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Tela Krezz, Makanan 'Wong Ndeso' Beromzet Miliaran Rupiah
Oleh : Wahyu H
Senin, 24 Januari 2011 09:40 WIB
.

Jakarta - Makanan lokal kadang kala tak terlalu banyak dilirik oleh banyak orang sebagai
potensi bisnis yang menggiurkan. Namun lain halnya dengan Firmansyah Budi, pendiri Tela
Krezz ini, yang sudah sejak tahun 2006 memulai bisnis kemitraan makanan olahan singkong
atau ketela (cassava) Tela Krezz (singkong goreng berbumbu).

Kisah Firmansyah membangun bisnis makanan
olahan singkong dengan bendera Tela Krezz
berawal hanya dari satu grobak pinjaman ibu-nya
dengan modal awal Rp 200.000. Dari situ ia
mulai memiliki keyakinan bahwa bisnis makanan
olahan dari singkong sangat
berprospek.Menurutnya, sangat malu sekali jika
Indonesia masih terus mengimpor bahan baku
pangan yang memang tak bisa berkembang baik
di Indonesia seperti gandum. Saat ini kata dia,
Indonesia termasuk negara penghasil singkong
terbesar ketiga di dunia dibawah Brazil.

Keyakinannya akhirnya terjawab, sekarang ini ia sudah memiliki ratusan mitra Tela Krezz
dengan omset yang menggiurkan. Firmansyah terinspirasi mengangkat pangan singkong
menjadi makanan olahan karena saat ini pasar pangan dalam negeri sudah dibanjiri produk
pangan impor seperti kedelai, tepung gandum, jagung, dan masih banyak lainnya.

"Ini berawal dari keprihatinan saya, sekarang ini bahan baku makanan semuanya gandum,
yang impor. Kenapa tak pakai content lokal," kata Firmansyah kepada detikFinance, akhir
pekan lalu. Firmansyah yang lulusan Sarjana Hukum ini, awalnya tak langsung menceburkan
diri ke ranah bisnis. Semenjak lulus kuliah 2004, ia masuk LSM bidang pembangunan
komunitas (community development), dari situlah matanya terbelalak soal banyaknya kasus
bermasalah TKI diluar negeri yang harusnya bisa dicegah jika ada lapangan kerja di dalam
negeri. "Sekarang saya sudah punya 60 karyawan langsung, belum yang outsourcing,"
katanya. Semangat inovasinya mengembangkan pangan singkong bukan hanya sebatas Tela
Krezz, ia juga mengembangkan produk Tela Cake semacam brownies dari singkong, kue
Bika Ambon, Bakpia, Keripik Singkong dan lain-lain. "Saya mimpinya kedepan, orang bisa
aware dengan produk lokal kita, kalau tidak maka kita akan tergusur," katanya.

Menurut pria kelahiran Semarang, 5 Desember 1981 ini, mengolah makanan seperti singkong
yang sudah terlanjur dipandang sebagai makanan 'ndeso' memang perlu upaya keras. Konsep
makanan Tela ia kembangkan dengan membuat makanan singkong lebih moderen dan
menarik. "Kenapa saya tak mau disebut sebagai brownies, saya ingin dengan nama tela cake.
Jadi kalau kita bisa olah dengan moderen dan dinamis, kita bisa ubah mindset makanan wong
ndeso ini jadi moderen. Harus diubah mindsetnya, makanan itu kan karena kebiasaan,"
jelasnya. Untuk urusan pemasaran, Firmansyah sengaja mengembangkan pemasaran Tela
Cake dengan konsep makanan oleh-oleh asli Jogjakarta. Ini penting untuk memperkuat image
Tela Cake sebagai makanan khas, meski ia pun berencana memasarkan produk tersebut ke
pasar ritel umum namun dengan merek yang berbeda. Ia mengaku saat ini mampu menjual
1000-1500 paket Tela Cake. Harga satu paket Tela Cake dibandrol hingga Rp 28.000,



tentunya sudah terbayang berapa omset dari Firmansyah dari hanya menjual brownies ala
singkong tersebut. Ini belum dihitung dari produk Tela Krezz-nya yang lebih dahulu ia
kembangkan.

Masih seputar pangan lokal, upaya Firmansyah tak cukup disitu. Pada tahun 2009 ia juga
mengembangkan produk olahan cocoa atau kakao menjadi makanan coklat yang lezat dan
menarik. Kali ini, Firmansyah membentuk divisi khusus di Tela Corporation yang menjadi
bendera resmi usahanya. "Mulai 2009 saya juga membuat produk coklat roso (cokro), yang
juga berkonsep makanan oleh-oleh Jogjakarta," jelasnya. Keinginannya mengembangkan
produk coklat, kurang lebih sama dengan kegusarannya terhadap produk tepung pangan
impor. Menurutnya Indonesia, merupakan penghasil kakao yang diperhitungkan di dunia,
namun minim memiliki produk olahan coklat. Jika pun ada, produk coklat olahan di pasar
Indonesia berasal dari impor dan bermerek asing. Ia berharap coklat buatannya bisa menjadi
pilihan pasar dan bisa mematahkan dominasi produk coklat asing di pasar Indonesia. "Visi
saya bagaimana melakukan pemberdayaan pangan lokal," katanya. Sehingga kata dia, dengan
pemberdayaan pangan lokal serapan tenaga kerja lokal semakin tinggi misalnya jika singkong
dikembangkan maka berapa banyak petani yang bisa hidup, berapa banyak kuli panggul yang
bekerja, berapa banyak pekerja pemotong singkong yang terserap dan lain-lain. Meskipun
dengan idealisme yang tinggi, Firmansyah tak gigit jari, usahanya yang dirintis sejak 2006
sudah membuahkan hasil yang fantastis. "Kalau dihitung-hitung omset saya sampai ratusan
juta per bulan. Setahun bisa sampai Rp 10 miliar lebih," katanya. Bagaimana mau mencoba
dengan pangan-pangan lokal lainnya?

Firmansyah Budi
Jl. Bugisan 36, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251
Email: homygroup@yahoo.com
(Suhendra - detikFinance )
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Menyasar segmen pekerja, sukses lewat dunia maya
Oleh : Wahyu H
Senin, 15 November 2010 06:28 WIB.

Bosan menjadi pekerja selama 15 tahun, Hikmanul Hakim memutuskan membuka usaha jualan
busana muslim. Kegagalan di tahun pertama membuatnya lebih berani memasarkan produk secara
online. Alhasil, bisnisnya sukses di dunia maya. Menjelang Lebaran, busana muslim menjadi sangat
laku. Rupanya, orang ingin merayakan kemenangan setelah berpuasa, sembari berkumpul dengan
keluarga, memakai baju baru. Salah satu yang menikmati berkah di masa seperti sekarang adalah
Hikmanul Hakim.

Meski hanya memiliki satu butik di ITC BSD, Hakiem – begitu ia biasa
disapa – sukses berbisnis busana muslim secara online. Ia memasarkan
90% produknya lewat website dan situs jejaring sosial. Dalam sehari, ia
meraup omzet Rp 7 juta sampai Rp 10 juta. Tapi, sejak sebulan terakhir,
omzetnya bisa mencapai Rp 20 juta per hari. Kesuksesan Hakim ini tidak
datang dari langit. Ia merintis butik busana muslim Rumah Madani
dengan keringat. Pria kelahiran Sidoarjo, 7 Februari 1969, ini dibesarkan
di keluarga pegawai negeri sederhana. Ayahnya adalah seorang staf di
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan sang ibu guru.

Sejak kecil, Hakim sudah didorong untuk berprestasi secara akademis.
Ia selalu fokus pada studi. “Boro-boro mikirin soal bisnis,” ujarnya.
Hasilnya, ia selalu juara kelas. Puncaknya, ia menamatkan kuliah di

Institut Teknologi Surabaya, Jurusan Teknik Fisika bidang Instrumentasi, dengan predikat sangat
memuaskan. Selulus kuliah pada 1992, Hakiem merantau ke Jakarta. Penyuka ilmu eksakta ini
bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan teknologi informasi (TI). “Saya belajar TI secara
otodidak,” ungkapnya. Selanjutnya, selama 15 tahun, ia berpindah dari satu perusahaan ke
perusahaan lain, hingga terakhir bekerja di PT Fujitsu Indonesia.

