yang kecil dapat
memperoleh lahan yang luas.

@eMajels

3. Modal

Sumber dana tersebut pun beragam,
bisa dari tabungan pribadi Anda atau
pun dana pinjaman dari bank. Apa pun
jenisnya bukan persoalan penting, Anda
tetap bisa memperoleh keuntungan
maksimal. Kuncinya ialah disiplin dalam
mengelola dana agar dapat dialokasikan
sesuai dengan perencanaan. Namun,
jika modal yang Anda miliki terlalu kecil
untuk memulai usaha ini maka Anda bisa
mencari properti yang memiliki prospek
yang tinggi dan bisa mendapatkan
hasil keuntungan yang lebih besar.
dana tersebut untuk membeli sebidang
tanah dan bangunan. Lakukan renovasi
sedemikian rupa sehingga laku untuk
dijual kembali. Keuntungan yang Anda
dapat bisa digunakan untuk investasi
serupa dan perputaran uang dimulai.
Perlahan namun pasti, bisnis Anda akan
berkembang.
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4. Lokasi

Membuat riset kecil kecilan mengenai
lokasi untuk mengetahui kawasan mana
yang baik dijadikan bisnis properti.
Biasanya bisnis properti sangat cocok
jika berada di sekitar pusat keramaian
dan terdapat sarana umum yang dapat
dijangkau dengan mudah seperti rumah
sakit, sekolah, tempat perbelanjaan, dan
sarana transportasi. Selain itu, Anda juga
harus memperhatikan masyarakat sekitar
yang tinggal di wilayah tersebut.

5. Investor

Investor memiliki pengaruh yang besar
untuk perkembangan bisnis Anda. Untuk
itu Anda harus mampu meyakinkan
investor mengenai bisnis properti yang
Anda jalankan. Apabila Anda mampu
meyakinkan investor, maka bisnis yang
Anda lakukan akan menghasilkan
keuntungan yang dapat dibilang besar.

@eMajels

Event Organizer
Menjadi seorang Event
Organizer (EO) membutuhkan
banyak keahlian, seperti
pandai bergaul, aktif, cepat
tanggap, kerja keras dan
tidak menyerah menghadapi
berbagai tantangan. Selain
keahlian juga harus memiliki
jaringan yang kuat. Prinsip
kerja EO adalah profesional
dalam menyelenggarakan acara
terbaik apapun situasi yang
dihadapi. Jadi, rintangan apapun
yang dihadapi, pelayanan yang
terbaik tetap harus diberikan.
Sebelum memulai usaha Event
Organizer, perlu setidaknya
tahu apa saja hal-hal yang
perlu dipersiapkan dan seluk
beluk pekerjaan yang akan
dihadapi demi kelancaran acara.
Langkah-langkah yang harus
dipersiapkan adalah:
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1.Pengalaman

Memiliki pengalaman dalam mengatur
sebuah acara sangat membantu dalam
membuka bisnis ini. Jika Anda memiliki
pengalaman dalam kegiatan apapun
karena berarti memiliki pengalaman
lebih dalam hal kerja sama. Baik itu
dalam mengatur waktu, membagi tugas,
ataupun kepemimpinan. Selain itu juga
dapat melatih kemampuan verbal dan
lisan.

@eMajels

Apalagi jika Anda memiliki sertifikasi
Event Organizer formal dari organisasi
yang Anda ikuti. Mendapatkan satu atau
dua sertifikasi akan membuat usaha
Anda memiliki reputasi kehandalan dan
profesionalisme yang lebih baik. Itu lah
pentingnya memperlihatkan portofolio
Anda agar klien akan percaya dengan
apa yang sudah dilakukan. Portofolio juga
sangat membantu klien dalam memilih
konsep acara apa yang akan diinginkan.
Buatlah portofolio yang menarik untuk
mengenalkan bisnis Anda.

2. Pasar yang Dituju dan Ide Kreatif
Karena masih pemula sehingga
perlu menentukan pasar yang akan
dipilih. Misalnya EO sebuah pameran,
konser musik, seminar atau kegiatan
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perusahaan. Jika sudah berjalan lancar
maka nantinya bisa dikembangkan ke
pasar ke pasar yang lebih luas lagi. Untuk
itu diperlukan ide-ide dan kreativitas.
Karena setiap pelanggan selalu
menginginka ide baru dan segar agar
acara menjadi menarik dan unik.

3. Membangun Kerja sama

Membangun kerja sama dengan para
pihak lain sangat diperlukan. Kerja sama
harus dibangun dengan pihak yang
berhubungan dengan event yang akan
diadakan. Misalnya dengan pihak sound
system, LCD proyektor, advertising,
hingga percetakan. Pilihlah rekan yang
bisa dipercaya. Untuk itu dibutuhkan
database yang tidak hanya dari rekanan
saja tapi juga termasuk klien.

@eMajels

4. Memiliki Tim yang Kompak

Membuka usaha di bidang
Event Organizer artinya Anda
tidak bisa bekerja sendiri dan
harus mempekerjakan beberapa
orang. Tapi karena baru memulai
sebaiknya jangan terlalu banyak
orang dulu. Pilih beberapa orang
yang punya kemampuan di
bidangnya, sedikit tapi punya
kemampuan dalam bekerja.
Pembagian pekerjaan sangat
penting agar laporan setiap event
berjalan dengan baik dan hasil
yang sesuai. Penambahan orang
diperlukan tergantung pada
situasinya dan sebaiknya mencari
tenaga tambahan yang part
time guna efisiensi anggaran.
Untuk memperluas usaha bisa
dengan cara membuka peluang
kerja sama dengan sesama Event
Organizer.
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5. Modal Usaha

Modal uang yang dibutuhkan untuk
memulai bisnis ini bergantung
cara bisnis dijalankan. Modal yang
dikeluarkan untuk mendirikan
bisnis EO ini biasanya digunakan
untuk memenuhi keperluankeperluan seperti, mengurus
legalitas usaha, menyewa kantor,
pengadaan perlengakapan kantor,
dan penyewaan alat-alat. Tapi
Anda juga harus menyiapkan dana
jika pihak yang menyewa EO kita
baru membayar setengah atau
pembayaran setelah acara selesai.

@eMajels

Travel
1. Tentukan Jenis dan Nama Travel

Pilih jenis travel yang akan Anda
geluti. Misalnya tiket, apakah pesawat
terbang, bus atau kereta api. Pikirkan
pula bagaimana dengan sewa
kendaraan, pengurusan visa dan paspor,
pemesanan kamar hotel, perjalanan
ke tempat pariwisata, dan lain-lain.
Hal tersebut akan membantu Anda
fokus untuk mempelajari jenis travel
yang sudah dipilih. Sebaiknya Anda
menggunakan nama yang mudah
diingat, mudah didengar,diucapkan, dan
dilihat tapi tidak pasaran. Ini penting
agar brand bisnis travel Anda mudah
dikenali.

2. Profil Usaha

Buatlah profil usaha Anda untuk
meyakinkan calon pengguna jasa Anda.
Sertakan keunggulan yang diberikan
oleh usaha jasa Anda. Buatlah semenarik
mungkin misalnya dengan dilengkapi
foto-foto karena profil ini sebagai alat jual
untuk dapat menawarakan jasa.

3. Memiliki Database

Jika Anda memilih berbisnis di jasa
travel wisata, maka Anda harus memiliki
database dari setiap tempat wisata
tersebut. Setiap daerah pasti mempunyai
tujuan wisata, mulai dari wisata alam,
wisata kuliner, kuliner atau taman
rekreasi. Oleh karenanya Anda harus
memiliki data tentang pengelola tempat
wisata, harga tiket, surat menyurat, dan
biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan
dalam sebuah perjalanan wisata.
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4. Mengurus Izin Usaha

Urus izin usaha agar Anda nantinya
tidak bermasalah dengan hukum. Selain
mengurus izin usaha juga penting untuk
mendaftarkannya nama atau logo usaha
Anda pada Hak Kekayaan Intelektual
(HKI). Dengan demkian maka Anda
memiliki kuasa secara hukum atas nama
atau logo dari bisnis tersebut.

5. Promosi

Promosi bisa dilakukan melalui berbagai
cara. Misalnya dengan membagi brosur
atau kartu nama. Gunakan media
sosial. Buatlah akun media sosial untuk
bisnis travel Anda. Lebih bagus lagi jika
Anda membuat website tentang usaha
Anda sehingga calon konsumen dapat
mengetahui apa saja yang Anda tawarkan
termasuk soal biaya.

@eMajels

Periklanan
1. Pahami Alur Bisnis Periklanan

Modal usaha yang utama dari bisnis periklanan adalah
ide, kreativitas, konektifitas, relasi, jaringan dan teknis
pengalaman serta kemampuan memahami keinginan
pasar dan kreatifitas yang dimiliki. Dengan bekal memiliki
ilmu, kemampuan dan pengalaman, tanpa uang masih
bisa menjalankan bisnis advertising.

2. Teamwork

Dalam memulai usaha periklanan jarang sekali bisa
dijalankan secara perorangan. Melainkan bisnis
periklanan harus dilakukan secara
teamwork agar keuntungan besar diraih.

3. Sumber Daya

Sebelum memulai usaha advertising
hal utama yang harus diperhatikan
adalah ketersediaan sumber
daya yang ada meliputi tenaga
fotografer, desain, model dan lainlain. Anda harus siap memiliki
sumber daya yang ada untuk
mendukung operasional usaha
periklanan dengan merekrut
tenaga ahli tersebut jadi karyawan
anda atau tak merekrut permanen
dengan cara bekerja sama dengan
mereka dengan sistem upah yang
saling menguntungkan.
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4. Lokasi Usaha

Bisnis periklanan memerlukan lokasi
usaha yang nyaman dan representatif.
Namun lokasi usaha tidaklah harus ukuran
besar. Sebab sebagian aktivitas usaha
periklanan lebih banyak dikerjakan di luar
kantor. Lokasi usaha untuk memberikan
citra positif kepada para konsumen
mengenai keberadaan usaha juga
sebagai tempat terjadinya kesepakatan,
kerjasama saling sinergi antara teamwork,
dan penawaran.
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5. Pemasaran

Untuk pemasaran sebaiknya melibatkan
seluruh sumber daya yang ada untuk
melakukan proses pemasaran seperti
tim produksi yang selalu aktif. Pastikan
konsumen yang didapatkan mendapatkan
pelayanan yang ramah dan memuaskan.
Dimana iklan yang disampaikan sesuai
dengan keinginan konsumen.

@eMajels

Herbal
1. Riset pasar

Anda harus memiliki penelitian yang akurat
di lingkungan pasar yang Anda pilih. Lalu
Anda bisa menganalisis tren produk herbal
yang diminati konsumen di pasar termasuk
data mendalam tentang pangsa pasar dan
ukuran pasar. Riset pasar sangat mendukung
setiap tingkat bisnis, membantu dalam
pengembangan strategis, pemasaran,
merger dan akuisisi, dan manajemen

2. Membuka toko

Membuka toko produk herbal sama
seperti membuka toko biasa. Biaya tetap
sama dengan toko biasa. Untuk memilih
lokasi toko, Anda bisa melihat-lihat untuk
kantor atau toko ruang kosong yang
tersedia untuk di sewa. Sebisa mungkin,
Anda perlu menemukan toko yang
strategis atau di mana orang lewat di
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depannya. Tempat-tempat ini termasuk
jalan raya yang ramai, maupun di dalam
mall di mana orang melihat toko Anda
lebih mudah dan juga dekat daerah
pemukiman.

3. Mengurus izin

Ketika mendirikan toko obat herbal maka
Anda harus memiliki izin usaha karena
semua bisnis butuh izin usaha. Mengurus
izin usaha sejak awal untuk menghindari
masalah hukum. Anda mungkin perlu
memperbarui izin ini dari waktu ke
waktu, karena ada kedaluwarsanya.
Anda pun harus memiliki persetujuan
dari pemerintah untuk produk yang
akan dijual sehingga reputasi Anda akan
sangat baik dimata masyarakat sebagai
penjual produk obat herbal.

@eMajels

4. Memilih grosir obat herbal

Anda tentu membutuhkan pemasok kebutuhan obat herbal yang
akan Anda jual. Sebelum memutuskan untuk bekerja sama dengan
perusahaan pemasok, pastikan untuk melakukan pemeriksaan latar
belakang tentang bagaimana mereka melakukan bisnis dan jika
produk mereka diberi ijin oleh pemerintah. Anda dapat meminta
perusahaan untuk referensi atau menggunakan layanan online yang
membantu Anda memeriksa latar belakang perusahaan tersebut.

5. Pemasaran

Pemasaran bisa dilakukan dengan cara apapun seperti
menggunakan sosial media, pemasaran langsung dari rumah ke
rumah, menggunakan selebaran, banner, iklan di internet, iklan di
televisi, radio, koran atau membuat website resmi toko herbal Anda.
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Digital
1. Merancang produk

Saat membangun sebuah bisnis, Anda tentunya harus merancang
sebuah produk. Pada awal pendirian bisnis, Anda harus fokus
untuk membangun produk. Tiga puluh persen dari keseluruhan
pekerjaan Anda dalam jangka panjang adalah merancang dan
mengembangkan produk. Jika produk Anda sudah dipastikan
dengan baik, Anda bisa mengalihkan fokus perhatian untuk
mengurus pemasaran, penjualan, pelayanan dan lainnya.

2. Rencana

Sebelum bisnis mulai
dijalankan, Anda memang
harus memperhitungkan
rencana, tujuan, dan hal yang
ingin dicapai. Tujuannya
untuk mempermudah
dalam menyusun strategi,
mengembangkan produk,
penjualan, perekrutan hingga
perhitungan mengenai
pendirian kantor pusat.
Memulai bisnis dari sekarang
menjadi kunci dalam
mengubah ide
menjadi bisnis
sukses. Anda
tidak akan bisa
mencapai bisnis
yang sukses jika
tindakan.
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Anda tidak segera mengambil

@eMajels

3. Fokus

Layanan dan produk merupakan
dua identitas yang dimiliki oleh
setiap perusahaan. Pilihan yang
jelas akan menentukan setiap
keputusan yang Anda ambil untuk
kemajuan bisnis.
Walau Anda memiliki banyak
gagasan mengenai produk atau
layanan tapi pilih salah satu dari
ide tersebut dan kemudian fokus
terhadap hal itu.

4. Kelebihan produk

Pastikan produk atau layanan
yang Anda tawarkan memiliki
kelebihan dibandingkan dengan
produk lain yang telah ada di
pasaran. Kembangkan produk
dengan inovasi dan kreativitas
Anda.

5. Menjalin mitra

Jika perusahaan baru Anda tidak
bermitra dengan perusahaan
yang mapan, maka bisa saja
Anda kehilangan peluang untuk
mengembangkan usaha. Visi dan
gairah dapat menjadi fondasi
yang kuat bagi bisnis.
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Kuliner
1. Modal awal

Jika modal Anda tidak banyak maka lebih
baik jika Anda melakukannya sendiri
karena tak akan pusing dan Anda dapat
fokus dalam hal pemasaran. Namun Anda
perlu untuk berhemat untuk tambahan
modal kelak.

2. Lokasi usaha

Saat menentukan lokasi usaha juga
harus memperhitungkan modal yang
akan dikeluarkan. Jangan sampai modal
Anda terkuras hanya untuk menyewa
atau membeli tempat usaha. Sebenarnya
bisnis ini dapat dilakukan walau tanpa
mempunyai tempat usaha yakni dengan
menitip produk usaha pada mitra yang
memiliki lokasi strategis. Sejumlah lokasi
usaha makanan yang strategis antara lain
di sekitar sekolah atau kampus, kawasan
perkantoran, lingkungan pasar dan mal,
perumahan, dan tempat wisata.

MENU
MENU

3. Survei Menu

Lakukan survei terlebih dahulu tentang
menu yang beredar di pasar. Lalu,
pilih menu yang belum banyak dijual
di wilayah tersebut untuk mengurangi
tingkat persaingan. Namun menu yang
Anda pilih tetap harus disesuaikan
dengan target pasar atau konsumen.
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4. Pemasok bahan baku

Demi kelancaran proses produksi,
maka Anda harus memiliki
pemasok tetap agar dapat
memasok semua bahan baku
produksi setiap harinya. Selain
itu bisa mendapatkan harga
relatif murah. Usahakan memiliki
lebih dari satu pemasok sebagai
alternatif bila pemasok yang
satu tidak bisa menyediakan
permintaan.

5. Target pemasaran

Menyesuaikan jenis usaha dengan target
pasar merupakan salah satu kunci
sukses menjalankan usaha makanan dan
minuman. Jangan sampai Anda sudah
menawarkan harga murah, tapi tidak
sesuai dengan selera konsumen maka
bisa menjadi kendala. (eri,bbs)

41

I Januari 2019 I Tahun XI I

@eMajels

Tips
Memulai
Bisnis
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Herbal
Makelar herbal

Menjadi salah satu makelar produk
herbal yang siap menyediakan barang
untuk Anda jual tanpa harus Anda
membeli produk tersebut. Atau dengan
memanfaatkan keakraban Anda dengan
teman-teman untuk bisa menjual produk
herbal teman Anda.

Membuat katalog

Dengan membuat katalog, maka Anda
bisa menunjukan produk yang tersedia
pada suatu barang atau produk yang
disediakan oleh produsen. Sehingga
memudahkan Anda dan juga calon
pembeli untuk melihat produknya
walaupun tidak secara langsung.

Toko online

Anda bisa membuka toko online herbal
untuk melakukan penjualan segala macam
produk herbal. Anda bisa membuat toko
online secara gratis untuk menjual produk
herbal tanpa harus membeli herbal dari
barang yang akan dijadikan sebagai
barang jualan di toko online milik Anda.

Mencoba terlebih dulu

Sebaiknya Anda juga telah mencoba
aneka obat herbal terlebih dahulu
sebelum Anda meminta orang untuk
beralih ke herbal. Tujuannya agar Anda
bisa menjelaskan kepada konsumen
berdasarkan dari pengalaman dan bukan
hanya berdasarkan dari pengetahuan saja.
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Event
Organizer
Konsep Tepat

Membuat konsep yang tepat sangat perlu
untuk menggambarkan acara yang akan
dibuat. Konsep ini melibatkan banyak hal
mulai dari ide, konsumsi hingga rekan bisnis
yang akan terlibat. Konsep tersebut juga harus
sejalan dengan pihak penyelenggara guna
memudahkan terwujudnya acara sekaligus
kepuasan konsumen.

