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SURAT REDAKSI

Indonesia Belanja Online Rp413 Triliun

P

ernyataan Indonesia bakal memimpin pasar e-commerse di Asia Tenggara, mungkin saja
bukan sekadar isapan jempol. Salah satu indikatornya, seperti yang disampaikan oleh Vice
Chairman Alibaba Group Joe Tsai. Dia memprediksi, total transaksi atau Gross Merchandise
Volume (GMV) di pasar online Indonesia pada 2018 mencapai USD 28 miliar, atau sekitar
Rp413 triliun. Setiap hari terjadi transaksi online. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ratusan
juta jiwa, tentu saja membuat kebutuhan jasa pengiriman meningkat, selaras dengan peningkatan
bisnis online. PT Pos berani pasang target mendapat Rp3.3 triliun dari jasa kurir pada tahun lalu.
Konsumen yang begitu mudah dalam memilih produk, membandingkan harga, hingga membaca
ulasan produk, membuat mereka beralih ke pasar online daripada pasar fisik. Konsumen pergi ke
toko demi mendapat produk yang mereka inginkan, sudah sangat berkurang jumlahnya. Cukup
dengan menggunakan telepon genggam, pilih barang, order dan transfer pembayaran, kurir akan
mengantar barang yang dibeli hingga sampai ke alamat. Proses jual-beli inilah yang membuat bisnis
pengiriman barang atau kurir menjadi sangat menjanjikan untuk dijalani! Anda tertarik?
akan
mengupasnya untuk Anda.
Salam,

A. Widodo
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Panduan Bisnis

KURIR
9
Peluang

Zaroni, Head of Consulting Division Supply Chain
Indonesia (SCI) mengatakan, setiap industri selalu
membutuhkan layanan logistik, untuk mengelola
aktivitas rantai pasokan (supply chain)-nya mulai
dari pergerakan barang masuk, proses produksi,
barang jadi, sampai dengan distribusinya ke
konsumen akhir. Semua aktivitas tersebut
memerlukan layanan logistik (pengiriman).
Menurutnya bisnis ini menarik karena pertama
selalu dibutuhkan oleh setiap industri. Kedua,
bisnis logistic terutama pengiriman barang ini
dapat dimasuki siapa saja dengan beragam skala
atau tingkat kebutuhan modal dan kompetensi.

14
Peluang
Seiring dengan perkembangan e-commerce, terutama
marketplace membuat jasa kurir untuk pengiriman
barang semakin dibutuhkan. Laporan Google, terkait
ekonomi digital di Asia Tenggara mencatat Indonesia
bakal menjadi pemimpin pasar e-commerce di
regional tersebut. Pada 2018, skala pasar e-commerce
Indonesia bisa tembus US$12,2 miliar. Ikuti tips
memulai bisnis kurir dan panduan dalam jika ingin
waralaba bisnis pengiriman.

26
Seluk Beluk Jasa
Pengiriman
Bisnis ini adalah usaha yang membutuhkan
kepercayaan dari para konsumen jadi Anda harus
menjaga pelayanan yang optimal, harga yang
menarik dan keakuratan waktu dalam mengirim
barang harus sesuai dengan waktunya. Nah, apalagi
yang harus diketahui tentang bisnis jasa ini?

Lalu bagaimana bisnis kurir menurut Niam Muiz?
Menurutnya jika ingin membuka bisnis ini maka harus
mengenali triknya, perubahan model penjualan,
pentingnya jaringan, dan jenis pembayaran. Simak
ulasannya!
4
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31
5 Keuntungan
Bisnis Kurir
Jasa pengiriman barang masih sangat menjanjikan
dan berpotensi untuk menghasilkan keuntungan
besar. Usaha jasa kurir yang efisien dewasa ini telah
menjadi aspek penting kehidupan masyarakat modern
sehingga sebuah usaha kurir yang berkualitas akan
menjadi bidang usaha yang menjanjikan. Lalu apa saja
keuntungan lain dari bisnis jasa ini?

39
Layanan yang
Diberikan oleh Jasa
Kurir
Jasa pengiriman barang masih memiliki prospek
cerah karena selalu saja ada kebutuhan orang
untuk memindahkan barang dari satu tempat ke
tempat lainnya. Maka tak heran bila semakin banyak
perusahaan jasa pengiriman barang yang baru. Meski
demikian seperti halnya perusahaan jasa layanan
lainnya, kompetisi akan selalu ada, dan yang mampu
unggul dalam hal layanan yang akan mampu bertahan.

42
Strategi Sukses
Bisnis Kurir

Jasa kurir semakin terkenal karena aktivitas belanja
online yang semakin meningkat. Dengan banyaknya
aktivitas belanja online itu maka bisnis jasa pengiriman
juga semakin berkembang. Selain cocok untuk
dengan dunia e-commerce, jasa kurir juga penting
bagi perusahaan lainnya yang membutuhkan layanan
pengiriman yang cepat dan aman. Jika Anda tertarik
membuka usaha di bidang ini, maka perlu mengetahui
strategi apa yang diperlukan agar bisa bersaing.

5
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Macam-Macam
Jasa Kurir

Masyarakat semakin lebih dimudahkan dengan
banyaknya jasa layanan pengiriman barang yang
dapat digunakan untuk mempercepat proses
pengiriman. Dilihat dari macam-macam jasa
pengiriman barang, dibagi berdasarkan pengelola
dan jenis layanan pengiriman yang disediakan.
Apa sajakah itu?

48
Success Story
Westbike Messenger Service diinisiasi oleh
Hendi Rachmat yang bergerak di sektor
pengiriman barang dengan menggunakan
sepeda. Berawal dari mendirikan toko sepeda
fixie dengan nama Westbike, Hendi melihat
peluang lain yang cukup bersinar di bisnis
pengiriman. Atas hal itulah, lantas dirinya
mengubah haluan bisnis dari jualan sepeda
menjadi jasa pengantaran barang. Sedangkan
Deliveree adalah logistik market place yang
menjadi perusahaan logistik khususnya
tracking yang berbasis aplikasi teknologi
dengan fitur-fitur yang terkini. Deliveree
berhasil mendapatkan pendanaan Seri-A
sebesar 14.500.000 USD yang termasuk seri
pendanaan terbesar untuk perusahaan logistik.
Lalu ada pula Mr.Speedy yakni kebutuhan
pengiriman paket dengan menggunakan
sistem industri logistik sehingga barang yang
dikirim bisa sampai pada hari yang sama (same
day delivery service). Mr.Speedy sudah ekspansi
ke 10 negara termasuk Indonesia.

@eMajels

69
Maestro
CLEOSENT RANDING
Bidang digital marketing pada 2012 adalah industri
baru dan masih minim pelakunya, tapi Cleo berani
memasukinya. Dengan keyakinan dan konsistensinya,
saat ini dirinya dengan bendera Valuklik berkibar sebagai
salah satu yang terbesar di industri ini. Bahkan, karena
keberhasilannya tersebut, Cleo juga dianugerahi sebagai
Entrepreneur of The Year 2018 dari Ernst and Young.

79
PENCERAHAN
Generasi milenial inovatif bernama Ken Nathaniel
dan tiga rekannya, Nathania Alethea, David Nicolaus,
dan Yoga Baskara, cukup sukses memikat hati
penyuka seni dekoratif lampu. Berkat personalisasi
lampu, mereka memproduksi 500 buah setiap
bulannya. Memiliki profesi sebagai dokter gigi,
bukan berarti tak bias berwirausaha. Hellen Sanjaya
yang memiliki kegemaran membuat pernak-pernik
telah membuktikannya dengan membuat boneka
berbentuk gigi yang lucu. Ia pun mendapat pesanan
dari Malaysia, Saudi Arabia, dan Turki. Rehan Abdullah
Salam tak menyangka akan menikmati kesuksesan.
Setelah berkali-kali gagal dalam berbisnis bahkan
sampai kehabisan modal akhirnya ia memetik hasil
yang manis. Walau berawal dari gerobak es, tapi ia kini
sukses merintis bisnis cafe dengan menu es cokelat.
Pertumbuhan teknologi dan informasi memaksa para
pebisnis kuliner untuk lebih inovatif dan kreatif dalam
mengelola bisnisnya. Salah satunya adalah kuliner
berbasis sambal yang ternyata memiliki banyak
penggemar. Terbukti dengan banyak orang yang tidak
bisa melewatkan olahan cabai saat bersantap. Hal
inilah yang menjadi alasan berdirinya kuliner dengan
nama Sambal Khas Karmila.
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BISNIS SELEB
Nama Ria Ricis sudah tak asing
lagi. Kiprahnya di YouTube menuai
kesuksesan dengan memiliki lebih dari
8 juta subscriber. Pemilik nama asli
Ria Yunita memang dikenal sebagai
Queen of YouTube. Seiring dengan
namanya yang semakin dikenal,
banyak tawaran menghampirinya
Namun rupanya dunia bisnis juga
menarik perhatiannya. Ia membangun
beberapa bisnis yang dijalaninya dari
mulai pakaian hingga kuliner.
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INDUSTRI KREATIF
Memiliki hobi menggambar sangat memungkinkan
untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Hal tersebut
telah dibuktikan oleh Medy Renaldy. Keahliannya dalam
membuat sketsa wajah membuatnya banyak menerima
pesanan. Akhirnya Medy pun memutuskan untuk
menggabungkan usaha dan hobi menjadi satu.

DESAIN GRAFIS.
Tazdik Zs, Antonius Galih
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Cabang Wisma Indocement
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BISNIS UNIK
Berawal dari hanya iseng untuk mengisi waktu
senggang menunggu diwisuda, membuat
Dhoni Fadliansyah Wahyu menyalurkan
bakatnya di bidang kerajinan. Sejak kecil, Dhoni
memang suka membuat kerajinan tangan dan
idenya kali ini adalah dengan memanfaatkan
cangkang telur.
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Menilik Potensi
Bisnis Kurir

M

enjamurnya bisnis online dan bertahannya bisnis offline tak bisa
disangkal menjadi salah satu ujung
tombak berkembangnya bisnis
kurir. Prospek bidang pengiriman
ini semakin cerah seiring dengan massifnya
tren ekonomi digital. Diperkirakan jasa pengiriman ini terus meningkat selaras dengan
geliat bisnis online.
Berdasarkan laporan Google-Temasek
menyebut, ekonomi digital di Asia Tenggara mencatat Indonesia bakal menjadi pemimpin pasar e-dagang di regional
tersebut. Tiga pemain e-commerce terbesar Asia Tenggara, Lazada, Shopee, dan
Tokopedia bakal menjadi pemain utama
pada sektor tersebut.

8
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Nah, pasar e-dagang yang berpotensi meningkat drastis ke depan inilah yang menjadi potensi besar untuk berkembangnya
sektor bisnis kurir. Raksasa marketplace
seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain,
sangat membutuhkan jasa kurir untuk pengiriman barang dari penjual ke pembeli.
Tak ayal, dengan potensi yang menjanjikan
tersebut, bidang jasa pengiriman ini banyak
dilirik oleh para pelaku usaha. Perusahaan
jasa kurir semakin hari juga terus bertumbuh,
sebutlah seperti JNE, Tiki, J&T, Sicepat, dan
lainnya, serta yang berbasis aplikasi seperti Go-Send, Grab Express, Deliveree, Ninja
Xpress, dan lain-lain.
Zaroni, Head of Consulting Division Supply

@eMajels

Chain Indonesia (SCI) mengatakan, setiap
industri selalu membutuhkan layanan logistik, untuk mengelola aktivitas rantai pasokan
(supply chain)-nya mulai dari pergerakan
barang masuk, proses produksi, barang jadi,
sampai dengan distribusinya ke konsumen
akhir. Semua aktivitas tersebut memerlukan
layanan logistik (pengiriman).
Bisnis sektor ini menjadi salah satu bisnis
yang sangat menarik. Menurutnya, penyebabnya ada dua hal. Pertama, bisnis logistik
ini selalu dibutuhkan oleh setiap industri.
Kedua, bisnis logistic terutama pengiriman
barang ini dapat dimasuki siapa saja dengan beragam skala atau tingkat kebutuhan
modal dan kompetensi. “Boleh dibilang bisnis barrier to entry-nya masih relatif rendah,
meskipun untuk skala layanan logistik yang
semakin advance membutuhkan padat modal, teknologi, dan keahlian yang tinggi,”
ujarnya.
Dirinya juga tak menampik, perkembangan ekonomi digital seperti e-dagang turut
mendorong pertumbuhan industri logistik/
kurir. Akibatnya, persaingan perusahaan di
industri ini terlihat semakin ketat dengan
masuknya logistics provider berskala multinasional yang memiliki akses modal, teknologi, dan jaringan yang mendunia.
Namun, bisnis kurir ini bukan tanpa tantangan. Zaroni mengungkapkan beberapa
tantangan yang kerap dialami oleh pelaku
usaha di bidang ini. Salah satunya terkait
layanan pengiriman yang andal dengan
biaya yang paling efisien. Tapi di sisi lain,
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan cakupan geografi yang sangat luas ini
memerlukan infrastruktur logistik seperti jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, dan
bandara yang baik dan menjangkau semua
daerah di Indonesia.

9
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“Nah,untuk menghubungkan (konektivitas)
antardaerah di Indonesia ini memerlukan
transportasi multimoda. Ini menjadi tantangan bagi industri logistik di Indonesia, dalam proses perpindahan barang antarmoda, termasuk standardisasi dokumen yang
menyertainya,” sebutnya.
Tantangan berikutnya adalah ketersediaan
teknologi, khususnya teknologi informasi
dan komunikasi (ICT) yang menjadi faktor
penting dalam proses operasional layanan.
Belum banyak perusahaan penyedia jasa
ini yang benar-benar menerapkan ICT dalam proses operasional untuk memberikan
layanan yang andal dan visibility, sehingga
pergerakan barang dapat terus dimonitor
dengan baik.
Khusus logistik e-dagang ini memerlukan
layanan transportasi dari negara asal pemasok, khususnya pemasok produk-produk
e-dagang dari pemasok negara Tiongkok,

@eMajels

layanan cross-border terutama customs
clearance di PLB (Pusat Logistik Berikat),
layanan e-fulfillment, dan last mile delivery.
“Hal ini mendorong semakin banyak penyedia jasa logistik e-dagang kelas dunia seperti Lazada, JD.id, yang turut meramaikan
dan memperketat peta kompetisi bisnis
logistik dan kurir.”

Penguatan value proposition dapat dilakukan dengan beberapa strategi inisiatif,
seperti pengembangan layanan yang berorientasi kepada kualitas dan harga yang
bersaing, pengembangan jaringan pelayanan yang luas, dimana perusahaan perlu
membuka pasar secara agresif baik domestik maupun regional.

Zaroni menyebutkan, tingkat pertumbuhan
bisnis ini dalam beberapa tahun terakhir
menunjukkan pertumbuhan di atas GDP,
yaitu CAGR (compound annual growth rate) antara 13% sampai 15% per tahun.
Mengacu pada studi yang dilakukan oleh
lembaga riset seperti Frost & Sullivan, ukuran pasar sektor ini pada tahun 2018 diestimasikan tidak kurang dari Rp2.685 triliun,
atau mengalami pertumbuhan 15,2% dari
tahun 2017.

Kuatnya posisi di pasar domestik juga harus didukung oleh pasar regional. Oleh karena itu, pengembangan wilayah pelayanan
regional juga menjadi prioritas strategi dalam memiliki jaringan pelayanan yang luas.

Dengan pelaku usaha yang semakin semarak, maka bergerak di bidang ini memerlukan inovasi layanan agar mampu bersaing dengan jasa serupa lainnya. Untuk
itulah perusahaan penyedia jasa pengiriman harus terus berupaya memberikan
jasa layanan yang lengkap, cepat, aman,
terintegrasi, dan menjawab kebutuhan pelanggan.

10
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“Lalu, perlu juga melakukan peningkatan
penggunaan brand image. Terkait hal ini,
nilai yang perlu ditonjolkan ialah keamanan
bermitra dan jangkauan pelayanan. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan reputasi. Reputasi menjadi kunci pilihan konsumen untuk menggunakan jasa pengiriman
yang ditawarkan. Reputasi yang paling baik
ialah dengan rekam jejak keberhasilan pelayanan yang pernah dilakukan,” demikian
Zaroni.

@eMajels

Rahasia Sukses
Bisnis Kurir
Industri logistik pada saat ini mengalami perkembangan pesat,
volume transaksi yang terjadi dalam industri ini meningkat
sejalan dengan arus perpindahan barang dari satu tempat ke
tempat lain. Menurut Niam Muiz, jika ingin membuka bisnis
ini maka harus mengenali triknya. Kira-kira apa sajakah itu?
Simak ulasannya berikut ini.

11
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Perubahan Model Penjualan
Hal ini terjadi karena model
penjualan secara toko bergeser
menjadi penjualan secara online
sehingga pasar memerlukan
pengantar barang dari gudang
ke konsumen. Dengan kata lain,
pihak yang merujuk pengiriman
adalah toko-toko online atau
pihak yang terkait dengan
konsumen dimana ia harus
mengirimkan barang ke lokasi
tertentu

12
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Pentingnya Jaringan
Hal ini menggambarkan pula bahwa
ada pihak mediator antara konsumen
yang dikirimi barang dengan produsen
yang memiliki barang. Dengan
gambaran ini pula maka kesuksesan
industri logistik sangat bergantung
pada seberapa besar jejaring pihak
logistik tersebut mengakses mediator ini.
Contoh konkrit yang mungkin bisa
dipelajari adalah satu perusahaan
logistik berhubungan dengan 10 industri
sepatu, maka dalam 1 bulan sudah bisa
diperkirakan berapa jumlah sepatu
yang harus didistribusi ke alamat
pembeli. Apabila industri ini lebih
dari satu maka sudah bisa dipastikan,
perusahaan logistik ini akan laku keras.

13

I Februari 2019 I Tahun XI I

@eMajels

Tips
Salah satu tips agar perusahaan logistik
dapat memberikan layanannya dengan
baik adalah kehadiran counter-counter
logistik di sentra industri online tersebut.
Sehingga perusahaan logistik itu dapat
melayani industri penjualan disatu sisi dan
konsumen pembeli disisi lain.

14
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Terbatasnya Tempat
Pengiriman
Hal ini menjadi berbeda pada
industri logistik pada 20 tahun
silam karena umumnya counter
logistik pada masa tersebut ada
di perkantoran untuk pengiriman
surat. Saat ini pun volume antar
kirim surat-menyurat masih ada
namun diperkirakan dengan
volume yang terbatas dan
digantikan oleh pengiriman
produk online tersebut.

Jenis Pembayaran
Selain yang menjadi menarik
adalah jenis pembayaran
yang beragam dari super kilat
hingga regular. Konon industri
logistik yang biayanya lebih
beragam tersebut menjadi
pilihan konsumen karena dengan
demikian konsumen dapat memilih
paket layanan sesuai dengan
kebutuhannya.Hal lain yang
menjadi rahasia sukses industri
logistik tidak berbeda dengan
apa yang selama ini berlaku.

15
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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.