Sebenarnya, Hakiem cukup mapan dengan kariernya. Gajinya tergolong besar. “Selalu di atas Rp 10
juta,” ungkapnya. Tapi, ia merasa jenuh. Kemacetan ibukota dan jadwal kerja yang ketat
membuatnya tidak nyaman. Di pikirannya, ia ingin mengubah cara mencari nafkah dengan berbisnis.
Hakiem lantas mensurvei segala jenis bisnis, dari jual beli beras sampai waralaba burger. Ia sempat
terpikir membuka usaha konsultan IT sendiri. Tapi, ia tak pernah bisa merealisasikan sementara
belum keluar dari tempat kerja.

Ayah dari Fahmi, Jihad, dan Hanif ini pun resmi mundur pada April 2007. “Saat itu, keluarga besar
saya heboh, mengatai saya bodoh karena melepas kemapanan,” kenangnya. Untunglah sang istri
tercinta tetap mendukung lantaran lebih punya waktu untuk keluarga.

Gagal di tahun pertama
Hakiem akhirnya memutuskan berbisnis busana muslim. Ia melihat, peluangnya cukup besar. Pada
Mei 2007, ia membuka butik Rumah Madani di ITC BSD. Modal awalnya Rp 40 juta, setengah di
antaranya untuk untuk sewa tempat. Di butiknya, Hakiem menjual aneka busana muslim dan
aksesorinya seperti kerudung, jilbab, dan cadar. Harga jualnya berkisar Rp 80.000 sampai Rp
500.000. “Segmennya untuk kalangan menengah ke atas, terutama para pekerja,” ujarnya.

Di tahun pertama, bisnis Hakiem sudah meredup. Omzet penjualannya sangat kecil. “Profit kotornya
hanya Rp 1 juta tiap bulan, habis untuk membayar gaji SPG,” terangnya. Praktis selama setahun,



sang istri yang bekerja di Pamulang Medical Center lebih banyak menafkahi keluarga. Kegagalan itu
sempat membuat Hakiem frustrasi, tapi sekaligus memacu semangat. “Saya tahu, penyebab
kegagalan itu karena jaringan penjualan belum ada, kurang pemasok, kualitas barang, terutama
model, tren, dan reputasi butik masih kurang,” ujarnya.

Di tahun kedua, Hakiem berusaha memperbaiki. Ia mulai mensurvei selera pasar dan memilih
pemasok yang bagus. Ia juga mulai merintis menjual secara online sejak Juni 2007. Awalnya, Hakiem
membuat sebuah blog untuk mempromosikan tokonya. Setengah tahun jalan, penjualannya bagus.
Pembeli terbanyak berasal dari karyawan kantor. Ia juga menjaring pembeli dari mancanegara.
“Paling banyak dari Malaysia dan Singapura,” ujarnya.

Pada 2008 itu, Hakiem membuat situs www.rumahmadani.com. Ia juga memanfaatkan situs jejaring
sosial seperti Facebook. “Sekarang ini siapa, sih, yang tidak punya Facebook?” ungkapnya. Saat ini,
Rumah Madani sudah memiliki 80.000-an fans di Facebook. Sejak awal 2008, omzet penjualan
busana muslim Rumah Madani naik drastis. Dalam sehari, pendapatannya bisa mencapai Rp 10 juta.
Sekitar 90% berasal dari transaksi secara online. “Penjualan secara online ternyata lebih efektif
karena bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya operasional murah,” katanya.

Dengan mengambil margin untung antara 5%–60%, saat ini, penjualan rata-rata sehari sekitar 300
barang. Dengan mempekerjakan 12 karyawan, kini, ia hanya memantau bisnis dari rumah. Ia ingin
ekspansi dengan mendirikan butik di daerah. “Saya ingin Rumah Madani menjadi rujukan pertama
orang dalam mencari busana muslim di Indonesia,” terangnya.

Reff: http://peluangusaha.kontan.co.id/v2/read/peluangusaha/45739/Menyasar-segmen-pekerja-
sukses-lewat-dunia-maya
(whd)

www.rumahmadani.com
http://peluangusaha.kontan.co.id/v2/read/peluangusaha/45739/Menyasar-segmen-pekerja-


Sudono Salim: Kiat Sukses
Penulis : Team Andriewongso.com
Selasa, 17-Maret-2009

Siapa yang tidak kenal Sudono Salim atau Liem Soei Liong (92 tahun), usahawan sukses kelas dunia?
Ia mendirikan Grup Salim. Grup ini, antara lain melahirkan Indofood, Indomobil, Indocement,
Indosiar, Bogasari, Bank Central Asia, dan lain-lain. Pria yang akrab disapa Om Liem ini juga pernah
menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dan Asia. Bahkan, ia sempat
masuk daftar "100 Orang Terkaya di Dunia". Apa rahasianya, hingga bisa jadi pengusaha besar?

Pertama, Om Liem punya bakat dan naluri bisnis yang luar biasa. Kedua, ia
mengembangkan sifat-sifat ini: pekerja keras, pantang menyerah, dan
tekun! Katanya, kepada harian "Kompas" di Singapura: jika ingin sukses,
jangan berpangku tangan saja. Semasa muda, bekerjalah habis-habisan.
Bersemangatlah dan efektif dalam menggunakan waktu. Jangan cuti lama-
lama, jangan selalu jalan-jalan, dan jangan tidur cepat! Jangan pula mudah
menyerah pada kesulitan.

Bagaimana kalau gagal dalam usaha? Jangan putus asa. Bangun lagi dengan
kiat baru! Begitu seterusnya hingga Anda menemukan formula paling pas untuk sukses. Kalau Anda
mudah putus asa, sebaiknya jadi pekerja saja, jangan jadi usahawan...! Selain itu, jadilah pengusaha
yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang, pasti akan segera gulung
tikar karena orang-orang/publik menolaknya. Oleh karena itu, lebih baik untung lebih sedikit, namun
diusahakan secara jujur dan ikhlas. Kita bisa tidur lebih nyenyak dan tidak punya beban.

"Memang benar, seorang pengusaha harus banyak akal," kata Om Liem. "Tapi, jangan curang.
Jangan ambil milik orang lain." Terakhir, Om Liem mengingatkan: rajinlah membantu fakir miskin.
Tujuannya, agar jiwa kita terasah untuk selalu berbagi. Kini, di usianya yang sudah senja, Om Liem
tinggal di Bukit Timah, Singapura. Sesekali, ia pergi ke kantornya yang sederhana, untuk
bersosialisasi. Banyak teman-teman yang datang berguru padanya, untuk menjadi seorang
pengusaha besar.



Didi, Menyulap yang Bekas Jadi Berkelas
Oleh : Wahyu H
Kamis, 26 Agustus 2010 11:47 WIB

*KOMPAS.com - *Didi Diarsa Adiana, 36 tahun, tak pernah belajar ilmu sulap. Namun, dari tangan
pemilik Furniture Aktif yang bermarkas di Cimanggis, Depok, ini lahir produk berkelas dengan bahan
dari barang-barang bekas. Dengan memanfaatkan kayu bekas peti kemas, ia menghasilkan mebel-
mebel berstandar internasional yang ramah lingkungan. Didi menekankan pada pertukangan yang
cermat. Selanjutnya, ia cukup memberi sentuhan pernis mengkilap karena tekstur kayu jati belanda
(*pinewood*) yang dipakai sebagai bahan dasar sudah memiliki daya jual tinggi.

Awalnya, Didi lebih menargetkan sekolah-
sekolah karena pernah bekerja di dunia
pendidikan. Dengan harga yang lebih murah
ketimbang produk sejenis, mebel Didi diminati
banyak sekolah berstandar internasional di
Jakarta dan sekitarnya. Selain harga yang
murah, produk Didi juga dinilai mempunyai nilai
desain unik dan modern. Misalnya, meja
setengah lingkaran dengan kursi-kursi yang
mengelilinginya. Meja ini sangat cocok dipakai
di TK dan SD yang menerapkan sistem belajar
aktif. “Konsepnya, produk saya mendukung

proses belajar menjadi lebih menyenangkan,” kata Didi. Desain Didi mengantarkannya menjadi
finalis Asia Europe Classroom Award pada 2004. Selain itu, ia juga menjadi finalis untuk
*International Young Creative Entrepreneur* 2009 yang digelar* British Council*.