Memerhatikan Secara
Teliti

Menjadi EO harus mampu melihat hal hal
yang sangat detail dalam sebuah acara. Mulai
dari teknis acara sampai perlengkapan yang
sering kali jenisnya macam-macam. Agar dapat
terorganisasi dengan baik maka perlu membuat
run down acara. Hal penting lainnya yang tak
boleh luput dari perhatian adalah memastikan
ketersediaan seluruh perlengkapan yang
dibutuhkan sebelum event dimulai. Termasuk
mengecek apakah perlengkapan tersebut
sudah siap digunakan dan berfungsi dengan
baik. Jika acara yang ditangani memerlukan
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dekorasi atau back drop maka perlu
diperhatikan ukuran dan desain agar terlihat
bagus dan serasi.

Siap Rencana Cadangan

Sebuah acara bisa saja meleset 100%
dari rencana semula, ada pula yang
berhasil 90% sesuai dengan rencana. Ada
banyak hal bisa berubah dari rencana
awal. Oleh karena itu harus selalu siap
rencana B untuk hal tidak terduga. Selain
menyiapkan rencana B, yang paling
penting adalah ketika di lapangan.

Susun Jadwal Kegiatan
Selama Setahun

Untuk menjadi EO yang profesional maka perlu
membuat jadwal kegiatan setiap bulannya
selama satu tahun. Tujuannya jelas untuk
mengetahui apa saja yang harus dikerjakan
untuk mempersiapkan segala sesuatunya
dan membuat hal-hal baru agar tidak
membosankan. Menyusun jadwal kegiatan
berarti menjadwalkan semua hal yang ada di
daftar rencana Anda dan tidak hanya ketika
hari pelaksanaanya saja.

@eMajels

Travel
Paket Wisata

Terkadang ada konsumen yang bingung
saat memilih tempat untuk berlibur.
Peluang ini Anda manfaatkan untuk
menawarkan bentuk paket wisata.
Misalnya berapa hari atau berapa tempat
tujuan yang akan diambil. Paket wisata
yang ditawarkan dengan harga sangat
murah tentu akan disukai para konsumen.

Bisnis Online

Manfaatkan era digital dengan membuat
bisnis menjadi lebih efektif dan efisien
dengan mengembangkan usaha di
platform digital atau bisnis online.
Sehingga akan memudahkan calon
pelanggan untuk mengetahui layanan
yang Anda sediakan termasuk
pembayaran. Berikan informasi yang
memang benar-benar dibutuhkan oleh
calon pengguna jasa Anda. Maksimalkan
pula media sosial sebagai sarana promosi
Anda. Dengan menggunakan media sosial,
kesempatan untuk menjangkau konsumen
di luar kota atau daerah semakin besar.

Pemasaran

Pemasaran adalah salah satu elemen
yang sangat penting yang menentukan
maju mundurnya sebuah usaha. Ada
berbagai macam cara memasarkan yang
dapat dilakukan yakni melalui brosur,
bekerjasama dengan pihak lain seperti
sekolah, perusahaan, berbagai komunitas,
organisasi serta lembaga instansi,
perusahaan, dinas, dan lain sebagainya.

Kerjasama Bisnis

Selanjutnya adalah lakukan kerjasama
dengan banyak pihak yang berhubungan
dengan bisnis Anda. Mulai dari
transportasi, pengelola tempat wisata,
rumah makan bahkan pemerintah daerah
setempat. Anda juga bisa menjalin
kerjasama dengan travel yang berada di
luar kota. Adapula cara praktis dan tanpa
modal yaitu dengan cara bergabung
dengan franchise travel yang telah mapan.
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Properti
Mudah dihubungi

Usahakan agar telepon atau gawai Anda
selalu aktif. Calon pembeli akan berkurang
motivasinya untuk membeli properti Anda, jika
orang yang memasarkannya sulit dihubungi.
Jika calon pembeli menghubungi secara
teks misalnya sms, email bahkan whatsapp,
segeralah untuk merespon. Jika Anda dalam
kondisi tidak bisa mengangkat telpon, maka
kirimkan pesan bahwa Anda akan segera
menelponnya. Setelah menelpon, segeralah
buat appointment. Karena bertatap muka jauh
lebih baik dibanding hanya berbicara melalui
telpon. Apalagi jika Anda bisa mengajaknya
untuk langsung melihat properti yang Anda
tawarkan.

Pahami kebutuhan
konsumen

Setelah mendengarkan konsultasi dari
konsumen, ketahui apa yang menjadi
kebutuhan konsumen, misalnya spesifikasi
bangunan, tipe properti, hingga harga.
Dengarkan curahan hati dari konsumen
kemudian tawarkan properti yang sesuai
dengan kebutuhannya. Jadilah agen yang
menyenangkan dihadapan konsumen. Itulah
kenapa agen harus memiliki rasa empati, mau
mendengar dan juga memiliki daftar properti
yang bisa dia tawarkan sebagai solusi.
Gunakan soft selling dan bukan hard
selling.

Anda. Juga membawa perlengkapan yang
memudahkan Anda menjelaskan cara
pembayaran kepada konsumen. Semakin
menarik cara Anda menjelaskan keuntungan
(benefit) bagi konsumen membeli properti
Anda, maka akan semakin kuat keinginan
konsumen membelinya. Namun, jika agen
tidak memahami product knowledge
mengenai properti yang dijual, maka bisa
dipastikan konsumennya akan ragu dan pergi
meninggalkan Anda.

Dampingi Konsumen

Dampingi dengan baik calon pembeli Anda saat
melakukan survei lokasi. Berikan penjelasan
yang mendetail dan tunjukkan pengetahuan
Anda tentang properti tersebut kepadanya. Bila
perlu tunjukan juga berbagai berkas seperti IMB
dan SHM yang sudah lengkap. Sehingga dapat
lebih meyakinkan calon pembeli untuk langsung
membeli properti Anda karena takut keduluan
oleh konsumen yang lain.

Product knowledge
Marketing tools yang menarik
bisa dengan menggunakan tablet
yang berisi foto dan video tentang
properti yang Anda tawarkan. Bisa
juga membawa brosur properti
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Digital
Ubah Pola Pikir

Banyak yang masih menganggap
bahwa membangun bisnis ini hanya
untuk mendapatkan keuntungan
semata. Memang tidak dipungkiri bila
saat berbisnis adalah untuk mencari
keuntungan dari menjual barang atau
jasa. Sebaiknya ubah pola pikir seperti
itu sebab pada bisnis ini bukan uang dulu
yang diutamakan tapi barang atau jasa
yang ditawarkan. Jika produk atau jasa
yang Anda buat diminati, maka dengan
sendirinya keuntungan akan diperoleh.

Terjun Langsung

Setelah mengubah pola pikir
menjadi product minded, maka segera
wujudkan ide besar Anda. Sebab ide
hebat jika tidak diwujudkan akan siasia. Namun Anda juga harus melihat
potensi pasar. Saat ide Anda bisa
bertemu pasar yang cocok maka bisnis
Anda akan banyak diminati karena ide
yang bagus adalah ide yang mempunyai
pasar yang bagus pula. Untuk itu Anda
harus mengetahui potensi pasar seperti
bagaimana kompetitor mengembangkan
bisnisnya. Kemudian Anda juga langsung
terjun ke pasar agar tahu apa kelebihan
dan kekurangan dari bisnis Anda.
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Buat Rencana

Susunlah rencana bisnis tentang produk
atau jasa yang ingin dibuat, apa alasan
membuatnya, siapa pembelinya dan lain
sebagainya. Buat pula bagaimana bisnis
Anda bisa berdiri, kondisi keuangan,
rencana pengembangan usaha.
Lengkapi dengan analisa produk, analisa
manajemen, dan analisa keuangan.
Dengan cara ini, Anda akan tahu apakah
bisnis Anda menjanjikan atau tidak.

Produk Unggulan

Saat Anda sudah memutuskan untuk
mengembangkan suatu produk atau jasa,
maka Anda harus fokus. Sebab sering
pelaku usaha terganggu karena memikirkan
keuntungan. Padahal seharusnya tujuan
awal mendirikan sebuah startup adalah
mengembangkan produk unggulan agar
memiliki ciri khas. Bahkan perusahaan besar
sekali pun masih mempertahankan produk
unggulan mereka yang sudah ada sejak
membuka usaha.

@eMajels

Kuliner
Riset pasar

Anda harus menentukan jenis
masakan,makanan atau minuman apa
yang akan dijual. Untuk itu tidak ada
salahnya Anda mencoba melakukan riset
mengenai selera dan pasar di sekitar Anda
untuk menentukan jenis kuliner apa yang
sebaiknya dijual.

Ciptakan brand

Brand dibutuhkan bagi pengembangan
usaha Anda. Dengan memiliki brand
yang populer akan membuat usaha Anda
semakin berkembang dan memperoleh
kesuksesan. Peluang usaha harus
dikerjakan dengan sungguh-sungguh
sehingga brand produk juga harus
maksimal.

Ciri Khas

Ciri khas kuliner perlu Anda perhatikan.
Tidak hanya soal rasa tapi juga pada
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penyajian dan dekorasi ruangan. Anda
juga bisa membuat konsep unik mulai
dari penyajian, peralatan makan yang
digunakan, kombinasi rasa, sajian menu
pendamping atau pada tempat. Dengan
konsep unik ini, bisnis Anda akan terlihat
berbeda.

Lokasi dan pelayanan

Tak bisa dimungkiri, lokasi menjadi salah
satu faktor keberhasilan bisnis kuliner
Anda. Carilah tempat yang mudah
dilihat dan dijangkau dan mempunyai
lahan parkir yang luas. Pemilihan lokasi
ini sebaiknya juga disesuaikan dengan
selera pasar yang sudah Anda tentukan
sebelumnya. Jangan lupa memberikan
pelayanan terbaik dengan membuat
sistem penyajian yang cepat jangan
sampai konsumen menunggu terlalu lama.
Karena ini adalah tempat makan, maka
kebersihan tempat Anda harus selalu
dijaga. Jangan sampai ada sampah yang
tercecer dan meja pun segera diberishkan
setelah konsumen pergi.

@eMajels

Periklanan
Kemampuan
Berkomunikasi

Kemampuan berkomunikasi tidak hanya
saat mengajak klien untuk bekerjasama.
Namun, di dalam komunikasi tersebut
harus ada pemahaman terhadap
kebutuhan klien. Seperti mengenai
target konsumen dan apa yang mereka
butuhkan. Dengan begitu, Anda bisa
menciptakan sebuah kampanye iklan yang
sangat efektif.

Kreativitas

Industri periklanan banyak sekali bagianbagian dengan tugas masing-masing. Apa
pun bagiannya harus memiliki kreativitas
dalam mengerjakan apapun. Sebab
pada dasarnya advertising menyajikan
sebuah konsep dengan cara yang unik
dan baru. Di dunia advertising dituntut
untuk selalu berpikir out of the box karena
sesuatu yang biasa-biasa saja tidak begitu
menarik.

Mengambil Keputusan
dengan Cepat

Ketika mendapatkan sebuah proyek,
pemilihan kata dalam tagline, penggunaan
warna, dan lain sebagainya dibutuhkan
untuk mencapai target iklan. Maka Anda
harus mampu dalam menimbang dan
memutuskan sesuatu dengan cepat
namun tidak sembarangan. Selain itu
kemampuan manajemen waktu yang
baik sangat dibutuhkan untuk bisa
mengerjakan semua tugas dengan baik
sehingga membantu dalam mengatur
semua proyek yang sedang ditangani.
(eri,bbs)

Berkolaborasi

Di industri periklanan tidak bisa
mengerjakan sebuah proyek sendirian.
Apalagi bila proyek dengan tenggat
waktu, maka Anda harus berkolaborasi
dengan orang lain. Itulah gunanya
kemampuan untuk berkolaborasi dengan
pihak lain. Tidak jarang sebuah proyek
dapat dikerjakan dengan baik bila
bekerjasama dengan rekan lain yang ada
di industri yang berbeda.
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Beranda
Kitchen
Pertahankan
Masakan Melayu
Medan dengan
Nuansa Restoran
seperti di Rumah
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Terus berinovasi dan
berpikir out of the
box menjadi cara bagi
Beranda Kitchen yang
bermula dari sebuah
rumah makan melayu
ini untuk tetap bersaing.
Menu masakan melayu
Medan yang dibawa sejak
awal tetap dipertahkan
selagi terus membuka
diri terhadap peluangpeluang yang ada.
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N

uansa vintage langsung terasa begitu memasuki restoran
yang satu ini. Interior bangunannya dominan menggunakan
kayu seperti pada jendela yang khas rumah zaman dulu serta meja kursinya. Ketika memasuki restoran ini, terasa seperti
memasuki rumah sendiri. Memang seperti
itulah yang diharapkan oleh Tashya Megananda, pemilik Beranda Kitchen yang
memperbarui restoran ini sejak tahun
2013 lalu.
Restoran ini merupakan sebuah usaha keluarga yang sudah dibangun oleh ibunya
sejak tahun 2002 dengan nama Sari Melayu dengan mengusung sajian masakan
Melayu Medan. Meskipun mengusung masakan Melayu Medan, ia dan keluarganya
sebenarnya orang Jawa. Hanya karena
ayahnya pernah bertugas lama di Medan,
dan jatuh cinta dengan masakan daerah
tersebut akhirnya membuat restoran
dengan menu tersebut di Jakarta.
Menu khas masakan melayu Medan seperti Lontong Medan yang nikmat dimakan bersama tauco, rendang suwir,
tahu, dan irisan tipis wortel ini menjadi
ciri khas restoran yang tetap dipertahankan. Selain itu, ada pula menu masakan lain seperti Paru Balado yang
banyak diminati oleh pengunjung. “Ini
bukan khasnya Melayu Medan, tapi di sini
jadi andalannya sampai orang-orang suka
sekali yaitu Paru Balado. Suka dengan
sambelnya yang pedas,” ujarnya.
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Inovasi

Pada awalnya memang ia pun tidak
menyangka masakan daerah yang kurang begitu populer seperti masakan
Melayu Medan bisa disukai oleh orang
Jakarta. “Seperti misalnya ada acara, yang dia pesan itu Ikan Sale Balado
pakai sayur ubi tumbuk,” katanya. Tashya mengungkapkan, masakan-masakan
khas daerah seperti Melayu Medan juga
tidak akan kalah bersaing dengan jenis
makanan lainnya selama kualitas rasa
tetap diperhatikan.
“Kita harus menjaga kualitas dari makanan dan bahan-bahan makanan itu karena
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saya memilihnya juga kualitasnya bagus,”
kata wanita yang juga memiliki bisnis fesyen tersebut. Bukan hanya menu Melayu
Medan, ia juga menambahkan beberapa
menu dari daerah lain dan juga menu-menu western sebagai pelengkap. Namun,
menu masakan Melayu Medan tetap dipertahankan sebagai ciri khas Beranda
Kitchen.
Selain soal rasa, hal terpenting lainnya menurutnya adalah memperkenalkan konsep dan tema restorannya ke pengunjung
dengan baik. Konsep restoran yang nyaman
seperti di rumah dengan teras cukup luas
di lantai dua menjadi daya tarik tersendiri

@eMajels

bagi Beranda Kitchen. Beberapa sudut restoran yang instagramable diciptakan untuk
pengunjung bisa berswafoto. “Feels like
home saja sebenarnya karena ini suasananya juga seperti rumah, kan?” katanya.
Karena desain interior yang cantik tersebut, Tashya mengaku bersyukur karena banyak juga dipakai untuk acara
lamaran maupun pernikahan. Memang,
restoran yang terdiri dari dua lantai tersebut memiliki area cukup luas dipakai
untuk acara berkapasitas 200-300 orang.
“Setiap minggu ada saja yang lamaran,
kadang-kadang pagi sore.” ujar Tashya.
Beberapa acara seperti seminar dan se-
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bagainya juga sering dilakukan di tempat
tersebut.
Acara-acara seperti inilah yang menjadi
salah bagian dari upaya memperbarui Rumah Makan Sari Melayu menjadi Beranda Kitchen. Dengan inovasi dan melihat
peluang-peluang yang ada, restoran tidak
hanya sekadar menjadi tempat makan.
“Kita harus berpikir out of the box, apa
nih yang kita harus generate income untuk perusahaan kita,” ujarnya.

@eMajels

Potensi Masakan Daerah

Menurut wanita yang menjadi bendahara umum Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia tersebut, negara kita memiliki banyak ragam
masakan yang enak dan punya potensi besar untuk dikembangkan
menjadi sebuah bisnis. Meskipun aneka jenis makanan bermunculan,
pada akhirnya orang akan selalu ingin mencoba masakan-masakan
rumah. “Kita tidak perlu jauh-jauh pulang kampung, tidak perlu jauhjauh ke luar kota. Di Jakarta sendiri saja sudah ada,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bangga bisa turut memperkenalkan masakan Indonesia. “Kita banggalah kalau makanan kita bisa diterima termasuk
sama yang bule-bule. Sampai ada yang datang berkali-kali.” ungkapnya. Asalkan disajikan dengan kualitas yang terjaga, dan pelayanan
yang maksimal, masakan-masakan daerah pun bisa akan terus bersaing. (teks:syahid/foto:reza)
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Eight
Code
Berbekal Hobi
Koding dan
Berorganisasi.
Sukses Dirikan
Konsultan IT
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Faizal Hermiansyah,
menjadi satu dan
sekian banyak generasi
millennial yang sukses
di usia muda. Di usianya
yang baru menginjak
25 tahun, Faizal telah
memimpin perusahaan
konsultan IT yang
membantu hal-hal
yang berkaitan dengan
sistem informasi seperti
pembuatan sistem
pelaporan, pembayaran,
inventory, hingga
pembuatan web atau
aplikasi mobile untuk
keperluan penjualan atau
sekadar company profile.
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E

ight Code, begitu Faizal namakan perusahaannya ini yang
diambil dari tanggal lahirnya
sendiri. Pada kantor kecil berkapasitas sekitar lima orang di sebuah
coworking space ini, Faizal dan timnya
mengerjakan berbagai proyek baik dari
perusahaan, lembaga pemerintah, startup
maupun pelaku UKM dengan nilai proyek
mulai dari Rp 5 juta hingga ratusan juta
rupiah. Perbankan nasional hingga perusahaaan otomotif pun pernah menjadi
kliennya.
Faizal memulai ini sudah semenjak duduk di bangku kuliah di Universitas Budi
Luhur. Sebagai mahasiswa jurusan sistem informasi, ia kerap mengerjakan
proyek pembuatan website di sela-sela
kesibukannya sebagai mahasiswa. Salah
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satunya saat ia membuat website untuk
menjual jersey sepakbola milik temannya.
Dari sana ia terpacu untuk menggunakan
skill koding yang dimilikinya sebagai lahan bisnis. Namun, karena keterbatasan modal, ia belum bisa membuat Eight
Code sebagai perusahaan sendiri.
Setelah lulus, Faizal sempat bekerja di
sebuah perusahaan konsultan IT selama
sekitar 2 tahun. Pengalaman bekerja itu
membuatnya yakin untuk mendirikan perusahaan konsultan IT sendiri, melanjutkan
Eight Code yang sudah ia mulai semenjak kuliah. “Karena belum ada modal kita
kerja dulu, kebetulan di IT consultant. Ya
sudah akhirnya kita ‘copy paste’ lah, modifikasi dari tempat kerja saya yang lama
untuk Eight Code ini.” kata Faizal.
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Skill Hebat dan Punya Relasi
Kuat

Selain skill dalam hal pemrograman dan
memimpin proyek-proyek IT, kesuksesan
bisnis Faizal juga didorong oleh kegemarannya mengikuti organisasi. Semenjak
kuliah, Faizal memang sudah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa dan karenanya
memiliki jaringan pertemanan yang luas.
Seringkali, ia juga mendapatkan proyek IT
dari teman-temannya sendiri. Salah satu
yang terbesar, proyek dari sebuah bank
Faizal dapatkan dari senior yang memang
tahu dengan kemampuannya.
Saat ini, Faizal yang tergabung dalam
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
tersebut juga sering mendapatkan permintaan dari pelaku-pelaku usaha yang
ingin merambah ke dunia digital. “Banyak
temen-temen yang tadinya sudah usaha
secara konvensional ingin ke online dan
bingung tidak tahu caranya bagaimana,’’
ujar Faizal.
Eight Code pun akhirnya banyak menggarap proyek-proyek dari UKM yang meskipun budgetnya tidak sebesar korporasi,
namun secara kuantitas permintaan lebih
banyak karena semakin banyak UKM yang
ingin “go digital.” Budget yang ditawarkan untuk UKM sendiri sekitar Rp10 juta
hingga Rp 13 juta, bahkan bisa kurang untuk beberapa kasus.
Faizal mengungkapkan, anak muda
yang menekuni bidang pemrograman
harus mau keluar dari zona nyamannya
dengan mengikuti kegiatan-kegiatan
yang bersifat sosial. Berorganisasi sendiri memang sudah menjadi salah satu
hobinya dan karena ini juga banyak pe-
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luang-peluang bisnis yang ia dapatkan.
“Silaturahmi itu membawa rezeki dan itu
yang saya lakukan” ujarnya.

