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Col,r 'r',cNyA rekan Ancla, apa alasannya

nrenulih tinggal di :rpartenlen. Dari sekian

jau'aban. lttl.r sltr-r kes:rrunan: praktisI

Man nrakltrt, beianjr ,gnrcrrly, cuci p:rkaian.

bal-rkrrn kc clokter drn pesan trket pesarl'at.

tinqgal'turun' atru angkat telepon.

Menrliknr'.r. zona pLrs:rt kota-kota bes:rr

kini tclns bertunrbuhnn apartenren blrm.
Iclt,rlik rrrttrrk r.-rjur: ke bi.ni. r.rrc
potensill ini? YiiA. sinrrrk info drri rrrcrekrr

r':rng tel,rh nrenekuninr'.r.
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-r'i l: .l.i ir:l: j, Sejak remaja saya

sadar perlunya teratur merawat tubuh.
Suami saya pun rutin menjalani pijat
refleksi. Daripada setiap perawatan keluar
biaya sampai Rp500.000, saya coba

membisniskannya, dan berhasil
,l:iiiii jr, :.; j..:i 

"r r;i:,ir Pekerjaan saya

'berhubungan' dengan kopi. Ar,valnya,

sebagai agen asuransi, saya seringjanjian
meeting dengan klien di kedai kopi.
Keinginan untuk pur-i,a kedai kopi sendiri
pun muncul.'Tahun 2007, saya bertemu Ibu
Ros (almarhum) yang punya keinginan

sama. Bersama partner 1ain, Pak Bambang,
karrri berhasii nrervujudkan nilrrrpi itu
setahun kemudian (2008).

rr.:i, i :i:i:,.:r. l; iiljixi. Suami saya sudah

lama bergelut di bidang trauel dan

hotel reseruations. Bermodal nama-
nama pelanggan setia, kani akhirrrya
tnembangun bisnis sendiri.

','i': Awalnya, saya buka bisnis ini di
lingkungan perumahan, dekat tempat
tinggal saya.Tapi, trffirnya kurang bagus.

Selain itu, duiu pijat refleksologi belum
seramai sekaratig. Dua tahun be{alan,
akhirnya saya tutup dan pindah lokasi di
apartemen, tempat tinggal saya yang baru.
li.. Awalnya kami ingin membidik
mahasiswa. Kami pikir, kedai kopi
ternama harganya terlalu berat di kantong
mahasiswa.Tapi, mencari lokasi bisnis di
lingkungan kampus ternyata su1it. Karni
akhirnya berternu Pak Bambang yang

sr-rdal-r punya lokasi di apartemen.

irij+: Kami melilber di salah satu hotel yang

lokasinya dekat dengan apartemen ini. Para

pelanggan kami yang mayoritas berasal dari
Arab Saudi sering menginap di sana. Karni
pikir,jarak yang dekat dengan klien akan

mempernrudah rransaksi bisnis.

.l:.:i: Tingkat hunian apartemen sangat inggi,
sekitar 2.U00 orang. Arus manusia yang

lewat juga berganti-ganti, karena banyak

di antara mereka adalah penyewa. Kaiau
pelanggan puas pada layanan kami, mereka
akan datang 1agi, meski mereka sudah tidak
tinggai di sini.

. Selain jumlah penghuni aparremen

cukup banyak, lokasinya satu area dengan

perkantoran, tempat usaha dan kampus.

Tapi, tantangannya adalah memenuhi selera

rnereka yang berbeda-beda. Ekspatriat
misalnya, lebih suka kopi murni, sedangkan

pelanggan lokal. suka yang manis-manis.

seperti karamel atau ie blended.

*iJ: Saya mendekati komunitas Arab
Saudi yang banyak tinggal di sekitar sini.