Ide Eropa*
Ide desain karya Didi diperoleh Sarjana Geografi lulusan Universitas Negeri Jakarta itu, saat ia
berkunjung ke Eropa. Di Finlandia misalnya, ia menjumpai produk mebel bekas pakai. Hanya saja,
tantangan pertama yang ia jumpai di Tanah Air justru pencarian bahannya. Kayu bekas peti kemas
yang diincarnya kebanyakan sudah ditadah pengusaha barang bekas di pelabuhan Tanjung Priok.
Alih-alih bisa membeli, ayah tiga anak ini malah lebih sering ketemu preman pelabuhan. Untungnya,
rumahnya di Cimanggis, Depok, berdekatan dengan pabrik-pabrik yang menyediakan limbah kayu
melimpah. “Ketimbang jadi sampah, mending saya manfaatkan,” kata Didi.

Kreativitas Didi tak terbatas di dunia bisnis furnitur. Pria yang gemar berorganisasi ini juga memiliki
taman bacaan dan warnet, serta aktif antara lain di koperasi dan persatuan alumni program
persahabatan Indonesia-Jepang. Saat ini, ia juga sedang mengembangkan satu website bernama
www.greenschool.web.id. Di situs ini, para murid sekolah dari belasan negara sudah menulis status
dan opini mereka tentang penyelamatan lingkungan di negara masing masing.

Pada November depan, situs Didi akan berkompetisi di India memperebutkan hadiah 5 ribu dollar
AS, bersaing dengan peserta dari 65 negara lain. Pengalaman ini tentunya bakal memperkaya
wawasan Didi, sebagaimana halnya berkesempatan bertemu langsung dengan putra mahkota
Kerajaan Inggris Pangeran Charles saat ia menjadi salah seorang wakil Indonesia dalam pertemuan
pemuda Muslim sedunia "Mosaic International Summit 2010".

Meskipun demikian, Didi mengaku pilihannya sebagai wirausahawanlah yang menjadi puncak
pengalaman hidupnya. Ia menyebut Tangan di Atas (TDA), komunitas wirausahawan, yang

www.greenschool.web.id


mengubah pola pikirnya. TDA mendorong Didi berani bersikap dan mengambil tindakan dalam
situasi yang tidak normal. “Mereka seperti pahlawan, tindakannya lokal tetapi imbasnya global,”
kata Didi.

Didi saat ini aktif di Divisi Networking TDA Depok. Ia mengenang betapa komunitas yang dulu
dibangun segelintir orang kini sudah beranggotakan 17.000 orang. Dengan jumlah anggota yang
bertambah sepesat ini, TDA sekarang fokus pada penguatan basis internal seperti pengadaan
pelatihan dan bimbingan. Namun, penciptaan wirausahawan berkualitas sebanyak-banyaknya tetap
tak ditinggalkan. “Tantangan utama adalah mengubah *mindset *masyarakat yang masih
beranggapan PNS jauh lebih baik,” kata Didi. *(British Council)*

- Editor: Erlangga Djumena
(whd)



Tur Ekowisata yang Sangat Menjanjikan
Oleh : Wahyu H
Senin, 23 Agustus 2010 09:03 WIB

KOMPAS.com - Banyak orang berpendapat, tidak ada obyek wisata menarik di Jambi. Bagi Roy
Mardianto, anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Namun, anggapan itu muncul lebih karena
kurangnya informasi. Jambi sesungguhnya memiliki ragam wisata yang menarik untuk dijelajahi.
Irma Tambunan. Atas dasar itulah, Roy merintis usaha tur ekowisata Jambi. Pria kelahiran
Martapura, 3 Maret 1978, ini mengambil jalur khusus wisata alam dan budaya. Lebih dari 80 persen
turis yang menggunakan jasanya datang dari Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara di
Eropa.

Mereka adalah kelompok-kelompok kecil turis yang gemar
menjelajahi alam dan berbaur dengan penduduk yang mereka
kunjungi. Mereka sibuk memotret dan ikut merasakan aktivitas
para petani, seperti menyadap karet dan memasang jerat ikan.
”Banyak tempat menarik untuk dijelajahi dan semua perjalanan
ini umumnya meninggalkan kenangan mendalam bagi mereka,”
ujarnya kepada Kompas, Juli lalu.

Dengan antusias, Roy memaparkan semua paket perjalanan ekowisata yang dirintisnya. Ada belasan
paket, tetapi enam di antaranya menjadi unggulan. Paket perjalanan tersebut beragam, mulai dari
yang membutuhkan lama kunjungan dua hari satu malam saja hingga yang membutuhkan lama
tinggal sebelas hari sepuluh malam. Semakin lama waktu kunjungan, semakin jauh dan banyak
perjalanan yang ditawarkan. Dan semakin bermanfaat antara lain dengan memberikan penghasilan
bagi warga sekitar. Lebih besar lagi memberikan devisa bagi negara.

Dari paket-paket tersebut, perjalanan yang paling diminati adalah menjelajahi Hutan Adat Hulu Air
dan Danau Kaco di Kerinci, menelusuri kompleks Situs Muaro Jambi, dan tinggal bersama komunitas
terasing suku Anak Dalam di kaki Bukit Duabelas. Salah satu turis, yang berkunjung ke Muaro Jambi
mengisi testimoni beberapa hari kemudian, memperoleh kesan mendalam ketika menginap
semalam bersama masyarakat setempat, menginap dalam kondisi warga setempat.

Tidak sekadar kompleks percandian yang sarat akan sejarah, tetapi wisatawan ini menyebutkan
kerinduannya kembali untuk berkumpul sambil menikmati serta ikut menari dalam atraksi tabuhan
dan tari topeng anak-anak setempat. Tentunya sambil mencicipi makanan tradisional ibu-ibu di sana.
Yang tak kalah menarik adalah saat membawa turis mengunjungi Hutan Adat Hulu Air. Wisatawan
sangat gembira bisa menjelajahi jalur hutan yang masih sangat alami. Mereka menempuh perjalanan
sepanjang tepi aliran sungai yang berair jernih. ”Kalau haus, kami tinggal mengambil air di sungai.
Rasanya segar dan menyenangkan sekali,” tuturnya.

Potensi besar
Selepas lulus kuliah, Roy sebenarnya telah mengembangkan usaha agen perjalanan. Modal yang
keluar cukup besar untuk membuka usaha ini, sekitar Rp 200 juta. Namun, usaha tersebut rupanya
tak memberi keuntungan sesuai harapannya. Masalah percaloan menjadi kendala. Di sisi lain, Roy
melihat ada peluang usaha yang sangat menarik dengan modal hampir nol: yaitu ekowisata.
”Modalnya cuma otak dan otak,” ujarnya. Dengan potensi keindahan alam yang dimiliki Jambi, Roy
pun mencoba mengeksplorasinya. Ia menjelajah Jambi dari ujung timur hingga barat sambil
mengeksplorasi ragam budaya yang melekat di sebuah obyek.



”Pada obyek rumah-rumah tua di Rantau Panjang, misalnya, saya siapkan rumah untuk tempat
menginap wisatawan, yaitu rumah tertua di desa itu. Lalu, masyarakat diberdayakan untuk
menyuguhkan atraksi adat setempat,” tuturnya. Selanjutnya, ia merancang paket-paket ekowisata.
Semua paket diuji coba terlebih dahulu agar menjadi perjalanan yang menarik bagi turis. Teman dan
kerabat yang diajak ikut uji coba dimintai pendapat dan kritiknya. Ia kemudian menawarkan
beberapa paket ini lewat situs www.jambitourpackages.com serta melalui jejaring sosial lainnya.

Hasilnya, sejak usaha dirintis pada Januari 2009, sudah lebih dari 100 wisatawan minat khusus, yang
umumnya dari mancanegara, datang berkunjung ke Jambi. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini
memang belum besar, berkisar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per bulan. Namun, Roy melihat semakin
besarnya potensi pasar yang bisa dikelolanya.