Peluang Masih Terbuka
Lebar

Di tengah perkembangan teknologi saat ini,
mulai menggarap serius pasar digital sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, website bagi sebuah usaha
sudah seperti pakaian yang membuatnya
lebih profesional. Selain itu, dengan mulai
memasuki pasar digital, pelaku usaha juga
dapat menjangkau lebih banyak konsumen
melalui digital marketing. Faizal mengatakan, Eight Code pun turut membantu
dari sisi tersebut dengan biaya yang lebih
terjangkau.
Menurut Faizal, pelung bisnis Konsultan
IT seperti yang ia jalani saat ini masih memiliki prospek yang terbuka lebar. Faizal
mengakui, permintaan di kota-kota besar
sudah mulai menurun namun permintaan
di daerah masih sangat tinggi. Mereka
masih dalam posisi memakai teknologi,
belum menciptakan seperti yang sudah
mulai terlihat di kota-kota besar.
Banyak orang di sana yang sudah terbiasa dengan internet namun menggunakannya untuk keperluan bisnis masih kesulitan. “Memang di kota-kota seperti besar
kaya di Jakarta udah turun tapi kasian
yang di daerah-daerah,” ujarnya. Karena
itu pula, peluang bagi para programmer
untuk membangun sendiri bisnisnya masih sangat terbuka. (teks:syahid/foto:reza)

@eMajels

Giraffic
Design
Peluang
Creative
Agensi Masih
Potensial
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Kebutuhan terhadap
creative agensi yang
menangani keperluan
branding dan promosi
bagi perusahaan
terbilang masih tinggi.
Semakin meluasnya
kesadaran tentang
pentingnya membangun
citra perusahaan
khususnya di ranah
digital serta tumbuhnya
startup-startup baru
membuat creative agensi
senantiasa dibutuhkan.
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S

enada dengan hal itu, Mohammad Arsyad CEO Giraffic Design
mengungkapkan bahwa creative agensi masih dibutuhkan
karena beberapa alasan. Creative agensi
lebih dapat menciptakan ide-ide kreatif
untuk membangun komunikasi dengan
konsumen. ”Inhouse itu terbatas kreativitas, mereka mengerjakan hal-hal itu aja.
Makanya perusahaan-perusahan membutuhkan agensi karena mereka membutuhkan kreativitasnya,” ujar Arsyad saat
ditemui di kantornya di daerah Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu, menurut Arsyad untuk menciptakan sebuah departemen kreatif sendiri
di dalam perusahaan membutuhkan cost
yang tidak sedikit. Terlebih lagi, tingkat
kebutuhannya bagi perusahaan tertentu
tidak terlalu besar sehingga tidak efisien
bila harus mendirikan departemen kreatif
sendiri. Hal itulah yang membuat banyak
perusahaan lebih memilih agensi untuk
membantu mereka menciptakan strate-
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gi promosi yang tepat kepada konsumen
mereka.

“Modal Dengkul” Mendirikan
Agensi

Alasan-alasan itu pula yang membuat
Arsyad sejak awal 2017 lalu yakin mendirikan creative agensi bersama seorang temannya. Sebelum mendirikan perusahaan
sendiri, ia sebenarnya telah mengerjakan
proyek-proyek sampingan terkait dengan
campaign produk di luar pekerjaan tetapnya sebagai corporate communications di
sebuah perusahaan kimia.
“Masih ‘dua kaki’ dulu, masih kerja tapi
freelance juga. Saya berdua dengan teman. Saya yang mendesain dan dia yang
jualan,” ujar pria lulusan diploma Multimedia dan Desain di Sunway University
Malaysia tersebut. Pengalamannya bekerja sebagai corporate communications
dan sebelumnya sebagai business development di perusahaan agensi membantu Arsyad dalam menemukan klien.“Du-
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lu itu jadi business development, jadi ya
memang sering ketemu klien dan lainlain. Terus memang suka jaga networking
juga jadinya klien-klien itu cari orangnya,
bukan perusahaan lagi,” kata Arsyad.
Networking itulah yang menjadi modal
terbesar bagi Arsyad untuk mendirikan
perusahaan creative agensi. Pekerjaan
sampingan yang ia kerjakan di luar jamjam kantornya tersebutlah yang akhirnya
mempertemukannya pada klien dari perusahaan yang cukup besar. Dari sana, ia
memberanikan untuk “nyemplung sekalian”, begitu ia mengistilahkan keputusannya untuk akhirnya membuat perusahaan
agensi sendiri.
Arsyad sendiri bukanlah seorang graphic
desainer biasa. Sejak awal, ia menyadari
bahwa ilmu desain saja belum cukup untuk bersaing di dunia kerja. Ia mengambil
kuliah lagi di bidang public relation untuk
menambah skill berkomunikasi. ”Gra-
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phic Desain tu kebanyakan tukang, apa
yang disuruh ya dikerjakan. Saya mencoba membuat itu di luar kebiasaan supaya
graphic desainer itu bukan cuma tukang
tapi juga yang punya visi ke depannya,”
ujarnya.

Terus Menantang di Industri
Digital

Selama hampir dua tahun, Giraffic Desain
yang ia pimpin tersebut telah membantu cukup banyak klien mulai dari startup,
perusahaan perbankan, asuransi, hingga lembaga pemerintah. Secara umum,
ada empat jenis layanan yang ia tawarkan yaitu pembuatan strategi marketing,
branding, produk digital (meliputi social
media management, pembuatan website
dan aplikasi mobile, email marketing) dan
pembuatan video motion.
Pada praktiknya, tak semua dikerjakan oleh
tim dari Giffaric sendiri yang jumlahnya
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pun hanya sekitar 8 orang. Arsyad memilih untuk menggandeng freelancer untuk
membantu mengerjakan proyek-proyek
dari klien seperti pembuatan website dan
sebagainya. “Kita memberdayakan freelancer-freelancer yang memang cukup banyak
juga jumlahnya di Indonesia dan kerjaannya juga cukup bagus. Tapi dari segi
desain atau front end nya sudah kita
sendiri,” ujar Arsyad.
Menurut Arsyad, bisnis di bidang kreatif
seperti yang ia lakukan sekarang ini selalu
menantang setiap harinya. Selain harus
bersaing dengan agensi lain yang banyak
jumlahnya, pekerja agensi juga senantiasa
dituntut untuk kreatif dan update dengan
perkembangan yang ada. Misalnya sepanjang 2018 ini hingga 2019 nanti, konten video masih menjadi primadona bagi perusahaan untuk melakukan strategi-strategi
marketing mereka. Itu bisa saja berubah
seiring dengan perkembangan fitur di
platform digital.
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Sementara itu, bagi banyak perusahaan
terjun ke platform digital sudah menjadi
keharusan bagi mereka agar senantiasa
dekat dengan konsumen. “Bisa dibilang
halaman utamanya perusahaan itu kalau
tidak website ya social media karena apalagi di Indonesia banyak yang memakai
media sosial.” Karena itulah, perusahaan
membutuhkan layanan seperti social media management dan search engine optimalization.
Kesempatan untuk terjun di bidang creative agency seperti yang dilakukan Arsyad
sangat terbuka lebar. Menurutnya, setiap
pekerja kreatif harus bisa mengeksplorasi kemampuan dan pengetahuannya agar
tidak hanya menjadi “tukang.” Gemar melakukan riset dan mampu memberikan ideide di luar ekspektasi klien membuat pekerja kreatif bisa berkembang. Yang pada
akhirnya, ia pun bisa membuat perusahaan
agensi sendiri seperti Arsyad. (teks:syahid/
foto:reza)
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SURAT PEMBACA

Ucapan Tahun Baru 2019
Happy New Year 2019 untuk eMajels. Semoga semakin jaya dan lebih banyak lagi menampilkan
artikel-artikel yang bermanfaat.

Livia, Jakarta
Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019 kepada eMajels. Terima kasih sudah memberikan
artikel-artikel yang menarik. Sukses selalu.

Arman, Depok
Selamat Tahun Baru, Happy New Year 2019 eMajels. Semoga makin sukses, makin menampilkan
artikel yang menarik, dan makin maju.
Hanny, Bandung

Selamat
Tahun Baru
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.
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Chicco Jerikho

TAMU

C

hicco Jerikho kembali berbisnis
kuliner bersama dengan dua
sahabatnya, Rio Dewanto dan
Anggia Kharisma. Bisnis kuliner
yang diberinama Bonga Bonga sudah
diidamkan oleh Chicco sejak tahun 2014,
saat ia sedang menggarap sebuah film.
Awalnya, Chicco banyak cerita tentang
makanan di Indonesia bersama seorang
chef sampai akhirnya, ide bisnis kuliner
itu muncul hingga akhrinya membuka
restoran. Arti Bonga Bonga menurut
Chicco adalah rumah makan lapo. Bedanya
ia menyajikan makanan khas Sumatera
Utara yang dijamin halal. Urusan dapur
ia percayakan sepenuhnya kepada chef
Rahung Nasution. Soal rasa yang biasanya
makanan Batak itu masam, asin, dan pedas
untuk sementara disesuaikan dengan lidah
banyak orang. Nanti jika sudah diterima
baru akan dikembalikan ke cita rasa semula.
Selain itu masakan Batak ini ada yang
perlu dibuat dalam waktu hingga 8 jam. Itu
mejadi salah satu alasan mengapa Bonga
Bonga mengusung tema prasamanan.
(teks:eri/ft:ist)
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TAMU

C

itra Scholastika kini tengah
fokus dengan sejumlah
bisnis yang ia jalani.
Selain bisnis di bidang
fashion, ia tengah mengelola kafe.
Penyanyi berusia 24 tahun tersebut
berani keluar dari zona nyaman dan
tantangan. Ia berusaha menghadapi
semua risiko di bidang bisnis. Citra
mengaku tetap ingin menjalaninya
walau seberat apa pun. “Kalau takut
terus nanti tidak berani melangkah.
Kalau pun gagal tidak apa-apa. Bagi
saya awali semua dengan gagal
dan nanti bisa berhasil,” ujarnya.
(teks:eri/ft:ist)
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TAMU

K

esuksesan Titi Kamal dalam bidang
kuliner, tak diragukan lagi. Istri dari
aktor Christian Sugiono tersebut akan
memperluas dua jenis kulinernya yakni
Ayam Jerit dan Vava Cake. Ibu dua anak ini juga
memiliki beberapa usaha franchise dan belasan
outlet kuliner. Sudah ada 6 toko kue dan 5
restoran. Tak puas hanya sampai di situ, Titi juga
merambah dunia kecantikan untuk dijadikannya
sebagai bisnis. Produk kosmetik, khususnya alat
pemoles bibir ‘Kamalia Lip Matte’ semakin sukses.
Ia pun meluncurkan koleksi warna terbaru pada
brand kosmetiknya itu. Untuk brand kosmetiknya,
ia kan membuka offline store di lima kota di
Indonesia. (teks:eri/ft:ist)
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TAMU

Mischa Chandrawinata

M

ischa Chandrawinata akan
membuka gerai apotek di Bali
sebagai salah satu bisnis barunya.
Ia merasa bisnis tersebut cukup
mudah dilakukan karena tak memerlukan
banyak strategi pemasaran. “Karena orang
sakit, orang butuh obat akan pergi ke apotek,”
ucap Mischa.
Kendati tanah, tempat usaha dan partner
sudah ada, Mischa masih membutuhkan
persiapan untuk menentukan kapan
memulainya. “Soalnya tidak mudah juga
membuka apotek karena saya tidak ingin
main-main dalam menjalani bisnis baru ini.”
Mischa pun berharap bisa buka satu gerai
setiap bulan. (teks:eri/ft:ist)
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TAMU

Ruben Onsu

S

ukses dengan ayam geprek, Ruben Onsu kembali melebarkan sayap bisnis kulinernya. Kali
ini Ruben menjual bakso dengan nama Bensu Bakso. Menurut Ruben, membuka bisnis
bakso merupakan peluang besar untuk mendapatkan untung yang besar. Sebab, hampir
semua orang di Indonesia menggemarinya. Untuk usaha barunya in, Ruben mengatakan
bakso yang dijualnya berkualitas tinggi karena dibuat dari bahan berkualitas dan tanpa pengawet.
Selain menu andalan bakso Ruben adalah kuah pedas, Ruben juga menyajikan bakso dengan
isi telur asin. Untuk harga, Ruben memastikan baksonya ramah kantong. Satu porsi harganya antara
Rp15 ribu hingga Rp25 ribu. (teks:eri/ft:ist)
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Erbe Sentanu

“Leisure
akan Jadi
Tren Bisnis
2019”
68
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Tahun baru menjadi
ajang untuk menjemput
bisnis prospektif. Pada
2019 ini, beberapa
bidang diyakini
memiliki prospek cerah.
Salah satunya bidang
pariwisata, dimana
banyak orang yang terus
mencari pengalaman.
Erbe Sentanu menyebut,
“Segala hal yang terkait
dengan leisure, itu
yang akan ramai. Saat
ini banyak orang yang
menggabungkan antara
kerja dan jalan-jalan.”
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E

rbe Sentanu dikenal sebagai pelatih
transformasi diri yang juga menjadi
founder Katahati Institute (sebelumnya
bernama Mind Management Center
–red) yang didirikannya pada 1998. Sebagai
seorang pembicara sekaligus pelaku usaha,
dirinya melihat jika saat ini Indonesia mulai
menemukan jati dirinya.
Menurut pria kelahiran 22 Mei 1964 ini,
bisnis apapun yang dikerjakan arahnya adalah
mencari jati diri. Dirinya menamsilkan, Jakarta
ini arah alamnya mau kemana, itulah yang harus
dibaca oleh para pelaku usaha. “Kita gali apa
yang alam kita miliki dan dimasukkan ke dalam
bisnis sehingga menjadi rasa Indonesia. Nah,
ini yang menurut saya bakal semakin kental di
2019,” ujarnya.
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Nunu, demikian sapaannya, telah bergelut
dengan dunia pelatihan selama 30 tahun. Master
of Economics di University of Auckland, New
Zealand ini menekankan perlunya membangun
kekuatan insting dan intuisi dalam sebuah
bisnis. “Insting itu basisnya dari fisik dan otak,
sementara intuisi datang dari perenungan
mendalam. Keduanya mesti dilatih sehingga
mampu melahirkan terobosan inovatif.”
I Januari 2019 I Tahun XI I
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Baginya, dunia kewirausahan sudah tidak
asing lagi. Sebab, dirinya sudah masuk ke
bidang tersebut sejak tahun 1980-an. Kala
itu dirinya menjadi salah satu orang yang
mendirikan perusahaan startup di bidang
perikanan. “Wirausaha di Indonesia ini sudah
on the track. Sudah keren banget. Sebenarnya
kondisi seperti sekarang ini mimpi saya sejak
dulu. Orang saat ini melihat usaha itu asyik.
Keren. Zaman dulu, kalau mikir mau usaha
itu dimarahi, katanya tidak ada masa depan.
Sekarang zaman berubah,” jelasnya lagi.
Dirinya mengingatkan agar para pelaku
usaha selalu berpikir terbuka. Nunu juga melihat
jika semangat anak muda dalam berwirausaha
sangat baik. Yang perlu dilakukan adalah terus
membesarkan spirit wirausaha ini dengan
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bergandengan tangan.
Terkait permodalan, di era ini rasanya tidak
ada yang sulit. Diakuinya, modal itu soal rezeki.
Kalau sudah kompak antara pelaku usaha
dan konsumen, modal akan datang dengan
sendirinya. “Kalau kita bisa menjual makanan
enak, bisa berkolaborasi dengan yang lain.
Sekarang ini tidak ada alasan lagi mengeluh soal
modal. Yang terpenting kreatif dan berani.”
Nunu menjabarkan beberapa kiat dalam
berwirausaha, salah satunya kreatif. Terkait
kreativitas, startup lokal saat ini sudah
cukup kreatif. Bisnis itu pun tidak bisa instan,
maka pelaku usaha harus bisa menikmati
segala prosesnya; tantangan, kesulitan, dan
hambatannya. “Semuanya harus kita nikmati.
Jangan buru-buru ingin sampai puncak, sebab
prosesnya panjang.”
Selain itu, pelaku usaha juga harus percaya
diri, sabar, konsisten, happy, dan berpikir
terbuka. Jika sudah dilakukan, lambat laun
akan tertuntun pada kesuksesannya sendiri.
“Pengusaha itu harus happy dengan apa
yang dia kerjakan. Konsisten dan terbuka.
Akan banyak feedback yang diterima dari
banyak orang, pelajari hal tersebut. Intinya
seorang pengusaha itu harus peka dengan
lingkungannya agar bisa maju,” tutur dia.
Nunu tak menampik masih ada tantangan
dalam kewirausahaan nasional. Dirinya melihat
tantangan tersebut adalah diri pelaku usahanya
sendiri. ‘Makin kaya makin sok-sokan’ inilah
yang menjadi masalah di bidang ini. Nunu
menegaskan, “Kalau Anda tiba-tiba punya
pesawat karena bisnis yang dilakukan, janganlah
keluar dari dari kita yang biasanya. Kalau tibatiba sikap kita berubah, itu problem. Bukan
hanya masalah bagi diri kita, tapi juga buat
orang lain.”
Sebagai seorang mentor dirinya melihat
jika di tahun 2019 ini, bidang bisnis yang
diperkirakan memiliki prospek cerah adalah
dunia leisure (pariwisata dan sekitar bidang
tersebut). 2019 sebagai tahun bisnis pariwisata
cukup beralasan, sebab masyarakat zaman
sekarang yang dicari adalah pengalaman.
Nah, oleh sebab demikian, segala sesuatu
yang berkaitan dengan bisnis pariwisata,
dimungkinkan untuk terus berkembang, terlebih
ladangnya juga semakin luas.
Namun dirinya mengingatkan agar para
pelaku usaha bisa menciptakan sesuatu yang
selaras dengan alam, manusia, dan Tuhan.
“Bisnis itu jangan hanya mencari keuntungan
saja, karena ujungnya akan mengeksploitasi
alam dan manusia. Ciptakan sesuatu yang
cocok dengan manusia. Alamnya cocok tidak,
@eMajels

kalau ada limbah bagaimana? Kalau tiga pilar
ini cocok (Tuhan, alam, manusia –red) apapun
bisnisnya niscaya akan berkembang.”
Bahkan, kolaborasi bisnis bisa dilakukan
bukan hanya dengan manusia. Lewat bisnis
pariwisata, bisnis dilakukan berkolaborasi
dengan alam. Sebab, dunia pariwisata itu yang
dilihat oleh visitor adalah alamnya, bukan
kehebatan teknologi ataupun yang lainnya.

