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Dari Redaksi

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME dan ucapan terima 
kasih kami sematkan kepada para Sahabat yang telah memberikan 
kontribusi terbaik, sehingga buku kecil ini dapat kembali hadir untuk 
kedua kalinya. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah perlombaan, 
saling berusaha menjadi yang terbaik. Berangkat dari pengalaman Mitra 
Sahabat UKM, banyak hal yang bisa dibagikan. Menyimak kisah Mitra 
Sahabat UKM dalam menjalankan roda bisnis serta perjuangan menuju 
kehidupan yang lebih baik, rasanya sebuah kemewahan yang sangat luar 
biasa. Apalagi jika hal itu menjadi pembelajaran untuk kita semua.

Sekali lagi kami, atas nama perusahaan dan tim dapur buku Kisah Kami 
Bersama Sahabat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sahabat 
yang telah membantu dengan maksimal, sehingga buku ini dapat 
hadir sesuai dengan rencana dan peruntukannya. Secara khusus juga 
mengucapkan terima kasih pada pemimpin cabang serta sahabat usaha 
di cabang:

1. Aek Kanopan, Sumatera Utara   11. Pasir Pangarayan, Riau
2. Air Molek, Riau    12. Payakumbuh, Sumatera Barat
3. Baturaja, Sumatera Selatan   13. Prabumulih, Sumatera Selatan
4. Betung, Sumatera Selatan   14. Rimbo Bujang, Jambi 
5. Jatinegara, DKI Jakarta   15. Samarinda, Kalimantan Timur
6. Kandis, Riau    16. Sintang 2, Kalimantan Barat
7. Manokwari 2, Papua Barat   17. Sukajadi, Pekanbaru
8. Martapura, Kalimantan Selatan   18. Sungai Penuh, Jambi
9. Palembang, Sumatera Selatan   19. Sungguminasa, Sulawesi Selatan
10. Parit Baru, Kalimantan Barat   20. Timika, Papua

Mudah-mudahan waktu, buah pikiran, dan tenaga yang telah diluangkan 
akan menjadi imbalan terbaik berupa kesehatan, kebahagiaan, dan 
kesuksesan untuk para Sahabat dan jajaran serta keluarga. Semoga 
buku ini tidak memuaskan Anda, karena Anda bisa mendapatkan sarana 
pemuas yang lain, yaitu silaturahmi dan kehangatan persahabatan serta 
persaudaraan jangka panjang bersama kami Sahabat UKM.

Terima kasih atas pengalaman terbaik Mitra bersama kami.

Salam Sahabat,
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Sekilas KSP Sahabat Mitra Sejati

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati berawal dari sebuah perhatian, 

kepedulian, dan keinginan untuk ambil bagian dalam upaya menyejahterakan bangsa 

Indonesia. Pada tanggal 9 Desember 2008 KSP Sahabat Mitra Sejati hadir dengan komitmen 

untuk maju bersama para pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Berlandaskan 

semangat “Dari kita, untuk kita”, KSP Sahabat Mitra Sejati hadir dengan nama “Sahabat UKM”.

KSP Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan di Jakarta, merupakan koperasi dengan keanggotaan 

lintas provinsi yang awalnya didirikan berdasarkan akta pendirian yang telah disahkan oleh 

Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No.307/BH/MENEG.I/IX/2003 pada tanggal 30 September 2003. Selanjutnya 

dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dituangkan melalui Akta Notaris H. Rizul 

Sudarmadi, SH No.163 tanggal  30 November 2015 dimana Akta Notaris ini telah diterima 

dan dicatat oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia dengan surat No. 218/PAD/M.KUM.2/XII.2015 tertanggal 17 Desember 2015, yang 

selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Akta No 12 

tanggal 27 April 2017, yang ditetapkan Kemenkop No. 000186/PAD/Dep.1/VII/2017 tanggal 

25 Juli 2017.

KSP Sahabat Mitra Sejati memiliki visi untuk menjadi institusi keuangan pilihan masyarakat 

yang berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberikan pelayanan 

yang terpercaya dan profesional. Agar dapat tumbuh lebih cepat dan memberdayakan lebih 

banyak pengusaha mikro, kecil, dan menengah, pada  Juli 2011 KSP Sahabat Mitra Sejati 

melakukan sinergi dan kolaborasi bisnis dengan PT Bank Sahabat Sampoerna sebagai mitra 

bisnis trategis.

Dari tahun ke tahun, KSP Sahabat Mitra Sejati senantiasa mengalami perubahan yang baik. 

Hingga akhir Desember 2018 KSP Sahabat Mitra Sejati telah memiliki 122 cabang yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Dari segi pemberdayaan, saat ini KSP Sahabat Mitra Sejati telah 

menyalurkan pembiayaan sedikitnya kepada 21 ribu peminjam dengan total pembiayaan yang 

dikelola berkisar Rp2,6 triliun. Total aset hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp3,4 triliun.

Pada tanggal 24 Juni 2016, KSP Sahabat Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan Pinjam 

pertama di Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Keikutsertaan Koperasi Simpan 

Pinjam dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, yang per 1 Januari 2018 
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dialihkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Keikutsertaan ini diperlukan agar KSP Sahabat Mitra Sejati dapat lebih berhati-hati dalam 

memberikan  pinjaman.

Untuk mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat, KSP Sahabat Mitra Sejati juga 

telah meluncurkan produk tabungan berbasis aplikasi bernama SOBATKU atau Simpanan 

Online SahabatKu. Sejak diluncurkan pada 12 Juli 2017, SOBATKU telah mendapatkan lebih 

dari 100.000 pengguna. Enam orang di antaranya berhasil memenangkan undian Rp100 

juta dan 16 orang mewujudkan impian mereka untuk terbang umrah. Selain itu juga telah 

diberikan lebih dari 2.000 hadiah undian senilai total milyaran rupiah bagi seluruh pengguna 

SOBATKU.

Pada tahun 2019 ini KSP Sahabat Mitra Sejati berencana untuk melebarkan sayap ke daerah-

daerah lain di Indonesia, agar dapat memberdayakan lebih banyak usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Dengan semangat inovasi dan pengembangan berkelanjutan, Sahabat UKM 

selalu berusaha memperbaiki diri guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 

Indonesia.
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Sekapur Sirih
Salam Sahabat,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan 
rahmat-Nya, sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat 
Mitra Sejati kembali menghadirkan buku kecil ini, sebagai refleksi 
kecil kedekatan emosi kami dengan Sahabat yang telah sekian 
tahun terbina dengan baik. Sahabat UKM mampu mencatatkan 
kinerja yang relatif baik terlepas dari kehadiran kami yang relatif 
baru di kancah institusi keuangan non-bank. Kami mampu 
menciptakan sejumlah kemajuan untuk pengembangan di masa 
yang akan datang, untuk kepentingan seluruh stakeholders, 
khususnya para anggota dan calon anggota yang merupakan 
aset terpenting kami.

Hal ini terwujud atas dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kami yakin bahwa Koperasi 
akan dapat mewujudkan visi dan misi yang diemban. Kehadiran kami tidak terbatas hanya 
sebagai institusi jasa keuangan yang memberikan pelayanan finansial, namun juga sebagai 
mitra dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Sahabat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, seluruh anggota, 
calon anggota, mitra usaha, pengurus, dan karyawan, atas kepercayaan dan dukungan yang 
diberikan, kepemimpinan dan kerja keras serta dedikasi dalam upaya pencapaian visi dan 
misi Koperasi. 

Kami juga berterima kasih atas dukungan Bank Sahabat Sampoerna dalam kami menjalankan 
aktivitas. Tanpa dukungan seluruh pihak terkait termasuk Bank Sahabat Sampoerna, tidak 
mungkin Koperasi dapat tumbuh dengan cepat dan pesat, hingga tersebar di seluruh 
Indonesia.

Perkembangan KSP Sahabat Mitra Sejati terlihat dari perkembangan penyaluran pembiayaan 
dan pengelolaan simpanan yang meningkat secara signifikan. Per Desember 2018, pinjaman 
yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp2,6 triliun atau meningkat sekitar 40% dibandingkan 
dengan yang dikelola pada tahun sebelumnya. Pinjaman ini diberikan kepada lebih dari 21 ribu 
peminjam. Sejalan dengan itu, Sahabat UKM juga mengelola penempatan dana senilai lebih 
dari Rp3,2 triliun dari lebih dari 72 ribu orang per akhir 2018. 