Adapun, paket yang dikembangkan beragam, mulai dari paket termurah Rp 900.000 untuk
perjalanan pendek hingga Rp 15 juta untuk perjalanan selama 11 hari. Dalam merancang semua
paket hingga mendatangkan turis, Roy sepenuhnya bekerja sendiri. Namun, pria yang menjadi
konsultan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi serta Sekretaris DPD Asosiasi Agen
Perjalanan Wisata Provinsi Jambi ini melibatkan puluhan penduduk lokal di tiap obyek wisata sebagai
pemandu wisata dan portir.

Di Situs Muaro Jambi, misalnya, setidaknya 10 hingga 15 pemuda lokal terlibat menjemput
wisatawan, memandu trekking, hingga menyiapkan makanan, musik, dan atraksi budaya. Pelibatan
penduduk lokal dalam ekowisata ini, lanjut Roy, mendapat sambutan hangat dari masyarakat
setempat. Menurut dia, masyarakat sebenarnya sudah lama menantikan kunjungan wisatawan
seperti ini. Karena dengan demikian, mereka dapat memperoleh sumber pendapatan yang lebih
besar.

”Masyarakat sangat berharap akan kedatangan wisatawan. Mereka siap menjamu kapan pun turis
datang,” ujar lulusan D-3 Pariwisata Universitas Negeri Surakarta ini. Aksi Roy mendatangkan
penghasilan bagi masyarakat setempat ini sepertinya mudah diterapkan di banyak wilayah lain di
negeri ini yang kaya dengan keindahan alam serta keunikan budaya. Lagi pula, usaha seperti ini tak
banyak membutuhkan modal, kecuali kecerdasan dan mau bekerja keras.

Oleh: Irma Tambunan (Kompas.com)

www.jambitourpackages.com


Semerbak Coffee yang makin semerbak perkembangannya
Oleh : Wahyu H
Senin, 10 Mei 2010 08:17 WIB

Semerbak Coffee di dirikan oleh  Iwan Agustian H dan teman SMP nya  di SMPN 3 Jakarta, Muadzin F
Jihad pada 20 juni 2009. Ide berdirinya Semerbak Coffee sederhana saja, bagaimana caranya agar
masyarakat luas bisa menikmati kopi dengan taste yang hampir sama dengan Outlet kopi yang
menggunakan brand Luar Negeri yang ada di Mall tapi dengan harga yg cukup terjangkau.

Persiapan pun sangat singkat, hanya sekitar 2-3 minggu
saja..Awalnya kami menggunakan brand "Growth Bucks" tapi
setelah melalui proses yang lumayan menguras pikiran,
akhirnya muncul lah brand Semerbak Coffee, dengan
pertimbangan Kopi itu aroma nya harum semerbak dan juga
itu menjadi indentitas penegasan bahwa ini adalah produk
Lokal. Hanya dengan modal awal sekitar 4 juta rupiah, kami
beranikan diri untuk langsung start dengan konsep Business

Opportunity , dengan invest awalnya adalah 6juta rupiah ( sekarang menjadi 7,5juta ), dengan tag
line HIGH STYLE,HIGH PROFIT,LOW MAINTANANCE & LOW INVESTMENT, yang tanpa mengenakan
fee macam-macam. Hal ini karena tujuan kami adalah membantu mereka yang ingin memulai bisnis
sendiri, khususnya para karyawan..dengan modal yang tidak besar mudah di kelola tapi memiliki
Style dan profit yang tinggi..

Dan 1 minggu setelah launching, Semerbak Coffee langsung di liput oleh majalah Duit online.. dari
situlah kemudian Semerbak Coffee banyak di liput oleh media yang akhirnya bisa membuat SC pada
kondisi seperti sekarang ini. Saat ini Semerbak Coffee memiliki 8 karyawan di Pusat, 140 outlet ( data
per tgl 9 mei 2010 ) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan omzet sekitar 250 juta/bulan.

(whd)



Pesta Wirausaha 2010
Perjuangan Buruh jadi Jutawan
Oleh : Wahyu H
Senin, 26 April 2010 06:00 WIB
.
(Kisah Perjalanan Alumni TDA Apprentice Yang Sukses Bisnis Online ini sudah dimuat di Harian Warta
Kota edisi hari Minggu, 28 Maret 2010, Didedikasikan untuk Pesta Wirausaha 2010, dalam rangka
Milad 4 TDA). Dalam era informasi, bisnis online berkembang pesat. Edi S. Kurniawan (32),
pengusaha pakaian bayi menangkap peluang itu sejak awal. Dia ingin seluruh toko di Tanahabang
punya toko online.

Suatu siang saat Warta Kota menyambangi Alifia, toko super
grosir pakaian anak dan perlengkapan bayi di Thamrin City,
Jalan Kebonkacang Raya, Tanahabang, Jakarta Pusat.
Suasananya tampak sepi. Di beberapa sudut hanya tampak
tumpukan karung plastik putih. Disisi lain seorang lelaki
sedang sibuk dengan laptop warna merah. Seorang lagi
bekerja di sebuah komputer PC. Dua lainnya sedang
merapikan barang-barang di toko.

“Saya sengaja memilih lantai yang sepi. Sebab, 100% transaksi bisnis saya lewat internet. Disini lokasi
enggak penting. Tempat sepi, sewanya lebih murah. Yang penting, masih ada bau-bau Tanahabang,”
ujar Edi S. Kurniawan, pemilik toko online www.grosirtanahabang.com membuka percakapan
dengan Warta Kota, belum lama ini. Meski bisnisnya dioperasikan secara online, tapi nama
Tanahabang tetap ditonjolkan. Maklum, Tanahabang adalah icon bisnis tekstil di negeri ini, bahkan
dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Bagi ayah Randika Chandra Aryandi ini, Tanahabang mempunyai arti khusus. Mantan buruh pabrik di
Tangerang ini mulai belajar bisnis dengan mengikuti program magang di toko-toko milik H. Alay,
inspirasi berdirinya komunitas bisnis Tangan Di Atas (TDA) dan raja tekstil dan properti di
Tanahabang. Dengan bekal ilmu bisnis dari magang, kerja keras dan kreatifitas, Edi dapat melewati
masa sulit dalam hidupnya, sekaligus mengembangkan bisnis online www.grosirtanahabang.com
dan www.alifiababyshop.com. Saat ini, bisnis grosir pakaian anak dan perlengkapan bayi online milik
mantan buruh pabrik PT. Bando Indonesia itu tumbuh pesat dengan omset rata-rata Rp. 100 juta per
bulan.

Banyak Utang
Jalan menuju sukses melalui proses jatuh bangun. Pria kelahiran Lampung ini, sudah beberapa kali
membangun bisnis, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Edi pusing karena kegagalan itu
meninggalkan banyak utang. Edi pernah melakoni berjualan pulsa sampai buka toko fashion dan
busana muslim serta usaha catering dan kantin.

Bisnis-bisnis yang disebut terakhir modalnya diperoleh dari pinjaman bank maupun kantor. Karena
gagal, utangnya sampai Rp. 50 juta. Sebagai buruh pabrik yang gajinya sekitar Rp. 2,7 juta per bulan.
Edi dan istrinya, Siti Aminah, terus putar otak untuk mencari solusinya. Buruh teladan PT. Bando
Indonesia (2005-2006) ini harus menyisihkan Rp. 2 juta untuk membayar cicilan hutang per bulan.

Dalam kondisi sulit itu Edi mendapat info dari TDA terkait program magang di jaringan toko H. Alay
di Tanahabang. Edi tertarik dengan program itu, karena kegagalan bisnisnya selama ini, antara lain
adalah tak memiliki ilmu bisnis. Meskipun syarat mengikuti magang itu berat, Edi nekat mengambil
kesempatan itu, apalagi dia mendapat dukungan dari istrinya. Untuk ikut magang itu, dia wajib

www.grosirtanahabang.com
www.grosirtanahabang.com
www.alifiababyshop.com


bekerja enam hari seminggu selama tiga bulan nonstop. Itu berarti dia harus keluar kerja dari PT.
Bando Indonesia, Gajah Tunggal Group, Tangerang. Selama magang itu Edi tidak digaji, tanpa uang
makan dan transport. Sungguh berat.

Walaupun teman-temannya menyebut keputusannya mengundurkan diri sebagai tindakan gila, tapi
tekad Edi untuk belajar bisnis tidak surut. “Saya bersyukur, meski saya mengundurkan diri, tapi pihak
manajemen masih memberi pesangon Rp. 55 juta sehingga saya bisa melunasi utang saya. Sisanya
untuk modal saya. Dan, karena saya tidak bekerja lagi, istri saya bersedia bekerja kembali di pabrik
tas. Itulah bentuk dukungan luar biasa dari istri saya,” ujarnya.