Peluang Bisnis Kurir

Kepuasan Pelanggan Menentukan
Bertahan atau Tidaknya Bisnis
Jasa Kurir

S

eiring dengan perkembangan e-commerce, terutama marketplace membuat jasa kurir untuk pengiriman
barang semakin dibutuhkan. Laporan Google, terkait ekonomi digital di Asia
Tenggara mencatat Indonesia bakal menjadi
pemimpin pasar e-commerce di regional tersebut. Pada 2018, skala pasar e-commerce Indonesia bisa tembus US$12,2 miliar. Wow!
Bagaimana tidak, setiap hari terjadi banyak
sekali transaksi online di Indonesia yang memiliki penduduk ratusan juta jiwa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kebutuhan
jasa pengiriman diperkirakan meningkat selaras dengan geliat bisnis online.
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Kemudahan konsumen dalam memilih
produk, membandingkan harga, membaca ulasan produk melalui e-commerce, membuat konsumen beralih dari
pasar fisik ke pasar online. Kini mereka tidak perlu lagi melangkahkan kaki
untuk mencari produk yang mereka
inginkan ke berbagai toko, cukup buka
telepon genggam, pilih, bayar transfer dan tinggal menunggu kurir mengirimkan barang ke rumahnya. Inilah yang
membuat bisnis pengiriman barang
atau kurir menjadi sangat menjanjikan
untuk dijalankan!
Pada dasarnya, kurir merupakan sebuah aktivitas pengiriman barang yang
dilakukan secara langsung. Awal mula
terbentuknya kata kurir adalah dari bahasa Yunani curere yang berarti lari, karena pada zaman dahulu seseorang akan
berlari untuk menyampaikan pesan atau
barang.
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Para pebisnis juga melihat peluang bisnis ini karena tingginya
permintaan, sehingga banyak orang mulai terjun menjalankan
bisnis kurir, baik itu membangun sendiri dari nol, ada juga yang
bergabung kedalam waralaba bisnis kurir yang kini bermunculan dan menjanjikan di Indonesia.
Terlebih harga waralabanya umumnya masih relatif murah, sehingga Anda bisa dengan mudah menjalaninya.
Di Jabodetabek sendiri, Anda dapat memperhatikan kepadatan lalu lintas yang ditandai dengan kemacetan dan banyaknya
jumlah kendaraan. Peningkatan kepadatan lalu lintas ini menjadi alasan utama kebutuhan jasa kurir untuk mempermudah
serta mempercepat perpindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

18
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Bagi yang ingin memulai bisnis jasa
kurir, berikut adalah hal yang harus
diperhatikan:
Transportasi dan Media Komunikasi

Sarana transportasi yang paling cocok untuk jasa kurir adalah sepeda
motor, terutama di wilayah Jabodetabek. Selain karena ukurannya
yang kecil sehingga mudah melewati macet, bahan bakar yang
diperlukan sepeda motor juga cukup murah dan biaya perawatan
sepeda motor cukup terjangkau. Dengan begitu, Anda akan
menghemat waktu pengiriman barang serta menghemat biaya modal.
Walaupun juga kini semakin banyak jasa kurir menggunakan sepeda,
lebih cepat, praktis dan tentunya ramah lingkungan.
Media komunikasi yang paling tepat adalah telepon seluler, hal ini
dikarenakan mudah dibawa dan tidak membutuhkan tempat yang
besar. Selain itu, Anda pun dapat dengan cepat menghubungi
serta menerima balasan. Alat komunikasi harus diperhatikan untuk
memudahkan operasional usaha.
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Karyawan/Pegawai (SDM)

Saat memilih karyawan untuk dijadikan sebagai kurir, sebaiknya
pilihlah orang yang mengenal seluk beluk kota hingga jalan
alternatif agar bisa menghindari macet. Selain itu, karakter dan
kepribadian seperti jujur, rajin, dapat dipercaya dan tekun juga
harus diperhatikan. Dan yang paling penting, kurir juga harus
berani bertanggung jawab atas barang yang diantarnya. Ini
menjadi harga mati dalam bisnis pengiriman barang.
Selain mencari karyawan pengantar, Anda juga membutuhkan
karyawan untuk urusan administrasi seperti untuk menerima
order dan berkomunikasi dengan pelanggan. Carilah karyawan
yang teliti, sabar serta sopan dan juga memiliki kemampuan
interpersonal yang baik.
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Media Promosi

Promosi terbaik saat ini, Anda dapat memanfaatkan internet. Tentunya karena biayanya murah, juga cepat dalam menyebarkan informasi
ke banyak orang sekaligus. Contoh penggunaan internet untuk marketing adalah dengan akun sosial media.
Bisa juga menggunakan marketing cara lama seperti brosur dan
pamflet. Caranya, tentukan dahulu target konsumen yang sesuai
dengan cara promosi Anda. Jika mempunyai target konsumen ibu
rumah tangga, maka dapat menyebarkan jasa Anda di pasar atau
pusat perbelanjaan. Jika targetnya adalah karyawan, maka dapat
melakukan promosi ke berbagai perusahaan.
Bisnis jasa kurir Anda juga bisa dengan mudah dikenal konsumen
ketika kita bisa bekerjasama dengan e-commerce. Jika nama jasa
Anda menjadi salah satu pilihan ketika mereka belanja di e-commerce, tentunya brand Anda akan semakin mudah dikenal.
Jika Anda punya modal lebih, bisa juga gunakan media tv, koran,
majalah bahkan baliho atau reklame.
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Pilihan Jasa dan Produk yang ditawarkan

Agar bisnis kurir Anda bertahan dan lebih unggul dari kompetitor, Anda dapat
menawarkan berbagai pilihan paket yang berbeda seperti pengiriman paket atau
dokumen, paket antar jemput paket ke ekspedisi, paket membeli barang pesanan
dan pengantaran barang tersebut ke pelanggan, serta layanan jasa COD (Cash on
Delivery).
Bahkan saat ini kita bisa jasa kurir untuk mengantre tiket untuk jasa transportasi
serta hiburan seperti tiket bus, tiket kereta api, tiket bioskop hingga tiket konser.
Bahkan menawarkan jasa pembelian makanan dan minuman untuk menambah keragaman jasa yang ditawarkan.
Hal ini terjadi karena orang-orang semakin malas untuk keluar rumah karena kemacetan dan polusi di luar rumah, tentunya ini membuat jasa kurir sangat memiliki
peluang emas di era Millenials ini.
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Penanganan Risiko dan
Jaminan Asuransi

Dalam menjalankan bisnis, Anda harus
siap dengan segala risiko yang mungkin
terjadi, misalnya cuaca buruk, kecelakaan
lalu lintas, kerusakan kendaraan, hingga
kemacetan. Masalah ini bisa menghambat
operasional usaha Anda. Maka selalu
siapkan Plan B sebagai cara menghadapi
berbagai hambatan yang terkadang
terjadi diluar dugaan.
Masalah lain juga dapat terjadi dari
masalah komunikasi misalnya salah alamat
karena kesalahan pihak administrasi
atau keterlambatan pengiriman barang.
Berilah jaminan atau asuransi atas barang
yang diantar, misalnya ganti rugi apabila
barang hilang ataupun rusak.
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Berikan kualitas pelayanan
terbaik

Kepuasan pelanggan menentukan
bertahan atau tidaknya bisnis jasa
kurir. Saat pelanggan puas, pelanggan
akan membantu Anda untuk
mempromosikannya kepada orang lain
atau kembali menggunakan jasa yang
ditawarkan. Maka, pastikan selama proses
operasional, dahulukan kualitas pelayanan
dan buatlah konsumen puas dengan
pelayanan Anda!
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Waralaba Bisnis Kurir

Selain membuka sendiri bisnis jasa
pengiriman atau kurir, Anda juga bisa
bergabung menjadi agen atau mitra
wiralaba bisnis jasa kurir yang sudah ada.
Saat ini sudah banyak jasa kurir yang
menyediakan fasilitas menjadi agen.
Perusahaan jasa kurir tersebut membuka
peluang usaha untuk menjadi agen-agen
di berbagai daerah. Hal itu bisa membantu
penyebaran jaringan jasa kurir tersebut.

@eMajels

Modal yang
dibutuhkan untuk
membuka usaha agen
kurir antara lain:
Tempat usaha bisa ruko atau rumah yang strategis
Komputer dan printer
Paket perlengkapan promosi seperti banner dan sebagainya.
Rata-rata, potensi keuntungan dari bisnis agen kurir ini sebesar 20%
dari total omzet yang diperoleh.
Nah, bisnis agen kurir bisa dikombinasikan dengan bisnis online.
Jadi, pemilik agen kurir bisa menciptakan pasarnya sendiri dengan
membuat bisnis online tersebut.
Anda bisa segera langsung mengunjungi website perusahaan kurir
untuk mempelajari bagaimana caranya menjadi bagian dari waralaba
bisnis perusahaan tersebut.
Selamat mencoba bisnis yang menjanjikan ini dan jadilah pengantar
kebahagiaan bagi para pelanggan!
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Seluk Beluk Jasa Pengiriman
Kebutuhan dan permintaan pasar yang tinggi akan
perpindahan jenis barang dari satu tempat ke tempat lain
semakin diminati karena praktis dan relatif terjangkau.
Saat ini zaman yang serba praktis dan padatnya waktu
terutama bagi para pekerja, kehadiran jasa pengiriman
barang atau dokumen lewat kurir lebih efektif dan efisien.
Bisnis ini adalah usaha yang membutuhkan kepercayaan
dari para konsumen jadi Anda harus menjaga pelayanan
yang optimal, harga yang menarik dan keakuratan waktu
dalam mengirim barang harus sesuai dengan waktunya.
Nah, apalagi yang harus diketahui tentang bisnis jasa ini?
Ulasan berikut wajib Anda pahami terlebih dahulu sebelum
memuai usaha. Semoga bermanfaat.
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Modal
Sebelum memulai usaha, Anda perlu
melakukan riset yang baik sehingga yakin
dengan beberapa aspek penghambat
usaha. Salah satu yang utama adalah
keuangan. Bagaimana Anda akan
memasok modal ke bidang usaha
sehingga bisa bersaing dengan usaha
sejenis lainnya.

Pelanggan Potensial
Perusahaan jasa pengiriman barang
adalah perusahaan yang bergerak
dibidang layanan pengiriman barang.
Pengiriman barang terjadi karena adanya
kebutuhan untuk mengirimkan barang
dari satu tempat ke tempat lainnya.
Hampir semua kalangan membutuhkan
jasa kurir untuk mempermudah urusan
mereka. Customer yang berpotensial
menggunakan jasa ini seperti pedagang,
dokter, laboratorium kesehatan, apoteker,
kontraktor, catering, akuntan, toko bunga,
restoran, toko online, sampai rumah
tangga. Karena customer yang beragam
maka layanan yang diberikan oleh jasa
kurir pun bermacam-macam misalnya
layanan antar surat atau paket kecil, alat
medis, atau barang pecah belah. Namun
kini sudah ada layanan-layanan khusus
seperti hanya mengantar makanan saja.
Untuk usaha kurir kategori sedang
atau besar tidak membatasi layanan
tertentu bahkan mungkin sudah lebih
banyak jenis pelayanannya. Tapi jika
Anda masih sebagai pengusaha skala
kecil atau startup, lebih baik Anda bisa
memprioritaskan beberapa layanan
dulu sampai Anda cukup mampu untuk
memberi ragam layanan lainnya.
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Membangun Jaringan
Distribusi Bisnis Kurir
Jika usaha Anda masih baru maka Anda harus
membangun jaringan dan rekanan dengan
distributor maupun produsen. Anda wajib
membangun jaringan dengan berbagai pihak
di industri kurir. Akan lebih bagus lagi jika Anda
memiliki hubungan baik dengan rekan bisnis
karena mereka akan membantu pertumbuhan inti
usaha Anda.

Persaingan Bisnis Kurir
Siapapun dapat memulai usaha kurir karena
memulai usaha kurir tidak selalu terlalu sulit.
Pada dasarnya Anda hanya perlu telepon selular
dan kendaraan seperti motor atau mobil. Namun
karena kemudahan ini pula persaingan cukup ketat
dan bisa berujung pada kegagalan usaha. Bentuk
persaingan usaha kurir adalah harga, layanan,
dan iklan yang semuanya akan menguntungkan
konsumen. Anda harus bersaing dengan brand
besar yang sudah bertahan sekian lama dan
terlanjur dikenal masyarakat. Tapi Anda tidak
boleh pesimis, justru jadikan hal ini membuat Anda
terus aktif memberikan layanan terbaik. Layanan
yang baik akan membuat konsumen tidak hanya
memakai jasa Anda tapi juga merekomendasikan
kepada orang lain.
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Tantangan Memulai
Jasa Kurir
Semua bisnis pasti memiliki
tantangan masing-masing tidak
terkecuali bisnis kurir. Beberapa
tantangan bisa berasal dari
pesaing yang bisa menawarkan
harga murah dan sulit Anda saingi.
Tantangan luar lainnya bisa datang
dari konsumen yang mungkin
menyebabkan tingginya biaya
operasional.

Asuransi Terbaik Untuk
Usaha Jasa Kurir
Sebenarnya semua bisnis
akan membutuhkan asuransi.
Sebuah asuransi akan memberi
perlindungan untuk pemilik usaha
atas kerusakan yang mungkin
terjadi. Sebelum memilih cakupan
polis asuransi, pastikan Anda
memahaminya dengan baik.
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Menjaga Agar
Konsumen Tetap Setia
Anda dapat menjaga hubungan baik
dengan konsumen melalui komunikasi
intens yang mengingatkan
keberadaan usaha Anda. Cepat
memberi jawaban atas pertanyaan
konsumen merupakan salah satu cara
membangun hubungan baik dengan
konsumen. (teks:eri,bbs)
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5 Keuntungan
Bisnis Kurir
Jasa pengiriman barang masih sangat
menjanjikan dan berpotensi untuk menghasilkan
keuntungan besar. Usaha jasa kurir yang
efisien dewasa ini telah menjadi aspek penting
kehidupan masyarakat modern sehingga sebuah
usaha kurir yang berkualitas akan menjadi
bidang usaha yang menjanjikan. Lalu apa saja
keuntungan lain dari bisnis jasa ini?
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1
Bisnis Online Semakin
Ramai
Kecenderungan masyarakat
saat ini yang memilih membeli
atau menjual secara online
sangat berdampak pada bisnis
jasa pengiriman barang karena
sangat dibutuhkan. Bahkan
sampai beberapa tahun bisnis
jasa pengiriman barang ini bisa
sangat menguntungkan.

2
Banyak yang
Membutuhkan
Tidak hanya para pelaku online
shop saja yang membutuhkan
jasa pengiriman. Tapi mulai dari
masyarakat biasa, perusahaan,
hingga pemerintah sekalipun
bisa menjadi customer. Sebuah
usaha kurir yang terpercaya
sangat dibutuhkan masyarakat
berbagai kalangan.
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3
Laris Saat
Momen Tertentu
Jasa pengiriman barang
bukan hanya terus
dibutuhkan setiap hari
saja, tetapi juga bisa
menjadi sangat laris
pada momen-momen
tertentu. Misalnya pada
hari raya keagamaan,
banyak orang yang
membutuhkan jasa
pengiriman barang untuk
mengirimkan sesuatu
kepada keluarga, kerabat,
rekan kerja, hingga
pasangan. Sehingga bagi
pemilik jasa pengiriman
barang, akan merasakan
keuntungan besar pada
momen-momen tertentu
ini.
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4
Belum ada teknologi
pengganti
Bisnis jasa pengiriman barang
masih memiliki prospek yang
bagus ke depannya karena
belum ada teknologi yang bisa
pemindah barang untuk jarak
jauh. Maka tak heran bila
banyak bisnis jasa pengiriman
barang tumbuh subur bahkan
hingga ke daerah terpencil
sekalipun.
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5
Lebih Cepat
Dengan adanya jasa kurir,
berbelanja online dan aktivitas
pengiriman lainnya bisa terjadi
lebih cepat dan juga lebih aman,
karena barang tidak banyak
berpindah tangan. Selain itu,
menggunakan jasa kurir juga
lebih hemat biaya.

@eMajels

Macam-Macam

Jasa
Kurir

Masyarakat semakin lebih
dimudahkan dengan banyaknya
jasa layanan pengiriman
barang yang dapat digunakan
untuk mempercepat proses
pengiriman. Dilihat dari
macam-macam jasa pengiriman
barang, dibagi berdasarkan
pengelola dan jenis layanan
pengiriman yang disediakan.
Apa sajakah itu? Simak
ulasannya berikut.
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Berdasarkan Pengelola Jasa
Berdasarkan dari pengelolanya, jasa pengiriman barang di
Indonesia ada 2 yaitu perusahaan jasa pengiriman barang milik
negara dan perusahaan jasa milik swasta. Perusahaan Jasa
Pengiriman Barang Milik Negara adalah Pos Indonesia. Pos
Indonesia sebagai salah satu perusahaan ekspedisi pertama di
Indonesia. Selain melayani pengiriman barang, Pos Indonesia juga
melayani pengiriman dokumen, surat, uang, dan lain sebagainya.
Untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang dikelola oleh
swasta jumlahnya saat ini sudah lumayan banyak. Bahkan
perusahaan jasa ini akan terus berkembang dengan semakin
banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa-jasa tersebut.
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Berdasarkan Rute Pengiriman
Berdasarkan jenis layanan pengiriman terdapat jalur transportasi
serta layanan fasilitas yang disediakan oleh jasa tersebut yang
meliputi transportasi jalur darat, laut, dan udara.
Rute pengiriman meliputi jasa antar kota yakni keseluruh kotakota di Indonesia, jasa antar pulau yakni juga keseluruh pulau di
Indonesia dan jasa antar negara. Untuk jasa pengiriman barang
antar negara biasanya dilakukan untuk negara-negara di seluruh
dunia. Biasanya tarif untuk jasa ini lebih mahal dibandingkan jasajasa lainnya.
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Sementara jika berdasarkan
jalur transportasi maka ada

transportasi jalur darat, laut, dan
udara. Untuk transportasi jalur darat
menggunakan kendaraan-kendaraan
seperti truk, tronton, elf, colt, sepeda
motor, dan lain sebagainya. Untuk
transportasi jalur laut menggunakan
kapal laut yang meliputi kapal feri, kapal
muatan, kapal-kapal lainnya. Transportasi
jalur udara menggunakan pesawat khusus
pengakutan barang. Biasanya perusahaan
jasa akan bekerjasama dengan biro
maskapai penerbangan dalam proses
pengiriman barang tersebut.
Namun bentuk jasa pengiriman
barang berbeda-beda sesuai dengan
kapasitas dan moda transportasi apa
yang digunakan oleh perusahaan jasa
ekspedisi. Bentuk-bentuk jasa pengiriman
barang yang umum ditawarkan di
Indonesia biasanya adalah yang pertama
Full Truck Load (FTL). Bentuk jasa ini
digunakan untuk menyewa mobil truk
sesuai dengan kebutuhan. Jenis truk
tergantung dengan kapasitas berat atau
volume dari barang yang ingin dikirim.
Kedua adalah Less Than Truck Load
(LTL). Jasa pengantaran barang
dengan menyewa sebagian dari truk.
Pengiriman barang baru bisa berjalan
bila truk sudah terisi full dengan barang.
Oleh sebab itu ada perusahaan jasa
pengiriman barang yang memanfaatkan
peluang ini dengan cara mengumpulkan
muatan barang dari banyak pengguna
jasa sampai bisa memenuhi kapasitas
truk yang dipakai. dengan cara ini
pengguna bisa mendapatkan harga yang
efisien, sedangkan penyedia jasa bisa
mendapatkan keuntungan yang optimal.
(teks:eri,bbs)
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Layanan yang Diberikan
oleh Jasa Kurir
Jasa pengiriman barang masih memiliki prospek
cerah karena selalu saja ada kebutuhan orang
untuk memindahkan barang dari satu tempat
ke tempat lainnya. Maka tak heran bila semakin
banyak perusahaan jasa pengiriman barang
yang baru. Meski demikian seperti halnya
perusahaan jasa layanan lainnya, kompetisi
akan selalu ada, dan yang mampu unggul
dalam hal layanan yang akan mampu bertahan.
Beberapa kebutuhan layanan yang dibutuhkan
oleh pengguna jasa antara lain:
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Port to Port yakni pengiriman
barang dari terminal mulai dari
bandara, pelabuhan, stasiun ke
terminal lainnya.
Port to Door yaitu pengiriman
barang dari terminal seperti bandara
udara, pelabuhan, stasiun ke tempat
pengguna jasa atau bisa dari gudang
dan dari pabrik.
Door to Door adalah pengiriman
barang dari tempat pengguna jasa,
misalnya dari gudang atau dari pabrik
ke tujuan yang diinginkan.
Door to Port ialah pengiriman
barang dari tempat pengguna jasa,
bisa dari gudang, pabrik ke terminal
bandara udara, pelabuhan, stasiun.
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Sistem Tracking. Dengan sistem ini memungkinkan
konsumen bisa memantau jasa kurir online yang sedang
bertugas mengantarkan barangnya.
Sementara e-Wallet adalah proses pembayaran yang bisa
digunakan oleh konsumen, sehingga tidak perlu repot
mentransfer ataupun bayar langsung secara tunai.
Sistem Multidrop. Sistem ini memungkinkan konsumen
mengirimkan barang dari satu asal ke beberapa tujuan
dalam satu kali pengiriman. Begitu juga sebaliknya,
konsumen dapat mengirimkan barang dari beberapa
barang ke satu tujuan. (teks:eri,bbs)
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Strategi Sukses
Bisnis Kurir
Jasa kurir semakin terkenal karena aktivitas belanja
online yang semakin meningkat. Dengan banyaknya
aktivitas belanja online itu maka bisnis jasa pengiriman
juga semakin berkembang. Selain cocok untuk dengan
dunia e-commerce, jasa kurir juga penting bagi
perusahaan lainnya yang membutuhkan layanan
pengiriman yang cepat dan aman. Jika Anda tertarik
membuka usaha di bidang ini, maka perlu mengetahui
strategi apa yang diperlukan agar bisa bersaing.
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Tentukan Lokasi
Menjalankan bisnis ini Anda memang
membutuhkan sebuah tempat untuk melayani
konsumen. Oleh karenanya usahakan Anda bisa
mendapatkan lokasi yang strategis agar konsumen
bisa dengan mudah mendatangi usaha Anda.
Namun jika Anda memiliki lokasi yang kurang
strategis, maka strategi jemput bola bisa Anda
jadikan solusi untuk melayani konsumen yang akan
mengirimkan barangnya. Jadi dalam startegi ini
Anda harus mendatangi rumah konsumen yang
akan menggunakan jasa kurir usaha Anda.

del
iver
y
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Transportasi dan
Wilayah Pelayanan
Bisnis kurir tentu memerlukan sarana
transportasi untuk mengirim barang. Ketika
menentukan jenis kendaraan dan luasan
wilayah operasional akan berpengaruh pada
modal yang akan dikeluarkan. Misalnya Anda
ingin menjangkau wilayah yang luas dan
kiriman barang dalam jumlah besar maka
Anda perlu modal besar untuk mendapatkan
mobil. Sebaliknya bila Anda memang ingin
memulai usaha dengan modal yang kecil, maka
kendaraan berupa motor bisa jadi pilihan.
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Harga
Untuk menentukan harga ini Anda perlu
melakukan survei harga di wilayah Anda.
Dengan demikian Anda dapat menentukan
harga sesuai pasaran. Sehingga Anda bisa
bersaing dan juga tidak terlalu membuangbuang kesempatan mendapatkan laba usaha
karena harga yang terlalu murah.
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Promosi
Karena ini usaha baru
maka Anda memang harus
mempromosikannya.
Sehingga masyarakat akan
bisa mengetahui keberadaan
usaha Anda. Dengan
demikian diharapkan
akan ada permintaan jasa
pengiriman barang yang
datang dan bisnis Anda
pun bisa berjalan serta
mendapatkan keuntungan.
Untuk promosinya, Anda
sesuaikan dengan kebutuhan
dan budget yang dimiliki.
Jika memungkinkan
gunakan promosi offline,
seperti menyebar brosur
atau beriklan di surat
kabar dan promosi online
yang prospeknya untuk
mendatangkan konsumen
lebih besar. (teks:eri,bbs)
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Westbike Messenger Service

Kurir Sepeda dengan 5500
Kiriman Setiap Hari
Bisnis kurir atau pengiriman saat ini tengah bertumbuh pesat.
Berkembangnya online shop dan e-commerce di Indonesia menjadi
salah satu pemantik yang membuat bisnis pengiriman makin
meroket. Bisnis ini berkembang di berbagai area; darat, laut, dan
udara.
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S

emakin terbiasanya masyarakat
dalam berbelanja online, membuat bisnis kurir ini kebanjiran
order. Di darat, selain menggunakan mobil dan motor hingga melibatkan ojek online, saat ini kurir pun merambah ke sepeda. Adalah Westbike
Messenger Service yang diinisiasi oleh
Hendi Rachmat, sejak 2013 bergerak di
sektor pengiriman barang dengan menggunakan sepeda.

jasa pengantaran barang dengan memanfaatkan komunitas yang sudah terbentuk.