Kami berharap kedekatan kami dengan anggota dapat sedikit banyak tergambar dalam buku 
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kecil kami yang terbit untuk kedua kali ini. Kami berharap buku ini juga dapat memberikan 
gambaran akan sebagian anggota/calon anggota Sahabat UKM. Di sisi lain buku ini 
menunjukan bahwa kami memiliki perhatian dan peduli pada masa depan para pengusaha 
UMKM yang sudah bekerja sama dengan baik. Kami rindu untuk melahirkan pengusaha-
pengusaha mapan. Di luar itu, semoga buku kecil ini mampu menjadi pembelajaran bagi 
anggota atau calon anggota yang ingin sukses bersama.memberikan gambaran akan 
sebagian anggota/ calon anggota Sahabat UKM. Di sisi lain buku ini menunjukan bahwa kami 
memiliki perhatian dan peduli pada masa depan para pengusaha UMKM yang sudah bekerja 
sama dengan baik. Kami rindu untuk melahirkan pengusaha-pengusaha mapan. Di luar itu, 
semoga buku kecil ini mampu menjadi pembelajaran bagi anggota atau calon anggota yang 
ingin sukses bersama.

Dengan semangat “dari kita, untuk kita” bersama para pengusaha mikro yang sudah bekerja 
sama yang tersebar di seluruh Indonesia, maka kami mengangkat 21 kisah. Mari mengenal 
lebih dekat dan memahami perkembangan bisnis yang dibangun dari awal hingga saat ini 
bersama KSP Sahabat Mitra Sejati. Kami merasakan perjuangan saudara kami ini yang 
menjadi inspirasi buat kami dan saudara lainnya, termasuk calon anggota Koperasi.

Cerita ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Cerita ini akan menjadi cerita panjang 
untuk generasi berikutnya, sebagai momentum kita pernah ada karena sebuah tujuan yang 
sama, memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan memajukan Indonesia melalui sektor 
UMKM.

Selamat menikmati dan terinspirasi.

Ceppy Yana Mulyana
Ketua KSP Sahabat Mitra Sejati
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Prakata
Pembaca yang budiman, 

Kami bersyukur kepada Tuhan YME atas selesainya pembuatan 
edisi ke dua Kisah Kami Bersama Sahabat  ini di tahun 2019, 
buku yang secara spesifik berisi tentang aktivitas beberapa 
Mitra (Sahabat UKM) KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Ucapan terima kasih kepada para Pemimpin di cabang Sahabat 
UKM yang telah mendukung terealisasinya buku ini, juga kepada 
tim penyusun dan pihak-pihak yang membantu menyelesaikan 
buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi berusaha 
yang efektif dan dapat bermanfaat dalam memperkuat sisi 
pengetahuan, keterampilan serta sikap secara utuh, sebagai 
wirausaha yang proses pencapaiannya penuh dengan 

pengalaman serta pembelajaran. 

Untuk itu merupakan suatu kebahagiaan untuk saya pribadi dan Bank Sahabat Sampoerna, 
bahwa kami dapat bermitra dengan Sahabat UKM, mendukung pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai bank yang memiliki visi untuk menjadi 
institusi keuangan yang berfokus pada sektor UMKM, setiap keberhasilan UMKM yang kami 
saksikan sungguh menyajikan suka cita tersendiri bagi kami. Dan sungguh menimbulkan 
suatu keharuan tersendiri bagi kami ketika buku yang kedua ini lahir kembali dan berada di 
genggaman untuk kita belajar darinya.

Buku kecil yang menyajikan profil beberapa pengusaha Mitra Sahabat UKM ini merupakan 
bentuk perhatian besar dan kepedulian dari Sahabat UKM. Sangat menyentuh bahwa 
akhirnya hadir buku yang menggambarkan kedekatan pengusaha UMKM dan Sahabat UKM 
yang mendukung mereka. Kisah penyertaan Sahabat UKM dalam perkembangan bisnis Mitra 
dari waktu ke waktu, tentunya mampu menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi kita 
semua bahwa setiap manusia berhak untuk sukses. Kerja keras, kejelian melihat peluang, dan 
kerja sama yang baik dengan Sahabat UKM, merupakan bagian dari cerita yang beberapa kali 
tersirat di sepanjang buku. 

Bukan tanpa alasan jika Sahabat UKM memperhatikan para pengusaha UMKM yang 
menjadi mitranya. Bagaimanapun juga para pengusaha UMKM merupakan inti keberadaaan 
Sahabat UKM. Di sisi lain, keberadaan buku ini diharapkan juga menjadi sarana untuk lebih 
mendekatkan hubungan persaudaraan yang ada.
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Kali ini terdapat 21 pengusaha UMKM yang diulas dalam buku kecil ini. Setiap dari 
mereka sungguh unik dan istimewa. Namun demikian, bukan berarti Mitra Sahabat UKM 
lain tidaklah istimewa. Saya sungguh yakin bahwa masih sangat banyak Mitra Sahabat 
UKM yang tidak kalah istimewa dan menarik untuk didengar ceritanya. Karena itu, dengan 
syukur atas adanya buku kecil ini, saya juga mengharapkan untuk dapat mendengar lebih 
banyak cerita pengusaha UMKM yang menginspirasi!

Selamat pada Sahabat UKM dan para Mitra. Kami sungguh bangga.

Salam Sahabat,

Rudy Mahasin
Direktur Bisnis Mikro
Bank Sahabat Sampoerna
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Pelayanan Yang Memuaskan,
Menjaga Pelanggan Tetap Ada

Bapak M. Nasir Gani di Timika, Papua

Memulai suatu usaha tidaklah mudah, tetapi juga tidak mustahil. Asal ada tekad dan 
kemauan kuat, pasti suatu saat akan berhasil. Contohnya saja menjalankan usaha 

bengkel sepeda motor. Teorinya memang mudah, tetapi prakteknya yang agak susah. 
Sepi pelanggan, banyaknya keluhan pelanggan, ditinggal montir kepercayaan, hingga 
ada pelanggan yang tidak membayar adalah contoh tantangan yang harus dihadapi 

dalam dunia usaha perbengkelan. Hal itulah yang pernah dialami Bapak M. Nasir Gani 
dalam menekuni bengkel motor miliknya.
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Kisah ini dimulai saat ia mencoba 
membuka bengkel motor pada tahun 2015. 
Anak laki-lakinya yang sedang merantau 
diharapkan bisa menjalankan bengkel 
yang dirintis oleh Pak Nasir, hingga ia 
memanggil anaknya yang masih bekerja di 
Makassar untuk kembali ke Timika.

“Kebetulan anak Saya yang laki-laki belum memiliki 
pekerjaan tetap di Makassar. Makanya kami berpikir 
untuk membuatkan usaha bengkel untuk dia. 
Namun, apa yang kami harapkan berbeda dengan 
kenyataan. Baru berjalan 1 bulan, dia memutuskan 
untuk kembali bekerja ke Makassar,” tutur Pak Nasir 
memulai pembicaraan dengan tim redaksi.

Tidak berputus asa sampai di sini, Pak Nasir 
kemudian menawarkan bengkelnya untuk 
dikelola oleh keponakan yang tinggal satu rumah 
dengannya. Dari keponakannya inilah kemudian 
Pak Nasir mulai belajar ilmu perbengkelan, seperti 
cara mengganti oli dan menambal ban. Sayang, tak 
lama kejadian serupa kembali menimpa Pak Nasir. 
Keponakan yang dia harapkan menjadi mekanik di 
bengkelnya memutuskan untuk pergi bekerja ke 
Kota Palopo. Untungnya Pak Nasir sudah sempat 
belajar sedikit banyak tentang mekanik. Mau tidak 
mau usaha harus tetap dijalankan oleh Pak Nasir 
sambil mencari mekanik yang bisa diandalkan.

“Di sini mencari mekanik motor agak susah, 
terutama mereka yang jujur dan dapat dipercaya. 
Ada juga mekanik yang bekerja hanya untuk 

belajar, setelah menguasai semua ilmunya dia 
langsung pindah ke bengkel lain, dan bahkan 
ada yang membuka bengkel sendiri. Pernah juga 
ada mekanik yang kerap menghilangkan kunci-
kunci dan perlengkapan bengkel,” ucap Pak Nasir 
mengenang masa lalunya.

Saat ini sudah banyak juga bengkel motor di sekitar 
rumahnya. Hanya berjarak 50 meter dari bengkelnya, 
sudah ada bengkel sejenis yang juga melayani 
motor. Namun, hal ini tidak menjadi kendala bagi 
Pak Nasir. Selalu memberikan pelayanan yang 
memuaskan, pasti pelanggan akan kembali ke 
bengkelnya. Itulah prinsip yang ditanamkan Pak 
Nasir sejak pertama membuka bengkel, hingga 
saat ini bengkelnya tetap ramai oleh pelanggan.