Edi keluar kerja sekitar bulan maret 2007. “Sebab kalau diterusin kerja di pabrik, saya udah enggak
semangat. Hampir semua gaji saya habis untuk bayar cicilan utang. Bayangkan, utang saya baru
lunas sekitar 10 tahun. Makanya saya semangat pindah quadran,” katanya. Sarjana hukum lulusan
STHI Jakarta tahun 2003 itu yakin, di balik kesulitan hidupnya pasti ada kemudahan. Edi mulai
merasakan manfaat positif, khususnya pada bulan ketiga magang. Saat itu, Edi diberi kesempatan
buka toko mukena sendiri dengan modal dari H. Alay Rp. 50 juta.

Selanjutnya, setelah lulus magang, Edi bekerja sama dengan H. Alay membuka toko pakaian anak
dan perlengkapan bayi di Blok F 3 Tanahabang. Saat itu, katanya, dia diberi modal awal berupa
celana anak dari kain perca senilai Rp. 200 juta. “Setelah tiga tahun bekerja sama dengan H. Alay,
akhirnya saya memutuskan untuk mandiri, maksudnya supaya bisa lebih kreatif mengembangkan
bisnis sendiri. Toko offline saya kembalikan kepada pak haji, lalu saya fokus mengembangkan bisnis
online,” Ujar Edi.

Untuk memulai bisnis baru, Edi menggandeng investor baru untuk mendapatkan dana segar Rp. 100
juta. “Ternyata semangat bagi hasil sangat mendukung upaya saya mengembangkan bisnis online.
Rencana saya kedepan, ingin mengajak toko-toko di Tanahabang membuka toko online.
Sambutannya positif bahkan beberapa sangat antusias. Mimpi saya, semoga kawasan Tanahabang
bebas macet karena semua transaksi lewat internet,” ujar Edi mantap.

ANDA JUGA BISA JUALAN TANPA MODAL
Setelah melewati masa perjuangan yang berat lalu tumbuh mulus dengan bisnis online, kini Edi S.
Kurniawan, mulai memasuki tahap menang (win). Dalam tahap ini dia ingin mengajak lebih banyak
teman dan masyarakat untuk pindah quadran. “Jangan takut berwirausaha karena ternyata tak
seberat dan sesulit yang kita bayangkan. Disini saya ingin sharing ilmu dan pengetahuan agar orang
yang mulai bisnis tak melewati tahap trial and error yang terlalu berat seperti saya dulu,” ujar Edi
yang pernah 11 tahun kerja di sebuah pabrik V-belt mobil di Tangerang.

Menurut dia, salah satu bentuk sharing yang dilakukannya, disamping lewat komunitas TDA, juga
dengan menyediakan berbagai paket kerjasama usaha. “Bahkan, saya siap bantu orang yang mau
jualan (pakaian bayi-Red) dan enggak punya modal. Tapi, basisnya tetap toko online,” tambahnya.
Syaratnya gampang, mereka harus punya blog atau facebook. Edi akan menyediakan foto-fotonya.
Mereka tinggal pasang di internet lalu gencarkan promosi. ”Kalau ada pesanan, tinggal salurkan
kepada saya. Dari transaksi itu, mereka akan dapat untung. Di sini selain bisa bantu orang, saya juga
diuntungkan karena punya ujung tombak pemasaran dimana-mana,” kata Edi mengenai startegi
marketingnya.

Namun, katanya, untuk tahap pertama, program gratis tersebut dibatasi hanya untuk 10 orang per
bulan. Program itu diperkenalkan sejak bulan lalu. Disamping itu. Edi juga menyediakan lima paket
kerjasama usaha, mulai dari paket distributor wilayah dengan modal awal Rp. 10 juta, paket toko



bayi (start up Rp. 13 juta dan paket toko lengkap Rp. 46 juta), paket sample produk hingga paket
toko online plus produknya seharga 2,5 juta.

Terkait dengan paket usaha dan kerjasama yang ditawarkan itu, dia memberikan komitmen penuh
dengan menyediakan layanan konsultasi 24 jam, baik dalam manajemen toko online maupun
strategi pemasaran. “Kami juga menyediakan karyawan yang meng-handle pesanan Anda, mulai dari
penerimaan, persiapan, packing hingga pengiriman barang. Kami juga selalu siapkan barang lengkap,
dengan stok senilai lebih dari Rp. 500 juta sehingga selalu bisa memenuhi pesanan pelanggan,”
ujarnya.

Edi mengatakan di tahun 2010 ini dia juga sedang melakukan ekspansi usaha, dengan membangun
dua unit usaha baru yang lebih besar. Edi akan mengembangkan usaha dibidang IT Consulting dan
Online Marketing serta satu lagi di bidang produksi, distribusi dan penjualan umum. Proyek pertama
yang digarapnya adalah memproduksi kaos anak, kaos remaja dan kaos busana muslim dengan
kapasitas produksi 3.000 lusin per bulan. (hes)

Ref : Wartakota
(whd)



Mereka yang Sukses "from Emperan to Empire"
Oleh : Wahyu H
Kamis, 15 April 2010 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada pepatah, "Kesuksesan lahir dari keberanian mengalahkan
ketakutan". Mungkin idiom ini yang menjadi pecutan bagi Fachrur Rozi dan Fadli hingga berani
memulai sebuah usaha yang berawal dari modal Rp 100.000 hasil "bantingan" bersama. Kini, Rozi
dan Fadli sudah menangguk hasil dari perjuangannya dalam waktu dua tahun ini. Dari Rp 100.000,
dalam satu tahun saja, omzetnya sudah mencapai Rp 1 miliar. Bahkan, saat ini dalam sebulan
sedikitnya berhasil mencapai transaksi hingga Rp 600 juta. Usaha apa, sih, mereka?

Berawal dari modal Rp 100.000, Rozi dan Fadli memulai
usaha membuat sandal-sandal yang imut dan lucu. Mereka
menyebutnya "imucu". Bentuknya macam-macam, ada
hewan dan buah-buahan. Awalnya mereka mencari agen
dengan melakukan promosi di emperan. "Makanya,
tagline yang menjadi semangat kami sekarang, from
emperan to empire. Karena tadinya kami usaha di
emperan, sekarang sudah jadi empire," kata Rozi, yang
menangani bidang pemasaran, kepada Kompas.com saat
ditemui di ajang Pekan Wirausaha di Balai Kartini, Jakarta
Selatan, Minggu (11/4/2010).

Kesuksesan mereka tak hadir begitu saja. Sebelum memulai bisnis sandal-sandal lucu, Rozi dan Fadli
masing-masing pernah mencoba berbagai bidang usaha. Mulai dari usaha roti bakar hingga mi ayam.
Saat itu mereka juga masih berstatus sebagai karyawan di sebuah perusahaan. "Dari yang semula
hanya berdua, sekarang kami sudah punya karyawan 50 orang dan punya tim kreatif sendiri.
Ceritanya, saya dan Fadli lagi sama-sama jatuh, punya utang banyak karena bisnis yang kami coba
gagal. Tapi, saat itu masih kerja. Penghasilan bulanan hanya buat nutup utang. Akhirnya, kami
menemukan sebuah produk, uang Rp 100.000-lah dipakai untuk buat prototipe sandalnya," kisah
Rozi.

Kemudian, lanjut Rozi, mereka mengambil celah berpromosi dalam sebuah pameran franchise di
Surabaya, Jawa Timur. Lebih dari 500 brosur mereka bagikan di area parkir lokasi pameran. "Sampai
kami kejar-kejaran sama anggota satpam karena yang ikut pameran aja bayarnya Rp 30 juta. Kami
enggak bayar, kok, seenaknya promosi, mungkin dilihat seperti itu. Akhirnya, dari hasil promosi,
kami mendapatkan 10 agen," katanya.