Hendi bercerita, awalnya dirinya pada
2010 mendirikan toko sepeda fixie dengan nama Westbike. Di masa itu sepeda
model ini sangat digandrungi oleh banyak pehobi sepeda. Berjalan dua tahun
terbentuklah komunitas Westbike. Nah,
pada 2013 Hendi melihat peluang lain
yang cukup bersinar di bisnis pengiriman.
Atas hal itulah, lantas dirinya mengubah
haluan bisnis dari jualan sepeda menjadi

Mengawalinya dengan dua rider, Westbike mulai bisnis ini di Jakarta. Diakuinya,
respon masyarakat saat itu cukup baik,
umumnya mereka menganggap kehadiran kurir sepeda ini unik. Melalui bisnis
yang dijalaninya, Hendi juga sekaligus
menawarkan jasa yang lebih ramah lingkungan. “Kami tawarkan yang ramah
lingkungan dan orang pun mulai aware
dengan polusi. Ternyata untuk kawasan
bisnis, superblock, dan perkantoran, pen-
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“Saya melihat jika di Jakarta ini makin hari
jalanan kian macet. Saat saya masih bekerja dulu, saya coba berangkat dengan
sepeda, ternyata efektif dan terbebas dari
kemacetan. Sepeda ini kan lebih fleksibel
dibanding motor. Dengan dimensi yang lebih kecil, meskipun kondisi macet sepeda
masih bisa lewat,” ucap Hendi.

@eMajels

sepeda ini ada lagi. “Dulu kan pernah ada
sejarahnya dari PT Pos Indonesia. Sekarang kami bangkitkan lagi, tentu ini tantangan tersendiri. Lalu, masyarakat juga
banyak yang kurang yakin dengan kurir
sepeda, tapi setelah dicoba ternyata bisa.
Untuk pusat bisnis dan perkantoran kami
lebih cepat karena parkirnya lebih mudah,” terangnya.
Bahkan, Westbike juga telah bekerjasama dengan JNE dengan membuat divisi
JNE Eco Courier. Melalui divisi ini, semua
pengantaran JNE di pusat bisnis, perkantoran, mall, dan superblock, mereka kirim
dengan sepeda. Program ini sendiri sudah berjalan sejak 2016 dan kemungkinan
akan dikembangkan di berbagai wilayah
di Indonesia.
giriman dengan sepeda ini jadi lebih cepat,” ungkapnya.
Saat ini rider Westbike sudah berjumlah
80 orang dan tersebar di lima kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan,
dan Lampung. Jasa pengiriman yang diberikannya adalah sameday service (sehari sampai tujuan -red). Paket yang dikirimkan pun dibatasi maksimal berat 3 kg,
umumnya paket berupa dokumen.
Menurut Hendi, peluang industry kurir
cukup menggiurkan. Bahkan pertumbuhannya diprediksi mencapai lebih dari 10
persen per tahun. Bisnis ini tumbuh seiring dengan bertumbuhnya bisnis e-commerce yang menjadi penopangnya.
Terkait kurir sepeda, ada beberapa tantangan yang harus dihadapinya, salah satunya adalah memperkenalkan jika kurir
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pengiriman, Bandung dua titik pengiriman, selebihnya masih satu titik pengiriman di Surabaya, Medan, dan Lampung.”
Hendi merasa tak khawatir dengan persaingan bisnis kurir, terlebih dengan
hadirnya banyak perusahaan kurir baru.
Ia percaya jika masing-masing memiliki
rezekinya tersendiri. Dan yang membuat
dirinya semakin yakin, untuk pemain kurir
sepeda, saat ini hanya ada Westbike. Selebihnya memakai moda transportasi lain;
motor dan mobil. “Kurir sepeda hanya
kami. Tidak ada saingan,” imbuh dia.
Nah, bagaimana dengan ongkos kirimnya? Ada dua paket ongkir yang diberlakukan Westbike; VIP dan VVIP. Untuk
VIP ongkos kirimnya sebesar Rp25 ribu
per paket dengan jaminan sehari sampai.
Sementara untuk VVIP ongkirnya sebesar
Rp50 ribu, “Paket ini 2 jam sampai tujuan
setelah pick up,” ujarnya.

Diungkap Hendi jika saat ini orderan terbanyak berasal dari perusahaan dengan
angka 90 persen, sementara selebihnya
dari berasal dari perseorangan danlainnya. “Fokus kami akhirnya mengejar B2B,
dengan mengantar dokumen perusahaan,
sebab yang perseorangan lebih memilih
ojek online. Saat ini pertumbuhan terbesar kami ada di Jakarta, dimana ada 5 titik
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Ke depan Hendi akan terus berinovasi
dalam mengembangkan Westbike, salah
satunya dengan membuat aplikasi untuk
para kliennya. Saat ini aplikasi hanya bisa
digunakan untuk para rider. Sementara ini orderan yang masuk ditampung di
email dan WhatsApp center. Selain itu,
dirinya juga akan membuka divisi Cargo
Bike (sepeda jenis kargo sehingga muatannya bisa lebih banyak –red).

@eMajels

Meski masih manual, diakuinya, pengiriman saban harinya bisa mencapai 5500
kiriman. Rider yang menjadi garda depan pengiriman, setiap harinya mampu mengantar barang antara 80—100
pengiriman. “Rider yang menjadi mitra
kami ini ada yang bekerja part time dan
full time. Yang part time umumnya adalah anak kuliahan. Yang full time bekerja
dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Syarat menjadi rider kami mudah, berusia di
atas 18 tahun dan berbadan sehat.”

Namun dirinya juga harus selektif, daerah
yang akan disasarnya nanti harus memiliki jumlah pengguna sepeda yang cukup
banyak. “Itu jadi pertimbangan kami
untuk buka jasa pengiriman di wilayah
baru. Kalau tidak ada rider-nya kan susah
juga,” demikian Hendi. (Cucun Hendriana/Foto: Reza, ist)

Para rider sendiri adalah mereka yang
hobi olahraga sepeda. Ke depan, Westbike juga telah bekerjasama dengan
beberapa coffee shop dan salah satu
marketplace di Indonesia, yang pasti
membutuhkan tambahan rider lagi. “Pasti
akan butuh tambahan rider lagi. Lamaran
yang masuk sih banyak, umumnya mereka ingin coba.”
Melalui Westbike, selain memberikan layanan jasa, Hendi ingin menjadi inspirasi
bagi banyak orang untuk beralih dengan
naik sepeda. “Ketika rider kami berada
di kemacetan, semoga jadi inspirasi bagi
mereka yang naik mobil, jika bersepeda
itu menyenangkan. Harapannya mereka
juga bisa ikutan bersepeda,” tukasnya.
Menurut pria berusia 41 tahun ini, beberapa kota lain di Jawa dan Sumatera juga
sangat potensial untuk dikembangkan.

Langsung UNTUNG
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Mr.Speedy

Melihat Peluang dari
Maraknya Bisnis Online
Setiap orang yang hendak mengirimkan barang, tentu berharap
barangnya bisa sampai dengan aman dan cepat. Mr.Speedy membaca
kebutuhan tersebut yakni pengiriman paket dengan menggunakan
sistem industri logistik sehingga barang yang dikirim bisa sampai pada
hari yang sama (same day delivery service).
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S

ebagai bentuk layanan demi
kepuasaan customer, mereka
menyediakan pengiriman cepat hingga 90 menit. Dengan
adanya ini, tentu sangat menguntungkan
bagi khususnya pelaku bisnis dan kurir
dari segi harga yang sangat terjangkau,
namun tetap berkualitas. “Kami memiliki armada yaitu motor 80%, mobil sekitar
17%, dan sisanya 3% berupa truk. Walaupun mobil dan truk lebih sedikit, namun
tetap tidak mengurangi jumlah pemesanan,” kata Nanda Saputri selaku COO
Mr.Speedy.
Biasanya jenis barang yang dikirim
berupa dokumen, dus barang, makanan, kue, kebutuhan pameran dan barang pecah belah. “Bisnis pertumbuhan
e-commerce sangat pesat dan mereka
lebih membutuhkan jasa pengiriman
yang menjanjikan. Bisnis online sangat
membutuhkan jasa pengiriman. Kami
melihat ada opportunity untuk masuk
ke pasar,” imbuh Nanda. Di Indonesia,
Mr.Speedy didirikan pada tahun 2017,
sedangkan di Rusia sudah menginjak 6
tahun. Menurut Nanda, dengan sistem
yang sudah sangat bagus, jadi harus
diimplementasikan di Indonesia agar
kualitasnya sama dengan Rusia atau
negara-negara yang lain. Mr.Speedy sudah ekspansi ke 10 negara yaitu antara
lain Indonesia, Korea Selatan, India, Turki, Meksiko, dan Brazil. “Kami menjadi
solusi bagi customer yang ingin buruburu dalam mengirim sesuatu. Customer bisa menggunakan aplikasi atau
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langsung mengunjungi website jika ingin melakukan pemesanan. Setelah itu,
customer bisa masukkan alamat penjemputan dan alamat yang dituju untuk
melihat total biaya yang dikeluarkan.
Sistem pengerjaannya juga mencari
kurir dengan rating terbaik serta yang
paling dekat agar mudah mencari lokasi
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yang ingin dijemput. Kurir akan
menghubungi customer untuk konfirmasi dan mengirimnya sesuai alamat
yang dituju.”
Nanda menambahkan bahwa layanan
yang diberikan kepada pelanggan yaitu
jasa pengiriman yang sangat berkualitas yang tentunya mempunyai mutu
yang cukup tinggi. “Kami juga memiliki
sistem multidrop yaitu dengan adanya sistem auto ip. Kinerjanya itu seperti
mengirim excel ke kami, data-data dan
alamat mana saja. Maka dari itu, kami
akan upload sistem menjadi auto ip tujuannya agar customer mengetahuinya.
Selain itu, kami akan menjalin kerjasama
dan bisnis menjadi jadi customer mau
barangnya secure sesuai keinginannya.”
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Untuk lebih menyakinkan customer,
Nanda mengatakan bahwa pihaknya
menggunakan metode real time tracking jadi bentuk delivery proof dari
mulai tanda tangan, foto pada saat
pengantaran, foto barangnya, dan penerimanya. Sedangkan dalam cara
pembayaran Nanda menawarkan mulai
dari tunai, prabayar dengan top up dan
pasca bayar dengan invoice mingguan
maupun bulanan. Tarif untuk pengiriman barang berbeda-beda tergantung
armadanya. Untuk motor sendiri dikenakan biaya Rp2.000/km dan jarak
antara 1-5 km pertama dikenakan biaya Rp15.000 dengan maksimum berat
yang diangkut sebanyak 20 kg. City Car
biaya Rp4.500/km dan jarak antara 1-5
km pertama dikenakan biaya
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Rp 60.000 dengan maksimum berat
yang diangkut sebanyak 300 kg. Van
biayanya Rp 4.500/km dan jarak antara 1-5 km pertama dikenakan biaya
Rp110.000 dengan maksimum berat 500 kg. Pick up sendiri dikenakan
biaya Rp4.500/km dan jarak antara
1-5 km pertama biayanya Rp120.000
dengan maksimum berat 500 Kg dan
yang terakhir ada pick up box biayanya Rp5.000/km dan jarak antara 1-5 km
pertama Rp120.000 dengan maksimum
berat 500 kg.

mereka sudah order maka harus dijalankan. Sedangkan di sini sendiri dari
segi mentalitasnya masih kurang. Terkadang kurir kami mendapatkan orderan namun di cancel dengan berbagai
alasan.” Untuk mengatasi hal tersebut,
Nanda memakai sistem pinalti kepada
kurir jika sudah terlalu sering melakukan kesalahan. Pinalti tersebut bisa
berupa pinalti ringan hanya pemotongan harga dan pinalti yang terberat
adalah pemecatan.

Nanda menjelaskan bahwa syarat untuk
menjadi mitra kurir adalah memenuhi
berkas-berkas yang sudah ditetapkan.
“Kami menyediakan program training
dengan memberikan pengetahuan terhadap mitra kurir bagaimana cara mengoperasikan aplikasi, melayani pelanggan.”
Sementara hal yang menjadi kendala
selama menjalankan bisnis adalah mengatur banyak kepala, karena pengelolaannya juga berbeda-beda dan tidak
mematuhi SOP (Standard Operating
Procedure). Hal ini merupakan salah
satu kendala karena sistem mentalitas
orang Indonesia berbeda dengan orang
Rusia atau Korea. “Mereka biasanya lebih disiplin dalam menjalankan bisnis,
jadi jarang sekali terlambat karena jika
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Dalam hal pesaing, Nanda menegaskan
ia merasa tidak memilikinya. “Sebenarnya jika ada kompetitor, kami justru akan
merangkulnya.” Namun ia tetap akan
terus memperbaiki servis dan bekerjasama dengan mereka. Sebab terkadang
adapula kompetitor lain yang menggunakan jasa mereka sehingga sebagai logistik company bagi Nanda merupakan
kesempatan terbuka untuk bekerjasama dengan perusahaan lain. “Kami juga
menyamakan pembagian mitra dengan
competitor lain, yaitu 80% dari tarif untuk mitra kurir dan 20% untuk kami.”

men Mr. Speedy akan diberikan garansi berupa uang sebesar maksimal Rp10
juta dan untuk instrumen atau bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu akan
diberikan garansi berupa uang sebesar
maksimal Rp100 juta.
Untuk rencana ke depan nanti bekerjasama dengan e-commerce besar. “Untuk itu kami harus aktif dan penambahan tim dan kurir karena saat ini baru
menjangkau daerah Jabodetabek .
Kami ingin menjangkau ke daerah-daerah luar pulau Jawa,” tutup Nanda.

Nanda menjelaskan bahwa pihaknya
memberikan jaminan kepada pelanggan berupa garansi. Untuk non-instru-
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Deliveree

Berhasil Mendapatkan
Pendanaan Seri-A
Deliveree merupakan start up besutan perusahaan VC dan venture
builder dengan layanan logistik asal Thailand. Beroperasi di
Indonesia sejak tahun 2015, perusahaan berbasis aplikasi yang
menyediakan jasa kirim barang ini memiliki pengguna dari
kalangan pemilik usaha kecil, menengah, hingga besar.
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“D

eliveree adalah logistik
market place yang menjadi perusahaan logistik khususnya tracking
yang berbasis aplikasi teknologi dengan
fitur-fitur yang terkini,” ujar Rico Soselisa selaku Co-Head Of Demand Deliveree. Menurut Rico, kombinasi antara
logistik dan teknologi yang dilakukan
Deliveree untuk mendapatkan solusi dari banyaknya masalah logistik. Hal
tersebut menjadikan Deliveree one step
ahead dari perusahaan logistik atau perusahaan konvensional lainnya. “Dengan adanya aplikasi Deliveree memudahkan para customer untuk memesan
truk dengan mudah, cepat, serta efektif,” kata Reza Pahlevi selaku Head Of
Supply.
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Deliveree memakai sistem on-demand
maka layanan yang diberikan untuk pengiriman bisa dilakukan pada hari yang
sama atau bisa dijadwalkan sesuai pemesanan armada yang diinginkan. Mereka juga menyediakan pilihan armada
yang sangat beragam sesuai dengan
berbagai kebutuhan bisnis klien mulai
dari pengiriman untuk skala besar hingga pengiriman skala kecil. Mulai pengiriman kue ulang tahun, catering, rencana
pindahan rumah, kantor, kirim furnitur
atau untuk kebutuhan bisnis lainnya.
Menurut Rico pelayanan yang diberikan
full service mulai dari awal penjemputan hingga pengiriman. Pengiriman yang
dilakukan Deliveree terhitung sangat
cepat dibandingkan yang lain. “Seperti
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Bandung ditempuh dalam jangka waktu
selama 8-12 jam, Cirebon dalam waktu
8-10 jam, Semarang 16 jam, Yogyakarta
dan Surabaya 20 jam,” ujar Rico.
Mitra yang aktif bergabung saat ini ada
sekitar 7.000 orang pengemudi terdaftar di seluruh Indonesia. Deliveree menerapkan sistem bagi hasil (profit sharing) dengan mitra armada sebesar 80%
untuk pemilik kendaraan dan 20% untuk
Deliveree. Setelah bergabung maka para
mitra akan melakukan training selama 6
jam dan 3 jamnya dilakukan untuk pelatihan-pelatihan khusus. Para driver ini akan
diajarkan cara cermat membaca peta dan
menggunakan fitur aplikasi. Hal tersebut
bertujuan agar para mitra memiliki kemampuan sesuai standar industri.
Untuk operasional, Deliveree sudah memiliki 10 armada untuk melakukan pengiriman barang yaitu Wing box, Tronton,
FUSO, CDD Long, CDD, Engkel Box, Box
kecil, Pick Up, Van dan Ekonomi. Masing-masing armada tersebut berbeda
daya tampung dan berpengaruh pada
biaya pengirimannya. “Misalnya ekonomi
kapasitas maksimal 150 kg dikenai biaya Rp35.000, pick up kapasitas maksimal 650 kg dikenai biaya Rp95.000, dan
Rp25.000 per lokasi tambahan.” Lebih
lanjut Rico menjelaskan bahwa mereka menerapkan biaya dasar yang mencakup biaya sewa kendaraan, pengemudi, bahan bakar, tol dan parkir. Satu truk
dikhususkan untuk satu pelanggan dan
untuk rute pengiriman setiap kota atau
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daerah semua biaya dasar. “Jaminan
yang kami berikan dari segi komersial
kami ganti asuransi untuk memberikan
profit bagi cooperation customer atau
bisnis customer. Profit asuransi gratis
untuk argo itu maksimal Rp400 juta.”
Sedangkan persyaratan untuk mitra yakni kendaraan yang digunakan sudah melewati tahapan-tahapan seleksi, seperti
memiliki surat-menyurat dengan benar,
kendaraan aman beserta standar industri,” kata Rico.
Reza Pahlevi menambahkan sebelum
pengiriman barang dilakukan, pihaknya akan selalu memastikan kendaraaan
sudah harus siap minimal satu jam sebelumnya. “Jadi jika misalnya terjadi
kerusakan pada kendaraan maka kami
akan gantikan dengan armada lain dalam waktu kurang lebih satu jam untuk
kendaraan kecil dan kendaraan besar
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dalam waktu 3 jam serta untuk non-bisnis customer kami akan memberikan
asuransi sampai Rp 2 juta.”
Selain di Indonesia, Deliveree ada di
Bangkok, Manila dan Vietnam. Namun,
di Vietnam kantornya bersifat personal.
Sementara di Indonesia sudah ada cabang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk kedepannya, Deliveree akan
terus melakukan ekspansi ke kota-kota
di seluruh Indonesia. Diantaranya untuk
area-area penjemputan di Jabodetabek,
Bandung, dan Surabaya dan area pengiriman di seluruh pulau Jawa, Madura,
Bali, dan Lombok.
Namun Rico mengakui jika pihaknya
juga tak lepas dari hambatan. “Memastikan agar tepat di tengah-tengah antara
customer dan driver memberikan supply
demand agar lebih balance. Misalnya
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saat pick up size banyak namun suplai
terbatas karena sedang banyak dibutuhkan. Untuk itu kami akan terus mencari driver atau truk. Ini adalah challenge yang harus kami hadapi,” kata Rico.
Sedangkan tantangan dari sisi operasional adalah kualitas driver dalam menjalankan pekerjaan dan tidak mudah untuk
mencari truk.
Dalam menghadapi kompetitor, Rico
mengatakan Deliveree lebih fokus untuk
launching fitur-fitur terbaru. Rico dan
Reza yakin Deliveree memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan yang lain.
“Pastinya adalah memberikan pelayanan
yang terbaik yang jarang sekali ditemukan perusahaan manapun.”
Maka tak heran bila akhirnya Deliveree
berhasil mendapatkan pendanaan Seri-A
sebesar 14.500.000 USD. “Ini termasuk
seri pendanaan terbesar untuk perusahaan logistik. Dengan adanya pen-