Mereka kebanyakan loyal customer. Kala:u

sudah cocok dengan kanri, mereka akan

merekomendasikan nama kami kepada

keluarga dan teman-temannya sesama

warga Arab. Kemampuan berbahasa Arab
saya dan suarnijuga menunjang hubungan
bisnis tersebut.

': i:rAwal buka, saya menawarkan diskon
50% untuk selr,lua tredtmenr, seperti refleksi,
body massage, body scrub, dan lainnya. Setelah

BISNIS

itu, diskon di happy hour saja. Kebanyakan

klien memang mengharapkan diskon
tntuk treatmenl secara berkala.

;:,Lr Saya membuat brosur yang saya

masukkan ke tiap unit apartemen.Awalnya

saya juga memberikan diskon.Tapi, setelah

mereka tahu kualitas kopi saya, mereka tak
ragu membayar dengan harga normal.
'I.,r-':"i: Tinpa promosi. Ketika mulai
membuka kantor tahun 2009, modal saya

dan suarni hanya nomor-nomor telepon
kenalan kami. Lokasi kami juga dekat
dengan minimarket,yang banyak dilalui
orang. Siapa pun yang belanja di sana, pasti

melewati tempat kami.

rli:: Pegawai saya terlatih, tidak asal

'pegang'. Untuk pelatihan para staf, saya

dibantu head therapist dari salon ternama.

Produk perawatan saya, aromaterapi dan

minyak esensialnya punya manfaat bagi

tubuh. Saya juga memberikan layanan

panggilan ke unit apartemen. Saya jamin
pegawai sayajujur dan sopan.

f:; ' Karena saya peminum kopi, saya

tahu mana kopi berkualitas, mana

yang tidak. Bahkan, demi kualitas itu,
saya menggunakan supplier kopi impor
dari Italia. Pernah ada bisnis sejenis di
aparterren ini, tapi akhirnya tumbang
karena kualitas kopi saya lebih baik, meski
sedikit lebih mahal.

ii.1i,:i: Saya menang di harga dan layanan.

Saya berani arnbtl margin rendah, supaya

pelanggan mau datang lagi menggunakan
layanan kami.
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' Sekitar Rp500-Rp600 juta, yang

Rp200 juta untuk sewa ruang selama satu

tahun, sisanya untuk membeli peralatan

(kursi, meja prjat,TV di tiap kursi), gaji

karyawan, serta produk. Kembali modal

sekitar 1,5 tahun.

' Modal kami Rp300 juta,jadi masing-

masing menyetor Rp100.1uta. Kami ambil

sewa 3 buianan, sisanya untuk pengadaan

Jurniture, mesin-mesin, membeli b5i kopi
dan produk makanan, serta gaji karyarvan.

Kernbali modal 1,5 tahun.

Rp25 juta. Kebanyakan tersedot

untr.rk membayar sewa tempat 3 bulanan.

Peraiatan yang kami butuhkan waktu

itu hanya pesawat telepon dan satu unit
komputer. Sebelumnya kam) sharing

ruangan dengan kios ponsel. Kembali
modal tidak larna, hanya satu bulan.

(Jnit apartemen sebetulnya tidak bisa

dijadikan temprt usaha.lapi. nyaranyr

tetap saja ada penghuni apartemen yang

menrberikan layanan l.,od1' trrarrricrr seperti

yang sayr Lakukan. baik di unitnya. arau

panggilan. Mereka bisa memberikan harga

murah, karena tidak 1.er1u sewa tempat,

tidak perlu menggaji pegawai. Produk
mereka juga mulah, karena hanya minyak

kelapa dicamptu baby oil.

TEBIH IVIURAH DARI
HARGA DI MAT'

Dulu ada -franclrlse kopi dan donat, tapi

sekarang sudah tutup. Srar ini saya nyaris

tidak ada pesaing. Kebanyakan hanya resto

yang nrenyediakan makanan rumahan dan

kopi sachet. Salah satu keuntungan berbisnis

di apartemen adalah minimnya pes:ring.

karena pengelola ingin penyewa lancar

berbisnis dan meneruskan sewanya.