Pengalaman sedih juga kerap dialami Pak Nasir 
selama membuka bengkel motor. Ada pelanggan 
yang tidak membayar ongkos ganti ban, ada juga 
yang meminjam perlengkapan bengkel namun tidak 
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dikembalikan. 

Saat ini Pak Nasir hanya fokus untuk membesarkan 
bengkelnya. “Satu dululah kami besarkan bengkel 
yang ada ini. Belum terpikir untuk membuka bisnis 
lainnya, termasuk juga belum ada rencana untuk 
buka bengkel di tempat lain,” lanjut Pak Nasir yang 
sesekali bertanya kepada sang istri yang duduk di 
sebelahnya.

Pak Nasir mulai bergabung dengan Sahabat UKM 
sejak ingin memulai usaha bengkel motor miliknya. 
Saat itu Pak Nasir membutuhkan pinjaman modal 
untuk membeli perlengkapan bengkelnya. Kebetulan 
kantor Sahabat UKM tidak jauh dengan bengkelnya, 
sehingga memudahkan untuk melakukan transaksi 
di Sahabat UKM. Pak Nasir pun merasa nyaman 
berhubungan dengan tim Sahabat UKM.

“Harapan Kami semoga Sahabat UKM dapat 
membantu apabila kedepannya nanti saya masih 

membutuhkan pinjaman modal, itupun jika 
kami masih diberi kepercayaan oleh Sahabat 
UKM,” ucap Pak Nasir sambil tertawa menutup 
pembicaraannya.

 

15



Mendatangkan Rezeki Dari Kambing
Ibu Lathifah di Martapura, Sumatera Selatan

Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban menjadi salah satu momentum penting 
bagi pedagang kambing dan sapi untuk meraup untung. Meningkatnya penjualan 
kambing dan domba menjelang Idul Adha hingga berlipat-lipat membuat prospek 

usaha penjualan hewan kurban sangat menjanjikan. Walau bau kambing tidak menjadi 
masalah bagi Lathifah, yang penting usaha jual beli kambing lancar dan mampu 

menjadi rejeki untuk keluarga.

16



Ibu 3 anak yang sudah ditinggal wafat 
suaminya sejak 2014 ini merupakan salah 
satu pengusaha kambing di Martapura. 
Sebagai seorang orang tua tunggal, 
semangatnya lebih kuat sebagai nilai 
ibadah untuk keluarganya. “Sepeninggal 
suami, saya harus lebih giat dan ulet 
untuk membesarkan anak-anak dengan 
pendidikan yang layak,” ungkapnya kepada 
tim redaksi.

Usaha jual beli kambing Lathifah berawal sejak 
tahun 1980, saat ia harus meneruskan usaha 
orang tuanya. Karena berawal dari membantu 
orang tuanya, ia cukup terlatih dalam urusan jual 
beli kambing dan mampu membuahkan hasil yang 
memuaskan.

Tak ingin sama dengan pedagang kambing 
umumnya, Lathifah melakukan strategi pemasaran 
dan perawatan kambing yang cukup mujarab. 
Wanita yang pernah mengenyam pembelajaran dari 
ayahnya ini membersihkan kandang kambingnya 
secara rutin. Makanan kambing juga tidak 
sembarangan di dalam kandang.

“Saya pakai strategi jemput bola. Saya juga kerja 
sama dengan peternak-peternak di daerah untuk 
mencukupi kebutuhan hewan,” jelasnya dengan 30 
kambing yang tersedia di kandangnya. 

Setiap bulan ia berhasil menjual 50 - 100 ekor 
kambing, namun saat sepi sedikitnya 30 ekor 

kambing. Kalau jual beli sedang ramai, maka bisa 2 
kali lipat dan ia tinggal menelepon para sahabatnya 
untuk membantu. Pembeli kambingnya pun ada 
yang berasal dari Jawa.

Lambat laun usaha yang awalnya dianggap hanya 
sampingan, kini mulai  meningkat dan sukses. 
Namun, keberhasilannya tidak luput dari cerita 
sedih yang tak terlupakan. Tahun 2017 satu 
kandang berisi 20 ekor kambing semuanya sakit, 
sehingga harus dipotong.

“Daripada penyakit kambing menular, Saya sembelih 
yang sakit. Dengan demikian rantai penyakit bisa 
terputus,” ungkapnya menutup pembicaraan hari 
itu.
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Pengusaha Suku Cadang
Yang Punya Usaha Sampingan

Bapak Romadi di Pasir Pangaraian, Riau

Memulai suatu usaha tidaklah gampang, tapi juga tidak mustahil. Asal ada tekad 
dan kemauan kuat, pasti suatu saat akan berhasil. Romadi dari Pasir Pangaraian, 

seseorang yang ulet dalam mengarungi kehidupan, berhasil membuktikannya. 
Romadi sukses menjadi pengusaha suku cadang kendaraan bermotor dengan usaha 

sampingan batu bata dan bengkel. Tekadnya untuk menjadi pengusaha sudah muncul 
sejak 23 tahun lalu. Hingga kini ia sudah berhasil menjalankan usahanya karena jam 

terbang yang tinggi.
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Bapak yang murah senyum ini memiliki istri 
bernama Tri Budiati dengan tiga anak. “Sejak 
dulu saya sudah menargetkan bahwa pada usia 
tidak terlalu tua, saya harus mendirikan usaha 
sendiri yang bisa diteruskan secara turun 
temurun untuk anak-anak kami,” ujar Romadi.

Usaha suku cadang ia mulai tahun 1995, lalu tahun 
2001 Romadi mencoba usaha sampingan lainnya 
berupa pengadaan batu bata, yang kemudian 
dilanjutkan dengan usaha bengkel lampu, alat 
mobil, dan mesin rumput. “Saya akhirnya memiliki 
banyak kenalan,” kata suami dari Tri Budiarti pada 
saat wawancara dengan tim redaksi.

Bermodal tekad, upaya yang kuat, dan kerja 
sama dengan Sahabat UKM, saat ini Romadi 
sudah memiliki 6 buah mesin untuk bengkelnya, 
padahal dulu dikerjakan dengan manual oleh 
11 orang pegawai. Selain itu sekarang Romadi 
juga sudah memiliki perkebunan kelapa sawit 
seluas 8 Ha. Bapak yang selalu semangat ini juga 
mengembangkan usaha dengan cucian mobil dan 
motor, sehingga varian usaha menjadi jaringan 
yang efektif untuk memperluas usahanya.

Romadi sempat mengalami tantangan di saat 
keluarganya sakit dan membutuhkan biaya yang 
sangat besar, juga di saat anaknya memiliki usaha di 
Pekanbaru yang membutuhkan modal tidak sedikit. 
Padahal dalam menjalankan usahanya Romadi tak 

luput dari persaingan dengan 3 kompetitor lainnya 
di wilayah yang sama. Demikian pula dengan usaha 
batu batanya yang memiliki 10 pesaing lainnya, 
sehingga Romadi perlu kerja keras dan strategi 
yang mumpuni.

Saat ini, setelah 23 tahun berjalan, ditambah kerja 
sama dengan Sahabat UKM, usahanya semakin 
menampakan hasil. Romadi ingin sekali menambah 
pembiayaan, namun dengan harapan bunga tidak 
terlalu tinggi. “Saya kenal dengan Sahabat UKM 
dari Pak Regen di Jambi, dari mulai pembiayaan 
sebesar puluhan juta, hingga saat ini sudah ratusan 
juta,” ungkapnya bersemangat ketika menceritakan 
awal mula bekerja sama dengan Sahabat UKM di 
tahun 2009. 

Sebelum menutup perbincangan Romadi 
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mengungkapkan sebuah pesan kepada tim redaksi. “Kalau kita mau berusaha, mulailah dengan hobi yang 
kita sukai. Ketika kita bekerja akan sangat menikmati prosesnya dan selalu ingat masa depan anak-anak 
kita, sehingga bekerja menjadi nilai ibadah.”
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Pasar Dibongkar, Rejekipun Mengalir
Bapak Ismail di Manokwari, Papua Barat

Sembako adalah kebutuhan yang paling krusial bagi masyarakat karena semua orang 
pasti mencari sembako untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan kata 
lain, membuka usaha sembako sangat menguntungkan karena banyak dicari oleh 

konsumen. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Ismail, yang kini sukses menjadi seorang 
pedagang sembako.
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Dirinya mengaku memang sudah beberapa kali 
membuka usaha sebelumnya, seperti menjual 
pakaian dan warung kuliner, yang kesemuanya 
itu tidak bertahan lama. Hingga akhirnya ia 
memutuskan untuk membuka warung sembako.
“Sebelum ini saya pernah membuka toko pakaian 
dan warung makanan, tapi tidak bertahan lama. 
Akhirnya tahun 2011 saya mencoba membuka 
warung sembako di salah satu pasar di sini,” 
ungkap Pak Ismail.