Dunia Motivasi

Pada 1980-an, Erbe Sentanu menjadi satu
dari 100 anak lulusan SMA yang dididik selama
tiga tahun untuk menjadi startup (pelaku usaha
rintisan) di Akademi Wiraswasta Dewantara.
Selama tiga tahun itulah, mereka digodok untuk
menjadi entrepreneur. Nunu dan yang lainnya
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pun terjun ke berbagai bidang bisnis. Nunu
bergelut dengan usaha perikanan, sementara
teman seangkatannya ada yang bergerak di
perbengkelan, buka toko, peternakan, dan
lainnya.
Di masa itu, bidang bisnis memang belum
seramai sekarang. Bisnis yang ada masih sangat
konvensional. “Bisnisnya sangat konvensional. Di
masa itu, sambil kuliah saya ngurusin ikan. Ada
yang ngurus kelinci, buka bengkel, dan lain-lain.
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Tahun 1980-an, orang tidak mikir soal bisnis,
tapi saya sudah masuk ke bidang tersebut. Jadi
kalau sekarang anak muda ramai-ramai jadi
wirausahawan, ya keren lah,” ungkapnya.
Fase berikutnya, takdir kemudian
menuntunnya untuk masuk pada dunia training
dan motivasi. Diakuinya, bidang training ini
ditemukan dalam rangka pencarian jati dirinya
melalui proses yang tidak instan. “Dulu saya
tidak tahu bidang ini apa namanya, orang
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menyebutnya sebagai motivasi. Saya ternyata
punya kelebihan, skill, dan semangat di bidang
motivasi ini.”
Inspirasinya dilatarbelakangi dari
pemikirannya tentang the science of life, seni
dan ilmu kehidupan. Merujuk bidang lainnya,
tari, misalnya, ada yang mempelajarinya. Lalu,
bidang beladiri, ada yang mempelajari dan ada
sekolahnya. Demikian juga berbagai bidang
lainnya. Tapi seni dan ilmu hidup itu sekolahnya
dimana, inilah yang membuat Nunu tertarik.
“Saya buat sekolah yang mempelajari seni dan
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ilmu hidup melalui Mind Management Center,”
ucapnya.
Pada 2002 nama Mind Management
Center pun diubah menjadi Katahati Institute.
Lembaga ini dikenal sebagai penyedia pelatihan
transformasional dengan piranti Teknologi
Kekuatan Hati yang efektif, memberikan
jalan dan cara bagaimana meraih kesuksesan
dengan mengoptimalkan kesempurnaan
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yang telah dimiliki oleh setiap manusia
dengan menggunakan teknologi berdasarkan
perkembangan ilmu pengetahuan, kreativitas,
teknologi gelombang otak dan gelombang
emosi yang telah terbukti di beberapa Negara
maju seperti Amerika, Australia dan lainnya.
“Awalnya dari otak, lalu ke hati, jadilah
Katahati. Pakai otak pakai hati. Kalau otak

saja, nantinya akal-akalan. Pakai hati agar ada
keseimbangan. Saya belajar dari dari banyak
orang di lapangan. Lalu diformulasikan menjadi
sesuatu yang mudah dicerna,” ucap penulis
buku Quantum Ikhlas, Zona Ikhlas, dan Karakter
360 ini.
Di bidang training, Nunu lebih memosisikan
diri dalam genre terbaru, self leadership. Genre
ini, disebutnya, meramu semua bidang training.
Fokus di bidang kepemimpinan diri, saat ini
sudah ratusan ribu orang yang terinspirasi dari
motivasi yang diberikannya.
Nunu juga tercatat pernah menjadi
konsultan bagi banyak perusahaan marketing
di Tanah Air. Tak hanya itu, dari tahun 1990-an
dirinya pernah terjun ke bidang periklanan dan
industri film. “Tapi karier saya kebanyakan di
bidang marketing lantaran saya senang bicara
dengan orang.”
Dengan tren digitalisasi yang semakin
merebak, arah bisnis Katahati juga mulai
bergerak ke digital, misalnya membuat webinar,
dan lainnya. Menurutnya, tren zaman ini mau
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tidak mau harus diikuti agar tidak ketinggalan.
Hal ini juga perlu disikapi oleh pelaku usaha
bidang lainnya.
Ke depan, ia berharap agar spirit
kewirausahaan nasional yang makin tumbuh
tetap dijaga dengan baik. Spirit inilah yang akan
membuat Indonesia menjadi hebat di masa
depan.
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Nunu memberi tiga pesan penting untuk
para pelaku usaha di Tanah Air. Pertama,
tentang adab. Diharapkan agar startup
Indonesia bisa berkembang dengan beradab.
Kedua, akhlak. Ketiga, ketulusan hati. Bisnis itu
tentang hati. Untung-rugi itu urusan hati. Kalau
Anda rugi, tidak usah marah. Kalau bangkrut
jangan salahkan pesaing bisnis, konsumen, dan
lainnya. Cek diri Anda, koreksilah diri kita. Itulah
adab sebagai pengusaha,” demikian Nunu.
Melalui Katahati Institute, Nunu terus
mendorong agar manusia bisa merasakan hidup
yang sebenarnya. (Cucun Hendriana/Foto:
Reza, ist)
@eMajels

Salsabila Alisya Putri

Buka Usaha
Berkat Imajinasi

Imajinasi bisa membawa keuntungan.
Apalagi ditambah dengan passion
maka akan menghasilkan karya yang
unik. Setidaknya hal itu yang dialami
oleh Salsabila Alisya Putri. Berawal
dari sekadar imajinasi, akhirnya
perempuan yang akrab dipanggil Salsa
ini memberanikan diri untuk memulai
sebuah usaha yang memproduksi mulai
dari pakaian hingga tas dengan warnawarna pop yang masih jarang digunakan.
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N

amun sebenarnya ada alasan lain
yang mendasari anak sulung dari dua
bersaudara ini. Yaitu kekhawatirannya
karena masih jarang ada brand
yang berani menggunakan warna-warna
pop. Kendati sudah merencanakan membuka
usaha sejak kuliah semester 3 tapi Salsa
baru benar-benar memulai usaha pada saat
semester 4. Walau tidak memiliki latar belakang
pendidikan bisnis atau berasal dari lingkungan
pembisnis, tak menyurutkan keinginan Salsa
untuk membangun bisnisnya sendiri. “Dasar
saya karena mengambil prodi Desain Grafis,
maka dari itu saya memberanikan diri untuk
mendesain produk-produk sendiri.”

Maka ia pun mendirikan Popiro. Nama
tersebut berasal dari dua kata yaitu Pop dan
Iro. Dalam bahasa Jepang berarti warna.
Itu lah mengapa Salsa mengusung tema
happiness. “Tema tersebut memiliki benang
merah nama brand saya yakni menggunakan
warna-warna pop. Karena saya ingin
memiliki image sebagai brand yang dapat
selalu memberikan kebahagiaan bagi para
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penggunanya,” tutur penggemar travelling
ini. Salsa mengeluarkan modal awal kurang
lebih di bawah 10 juta rupiah. Modal tersebut
digunakan untuk membuat langsung beberapa
produk sekaligus. “Karena pada saat launching
saya langsung mengeluarkan bank produk,
yaitu t-shirt 6 desain, tote bag 3 desain, dan
belt 3 desain,” tukasnya. Selain untuk biaya
produksi, perempuan kelahiran Jakarta ini juga
menggunakan modal tersebut untuk membeli
domain website.
Salsa kemudian menceritakan proses
pembuatan produknya yang menurutnya
ternyata tidak semudah kelihatannya. “Saya
mengawali dengan membayangkan apa yang

akan dibuat kemudian direalisasikan ke dalam
bentuk digital,” tuturnya. Selanjutnya Salsa
berkonsultasi dengan orang terdekat yang
dipercayanya memiliki taste design yang bagus.
Baru setelah itu, Salsa melakukan produksi
melalui vendor yang sudah dikenal baik olehnya.
Untuk bahan baku, Salsa mendapat beberapa
sample bahan dari vendor lalu tinggal pilih yang
sesuai dengan kemauannya.
Salsa tidak hanya menjual pakaian saja tapi
sudah beberapa item produk yang diproduksi.
“Sejauh ini sudah ada 34 produk yang terdiri
dari tas, t-shirt, pouch, tempat pensil, dan
notebook.” Setiap desain, Salsa hanya
mematok satu hingga dua lusin karena
menggunakan sistem limited edition dan
dibanderol dengan harga Rp25.000 sampai
Rp24.500.
Dalam memasarkan produknya, Salsa sejauh
ini ia masih mengandalkan media sosial sebagai
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wadahnya untuk promosi. “Selain media sosial
saya juga memiliki domain website. Karena saat
ini saya belum memiliki offline store.” Melalui
wadah penjualan seperti itu, Salsa berharap
memberikan kemudahan bagi para pembeli. Hal
tersebut terbukti karena hasil karyanya sudah
tersebar di seluruh indonesia. “Sebenarnya ada
@eMajels

juga beberapa permintaan worldwide shipping
tetapi saya merasa belum berkemampuan untuk
itu,” imbuhnya.
Sementara kendala yang harus dihadapi,
Salsa mengaku menemui kesulitan yang cukup
banyak. Karena masih berststus sebagai seorang
mahasiswi sehingga harus pandai membagi
waktunya. Tak jarang ketika permintaan
konsumen sedang banyak dari yang diproduksi,
cukup membuatnya kewalahan. “Soalnya
saya masih menangani semuanya sendiri.
Mulai dari tahap desain, control produksi ke
vendor, foto produk, terima orderan, hingga
mengirim barang ke ekspedisi.” Namun karena
keinginannya sangat kuat dalam berbisnis maka
perempuan yang hobi menonton film ini harus
memikirkan cara untuk mengatasinya yaitu
dengan membatasi semuanya sesuai dengan
batas kemampuan yang dimiliki. “Saya tidak
ingin memaksakan diri karena saya masih
terbilang baru. Jadi cukup kerjakan yang
prioritas terlebih dahulu semampu saya.”
Demikian pula dalam menghadapi
competitor. Agar mampu bersaing maka Salsa
merasa harus banyak mengulik dan melihat
kondisi pasar yang saat ini terjadi. Jika ada
brand lain yang secara sengaja atau tidak
mengeluarkan produk yang setipe dengan
produknya, Salsa akan lebih menggali idenya
lagi untuk membuat sesuatu yang baru. “Selain
itu saya juga harus rajin-rajin melihat keadaan
sekitar agar saya tidak melakukan plagiarisme,”
jelasnya.
Walau omzetnya belum terlalu besar
namun Salsa mengaku nyaman mengerjakan
usahanya ini karena semua sesuai minatnya
dan tanpa paksaan. “Namun di sisi lain, karena
terlalu nyaman fokus terhadap brand sehingga
saya jadi jarang memiliki waktu untuk eksplor
keluar.” Untuk itu ia sudah memiliki rencana ke
depan untuk memajukan usahanya. Ia akan lebih
konsisten terhadap brandnya. “Saya juga akan
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lebih sering mengikuti event-event yang ada
agar lebih dikenal masyarakat dan berharap bisa
selalu berinovasi.”
Salsa pun tak keberatan berbagai tips.
Menurutnya mulai dulu dengan kemampuan
yang ada, jangan terlulu banyak menunda
karena tidak tahu apakah ide akan tetap
menjadi milik kita atau justru akan terlebih
dahulu direalisasikan orang lain. “Terpenting
adalah jangan takut akan pandangan buruk
masyarakat, karena setiap orang memiliki target
pasar masing-masing. Ambil kesempatan yang
ada,” tandasnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
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Maya Watono

Wanita Muda
di Panggung
Bisnis
Advertising
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Terhitung Januari 2019, Maya
Watono dipercaya menjadi Country
CEO Dentsu Aegis Network (DAN)
Indonesia. Sebagai salah satu
Group Advertising agency besar
di Indonesia, terpilihnya Maya
Watono menjadi sejarah baru bagi
industri periklanan di Indonesia.
Di usia yang baru menginjak 36
tahun, Maya Watono menjadi
wanita pertama dan termuda yang
berhasil menempati posisi puncak
kepemimpinan di DAN Indonesia.

D

iketahui, Dentsu Aegis Network
(DAN) Indonesia tersebar
dalam 15 unit brand, yang terdiri
dari Brand Agencies (DwiSapta,
Dentsu Indonesia, Dentsu One, Dentsu
MainAd), Media agencies (DSP MEDIA,
Dentsu X, Carat, Vizeum, Posterscope), Digital
Agencies(Dentsu X Digital, Isobar, ipVK,
iNexus), Brand Activation Agencies (Bee
Activator), & Content Agency (Dentsu X Sport
& Entertainment). Hingga kini DAN Indonesia
memiliki hampir 1.000 karyawan. Dentsu
Aegis Network berkantor pusat di London dan
kantor holding Dentsu Inc. di Tokyo, beroperasi
di 145 negara di seluruh dunia dengan sekitar
300 perusahaan dibawahnya.
“Bertanggung jawab terhadap 1.000
karyawan DAN Indonesia, ini menjadi suatu
tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin
bila skala yang dipimpin cukup besar. Yang kami
jual bukan berupa produk, melainkan service,
idea, dan expertise. Semua yang kami tawarkan
adalah keahlian, bukanlah berupa barang jadi.
Maka dari itu, people are our assets. Sangatlah
penting bagaimana kita me-manage talent yang
ada,” tegas Maya.
Sebelum menempati posisi sebagai
Country CEO DAN Indonesia, Maya Watono
merupakan CEO perusahaan agensi periklanan
lokal terbesar di Indonesia, DwiSapta Group
(A Dentsu Aegis Network) sejak tahun
2017. Dirinya menggantikan posisi ayahnya,
sang pendiri DwiSapta Group. Kenaikan posisi
Maya berbarengan dengan merger perusahaan
keluarganya, DwiSapta, dengan salah satu
agensi periklanan terbesar di dunia, Dentsu
Aegis Network (DAN).
Kiprah Maya Watono di industri periklanan
Indonesia dimulai sejak tahun 2006. Wanita
yang menempuh pendidikan di University
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of Western Australia ini mulai terlibat saat
DwiSapta baru membuka kantor agensi iklan
baru, MainAd di kawasan Cipete, Jakarta
Selatan. Di bawah kepemimpinan Maya, bisnis
MainAd berkembang pesat.
Setelah dinilai mampu memimpin MainAd
dengan baik, pada 2009 Maya mendapat
tanggung jawab baru dengan memegang DSP
Media (Media house agency). Dibawah kendali
Maya, DSP Media tumbuh 5x lipat berkat
perubahan struktur, sistem, dan job flow yang
dilakukan oleh Maya. Sukses memimpin DSP
Media dan MainAd, Maya diangkat menjadi
Managing Director DwiSapta Group pada tahun
2012 menangani 6 perusahaan dan menelurkan
dua perusahaan baru, yaitu Main Media &
iNexus.
Maya Watono memiliki pengaruh besar
di industri periklanan Indonesia dengan
menjadi Ketua International Affairs, Persatuan
Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).
Dibawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil
mengalahkan Thailand dan Philipina pada
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proses bidding kongres bergengsi insan
periklanan se-Asia yaitu Ad Asia 2017.
Terpilihnya Indonesia merupakan suatu
kebanggaan, apalagi P3I sempat absen pada
penyelenggaraan AdAsia selama kurun waktu
dua puluh tahun. Indonesia tercatat terakhir kali
berperan sebagai tuan rumah di AdAsia tahun
1995. AdAsia 2017 dibawah kepemimpinan Maya
berhasil menjadi kongres periklanan se-Asia
terbaik yang pernah ada.
@eMajels