Setiap agen harus membeli paket seharga Rp 250.000. Uang sebesar Rp 2,5 juta dari 10 agen inilah
yang digunakan Rozi dan Fadli untuk memproduksi sandal lucu. Dari situ, order yang mereka terima
semakin tinggi. Dalam satu tahun pertama, usaha mereka praktis tanpa saingan sehingga bisa
mencapai pemasukan Rp1 miliar dalam satu tahun pertama. "Tapi, dalam tiga bulan pertama kami
enggak dapat apa-apa. Semua keuntungan diputar lagi jadi modal. Bulan keempat baru kami berpikir
bahwa tenaga yang kami sisakan sepulang kantor untuk mbungkusin produk juga harus dihargai.
Akhirnya, ya, kami ambil keuntungan dibagi Rp 600.000 per orang. Berikutnya berlipat ganda," ujar
Rozi. Setelah melihat perkembangan bisnis yang pesat, Rozi dan Fadli mengambil keputusan untuk
keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan fokus menekuni usaha. Salah satu pengembangan
yang dilakukan adalah memproduksi kaus-kaus lucu bagi anak-anak dan produk sandal jepit unik
bagi remaja. Untuk sandal lucu, setiap agen bisa membeli 150 pasang sandal dengan modal Rp 2
juta. Sementara paket reseller, 15 pasang dengan modal Rp 250.000.



Kini, semua usaha itu juga dipasarkan secara online melalui beberapa situs web, di antaranya
www.rajasendal.com dan www.myjapit.com. "Memulai bisnis itu jangan takut, tapi juga jangan
ngawur. Sekali dua kali mungkin gagal, tetapi jangan berhenti. Biasanya mereka yang gagal berbisnis
karena mereka berhenti untuk mencoba lagi. Memulai usaha itu tidak selalu dengan modal besar,"
kata Rozi.

ref:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/04/11/14163861/Mereka.yang.Sukses.from.Emp
eran.to.Empire.
(whd)

www.rajasendal.com
www.myjapit.com
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/04/11/14163861/Mereka.yang.Sukses.from.Emp


Gusde Sukses dengan Menjaga "Taksu Santrian"
Oleh : Wahyu
Senin, 29 Maret 2010 08:20 WIB

Oleh BENNY D KOESTANTO

KOMPAS.com Dari ratusan hotel dan fasilitas pariwisata ternama di Pulau Bali, yang benar-benar
dimiliki dan dijalankan oleh warga lokal dapat dihitung dengan jari. Salah satunya adalah Grup
Santrian. Melalui tiga hotelnyaâ€”Griya Santrian, Puri Santrian, dan The Royal Santrianâ€”grup itu
bertahan dan bersaing.

Melihat dari dekat sepak terjang kontemporer
Grup Santrian, orang akan tertuju pada sosok
Ida Bagus Gede Sidharta Putra atau lebih
dikenal dengan Gusde. Bersama seorang kakak
dan dua adik laki-lakinya, ia tidak sekadar
harus mempertahankan dan mengembangkan
usaha yang dirintis ayahnya, Ida Bagus
Tjethana Putra, pada awal tahun 1968. Pria
santun yang duduk sebagai direktur
akomodasi di Santrian itu juga mendapat
tugas menjaga taksu atau roh sekaligus
pedoman Santrian.

Taksu itu berarti ke dalam dan ke luar. Tetap menjaga jati diri kebalian kami yang ramah, santun,
tulus dalam melayani para tamu dengan mayoritas sumber daya lokal yang kami punya, tapi juga
sekaligus percaya diri untuk ke luar, bersaing dengan usaha serupa yang juga jaringan
internasional,â€ kata Gusde di Restoran Puri Santrian, awal Januari 2010.

Pantai Sanur adalah dasar bisnis Grup Santrian. Berada di salah satu pantai terindah di Bali, di pesisir
timur, sehingga terkenal dengan pemandangan matahari terbit, dengan daerah tutupan hijau yang
relatif rapat, Griya Santrian dan Puri Santrian mendapat hati di kalangan pelancong Eropa. Benua
yang terkenal sebagai pemasok pelancong yang suka mengunjungi satu tempat berkali-kali (return
guests). Berkapasitas 300 kamar, kedua hotel resor itu mampu membukukan penjualan hingga 86
persen sepanjang tahun 2009. Kondisi itu termasuk tinggi dibandingkan dengan pencapaian hotel-
hotel besar di Sanur.

Di kawasan itu pula Santrian menjalankan bisnis restoran, angkutan pariwisata, arung jeram, dan
seawalker. Belakangan, atraksi berjalan kaki menikmati pemandangan bawah laut Sanur dengan
peralatan berupa helm khusus menjadi salah satu maskot pariwisata di kawasan itu. Sebab, atraksi
itu hanya ada satu-satunya di Bali dan diklaim di Indonesia. Bapak memang peletak dasar bisnis Grup
Santrian. Kami anak-anaknya tinggal memodifikasi saja. Jika kakak dipersiapkan dengan spesifikasi di
bidang perhotelan, saya di bidang manajerial dan pemasaran. Kami memang saling melengkapi
sehingga perusahaan ini lebih mantap,â€ kata Gusde, lulusan sebuah universitas di Amerika Serikat.

Griya Santrian awalnya dibangun dalam bentuk cottage, penginapan sederhana. Waktu itu
bersamaan dengan awal-awal pengoperasian Grand Bali Beach, hotel berbintang pertama di Sanur.
Ayah Gusde, lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, adalah mantan pegawai Grand Bali Beach.
Griya Santrian terus berkembang hingga bermetamorfosis menjadi hotel dengan 100 kamar. Tahun
1985 Puri Santrian dibangun. Dengan target kelas tamu lebih tinggi dibandingkan Griya Santrian, Puri
dan Griya saling melengkapi.



Griya ditujukan untuk tempat berlibur keluarga, sementara Puri terasa pas untuk pasangan. Ciri khas
itu tampak dari tagline masing-masing. Tagline Griya adalah charming family resort, sementara
tagline Puri berbunyi a tropical paradise resort. Selepas pulang dari AS, Gusde baru benar-benar
terjun ke Grup Santrian. Posisi awalnya adalah asisten manajer di Puri Santrian hingga tiga tahun
sebelum dipercaya menjadi general manager hotel itu. Saat itulah dia perlahan tapi pasti
membenahi manajerial dan pemasaran hotel-hotelnya.
“Ilmu perhotelan, manajerial, juga pemasaran terus berkembang. Santrian dimulai dengan apa
adanya, katakanlah merekrut karyawan tanpa seleksi ketat. Lebih dari 80 persen karyawan kami
adalah warga Sanur dan sekitarnya. Itu kami pertahankan dengan cara menambah kecakapan
mereka sesuai standar yang diterapkan. Pangsa pasar kami perluas dengan menjaga hubungan
bersama penyedia jasa pariwisata maupun secara online”, kata Gusde.

Santrian termasuk dalam jaringan hotel yang sangat memerhatikan kualitas infrastruktur, termasuk
lingkungan hidup. Masuk ke kompleks Griya maupun Puri Santrian, para tamu merasa kerasan
dengan aneka tumbuhan, kebanyakan asli Bali, di taman-tamannya. Kualitas Pantai Sanur yang
pasirnya putih, tetapi sangat rawan abrasi seperti kawasan lain di Bali pun menjadi perhatian utama
Gusde bersama pemangku kepentingan lain di kawasan itu. Lewat Yayasan Pembangunan Sanur,
dengan Gusde duduk sebagai ketua, upaya menjaga lingkungan sekitar itu menjadi salah satu isu
utama. Pergelaran festival pariwisata Sanur Village Festival setiap tahun juga diharapkan ikut
menjaga kepariwisataan Sanur secara khusus dan Bali secara umum.

Belakangan, The Royal Santrian yang dibangun di Tanjung Benoa, 4 kilometer timur kawasan elite
pariwisata Nusa Dua, Badung, menjadi semacam penegas perjalanan bisnis Gusde dan keluarganya
lebih lebar lagi, termasuk secara geografis dari seputaran Sanur. Vila di pinggir pantai yang baru
dibuka mulai Agustus tahun lalu itu ditargetkan bagi pelancong kelas jetset dengan harga sewa
kamar 750-1.000 dollar AS (Rp 6,5 juta-Rp 9,5 juta) per malam.