Tidak ada bisnis travel di lokasi

apartemen ini, selain bisnis kanri.

Pernah ada karyarvan yang mendatangi

pelanggan (tanpa sepengetahuan saya)

di unit apartemen saatjam ke5a. Saya

tegas soal ini, dan langsung memutuskan

hubungan ke{a.
: Cita-cita saya sebenarnya r-nembeli

j'anchisc, tapi akhirnya putar haluan

nrembangun sendiri. Mencari supplier,

rnencari karyawarr. inrerior. srrrrpai

lnembeli cilp, semua dilakukan sendiri.

Masalah, -cift, kecil -saja, mencari supplier

..,' ':l

iri !

terbaik dan bisa dipercaya, supaya bisnis

ini bisa berjalan tanpa harus saya supervisi

setiap hari.

Karyawan saya tidak bha berbahasa

Arab, padahal pelanggan kani kebanyakan

orang Arab.Jadi. sekarang saya masih harus

mendampingi mereka sebagai penerjemah

Pasang CCTV untuk memantau arus

pelarrggan yang datang dan pelgi.
Konsep yanq tepat. Perryes'a rrnir

apartemen biasanya berangk:rt pagi dan

pulang malam hari. Mereka jarang datang

lalu duduk-dudrrk santai. Korrsep yang

tepat adalah take awa1,. Karena itu, saya tidak

habi'kan dana unruk membarrgun interior
me.nvah.

Sala berlakukan pelanggan sebaik-

baiknya, karena merekalah promosi paling
jitu yang akan mendatangkan pelanggan

baru- I PRTLLTA HERAWATT
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Peluang bisnis di area apartemen adalah
usaha yang memenuhi kebutuhan
penghuni, seperti loundry, rumah makan,
dan minimarket. Thpi, sebelum masuk,

penghuninya. Yang paling bisa kita lihat
adalah harga unitnya, talu cari tahu
bisnis yang sudah beroperasi di sana.
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Dengan begitu, kita jadi tahu keinginan
dan kebutuhan penghuni. Kalau
apartemen tersebut baru akan dibangun,
cari tahu dengan berbincang dengan staf
sales atau melihat calon pembeli.

Apartemen adalah lingkungan eksklusif.
Kalau ingin memperluas pasar, buat
layanan delivery order'tntuk melayani
lingkungan sekitar apartemen. Bila berada

di lokasi strategis, bisa dipikirkan bisnis
secotrdory, sepertt coffee shop atau salon.

Dibandingkan mal, membuka bisnis di
apartemen harus jeli membaca segmen.
MaI segmennya beragam, sewanya lebih
mahal, dan persaingan tinggi. Jadi, hams
kuat diferensiasinya.

Sementara apartemen, biasanya basic

saja. Kalau bisnisnya mmah makan,
tuntutannya adalah enak, kenyang, dan
murah. Kalau ada pesaing, kreativitas
barulah dibutuhkan.

Keuntungan lain, di apartemen, kalau
sudah ada satu bisnis, jarang orang
mau membuka bisnis yang sama. Thpi
ada tuntutan, di apartemen, harga
harus lebih murah dibanding mal,
karena di mal ada unsur lifestyle. Walau
sama-sama salon dari franchise yang
sama, misalnya, harga di apartemen
harus lebih murah.

Promosi tetap diperlukan di saat awal.
Misalnya, membuat brosur, memasang
pengumuman di media penghuni,
memasukkan ke kotak surat, dan
memberikan diskon. Biarkan penghuni
meraoakan layanan atau produk Anda.

Yang tak boleh dilupakan adalah
memllrh blsnls yang sesual passlon.

Jadi, kalau Anda buka rumah makan,
Anda tak terlalu kecewa kalau ternyata
kurang laris, karena paling tidak Anda
sudah menyalurkan hobi memasak.
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