Mengenai trend advertising 2019, Maya
mengatakan saat ini kondisi pasar memang
sedang melambat. Apalagi jika berbicara
mengenai disrupsi, terutama dari sisi digital,
sangat penting bagi kita untuk bisa menyikapi
tantangan yang sedang terjadi saat ini. Karena
disrupsi adalah global trend, yang lalu menjadi
ASEAN trend, dan sekarang menjadi Indonesian
trend. Jadi tidak bisa dipungkiri dengan adanya
fenomena ini, model bisnis pun sudah berubah,
yang tadinya konvensional, sekarang semuanya
sudah mengarah ke digital.
“Apalagi tahun 2019 adalah tahun politik.
Situasi politik selama periode kampanye,
pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
menjadi pertimbangan untuk para pemasang
iklan untuk tetap beriklan atau cenderung wait
and see. Kondisi akhir tahun 2018 bisa menjadi
gambaran. Ketika situasi ekonomi kurang baik
bagi industri, yang ditandai meroketnya nilai
dollar Amerika belanja iklan terkena dampaknya.
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Belanja iklan 2018, menurut Nielsen sampai
dengan Oktober 2018, hanya bertumbuh 4%,”
jelas Maya.
Sebagai pemimpin puncak perusahaan
periklanan DAN Indonesia, untuk menyikapi
perkembangan zaman dirinya melakukan
beragam langkah dengan mendigitalisasi
SDM, proses bisnis, dan klien. Menurutnya,
SDM merupakan ujung tombak perusahaan
periklanan dan harus diberikan senjata-senjata
anyar guna memperkuat daya saing perusahaan.
“Dengan tegas perusahaan
memprioritaskan penanganan SDM, baik dari
segi regional maupun inisiatif sendiri. Kami
juga menyiapkan pelatihan, software, dan tools
untuk dapat mengerti market yang sedang
berkembang. Setiap talent dilengkapi dengan
pengetahuan digital dan workflow agar bisa
beradaptasi dengan lanskap digital terkini,”
demikian Maya. (Choen/Foto: ist)
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Ide bisnis memang bisa berasal dari mana saja.
Demikian pula dengan Mirza Miftahuddin yang
melihat tampilan jas hujan cenderung monoton.
Sebagai orang yang memiliki latar belakang
desain produk ia tergelitik untuk membuat jas
hujan tampil lebih menarik dan gaya.
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M

irza melihat satu industri yang
desainnya hampit tidak pernah
berkembang secara signifikan
adalah jas hujan. Padahal market
size dari industri ini sangatlah besar karena
hampir semua penduduk di Indonesia pernah
merasakan hujan. “Kami melihat ini sebagai
celah, kemudian menciptakan satu produk baru
di industri jas hujan Indonesia. Ide ini mulai kami
garap sekitar tahun 2015 ketika masih berkuliah
di desain produk ITB.” Mirza lalu mendirikan
usaha yang fokus mendesain dan memproduksi
perlengkapan hujan. Dimana desainnya tidak
hanya memperhatikan fungsi saja. “Namun
juga estetika karena memang terdapat added
value lifestyle di setiap produk kita. Untuk visual
branding kami terinspirasi dari gaya estetik
Jepang yang simple dan minimalis.”
Bersama temannya, MIrza patungan dan
berhasil mengumpulkan modal Rp3 juta untuk
membuat stok pertama. Dari modal awal yang
sangat minim tersebut maka terciptalah brand
Ame Raincoat. Untuk penjualan pertama hanya
menggunakan media sosial untuk engage
dengan customer. “Instagram menjadi channel
utama marketing kami. Followers pun tumbuh
seiring waktu ketika penjualan mulai naik dan
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juga diliput oleh beberapa media lokal,” ujar pria
kelahiran Surakarta tersebut.
Sebelum menekuni Ame Raincoat, ketika
berkuliah Mirza pernah mencoba berbagai
macam usaha. Walau tidak memiliki latar
belakang bisnis dan juga keluarga besarnya
mayoritas adalah pegawai, jiwa bisnis Mirza
selalu membara.“Kuliner adalah usaha yang
pertama saya jajal. Saya sempat menyewa satu
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stand di minimarket untuk berjualan roti bakar
dan susu murni,” ujarnya. Namun kandas karena
kesibukan kuliah. Ia juga pernah mengemas
makanan-makanan ringan seperti sale pisang,
kripik jamur dan dibagikan ke warung-warung
di sekitar tempat kos. Lagi-lagi tidak berjalan
dengan baik karena minimnya pendataan. Lalu
bungsu dari tiga bersaudara ini mulai masuk
ke ranah bisnis busana dengan menawarkan
pembuatan seragam custom di toko-toko
di sekitar kampus. “Namun pada akhirnya
bisnis yang bertahan paling lama adalah yang
sekarang.”
Pada awalnya produk yang dibuat
adalah jas hujan dengan model seperti Parka.
Inspirasinya dari internet dan beberapa brandbrand besar. Mirza kemudian menjelaskan
mengenai proses pembuatannya yang
diawali dari sketsa. Dari sketsa ini kemudian
diterjemahkan menjadi pola-pola potongan kain
atau biasa disebut pattern. Pattern ini kemudian
disatukan dengan cara dijahit. Terakhir, agar
tidak tembus air, pada jahitan harus di-seal,
menggunakan seam sealing. “Teknik ini wajib
ada di setiap pembuatan jas hujan,” ujarnya.
Untuk bahan baku yang digunakan termasuk
ke dalam jenis kain atau fabric khusus yakni
technical fabric. Artinya fabric yang memerlukan
perlakuan khusus agar sesuai dengan fungsi
yang diinginkan, dalam hal ini adalah water
resistance. “Kebanyakan kami menggunakan
laminated polyester. Pada dasarnya visualnya
seperti kain pada jaket casual pada umumnya
namun terdapat lapisan tambahan dari latex
yang membuat fabric ini tidak tembus air.”
Menurut Mirza sebenarnya bahan yang mereka
gunakan tersebut termasuk langka di pasaran,
terutama yang sesuai dengan spesifikasi yang
diinginkan. Namun untungnya masih bisa
ditemui di beberapa retail kain di Bandung dan
Tangerang.
Selain jas hujan, belum lama ini adalah
membuat convertible bag yang juga
menggunakan material waterproof. Hanya
saja pada tas ini bisa menjadi dua fungsi yakni
totebag dan juga backpack. Saat ini Ame sendiri
sudah digawangi 4 orang yakni pemilik dan tim
inti yang bertugas sebagai logistik, customer
service, dan illustrator. Beberapa produk pun
sudah mereka buat diantaranya Authentic series
menjadi produk pertama yang merupakan
signature. Gare series, produk outerwear
dengan design anorak dan jumlah yang sangat
limited. Hibi Series, outerwear waterproof
dengan bahan yang lebih ringan. Tidak hanya
jas untuk musim hujan saja, Mirza dan timnya
juga membuat Kochi Series, outerwear yang
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dikeluarkan ketika musim kemarau. “Khusus
untuk dry season, tingkat water resistancenya tidak setinggi Authentic series.” Dengan
berbagai macam seri yang dibuat, maka
kuantitas produksi sekitar 100 hingga200 pieces
per bulan. Sedangkan untuk harga dibanderol
Rp285.000 untuk tas dan Authentic series
Rp499.000. Omzet yang diterima antara Rp50
juta hingga Rp60 juta per bulan.
Agar produknya semakin dikenal, ada dua
cara pemasaran yang dilakukan yakni online
dan offline. Online melalui media sosial seperti
instagram dan website. “Kami sangat aktif
melakukan engagement di instagram, dan
banyak melakukan program seperti giveaway,
endorsement selebgram, diskon, dan instagram
takeover dengan fotografer,” ujar penggemar
Jazz dan math-rock. Sedangkan offline
dipusatkan pada hardsell melalui bazaar bahkan
hingga ke Singapura. “Selain itu kami juga ada
store partnership di Jakarta dan Bandung.”
Melalui pemasaran dengan cara demikian maka
customer pun datang dari berbagai daerah
seperti Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, dan
@eMajels

ke luar negeri yakni Singapura dan Jepang.
Namun Mirza pun tak lepas dari kendala
dan kesulitan menjalankan bisnis ini. Yakni saat
pertama memperkenalkan produk tersebut
kepada konsumen. “Sebagai pionir di produk
raincoat lifestyle di Indonesia, sanagt perlu
memberikan edukasi untuk mengenalkan
produk ini kepada calon konsumen sangat
diperlukan. Untuk mengatasinya adalah dengan
strategi marketing yang menarik seperti endorse
public figure atau giveaway produk,” jelasnya.
Demikian juga dengan pesaing. Sebagai pionir
tentu sangat diuntungkan apalagi menuut
MIrza belum ada kompetitor yang berarti di
industri ini. Oleh karenanya ia dan timnya lebih
senang untuk fokus pada kelebihan produk
sendiri. “Kami harus menjaga konsumen agar
tidak kecewa. Sepreti misalnya ketika ada yang
komplain soal produk atau ada yang ingin
membeli tapi stok sedang kosong.”
Namun sebuah kebanggan telah dirasakan
Mirza dan timnya. Saat berpameran di salah
satu venue di IDEAFEST 2018 lalu ternyata
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presiden Jokowi menyambangi dan membeli
di booth Ame. “Beliau menyenangi produkproduk outerwear kami mungkin cocok dengan
kegiatan pak Presiden yang memang banyak
blusukan ke daerah-daerah dengan cuaca tidak
menentu,” ujar pria yang hobi sketching ini.
Lebih kagetnya lagi ketika presiden memberikan
speech di panggung masih menggunakan
produk tersebut. “Hal tersebut menambah
semangat kami untuk mengembangkan bisnis
ini ke depannya.” Menurut Mirza bertemu
dengan orang yang tepat bisa melejitkan
potensi usaha. Tidak hanya dua hal pentingnya
lagi adalah persistensi, daya juang pebisnis
untuk tidak menyerah dan networking.
Untuk business development selanjutnya
adalah mencoba pasar luar negeri seperti
Asia. “Selanjutnya juga membuka peluang
B2B, karena kami memiliki expertis di bidang
waterproof apparel, sehingga tidak menutup
kemungkinan instansi untuk bisa membuat
jas hujan custom di Ame,” tandas Mirza.
(teks:eri/ft:dok.pri)
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Muhammad Fariz Adisukmawan

MEnyulap
Karung Goni
Jadi Produk
Kerajinan
Cantik
Karung goni bisanya sebagai kemasan
produk biji-bijian atau buat lomba balap
karung. Tapi ternyata karung goni
bisa memiliki fungsi yang lebih luas. Di
tangan orang yang kreatif, karung goni
bisa disulap menjadi sebuah peluang
usaha yang bisa membawa keuntungan.
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M

uhammad Fariz Adisukmawan
bersama kedua rekannya, Ahmad
Fajri dan Rubi Perkasa Untung Awie
merintis usaha yang diberinama
Rumah Karung Goni pada tahun 2014.
Muhammad Fariz Adisukmawan selaku manager
operasional Rumah Karung Goni membeberkan
alasan lain yang mendasari kertertarikan mereka
pada bahan yang ramah lingkungan tersebut.
Mereka ingin mengurangi penggunaan tas
berbahan plastik yang banyak digunakan.
Industri rumahan yang dirintis tersebut bergerak
di bidang produksi suvenir dan pengadaan
bahan baku goni seperti kain dan tali.
Saat itu mereka mengeluarkan modal
sekitar Rp4 juta yang digunakan untuk
membeli bahan baku kain goni saja sebanyak
2 roll. Sedangkan bahan bakunya didapat dari
seorang kenalan. “Kebetulan kita kenal dengan
importir supplier bahan kain goni. Lalu kita
mulai kembangkan usaha dari karung goni,”
tutur Farish panggilan akrab Muhammad Fariz
Adisukmawan. Sebelumnya pria kelahiran
Bandung ini pernah menekuni bisnis lainnya
tapi sayangnya tidak bertahan dan kini lebih
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memilih fokus mengembangkan Rumah Karung
Goni. Farish juga mengaku tidak memiliki lahir
dari lingkungan pembisnis. ”Saya menjalani
usaha ini karena memang teman-teman yang
terjun di dunia bisnis.”
Namun pada perjalanan usaha, mau
tak mau ia dan teman-temannya menemui
kendala dan kesulitan. “Dari pemasaran, belum
banyak orang yang tahu mengenai pentingnya
menggunakan produk ramah lingkungan.
Sedangkan dari proses produksi, serat kain goni
berbeda dengan bahan lainnya,” ujar pria yang
hobi bersepeda dan futsal ini.
Farish kemudian menjelaskan serat goni
tidak selalu rata, sehingga sebelum masuk ke
proses jahit harus dirapikan terlebih dahulu.
“Bahan goni itu dilipat tidak digulung jadi harus
diluruskan dan menghilangkan lipatan tersebut
agar tidak merusak desain produk.” Di samping
itu, proses menjahit memakan waktu cukup
lama karena dibutuhkan kejelian saat memotong
pola, karena goni yang cenderung tidak lurus
sehingga jahitan harus lebih rapat agar tidak
mudah terurai. Untuk itu keahlian dan ketelitian
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sangat dibutuhkan untuk membuat produk agar
berkualitas.
Lalu untuk mengatasi masalah pemasaran
adalah dengan terus menyebarkan pesan agar
masyarakat bisa mengurangi penggunaan
plastik dan beralih ke tas yang bisa digunakan
berulang kali. Oleh karenanya bersama timnya,
ia gencar memasarkan produk mereka ke media
sosial yang dianggap sangat efektif untuk
saat ini. Memaksimalkan online marketing dan
mulai menjalankan pemasaran langsung ke
@eMajels

lapangan ikut pameran, menawarkan ke instansi
langsung.“Hasilnya lumayan. Produk kami sudah
sampai di kota-kota besar di Indonesia.”
Produk yang pertama kali dibuat adalah
pouch atau drawstring. Ternyata responnya
bagus dan banyak peminatnya maka mulailah
berkreasi ke produk lainnya. Kini sudah ada
kurang lebih 10 yang diproduksi yakni pouch,
clutch, tote bag, ransel, bag pack, messenger
bag, sandal, sepatu, table runner, dan place
mat. Kuantitas produk yang dihasilkan dalam
satu bulan tergantung jenis barang yang di
produksi. “Kalau pouch bisa 5.000 pieces
per bulan dan tote bag bisa 2.000 pieces per
bulan. Sedangkan untuk harganya yang paling
murah adalah pouch Rp5.000 dan bag pack
Rp275.000,” jelasnya. Tidak hanya untuk dijual
saja, tapi Farish juga melayani untuk suvenir
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dalam bentuk pouch, clutch, tote bag, dan
place mat, semuanya menggunakan bahan
dasar karung goni. Keuntungan yang diperoleh
sebulan dari Rp30 juta hingga Rp40 juta.
Farish menyadari setiap usaha tentu ada
pasang surutnya. Ia pun merasa senang saat
ketika customer puas dan mengapresiasi
terhadap produk yang telah mereka buat.
Untuk itu agar mampu bersaing Farish
memiliki cara tersendiri. “Kami berusaha tetap
mempertahankan ciri khas dan tetap berinovasi
meluncurkan produk baru.” Farish yakin dengan
fokus dan tekun dalam satu bidang usaha, tidak
pernah kehilangan ciri khas atau diferensiasi
merupakan salah satu kunci sukses dalam usaha.
(teks:eri/ft:dok.pri)

@eMajels

BISNIS SELEB

Beramai-ramai
Bisnis Kuliner
Rice Bowl

Bisnis kuliner memang menarik hati siapa saja. Sebab
bisnis ini dianggap menjadi peluang yang menguntungkan.
Tapi dunia kuliner sangat luas mulai dari makanan hingga
masakan. Beberapa selebriti yang terjun ke dunia kuliner,
ada yang memilih memutuskan untuk berjualan semangkuk
nasi atau rice bowl.
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BISNIS SELEB

J

epang adalah negara asal Rice bowl atau
di sana disebut dengan donburi yang
hadir dari tradisi santap orang Jepang.
Di negara asalnya rice bowl berisi lauk
lokal populer semacam beef sukiyaki atau
potongan seafood segar. Selain itu pada donburi,
lauk pada nasi campur ditata si sekeliling nasi.
Rice bowl di Indonesia telah diadaptasi. Seperti
pemilihan lauk pauk ringan, adanya penambahan
sambal, porsi yang lebih besar dan beragam
topping yang disesuaikan selera.
Tidak hanya rasa yang menggugah selera,
ada magnet lain yang menyebabkan para artis
tertarik bisnis rice bowl yakni praktis. Sebab
semuanya sudah ada dalam satu wadah, nasi
beserta lauknya. Dengan ukuran nasi yang pas
dan tidak terlalu banyak maka bisa disantap
tanpa menyita waktu yang padat. Anda tertarik
bisnis rice bowl? Berikut beberapa artis yang
menekuni bisnis tersebut. Siapa tahu ada yang
bisa Anda jadikan inspirasi.

dan dua jenis saus yaitu bulgogi dan kimchi.
Raffi menggunakan nasi Korea yang pulen
dan kenyal. Melalui aplikasi ojek online khusus,
usaha rice bowl tersebut melayani wilayah
Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang,
Surabaya, Bali dan Pekanbaru.

Luna Maya
Artis satu ini semakin gencar melebarkan
sayap bisnisnya. Di bidang kuliner Luna Maya
bersama temannya mendirikan Waluma
atau Warung Luna Maya. Warung tersebut
menyajikan masakan khas Indonesia yang sehat
dengan berbagai jenis nasi mangkuk atau rice
bowl. Makanan khas Indonesia tersebut tanpa
menggunakan MSG dan semuanya dipanggang.
Topping atau lauk yang tersedia mulai dari
telur hingga ayam. Sedangkan menu andalan di
Waluma adalah olahan ayam mulai dari ayam
matah, ayam balado, ayam sambel ijo, ayam
bawang.

Raffi Ahmad dan
Nagita Slavina
Raffi Ahmad bersama sang istri, Nagita Slavina
memiliki produk makanan baru yang berkonsep
makanan Korea. Makanan tersebut berupa
paket nasi dan lauk yang biasa disebut rice
Bowl bernama Korean Rice Bowl Aigo. Ada
enam varian rasa yang dapat dicoba, dengan
tiga jenis daging yaitu ayam, sapi, dan ikan

95

I Januari 2019 I Tahun XI I

@eMajels

BISNIS SELEB

Natasha Rizki dan
Ratna Galih
Natasha Rizki dan Ratna Galih
kerja sama membangun bisnis
kuliner bernama Sissy Rice.
Ada banyak menu berbahan
dasar nasi yang dijual oleh
dua sahabat tersebut. Mulai
dari nasi gulung atau nasi
bulat hingga rice bowl.
Berbahan utama nasi yang
dibentuk bulat (nasbul) atau
dibungkus daun nori (nasnor),
mereka menginovasikan
dengan ragam isian dan
menu pendamping lain. Ada
lidah cabai hijau, tuna sambal
matah, udang balado, ikan
asin balado, dan ayam taichan.
Mereka juga menyediakan nasi
box yang berisikan tiga lauk
dengan pilihan tuna matah,
ikan asin, ayam taichan, dan
udang balado.