danaan itu, kami bisa gunakan untuk
ekspansi bisnis, menambahkan akun,
layanan ke kota-kota lainnya di Indonesia,” jelas Rico. Mereka ingin kendaraan
yang lebih besar seperti trailer.
Dari hambatan dan rintangan itu, Rico
mengaku jadi banyak belajar bagaimana beradaptasi dengan pasar yang ingin
dijalankan. “Kiat saya selama menjalankan bisnis ini adalah kerja keras dan
focus dengan tujuan apa yang ingin
dijalankan,” ujar Rico. Selain itu, tim
juga merupakan inspirasi karena ia dan
tim memiliki tujuan yang sama. Sebagai penutup, Reza memberikan tipsnya.
“Dalam menjalankan bisnis ini tidaklah
mudah dan harus mempersiapkan segala-galanya dari mulai segi mental
maupun finansial yang menjadi acuan
penting dalam memulai bisnis. Untuk
itu tetaplah bersemangat dalam menjalankan bisnis.” (teks:adelia/foto:reza)
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SURAT PEMBACA

Usulan Artikel
Halo eMajels..
Saya punya usul, bagaimana kalau eMajels
mengulas tentang bisnis jasa? Bisa jasa apa
saja. Karena sekarang ini sepertinya sudah mulai
ramai. Semoga usul saya diterima. Terima kasih.

eMajels..
Saya ada permintaan. Tolong dong ulas tentang
bisnis travel. Soalnya sekarang kan banyak
orang yang senang pergi berlibur. Terima kasih.
Ovi, Depok

Mytha, Bekasi

Halo Mytha dan Ovi. Usulannya sangat
menarik sekali. Semoga kami bisa
segera memenuhinya. Terima kasih…

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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ak banyak yang tahu jika
Duta, Vokalis Sheila On 7
punya bisnis restoran di
kota asalnya, Yogyakarta.
Pemilik nama lengkap Akhdiyat Duta
Modjo ini ternyata memiliki usaha
kuliner yang digemari bernama Resto
Il Mondo Pizza. Usaha kuliner tersebut
sudah dirintis sejak tahun 2011. Duta
membangun restoran yang memiliki
banyak sudut yang unik, modern dan
Instagramable. Maka tak heran bila
restonya ramai dikunjungi pelanggan.
(teks:eri/ft:ist)
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ernyata presenter Robby Purba
juga tertarik untuk berbisnis. Bukan
kuliner seperti selebriti lainnya,
Robby memilih bisnis mendesain
bunga. “Alasannya memilih bisnis ini karena
masih sedikit pemainnya,” ujarnya. Penyanyi
Anggun C Sasmi menjadi inspirasinya
dalam membuka bisnis pertamanya
tersebut. Sebelum terjun terjun langsung
dalam bisnisnya, Robby sudah mengikuti
kelas merangkai bunga demi menambah
kemampuannya. Menurutnya, hal itu penting
untuk membekali diri dengan ilmu tersebut.
Walau masih baru, setidaknya dalam sebulan
Robby mengerjakan 20 hingga 30 rangkaian
bunga dari pesanan. (teks:eri/ft:ist)
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TAMU

T

euku Wisnu sudah empat
tahun menjalani bisnis
oleh-oleh kekinian bernama
Malang Strudel. Boleh
dibilang Teuku Wisnu adalah
pelopor usaha kue kekinian di
kalangan para artis. Sejak didirikan,
ia telah mengembangkan usahanya
hingga memiliki enam cabang yang
tersebar di Malang, Jawa Timur.
Berkat keberhasilannya tersebut,
Kementrian Pariwisata (Kemenpar)
memberikan penghargaan The Most
Creative Digital Activation For City
Branding Wonderful Indonesia CoBranding Award 2018. Teuku Wisnu
mengaku sangat bangga. “Sejak awal
saya memang ingin bisnis tersebut
memiliki prestasi dan menginspirasi,”
tandasnya. (teks:eri/ft:ist)
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A

rtis Salshabilla
Adriani merambah
dunia bisnis dengan
meluncurkan
produk matte liquid lipstick
bernama Sashi Cosmetics.
Karena masih baru dalam
berbisnis, Salsha sadar bahwa
dunia bisnis bukanlah hal
yang sederhana. Sebenarnya
rencana berbisnis sudah sejak
tahun 2016. Namun, saat itu
ia merasa masih ada formula
yang kurang pas dalam
produk miliknya. Sehingga
Salsha harus mengganti
warna dan kemasan produk
buatannya. “Sebab saya
ingin produk kosmetik yang
cocok untuk perempuan
Indonesia, halal, dan bisa
membantunya terlihat cantik
setiap saat,” tuturnya. Salsha
menjamin produknya yang
diformulasikan di Korea
Selatan itu cruelty-free (tidak
diujicobakan ke binatang),
dan vegan-friendly (tidak
mengandung bahan hewani).
(teks:eri/ft:ist)
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TAMU

P

esinetron Bobby Maulana mulai merambah ke dunia bisnis
kuliner. Ia mengaku termotovasi dari keberhasilan Ruben
Onsu dan Raffi Ahmad dalam membuka usahanya di bidang
kuliner. Bobby mengagumi Ruben dan Raffi yang sukses
dalam berbisnis. Hanya saja Bobby tidak ingin membuka bisnis ayam
geprek atau sejenisnya. “Saya coba untuk menciptakan market baru
dan itu membuahkan hasil, saya kira itu akan jadi sesuatu yang baru
untuk masyarakat,” ujarnya. Bobby memilih menjual kudapan khas
Padang seperti bubur Kampiun bersama sang istri, Desi Florita yang
pandai membuat masakan tersebut. Bahkan Bobby berencana akan
membuka franchise. (teks:eri/ft:ist)
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Cleosent Randing

Berhasil
Mengubah
Tantangan
jadi Peluang
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Bidang digital marketing pada
2012 adalah industri baru dan
masih minim pelakunya, tapi
Cleo berani memasukinya.
Dengan keyakinan dan
konsistensinya, saat ini dirinya
dengan bendera Valuklik
berkibar sebagai salah satu
yang terbesar di industri ini.
Bahkan, karena keberhasilannya
tersebut, Cleo juga dianugerahi
sebagai Entrepreneur of The Year
2018 dari Ernst and Young.

C

leosent Randing, pria kelahiran
Jakarta, 27 Maret 1987 ini memiliki
catatan gemilang sebagai seorang
pengusaha. Berpengalaman di bidang
digital marketing, contact center, asuransi, dan
e-commerce, Cleo, demikian sapaannya, saat ini
mendirikan Valuklik yang memiliki tujuan dalam
membantu perusahaan mencapai laba tertinggi
melalui digital marketing.
Alumni dari Simon Fraser
University, Vancouver, Kanada (2009) ini, mulai
membangun bisnisnya pada akhir 2012. “Saya
awalnya tidak mengerti juga apa itu digital
marketing, sebab saat itu dunia digital masih
baru di Indonesia. Atas saran teman, dibuatlah
sebuah bisnis yang dibutuhkan oleh para pelaku
e-commerce, salah satunya digital marketing
ini,” ucap Cleo.
Diketahui, pada waktu itu memang belum
ada pelaku usaha yang bergerak di bidang
ini. Namun Cleo sudah bisa mengendus
jika marketing digital ini akan ada demandnya. Sebabnya, orang sudah mulai bergerak
ke digital meskipun masih terbatas. “Saya
melihat kebutuhan perusahaan yang mau
mengembangkan ke digital meskipun
spendingnya masih sangat kecil. Waktu itu
saya yakin digital ini akan berkembang. Semua
perusahaan pasti akan perlu digital,” ujarnya.
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Hal itu terbukti hari ini, banyak perusahaan
raksasa yang spending ke digitalnya sangatlah
besar. Dirinya menyebut, jika dulu hanya di
angka ratusan juta, sekarang pengeluaran
perusahaan sudah di angka Rp60-70 miliar.
Beberapa klien Valuklik saat ini terdiri
dari perusahaan-perusahaan nasional dan
multinasional.
Menurut Cleo, saat ini penggunaan digital
berada di angka 30% dari waktu seseorang.
Dengan kata lain, 30% waktu seseorang itu
dihabiskan di dunia digital, dari browsing,
chatting, dan lainnya. Nah, peluang inilah yang
dimanfaatkan serius oleh Cleo untuk menggeber
Valuklik menjadi perusahaan terkemuka di
bidang marketing digital. “Saya percaya
membangun bisnis itu ada naik dan turun. Tapi
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terjun dengan industri yang tepat itu sangat
membantu pada kesuksesan. Sebab kita jadi
punya kesempatan untuk bertarung di bidang
tersebut.”
Dirinya melihat jika prospek digital ini
sangat besar sekali. Bahkan, industri yang
masih baru ini ke depan akan terus mengalami
pertmbuhan. Saat ini pengguna digital di Tanah
Air sudah lebih dari 100 juta orang. Melalui
smartphone yang dimilikinya, masyarakat
Indonesia umumnya sudah memiliki akses ke
internet.
Concern di bidang marketing berbasis
digital, Valuklik berusaha memberikan performa
terbaik dan hasil terukur bagi setiap kliennya.
Diakuinya, pihaknya sangat kuat di analitik
dengan menggunakan teknologi pengukuran

@eMajels

yang sistematis. “Pengukuran ini menghasilkan
sesuatu yang lebih baik dan akuntabel. Selain
itu, kami juga kuat di Search Experience
Optimization (SXO), saat orang mencari sebuah
produk menghasilkan sesuatu yang positif,”
terangnya.
Di tengah kilau digital yang terjadi, Cleo
juga tak menampik banyaknya tantangan yang
menerjangnya. Apalagi saat ini semua orang
tahu potensi digital sehingga banyak orang
masuk ke digital yang menyebabkan persaingan
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semakin ketat. “Semua fase pasti punya
tantangan sendiri. Tapi pada akhirnya kami
bertumbuh dengan kecepatan rata-rata, dimana
kami secara advertising nomor 2 di Indonesia.
Kami berhasil mengubah setiap tantangan
menjadi opportunity.”
Baginya, hadirnya tantangan merupakan
sesuatu yang positif. Sebab dengan tantangan
akan mengasah dirinya untuk menjadi
‘petarung’ yang kuat dibandingkan dengan
tidak ada tantangan sama sekali. Tantangan
@eMajels

akan membuat seseorang terbiasa dengan
kompetisi.
Demi meningkatkan performa
perusahaan, pada 2017 Valuklik merger
dengan Dentsu Aegis Netwok sebagai
salah satu perusahaan konglomerasi
advertising terbesar di Asia. Dalam naungan
Dentsu, Cleo berharap perusahaan yang
digawanginya bisa semakin berkembang
dan berkibar di ranah global.
Terkait persaingan yang semakin
ketat, dimana tumbuh banyak agency
dan perusahaan digital marketing serupa,
Valuklik memilih fokus pada penguatan
performa melalui analitik. Dirinya meyakini
jika digital marketing itu bukan hanya soal
suka atau tidak, tapi efektif atau tidak.
“Nah, soal sebuah iklan efektif atau tidak,
caranya bisa diukur dengan data. Inilah
yang membedakan kami dengan yang lain,”
sebut Cleo lagi.
Cleo juga menyebut jika Valuklik lebih
banyak scientist-nya daripada advertise-nya.
Namun sebagai perusahaan yang bergerak
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di advertising, dibawah grup besar Dentsu,
klien yang dibantunya sudah mencapai ratusan
perusahaan besar dan berskala global.
Meskipun klien yang saat ini dijaringnya
berasal dari perusahaan-perusahaan besar,
tapi secara pribadi Cleo sebenarnya tertarik
juga dengan UKM. Tak menutup kemungkinan
Valuklik juga bisa bersinergi dengan berbagai
pihak untuk membangun UKM yang lebih baik.
Cleo yang memiliki passion kuat di
teknologi, saat membangun Valuklik juga
diawali dengan 2 karyawan. Sebagai startup,
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tak mudah juga untuk berkembang, dirinya
harus berjuang dan bersusah payah untuk
membangun bisnisnya. “Mulainya susah, banyak
tantangan yang harus dihadapi. Tapi buat saya,
saat semuanya sulit, kemampuan untuk bangkit
itu penting. Kalau jatuh 10 kali, ya bangkit 11 kali.
Nangis karena gagal boleh beberapa jam, tapi
setelahnya bangkit lagi,” urainya.
Selama lebih dari 6 tahun perjalanan
Valuklik banyak kisah suka duka yang
dialaminya. Diakuinya, dalam rentang waktu
tersebut, kegagalan sudah menjadi makanan
sehari-hari. Jatuh-bangun, kehilangan klien
besar, hingga kehilangan tim adalah beberapa di
antara cerita duka dalam berbisnis.
Bagi Cleo, kegagalan itu perlu dijalani
oleh pelaku usaha. Suka dan duka itu adalah
sesuatu yang normal. Sebab dibalik suka ada

74

I Februari 2019 I Tahun XI I

@eMajels

duka, demikian sebaliknya. “Kerja saja kan tidak
selamanya siang, tapi ada sore, ada malam. Saya
hanya berdoa untuk meminta keadaan terbaik,
minta diperkuat dalam menghadapi setiap
tantangan dan kegagalan sehingga punya daya
juang yang lebih baik.”
Cleo melihat jika kewirausahaan nasional
saat ini sudah sangat baik. Perekonomian
berkembang cepat. Termasuk Valuklik yang
merasakan baiknya iklim bisnis di Indonesia.
Atas keberhasilannya di bidang digital
marketing, belum lama ini Cleosent Randing
meraih penghargaan bergengsi sebagai
Entrepreneur of The Year 2018 kategori
teknologi dan digital dari Ernst and Young.
“Saya tidak menyangka bakal mendapat
penghargaan sebesar ini. Padahal, dulu saya
mikir jadi finalis saja tidak mungkin. Saya
masuk ke bidang ini pun tidak tahu apa-apa,
tidak kenal siapapun, mulai dengan modal
terbatas, karyawan terbatas, tapi inilah bukti jika
Indonesia memiliki potensi yang besar dan ke
depan pasti akan lebih baik. Sebuah anugerah
karena saya dikelilingi oleh teman, keluarga, dan
klien yang banyak membantu dan mendukung

di setiap kegagalan,” katanya.
Dalam berbisnis Cleo pun merasa lebih
banyak gagalnya dibandingkan dengan
berhasilnya. “Tapi lebih baik belajar dari
kegagalan daripada belajar dari keberhasilan,”
imbuh dia.
Dirinya juga tak sungkan membagi kiat
usahanya. Menurutnya, kiat dalam berwirausaha
itu ada tiga hal. Pertama, jangan menyerah.
Tantangan itu pasti ada dan banyak sekali, tapi
janagn pernah menyerah sebab pertandingan
itu belum berakhir. “Gagal itu biasa tapi jangan
merasa jadi orang gagal,” ungkapnya.
Kedua, membangun tim yang baik itu
penting. Termasuk Valuklik yang tidak punya
asset apapun, dan asset terbesarnya adalah
timnya. Ketiga, kasih lebih sedikit buat diri
sendiri, kasih lebih banyak buat orang lain, pasti
cukup buat semua.
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“Terkadang kita banyak yang
berpikir, kita fokus merebutkan
makanan yang ada di satu meja,
padahal kita sedang berada di
Hanamasa, dimana apapun boleh
diambil bebas. Kesempatan
bisnis di luar itu lebih besar,
jangan berkelahi merebutkan
makanan dalam meja. Nah,
dengan berpikir demikian
ternyata peluang jadi lebih
banyak.”
Satu hal lagi, carilah
bisnis yang peluangnya besar
dengan pemain yang tidak
terlalu banyak. Ibarat bermain
layang-layang, carilah lapangan
yang anginnya besar. “Kalau
anginnya besar, meskipun kita
tidak mengerti bagaimana
menerbangkan layang-layang,
pasti akan bisa terbang juga.
Demikian juga dengan bisnis.
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Awalnya saya tidak mengerti apapun soal
digital, tapi karena anginnya banyak, akhirnya
bisa juga.”
Ke depan ia bermimpi untuk menjadikan
Valuklik lebih baik lagi sehingga berdampak
positif bagi banyak orang. Sebagaimana pohon,
ia berharap agar perusahaan yang dibangunnya
bisa terus tumbuh dan mengayomi banyak
orang. “Saat ini kami baru bisa mempekerjakan
70 orang, semoga ke depan bisa berkali-kali
lipat lagi. Saya ingin agar perusahaan ini menjadi
yang terdepan bukan hanya di Indonesia tapi
di Asia Tenggara. Mimpi saya, Valuklik menjadi
perusahaan digital marketing yang menjadi
kebanggaan negeri ini.”
“Untuk berhasil di bisnis, you tidak harus
pintar, tapi perlu cukup pintar untuk mengetahui
bahwa you itu gak pintar. Dengan demikian, kita
bisa ajak orang pintar untuk membantu bisnis
kita agar meraih sukses. Saya juga merasa tidak
pintar-pintar amat. Dalam bisnis, baik-buruknya
pasti ada, jalani sebaik yang kita bisa,” demikian
Cleo. (Cucun Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Hel

len

San

jaya

Sukses
Bisnis Suvenir
Boneka Gigi
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Memiliki profesi sebagai dokter
gigi, bukan berarti tak bias
berwirausaha. Hellen Sanjaya
yang memiliki kegemaran
membuat pernak-pernik telah
membuktikannya. Ia membuat
boneka berbentuk gigi yang lucu
yang akhirnya menjadi ciri khas
usahanya tersebut.