Ketika itu, kabar buruk menimpa Pak Ismail saat 
usahanya baru berjalan 2 tahun. Pasar tempatnya 
berdagang akan dibongkar untuk dijadikan pasar 
yang lebih bagus. Mendengar hal ini Pak Ismail 
langsung mengambil tindakan dengan menyewa 
ruko tidak jauh dari pasar tersebut.

“Betapa terkejutnya saya mendengar kalau pasar 
mau dibongkar dan akan dibangun pasar yang 
baru. Sayangnya kios pengganti sementara 
yang disediakan ukurannya sangat kecil jika 
dibandingkan dengan ukuran kios semula. Tanpa 
pikir panjang saya beranikan diri untuk menyewa 
ruko tidak jauh dari pasar. Apabila pasar itu jadi 
dibongkar, saya sudah mempersiapkan warung 
terlebih dahulu,” ungkap Pak Ismail lebih lanjut.

Singkat cerita, Pak Ismail justru merasakan 
kemajuan yang sangat berarti dengan membuka 
warung sembako di ruko barunya. Meskipun di ruko 
tersebut sudah ada warung sembako lain, namun 
pembeli lebih senang berbelanja kebutuhan pokok 

di warung Pak Ismail. Selain barang-barangnya 
lengkap, soal harga juga lebih murah dibandingkan 
dengan warung lainnya. Dengan prinsip untung 
sedikit asalkan permintaan pelanggan terpenuhi 
menjadi alasan tersendiri warungnya tumbuh 
pesat. Kerja sama dengan distributor-distributor 
juga dilakukan oleh Pak Ismail untuk memenuhi 
warungnya dengan barang dalam jumlah yang 
besar. Hal inilah yang membuat harga-harga di 
warung Pak Ismail jauh lebih murah dibandingkan 
dengan yang dijual warung lainnya.

“Saya sengaja mencari distributor-distributor besar 
untuk melengkapi warung saya. Ada juga yang 
datang menawarkan barang-barang lainnya ke 
warung saya dengan sistem titip barang. Ternyata 
dengan cara ini, harga barang-barang kebutuhan 
yang Saya berikan ke pelanggan sedikit lebih murah 
dibandingkan dengan warung lainnya,” ujar Pak 
Ismail penuh semangat.
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Pak Ismail juga memiliki target untuk kedepannya. 
Dirinya berencana untuk dapat memiliki tempat 
sendiri. Meskipun saat ini sudah mempunyai 2 unit 
warung, namun masih berstatus sewa. Pak Ismail 
kemudian mencari lembaga pembiayaan yang 
dapat meminjamkan modal kerja. Tepatnya tahun 
2016 Pak Ismail dikenalkan dengan Sahabat UKM 
oleh salah satu pelanggan warungnya.

“Saya merasakan beban biaya sewa ruko sangatlah 
tidak sebanding dengan hasil yang didapat dari 
warung sembako. Sedangkan untuk membeli 
sendiri diperlukan modal yang tidak sedikit. 
Akhirnya saya memberanikan diri untuk meminjam 
modal kerja dari lembaga pembiayaan, salah 
satunya Sahabat UKM,” tutur Pak Ismail.

Pak Ismail juga sempat memberikan tips untuk 
mengecilkan biaya hidup, jika memang memiliki niat 
yang kuat untuk memiliki usaha sendiri. Tercatat 
biaya sewa untuk 1 ruko dapat mencapai puluhan 
juta rupiah per tahun. Harga yang tidak murah untuk 
sebuah warung sembako yang keuntungannya pun 
tidak besar. Disinggung untuk rencana  membuka 
warung secara online, sampai dengan saat ini 
masih belum ada rencana ke arah itu.

Suka duka tentu dijumpai Pak Ismail selama 
menjalankan usaha ini. Terlalu banyak persediaan 
barang di warung dan ternyata harganya turun 
menjadi pengalaman pahit yang pernah dirasakan 
oleh Pak Ismail. Pernah juga sesekali dijumpai 
barang-barang yang ada di distributor sudah habis, 
sementara permintaan pelanggan sangat banyak. 
Itulah awalnya mengapa Pak Ismail kemudian 
membeli barang-barang dengan jumlah besar, agar 
tidak lagi kehabisan barang dari distributor.

Hingga saat ini Pak Ismail telah memiliki ruko 
sendiri, bahkan sudah dapat membangun rumah 
yang lebih baik lagi. “Perubahan pasti ada, 
tinggal bagaimana kita mengelola keuangan. 
Kalau dikelola dengan baik, pasti hasilnya juga 
baik. Begitupun sebaliknya,” pungkas Pak Ismail 
menutup pembicaraan. 
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Mereguk Sukses Dari Gurih Pedas Keripik Balado
Bapak Rinaldi Kusan di Payakumbuh, Sumatera Selatan

Sumatera Barat terkenal dengan berbagai macam makanan tradisional, salah satunya 
adalah keripik balado. Penghasil keripik balado yang terbesar di Sumatera Barat saat 

ini adalah Kota Bukittinggi dan Kota Padang.
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Sebut saja Bapak Rinaldi Kusan, seorang 
kepala rumah tangga berusia 42 tahun 
yang dikaruniai 2 orang putra. Ia terkenal 
sebagai pengusaha keripik balado yang 
usahanya dirintis sejak tahun 2010. Lokasi 
usahanya yang sangat strategis, yaitu di 
perbatasan jalan lingkar luar Sumatera 
Barat dengan Riau dan juga berdekatan 
dengan tempat wisata lembah Harau serta 
jembatan fly over Kelok Sembilan, lokasi 
inilah yang menjadi alasan tersendiri bagi 
Bapak Rinaldi Kusan untuk membuka 
usaha ini bersama istrinya.

“Bersyukur sekali rumah kami di depan perbatasan 
jalan lingkar Sumatra Barat dengan Riau. Banyak 
sekali bus-bus luar kota dan agen perjalanan yang 
lewat dan mampir ke kios kami,” ungkap Bapak 
Rinaldi memulai pembicaraannya.

Tahun demi tahun, usaha keripik yang diberi nama 
Sanjai Sederhana ini semakin berkembang. Saat 
ini Pak Rinaldi sudah mempunyai 3 kios, meskipun 
letaknya hanya berjarak tidak lebih dari 500 meter 
dari tiap kiosnya.

Suka duka selama menjalani usaha sudah pasti 
pernah dialami bapak dua anak ini. “Kalau ditanya 
suka dukanya selama ini, Alhamdulillah, masih 
banyak sukanya. Seperti banyak pelanggan sini 
yang memberitahu ke sanak saudaranya atau 
teman-temannya untuk mampir ke kios kami. 
Kalau dukanya lebih kepada kejadian alam yang 
mengakibatkan terputusnya jalan lingkar luar 

perbatasan ke kedua kota,” lanjut Pak Rinaldi.

Terhitung ada 15 kios keripik sanjai serupa di 
sepanjang 15 km dari lokasi kios Pak Rinaldi. 
Banyaknya kios-kios ini tidak menjadi kendala bagi 
Pak Rinaldi untuk maju. Dengan memegang prinsip 
mempertahankan mutu dari pada harga, usaha 
Kripik Sanjai Sederhana tetap ramai dikunjungi 
pelanggan. 

Dalam menjalankan usahanya, Bapak Rinaldi 
bermitra dengan beberapa distributor makanan 
khas lainnya dengan membeli secara langsung 
dalam kemasan siap jual. Hal inilah yang 
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kadang mendapat keluhan dari pelanggan kalau 
makanannya sudah tidak baru lagi. 

“Kami memang bekerja sama dengan beberapa 
distributor makanan khas lainnya untuk melengkapi 
kios kami. Namun, sering dijumpai makanan 
yang dijual tersebut sudah tidak baru, meskipun 
katanya masih baru. Inilah pengalaman unik yang 
pernah saya alami,” ujar Pak Rinaldi. Atas kejadian 
tersebut Pak Rinaldi berencana untuk membeli 
makanan khas lain dari supplier dalam jumlah 
besar dan dikemas ulang menggunakan nama 
Sanjai Sederhana. Selain itu merek dagang Sanjai 
Sederhana akan dipatenkan oleh Bapak Rinaldi. 
Sistem komputerisasi juga sedang dibangun, 
karena selama ini kasir dan pencatatan uang masih 
menggunakan sistem manual.

Bapak Rinaldi bergabung dengan Sahabat UKM 
sejak 2012. Saat ini ia memperkerjakan 28 karyawan 
untuk menjalankan roda bisnisnya. Kendaraan 
operasional pun sudah bertambah menjadi 2 mobil 
dari yang sebelumnya hanya 1, selain 1 mobil 
pribadi untuk dipakai keluarganya.