Ananda Omesh dan
Dian Ayu
Pasangan suami istri Ananda
Omesh dan Dian Ayu merambah
dunia kuliner. Mereka merintis
bisnis kuliner bernama Warung
Macan yang mengambil tema
warung makan tradisional. Mereka
terinspirasi karena keduanya suka
makan di warung setelah bekerja.
Bisnis tersebut menjajakan
beragam makanan mulai dari rice
bowl dengan beragam lauk sampai
jajanan tradisional seperti cilok.
Menu unggulannya kikil tumis dan
ayam cabe ijo. Dalam menjalankan
usaha tersebut, mereka dibantu
oleh adiknya yang jago masak dan
lima karyawan.
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BISNIS SELEB

Ruben Onsu dan Sarwendah
Sebelum sukses dengan bisnis kuliner olahan
ayam geprek, Ruben dan Sarwendah memiliki
bisnis rice bowl bernama Warung Besar. Nama
besar sendiri merupakan singkatan dari Ruben
dan Sarwendah. Menu yang ditawarkan pun
beragam, mulai dari Gyudon Pakkeji, Karage
Pakkeji, Combodon Pakkeji hingga Karagedon
Pakkeji. Awalnya Ruben menggunakan koki
dari luar negeri. Tapi seiring berjalannya waktu,
mereka menggunakan koki asli Indonesia yang
sebelumnya sudah diajarkan bagaimana cara
pembuatannya. (teks:eri/ft.ist)

Dian Sastro
Awalnya Dian dan keempat sahabatnya
hanya menyediakan jasa penyedia makanan
sehat untuk keluarga dan orang-orang
terdekatnya. Karena usaha tersebut berjalan
maka Dian mulai mengembangkan bisnis
kuliner makanan sehatnya dengan membuka
restoran cepat saji bernama MAM. Restoran
ini menyajikan beragam makanan sehat.
Terdapat sekitar delapan menu makanan yang
ditawarkan. Semua bahan yang digunakan untuk
makanan ini sangat alami dan diperhatikan
dengan baik mulai dari jumlah kalori dan
lemaknya. Menu yang dijajakan di MAM antara
lain burger, salmon wrap, hingga rice bowl.
Dian berharap mudah-mudahan restorannya ini
bisa menginspirasi orang lain. Yakni makanan
rumahan bisa memiliki citarasa restoran.
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INDUSTRI KREATIF
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Seni Visual
Memiliki Kekuatan
Mengubah Dunia

Lugu Gumilar adalah seorang seniman, desainer, lettering dan
mural artist. Berbekal latar belakang sebagai Sarjana Seni lulusan
Universitas Negeri Malang, sekarang sedang membangun studio
bernama Kalih Studio dan sebuah brand Semburart bersama istrinya,
Najma Achmad. Klien yang menggunakan karya mereka pun
beragam mulai dari perusahaan sampai restoran.
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INDUSTRI KREATIF

S

ebelumnya Lugu pernah bekerja
sebagai Creative & Design Manager di
sebuah perusahaan web development
selama kurang lebih 3 tahun. “Lalu saya
berhenti dan memilih mendirikan kedai kopi
bersama teman selama 2 tahun. Tapi sekarang
saya fokus pada studio dan Sembuart,” tuturnya.
Lugu yakin dengan keahlian yang dimilikinya
akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu
lah yang mendasarinya berani memutuskan
berhenti bekerja.
Lebih lanjut pria kelahiran Batu, Jawa Timur
ini menceritakan bahwa Semburart berdiri tahun
2015, didirikan oleh Najma Achmad yang waktu
itu belum menjadi istrinya. Najma mendesain
sebuah pencil roll tapi belum memiliki nama
brand. “Saya awalnya hanya membantu
mendesain logo dan identity, tapi sekarang
menangani brand dan creative directionnya.”
Sedangkan Kalih Studio berdiri pada Maret
2018. Ia membangun studio tersebut untuk
menampung semua pekerjaan kreatif yang
mereka lakukan bersama setelah menikah.
Dalam berkesenian, Lugu biasanya
menggunakan media dari kertas, kain, tembok
sampai digital. Sudah banyak karya yang
dihasilkan tapi terakhir ia lebih fokus pada
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lettering dan creative direction. Namun Lugu
juga membuat karya dari mulai desain grafis,
branding, visual identity, mural berdasarkan
permintaan klien. “Klien saya beragam. Ada
yang dari perusahaan sampai pemilik kedai
atau restoran.” Bagaimana dengan harga? Pria
penyuka minuman kopi ini mengatakan untuk
karya seni dan desain harganya selalu bervariasi.
Ia menentukan harga dari value atau nilai
sebuah karya dan proyek yang dikerjakannya.

@eMajels

INDUSTRI KREATIF

Untuk memperkenalkan karyanya sejauh
ini Lugu membangun portfolio offline maupun
online, serta refferal. Lugu pun menyadari
dengan adanya persaingan yang cukup
banyak di bidang ini. “Cara menghadapinya
dengan selalu meningkatkan kualitas dan terus
berinovasi.” Untuk mendapatkan ide, Lugu yang
hobi menggambar ini biasanya mendapatkan
inspirasi dari banyak hal seperti lingkungan,
kopi, kehidupan hingga kematian. ”Seringnya
dari apa yang saya lihat dan alami. Seperti
ketika berada di tempat-tempat baru atau ketika
mengalami hal-hal yang mendukung suasana
hati juga dari hal-hal menarik di internet.”
Tidak hanya dalam persaingan saja Lugu
harus bertahan tapi juga kendala dan kesulitan
lainnya. Bungsu dari dua bersaudara ini sadar
bahwa pekerja seni sepertinya harus memiliki
disiplin waktu, profesionalisme, dan selera
yang bagus. Tapi karena nilai proyek dan
kepastian tidak menentu, jadi Lugu merasa
harus bisa memanajemen waktu dan kehidupan
dengan baik agar kehidupan sehari-hari tetap
terus berjalan dengan baik. Meskipun banyak
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tantangannya, Lugu yakin bekerja pada bidang
seperti yang ditekuninya saat ini masih memiliki
prospek yang bagus. “Tantangan terbesar
adalah mengembangkan studio dan brand
ini secara berkesinambungan dan lebih baik
dari sekarang. Namun menjaga suasana hati
dalam berkarya dalam kondisi apapun, serta
menjaga konsistensi itu juga menjadi tantangan
tersendiri,” tutur Lugu.
Termasuk tantangan dalam menghadapi
pandangan orang tentang dunia seni yang
sepertinya tidak menghasilkan uang tidak
seperti usaha lainnya. Menurut Lugu orang yang
memandang seperti itu berarti belum paham
sepenuhnya tentang dunia seni. “Saya sendiri
berusaha fleksibel dalam berkarya. Alasannya
karya yang saya buat punya tujuan bermanfaat
buat orang lain. Selain itu karya yang dibuat bisa
memberikan kesenangan untuk kita sendiri. Hal
itu membuat saya bertahan menjadi seniman
sampai saat ini.”
Untuk itu, Lugu sudah memiliki rencana
ke depan. Yakni ingin mengembangkan
Kalih Studio dengan menambah proyek dan
mempekerjakan lebih banyak tim. Untuk
mengembangkan Semburart ke level yang
lebih tinggi dengan memperbaiki brand dan
meningkatkan jumlah produksi, serta menambah
jumlah tim. “Karena itu kami selalu berinovasi
dan mempelajari perkembangan zaman,” ujar
Lugu tegas. (teks:eri/ft:dok.pri)
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KONSULTASI psikologi

Dr. Andri, SpKJ

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.

Mengelola SDM
dr Andri
Bagaimana cara
memanfaatkan dan
mengelola SDM dalam
sebuah usaha? Terus
terang saya agak
kesulitan dalam hal ini.
Terima kasih.
Himawan, Bogor

Pak Himawan yang baik,
Sumber Daya Manusia memang menjadi modal usaha yang baik. Selain
modal materi, modal SDM juga sangat diperlukan dalam suatu usaha.
Sering kali kita mempunyai modal usaha yang besar tetapi sayangnya
tidak mempunyai modal SDM yang baik. Alhasil modal materi kita
bahkan bisa tergerus. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah
bahwa SDM harus terus dididik dalam suatu proses pembelajaran yang
baik dan berkesinambungan. Kita memahami bahwa tidak mudah
mempertahankan SDM baik di dalam perusahaan kita tetapi proses
itulah yang menjadikannya menarik sehingga kita terus berupaya juga
mengembangkan SMD kita agar mereka bisa bertahan dan betah di
lingkungan kita. Lain daripada itu, pengembangan divisi di dalam
perusahaan juga penting sehingga SDM tidak overlapping dalam
pengerjaannya sehari-hari. Seminar motivasi, seminar atau kursus
yang sesuai dengan bidang SDM di perusahaan banyak membantu
untuk mengembangkan potensi ini. Jangan lupa agar tidak kabur
maka SDM kita perlu mendapatkan perhatian baik dari materi yang
didapat mereka (baik berupa gaji, bonus, asuransi kesehatan). Semoga
bermanfaat. Salam Sehat Jiwa

102

I Januari 2019 I Tahun XI I

@eMajels

KONSULTASI PSIKOLOGI

Mempertahankan
Karyawan

dr Andri,
Saya ingin menanyakan
bagaimana cara untuk
mempertahankan
karyawan agar betah
bekerja dengan kita?
Terima kasih
Yani, Sukabumi

Ibu Yani yang baik,
Salah satu yang sering menjadi krusial dalam Sumber Daya
Manusia dalam hal ini karyawan adalah beberapa saya dengar
berkaitan dengan imbalan yang mereka dapat serta fasilitas
yang didapatkan. Kebanyakan dan saya pikir hampir semua
orang bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang cukup
sesuai dengan kompetensinya. Selain itu juga beberapa
karyawan akan merasa lebih nyaman jika jaminan kesehatan
dirinya dan keluarga terjamin di dalam asuransi. Bonus yang
fair dan jenjang karier yang jelas juga sering menjadi hal yang
berkaitan dengan betah atau tidaknya karyawan. Harapan
untuk menjadi orang yang lebih baik dan berpenghasilan
lebih baik tentu kita mliki jika bekerja dengan orang. Kalau
kebutuhan tercukupi dan suasana lingkungan kerja baik maka
biasanya orang akan sulit pindah. Salam Sehat Jiwa
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BISNIS UNIK

Ngliat Creative

Jeli Melihat
Peluang Usaha
Berbahan Tanah Liat
Menurut Redza Dwi Putra tanah liat adalah bahan yang unik, banyak
hal yang bisa dibuat dari tanah liat. Namun produk dari bahan tersebut
belum banyak di pasaran. Redza pun terpikir untuk mengkreasikan tanah
liat menjadi bentuk yang berbeda. Akhirnya muncul ide untuk membuat
patung dari tanah liat. Sambil membuka usaha, Redza juga ingin lebih
jauh memperkenalkan tanah liat ke masyarakat luas melalui berbagai
kerajinan tanah liat.
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BISNIS UNIK

M

aka sejak 2015, Redza sudah
mulai merintis usaha kerajinan
tersebut dan baru mulai dirilis
setahun kemudian dengan nama
Ngliat Creative. “Ngliat Crative adalah usaha di
bidang patung tanah liat kustom dengan target
segmen pasarnya adalah usia remaja hingga
dewasa,”ujar pria kelahiran Karawang ini. Dari
modal yang dikeluarkan sebesar Rp800.000
digunakan untuk membeli tanah liat, beli
cat, alat lukis, tabung mika, kardus, pita, dan
perlengkapan lain. Pria yang senang olahraga
dan mendengarkan musik ini hanya membuat
patung tanah liat kustom. Karya Redza paling
sering dibeli untuk hadiah wisuda dan juga
pernikahan. Ia bisa menyelesaikan pesanan
hingga 50 produk yang pengemasannya dibuat
secara berbeda-beda. Ada yang frame kayu
dan ada yang tabung. Untuk produk dengan
pengemasan tabung mika harganya antara
Rp85.000 sampai Rp95.000. Untuk produk
patung single dengan frame kayu Rp 150.000
hingga Rp165.000 dan untuk produk couple
frame kayu dijual dengan harga Rp210.000
sampai Rp230.000. Redza mengatakan untuk
harga sebenarnya tergantung tingkat kesulitan
dan bentuk pengemasan. Kesulitannya dalam
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pengemasan yakni menjamin barang sampai
ke pembeli di luar kota dengan aman melalui
ekspedisi pengiriman, karena barang ini mudah
pecah jika terjatuh dan atau terlempar. “Untuk
itu saya selalu memastikan kondisi barang
sebelum dan sesudah dikirim. Selalu tanyakan
kepada penerima kondisi barang saat sampai.”
Untuk saat ini pemasaran melalui media
sosial Instagram dengan akun sintagram
ngliatcreative.id. Hasil karnyanya pun sudah
tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, mulai
dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Tapi saya juga terkadang membuka stand
ketika ada acara wisuda di beberapa kampus.”
Redza menekankan pada dirinya untuk
tidak pernah takut dalam berkarya. “Harus
berani mengambil semua risiko dan membuat
perencanaan sedemikian rinci. Sistem akan
berkembang seiring berjalannya usaha,” ujar
Redza membeberkan kiatnya.
Ke depannya nanti ia ingin membangun tim
yang kompeten di bidangnya, memaksimalkan
pemasaran, membuat media promosi lebih
variatif, partisipatif dan ikut terlibat aktif dalam
banyak event di bidang industri kreatif dalam
ranah desain produk. (teks:eri/foto:dok.pri)
@eMajels

KONSULTASI franchise

Ir. Royandi Junus, MBA

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.

Syarat Menjadi
Franchisor
Pak Royandi,
Saat ingin mewaralabakan usaha, apa
ada syarat yang harus dipenuhi? Jika
ada, apa sajakah itu? Bagaimana dengan
pemilihan mitra/franchise? Terima kasih
atas penjelasannya.

Pak Akmal yang baik,
Syarat bila ingin mewaralabakan usaha
adalah bisnis anda telah “sukses.” Artinya Anda
telah “paham” mengenai bisnis yang ingin Anda
pasarkan secara waralaba. Bila Anda paham
bisnis tersebut, maka Anda telah memiliki (dan
akan dapat menentukan) “Bisnis Model” dari
bisnis Anda. Pemahaman Anda akan dapat
“membimbing” orang-orang yang ingin menjadi
penerima waralaba bisnis Anda agar mereka
sukses seperti Anda.
Mengenai siapa saja franchisee dari bisnis
Anda, mereka adalah orang-orang yang Anda
“pilih” sesuai dengan kriteria yang Anda
tetapkan. Kenapa Anda harus memiliki kriteria
dalam pemilihan? Karena yang terpilih hanyalah
mereka yang dapat dan mau menjalankan bisnis
Anda, sehingga akan sukses seperti Anda ketika
menjalankan bisnis model Anda.
Ada beberapa kata pada alinea diatas yang
diletakkan diantara dua tanda kutip. Kata-kata
tersebut adalah: sukses, paham, bisnis model,
membimbing, dan pilih. Kata-kata tersebut akan
dipertajam penjelasannya dibawah ini.
Yang dimaksud dengan “sukses” adalah
usaha yang Anda jalankan sudah kembali modal,
dan masih terus memberikan keuntungan bagi
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Akmal, Bekasi

anda. Dalam franchising (sistem pemasaran
secara waralaba), pengalaman sukses inilah
yang diduplikasi untuk dijalankan oleh orang
lain. Itulah sebabnya kenapa franchisor
selalu memaksakan kehendaknya mengenai
tatacara menjalankan bisnis modelnya. Hal itu
disebabkan pengalamannya dalam menjalankan
bisnis tersebut yang membuatnya sukses. Bila
franchisee tidak mau menjalankan metoda
dari franchisor, maka franchisor yakin bahwa
franchisee akan gagal, karena tidak dijalankan
sesuai dengan pengalaman sukses franchisor
(pemilik bisnis). Kegagalan dalam menjalankan
bisnis model milik franchisor, yang mana
membawa bendera franchisor (merk dan
sistem), akan membawa dampak buruk bagi
brand franchisor. Itu juga sebabnya kenapa
franchisor cenderung untuk memutuskan
hubungan franchise-nya bagi franchisee yang
tidak mau mengikuti tatacara franchisor.

@eMajels

KONSULTASI FRANCHISE

Yang dimaksud dengan
“paham” adalah mengerti
secara teori dan praktek karena
pernah/ sedang menjalankannya.
Mengerti sebab akibatnya. Mulai
dari pengurusan perizinan, cara
menjalankan bisnis, hingga faktorfaktor apa saja yang harus diperkuat
atau dijauhi guna kelancaran
bisnis. Untuk mendapatkan hal
tersebut tentunya membutuhkan
bermacam-macam pengalaman
ketika menjalankan bisnis tersebut.
Artinya, ada satuan waktu yang
perlu dilewati.
Sedangkan bisnis model adalah
sebuah tatacara Anda berbisnis.
Bisnis model yang sukses biasanya
terbentuk dari bisnis konsep yang
berisi mengenai konsep-konsep
kerja, sistem, dan sumber daya
manusia (SDM) yang pebisnis
ciptakan. Konsep kerja adalah gagasan pebisnis
yang konkrit mengenai landasan usaha (misal
filosofi usaha, value, visi-misi, cara berdagang),
serta target market yang dituju (misal Gen X,
Gen Y, umur 15 tahun-25 tahun).
Sistem adalah proses yang teratur
urutannya dalam setiap kegiatan(misal
prosedur kerja). Orientasi dari pembentukan/
terbentuknya sistem adalah dikarenakan
keinginan untuk mencapai efektifitas dan
efisiensi kerja yang terukur. Sedangkan SDM,
adalah akibat dari cara berbisnis yang dipilih
yang mengakibatkan timbulnya pembagian
tugas kerja (struktur organisasi), kualifikasi
pegawai, dan jumlah pegawai.
Ketika ketiga hal tersebut diatas Anda buat
standarnya, yaitu berupa standarisasi bentuk
dan proses, maka terciptalah Bisnis Model anda.
Semua itu tercipta dari pengalaman sukses kerja
Anda. Oleh sebab itu, setiap pebisnis bisa saja
sama-sama sukses, tapi cara suksesnya sangat
mungkin berbeda. Itu pula sebabnya dalam
bisnis yang dipasarkan secara franchising,
walaupun bisnis tersebut sama, tetapi aturan
main yang ditetapkan oleh masing-masing
franchisor selalu berbeda. Semua timbul oleh
sebab pengalaman sukses masing-masing
franhisor, dan tidak bisa dibanding-bandingkan.
Kata lain yang ada dalam tanda kutip
adalah Membimbing. Yang dimaksudkan
dengan membimbing adalah memberikan
bantuan dalam bentuk saran kepada franchisee.
Bagaimana mungkin franchisee dapat
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menjalankan bisnis yang anda kuasai tanpa
diberi pelatihan dan bimbingan. Dan bagaimana
mungkin Anda bisa melatih serta membimbing
franchisee bila Anda belum sukses dalam
menjalankan bisnis tersebut. Dalam Peraturan
Pemerintah nomor 42, tahun 2007, tentang
waralaba, hal inilah yang dimaksudkan sebagai
bantuan secara terus menerus (continuous
supports). Dalam hal ini, pemilik bisnis
(franchisor) bertindak seolah-olah sebagai
konsultan bisnis dari franchisee. Kenapa seperti
konsultan? Karena bisnis tersebut adalah milik
franchisee. Franchisor tidak dapat memaksakan
kehendaknya selain hal yang telah disepakati
bersama dalam Perjanjian Franchise. Franchisor
hanya meminjamkan Kekayaan Intelektual-nya
kepada franchisee dengan imbalan royalty fee,
yang dibayarkan oleh franchisee secara periodik
sesuai kesepakatan.
Terakhir, itulah sebabnya kenapa kata Pilih
diberi dua tanda kutip. Tidak semua calon
franchisee cocok dengan cara kerja franchisor
atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh
Franchisor. Tidak semua calon Franchisee
memiliki karakter yang cocok untuk menjalankan
bisnis yang dipasarkan secara franchising. Maka
sudah selayaknya franchisor harus memilih siapa
orang-orang yang cocok untuk menjalankan
Bisnis Model-nya, karena sukses franchisee
adalah sukses brand dari franchisor.
Selamat berbisnis.