S

emua bermula pada awal tahun 2013.
Saat itu masih belum terpikir untuk
menjual produk, hanya coba-coba
bikin suvenir dari kain flanel yang
bentuknya boneka gigi. “Tujuannya sebagai
hadiah ke pasien anak-anak agar saat diperiksa
giginya mereka tidak takut, apalagi selama ini
di pikiran anak kecil pergi ke dokter gigi adalah
suatu yang menakutkan,” tutur sulung dari dua
bersaudara ini. Kemudian boneka gigi tersebut
oleh Hellen difoto dan dibagikan ke media sosial
miliknya. Ternyata banyak teman teman dokter
gigi yang tertarik dan Hellen pun banjir pesanan.
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Tapi karena saat itu ia masih sibuk jadi belum
serius menerima orderan. Baru pada tahun
2015, ia mulai mencoba mengembangkannya.
Alasannya karena target market sudah jelas
yakni dokter gigi, perawat gigi, mahasiswa
kedokteran gigi. Hellen lalu merekrut
beberapa orang untuk membantu produksi.
Lantaran makin banyak pesanan yang mengalir,
maka ibu dua orang anak ini akhirnya membuka
bisnis online shop. Usaha yang diberi nama Gigi
Gigsy Aksesoris tersebut bergerak di bidang
aksesori dan suvenir dengan ciri khusus semua
produknya berbentuk gigi dan sebagian besar
diproduksi secara handmade.
Perempuan kelahiran Madiun ini mengaku
modal awal yang dikeluarkannya tidak terlalu
besar, tidak sampai seratus ribu rupiah untuk
membeli kain flanel warna warni, pita, benang,
gunting, jarum, dakron, lem, dan alat tulis. “Saya
hanya mengandalkan kain yang warna-warni dan
alat jahit sederhana sudah bisa menghasilkan
produk yang menarik.” Baru kemudian setelah
usaha makin berjalan, modal yang digunakan
untuk membeli mesin jahit, bahan kain dalam
jumlah besar dan jenis kain yang variatif, serta
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kamera. “Karena untuk menarik calon pembeli
online, hasil foto produk yang eye catching
dengan menggunakan kamera DSLR/mirrorless
akan sangat menentukan daya tarik pembeli di
samping kualitas produk.”
Walau sudah berwirausaha, namun
Hellen tetap menjalankan profesinya sebagai
dokter gigi dengan membuka klinik dokter
gigi bersama dengan suami. Ia memang tak
menyangka akan memiliki sebuah usaha.
Sebelumnya, Hellen pernah juga mempunyai
bisnis online shop menjual mainan anak-anak.
“Tapi baru berjalan setahun terpaksa tidak
diteruskan karena sudah banyak kerugian.”
Hellen memang tidak pernah menempuh
pendidikan bisnis. Darah bisnis mengalir dari
sang papa yang merupakan keturunan Tionghoa
dimana sejak sering kali diajari berjualan.
Aksesori pertama yang dibuat Hellen adalah
gantungan kunci bentuk boneka gigi yang
terbuat dari kain flannel. Namun sekarang sudah
ada 45 item, produk yang dibuatnya mulai
dari boneka, bantal, suvenir (gantungan kunci,
bros, jepit rambut, kucir, hiasan pensil), tempat
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tisu, jam dinding, aksesoris mobil, tempat
sampah, pigura, tempat bolpoin, hiasan dinding,
dan keset. “Nantinya masih ingin muncul lagi
produk-produk baru.” Sedangkan untuk harga,
Hellen membanderol antara Rp5.000 sampai
dengan Rp250.000.
Hellen memasarkan produknya melalui
media sosial seperti Facebook, Instagram dan
Whatsapp. ”Tapi saya juga mengikuti event
seperti bazar dan pameran di acara seminar
yang diselenggarakan oleh Persatuan Dokter
Gigi Indonesia.” Produk Hellen tersebut sudah
tersebar di seluruh kota di Indonesia dan ke
beberapa negara lain seperti Malaysia, disana
terdapat klinik kedokteran yang sudah percaya
terhadap produk buatan Hellen. “Berikutnya ini
I Februari 2019 I Tahun XI I
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masih dalam proses pembuatan pesanan dokter
gigi dari Saudi Arabia , dan kemarin baru saja
terima orderan dari mahasiswa kedokteran gigi
di Istanbul, Turki,” tutur Hellen.
Karena pekerjaan ini butuh kreativitas maka
Hellen sering kesulitan dalam dalam merekrut
tim yang punya ketrampilan khusus. Persoalan
lain yang harus dihadapi Hellen adalah karena
bisnis online maka mau tidak mau harus siap
melayani pertanyaan customer dalam 24 jam.
“Sedangkan saya belum menggunakan admin
untuk melayani customer. Sebab saya ingin
bisa lebih akrab dengan para customer yang
sebagian besar satu profesi.” Kendati minim
pesaing tapi dengan customer yang beragam
maka masalahnya pun bermacam-macam. Ia
pernah menghadapi customer yang buru-buru
ingin pesananya langsung jadi. Padahal produk
yang dibuat Hellen adalah handmade dan harus
dibuat dengan teliti dan hati-hati. Kemudian
apabila ada customer yang sudah pre order
tapi tidak kunjung melunasi tagihannya padahal
produk sudah siap jadi dan kirim.
Sementara dalam menghadapi kompetitor,
Hellen menggunakan beberapa strategi
diantaranya adalah aktif share informasi di
media sosial, aktif posting produk pesanan
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customer, pelayanan yang baik saat
berkomunikasi via online, sering berbagi
gift kepada customer. “Selain itu juga selalu
berinovasi membuat suatu produk yang
unik dan beda, “ kata perempuan yang
senang membaca buku motivasi bisnis dan
pengembangan diri ini.
Terkait dengan bisnisnya tersebut, Hellen
yang senang kuliner dan berkreasi ini sudah
menyusun rencana ke depan. Ia ingin semakin
go internasional yakni bekerja sama dengan
para dokter gigi di luar negeri agar bersedia
menggunakan produk Gigi Gigsy untuk
kebutuhan aksesori kliniknya. “Kedua bisa segera
punya toko offline sebagai tempat workshop
produk Gigi Gigsy yang sekaligus nantinya juga
sebagai sarana edukasi untuk anak-anak dan
masyarakat dalam menjaga kesehatan giginya,”
tutupnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
@eMajels

Ken Nathaniel, dkk

Personalisasi Lampu,
Produksi 500 Buah
Setiap Bulan
Seni dekorasi lampu menjadi hal menarik baginya. Sejak 2017 Ken Nathaniel
bersama tiga rekan lainnya memulai usaha dengan nama Fiolight Indonesia.
Para mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya ini memasarkannya melalui online.
Setiap bulannya beragam lampu dekorasi diproduksi hingga 500 buah. Konsep
‘personalisasi’ yang diusung menjadi magnet yang jadi daya tarik konsumen.

82

I Februari 2019 I Tahun XI I

@eMajels

G

enerasi milenial inovatif bernama Ken
Nathaniel dan tiga rekannya, Nathania
Alethea, David Nicolaus, dan Yoga
Baskara, cukup sukses memikat hati
konsumen Tanah Air khususnya mereka penyuka
seni dekoratif lampu. Kini konsumen dimanjakan
dengan aneka lampu yang dapat dibuat sendiri
oleh konsumen. Personalisasi ini menjadi hal
yang digandrungi oleh konsumennya.
Filoight Indonesia, baru seumur jagung
berdiri, tepatnya pada 2017. Usaha ini dirintis
oleh Ken saat dirinya masih menjadi mahasiswa
di kampus Prasetiya Mulya. Ken bercerita, ketika
dirinya tengah sibuk mengurus skripsinya, usaha
yang dijalaninya sempat vakum. “Sebetulnya
usaha ini awalnya hanya iseng aja. Lucu dan
unik aja, bisa dijadikan sebagai hiasan di kamar.
Desain sendiri, lalu dijual tapi ternyata laku juga.
Nah, saat saya sibuk skripsi, usaha ini sempat
terbengkalai,” buka Ken mengawali obrolannya
dengan eMajels di kawasan Gading Serpong,
Tangerang.
Tak disangka, usaha yang dijalaninya
tersebut terpilih dalam lomba The Big Start
dari Blibli. Fiolight masuk nominasi 10 besar.
Untuk keperluan ajang tersebut, dirinya juga
sempat menjalani karantina hingga 3 bulan.
“Pada akhirnya kami tidak bisa finish di urutan
pertama. Bagi kami terpilihnya Fiolight di ajang
itu juga sudah menjadi hal luar biasa. Saya
sendiri bingung kenapa bisa masuk nominasi.
Setelah program berakhir, saya Tanya ke dewan
juri mengapa memilih kami. Katanya, potensi
bisnis ini ada, hanya saja perlu konsep yang
lebih detail,” ujar dia.
Sebab, produk dekorasi lampu di pasaran
saat ini sudah sangat menjamur, terlebih dari
Amerika dan China. Oleh karenanya, pasca
dirinya lulus kuliah, ia memilih untuk fokus
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menggarap Fiolight. Cari konsep dan ketemu,
lalu Ken berkolaborasi dengan beberapa
rekannya. “Muncul ide agar konsumen bisa
mempersonalisasi lampu sendiri. Waktu itu
saya berpikir sudah sampai ke platform, tapi
dana kami membatasi. Dengan personalisasi ini
memungkinkan para konsumen untuk membuat
lampu sendiri sesuai dengan selera masingmasing.”
Hal ini menarik lantaran banyak konsumen
yang merasa bangga jika sebuah produk
dihasilkan oleh tangannya sendiri. Sistem
yang disiapkannya nanti juga sangat mudah
digunakan oleh siapapun. “Personalisasi
ini pasarnya ternyata ada. Kami pilih kata
personalisasi ketimbang custom, kata itu
sebagai branding kami,” ujarnya.

@eMajels

Selain lampu, Fiolight juga merambah ke
bisnis yang lebih luas, home decoration. Saat
ini salah satu bidang yang sudah dijalankannya
adalah produksi alat makan kayu. Konsepnya
sama; personalisasi. Bagaimana dengan
harganya? Ken mengaku jika lampu personalisasi
harganya berkisar Rp350 ribu, sementara alat
makan kayu seharga Rp200 ribu hingga Rp350
ribu. “Ada juga yang di bawah Rp100 ribu per
buah, ukuran yang membedakannya. Produksi
lampu kami kerjasama dengan para pengrajin.”
Terkait model yang tersedia, menurut Ken,
saat ini baru ada tiga model, yakni animal,
bohemian klasik, dan seri natal. Dengan model
yang ada, respon pasar cukup baik, hal itu
terbukti dengan serapan pasar dari produknya.
Menurut data, dari produksi 500 buah, yang
terjual bisa sampai angka 400 buah. “Kami lagi
gencar untuk edukasi pasar terkait personalisasi
ini.”
Saat ini penjualannya masih menggarap
pasar online dan bazaar. Jika tidak ada
aral melintang, ke depan dirinya juga akan
membuka offline store. Selain itu, dirinya juga
mengedepankan kolaborasi dengan brandbrand lain sebagai langkah pengembangan
bisnis. “Ekonomi kreatif sekarang itu harus
kolaborasi. Kami terus berupaya bekerjasama
dengan brand lain juga,” sebutnya.
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Diakuinya, saat dirinya merintis Fiolight,
dana yang dipakai sebagai modal awal sebesar
Rp20 juta. Dana tersebut dipakai untuk
membeli sejumlah kebutuhan bisnis termasuk
teknologinya. Dengan bahan baku lokal, kini
produknya sudah menyebar ke beberapa daerah
seperti Jakarta, Yogyakarta, Sumatera, dan
Kalimantan.
@eMajels

Seiring dengan waktu, dirinya merasakan
tantangan yang harus dihadapinya. Selain
mengedukasi pasar terkait personalisasi lampu,
dirinya juga dihadapkan pada para pesaing di
industri yang sama. Atas kenyataan itu, Fiolight
dituntut untuk bisa berbeda dari yang lainnya.
Dituntut untuk berinovasi.
“Selain tantangan dari eksternal, di internal
kami juga bukan tanpa tantangan yang hadir.
Misalnya konflik internal, dan sebagai pengusaha
kita juga harus bisa memotivasi karyawan, dan
lainnya. Tapi saya bersyukur karena bisa lebih
banyak belajar tentang bisnis. Bidang bisnis
ini membuat saya bisa berinteraksi dengan
pengusaha lain dan para mentor, sehingga
dapat ilmu lagi.”
Fiolight juga berencana untuk mencari
pendanaan melalui inkubator. Hal ini penting
agar pihaknya juga mendapatkan pelatihan dan
funding. Dirinya juga tengah mengupayakan
layanan lainnya, Fiolight for Apartement.
“Kami kerjasama dengan brand lain, kami
fokus mengerjakan hal-hal yang terkait dengan
digitalisasinya. Mimpi kami, ke depan Fiolight
bisa menjadi platform besar, dimana para
konsumen home décor bisa mempersonalisasi
semua barangnya. Fiolight menjadi platform
untuk mengekspresikan diri,” demikian Ken
yang masih berusia 23 tahun ini. (Cucun
Hendriana/Foto: Reza, ist)
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Rehan Abdullah Salam

Sukses Bisnis
Es Cokelat
Berawal dari
Gerobak Es
Rehan Abdullah Salam tak menyangka
akan menikmati kesuksesan. Setelah
berkali-kali gagal dalam berbisnis
bahkan sampai kehabisan modal
akhirnya ia memetik hasil yang manis.
Beruntung ia memiliki keterampilan
untuk mengolah biji kakao menjadikan
dasarnya dalam berbisnis. Walau
berawal dari gerobak es, tapi ia kini
sukses merintis bisnis cafe dengan menu
es cokelat.
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R

ehan menyadari ia memang tidak
memiliki latar belakang bisnis. Ia
mengaku ide bisnisnya muncul karena
kepepet. “Dari lahir tidak pernah
diajari berbisnis karena bukan dari keluarga
pengusaha. Semua ini mengalir begitu saja.”
Namun Rehan memiliki pengetahuan dalam
mengolah biji kakao. Tidak hanya berbekal ilmu
untuk mengolah biji kakao, tapi juga memiliki
mesin dan alat pengolahan biji kakao. Rehan
pun sangat paham keseluruhan prosesnya
dari bahan baku hingga bahan jadi. “Saya
mendapatkan ilmu tersebut saat di bangku
kuliah di Teknik Pertanian Universitas Gadjah
Mada.” Sebelumnya Rehan pernah pernah
membuka café dengan menu ala-ala standar
cafe pada umumnya. Sayangnya, usahanya
tersebut mengalami kerugian hingga akhirnya
bangkrut. Namun semangat Rehan tak pernah
kendur dan ia kembali membuka kafe. Tapi
laki-laki kelahiran Gresik ini harus menerima
pil pahit, usaha kafenya harus kembali tutup
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karena bangkrut lagi. Hingga 2014 tersisa satu
harta paling berharga yaitu gerobak dorong.
“Saya mendorong gerobak es cokelat setiap
hari hingga tahun 2015.” Gerobak itu dibuatnya
dengan menghabiskan biaya 2 juta rupiah
untuk membeli ban vespa dan poros roda,
beli gerobak, beli bahan baku biji kakao dan
perlengkapan lainnya. Bahan untuk membuat es
cokelat tersebut dibuatnya sendiri. “Prosesnya
sama seperti pengolahan biji kakao pada
umumnya. Namun kami selipkan resep rahasia
sehingga menjadi bahan baku yang tidak biasa.”
Berkat kerja kerasnya, kali ini usahanya
tak sia-sia walau berjualan dengan gerobak,
dagangan es coklat buatannya laris dan banyak
yang suka. Maka tahun 2015, pria yang gemar
pencak silat dan otomotif ini mencoba untuk
membuka sebuah outlet dan tak disangka
usahanya berkembang pesat hingga sekarang.
Usaha yang diberinama Chockles tersebut
fokus membuat minuman es cokelat dengan
rasa coklat yang khas dan toping gula jawa
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merah diatasnya.“Kami membuat rasa es
cokelat yang tidak biasa sebab menggunakan
bahan baku biji kakao asli dengan proses
manual dan diolah secara tradisional sehingga
menghasilkan bahan baku es cokelat yang
mantap,” jelasnya. Karena usahanya semakin
menunjukkan perkembangan yang bagus,
Rehan kemudian mulai melebarkan bisnisnya
dengan memasarkan melalui outlet-outlet yang
tersebar di berbagai kota. Hingga saat ini sudah
terdapat 12 cabang di Yogyakarta, 9 cabang
di Semarang, 3 cabang Magelang, 2 cabang di
Jakarta, 1 cabang Surabaya, dan 1 cabang di
Malang. “Kesemua cabang tersebut dikelola
pribadi dan kami tidak mewaralabakan,” ujar
Rehan yang mempekerjakan total 80 orang
karyawan ini. Pria yang memiliki kiat terus
berinovasi, pertajam feeling, jujur, sabar, dan
amanah ini mendapat bahan baku dari beberapa
supplier, petani dan juga berasal dari kebun
yang ditanaminya sendiri.

@eMajels

Rehan membuat dua jenis minuman
yakni reguler dan premium. Menurut Rehan
perbedaannya terletak pada chockles premium
yang memiliki rasa lebih nikmat, seperti ice
cream coklat yang dicairkan. Sedangkan untuk
varian menu rasa, Rehan membuat 4 varian rasa
seperti original, susu, kopi, dan klasik. Dalam
satu bulan Rehan bisa memproduksi sekitar 6
ton bubuk cokelat dengan kisaran harga paling
murah Rp8.000 untuk original reguler dan
paling mahal Rp14 .000 untuk premium klasik.
Selama menjalankan usahanya ini, Rehan
mengaku tak mengalami kendala. “Sebab saya
merasa semua ini sesuai dengan hasil yang
diharapkan,” ujar bapak satu anak ini. Sementara
dalam menghadapi kompetitor, Rehan sudah
memiliki strategi jitu yakni menerapkan harga
murah dengan kualitas yang tidak murahan
dan kualitas produk harus menjadi perhatian
serius. Rencana ke depan nanti, pria yang
percaya doa dari orang tua membawanya
pada kesuksesan ini ingin memperbaiki segala
sektor mulai dari SDA dan SDM terutama yang
managerial. “Rencana keduanya yaitu membuka
lebih banyak outlet lagi di seluruh kota besar di
Indonesia.” (teks:eri/ft:dok.pri)
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Sarita Sutedja

Sukses
Kembangkan
Kuliner
Berbasis
Sambal
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Pertumbuhan bisnis kuliner
yang terus bergerak cepat.
Hal itu sangat wajar karena
bisnis kuliner merupakan bisnis
yang berbasis kebutuhan
dasar manusia. Kebutuhan
tersebut akan terus meningkat
seiring dengan perkembangan
informasi dan teknologi yang
memengaruhi gaya hidup dari
seseorang.

