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Aldilla Putri Aji, entrpreneur 

muda yang punya tiga bisnis 

sukses (istimewa)  

YOGYA, KRJOGJA.com - 

Sekilas tak ada yang berbeda 

dari perempuan berparas cantik 

bernama Aldilla Putri Aji. 

Namun setelah kita mengenal 

lebih dekat, dara kelahiran 

Jakarta 29 September 1993 ini 

ternyata memiliki perjalanan 

karier yang berbeda 

dibandingkan perempuan 

lainnya.  

Betapa tidak, hijrah ke 

Yogyakarta tahun 2007 saat 

menginjak bangku SMA, 

Aldilla lantas memilih 

membuka usaha pengelolaan 

limbah Bahan Beracun 

Berbahaya (B3) saat masuk ke 

bangku kuliah. Jadilah Aldilla 

sebagai mahasiswa yang juga 

enterpreneur muda kala itu.  

Seiring berjalannya waktu, 

tepatnya tahun 2015 saat usaha 

pengelolaan limbah mulai 

berjalan maka Aldilla yang 

gemar mendengarkan musik 

elektronik lantas berpikir untuk 

membuka sekolah Disc Jockey 

(DJ) di wilayah Yogyakarta. 

Sukses di dua bidang nyatanya 

tak membuat Dilla berhenti di 

sana hingga kemudian lajang 

24 tahun ini melebarkan usaha 

di bidang desain batik.  

Tak disangka, di bidang inilah 

Aldilla menemukan keasyikan 

tersendiri dalam menjalankan 

bisnis. Berkarya dari mulai 

produksi hingga siap 

dikenakan konsumen 

semuanya dikerjakan sendiri 

oleh Aldilla bersama tim 

batiknya yang ada di Bantul.  

“Seperti menemukan keasyikan 

mengerjakan batik dari awal 

dibuat sampai siap dikenakan, 

jadi keterusan sampai 

sekarang. Baru dimulai tahun 

2016 lalu setelah sebelumnya 

memulai dari sistem by order 

saja,” ungkapnya pada 

KRjogja.com saat berbincang 

Sabtu (6/1/2018).  

Dari usaha batik ini pula, 

Aldilla menemukan sisi lain 

dari berbisnis karena ia mampu 

memberdayakan masyarakat di 

kawasan Bambanglipuro 

Bantul. Dua gerai yang berada 

di Jambuluwuk Hotel dan 

Crystal Lotus pun seakan 

membuktikan kemajuan 

signifikan bisnis batik yang 

bermula dari mulut ke mulut 

tersebut.  

Baca juga: 

Nasabah Meninggal, Pegadaian 

Lunaskan Hutang Gadai 

Revitalisasi Berlanjut, Sentra 

PKL Malioboro Dibangun 3 

Lantai 

Ternyata Begini Rahasia 
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Virgoun Raup Ratusan Juta di 

Youtube 

“Sampai tahun ini (2018) ada 

15 orang di Bambanglipuro 

Bantul yang berkarya untuk 

saya di bisnis batik saat ini, 

kalau total karyawan saya ada 

38 orang. Ada perasaan senang 

dan bangga bisa membuka 

lapangan pekerjaan untuk 

orang lain,” sambung lulusan 

S1 Komunikasi UMBY ini.  

Kesuksesan di dunia bisnis 

nyatanya masih Dilla asyik 

dengan kegiatan yang 

digelutinya sendiri. Ini juga 

yang membuat Dilla enggan 

menikah dalam waktu dekat 

dan memilih meneruskan 

kuliah ke jenjang Strata 2.  

“Masih belum mikirin nikah 

saat ini, masih dengan status 

single and happy. Ingin kuliah 

dulu S2 ambil Manajemen 

sambil mengembangkan bisnis, 

baru setelah itu memikirkan 

masa depan pribadi,” 

pungkasnya tersenyum. (Fxh) 
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