@eMajels

FRANCHISE

SOC.CLEAN

Peluang Segar
Laundry Khusus
Sepatu
Tidak hanya pakaian, sepatu juga menjadi salah
satu barang yang sering dipakai olah banyak
orang. Sama seperti baju, sepatu juga perlu
ada perawatan. Sayangnya tak semua orang
ada waktu membersihkan sepatu. Tentu saja ini
menjadi peluang segar bagi pebisnis laundry
khusus sepatu. Salah satunya adalah Faqih Fikri.
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FRANCHISE

B

erawal dari kegemaran Fiki yang
suka dengan sepatu dan tas. Tidak
hanya gemar akan produknya saja,
tapi ia juga suka menjaga kebersihan
barang-barang miliknya tersebut. Dari situ
ia melihat peluang laundry sepatu dan tas
dengan mendirikan laundry sepatu dengan
nama SOC.CLEAN. Nama tersebut berasal
dari singkatan SOC, Society Of Clean yang
berarti masyarakat dalam kebersihan yang
ditunjukan rasa peduli untuk kalangan semua
masyarakat yang sepatunya kotor agar menjaga
kebersihannya dan CLEAN dari kata bersih.
Faqih menambahkan ia tidak hanya menyukai
produk dan menjaga kebersihan semata namun
masih ada alasan lain yang mendasarinya.

“Saya merasa tertantang untuk memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang
pentingnya perawatan sepatu dan tas dengan
menggunakan bahan khusus.”
Sejak didirikan tahun 2015, Faqih ingin
total dalam melayani customer. Yakni
dengan memberikan garansi, memberikan
stiker,member,dan silikagel pada setiap jasanya.
Melihat prosek usaha yang bagus maka selang
2 tahun yaitu tahun 2017 kemudian,Faqih
membuka kemitraan. Sudah belasan mitra
yang bergabung dari mulai Jakarta, Surabaya,
Yogyakarta, dan Solo. Sedangkan servis yang
diberikan antara lain fast clean, deep clean,
leather care, women shoes, repaint/recolour,
unyellowing, reglue, bag clean, dan snapback
clean.
Paket investasi yang ditawarkan sebesar
Rp28 juta dengan sistem jual beli putus,tetapi
tetap mendapat pendampingan. Dengan nilai
investasi itu maka mitra akan mendapatkan
alat, bahan, serta free training selama 3 hari
untuk area Jawa. Faqih menyebut ada beberapa
keuntungan yang bisa diperoleh mitra. “Sistem
yang tinggal menjalankan dan tidak perlu
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mulai dari nol.” Selain itu Faqih menambahkan
dengan bergabung menjadi mitra maka ikut
menumbuhkan perekonomian di Indonesia
karena membuka lapangan pekerjaan.
Pada bisnisnya ini, pria kelahiran Surakarta
ini mengatakan tidak ada royalti yang dikenakan
karena menggunakan sistem jual beli putus.
Sedangkan untuk balik modal tergantung dari
segi pasar seperti tempat,waktu,daerah, tapi
paling cepat 6 hingga 12 bulan. Persyaratan
yang diberikan untuk mitra adalah menyiapkan
dana untuk franchise,menyiapkan tempat
dan interior, serta menyiapkan SDM. Faqih
juga memberikan jaminan kepada mitra bila
terjadi kerusakan barang atau hilang. “Kami
akan mengganti 3 kali lipat dari harga jasa bila
terjadi kerusakan sedikit.” Namun namanya
tentu mengalami hambatan. Kendala dalam
berwirausaha pun terkadang naik dan turun.
Maka dari itu Faqih memberikan tipsnya.
“Mencari tempat yang sekiranya prospek,
melihat peluang dan target pasarnya harus
jelas. Hanya saja semua harus konsisten, fokus,
dan tetap beriklan baik secara offline maupun
online,” tutup penggemar olahraga bersepeda
ini. (teks:eri/ft:dok.pri)
@eMajels

PROFIL uSAHA

Timurasa

Camilan Lokal
yang Mendunia
Memberdayakan para petani
dan memberikan produk
camilan menyehatkan, itulah
Timurasa. Meski belum lama
berdiri, tapi beragam produk
camilan khas lokal bisa
dikembangkan, tak hanya
di dalam negeri tapi juga
menyebar ke sejumlah negara.
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PROFIL uSAHA

T

ak hanya enak tapi juga menyehatkan,
itulah yang dikembangkan oleh
Timurasa sejak 2017. Erdi Rulianto
bersama Martin, Arif Rahman, dan Sinta,
mengembangkan beragam produk olahan dari
makanan khas di Tanah Air.
Erdi bercerita, Timurasa dimulai pada
2017 saat dirinya memenuhi kebutuhan ekspor
untuk produk kacang kenari. Tak hanya ekspor,
bersama rekannya, dirinya juga memikirkan
bagaimana memasarkannya di pasar domestik.
“Kami mulai bangun untuk pasar lokal. Tapi
kendalanya, masyarakat kita masih belum
banyak yang tahu kacang kenari. Sebab, kenari
hanya hanya tumbuh di kawasan Maluku dan
Kupang. Padahal, produk ini sangat potensial
untuk dikembangkan,” katanya.
Nah, cara agar kacang kenari bisa lebih
dikenal, maka dibuatlah snack. Timurasa
memokuskan diri di pemasaran, sementara
untuk bahan baku bekerjasama dengan
memberdayakan para petani lokal yang
menjadi mitranya. Diakui Erdi, bidang pertanian
itu problemnya adalah para petani tidak
mengetahui potensial marketnya. “Kami tahu
marketnya, kami sampaikan ke para petani jika
peluangnya ada. Mereka produksi, kami yang
menjualkan ke market.”
Timurasa berkomitmen agar kesejahteraan
petani bisa semakin meningkat. Untuk itu,
pihaknya terus mendorong agar para mitranya
bisa scale up produksinya. “Kami membuka
marketnya, sehingga para mitra kami bisa
bertumbuh,” sambung Martin.
Selain kacang kenari, beberapa produk lain
juga dikembangkan oleh Timurasa. Namun yang
harus digarisbawahi, produknya fokus pada
yang natural dan memiliki manfaat kesehatan
yang tinggi. Misalnya, daun kelor yang saat ini
ngetren lantaran manfaatnya bagi kesehatan
tubuh. “Moringa ini memiliki nutrisi yang tinggi
sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Hal inilah
yang terus kami sampaikan ke konsumen,”
ujarnya.
Beberapa produk lokal lainnya seperti gula
aren asal Jawa Barat, andaliman asal Medan,
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Sumatera Utara, dan vanilla. “Andaliman, semua
orang belum tentu tahu tanaman ini, tapi
ternyata memiliki manfaat yang baik bagi tubuh.
Lalu, vanilla yang sedang naik daun di Indonesia.
Hanya saja tata niaganya masih memerlukan
pengelolaan yang lebih baik lagi,” sebut Erdi.
Lebih lanjut Arif mengurai beragam produk
Timurasa lainnya. Dia menyebut ada kakao,
keripik salak, sampai emping garut. Menurutnya,
beragam produk tersebut didapat dari para
mitranya yang tersebar di berbagai daerah
di Indonesia. “Kacang kenari kami bermitra
dengan petani di Maluku dan Kupang, sebulan
kapasitasnya bisa mencapai 2 ton. Lalu gula
aren dengan para petani di Garut, Cianjur, dan
Sukabumi, seminggu bisa capai lebih dari 2 ton.
Lalu andaliman sebanyak 500 kg, vanilla antara
100—200 kg per bulan, dan moringa hingga 5
ton.”
Terkait pasar Timurasa saat ini, Sinta
mengungkapkan jika pihaknya lebih memilih
dengan cara yang paling murah. Mulai dari
komunitas sekitar lalu masuk ke berbagai
marketplace yang ada di Indonesia. Selain itu,
pihaknya juga menggunakan para reseller yang
kini sudah berjumlah 52 reseller yang tersebar di
9 provinsi.
Menariknya lagi, selain merangsek pasar
lokal, Timurasa juga sudah menembus pasar
global, misalnya ke Finlandia, Singapura, dan
Jepang. Ke depan, untuk pangsa pasar ekspor
ini, Timurasa berencana untuk masuk ke pasar
Kanada dan Australia.
Diketahui, di dalam negeri sendiri beragam
produk Timurasa sudah masuk ke berbagai
modern market. Sinta berharap agar produknya
bisa lebih banyak diketahui lagi oleh masyarakat
luas, sehingga ke depan camilan yang tidak
sehat bisa tergantikan oleh camilan yang lebih
menyehatkan. (Choen/Foto: Reza)

@eMajels

KONSULTASI BISNIS

Niam Muiz

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

Perlunya
Menjajaki Pasar

Pak Niam,
Apakah dalam bisnis itu bisa mencobacoba? Seperti menjajaki pasar terlebih
dahulu. Bagaimana dengan risikonya?
Terima kasih.
Danang, Pekalongan

Penjajakan bisnis dengan melihat
kecenderungan pasar adalah langkah yang
baik. Pada dasarnya pasar itu tidak kita lihat
secara langsung dan nyata. Dalam beberapa hal
kadang-kadang pasar tersebut tersembunyi atau
berada dibalik produk lainnya.
Jangan lupa pasar itu tidak hanya berupa
kehadiran atau keberadaan konsumen. Pasar
itu bisa terkait dengan harga, kesanggupan
mereka untuk membeli. Pasar juga bisa terkait
dengan sentimen minat. Yang didasari oleh
latar belakang budaya, selera atau hal lain
yang menentukan seseorang mau membeli.
Di daerah yang banyak warteg sebagai
contoh akan banyak konsumen yang berlalu
lalang. Namun peminat warteg tidak terlalu
menyukai kebiasaan makan roti. Maka hal ini
mengakibatkan sekalipun jumlah hal layak
pasarnya besar namun sentimen seleranya
terkait dengan roti tidak cukup besar oleh sebab
itu jenis ragam makanan yang mungkin tidak
menimbulkan rasa yang khas tapi membawa
selera makan yang besar akan diminati di
wilayah tersebut.
Food truck yang sekarang menggejala
menjajakan banyak hal namun juga setiap jenis
makanan tersebut sukses karena tidak semua
orang yang suka makanan Korea misalnya
bersedia makan dipinggir jalan.
Sebuah brand nutrisi rambut, sebagai
contoh lain tidak banyak diminati pasar
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yang sebetulnya cukup besar. Hanya karena
pandangan bahwa nutrisi rambut seperti
sampo atau jenis lainnya lebih pantas dijajakan
dengan cara mencoba daripada hanya sekadar
ditampilkan di etalase.
Inilah yang dimaksud dengan penjajakan
mengenai kepastian konsumen untuk
memancing kecenderungan membeli dan
Anda dapat melakukan berbagai percobaan
yang bisa dilakukan secara lebih kreatif.
Dan Anda bisa melakukan modifikasimodifikasi sesuai keperluan dan kebutuhan
pasar tersebut. Rumuskan hasil penjajakan
dan terapkan pada produk Anda. Selamat
mencoba
@eMajels

KONSULTASI BISNIS

Bingung Memilih
Pekerjaan
Pak Niam
Saya memiliki dua pekerjaan.
Satu pekerjaan utama dan
yang kedua sampingan dengan
pendapatan yang lumayan.
Setelah dipikir-pikir, saya ingin
fokus pada salah satu saja.
Tapi saya bingung memilihnya.
Memang pekerjaan sampingan
terkadang menyita fokus dan
waktu tapi hasilnya sangat
lumayan. Mohon sarannya.
Terima kasih.
Hartono, Malang

Hidup itu adalah memilih dan setiap pilihan menimbulkan konsekuensi, Anda tidak perlu cemas
menghadapi pilihan tersebut. Jika pekerjaan sampingan anda menghasilkan cukup lumayan namun
hasilnya tidak tetap dan kadang bidang minatnya maka Anda memilih bisnis sampingan tersebut,
maka bersiap-siaplah dengan konsekuensinya.
Ada banyak kisah mengenai pilihan pekerjaan, pekerjaan yg menetap itu bukan sesuatu yang
masuk dalam bidang minat Anda. Oleh karena itu, jika Anda enjoy dengan bisnis sampingan yang
merupakan bagian dari minat maka silahkan lakukan.
Menghadapi konsekuensi fluktuatif maka Anda harus mengetatkan sedemikian rupa disiplin
mengelola keuangan. Hal itu merupakan jalan agar konsekuensi pilihan Anda tidak berakibat buruk
dikemudian hari namun terkekola dengan baik.
Adapun jika pilihan Anda adalah pekerjaan yang selama ini Anda tekuni, maka jangan terbuai
oleh mimpi pada bisnis sampingan. Anda terlalu lama pada perempatan jalan, tidak memilih belok ke
kiri atau ke kanan akan mengakibatkan menjadi tidak positif untuk perkembangan Anda.
Salah satu tips yang biasanya positif, adalah Anda mengupayakan jangka waktu tertentu. Agar
bisnis sampingan tersebut membesar dan dengan demikian dapat menjadi andalan masa depan
Anda. Jika hal ini terwujud maka tidak akan terlalu repot bagi Anda untuk memilih.
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Hotel Butik
Milik Pengusaha
Indonesia
di CBD Sydney

P

engembang properti residensial asal
Australia, Crown Group, secara resmi
membuka hotel terbarunya di Sydney,
SKYE Suites Sydney, yang terintegrasi
dengan menara hunian terbaru, Arc by Crown
Group, di Kent Street, Sydney.
Sebagai apartemen berlayanan butik
bintang lima pertama di Sydney, SKYE Suites
Sydney menawarkan pengalaman resor bintang
lima yang mewah di jantung kota dan memiliki
lobi bertemakan gua es, kolam renang dalam
ruangan yang menawan, dan pusat kebugaran
terbaik.
Arc by Crown Group dibuka pada 18
Oktober 2018. Dirancang oleh arsitek terkenal di
seluruh dunia, Koichi Takada, menara apartemen
setinggi 25 lantai ini memberikan perbedaan
yang mencolok di jantung kawasan CBD
Sydney di 300 Kent Street, dengan lengkungan
khas dan tumpukan batu bata yang menarik
perhatian. Dua menara kaca dan baja yang
mencolok, menjulang ke cakrawala Sydney.
Bangunan ini telah menjadi ikon global dengan
perpaduan sempurna antara keunggulan
arsitektur, fasilitas gaya resor, dan gaya hidup
urban yang mewah.
Diketahui, perusahaan ini didirikan oleh
seorang arsitek bernama Iwan Sunito yang
merupakan seorang insinyur asal Indonesia.
Iwan Sunito meraih gelar Bachelor of
Architecture (Hon) dan Master of Construction
Management dari universitas UNSW. Pada tahun
1993, Iwan Sunito terdaftar sebagai arsitek di
Negara bagian NSW dan dianugerahi UNSW
Eric Daniels Award for Excellence in Residential
Design. Iwan Sunito juga meraih penghargaan
EY Entrepreneur of The Year Award 2013 dan
Property Person Of The Year 2015 dari Urban
Taskforce Australia.
Komisaris dan CEO Crown Group,
Iwan Sunito, mengatakan, “Kami sangat
bersemangat untuk membuka pintu SKYE
Suites Sydney. Menara hunian Arc by Crown
Group telah menetapkan standar baru dalam
integrasi warisan bersejarah dengan arsitektur
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kontemporer dalam pengembangan hunian.
Bangunan itu sendiri adalah mahakarya
arsitektur di CBD dan menjadi ikon global. ”
SKYE Suites Sydney hadir setelah Crown
Group masuk ke dalam industri hotel mewah
melalui SKYE Hotels Suites Parramatta, yang
dibuka pada bulan Agustus 2017.
Direktur Hotel dan Suites Crown Group,
Wayne Taranto, mengatakan, “SKYE Hotel Suites
mendefinisikan kembali batasan pengalaman
hotel mewah bintang 5 bagi pengunjung
domestik dan internasional serta para
pelancong bisnis. Terletak tepat di jantung CBD
Sydney, hanya dengan berjalan kaki untuk ke
tempat terbaik yang dapat ditawarkan Sydney,
termasuk Pusat Konvensi Internasional, Darling
Square, dan Barangaroo. ”

@eMajels

FILE

Kearifan Lokal dan
Teknologi Modern Hasilkan
Produk Istimewa

K

earifan lokal berpadu dengan
teknologi modern menjadi sesuatu
yang istimewa. Hal itu tergambar dari
simbol ikonik kebanggaan khas Aceh
yaitu Pinto Aceh, dipadu teknik modern Laser
Engrave menjadi pencapaian besar Danish Car
Interior dalam pembuatan jok mobil.
Dengan berbekal tekad yang kuat dan
mimpi besar, Afifudin selaku CEO Danish
percaya bahwa karya lokal dan kearifan lokal,
kelak akan diterima khalayak yang lebih luas.
Dalam industri interior mobil ini, Afi cukup
berpengalaman dan berprestasi. Dirinya juga
rutin mengikuti gelaran otomotif bergengsi
seperti GIIAS dan IIMS.
Didukung penuh oleh mentor dan rekanrekan seperjuangan di Indonesia Authorized
Trimmer Summit (IATS), Afi bersama seluruh
jajaran tim Danish seperti menemukan keluarga
dan rumah yang mendukung mimpi besarnya.
Pada GIIAS 2017 mimpi besarnya menjadi
kenyataan, dimana Danish menjadi salah satu
exhibitor yang berhasil membawa Pinto Aceh
dalam sebuah karya Jok Display di sebuah ajang
berskala internasional.
Sementara itu, di level internasional lainnya,
IIMS 2018, Danish kembali sukses membawa
kearifan lokal khas Aceh lainnya yaitu Karawang
Gayo yang menjadi pusat perhatian. Nah, pada
GIIAS 2018 lalu, Pinto Aceh berpadu teknologi
Laser Engrave ini diperkenalkan ke publik.
Melalui kreatifitasnya, Afi sukses membawa
kearifan lokal dikenal di kancah nasional dan
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internasional. Diakuinya, hal ini turut mendorong
generasi muda di tanah kelahirannya terinspirasi
untuk memiliki mimpi yang lebih besar.
Danish banyak hadir di berbagai event dan
pameran seperti di Suzuya Mall Banda Aceh.
“Pada event ini, kami berkolaborasi dengan PT
Dunia Barusa selaku distributor tunggal Toyota
di Aceh dan disponsori oleh Lederlux (Brand
Synthetic Leather) serta didukung IATS,” ucap
Afi.
Menurutnya, di ajang tersebut Danish
menyuguhkan konsep “Technology Laser
Engrave” sebagai tajuk utama bersamaan
dengan “Product Launching Euroleder” yang
merupakan varian produk unggulan teranyar
dari Lederlux. Diketahui, Lederlux sendiri
merupakan brand besar dan menjadi salah
satu yang terbaik di Indonesia. “Kami bangga
karena Lederlux bisa mendampingi Danish pada
event yang istimewa ini. Momen ini sekaligus
ajang peluncuran produk terbarunya di Aceh,”
sebutnya.