Dalam memasarkan produknya Pak Rinaldi juga 
bekerja sama dengan instansi penggerak UMKM 
di daerahnya. Hal ini dilakukan agar usaha Keripik 
Sanjai Sederhana bisa bersaing dengan bebagai 
macam makanan khas Sumatera Barat yang berasal 
dari kota lain seperti Payakumbuh dan Sarilamak.

“Alhamdulillah usaha kami masih mendapat 
kepercayaan dari pelanggan sehingga membuat 
usaha kami semakin berkembang. Meskipun 

banyak kios-kios sejenis yang bermunculan, 
asal kita bisa mempertahankan mutu dan tidak 
mengambil keuntungan yang terlalu besar, kami 
yakin pelanggan tidak akan ke lain hati,” ungkap Pak 
Rinaldi menutup pembicaraan.
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Beragam Dagangannya, Berlimpah Rejekinya
Bapak Tajudin Nur di Martapura, Sumatera Selatan

Sembako adalah kebutuhan yang paling krusial dalam masyarakat. Semua orang 
setiap harinya pasti mencari sembako untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 
Dengan kata lain membuka usaha sembako sangat menguntungkan karena banyak 

dicari oleh konsumen.
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Begitu pula yang dilakukan Bapak Tajudin Nur, pria muda berusia 34 tahun yang banting 
stir memulai bisnis sembakonya pada tahun 2011. Dirinya mengaku memang sudah 
lama ingin membuka usahanya sendiri, sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka 
usaha sembako.

“Dari sejak di bangku SMP saya sudah membantu 
saudara berjualan elektronik sampai akhirnya 
saya memiliki toko elektronik sendiri selepas 
tamat SMA. Yang saya rasakan saat itu adalah 
keuntungan dari berjualan elektronik sangatlah 
kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi 
saya sudah berkeluarga,” kenang Pak Tajudin 
memulai pembicaraan saat dihubungi oleh tim 
redaksi.

Itulah kenangan yang tak terlupakan buat Pak 
Tajudin. Dengan keyakinan dan tekad yang bulat, 
Pak Tajudin memutuskan untuk pindah ke Kota 
Banjar Baru dan meneruskan usaha sembako milik 
saudaranya. “Tuntutan ekonomi yang membuat 
kami pindah haluan dan pindah ke Banjar Baru yang 
kebetulan kami diminta untuk meneruskan warung 
sembako milik saudara kami.”

Titik terang mulai menyinari keluarga Pak Tajudin. 
Tepatnya tahun 2011 itulah Pak Tajudin memulai 
usaha. Dengan teknik dagang yang sudah melekat 
di hati Pak Tajudin, tidak menjadi kendala bagi 
Pak Tajudin untuk mengembangkan warung 
sembakonya. Dicarilah distributor-distributor besar 
untuk mengisi warungnya. Hal ini dilakukan Pak 
Tajudin untuk dapat bersaing harga dengan warung 
sembako yang cukup banyak di daerah tersebut.

“Banyak sekali warung sembako di sini. Jalan 
satu-satunya agar warung tetap ramai, kami 
bersaing soal harga tanpa mengurangi kualitas 
barang. Caranya dengan membeli kebutuhan 
warung langsung ke distributor-distributor besar. 
Dengan cara ini kami mendapatkan harga sama 
dengan di pasar bahkan seringkali harga di bawah 
pasar,” uangkap Pak Tajudin. Metode inilah yang 
diterapkan hingga saat ini telah sukses memiliki 4 
kios sembako di daerahnya. 

Seiring dengan semakin ramainya warung miliknya 
ia berkeinginan untuk membuka kios di lain tempat. 
Keinginan menambah kios sembako ini terwujud 
pada tahun 2012 tatkala bertemu dengan tim 
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Sahabat UKM. Dengan memiliki keyakinan bahwa 
kiosnya akan semakin maju, Pak Tajudin langsung 
mengajukan pinjaman modal untuk membeli kios 
yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Kios inilah 
yang dijaga oleh sang istri. Sedangkan 2 kios 
lainnya dijaga oleh sang adik ipar dan adik kandung 
Pak Tajudin.

“Kami melihat bisnis sembako ini sangatlah 
menjanjikan. Oleh karenanya kami mencoba 
membuka kios di tempat lain. Kebutuhan modalpun 
kami perlukan. Untunglah waktu itu kami bertemu 
dengan teman-teman di Sahabat UKM. Alhamdulillah 
pengajuan pinjaman modal saya langsung dipenuhi 
oleh Sahabat UKM,” ujar Pak Tajudin yang memiliki 
3 buah hati hasil perkawinannya dengan sang istri 
yang bernama Megawati.

Selain untuk membuka kios sembako di beberapa 
tempat, Pak Tajudin pun dapat membeli mobil 
dan motor untuk keperluan hariannya. Pak Tajudin 
juga berharap kedepannya Sahabat UKM masih 
mempercayainya jika ada kebutuhan modal yang 
mendesak.
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Meraup Untung Dari Semangkuk Soto
Bapak Jumadi di Samarinda, Kalimantan Timur

Pepatah lama yang mengatakan “hidup seperti roda berputar” tampaknya berlaku bagi 
Bapak Jumadi, pria kelahiran Samarinda yang saat ini berusia 51 tahun. Berawal dari 

menjadi buruh lepas membantu temannya yang sudah memiliki usaha soto banjar, kini 
Pak Jumadi menjadi pengusaha soto banjar beromzet puluhan juta rupiah per bulan.
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Lewat usahanya “Soto Banjar Pak Jumadi” 
yang telah dirintisnya sejak tahun 1995, kini 
Pak Jumadi telah memiliki 3 warung soto 
banjar. Menurutnya saat itu usaha kuliner 
sangat menjanjikan karena masih terbilang 
sepi pemain. “Saya melihat usaha soto banjar 
yang dijalani teman saya begitu mudah dan 
menjanjikan. 

Kebetulan saya sempat bekerja di kedai soto banjar 
milik teman saya itu, dan dulu masih jarang orang 
yang membuka usaha kuliner. Belajar dari sinilah 
kemudian saya memberanikan diri untuk membuka 
usaha kuliner sendiri,” ucap Pak Jumadi dengan 
ramah saat dihubungi oleh tim redaksi.

Pria ramah ini tidak segan menceritakan awal mula 
ia merintis karir. Mulai dari sisi permodalan yang 
belum begitu banyak saat itu, hingga dia sempat 
merantau ke Jawa karena faktor keluarga. Kurang 
lebih 1,5 tahun merantau ke pulau Jawa, Pak Jumadi 
akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya di 
Samarinda. Tepatnya pada tahun 2000 bendera 
Soto Banjar Pak Jumadi kembali berkibar.

“Alhamdulillah saat saya membuka kembali soto 
banjar Pak Jumadi pada tahun 2000, saya tidak 
kehilangan pelanggan. Bahkan boleh dibilang 
banyak pelanggan baru yang menerima hadirnya 
soto banjar Pak Jumadi. Dari hasil ini saya bisa 
membuka 2 cabang baru, pertama di tahun 2005 
dan kedua di tahun 2008,” lanjut Pak Jumadi.

Menurutnya pada tahun 2005 hingga 2008 

kebutuhan modal untuk membuka cabang masih 
bisa teratasi dan usaha kuliner juga masih belum 
begitu banyak. Hal ini tidak disia-siakan oleh Pak 
Jumadi untuk mengembangkan sayapnya.

Dulu masih jarang orang yang membuka usaha 
kuliner, tidak seperti sekarang yang begitu banyak. 
Suatu waktu bahkan pernah ada warung soto banjar 
serupa yang bersebelahan dengan soto banjar milik 
Pak Jumadi. Keadaan inilah yang menjadi kendala 
bagi Pak Jumadi, di samping kondisi ekonomi yang 
juga mempengaruhi pendapatan Pak Jumadi. Hal 
ini dirasakan Pak Jumadi pada tahun 2015 silam.

“Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh 
tantangan buat Saya, karena banyaknya usaha 
sejenis yang menjual soto banjar. Akhirnya kami 
mencoba untuk menambah menu makanan lainnya 
seperti nasi uduk, nasi ayam goreng lalapan, dan 
soto banjar peket hemat. Alhamdulillah warung 
kami tetap, bahkan semakin ramai dikunjungi 
pelanggan,” imbuh Pak Jumadi penuh semangat.
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Saat ini Pak Jumadi telah memberdayakan 
tenaga kerja sebanyak 8 orang dari 3 warung yang 
dimilikinya. Tidak hanya mengandalkan ketiga 
warung saja, pendapatannya pun bersumber dari 
jasa katering yang rata-rata dipesan orang 3 kali 
dalam seminggu. Ditanya tentang keinginannya 
di masa yang akan datang, Bapak 3 orang anak 
ini mengatakan bahwa ia ingin menambah jumlah 
warungnya. Namun, karena krisis ekonomi yang 
masih dirasakan saat ini dan pendanaan yang 
kurang memadai, keinginannya itu masih belum 
terlaksana.