P

ertumbuhan teknologi dan informasi
yang masif, seperti memaksa para
pebisnis kuliner untuk lebih inovatif
dan kreatif dalam mengelola bisnisnya.
Bentuk inovatif dan kreatif itu sendiri dapat
diaplikasikan baik dalam produk maupun
fasilitas yang diberikan. Salah satunya adalah
kuliner berbasis sambal yang ternyata memiliki
banyak penggemar. Terbukti dengan banyak
orang yang tidak bisa melewatkan olahan cabai
saat bersantap. Hal inilah yang menjadi alasan
berdirinya kuliner dengan nama Sambal Khas
Karmila pada tahun 2015. Selain itu alasan lainnya
menurut Sarita Sutedja, Deputy Director Sambal
Khas Karmila, mereka juga ingin membawa
kebahagiaan dalam bersantap melalui berbagai
jenis sambal nusantara yang sudah disesuaikan
dengan lidah target market.
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Mengenai pemilihan nama brand, Sarita
mengatakan ada alasan khususnya. “Sambal
dalam Sambal Khas Karmila diambil karena
memang business core kami. Sedangkan,
nama Karmila dinilai sebagai sebuah nama
yang sangat Indonesia, mudah diingat, dan
identik dengan perempuan cantik.” Hal
tersebut juga didukung dengan ikon mereka
yang memperlihatkan wanita cantik Indonesia.
“Harapannya, kecantikan dan kenikmatan
sambal buatan Mbak Mila dapat membuat
kangen dan akhirnya target market kami
kembali lagi ke sini,” imbuh Sarita.
Konsep bisnis yang digunakan dalam
bisnis ini menurut Sarita adalah restoran yang
menyajikan berbagai macam Sambal Geledek.
Sesuai dengan namanya, ada 16 sambal yang
disajikan yang masing-masing memiliki nama
yang unik seperti Sambal Mangga Yang The
Best, Sambal Konslet Dower, Sambal Penyet
Halilintar, dan lain sebagainya. “Sambal andalan
kami adalah sambal Domba Membara dan
Sambal Karmila Juara Dunia. Sedangkan menu
kami ada ayam, bebek, sayur asem, berbagai
pilihan nasi, serta aneka menu nusantara.” Tidak
hanya nama sambal yang unik tapi demikian
pula nama menu-menu yang lain seperti Es
Duren Genit dan Kol Goreng Mentega Duniawi.
Untuk membedakan dengan usaha kuliner
lain, Sarita menjelaskan bahwa mereka berusaha
menghadirkan comfort food Indonesia yang
memiliki value besar. “Seperti tempat makan
nyaman, standar higienis yang baik, dan harga
yang terjangkau. Dalam produk yang kami
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tawarkan, kami juga menghadirkan diferensiasi
melalui pemilihan nama, kemasan, dan cara
berkomunikasi yang baik dengan konsumen.”
Strategi lain yang dijalankan adalah pemilihan
cabang di lokasi-lokasi yang strategis. Sejak
tahun 2015 hingga saat ini, sudah memiliki 7
cabang yang tersebar di wilayah kota Bandung,
Jakarta, dan Tangerang.
Sarita menambahkan agar tidak hanya
pelanggan yang datang saja yang bisa
merasakan kuliner mereka, maka ada pula
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layanan pesan antar yang bekerja sama dengan
perusahan transportasi online. Selain itu
mereka juga melayani catering dengan minimal
pemesanan 30 box dan ada harga istimewa
untuk pemesanan di atas 1000 box. “Biasanya
untuk acara-acara pertemuan, ulang tahun,
arisan, dan beragam momen lainnya.”
Sarita menyadari bahwa berbisnis selalu ada
liku-likunya sendiri demikian pula degan Sambal
Khas Karmila. “Tantangan utamanya bagaimana
kami sebagai pemilik brand adalah menjaga
value atau nilai produk yang diterima konsumen
tetap terjaga dan relative sama di setiap outletnya. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang solid
antar berbagai department dalam perusahaan,
selain dibuatnya sistem dalam SOP yang jelas
di masing-masing department,” ungkap Sarita.
@eMajels

Selain itu Sarita juga melakukan inovasi, baik itu
dalam menu makanannya ataupun pelayanan
yang diberikan. Terkait dengan inovasi
menu, setidaknya 2 kali dalam setahun selalu
menghadirkan menu baru.
Dalam hal kompetitor, Sarita melihat pelaku
usaha kuliner lain bukan sebagai kompetitor,
melainkan sebagai rekan bisnis yang bersamasama akan mengharumkan nama Indonesia
melalui bisnis kuliner. Akan tetapi, untuk
bertahan dalam dunia bisnis, Sarita dan timnya
tetap melakukan berbagai upaya internal dan
upaya eksternal. Untuk upaya internal dengan
cara terus melakukan inovasi di berbagai
bidang untuk menghadirkan customer journey
yang lebih baik. “Kami juga berupaya untuk
memenuhi kebutuhan konsumen yang dinamis

dengan menjalin aliansi bersama perusahaanperusahaan besar.” Lalu untuk upaya eksternal
dengan mencari lokasi outlet yang strategis
karena akan sangat berpengaruh pada customer
journey dan customer decision (keputusan
dalam memilih yang diberikan konsumen).
Kedepannya, Sarita ingin mengembangkan
bisnis kuliner berbasis makanan lokal Indonesia
semakin dikenal di negara sendiri. Ia akan
terus meningkatkan kualitas makanan yang
baik bagi konsumen dengan menggunakan
produk-produk lokal yang dapat membantu
perekonomian Indonesia. “Rencana lain adalah
melakukan sinergi bidang offline dan online,
menggunakan media sosial sebagai wadah
promosi dan informasi serta mengadakan
kegiatan-kegiatan yang melibatkan konsumen
secara langsung dan nyata,”tandasnya.
(teks:eri/ft:dok.pri)
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BISNIS SELEB

Kerja Keras
Menjadi Salah Satu
Kunci Kesuksesan
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N

ama Ria Ricis sudah tak asing lagi.
Kiprahnya di YouTube menuai
kesuksesan dengan memiliki lebih
dari 8 juta subscriber. Pemilik nama
asli Ria Yunita memang dikenal sebagai Queen
of YouTube. Ria menambahkan nama Ricis
yang merupakan singkatan dari Ria Cantik
dan Manis sebagai nama tenarnya. Tingkah
polah adik dari Oki Setiana Dewi ini yang
memang aktif di YouTube, Instagram hingga
layar televisi yang selalu menarik perhatian.
Berawal dari iseng-iseng main media sosial,
Rica Ricis menjadi selebgram terkenal dengan
jumlah followers instagram yang begitu banyak.
Hal tersebut tentu berdampak pada pundipundi rupiah yang didapatnya. Seiring dengan
namanya yang semakin dikenal, banyak tawaran
menghampirinya. Ia sering menerima endorse
dan promosi berbayar dari bisnis-bisnis online
yang diposting melalui akun media sosial
miliknya. Ia sering mempromosikan beberapa
produk kecantikan, makanan hingga produk
lainnya. Sudah tak terhitung berapa banyak
produk yang sudah pernah menggunakan
jasanya. Selain endorse, perempuan kelahiran
Batam, 1 Juli 1995 ini juga menjadi host atau
presenter di acara yang tayang di beberapa
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televisi . Dalam dunia seni peran, Ria Ricis
pernah terlibat dalam pembuatan beberapa film
layar lebar.
Namun rupanya dunia bisnis juga menarik
perhatiannya. Ia membangun beberapa bisnis
yang dijalaninya dari mulai pakaian hingga
kuliner.

@eMajels

BISNIS SELEB

Bisnis busana muslim

Ria Ricis memiliki bisnis busana muslim
yang menjual kerudung dan busana muslim
khusus wanita yang lengkap dengan berbagai
aksesorinya. Hijab line yang diberinama Ricis By
Khayra tersebut menyediakan hijab instan dan
ciput rajut. Ricis sering mempromosikan brand
yang dimiliki melalui Instagram dan YouTube.

Bisnis kosmetik

Tak hanya bisnis busana muslim, Ria Ricis
juga mempunyai bisnis kosmetik dengan
brand Keyglow. Produk tersebut meliputi daily
moisturaizer yang merupakan Ria Ricis Edition.

Parfum

Ria Ricis juga mengeluarkan produk parfum
dengan brand RICIS non alkhohol.

Kue Kekinian

Ria membuka gerai kue kekinian yakni Surabaya
Patata di Surabaya, Jogja Chusy Cheese di
Yogyakarta dan Medan Par Par di Medan. Ia
bekerja sama dengan sang kakak, Oki Setiana
Dewi. Kedua jenis kue kekinian tersebut memiliki
banyak varian rasa.

Makanan Ringan

Perempuan kelahiran Batam ini juga memiliki
usaha snack ringan atau makanan ringan
dengan nama Kripik JamaNow di Bandung.
Produk keripik tersebut terbuat dari singkong
yang memiliki tiga varian rasa.
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Warung ayam geprek Ok-Cis

Kembali berkolaborasi dengan sang kakak,
Oki Setiana Dewi, Ricis membuka usaha
warung makan yang menyajikan menu ayam
geprek sebagai andalannya. Kini ayam geprek
rintisannya sudah memiliki 15 cabang di seluruh
Indonesia.

Toko oleh-oleh

Masih bekerjasama dengan sang kakak Oki
Setiana Dewi dan suaminya Ory Vitrio, mereka
membuka bisnis Pusat Oleh-oleh Bandung
dengan nama Aa dan Teteh. Dengan mengajak
para UKM untuk bergabung, toko tersebut
menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas
Bandung.
@eMajels
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di media sosial miliknya. “Kami mencoba untuk
terus memberikan varian rasa yang berbeda.
Semakin banyak, maka akan semakin bagus
untuk masyarakat menikmatinya,” ujarnya.
Bahkan Ricis sampai membuat sebuah aplikasi
permainan bernama Oki & Ria Patata Rush.
Game ini memuat aktivitas Oki dan Ria yang
sedang melayani pelanggannya, di outlet oleholeh milik mereka berdua yang diberinama
Surabaya Patata. Menurut Ria Ricis, tujuannya
membuat game agar semakin dekat dengan
masyarakat luas dari berbagai pelosok.
Kendati demikian, Youtuber yang juga sering
dipanggil Squishy Queen ini mengaku dari
beberapa usahanya tersebut, bisnis hijab
merupakan bisnis dengan omzet yang paling
besar dibandingkan dengan bisnisnya yang lain.
Namun Ricis selalu menjalankan bisnisnya
dengan sungguh-sungguh sebab ia percaya bila
konsisten sudah diterapkan setiap harinya maka
keberhasilan akan datang. “Perlu konsisten dan
kesabaran dalam meraih keberhasilan sebab
keberhasilan tidak diraih dengan waktu yang
singkat.”
Hal itu pula yang mendasari Ricis selalu ingin
mencoba hal-hal baru termasuk dalam menjajaki
bisnis. Ia ingin tidak hanya sukses sebagai
youtuber tapi juga sebagai enterpreneur muda
yang berhasil. Menurutnya sukses tak harus
menunggu usia tua karena bisa sukses di usia
muda itu sebuah kebanggaan.Ricis menyakini
bahwa jika ingin mencapai keberhasilan haruslah
bekerja keras. “Apapun bisnis yang dilakukan,
kerja keras adalah salah satu kuncinya.”
(teks:eri/ft:ist)

Ricis tak menyangkal bahwa kebanyakan dari
bisnis yang dijalani Ricis memang kuliner. Hal
tersebut tak lepas dari kegemarannya dengan
makanan. Menurutnya membuat dan berjualan
kuliner bisa sekaligus mencicipi. Namun ia
sadar, persaingan di kuliner sangat ketat karena
selalu muncul pelaku bisnis dalam bidang usaha
tersebut yang ingin menjajal peruntungan. Oleh
karena itu, Ricis selalu berusaha menemukan
inovasi agar dapat bertahan sekaligus
memajukan bisnisnya.
Salah satu inovasi yang dilakukan Ricis untuk
bisnis kue kekinian miliknya adalah dalam
hal rasa, yakni membuat varian baru yang
belum ada. Ia juga menampung aspirasi dari
banyaknya permintaan penggemar yang muncul
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Seni
Konvensional
Masih Keren
Memiliki hobi menggambar sangat memungkinkan untuk dijadikan
sebagai peluang usaha. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Medy
Renaldy. Keahliannya dalam membuat sketsa wajah membuatnya
banyak menerima pesanan. Akhirnya Medy pun memutuskan untuk
menggabungkan usaha dan hobi menjadi satu.
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M

edy menyebut profesi yang
dijalaninya ini adalah sebagai
penggiat seni sketsa wajah. “Ide dari
usaha ini adalah untuk mengolah
foto atau momen terkait agar lebih memiliki nilai
atau value seni,” ujarnya. Pria kelahiran Jakarta
ini sudah menyukai menggambar semenjak
kecil. “Bahkan waktu Sekolah Dasar saya sudah
sempat berjualan di sekolah dengan harapan
untuk mendapatkan uang jajan tambahan,”
tuturnya. Namun hobi tersebut sempat
terlupakan akibat terlalu sibuk dengan sekolah
dan kegiatan sehari-hari. Baru pada tahun 2014
ia mulai mencoba untuk menggali kembali hobi
lamanya tersebut. Tiga tahun kemudian ada satu
momen yang akhirnya mengubah pikiran Medy.
Suatu ketika di tahun 2017, karya Medy di repost
oleh istri dari Ernest Prakasa, Meira Anastasia.
“Dari situ ada yang menawarkan harga untuk
membeli karya saya, dan semenjak itu saya pun
memutuskan untuk menjual karya saya.”
Profesi sebagai penggiat seni sketsa wajah
ini merupakan profesi pertama yang dilakukan
Medy sejak masih menjadi mahasiswa dan masih
dijalani sampai sekarang. “Namun saya juga
sedang menjabat duta pariwisata DKI Jakarta
sebagai Abang dan None dibawah naungan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
Sebenarnya ada alasan yang melatar
belakangi Medy untuk semakin menggiatkan
hobinya. Ia melihat di zaman yang
semakin digital ini, seni yang masih
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konvensional dan cenderung
tradisional lambat laun mulai
ditinggalkan. “Padahal, saya
pribadi masih percaya bahwa
seni-seni yang dibuat secara
old school masih keren.
Bahkan jadi lebih keren
dan berbeda dibandingkan
seni yang dibuat lewat cara
digital,” ujar penggemar
olahraga ini.
Melalui karya yang
dibuatnya, ia berharap
sebuah momen spesial bisa
memiliki nilai yang berbeda
sehingga dapat dikenang
dengan cara yang berbeda
pula. Lalu darimana bungsu
dari tiga bersaudara ini
mendapatkan inspirasi? Medy
mengatakan ia terinspirasi
dari salah satu seniman asal
Malaysia bernama Alvin
Chong. “Beliau merupakan
salah satu idola saya dan
juga seniman sketsa wajah
sekaligus seniman tato.”
Ketika itu Medy melihat
sekilas di instgaram hasil
sketsa Alvin dan langsung
jatuh cinta dengan style nya.
“Saya pikir berbeda sekali
dengan sketsa wajah pada
umumnya. Dari situlah saya
belajar secara otodidak untuk
juga membuat sketsa wajah
dan secara mengejutkan
sekarang menjadi salah satu
sumber penghasilan utama
saya,” tuturnya.
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Selain sketsa wajah, Medy sekarang juga
tengah belajar style gambar lainnya seperti
one line drawing, style kartun dan sebagainya.
Namun sampai saat ini hanya sketsa wajah saja
yang dikomersialkan. Medy menjadikan profesi
sebagai sebuah bisnis bukan tanpa alasan.
“Karena
menurut L. R. Dicksee, definisi bisnis adalah
suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan
untuk memperoleh keuntungan bagi yang yang
mengusahakan atau yang berkepentingan dalam
terjadinya aktivitas tersebut.” Medy merasakan
sekali berbagai macam keuntungan dari
profesinya ini. Tidak hanya sebatas keuntungan
finansial saja, tetapi juga keuntungan bagi
batinnya sebab dapat mengekspresikan
keinginannya. “Apa yang benar-benar suka
untuk saya lakukan karna kembali lagi fondasi
dari profesi ini juga bermulai dari hobi semenjak
kecil. Jika saya cinta melakukannya, kenapa
tidak?”

Media sosial yang paling sering digunakan
untuk memasarkan hasil karyanya adalah melalui
instagram. “Saya rutin mengunggah karya saya
ke instagram.”Sementara untuk harganya
Medy menyebut mulai dari Rp250.000 per
wajah. Harga tersebut sudah termasuk bingkai,
namun diluar ongkos kirim.
Lalu adalakah kompetitor dalam bidang
ini? Medy mengatakan jika dilihat secara umum
memang banyak yang menggeluti profesi
kesenian seperti dirinya. “Namun bila lebih
spesifik lagi, saya pribadi belum menemukan sih
penggiat seni sketa wajah yang berjualan sketsa
wajah dengan style yang kasar serta berwana
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biru seperti saya.” Medy mengibaratkan seperti
blue ocean strategy, mencoba keluar dari
pasar yang penuh kompetitor dan persaingan
yang penuh darah di red ocean dan mencoba
menciptakan pasar sendiri di blue ocean.
Menurutnya yang paling penting untuk keluar
dari wadah penuh kompetitor adalah dengan
perbanyak riset dan juga kemampuan kita untuk
kerap berpikir beda,” tuturnya.
Justru yang menjadi penghambat adalah
mengatur mood untuk tetap terinspirasi dalam
membuat sebuah karya. “Ada cara yang mudah
mengatasinya. Bisa dilakukan dengan berbagai
cara karena bagi Medy inspirasi bisa datang dari
mana saja. Mulai dari traveling, sharing santai

bersama kerabat seputar bisnis, atau sekadar
nongkrong sore di sebuah kafe. Medy yakin
prospek bisnis yang berkaitan dengan seni tentu
menjanjikan. “Karena seni itu hidup dalam setiap
aktivitas yang kita lakukan, entah itu seni dalam
berbicara, berjalan, mengatur waktu,” jelasnya.
Ia percaya setiap manusia pasti butuh seni
untuk sekedar outbreak dari rutinitasnya dan
sketsa wajah ini bisa menjadi salah satu media
yang dapat membuat orang tersenyum melihat
momen spesial mereka.
Medy pun sudah menyusun rencana ke
depannya nanti. Beberapa diantaranya adalah
ingin membuat sebuah komunitas seni sketsa
wajah bersama orang-orang yang memiliki
minat yang sama, dan membuat workshop.
“Serta secepatnya merilis media kreatif yang
saya sedang bangun bersama rekan-rekan kerja
saya dan saya berharap bisnis ini semakin laku,”
tandasnya. (teks:eri/ft:dok.pri)
@eMajels

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.

Percaya Diri
dalam Bisnis
dokter Andri,
Bagaimana menanamkan
rasa percaya diri yang
tinggi terutama dalam
berbisnis? Saya merasa
tidak semua bisa
memilikanya. Apakah hal
tersebut benar? Terima
kasih penjelasannya.
Regina, Surabaya

Mbak Regina yang baik,
Tidak semua orang bisa memiliki semua yang dia inginkan, terkadang
kita harus menerima kenyataan yang ada. Namun walaupun demikian
pertama kali yang harus Anda punya ada kepercayaan diri bahwa
Anda bisa berhasil atau bisa mencapai hal yang ingin Anda tuju. Ini
akan menghasilkan potensi untuk melakukan “action” dan akhirnya
bisa mencapai hasil. Sedikit-sedikit pencapaian bisa menambah
kepercayaan diri dan akhirnya akan menjadikan Anda orang yang
penuh percaya diri. Semoga membantu. Salam sehat Jiwa
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Mengatasi Kebosanan

dr Andri,
Saya memiliki sebuah usaha
dan setiap hari saya berangkat
mengelola usaha tersebut dan
saat sore baru kembali ke rumah.
Namun akhir-akhir ini saya merasa
bosan. Bagaimana menghilangkan
kejenuhan dengan rutinitas yang
dikerjakan setiap hari? Mohon
sarannya. Terima kasih.
Deden, Bandung

Pak Deden yang baik,
Kebosanan pasti akan kita alami jika kita melakukan hal
yang berulang apalagi jika kita tidak mempunyai passion
terhadap apa yang kita kerjakan. Selalu fokus dan
mencari hal-hal yang membuat passion kita tetap ada
sangat dianjurkan. Sesekali lakukan time out agar tidak
bosan. Semoga membantu. Salam sehat Jiwa
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L-Craft Telur Indonesia

Ubah Limbah
Cangkang Telur
Menjadi Figurine
Berawal dari hanya iseng untuk mengisi waktu senggang menunggu diwisuda,
membuat Dhoni Fadliansyah Wahyu menyalurkan bakatnya di bidang kerajinan.
Sejak kecil, Dhoni memang suka membuat kerajinan tangan dan idenya kali ini
adalah dengan memanfaatkan cangkang telur.
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D

ari limbah cangkang telur, Dhoni
membuat kerajinan tangan berupa
figur statis berupa karakter-karakter
jagoan baik dalam dan luar negeri.
Namun sebelum menemukan bentuk yang
sekarang, proses kreatif yang dilakukan Dhoni
tidaklah berjalan mulus dan hingga berkalikali melakukan percobaan. Semula ia hanya
menggambar wajah dengan satu warna. Lalu
ia coba membuat bentuk manusia dengan
menambahkan tubuh, kaki, dan tangan. Setelah
jadi ternyata banyak yang menyukai hasil
karyanya tersebut. Dhoni pun terpikir untuk
menjadikannya sebagai usaha. ”Ini merupakan

bisnis yang pertama bagi saya dan belum
pernah menjalankan bisnis yang lain,” ujarnya.
Pria kelahiran Jakarta tersebut mengaku
tidak memiliki latar belakang pendidikan
bisnis dan juga tidak berasal dari lingkungan
pebisnis. Oleh karenanya awalnya ia sulit untuk
meyakinkan orangtua kalau ini memang bisnis
yang menjanjikan dan mampu mendatangkan
keuntungan. ”Bisnis ini tidak fulltime saya
kerjakan karena saya juga masih bekerja di
tempat lain.” Keyakinan Dhoni tersebut juga
karena ia memang karyanya memiliki ciri khas
yaitu menggunakan bahan baku yang unik.
”Benar-benar dari limbah. Bukan dengan
sengaja mengeluarkan isi telur dari cangkangnya
dengan membuat lubang kecil.”
Keinginan Dhoni untuk menjadikan usaha
semakin kuat. Kiatnya tidak perlu ragu untuk
memulai usaha membuatnya semakin yakin.
”Mulai saja dulu karena kalau tidak dimulai,
kita tidak tahu arahnya,” ujarnya. Akhirnya
pada 2013, Dhoni mantap membuka usaha
dengan nama L-Craft Telur Indonesia. Modal
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awalnya sangat murah hanya Rp55.000 yang ia
gunakan untuk membeli cat arcrylic dan lem. Ia
kemudian menjelaskan proses pembuatannya
yang dimulai dengan membersihkan cangkang
telur hingga tidak berbau amis. ”Lalu disatukan
lagi cangkang telur yang sudah pecah
menggunakan lem kemudian diberi tangan
dan kaki menggunakan kawat. Baru setelah itu
dibentuk dan diwarnai sesuai dengan model
yang diiinginkan.” Menurut Dhoni paling lama
pembuatan kurang lebih selama dua hari.
Sulung dari dua bersaudara ini hanya
membuat satu jenis saja yakni berupa figur
statis tetapi modelnya bermacam macam
sesuai pesanan costumer. Sedangkan untuk
harganya bervariasi antara Rp80.000 hingga
Rp100.000 ribu rupiah tergantung model yang
diinginkan serta kemasan. Untuk kemasan Dhoni
menggunakan boks karton yang sudah didesain
dengan nama L Craft di bagian muka. Saat
pengiriman, ditambahkan potongan kertas yang
dipadatkan agar cangkang telur tidak goyang.
Selama menjalankan usahanya ini, Dhoni
pun tak lepas dari kendala. ”Kesulitannya
adalah saat membentuk atau menjadikannya
mirip dengan model yang diinginkan. Untuk
mengatasinya adalah dengan terus belajar
membuat rupa dan belajar warna,” tuturnya.
Agar produknya bisa dipesan ke seluruh
Indonesia, maka Dhoni menggunakan cara
online shop di instagram untuk memasarkan
produknya.
”Tapi kedepannya nanti saya ingin
membuka toko offline dan membuat produk
yang ready stock,” tutupnya. (teks:eri/ft: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.