@eMajels

FILE

Hyde Residence, Hunian yang
Terinspirasi dari Kota Melbourne

H

yde Residence merupakan chapter
pertama dari pengembangan
Collins Boulevard, sebuah mixeduse development seluas 2,4 hektar
yang dikembangkan Triniti Land. Nama Hyde
terinspirasi dari sebuah nama taman di CBD
kota Melbourne bernama Hyde Park. Melbourne
sendiri menawarkan pengalaman yang berbeda
dengan kota lain di Australia.
Dalam keterangannya, Founder Triniti
Land Bong Chandra menjelaskan, “Kita bisa
melihat gaya hidup dan rutinitas kaum urban di
Melbourne layaknya sebuah kanvas seni. Mereka
memilih menggunakan sneakers saat bekerja,
mengantri di coffee shop, mengikuti workshop
fotografi, dan menghabiskan akhir pecan di live
concert,” ujarnya.
Kota Melbourne dipilih untuk diaplikasikan
dalam konsep Hyde Residence, sebagai
kota yang mengusung nilai-nilai seni. Melalui
kerjasama sinergis dengan Arsitek No 1
Singapura DP Architect, Hyde residence
mencoba untuk menerapkan Melbourne Living
Culture melalui sentuhan arsitektur.
Salah satu aspek yang menjadikan suasana
kota Melbourne berbeda dengan kota lainnya
adalah, Melbourne Coffee Culture. Pengalaman
menelusuri gang kecil di downtown kota
Melbourne, menikmati pastry hangat di pagi
hari, adalah pengalaman yang tidak terlupakan.
“Kami mencoba untuk membawa ambience
kota Melbourne ke HYDE residence dengan
membangun Lifestyle Plaza seluas 16,000
m2 tepat dibawah hunian. Penghuni dapat
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menikmati Local Coffee House, Pastry, Gelato,
dan belanja kebutuhan harian di Collins Food
Market,” jelas Bong.
HYDE Residence berada tepat di titik Nol
segitiga emas Gading Serpong, Alam Sutera,
dan BSD, hanya 800 meter dari Gerbang toll
Gading Serpong dan hanya 5 menit menuju
Binus University, IKEA, Summarecon Mall
Serpong. St Laurensia School, dan Omni
Hospital.
HYDE residence merupakan Fase pertama
dari Superblock Collins Boulevard yang terdiri
dari 3 Residential Tower, Lifestyle Plaza,
Panin Bank Tower, dan 4 Stars Hotel. Dengan
Fasilicas yang memanjakan penghuni mulai
dari 2 Olympic Size Pool, Fitness Center, Kids
playground 1K Jogging Track, Sky Garden dan
Collins Park.
HYDE residence ditawarkan dengan Harga
Perdana Rp 894 juta, dimulai dari pilihan tipe
unit 1 bedroom, 2 bedroom, dan 3 bedroom.
HYDE launch party berlangsung meriah dengan
bintang tamu Special Chef Marinka. Tahap
Pertama HYDE residence pun berhasil terjual
sebanyak 60%.
“Kota sepong merupakan salah satu
kota satelit. Bedanya Serpong kita punya
4 pengembang besar sekaligus dalam area
yang sama. Benefit bagi investor mereka akan
memiliki kompetisi yang sehat. Keuntungan bagi
investor dari harga jual 15-20 persen, sewa 8-12
persen per tahun. Ada 10 ribu mahasiswa Binus
yang menjadi pasar bagi Hyde Residence,”
demikian Bong.
@eMajels

FILE

Catatan Akhir Tahun
BPKN 2018

D

alam kegiatan bertajuk Catatan Akhir
Tahun BPKN, Ardiansyah selaku
Ketua Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) menyampaikan, jika
ketahanan perlindungan konsumen di Indonesia
tidak lagi memadai untuk menghadapi
tantangan perlindungan konsumen saat ini
dan masa depan. Melihat berbagai indikasi,
situasinya sebenarnya malah sangat rawan.
Dirinya merinci berbagai kasus yang terjadi,
misalnya yang terkait dengan e-digital. Contoh
kasusnya seperti kejelasan akses pemulihan
bagi transaksi e-commerce, sistem dan lembaga
pemulihan, lalu terkait kerahasiaan data pribadi.
“Kasus Cambridge Analytica, misalnya, hal ini
membuat RI butuh regulasi jaminan data dan
sistem transaksi elektronik. Belum lagi kasus
fintek yang terus berkembang,” katanya.
BPKN memperkirakan insiden perlindungan
konsumen terkait e-commerce akan meningkat
pesat di tahun mendatang seiring dengan
semakin inklusifnya kehidupan sosial ekonomi
masyarakat dengan jasa teknologi finansial.
Tanpa pengaturan segera oleh pemerintah
atas keberadaan kepastian hukum dan jalur
pemulihan bagi konsumen, insiden-insiden
tersebut berpotensi berkembang tidak
terkendali. Hal ini akan diperkuat oleh semakin

117

I Januari 2019 I Tahun XI I

tingginya lalulintas e-eommerce lintas batas
(cross border).
Diinformasikan, dalam hal jumlah
pengaduan, bidang perumahan menjadi
yang paling banyak diadukan kepada BPKN.
Insiden tertinggi terkait dengan pemulihan
hak konsumen untuk menerima sertifikat atas
unit rumah/tempat tinggal yang menjadi objek
transaksi. Selain itu, beberapa bidang lain
yang juga tingkat pengaduannya tinggi seperti
e-digital, BPJS Kesehatan, dan transportasi
(online, udara, dan laut).
“Berdasarkan data kami, ada 348
pengaduan konsumen perumahan yang masuk
ke BPKN selama 1 tahun terakhir dan kunjungan
lapangan ke beberapa perumahan yang dipilih
secara purposive, ditemukan tingginya keluhan
konsumen yang berspektrum luas. Kasus-kasus
perumahan yang menimbulkan ketidakpastian
hukum: iklan yang menyesatkan, pemahaman
konsumen atas perjanjian/kontrak yang tidak
memadai, cara pembayaran dengan kredit
pemilikan rumah (KPR), status tanah yang
tidak jelas dan klausul baku yang mengalihkan
tanggung jawab, ketidakjelasan adanya
sertifikat, perjanjian dan dokumen yang menjadi
jaminan kredit,” ucap Ardiansyah.

@eMajels

FILE

Energizer Berbagi
Kebahagiaan Bersama
Konsumen
masyarakat luas sesuai dengan tagline korporasi
‘That’s PositivEnergy’,” sebut Brand Manager
Energizer Indonesia, Ferry Kurniawan.
Lebih dekat, kampanye ‘Power of Joy’ yang
berisi serangkaian kegiatan ini diawali dengan
kegiatan Mini Road Show di beberapa kota di
pulau Jawa dan program National Consumer
Promo. Kegiatan Mini Road Show bertujuan
untuk mendekatkan brand Energizer dengan
masyarakat di daerah tersebut serta
meningkat brand awareness.
Kegiatan ini sendiri melibatkan beberapa
sekolah TK dan SD yang berada di sekitar

A

khir tahun menjadi
momen yang menggembirakan bagi
kebanyakan orang dimana hampir
rata-rata merayakan pesta pergantian
tahun dengan berbagai acara yang meriah.
Ditambah adanya libur nasional yang semakin
membuat masyarakat sudah menyiapkan
berbagai kegiatan hiburan yang menyenangkan.
Hal inilah yang
mendasari PT Energizer Indonesia
melalui brand Energizer sebagai pemimpin
kategori yang selalu berinovasi dengan
menghadirkan rangkaian ‘pertama di dunia’
dalam teknologi baterai seperti Baterai Kering
Pertama di Dunia (the world’s first dry cell
battery), Baterai Jam Pertama di Dunia (the
world’s first watch battery), menjadi penyedia
Baterai Alkaline AA dan AAA secara komersial
pertama yang bebas merkuri (making the first
commercially-available zero-mercury AA and
AAA alkaline battery) dan memperkenalkan
Baterai Lithium AA dan AAA 1.5 V pertama di
dunia.
Saat ini baterai Energizer Ultimate
Lithium secara resmi adalah pemimpin Guinness
World Record sebagai Baterai AA paling tahan
lama (longest-lasting AA battery), menggelar
kegiatan akhir tahun dalam big bang kampanye
bertajuk ‘Power of Joy’. “Kegiatan ini menjadi
wadah Energizer berbagi kebahagiaan dengan
konsumennya ini juga merupakan kelanjutan
dari wujud keseriusan dan komitmen untuk
senantiasa menyebarkan energi positif kepada
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lokasi mall Green Pramuka Square, dengan
mengundang perwakilan murid sekolah terpilih
untuk tampil pada acara Energizer ‘Power
of Joy’ yang menghadirkan berbagai
kegiatan talented student yang seru
seperti Menari (Dance), Menyanyi (Sing),
Peragaan Busana (Fashion Show) dan lainnya.
“Dengan rangkaian kegiatan yang
memanjakan konsumen mulai dari promo
produk, permainan hingga ajang talented
student ini, kami berharap kampanye Energizer
‘Power of Joy’ dapat menjadi hiburan keluarga
yang positif dan memberikan wadah bagi anakanak berprestasi untuk tampil dan menoreh
prestasi,” tutup Ferry.

@eMajels
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Adira Insurance
Gelar IRSA 2018

M

enurut data dari Korlantas Polri,
tahun 2017 masih tercatat sebanyak
98.414 kasus kecelakaan lalulintas
atau turun sekitar 7% dibandingkan
tahun 2016 yang sebanyak 105.374 kasus.
Dampak kecelakaan tersebut merenggut sekitar
24.213 jiwa pada 2017. Angka ini turun sekitar
6% dibandingkan setahun sebelumnya yang
sebanyak 25.859 jiwa. Walaupun mengalami
penururan setiap tahunnya, namun masih relatif
tinggi dan diperlukan partisipasi dan kolobarasi
semua pihak untuk mewujudkan zero accident
di Indonesia.
Melihat kondisi tersebut
dan berbekal visi dan misi
Adira Insurance melalui
kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) yang
dimilikinya yaitu kampanye
I Wanna Get Home Safely!
lahirlah sebuah ajang
penganugerahan bertajuk
‘Indonesia Road Safety Award’
(IRSA) yang terus berupaya
mengajak seluruh lapisan
masyarakat, baik Pemerintah,
pihak lembaga swadaya
masyarakat, swasta, media,
dan berbagai pihak lainnya
untuk menerapkan sistem
tata kelola keselamatan
jalan yang baik di kota dan
kabupatennya masing-masing.
Setelah sukses diselenggarakan di tahuntahun sebelumnya, penganugerahan IRSA
2018 ini menjadi yang keenam kalinya. Tahun
ini, acara penganugerahan dihadiri oleh Prof.
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,
SE.,M.UP., Ph.D. selaku Menteri Perencanan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, lr.
Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan,
Irjen Pol Refdi Andri selaku Kepala Korps Lalu
Lintas Republik Indonesia serta para bupati dan
walikota finalis IRSA 2018.
Julian Noor, Chief Executive Adira
Insurance, mengungkapkan, “IRSA didukung
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penuh oleh Kementerian Perencanaan dan
Pembangunan NasionaI/BAPPENAS sebagai
kordinator 5 pilar keselamatan jalan. Ini kedua
kalinya hasil riset IRSA dijadikan laporan yang
disampaikan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS
di kancah internasional dalam hal penerapan
tata kelola keselamatan jalan,” kata Julian.
Di tahun 2018, tercatat sebanyak 137 kota
dan kabupaten yang ikut serta dalam IRSA 2018.
Dari 137 peserta, terpilih 23 kota dan kabupaten
finalis IRSA 2018. 23 finalis terpilih, berdasarkan
data-data keselamatan jalan seperti jumlah
penduduk, luas wilayah, jumlah kecelakaan,

jumlah fatalitas kecelakaan, dan data
pendukung lainnya melalui tahap shortlisting.
“Dengan mengangkat tema smart city far
road safety, kami melihat bahwa konsep ini
wajib diterapkan di kota & kabupaten untuk
memudahkan masyarakat mendapatkan layanan
dalam bidang keselamatan jalan yang cepat
dan akurat. Salah satu kota di Indonesia yang
telah menerapkan smart city dalam bidang
keselamatan jalan adalah Kota Surabaya,
yang pada IRSA 2018 ini meraih penghargaan
sebagai The Most Inspiring City in Road Safety,”
demikian Julian.

@eMajels
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Brankas untuk
Keperluan Bisnis

B

erpengalaman lebih dari 80 tahun,
Sentry Safe merupakan brankas
dengan penjualan tertinggi di Amerika
Serikat dan telah didistribusikan lebih
dari 35 negara di seluruh dunia. Diketahui,
semua brankas Sentry Safe dilengkapi dengan
fitur tahan api dengan durasi yang berbedabeda. Brankas Sentry Safe juga telah memiliki
sertifikat UL dan ETL karena telah lulus dalam
uji ketahanan terhadap api.
Dalam keterangannya, Eric Adi Saputra
selaku Product Manager PT Kawan Lama Inovasi
menerangkan, Sentry Safe S6770 merupakan
brankas yang didesain khusus agar aman dari
kebakaran dan pencurian.
“Brankas ini dapat tahan terbakar selama
1 jam pada suhu 927 derajat Celcius dan telah
lolos uji bantingan dengan dijatuhkan dari
ketinggian 4,5m. Brankas dengan ukuran
87.6 cm x 52.1 cm x 55.9 cm dan berat ini
bisa digunakan untuk menyimpan dokumen
dengan ukuran folio dan brankas ini juga
aman digunakan untuk menyimpan media
penyimpanan seperti USB drive, CD, dan DVD,”
jelasnya.
Dia melanjutkan, Sentry Safe S6770
memiliki keunggulan lain, yakni dengan
menggunakan 2 buah sistem pengunci yakni
kunci digital dengan PIN dan anak kunci.
Brankas ini telah dilengkapi dengan 5 buah
locking bolts dan 3 buah dead bolts untuk
memberikan perlindungan yang maksimal dari
pencuri dan orang-orang yang tidak memiliki
kepentingan.
“Produk ini bergaransi 2 tahun terhadap
kerusakan pabrik dan garansi seumur hidup
bila terjadi kebakaran. Sentry Safe S6770
adalah brankas yang tepat untuk digunakan di
kantor ataupun di toko karena memiliki fitur
yang lengkap dan pintar untuk melindungi
dokumen dan barang berharga. Brankas
ini bisa didapatkan di ACE Stores dan
kawanlamainovasi.com dengan harga Rp 17
jutaan,” demikian Eric.
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Kolaborasi Straps
dalam Pengembangan
Tali Jam

A

sal usul Straps tidak lepas dari asal
usul Dutemps, sebuah toko yang
dikreasikan oleh founder Yanto
Chou pada tahun 2011 dikarenakan
pengalamannya sejak 2002 bekerja di sebuah
perusahaan jam yang berkembang pesat saat
ini. Di saat tersebut, founder merasa bahwa
para distributor jam mewah di Jakarta atau

di Indonesia pada umumnya, tidak peduli
akan layanan after sales service dari jam-jam
tersebut. Salah satu utamanya adalah tali
jam, dimana para distributor tersebut tidak
menyediakan ready stock dari tali-tali jam
pengganti.
Berbekal adanya peluang bisnis tersebut
maka pada tahun 2011, Dutemps berdiri di
Bengkel Fairground SCBD yang menawarkan
tali jam tangan branded, pemutar jam
dan trading jam. Seiring waktu, semakin
banyak koleksi yang dimiliki Dutemps dan tidak
berujung hanya pada original branded saja
tetapi semua tali jam berkualitas diminta
utk diproduksi, sehingga koleksi semakin
banyak, maka dari sanalah tercetus sebuah
konsep Straps.
Di tahun 2013, akhirnya konsep Straps lahir.
Saat ini perusahaan diakui sebagai penyedia
tali jam dan leather bracelet terlengkap
yang ada di pasar Indonesia,
dimana Straps menyediakan tali jam berbahan
besi, nylon, leather, perlon, jeans, batik, stingray,
phyton hingga crocodile dengan ukuran mulai
dari 14mm sampai dengan 28mm. Tak hanya tali
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jam, perusahaan ini juga menghadirkan deretan
koleksi gelang handmade.
Yanto Chou selaku founder mengatakan,
“Kami melihat peluang yang masih besar
di pasar aksesoris jam tangan dan gelang
di Indonesia. Dan aksesoris jam ini pun
sedikit banyak dapat menandakan jati diri
sang pemilik, yang juga dapat disesuaikan
dengan occassion yang berbeda. Dengan
kebutuhan tersebut maka saat ini, masyarakat
modern Indonesia pun tak hanya memiliki 1 buah
jam tangan saja, tetapi bahkan hingga beberapa
buah yang model atau desainnya disesuaikan
dengan kebutuhan. Kami optimis dapat menjadi
pilihan chic untuk segala kebutuhan aksesoris
jam dan gelang konsumen Tanah Air,” katanya.
Straps melakukan berbagai macam
personalisasi baik secara major maupun minor.
Untuk major seperti kerjasama dengan Harley
Davidson dengan dibuat koleksi tersendiri
didesain dari scratch. Pihaknya berkomitmen
untuk terus mengembangkan diri dengan
metode-metode personalisasi yang terbaru.
Kolaborasi Straps dilakukan pertama kali
pada 2015 dengan Harley Davidson USA. Kala itu
diminta untuk membuat sesuatu yang berbeda
untuk aksesoris yang dapat dipakai oleh
para bikers, yang kemudian membawa Straps
menjalankan kolaborasi ini secara terus menerus
hingga saat ini dengan Harley Davidson
Club Indonesia.
Pada tahun 2018 ini, Straps juga menjalin
kolaborasi baru dengan dua mitra lainnya, yakni
Ciayo Corp dan Wecare.id. “Dengan kolaborasi
ini kami ingin menunjukkan banyak sisi positif
yang tak hanya merupakan produk tali jam dan
gelang yang memiliki kualitas premium dengan
koleksi yang paling lengkap, namun kami pun
memiliki komitmen dan kontribusi untuk berbagi
kepada sesama,” jelas Yanto.
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Temukan passion Anda dalam berbisnis
Sentuh iPad dan buka aplikasi

eMajels

Inspirasi dan peluang bisnis lengkap di tangan Anda
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