Bapak Jumadi yang mulai bergabung dengan 
Sahabat UKM sejak pertama kali dibukanya cabang 
di kota Samarinda ini, sudah memutuskan untuk 
tetap bersinergi dengan Sahabat UKM. Waktu itu, 
ujar Pak Jumadi, pimpinan cabang Sahabat UKM 
adalah kerabat dekat Pak Jumadi. Pak Jumadi 
merasa aman dan nyaman bersama Sahabat UKM 
karena selain ada yang dikenal oleh Pak Jumadi, 
juga karena letaknya yang dekat dengan warung 
Pak Jumadi.

Banyak tawaran pembiayaan dari lembaga 
keuangan lainnya, namun Pak Jumadi menolak. 
Menurutnya Sahabat UKM yang membesarkan 
usahanya dan dari hasil usahanya inilah Pak Jumadi 
telah menambah kendaraan pribadinya, membeli 
rumah dan menambah beberapa aset lainnya.

“Kami merasakan bahwa Sahabat UKM yang 
membesarkan usaha kami hingga saat ini. Banyak 
sekali tawaran pembiayaan dari lembaga lain, 
namun saya tetap bersama Sahabat UKM sebagai 
mitra usaha kami,” ungkap Pak Jumadi menutup 
pembicaraan.
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Terinspirasi Dari Toilet Umum Yang Kotor
Bapak Yuspriadi di Prabumulih, Sumatera Selatan

Bisa dibayangkan jika seseorang yang sudah tidak bisa menahan rasa sembelit di 
perut dan ingin segera ke toilet. Namun ternyata toilet yang dijumpainya sangat tidak 

terawat, kotor, dan bau. Secara otomatis rasa sembelit yang dirasakan akan hilang 
dengan sendirinya atau mungkin akan menjadi masalah besar jika rasa sembelit 

tersebut tidak segera diatasi.
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Cerita di atas merupakan pengalaman yang dialami oleh Bapak Yuspriadi, pria paruh 
baya berusia 55 tahun yang kala itu sedang berada di salah satu rumah sakit terkenal 
di bilangan Jakarta Pusat. Rasa sembelit bukan langsung hilang otomatis melainkan 
membuat Pak Yus, panggilan dari Pak Yuspriadi, menjadi stres melihat kondisi seperti 
ini. Dari pengalaman inilah Pak Yus berkeinginan membangun toilet umum yang bersih 
untuk kepentingan orang banyak.

“Kalau tidak salah, pada saat itu tahun 2010 ketika 
saya berobat jantung ke salah satu rumah sakit 
besar di Jakarta. Kebetulan saat itu saya ingin 
buang air kecil yang tidak bisa ditahan lagi dan di 
dekat saya berobat ada toilet umum. Namun, apa 
yang saya lihat benar-benar menyedihkan. Toilet 
itu sangat kotor dan menjijikkan. Ada toilet yang 
bersih namun jaraknya lumayan jauh dari tempat 
saya berobat.  Dari sinilah kemudian saya berniat 
untuk membuat toilet umum di Prabumulih yang 
bersih dan terawat,” ungkap Pak Yus memulai 
pembicaraan dengan tim redaksi.

Pada tahun 2011 Pak Yus merealisasikan 
keinginannya untuk membuka usaha toilet umum 
di salah satu pasar di Kota Prabumulih. Proses 
perizinan berjalan cukup lama karena terkait 
dengan pembuangan limbahnya harus benar-benar 
aman dan tidak mengganggu lingkungan. Tidak 
tanggung-tanggung, Pak Yus langsung membuat 
sebanyak 18 toilet, yang bisa digunakan untuk 
wanita sebanyak 9 toilet dan sisanya untuk laki-laki.

Menurut pengakuannya, toilet Pak Yus sangat 
ramai. Setiap harinya rata-rata hampir 500 orang 
yang menggunakan toilet Pak Yus. Sebuah berkah 
yang luar biasa dari kamar-kamar toilet yang 
dibangun Pak Yus bersama Ibu Lia, istrinya.

“Letak toilet kami tidak jauh dari jalan raya 
perbatasan, kira-kira jaraknya 200 meter. Sehingga 
banyak bus-bus luar kota yang berhenti untuk 
menurunkan penumpangnya yang akan buang air 
kecil atau pun buang air besar. Terlebih jika pagi dini 
hari, banyak pedagang pasar yang mandi di toilet 
kami,” ucap Ibu Lia sang istri yang mendampingi 
Pak Yus saat dihubungi oleh Sahabat UKM Kantor 
Pusat.

Tarif untuk mandi sebesar Rp5.000 dan untuk 
buang air kecil dan besar dengan tarif Rp3.000. 
Bisa dibayangkan penghasilan Pak Yus apabila 
tiap harinya rata-rata 400 – 500 orang yang 
menggunakan toilet Pak Yus.  Perawatan toilet 
tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Hanya 
dibutuhkan 2 orang tenaga kerja dan penyedotan 

Ibu Lia, istri dari Bapak Yuspriadi di depan toilet umum milik mereka
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pembuangan limbah yang hanya dilakukan 
setiap 6 bulan sekali, membuat Pak Yus lebih 
mantap menjalankan usaha ini. Ditanya harapan 
kedepannya, Pak Yus dengan suara mantap 
berkeinginan untuk membuka usaha sejenis di lain 
tempat yang tentunya cukup ramai. 

Pada tahun 2012 Pak Yus bergabung dengan 
Sahabat UKM untuk mengajukan pinjaman modal 
kerja. Pak Yus berniat untuk membeli kebun karet 
seluas 12 hektar sebagai usaha lainnya. Berkat 
usahanya itu, Pak Yus kini juga telah memiliki kebun 
nangka seluas 2 hektar yang ditanami sebanyak 
800 batang pohon nangka, mempunyai rumah 
kontrakan 14 pintu dan juga sudah memiliki rumah 
yang baru untuk investasi.

Pak Yuspriadi berharap Sahabat UKM jangan 
mempersulit para pengusaha kecil apabila 
mengajukan pinjaman. Pengalaman yang pernah 
dialami Pak Yus pada saat ingin membangun 
18 toilet umum, banyak lembaga pembiayaan 
yang menganggap remeh dengan usaha ini dan 
mempersulit setiap mengajukan pinjaman. Setelah 
usahanya berkembang, barulah semua lembaga 
pembiayaan yang menawarkan berbagai fasilitas.

“Alhamdulillah ini berkah dari Yang Maha Kuasa. 

Berawal dengan 18 pintu toilet umum, kini kami 
punya ladang usaha yang lainnya,” tutur Pak Yus 
mengakhiri pembicaraan.
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Rejekinya Tidak Sekecil Kedelai
Bapak Usman di Kandis, Pekanbaru

Siapa yang tidak kenal tempe? Makanan rakyat satu ini memang banyak 
penggemarnya. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang mulai populer di 
seluruh dunia. Bukan hanya karena harganya yang murah, tetapi juga kandungan 

nutrisinya yang tinggi. Apalagi jika dibuat dari bahan baku yang baik dan bermutu, 
tempe dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan protein yang sangat tinggi. Itulah 

salah satu alasan mengapa Pak Usman, seorang pengusaha tempe dari Kota Kandis  
memilih menjadi pengusaha tempe ketimbang usaha lainnya.
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“Membuat tempe itu ternyata mudah dan 
mengasyikan. Mulai dari mencuci kedelai, merebus, 
hingga membungkusnya dengan daun pisang. Hal 
ini saya lihat setiap hari di pabrik tempe milik orang 
tua saya,” ucap Pak Usman saat dihubungi tim 
redaksi.

Tepatnya tahun 2002 Pak Usman mulai membuka 
usaha tempe sendiri. Dimulai dengan menggunakan 
peralatan yang masih sederhana, Pak Usman tetap 
semangat menjalani usahanya. Saat itu masih 
belum banyak yang mempunyai usaha pembuatan 
tempe. Di sinilah keuntungan bagi Pak Usman 
yang hanya satu-satunya pembuat tempe di sekitar 
tempat tinggalnya.