Tantangan
Bisnis Franchise
Pak Royandi,

Ibu Mariana yang baik,
Tidak ada yang mudah dalam menjalankan
bisnis. Memiliki dan menjalankan bisnis yang
dipasarkan secara franchising akan “terasa”
mudah bila “hati” (passion) Anda ada pada
bisnis tersebut. Bila “hati” Anda tidak ada pada
bisnis tersebut, maka akan terasa agak sulit.
Tetapi tetap jauh lebih mudah dibandingkan bila
Anda merintis bisnis sendiri.
Kenapa lebih mudah dibandingkan dengan
merintis bisnis sendiri? Karena Anda hanya
menjalankan sebuah bisnis model yang sudah
memiliki keunggulan (uniqueness), dan sudah
terbukti berhasil (proven track record), dengan
cara mengikuti instruksi atau aturan main
yang sudah dibakukan (standard, misal SOP),
melalui pelatihan yang efektif dan bimbingan
yang efisien secara terbuka (transferable
dan transparant) oleh pemilik bisnis awal
(franchisor). Inilah sebabnya orang mengatakan
memiliki bisnis yang dipasarkan secara franchise
lebih mudah menjalankannya.
Tantangan dalam memiliki serta
menjalankan bisnis yang dipasarkan secara
franchising ada lima:
-

Pertama, harus tahu apa yang menjadi minat
Anda (dalam bisnis).
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Bisnis franchise sepertinya sangat
menjanjikan. Tapi apakah benar-benar
semudah itu saat menjalankannya?
Apakah tantangan terbesarnya? Mohon
pencerahannya agar saya mantap
mengambil sebuah franchise. Terima
kasih.
Mariana, Depok

-

Kedua, Anda perlu memutuskan sendiri
(lebih baik bersama keluarga) bisnis apa
yang sesuai dengan minat (passion) Anda,
bukan memilih bisnis yang kata orang
menguntungkan atau bagus.

-

Ketiga, Anda harus mengevaluasi bantuanbantuan (continuous supports) yang
dijanjikan akan diberikan oleh pemilik bisnis
awal (franchisor). Cari tahu atau bukti
apakah betul-betul akan mendapatkan janji
tersebut, serta apakah bantuan tersebut
dapat menutup kekurangan Anda. Atau
dengan kata lain, Anda harus memilih siapa
franchisor yang dapat membantu dan sinergi
dengan kelebihan Anda.

-

Keempat, Anda harus menetapkan hati
(committed) untuk menjalankannya dengan
kedua belah tangan Anda. Artinya Anda
harus fokus dan berusaha secara sungguhsungguh.

@eMajels
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-

Kelima, Anda mau untuk mengikuti aturan
main yang sudah ditentukan oleh pihak yang
sudah terbukti berhasil dalam bisnisnya.

Kembali mengulas yang dimaksudkan
dengan terasa lebih mudah adalah bila passion
Anda ada pada bisnis tersebut, maka semua
kendala yang timbul akan Anda lihat sebagai
tantangan. Dibantu dengan saran pemecahan
masalah (hint) dari franchisor, akan menjadikan
Anda lebih matang, pandai, serta memiliki
banyak alternatif
pemecahan masalah.
Bila masalah belum
dapat terpecahkan
karena merupakan
hal yang baru bagi
franchisor, bayangkan
ada dua pihak yang
memilki passion
yang sama, bersamasama mencari solusi
pemecahan masalah.
Ini malah akan
menimbulkan gairah
pada Anda (dan
franchisor). Tapi bila
passion Anda tidak
pada bisnis tersebut,
semua kendala yang
timbul akan Anda lihat
sebagai gangguan.
Bila saran dari
franchisor belum dapat
memecahkan masalah,
maka Anda akan
menggerutu, dan terus
menggerutu hingga
masalah Anda dapat
terpecahkan.
Bila Anda tidak
memiliki kesabaran,
maka Anda akan
mulai berpikir bahwa
Anda salah memilih
bisnis, salah memilih
franchisor. Anda mulai
mencari kambingkambing hitam agar
Anda dapat meyakinkan diri bahwa bisnis
tersebut tidak ada masa depan, sehingga
merasa tidak bersalah bila meninggalkan bisnis
tersebut. Padahal franchisor sudah terbukti
sukses dalam menjalankan bisnis tersebut.
Disebutkan di atas bahwa franchisor sudah
terbukti sukses dalam menjalankan bisnis
yang dipasarkan secara franchising. Hal inilah
yang perlu Anda cari tahu, sebagai salah satu
tantangan yang disebutkan diatas. Banyak
yang Anda bisa evaluasi. Misalnya popularitas
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brand atau merk dagang, jumlah outlet sendiri
dan atau jumlah franchisee. Lama franchisor
berbisnis di bisnis yang sama. Bertanya kepada
franchisee yang menurut franchisor sukses.
Mengerti laporan keuangan bisnis franchisor
yang disertakan dalam prospektus.
Intinya adalah mencari tahu seberapa
mahir (business mastery) franchisor dalam
bisnis tersebut dan apakah janji-janji bantuan
yang akan diberikan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab, karena Franchisor akan
menjadi konsultan
bisnis Anda. Yang
perlu Anda camkan
adalah bahwa tidak
ada gading yang
tidak retak. Jadi Anda
perlu mengukur juga
kemampuan Anda
dalam berkolaborasi
dengan franchisor.
Perlu Anda ketahui,
franchisor yang baik
juga akan memilih
siapa saja yang layak
jadi franchisee-nya.
Keputusan akhir ada
ditangan franchisor.
Franchisor yang baik
tidak sekadar melihat
apakah Anda memiliki
dana, tapi titik berat
pilihan adalah pada
minat /passion dan
karakter Anda. Jadi,
selain Anda mencari
tahu kemampuan
Franchisor, Anda juga
harus memperlihatkan
passion Anda, sehingga
dimata Franchisor anda
adalah salah seorang
yang layak untuk dipilih
menjadi Franchiseenya.
Hal lain yang
perlu Anda pahami,
menjalankan bisnis
yang dipasarkan
secara franchising bukanlah menjalankan bisnis
sampingan. Anda harus sungguh-sungguh dan
sering hadir serta meluangkan waktu, tenaga,
dan pikiran didalamnya, dengan bantuan
konsultan bisnis yang bernama franchisor. Anda
menjalankan bisnis ini bukanlah untuk mendapat
tambahan penghasilan, tapi untuk mengganti
penghasilan Anda dengan penghasilan yang
tentunya lebih baik dari sebelumnya.
Selamat berbisnis.

@eMajels
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Indonesia
y
r
o
t
c
a
F
m
o
Mushro

Raup Untung
Renyahnya Camilan
Jamur
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Bagi Nur Cholis, hidup sehat akan
menjadi tren dan akan banyak
yang akan berusaha mengurangi
konsumsi ayam kecuali ayam
kampung. Cholis melihat bahwa
mushroom atau jamur ternyata bisa
menjadi alternatif pilihan pengganti
ayam. Hal tersebut mendasari
Cholis untuk membuka usaha
berbahan dasar jamur.

M

enurut Cholis dari segi rasa dan
tekstur mirip makan ayam. “Sehingga
variannya pun bisa dikembangkan
lebih banyak lagi, dan konsepnya
pun bisa lebih modern,” ujarnya. Lalu sulung
dari tiga bersaudara ini mencoba mengolah
jamur menjadi camilan yang renyah dan gurih. Ia
membuat kuliner dengan menggunakan bahan

dibuka, camilan jamur tersebut banyak disukai.
Menurut Cholis hal tersebut karena rasanya yang
enak. Sebab ia selalu menggunakan bahan baku
yang fresh dan higienis. “Selain itu, kami juga
memberikan pelayanan yang menyenangkan,
bahkan tidak jarang menjadi teman bercerita
oleh pelanggan.” Melihat potensi yang
bagus, Cholis lalu membuka franchise setelah
sebelumnya mendapat sertifikasi STPW (surat
tanda perusahaan waralaba) oleh Kemendag.
“Dalam proses sertifikasi tersebut, kami diaudit
oleh tim Kemendag.”
Sampai saat ini kurang lebih sudah ada 15
cabang yang dimiliki Cholis yang tersebar di
Palembang, Makassar, Surabaya, dan Gresik.
Untuk biaya investasi unit usaha baru, biaya
investasi tidak sama. “Jadi kami berikan
attachment berupa prakiraan dan estimasi,
perkiraan semata seusai yang diinginkan oleh
banyak calon peminat usaha. Namun tidak
serta merta fixed dimana saja sama. Perlukan
study kelayakan serta dimana lokasinya. Karena
keluar kota tentu biaya nya pasti beda,” jelasnya.
Namun yang pasti, Cholis menambahkan
merekan menyediakan semua kebutuhan yang
diperlukan dalam membuka gerai, mulai dari
perlengkapan hingga SDM. (teks:eri/ft:dok.
pri)

dasar jamur konsumsi seperti original mushroom
dari jamur tiram yang sengaja di datangkan
dari Jepang dan Korea. Cholis juga membuat
camilan jamur yang bisa dipadukan dengan saus
sambal, mayones dan beberapa inovasi produk
lainnya. Hasilnya banyak yang menggemari.
Ia membuka usaha dengan naa Mushroom
Factory Indonesia pada 2008. Pertama kali
hadir di salah satu mall di Surabaya. Sejak
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O-Rice

Produksi
Beras Organik
Varietas Lokal
Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi
makanan yang menyehatkan semakin
tinggi. Beras organik salah satunya, yang
kebutuhannya semakin meningkat di
masyarakat. O-Rice sebagai salah satu
merek beras organik bisa menjual hingga
belasan ton setiap bulannya.

R

izky Ardi Nugroho telah memulai bisnis
beras organik ini sejak 2007. Lulusan
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
UGM ini terinspirasi bisnis beras
organik lantaran ibundanya yang mengalami
sakit dan membutuhkan konsumsi yang lebih
sehat.
Sebelum beras organik, Rizky pernah
meriset beberapa usaha untuk dijalankan dari
jualan bubur ayam, susu soya, dan lainnya. Tapi
karena dirinya belum merasa cocok, ia malah
memilih untuk menjual produk stroberi organik
dari perusahaan tempat ayahnya bekerja.
“Waktu itu produksinya di Puncak. Selama satu
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bulan, saya
jualan stroberi
kelilng, door to
door. Produknya
sih laku, tapi kok
saya merasa ini
agak sulit kalau
dijalankan setiap
hari. Sebab, produk
ini tidak dibutuhkan
orang setiap hari,”
katanya.
Konsultasi dengan
ayahnya, lalu dia memilih
untuk belajar
pertanian organik,
khususnya produksi
beras. Kebutuhan beras organik selalu ada, tapi
terkendala harga yang mahal. “Nah, visi saya
ingin produksi beras organik lokal yang enak
dan murah. Seabb waktu itu saya beli beras
organik dan makanan organik lainnya mahal.”
Pada 2008 Rizky berkesempatan mengikuti
lomba Business Start-Up Awards 2008 dari
@eMajels
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Shell LiveWIRE. Hasilnya, dia keluar sebagai
pemenang dan mendapatkan pendanaan usaha
Rp25 juta. Dirinya memutuskan untuk sewa
lahan (sawah) selama 2 tahun di kawasan Bogor,
Jawa Barat. Hasilnya, dalam 100 hari ia sudah
bisa panen dengan kualiats yang memuaskan.
Dari satu hektare ia bisa memanen padi hingga
5 ton.
Bahkan, dengan riset yang terus
dilakukannya, Rizky pun terus meningkatkan
produktivitas lahannya. Dari 5 ton per hektare,
Rizky mampu meningkatkan sampai 8 ton.
“Waktu itu yang saya tanam hanya varietas
pandan wangi. Hasilnya bagus tapi ada kendala
yang harus dihadapi; hama dan hujan. Akhirnya,
hasil panennya saya bawa ke Cianjur, kebetulan
di sana ada lapangan jemur. Eh, di Cianjur
saya malah dapat lahan juga. Saya tanami dan
hasilnya lebih bagus lagi,” sebutnya.
Rizky berkomitmen untuk tidak memakai
bahan kimia apapun dalam pertanian yang
dikembangkannya. Saat ini dirinya membina
bebarapa kelompok tani di berbagai daerah
seperti Yogyakarta dan Sukabumi untuk
memproduksi beras organik. Kelompok tani
tersebut mampu produksi hingga 50 ton setiap
bulannya. “Sekarang petaninya sudah jalan
sendiri. Ada kelompok tani
organik,
program
saya masuk
disitu.
Mereka
produksi,
saya yang
serap
hasilnya,
meskipun
tidak semua
diserap.
Pupuknya
saya support.
Untuk menguji
keorganikannya,
saya masukkin ke
lab agar standarnya tetap terjaga,” ungkapnya.
Menurutnya, semua prosesnya sudah
dilakukan secara organik. Selain pandan wangi,
Rizky juga mengembangkan varietas lokal
lainnya seperti batang lembang, mentik wangi
susu, beras merah, beras hitam, beras coklat,
dan beras merah wangi.
Sementara untuk pemasarannya sendiri
masih menggunakan para agen, distributor,
dan masuk ke toko-toko organik. Dalam dua
tahun terakhir, dirinya juga menjual produknya
di beberapa marketplace di Tanah Air. “Dalam
sebulan saya bisa menjual antara 8—12 ton.
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Kalau kirim ke perusaahan kadang bisa sampai
35 ton. Dengan dijual online, produk O-Rice bisa
diserap pasar nasional. Harga kami kompetitif, di
kisaran Rp18 ribu – 25 ribu per kg,” ujarnya.
Teknologi dan metode tanam yang
dikembangkannya juga berhasil menyedot
perhatian dari luar negeri. Terbukti, Rizky
pernah mempresentasikan teknologinya
sekaligus mendapatkan penghargaan di Ohio,
Amerika Serikat. Dengan teknologi yang
digunakanya, hasil panen bisa sampai 16 ton
per hektare sementara rata-rata hasil panen
nasional hanya 3—5 ton per hektare.
“Ke depan saya ingin terus melestarikan
bibit lokal. Sebab beras varietas lokal yang
enak itu banyak. Hanya saja belum tergali. Saya
yakin, bergerak di bisnis ini, sepanjang kualitas,
distribusi, dan harganya bagus, peluangnya
masih sangat menjanjikan,” pungkas pria berusia
(Choen/Foto: ist)
33 tahun ini.

@eMajels

Niam Muiz
KONSULTASI BISNIS

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

Bagaimana
Jika Modal Habis

Pak Niam,
Saya ingin sekali memiliki sebuah usaha
tapi bagaimana jika kita gagal dalam bisnis
dan tidak lagi memiliki modal? Mohon
sarannya. Terima kasih.
Nono, Tangerang

Secara strategi awal Anda memang
diharapkan untuk tidak menghabiskan modal
keseluruhan, sehingga apabila Anda tidak
berhasil anda mampu mengarahkan dan
mengganti bisnis Anda. Agak sulit untuk
menempatkan diri pada posisi dimana Anda
tidak memiliki modal dan berkebetulan
mendapat pengalaman gagal dalam berbisnis.
Yang menyulitkan adalah saran untuk
menjalankan bisnis dalam derajat yang lebih
rendah modalnya juga tidak dapat berjalan pada
kasus dimaana Anda mengalaminya dengan kata
lain sebaiknya diambil solusi, entah bagaimana
yang bisa mengatasi baik sisi modal atau dari
sisi keberhasilan.
Salah satu yang memungkinkan adalah Anda
membantu kawan Anda yg menjalankan bisnis
dan Anda meminta konsesi setelah beberapa
lama setalah bisnis tersebut berjalan dan
berhasil dimana kawan Anda bisa menyisihkan
profit untuk anda menjalankan bisnis sendiri.
Dua hal yang dapat diambil dari proses
tersebut:
1.

Anda menunjukkan kegigihan dalam
berbisnis, walaupun dengan hanya
menjalankan bisnis orang lain.

2.

Terbukti bahwa permodalan yang tersedia
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dapat memberikan solusi yang nyata
sehingga apabila Anda mendapatkan
permodalan tersebut Anda pun dapat
melakukannya sendiri.
Tinggal Anda melanjutkan menemukan
jaringan untuk mendapatkan permodalan.

@eMajels

KONSULTASI BISNIS

Pak Niam
Apa yang menyebabkan
bisnis bisa menjadi maju
dan besar? Apakah
karena memiliki dana
yang besar? Terima kasih
atas penjelasannya.
Natalia, Jakarta

Indikasi Bisnis Maju
Bisnis yang maju dan besar sebenarnya berasal dari kecepatan mengelola pasar yang
memungkinkan baik membeli maupun memperluas pasar itu sendiri.
Ketiga hal ini, yaitu kecepatan, mendapatkan pasar, memperluas pasar, merupakan indikator,
bahwa bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang tepat.
Sekedar menjual bubur atau menyeduh kopi, dengan margin seribu rupiah permangkok maupun
pergelas apabila dijalankan dalam 1 hari menghasilkan seribu gelas, maka itu merupakan bisnis besar
dengan kecepatan yang luar biasa.
Apabila pembelinya adalah pengemudi motor yang tadinya 10 kendaraan berkembang menjadi
100 kendaraan maka hal itu juga merupakan penunjang bisnis yang sekadar menyeduh kopi akan
tumbuh pesat.
Pertanyaan Anda dari segi kecepatan menghasilkan bisnis maupun dari segi peetumbuhan
meluasnya pasar adalah kunci yang bisa dijalankan dalam peradaban 4.0 yang sedang
disebarluaskan saat ini.
Dengan kata lain tidak ada lagi bisnis kecil yang ada hanyalah bisnis untung kecil dan proses
yang lambat sedangkan kebalikan dari bisnis tersebut adalah bisnis yang cepat berputar dengan
jumlah keuntungan yang tidak banyak tapi menggelembung terus dalam posisi yang tidak terbatas
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Pelopor Teknik
Infus Wajah dengan
Moringa Toner
Menurutnya, Evershine yang concern
mengutamakan kesehatan kulit ini telah lulus uji
Badan POM. Salah satu kekuatan alam (ekstrak
tumbuhan) yang dipadukannya adalah moringa
(daun kelor). Bahan ini dipilih dan telah diteliti
mengandung banyak manfaat bagi kulit.
Salah satu produknya, Refresh Toner
Essence (RTE) moringa series, menjadi yang
paling diburu konsumen di pasaran. “Produk
kami diterima masyarakat cukup baik. Refresh
Toner Essence moringa, misalnya, gebrakan
pertamanya menghasilkan ribuan testimoni
positif. Ini juga sekaligus menjadi the best seller
produk Evershine,” ungkapnya.
Fungsi moringa toner sebagai resfresher
essence toner sendiri bersifat 3 in 1. Pertama,
mampu mengatasi jerawat, flek hitam, dan

B

erawal dari kepedulian terhadap
kesehatan kulit, Mery selaku owner
Evershine mencoba menawarkan
sebuah terobosan melalui produk
yang dirintisnya sejak 2018. Skincare Evershine
ini diracik dari ekstrak-ekstrak tumbuhan yang
terbukti khasiatnya. “Skincare paduan natural
ingridients ini mampu merawat dan memberikan
nutrisi pada kulit wajah,” ujarnya.
Dalam memilih produk skincare, Mery
berharap agar masyarakat bisa bijak dan tidak
sembarangan memilih. Banyak wanita yang
memilih produk skincare yang bisa memutihkan,
membuat kinclong dan glowing dalam waktu
singkat, hingga akhirnya terjerumus pada
produk non BPOM. “Terlalu banyak bahan kimia
yang masuk ke kulit wajah, lama-lama kulit
menjadi jenuh. Butuh asupan nutrisi yang baik.
Oleh sebab itu, saya buat terobosan dengan
skincare yang lebih sehat, yang lebih natural.”
Mery sendiri memiliki pengalaman pribadi,
dimana wajahnya yang super sensitif dan
bermasalah kemudian dapat teratasi dengan
menggunakan skincare berkonsep back
to nature ini. “Skincare yang baik itu tidak
hanya membuat kulit putih saja tapi juga
harus memiliki nutrisi alami terutama yang
mengandung antioksidan sehingga kulit menjadi
sehat alami,” jelasnya.
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minyak berlebih. Kedua, berfungsi menyegarkan,
melembabkan, dan membuat wajah lebih cerah.
Ketiga, menghilangkan kotoran/debu, sebagai
make up remover dan dapat dijadikan masker
wajah.
Produk ini juga menjadi satu-satunya toner
yang bisa digunakan sebagai masker atau
infus wajah. Hebatnya lagi, infus wajah dengan
moringa toner ini pertama kali ditemukan dalam
produk ini.
Diketahui, saat ini jumlah produk Evershine
sudah mencapai 18 varian, antara lain day
cream, night cream, sabun, toner, dan lainlain. Menyasar pasar pria dan wanita, semua
produknya dipadu dengan ekstrak tumbuhan
berkhasiat.