Gusde mengakui, perjuangan untuk bertahan, kemudian menyejajarkan kualitas dan disambung
menjual ciri khas pelayanan, tidak mudah. Di tengah jatuh bangun berproses, banyak tawaran,
khususnya dari jaringan perhotelan internasional, yang ingin bekerja sama, bahkan membeli jaringan
hotelnya. Dia hanya ingat pesan sang ayah yang kini memilih jadi pendeta Hindu, yakni tetap
bertahan dengan kaki sendiri demi pemberdayaan karyawan dan warga sekitar. Saat ini sedikitnya
1.000 karyawan bergantung pada sepak terjang Grup Santrian. Bersama Gusde dan tiga saudaranya,
mereka terus menjaga taksu Santrian.

KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO
Ida Bagus Gede Sidharta Putra
(whd)



Rustono, "King of Tempe" Jepang dari Grobogan
Oleh : Wahyu
Jumat, 05 Maret 2010 21:32 WIB

GM Sudarta

Perjalanan dalam udara dingin musim gugur ke daerah pegunungan di Katsuragawa yang terletak
sekitar 30 kilometer dari Kyoto adalah perjalanan yang menyajikan keindahan alam Jepang. Jalan
menanjak berliku dihiasi pepohonan momiji yang daunnya mulai memerah cerah di sepanjang jalan.
Kabut meliputi puncak-puncak gunung dan hutan pinus lalu berakhir di sebuah lembah hijau. Rumah
tradisional Jepang beratap rumbia tebal masih tampak di sana-sini dengan tamannya yang khas
seakan bersatu dengan alam. Itulah awal perjumpaan saya dengan Rustono (41), sang Raja Tempe,
sebagaimana teman-teman Jepang menyebutnya.

Di kawasan desa yang indah inilah konotasi yang
menyepelekan tempe, seperti sebutan bangsa tempe
atau mental tempe, sirna. Dari sinilah tempe mulai
dikenal dan merambah hampir ke seluruh Jepang.
Kemasan seberat 200 gram dengan label Rustono™s
Tempeh bergambar ilustrasi suasana kehidupan kampung
di Jawa tersebar di berbagai toko swalayan di Jepang.
Sebuah rumah tradisional Jepang, cagar budaya yang
telah berusia dua abad, adalah tempat perjanjian saya
bertemu dengan Rustono. Ketika kaki mulai melangkah

memasuki gerbang kayu di halaman berpagar bambu, terdengar tiupan saksofon sopran yang
mendendangkan lagu ‘Going Home’ dari Kenny G.

Rupanya sang raja sedang asyik melantunkan lagu penuh kerinduan yang menghanyutkan itu dengan
duduk santai di batu besar di tengah taman di bawah rindangnya pohon momiji, ditingkah suara
gemercik sungai jernih yang membelah desa, ditemani sang istri di sampingnya.

Semangat dari kerinduan
“Kampung halaman di tanah kelahiran memang selalu mendatangkan rindu”, Rustono menjelaskan
ketika ditanya tentang lagu favoritnya itu. “Dan berdendang dengan tiupan saksofon adalah alunan
suara jiwa paling dalam”, tambahnya. Kerinduan akan tanah kelahiran di sebuah kota kecil
Grobogan, nun jauh di pedalaman Jawa Tengah dengan hamparan sawah dan hutan jati, rupanya
masih saja mengusik Rustono meskipun sudah 13 tahun dia menetap di Jepang.

Bagi Rustono yang alumnus Akademi Perhotelan Sahid (masuk tahun 1987), kerinduan tersebut
bukanlah bernuansa sendu berlarut-larut, melainkan pembawa semangat menentukan keputusan
jalan hidup. Tahun 1997, setelah enam tahun bekerja di Hotel Sahid Yogyakarta, perubahan jalan
hidup mulai menunjukkan arahnya. Ketika sebuah grup wisatawan Jepang berkunjung ke Yogya,
seorang bidadari dari Negeri Matahari Terbit, Tsuruko Kuzumoto, yang tinggi semampai berkulit
kuning langsat menambat hati Rustono. Dan rupanya dia tidak bertepuk sebelah tangan. Tahun itu
juga berangkatlah Rustono menyusul ke Jepang dan mulai menempuh hidup barunya di Kyoto.

Berbagai pekerjaan pernah dia lakukan. Dari bekerja di perusahaan roti sampai ke perusahaan sayur-
mayur. Di situ Rustono banyak memerhatikan etos kerja karyawan Jepang. Selain penuh tanggung
jawab, mereka juga berupaya mencapai target dan ikut serta dalam menjaga kualitas produksi. Pun
Pemerintah Jepang sangat teliti dengan secara periodik memeriksa kualitas produksi, meninjau
perusahaan, sampai memerhatikan kebersihan ruangan, termasuk peralatan dan meja kerja.



Menurut pengamatan Rustono, makanan adalah kebutuhan paling pokok kehidupan manusia. Itu
sebabnya mengapa segala bentuk makanan diproduksi di Jepang dan industrinya sangat maju.
Terbetik dalam pikiran Rustono, kenapa tidak mencoba membuka usaha makanan yang belum ada di
Jepang. Inspirasinya datang setelah mengenal nato, sebangsa makanan dari kedelai yang rasanya
sangat khas untuk lidah Jepang.

Jadilah dia mencoba membuat tempe dengan sedikit pengetahuan yang pernah dia kenal. Selama
empat bulan dia berkutat mencoba membuat tempe, dengan ragi dari Indonesia dan kedelai Jepang,
tetapi selalu gagal. Hingga kemudian dengan menggunakan air dari sumber mata air di kediaman
mertua, dia berhasil membuat tempe.

Perjalanan panjang
Jalan untuk mencapai keberhasilan usaha yang dia tempuh sangatlah panjang dan terjal. Meskipun
berhasil dalam percobaan membuat tempe, dia belum yakin benar. Pastilah itu bukan hanya karena
menggunakan air asli dari mata air langsung. Setelah anak pertamanya, Noemi Kuzumoto, berusia
tiga tahun, dengan izin istrinya Rustono kembali ke Indonesia selama tiga bulan untuk belajar
membuat tempe kepada 60 perajin tempe di seluruh Jawa.

Beberapa perajin memang ada yang tidak sepenuhnya memberi rahasia pembuatan tempe, tetapi
banyak hal yang bisa dia serap dari pengalaman para perajin tempe di Jawa Tengah. Misalnya,
kenapa tempe bisa lebih terasa gurih, bagaimana hasilnya tempe yang dibungkus dengan daun
bambu atau daun pisang, ataupun dengan plastik, dan bagaimana bisa menghasilkan fermentasi
tempe dengan baik. Yang kemudian tak kalah berat adalah memperoleh izin produksi di Jepang. Dia
harus melalui penelitian dan tes di laboratorium, hingga harus memenuhi kesanggupan bertanggung
jawab atas kualitas dan kandungan bahan produksi sesuai dengan yang tertera di kemasan bahwa
kandungan gizi tempe kedelai setara dan kandungan gizi daging, termasuk mematuhi peraturan daur
ulang kemasan.

Kendala cukup berat yang juga dapat dia lalui adalah soal menghadapi iklim alam di Jepang.
Fermentasi tempe hanya bisa berhasil dalam cuaca kelembaban 60 persen hingga 90 persen, yang
tentu saja tidak masalah di Indonesia. Di Jepang yang mempunyai empat musim, mempunyai
kelembaban udara yang dibutuhkan tempe hanya pada musim panas. Tetapi, lewat penelitian kecil-
kecilan dan telaten, hasilnya sangat besar. Dia bisa mengatur kelembaban pada segala musim di
dalam ruangan produksi. Peralatan produksi juga hasil inovasi Rustono sendiri. Alat pencuci kedelai
dia modifikasi dari bekas mesin pencuci cumi-cumi yang dia dapat dari perusahaan perikanan. Begitu
pula untuk pengemasan, dia datangkan mesin bikinan Bantul dan Surabaya.

The King of Tempe
Meskipun julukan ini hanya gurauan teman-teman sejawatnya, rasanya memang tak ada yang salah.
Kini kapasitas produksi Rustono setiap lima hari bisa mencapai 16.000 bungkus tempe dengan
kemasan 200 gram. Untuk mendukung produksi, dia mengadakan kontrak kerja sama dengan petani
kedelai di Nagahama, kawasan Shiga.