Lain halnya dengan kondisi sekarang ini. Sudah 
banyak pabrik tempe yang hanya dalam radius 
1 kilometer dari jarak pabrik tempe Pak Usman. 
Namun, hal ini bukan kendala bagi Pak Usman 
untuk maju. Diceritakannya bahwa ada beberapa 
pabrik tempe yang masih milik saudaranya yang 
mencoba mencari nafkah di kota Kandis.

Setiap harinya Pak Usman menghabiskan sebanyak 
60 kg kedelai untuk memproduksi tempe sesuai 
pesanan. Harga kedelai menurut Pak Usman saat 
ini berkisar Rp380.000 untuk 50 kg kedelai dan 
biasanya Pak Usman hanya berani menyimpan 
kedelai untuk 1 minggu  agar mutu kedelai dan 
tempe yang dihasilkan tetap terjamin. 

Bercerita tentang harapan kedepannya, Pak Usman 
berencana untuk membuat tempe yang siap 
dimakan berupa keripik tempe dan lainnya. Namun, 
hal ini masih menemui kendala berupa mesin dan 
permodalan yang belum tersedia.

“Jujur saja kalau ditanya soal harapan kedepannya, 
saya berniat sekali untuk menjadikan tempe ini 
tempe yang siap untuk dimakan, namun kendalanya 
belum ada mesin dan permodalan yang mencukupi,” 
ujar pak Usman bersemangat.

Hampir 17 tahun Pak Usman menjalani bisnis 
tempe ini tentunya tidak terlepas dari pengalaman 
yang menyedihkan. Diutarakannya kelangkaan 

Berawal sejak masih duduk di sekolah dasar, kala itu Pak Usman senang sekali 
memperhatikan orang membuat tempe di pabrik tempe milik orang tuanya. Dari sinilah 
Pak Usman sedikit banyak sudah mengetahui cara pembuatan tempe. Hingga pada 
akhirnya setelah lepas dari SMA, Pak Usman lebih memilih membuka pabrik tempe 
sendiri.

37



bahan baku tempe berupa kedelai pernah dialami. 
Hal ini menjadikan harga kedelai melambung 
tinggi dan mau tidak mau harga tempe pun 
harus mengikuti harga kedelai. Akibatnya omzet 
penjualan pun terkena dampaknya. Penjualan 
mengalami penurunan yang sangat signifikan. 
Untung saja keadaan ini hanya berjalan selama 
satu bulan.

Pengalaman yang menyenangkan juga kerap 
dijumpai Pak Usman selama menekuni bisnis 
tempe ini. Mudahnya kedelai didapat dengan 
harga kedelai yang ikut turun serta ada beberapa 
pelanggan yang memesan dengan jumlah besar 
tidak seperti biasanya, merupakan pengalaman 
yang tak terlupakan bagi Pak Usman.

Tahun demi tahun dilalui Pak Usman dengan 
kemajuan yang tak terhitung nilainya. Niat untuk 
mengembangkan usaha selalui menemani Pak 
Usman dalam menjalankan usaha ini. Hal ini terjadi 
pada tahun 2008 saat usaha Pak Usman sedang 
berkembang sangat pesat. Produksi tempe dan 
pemesanannya mengalami peningkatan yang 
cukup berarti. Kondisi saat itu mengharuskan 
Pak Usman untuk membeli beberapa mesin untuk 
memenuhi permintaan pelanggan. Pada tahun 
itulah, atas referensi dari tetangganya, Pak Usman 
dikenalkan dengan tim Sahabat UKM, dan akhirnya 
Pak Usman mendapatkan pinjaman modal kerja 
dari Sahabat UKM. Berkat pinjaman modal kerja 
dari Sahabat UKM, Pak Usman dapat membeli 
beberapa mesin pembuat tempe, kendaraan 

untuk operasional, dan bahkan Pak Usman dapat 
merenovasi rumah tempat tinggalnya.

Pak Usman yang saat ini masih berusia 43 tahun 
dengan istri berusia 35 tahun, telah dikaruniai 2 
orang buah hati yang duduk di bangku SMP dan 
Sekolah Dasar.  Dalam usia yang tergolong masih 
muda ini ia sudah terbilang sukses menjalankan 
bisnis tempe. Pak Usman berharap kedepannya 
masih diberikan kepercayaan oleh Sahabat UKM 
untuk mengembangkan usahanya. Hanya Sahabat 
UKM lah satu-satunya sahabat dalam berbisnis, 
pungkas Pak Usman mengakhiri pembicaraannya.
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Keputusan Tepat, Pilihan Tepat
Ibu Suciati di Air Molek, Pekanbaru

Tentunya sah-sah saja kalau kita mempunyai mimpi menjadi bos untuk diri sendiri, 
dalam arti memiliki usaha dan penghasilan sendiri. Bekerja tidak terkekang oleh 

perintah atasan, aturan tentang jam kerja, dan berbagai pembatasan lainnya. Dari 
pekerja kantoran beralih profesi menjadi pedagang tentu bukanlah keputusan mudah, 
apalagi jika sudah menduduki jabatan tinggi. Keadaan itulah yang dialami oleh Bapak 

Meldi M. Rizal, sang suami dari Ibu Suciati.
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“Tekad kami sudah bulat untuk membuka usaha 
sendiri. Kami sudah hitung-hitungan atas uang 
jasa setelah 15 tahun kami bekerja di kantoran. 
Alhamdulilah uang jasa yang kami terima bisa 
membeli kebun dan sebagian lagi untuk membuka 
warung sembako,” ucap Bapak Meldi mengenang 
masa lalunya.

Tepatnya pada tahun 2006, Pak Meldi dan sang 
istri membuka warung sembako. Jenis barangnya 
pun beragam dan komplit ditambah dengan sayur 
mayur mentah dan air mineral. Keinginannya untuk 
membuka warung sembako didorong kebutuhan 
harian masyarakat Air Molek yang sangatlah jauh 
dari pasar. Perlu menempuh jarak 10 kilometer baru 
ditemui pasar dan warung sembako. Untungnya 
Pak Meldi mempunyai banyak kenalan di pasar 
tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
warungnya Pak Meldi hanya perlu menelpon ke 
temannya dan barangpun langsung dikirim ke 
warung Pak Meldi. Sistem pembayarannyapun bisa 
dilakukan dengan cara bertahap, walau ada pula 

yang dibelinya secara tunai. Karena ia membeli 
dalam jumlah besar, beberapa barang ada yang 
dijual di bawah harga pasar.

“Sejak lama kami prihatin kalau melihat warga 
sini untuk memenuhi kebutuhan hariannya harus 
menempuh jarak puluhan kilometer. Bersyukur 
kami akhirnya dapat memenuhi semua kebutuhan 
yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat di 
sini. Harganyapun juga sama dengan yang di pasar. 
Jadi Saya dan mereka sama-sama diuntungkan,” 
ucap Pak Meldi penuh semangat.

Ditanya mengenai rencana ke depan untuk usaha 
yang dirintisnya ini, Pak Meldi mengungkapkan 
keinginannya untuk memiliki 2 warung sembako 
dan tidak melayani eceran.

Namun, keputusan besar yang diambilnya 
tersebut ternyata menjadi pilihan tepat. 
Bersama Ibu Suciati, Pak Meldi membuka 
warung sembako untuk memenuhi 
kebutuhan harian masyarakat di sekitar 
tempat tinggalnya. 
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Sudah puluhan tahun Pak Meldi menggeluti usaha 
sembako ini, tak jarang ia menjumpai keadaan yang 
kurang menyenangkan. Melayani masyarakat yang 
mayoritas penghasilannya dari bertani sawit dan 
karet, jumlah penjualan warungnya pun tergantung 
pula dari harga jual karet dan sawit. Jika harga 
jualnya menurun, maka berdampak pula pada 
daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
hariannya, begitupun sebaliknya.

Seiring dengan perjalanan waktu, saat ini sudah 
banyak juga yang membuka warung sembako. 
Hal ini bukan merupakan kendala bagi Pak Meldi, 
karena Pak Meldi membeli kebutuhan warungnya 
dengan jumlah besar. Hal inilah yang membuat 
harga barang di warung Pak Meldi jauh lebih murah 
dibandingkan yang ditawarkan warung lainnya. 
Namun, untuk membeli barang dalam jumlah 
banyak, membuat Pak Meldi membutuhkan modal 
kerja.

Niat Pak Meldi untuk menambah modal kerja 
terwujud berkat salah seorang pelanggannya yang 
juga karyawan Sahabat UKM. Tahun 2016 Pak Meldi 
resmi bergabung dengan Sahabat UKM. Pak Meldi 
pun berharap agar Sahabat UKM bisa transparan 
dalam segala hal, termasuk informasi bisnis dan 
suku bunga.

