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“Pekan ini kami
menerima dua
pasien untuk
operasi face-lift,”
kata Priscillia.

BISNIS KLINIK SUBUR
DI KELAPA GADING
ARIF FADILLAH (TEMPO)

Investasi Besar dengan
Prospek Menjanjikan
unculnya klinik-klinik kesehatan eksklusif dengan beragam spesialisasinya merupakan fenomena milenium ketiga era 2000-an. Pertumbuhan klinik kesehatan dan kecantikan di wilayah elite semacam Kelapa Gading dan Pondok
Indah menandakan perubahan cara pandang gaya hidup.
“Pada 1990-an tren gaya hidup ditandai dengan munculnya
kafe-kafe di kota besar. Namun, pada 2000-an, orang memenuhi gerai-gerai kesehatan,” kata pengamat bisnis kesehatan
Salma Dian Prihajanti kepada Tempo Gading, Rabu lalu.
Menurut dia, banyak orang yang sadar bahwa terlalu sering ke
kafe serta mengkonsumsi minuman keras tak produktif dan kurang
sehat. “Mereka kemudian melirik tempat singgah yang tak harus
lama-lama namun lebih bermanfaat, seperti ke spa atau memanjakan diri dengan suntik vitamin,” ucap pemilik klinik totok aura Dian
Kenanga di Jalan Ampera dan Pejaten, Jakarta Selatan, ini.
Kini datang ke klinik kesehatan bukan lagi dipandang sebagai
kebutuhan kemewahan, tapi sudah primer. Hal yang sama terjadi pada bisnis kuliner dulu. Untuk kalangan tertentu, kesadaran
akan kesehatan cukup tinggi. “Memang tumbuhnya di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas,” kata wanita kelahiran 1971 itu.
Menurut Dian, bisnis ini membutuhkan investasi yang besar
namun pasarnya juga menjanjikan. Tapi mereka yang ingin bermain di bisnis ini harus terlebih dulu memiliki konsep yang jelas.
Gerai kesehatan ini harus nyaman, karena terapi membutuhkan
kenyamanan dan suasana santai. Pelayanan juga mesti memuaskan. Peralatan yang lengkap dan lokasi parkir jangan luput
dari perhatian. Kebersihan, seperti mengganti sprai untuk tempat tidur pasien, dan kamar mandinya juga harus standar.
Tenaga ahli terapi juga harus memperbarui dan menambah ilmunya. “Di tempat saya minimal dua bulan sekali para terapisnya
dievaluasi,” ujarnya. Evaluasi diperlukan untuk standardisasi mutu.
Pengelolaan alias manajemen harus serius. Meski nilai investasinya besar, kalau digarap secara profesional dan sungguhsungguh, bisnis pelayanan kesehatan sangat prospektif. “Kalau
pelayanannya memuaskan, konsumen pun berdatangan karena
cerita dari mulut ke mulut,” ujar Dian. ● IRVAN SJAFARI
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inggal di kawasan Kepala Gading tak hanya
dimanjakan oleh keberagaman kuliner
dan fasilitas hiburan.
Fasilitas kesehatan juga menjamur. Sebut saja sejumlah rumah sakit besar dan belasan
klinik spesialis aneka bidang.
Klinik gigi dr Lukas, yang
berdiri sejak 2009, contohnya.
Klinik di Kelapa Gading Square ini mempunyai beberapa
spesialisasi, seperti gigi anak,
pembuatan gigi tiruan, penanaman gigi (implamantologi),
penyakit mulut, konservasi gigi atau perawatan saluran
akar gigi, serta bedah gigi.
Menurut pendirinya, Lukas,
Kelapa Gading adalah kawasan yang sangat kompleks,
crowded, dan potensial. Para
penghuninya membutuhkan
pelayanan kesehatan profesional. Semula ia berpraktek di
Mangga Dua. Lantaran banyak warga Kelapa Gading
dan Sunter yang menjadi pasiennya, Lukas memutuskan
membuka klinik di Kelapa gading agar dekat dengan pelanggannya.
“Totalnya ada 15 spesialis
yang berkaitan dengan gigi.
Dengan tim ini, kami menawarkan one stop dental care,”
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kata Lukas kepada Tempo Gading pada Senin lalu. Ia menyebutkan, anggota timnya
ada yang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia hingga Shanghai dan
Hong Kong, Cina.
Jasa yang ditawarkan, menurut alumnus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti ini, sampai perawatan gigi susu pada anak agar pertumbuhan gigi pada saat dewasa lebih bagus. Klinik ini dilengkapi peralatan canggih, laboratorium, dan peralatan
roentgen. Biayanya bervariasi.
Pambalan gigi atau pembersihan gigi dari karang dibanderol
Rp 200-400 ribu. Sedangkan
implan gigi bisa di atas Rp 10
juta. “Rata-rata pasien setiap
hari sepuluh orang dengan
aneka permasalahan,” ujarnya.
Namun Lukas menampik menyebutkan omzet kliniknya setiap bulan. “Sebetulnya kami
buka klinik bintang lima dengan harga kaki lima.”
Priscillia Young, warga Kelapa Gading, juga mengembangkan klinik kecantikannya.
Beberapa pekan lalu ia mendirikan Erpour Beauty dan Healthy Clinic di Mall Of Indonesia dengan nilai investasi Rp
5-6 miliar. Menurut dia, po-

tensi pasar klinik kecantikan
sangat besar mengingat menjadi cantik sudah menjadi kebutuhan kaum Hawa.
Erpour menawarkan jasa
antara lain mesotherapy, yakni memasukkan obat alami
dan vitamin ke dalam lapisan
kulit dengan jarum khusus
dan peralatan canggih, hair
implant (cangkok rambut),
hingga terapi laser. Klinik Erpour diperkuat oleh enam
dokter spesialis. Baru berapa
pekan berdiri, sambutan pasar
ternyata begitu besar. “Pekan
ini kami menerima dua pasien
untuk operasi face-lift (pengencangan wajah), yang biayanya mencapai puluhan juta
rupiah,” kata Priscillia bersemangat. ● IRVAN SJAFARI
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Menteri Ancam
Perusahaan Soal
THR
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar
menyatakan perusahaan wajib
memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerja outsourcing.
Jika tidak, pemerintah akan menjatuhkan sanksi. “Sanksi itu, pertama, mediasi, kemudian diajukan ke
pengadilan, bahkan bisa pencabutan izin usaha,” katanya Rabu lalu
di Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang, Banten.
Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah berpendapat senada.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Banten
Eutik Suarta menyatakan jumlah
pekerja outsourcing di wilayahnya
lebih dari 2.000 orang. ● WASI’UL ULUM

Maskapai Tambah
Penerbangan
Untuk memenuhi kebutuhan
mudik dan balik Lebaran, Garuda
Indonesia dan Air Asia menambah
penerbangan melalui Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta. “Lion
dan Mandala masih bisik-bisik,”
kata Halindra, Manajer Operasional PT Angkasa Pura I Bandara
Adisutjipto di kantornya.
Air Asia, yang melayani penerbangan Yogyakarta-Kuala Lumpur
dan Yogyakarta-Jakarta serta sebaliknya menambah satu penerbangan per hari dari dan ke Kuala
Lumpur, Malaysia, pada 3-7 September 2010. Penerbangan ke dan
dari Jakarta ditambah dua kali per
hari pada 7-19 September. Garuda
menambah penerbangan pada 11
September (1 kali), 12-14 September (2 kali), serta 15 September (1
kali). ● MUH SYAIFULLAH