Dari peta penyebaran Rustoâ€™s Tempeh yang tertera di ruang kerjanya, terlihat konsumennya
tersebar di kota-kota hampir seluruh Jepang. Selain masyarakat Indonesia di Jepang dan masyarakat
Jepang sendiri, konsumennya juga meliputi perusahaan jasa boga, rumah makan vegetarian, toko
swalayan, sekolah, hingga rumah sakit di Fukuoka. Memang usahanya berawal dari skala kecil
dengan pemasaran dari pintu ke pintu. Rumah produksi dia bangun sendiri tanpa tukang bangunan
dan tanpa pemikiran arsitektural, tetapi hanya dengan intuisi yang mirip intuisi seniman. Dan dari
usaha rumahan itu sekarang Rustono mencapai taraf pembangunan pabrik tempe di kawasan pinggir
hutan yang bermata air, di atas lahan 1.000 meter persegi.



Penghargaan
Di Jepang sudah banyak buku mengupas tentang tempe. Di antaranya yang terkenal adalah The
Book of Tempeh, tulisan William Shurtleft dan Akiko Aoujaga. Buku besar ini lengkap dengan uraian
dan ilustrasi menarik tentang pembuatan dan manfaat tempe dengan latar belakang budaya
Indonesia, terutama Jawa.

Ada juga buku terbitan Asosiasi Tempe di Jepang yang dikelola para profesor dan ahli gizi. Asosiasi ini
mengadakan penelitian dan setiap tahun mengadakan seminar tentang tempe. Salah satu kajiannya
adalah kandungan gizi tempe tak kalah dari daging sapi. Berbagai restoran vegetarian di Jepang
banyak menyajikan olahan tempe dengan berbagai bentuk olahan Jepang, seperti misoshiru tempe
dan tempura tempe. Yang paling terkenal adalah burger tempe.

Mereka memperkenalkan tempe dengan semboyan â€ Makanan enak belum tentu menyehatkan,
makanan tidak enak bisa menyehatkan. Tetapi, makanan enak dan menyehatkan adalah tempe!â€
Terberitakan pula sebuah perusahaan kosmetik memproduksi bahan kecantikan dengan jamur hasil
fermentasi tempe ke dalam kapsul yang konon bisa menghaluskan kulit. Soal hak paten yang pernah
jadi pergunjingan di negara kita bahwa tempe diklaim Jepang, Rustono menjelaskan, â€ Ah, itu
kesalahpahaman. Bagaimana kita mematenkan tempe yang semua orang sampai di Amerika pun
tahu tempe adalah makanan asli Indonesia. Apakah Jepang juga akan mematenkan sashimi atau
sushi? Mereka hanya mematenkan olahan burgernya, bukan tempenya.

GM Sudarta
reff:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/21/20093063/Rustono..King.of.Tempe.Jepang.da
ri.Grobogan.
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Petakumpet, dari Komunitas Menjelma Jadi Biro Iklan Papan Atas
Oleh : Wahyu
Rabu, 17 Februari 2010 11:28 WIB

Good is not enough!

Ya, Bagus saja tidak cukup!Begitulah slogan yang dikibarkan Petakumpet. Sebuah perusahaan yang
sangat percaya bahwa berjualan ide adalah bisnis sangat mahal meski hanya bermodal nol besar.
KARYA-karya Petakumpet yang banyak terpampang di berbagai sudut Jogjakarta, media, maupun di
tempat-tempat strategis sebenarnya sudah menggambarkan sebesar apa perusahaan itu. Belum lagi,
sederet penghargaan yang berhasil disabet dalam berbagai kompetisi di dunia periklanan. Tapi, siapa
yang menyangka kelahiran PT Petakumpet berawal dari sebuah komunitas.

Petakumpet berangkat dari sebuah komunitas
mahasiswa Desain Komunikasi Visual FSR ISI Jogja
angkatan 1994. Terbentuk kali pertama sebagai sebuah
komunitas pada 1 Mei 1995. Komunitas itu hanya
bermarkas di studio kecil di Pakuncen, Jogja.
Anggotanya kurang lebih 25 orang. Kala itu, order kecil-
kecilan mulai didapat dengan promosi dari mulut ke
mulut. Waktu itu banyak anggota masih aktif sebagai
mahasiswa ISI Jogja. Sejak membentuk studio kecil
tersebut, anggotanya kuliah sambil bisnis kecil-kecilan.

Antara lain, memproduksi stiker, sablon, poster, spanduk, dan komik. Mereka bermimpi di kemudian
hari menjadikan Petakumpet sebagai tambang uang.

Demi mengejar mimpi, seluruh order dan usaha pengembangan bisnis dilakoni. Akibatnya, banyak
''penghuni'' Petakumpet yang memutuskan cuti kuliah tanpa batas waktu yang jelas. Mereka
kompak mengejar mimpi-mimpi itu. ''Hanya bermodal keberanian dan semangat, dipadukan dengan
kerasnya dengkul,'' ujar Executive Creative Director PT Petakumpet Creative Network Arief Budiman.
Namun, siapa sangka, itu merupakan awal berdirinya Petakumpet yang mulai dikenal di kalangan
periklanan. Sejat saat itu, Petakumpet mulai aktif mengadakan atau mengikuti pameran sebagai
wujud komunikasi dan interaksi melalui media desain grafis dan ilustrasi. Aktivitas tersebut mampu
mewarnai setiap individu di dalamnya. Mereka menjadi memiliki keterikatan secara moral dan etika
untuk menjaga nama baik komunitasnya.

Konsep studio juga memberikan banyak kemudahan dan kebebasan. Namun, ikatan yang longgar
bagi anggota justru menyebabkan kelambanan bergerak, kesulitan pengelolaan, dan mengganjal
pertumbuhan komunitas menjadi besar. Akhirnya, malah banyak anggota yang mengalami
keputusasaan sehingga tak sedikit yang sibuk dengan usaha sendiri-sendiri di luar. Dari gejala-gejala
itulah, muncul pemikiran bagaimana agar energi kreatif yang dimiliki anggota lebih efektif. Dari situ
mulai berpikir membuat nama Petakumpet dikenal lebih luas, serta memperbaiki manajemen. Tak
bisa hanya mengandalkan bentuk komunitas yang kalau pekerjaannya selesai, untungnya langsung
dibagi-bagi. ''Kalau koordinatornya adil, kemungkinan tak menjadi masalah. Kalau tidak, bisa
bertengkar hebat antarteman,'' imbuh Arief.

Lalu, pada September 1999, lima orang di dalamnya, Arief, Itok, Eri, Yudi, dan Bagoes, sepakat
mereinkarnasi komunitasnya menamakan perusahaannya Petakumpet AIM (advertising,illustration,
multimedia). Dengan berubah menjadi perusahaan, mulai ada aturan main, prosedur kerja, job
description, sekaligus upah yang jelas. Dengan hanya bermodal dua komputer 386 DX, satu scanner,
satu printer, dan sebuah kompresor, markas dipindah dari daerah Pakuncen ke rumah yang harus



ditempuh melewati gang sempit di daerah Sorowajan. Dalam perkembangannya, kata Arief,
perusahaan itu melewati berbagai rintangan yang tak bisa dihindari. Di antaranya, ketiadaan modal
yang cukup serta SDM dan link bisnis yang terbatas. Berkat semangat untuk maju, berbagai
tantangan berhasil dilalui. Singkat cerita, dengan semangat itulah, pada 7 Maret 2003, perusahaan
kecil tersebut resmi menjadi badan usaha berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT
Petakumpet. Dengan staf yang sudah mencapai 45 orang, perusahaan itu memiliki armada yang
lengkap untuk memberikan servis kreatif di bidang AIM.

Arief dan kru Petakumpet yang lain sepakat menganggap bisnis ide adalah bisnis yang paling murah
karena tak harus mengeluarkan modal rupiah. Tak disangka, pertumbuhan Petakumpet begitu cepat.
Jumlah kliennya terus bertambah. Dari awalnya 12 institusi dan personal, kini lebih dari 350 klien.
Petakumpet juga sudah memiliki dua kantor besar di Sleman, Jogja, dan di Bellagio Boutique Mall,
Mega Kuningan, Jakarta. (nis/jpnn/oki)

Sumber: Jawapos, Minggu, 06 September 2009
Posted by petakumpet at :http://ptpetakumpet.blogspot.com/
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