@eMajels

FILE

Yang Harus Diketahui
Soal Jas Hujan

B

erkendara roda dua, lalu kehujanan?
Pasti sudah banyak dirasakan oleh
para bikers, terlebih saat ini sudah
memasuki musim penghujan. Dengan
keadaan tersebut para pengendara roda dua
harus membiasakan diri untuk berbasah ria di
jalanan.
Nah, salah satu aksesoris berkendara yang
paling diburu di musim hujan adalah jas hujan.
Diketahui ada beberapa jenis dan model jas
hujan yang bisa dijumpai di pasaran. Dari yang
berharga tinggi sampai yang paling murah
dengan bahan plastik. Intinya jas hujan berfungsi
untuk melindungi diri dari terpaan air hujan.
Menurut Johanes Paulus, CEO Istana
Payung yang juga memproduksi jas hujan
merek Masterain dan Carol, di pasaran terdapat
tiga jenis jas hujan yang harus diketahui oleh
masyarakat. Pertama, jenis HDPE yang terbuat
dari plastik paling tipis yang berfungsi sebagai
jas hujan darurat. Kedua, jas hujan berbahan
PVC plastik press. Ketiga, jas hujan jenis jahitan
yang umumnya berbahan parasut.
“Soal harga, pasti lebih murah jenis HDPE
karena terbuat dari plastik tipis. Sementara
untuk jenis PVC plastic, cukup murah juga tapi
masih kurang kuat. Nah, yang jenis jahitan
berbahan parasut (parasut terbaik namanya
taslan –red) ini yang paling bagus tapi harganya
lebih mahal,” jelas Johanes.
Terkait modelnya, kata Johanes juga
terdapat tiga model jas hujan, yakni raincoat,
ponco, dan model setelan (baju dan celana).
Model raincoat ini umumnya dipakai untuk
para pejalan kaki atau para petugas seperti
polisi yang bertugas di saat hujan. Lalu, model
ponco yang masih digandrungi oleh para bikers
terutama ojek online karena kepraktisannya.
“Dari pengalaman kami, model baju dan celana
juga banyak yang menyukainya, terlebih jas
hujan Masterain dan Carol hanya diproduksi
dalam model ini saja,” tukasnya.
Masterain dan Carol sendiri terbuat dari
bahan parasut taslan yang dijahit dan di-press.
Dengan metode tersebut, sehingga jahitan
menjadi kuat dan tidak rembes air. Masterain
ini dibuat untuk para pengendara laki-laki,
sementara Carol dikhususkan bagi ladies bikers
yang ingin tetap fashionable saat berkendara di
tengah hujan.
Bahan parasut taslan sendiri memiliki
keunggulan tidak panas saat dipakai, sebab
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bahannya seperti kain. Hanya saja jika hujan
sangat deras, bahan menjadi sedikit lembab.
Untuk itulah diperlukan perawatan dengan
menjemurnya setelah digunakan. “Bahan
parasut ini aman dijemur, berbeda dengan
bahan PVC yang kalau dijemur bisa mengeras
dan getas,” ungkapnya.
Johanes merinci lagi, yang perlu
diperhatikan oleh pengendara roda dua dalam
memilih jas hujan model setelan adalah di
bagian tengah celananya. Sebuah kesalahan
besar jika membuat jas hujan celana dibuat
model celana. “Harusnya diberi space lagi di
bagian tengah celananya sehingga tidak mudah
robek, sebab kita kan sudah pakai celana juga,”
demikian Johanes.

@eMajels

FILE

Sabun Mandi
dengan Essential Oil
dan Aromaterapi

B

isnis kecantikan dan perawatan
tubuh di Tanah Air terus mengalami
peningkatan. Hal itu ditandai dengan
makin menjamurnya produk kecantikan
yang bertebaran. Semakin meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk tampil cantik
menjadi salah satu yang membuat ceruk bisnis
ini kian bertumbuh.
Novi Intan, General Manager PT. Sekhiong
Indonesia menjelaskan, terkait perawatan
tubuh dan kecantikan, masyarakat di Indonesia
cenderung memilih yang lebih simple dan
praktis. Nah, atas dasar itulah PT. Sekhiong
Indonesia dengan brand SK7 hadir meramaikan
industri ini.
“Kami berinovasi untuk membuat produk
yang bisa dipakai harian oleh pria dan wanita.
Sebab, pada dasarnya pria juga ingin melakukan
perawatan meskipun masih agak sungkan. Atas
dasar itulah, kami buat produk berupa body
wash SK7 yang berfungsi juga untuk merawat
kulit,” katanya.
Diakuinya, produknya tersebut memiliki
sejumlah keistimewaan seperti mengandung
essential oil, kolagen, moisturizer, aromaterapi,
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dan sejumlah bahan lainnya. Dengan aromaterapi
yang dimiliki ini akan membuat pengalaman
mandi yang berbeda. “Kandungan aromaterapi
ini dapat memberikan efek rileks pada saat
menggunakan dan setelahnya. Lalu, manfaat
essential oil itu terbukti mampu menutrisi kulit
sehingga kulit tidak kering.”
Saat ini produknya sudah tersebar di 12 kota
di Tanah Air, dimana produknya bisa ditemukan
di traditional market dan modern market.
“Untuk sabun mandi kami ada 8 varian, kami
anggap produk ini cukup sukses di pasar. Lalu,
di 2016 kami bergeser dengan mengeluarkan
produk perawatan kulit (masker).”
Ekspansi berikutnya adalah dengan
memasuki pasar kosmetik dekoratif yang pada
2017 mulai merajai pasar-pasar tradisional. SK7
memasuki pangsa pasar itu dengan tiga produk
andalan; maskara, eyeliner, dan lipstik.
“Kami setting produk perawatan dan
kosmetik yang bisa digunakan setiap hari.
Demikian juga dengan makeup dekoratif yang
dikonsep untuk kebutuhan harian dan tentunya
aman digunakan. Sebab semua produk kami
juga sudah lulus uji BPOM RI,” jelasnya lagi.

@eMajels
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Kolaborasi MacroAd dan
Perumda Pasar Jaya dalam
Periklanan

D

alam rangka meningkatkan potensi
pasar yang ada di DKI Jakarta,
Perumda Pasar Jaya menggandeng
PT. Pulau Pulau Media atau MacroAd
yang bergerak di industry pengelolaan
media periklanan digital terintegrasi di KRL
commuterline Jabodetabek.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief
Nasrudin mengatakan, melalui kerjasama
dengan MacroAd ini diharapkan lokasi pasar
yang memang layak untuk dipasang media
periklanan digital bisa dimanfaatkan sebaik
mungkin. Terlebih, jumlah pasar yang ada di
153 lokasi dan tersebar di seluruh wilayah DKI
Jakarta dan terus dilakukan modernisasi dengan
berbagai fasilitas.
“Kalau di lokasi pasar ditambah dengan
media periklanan, ini akan menambah daya
tarik pasar tersebut seperti di gedung lain yang
sudah ada. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa
pasar kita tampil dengan lebih modern,” ujarnya.
Dikatakannya, pedagang dan pengunjung
juga akan mendapatkan benefit di lokasi yang
sudah terpasang media periklanan digital
ini, yakni bisa menikmati fasilitas wi-fi secara
gratis. Sebagai pilot project, media periklanan
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MacroAd ini dipasang di Pasar Mayestik, Jakarta
Selatan. “Dengan media ini diharapkan pasar
akan menjadi lebih terlihat hidup. Manfaat
lainnya, konsumen juga akan mendapatkan
informasi mengenai barang-barang seperti
harga komoditas terkini.”
Sementara itu, Direktur Utama MacroAd
Hendrik Tee menyebut, pihaknya berinisiatif
bekerjasama dengan Perumda Pasar Jaya
demi meningkatkan penampilan pasar dengan
cara modernisasi periklanan yang terintegrasi
secara digital. “Ini menjadi bagian modernisasi
periklanan di pasar, juga menambah pelayanan
fasilitas public serta membantu kelancaran
dalam memberikan informasi harga komoditas
di pasar,” katanya.
George Samuel selaku Head Commercial &
Bussiness Development MacroAd menjelaskan,
penyediaan jaringan Wi-fi di pasar diharapkan
bisa membantu para mitra dan pengiklan untuk
memperluas jaringan bisnisnya. “Sebagai pilot
project, kami sudah pasang digital totem dan
video wall. Berikutnya kami akan menerapkan
perangkat-perangkat digital tersebut di kawasan
Perumda Pasar Jaya lainnya,” demikian George.

@eMajels

FILE

Modalku Gencar
Salurkan Pinjaman
ke UMKM

G

enap berusia 3 tahun, Modalku
merayakan pencapaian-pencapaian
yang telah diraih. Pertumbuhan
startup peer-to-peer (P2P) lending
ini selama tahun 2018 adalah lebih dari 3 kali
pertumbuhan di tahun 2017. Hingga saat ini,
Modalku telah mencapai total pendanaan
sekitar Rp 4 triliun di Asia Tenggara termasuk
Singapura, Indonesia dan Malaysia. Dari angka
ini, lebih dari Rp 2,2 triliun sudah dicairkan bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
di Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya
respons serta kebutuhan pasar Indonesia akan
pinjaman UMKM.
Tahun ini, Modalku fokus meneruskan visi
dengan keyakinan bahwa “Semua UMKM layak
mendapatkan akses ke pendanaan”. Untuk
itu, target Modalku adalah mencapai sebanyak
mungkin UMKM dan akan melakukan penetrasi
lebih mendalam dengan produk-produk yang
ada. Saat ini, Modalku menawarkan bermacam
layanan untuk kebutuhan UMKM yang berbedabeda, termasuk pinjaman UKM, invoice financing
yang didasari invoice/tagihan usaha, dan
pinjaman merchant online lewat Saldo Prioritas.
Co-Founder CEO Modalku Reynold Wijaya
menyatakan fokus Modalku di tahun 2019
tetap konsisten dengan visi dan misi tahun
sebelumnya. “Sebenarnya fokus Modalku di
tahun 2019 tetap konsisten dengan visi dan
misi kami di tahun-tahun sebelumnya, yaitu
menciptakan dampak positif bagi perekonomian
Indonesia. Caranya dengan menyediakan
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pinjaman UMKM untuk perkembangan bisnis
usaha lokal,” katanya.
Iwan Kurniawan, COO Modalku dalam
pemaparannya menyatakan, Modalku
akan menekankan 3 aspek. “Outlook dan
fokus Modalku pada tahun ini menekankan
pada 3 aspek, yaitu pertama, compliance
atau kepatuhan terhadap hukum. Kedua,
e-commerce. Di tahun 2018, Modalku
meIuncurkan Saldo Prioritas bersama Tokopedia
sebagai layanan untuk melancarkan arus
kas penjual online. Dan terakhir, Kecepatan,
yaitu kebutuhan utama UMKM saat mencari
pinjaman.”
Dari sisi pemberi Pinjaman, Modalku
mencatat sekitar 60.000 akun yang terdaftar
dengan 40% masuk dalam rentang usia milenial.
Generasi milenial adalah segmen terbesar
pemberi pinjaman Modalku karena produk yang
ditawarkan intuitif bagi mereka. Produknya
mudah dIgunakan, bahkan dapat digunakan
dengan smartphone kapanpun dan di manapun
dengan mobile app. Sifatnya terjangkau, di
mana pemberi pinjaman dapat mendanai UMKM
mulal dari Rp 100 ribu per pinjaman.
Selain di atas, salah satu pencapaian besar
Modalku di tahun 2018 adalah pendanaan seri B
senilai Rp 350 miliar dalam ronde investasi yang
dipimpin SoftBank Ventures Asia. Ini adalah
pendanaan seri B terbesar yang pernah diraih
suatu platform P2P lending dari Asia Tenggara.
(teks&foto:reza)
@eMajels
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First Dahon Ride 2019,
Ace & Bike Colony Ajak
Komunitas Bersepeda 50 KM

S

ebagai upaya untuk memasyarakatkan
sepeda sebagai salah satu alternatif
moda transportasi yang menyehatkan
dan ramah lingkungan, ACE dan Bike
Colony menggelar acara First Dahon Ride 2019
dengan mengajak komunitas ID-Folding Bike.
Bernadus Dion Romano, Merchandising
Manager ACE Hardware menjelaskan, “ACE
sebagai destinasi kebutuhan rumah tangga
sekaligus gaya hidup dan Bike Colony yang
menyediakan berbagai pilihan sepeda dan
aksesoris berkualitas premium, secara eksklusif
menghadirkan DAHON sebagai salah satu merek
sepeda lipat yang cocok untuk mobilitas kaum
urban dengan berbagai pilihan kategori dan tipe
sepeda dengan harga yang bervariasi. Kegiatan
ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen ACE
dan Bike Colony untuk selalu dekat dengan
pelanggan, khususnya para komunitas sepeda
yang jumlahnya terus bertumbuh.”
Acara First Dahon Ride 2019 ini meliputi
kegiatan bersepeda bersama sejauh 50 km
dengan rute FX Senayan Jakarta, ACE Radio
Dalam, ACE Bintaro, dan berakhir di Bike Colony
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Living World Tangerang yang diisi dengan
kegiatan makan siang dan foto bersama dengan
komunitas, serta presentasi dari ACE dan Bike
Colony mengenai tips bersepeda secara aman
dan nyaman.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian
perayaan ulang tahun ke-8 ID DAHON pada
Bulan Mei 2019 nanti, sekaligus ulang tahun ke-8
di Bike Colony Living World Tangerang. Untuk
terus melanjutkan semangat dalam bersepeda,
ACE dan Bike Colony akan menyelenggarakan
kegiatan bersepeda bersama (gowes bareng)
secara rutin.
DAHON sendiri merupakan merk sepeda
lipat pertama di Indonesia yang siap ikut
memasyarakatkan sepeda sebagai salah satu
alternatif pilihan transportasi. Dengan desain
yang modern dan teknologi yang inovatif serta
penggunaan material yang berkualitas, DAHON
merupakan produsen sepeda lipat terbesar asal
Amerika yang telah dan memegang lebih dari
200 hak paten untuk sepeda bahkan sebagian
menjadi standar dalam industri.

@eMajels
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iPaymu Rilis Fitur COD
sebagai Solusi Bagi
Pengusaha Online

i

Paymu sebagai salah satu penyelenggara
layanan Payment Gateway utama di
Indonesia, merilis fitur terbaru Cash On
Delivery (COD) yang dapat di gunakan oleh
pemilik toko online atau pebisnis e-commerce.
Menggandeng RPX sebagai operator kurir
memungkinkan jangkauan COD iPaymu
mencapai seluruh wilayah Indonesia.
Kebiasaan masyarakat Indonesia yang
menggunakan transaksi tunai untuk berbelanja
online dengan COD jumlahnya mencapai 13,45%,
pilihan metode transaksi ke tiga setelah yang
pertama Transfer Bank 49%, dan kedua Internet
Banking 21,4% (sumber: Databoks).
Potensi COD untuk kesuksesan transaksi
juga cukup besar, meskipun masih di peringkat
ketiga dari pilihan metode pembayaran. Cash
on Delivery (COD) sangat tepat untuk penetrasi
pasar maupun mengakuisisi konsumen baru.
Pemilik toko online atau pebisnis online
selama ini menggunakan solusi COD hanya
untuk melayani order di area terbatas saja,

120

I Februari 2019 I Tahun XI I

karena masih mengandalkan jasa kurir lokal atau
staff sendiri. Jangkauan wilayah lebih luas tidak
bisa di layani, karena keterbatasan kurir.
“iPaymu mendevelop fitur COD
menggunakan metode pembayaran dan
pengiriman yang telah tersistem rapi dan
mudah pengoperasiannya. COD iPaymu dapat
digunakan bagi pelaku usaha e-commerce kecil
atau besar. Jangkauan kirim seluruh Indonesia,
memungkinkan akuisisi pasar lebih besar lagi
bagi para pebisnis ini,” ujar Riyeke Ustadiyanto,
CEO iPaymu.
Bila COD menjadi salah satu pilihan
pembayaran di sebuah toko online akan
membantu terjadinya penetrasi dan
perluasan pasar yang lebih besar. COD
mampu meningkatkan kepercayaan first time
buyer untuk menyelesaikan proses belanja
sampai akhir, menaikkan konversi transaksi dan
menurunkan jumlah keranjang belanja yang
ditinggalkan.

@eMajels

FILE

Tips Berkendara
di Musim Penghujan
Ala Adira Insurance

S

eperti halnya sedia
payung sebelum
hujan, pengendara
sepeda . juga perlu
mempersiapkan “payung”
ketika menghadapi musim
penghujan seperti saat ini.
“Payung” yang
dimaksud di sini adalah
persiapan agar tetap bisa
bekerja ataupun beraktivitas
di tengah musim penghujan.
Business Development
Division Head PT. Asuransi
Adira Dinamika (Adira
Insurance) Tanny Megah
Lestari mengungkapkan,
ada tiga “payung” yang
perlu disiapkan pengendara
sebelum berkendara sepeda
motor di musim penghujan.
Pertama, pengendara harus memperhatikan
kondisi kendaraan sebelum berkendara. Tanny
menjelaskan, pengendara harus mengecek
kondisi kendaraan mulai dari kondisi ban, lampu
dan wiper.
Selanjutnya, pengendara juga harus
memperhatikan kondisi tubuh. “Pengendara
harus berada dalam keadaan yang fit karena
berkendara dalam kondisi hujan membutuhkan
konsentrasi dan kehati-hatian yang lebih tinggi
dibanding kondisi normal,”ujar dia.
Kemudian, hal yang tak kalah penting
harus dipersiapkan oleh pengendara adalah
perlindungan asuransi. Pasalnya, meski sudah
mengecek kondisi kendaraan dan menjaga
kondisi tubuh, namun risiko bisa datang kapan
saja. Apalagi di tengah musim penghujan
seperti saat ini, sehingga pengendara harus
memiliki perlindungan asuransi.
Menurut Tanny, Adira Insurance memiliki
produk asuransi kendaraan bermotor yang
bernama Autocillin. Produk ini memberikan
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perlindungan menyeluruh mulai dari kecelakaan
di jalan raya, huru hara, kerusuhan, hingga
perlindungan untuk pengemudi dan penumpang
kendaraan tersebut.
Pengendara yang ingin mendapatkan
perlindungan dari bencana alam bisa
memperluas asuransinya dengan manfaat dari
risiko bencana alam.
“Dengan perluasan bencana alam,
pengendara bisa dijamin dari kerugian karena
bencana alam, termasuk hujan es, banjir, dan
lainnya. Tanpa adanya perluasan manfaat, maka
tidak akan dijamin”kata dia.
Menurut Tanny, apabila terjebak di
tengah banjir, pengendara jangan mencoba
untuk menyalakan mesin mobil karena dapat
mengakibatkan kondisi water hammer pada
mesin yang akan memperparah kerusakan.
“Apabila berada di genangan air yang
rendah, sebisa mungkin tinggalkan kendaraan,
kunci kendaraan, tunggu hingga air surut dan
menelpon pihak asuransi atau derek untuk
mengangkut mobil untuk diperbaiki,”ucap dia.

@eMajels
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@eMajels

Temukan passion Anda dalam berbisnis
Sentuh iPad dan buka aplikasi

eMajels

Inspirasi dan peluang bisnis lengkap di tangan Anda
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