Pak Meldi dan Ibu Suciati sang istrinya terbilang 
keluarga yang sukses mendidik anak-anaknya. 

Terbukti ketiga putrinya sudah beranjak dewasa. 
Anak yang sulung akan diwisuda S1 pada bulan 
februari 2019, anak yang kedua telah memasuki 
perguruan tinggi, sedangkan yang bontot saat ini 
sudah duduk di bangku SMA kelas 12.

“Alhamdulillah semuanya berkat kerja keras dan 
tentunya doa. Semua orang juga pasti bisa seperti 
kami. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan 
menjalankan semuanya,” ujar Pak Meldi menutup 
pembicaraan dengan tim redaksi.
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Meraup Rejeki Dari Nasi Goreng Kaki Lima
Bapak Suhendi di Palembang, Sumatera Selatan

Sukses adalah impian setiap manusia, entah mereka yang sedang berjuang, ataupun 
mereka yang hanya memimpikannya saja. Sukses adalah hak semua orang dan 

bisa diraih dengan banyak cara. Ada yang berjuang keras, ada yang memilih jalan 
pintas. Tidak menutup kemungkinan sukses datang dengan sendirinya seakan tanpa 

perjuangan. 
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“Saat itu saya bekerja dengan teman yang sudah 
membuka usaha nasi goreng. Saya melihat 
membuat nasi goreng sangat mudah dan bisa 
menghasilkan keuntungan yang lumayan. Akhirnya 
saya coba belajar dan memahami cara membuat 
nasi goreng yang disukai pelanggan, sebelum 
akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha 
sendiri pada tahun 1998,” ungkap Bapak Suhendi 
saat dihubungi oleh tim redaksi.

Jatuh bangun selama menjalani usaha ini kerap 
dirasakan oleh Bapak Suhendi. Berjamurnya usaha-
usaha sejenis sedikit mempengaruhi perputaran 
uang milik Pak Suhendi, namun hal ini bukan 
merupakan kendala baginya. 

“Kira-kira dalam jarak 50 meter dari warung kami 
pasti ada warung yang menjual nasi goreng. 
Untuk menyiasati agar warung kami tetap ramai, 
kami juga menyediakan beberapa menu makanan 
lainnya seperti mie goreng dan pecel lele. Selain 
itu kami tetap menjaga kualitas dan rasa agar 
pelanggan kami tidak berpaling ke yang lainnya,” 
ujar Pak Suhendi.

Sejak 2016 Pak Suhendi sudah tidak terjun 
langsung memasak nasi goreng. Pak Suhendi 
hanya memantau para pekerjanya agar mereka 
melakukan sesuai dengan apa yang diajarkannya. 
Jumlah tenaga kerja yang saat ini membatu warung 
Pak Suhendi berjumlah 3 orang. Kesemuanya itu 
sudah sejak kecil tinggal bersama Pak Suhendi 
dan sudah dianggap keluarga sendiri. Menurut Pak 
Suhendi, saat ini mencari tenaga kerja yang dapat 
dipercaya agak susah.

Warung makan Pak Suhendi yang buka mulai pukul 
17.00 hingga dini hari ini, kian hari semakin maju. 
Berkat keuntungan dari usaha nasi goreng, saat ini 
Bapak Suhandi telah mempunyai usaha jual beli 
motor bekas. Usaha yang disebut belakangan ini 
telah dijalani sejak 2015.

“Alhamdulillah penghasilan dari usaha warung yang 
selama ini saya jalani dapat membuka usaha baru 
kami yaitu jual beli motor bekas ke daerah Sungai 
Lilin. Kebetulan minat beli motor di daerah itu 
masih sangat tinggi dan adik saya juga mempunya 
showroom motor di sana. Kesempatan ini tidak 

Sebut saja Bapak Suhendi, pria asli 
Palembang yang mempuanyai 3 orang 
anak ini sukses berjualan nasi goreng yang 
telah digeluti selama 20 tahun. Dengan 
prinsip hanya menjaga kualitas, pelanggan 
setia Bapak Suhendi semakin hari semakin 
bertambah.
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saya sia-siakan untuk meraup keuntungan,” lanjut Pak Suhendi bersemangat.

Ditanya tentang keinginan ke depan terkait usahanya, Pak Suhendi mengatakan bahwa dia berkeinginan 
untuk mempunyai tempat yang permanen untuk warung nasi gorengnya. Namun, saat ini keinginan 
tersebut belum berani diwujudkannya mengingat situasi dan persaingan yang cukup banyak, serta modal 
yang belum memadai.

“Kalau punya warung permanen, harus yang mewah dan nyaman. Hal ini akan sangat banyak membutuhkan 
biaya. Untuk itu saya akan mengembangkan terlebih dahulu usaha jual beli motor yang baru saya jalani 3 
tahun ini,” imbuh Pak Suhendi melanjutkan pembicaraan.

Bapak Suhendi telah bergabung dengan Sahabat UKM sejak awal berdirinya cabang di Palembang sekitar 
tahun 2012. Hingga saat ini Bapak Suhendi sudah bisa merenovasi rumah dan membuka usaha jual beli 
motor. Pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan lainnya, saat ini seluruhnya telah dialihkan ke 
Sahabat UKM.

“Kemajuan dan perubahan yang saya alami selama ini, semuanya berkat dukungan dari Sahabat UKM. 
Karyawan yang ramah membuat saya enggan untuk mengambil pembiayaan dari tempat lain. Itulah yang 
membuat saya terus bersama Sahabat UKM,” ungkap Pak Suhendi menutup pembicaraan.
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Berawal Dari Tukang Cukur,
Kini Sukses Jadi Pengusaha Tahu

Bapak Wakino di Aek Kanopan, Sumatera Utara

Butuh sebuah keberanian dan keyakinan untuk mulai melangkah meninggalkan zona 
nyaman. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara masak agar langkah yang kita 
ambil menjadi sebuah jawaban yang tepat dan keputusan yang baik dalam hidup kita. 

Inilah yang telah dilakukan oleh Bapak Wakino, salah satu pengusaha industri tahu 
rumahan di Desa Dusun IV Kampung Baru, Kota Aek Kanopan.
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“Saat itu Saya merasakan pendapatan dari 
pangkas rambut kurang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak itulah saya 
memberanikan diri untuk tidak lagi menjalankan 
pangkas rambut dan memilih untuk membantu 
keluarga membesarkan usaha pembuatan tempe 
yang telah dirintis sejak anak saya berusia 2 bulan,” 
ucap Pak Wakino saat dihubungi tim redaksi.
 
Dengan masuknya Bapak Wakino membantu 
memproduksi tempe milik keluarganya, secara 
diam-diam Pak Wakino belajar untuk membuat 
tahu sendiri dengan cara membaca buku-buku yang 
mengupas tentang bagaimana membuat tahu. 
Dari sinilah kemudian Bapak Wakino mengetahui 
baik buruknya dan perbandingan antara tempe 
dan tahu. Menurutnya, memproduksi tahu lebih 
menguntungkan daripada tempe. Tempe yang 
sudah diproduksi harus habis terjual pada hari yang 
sama, jika tidak maka mutu atau rasa tempe akan 
berkurang, sedang tahu masih bisa dijual hingga 

4 hari ke depan, asalkan rajin mengganti airnya. 
Dengan dalih tersebut, bapak wakino kemudian 
memutuskan untuk beralih memproduksi tahu.

“Usaha tempe yang saya jalani bersama istri 
banyak membutuhkan biaya karena tempe yang 
kami produksi tidak semuanya laku terjual pada 
hari yang sama. Mau tidak mau tempe tersebut 
kami buang karena sudah tidak layak lagi untuk 
dijual. Akhirnya saya mencoba untuk mempelajari 
bagaimana cara membuat tahu dengan cara 
membaca buku-buku pengetahuan tentang tahu,” 
ungkap Pak Wakino penuh semangat.

Tepatnya tahun 2011 Bapak Wakino mengajukan 
pinjaman ke Sahabat UKM sebagai modal awal 
untuk memulai dengan usaha pembuatan tahu. 
Melewati tahun ketiga sejak memulai usahanya 
merupakan puncak kesuksesan Bapak Wakino 
menjalankan produksi tahu. Namun untuk 
mencapai itu, hambatan dan masalah yang 
dihadapi Pak Wakino datang silih berganti. 

Pada awalnya Bapak Wakino hanyalah 
seorang Tukang Cukur yang hanya 
memiliki penghasilan pas-pasan untuk 
membiayai kebutuhan hidup keluarganya. 
Sementara sang Istri dan keluarganya 
memproduksi tempe secara kecil-
kecilan. Saat itu anaknya masih berusia 
2 bulan. Sejalan dengan kebutuhan hidup 
yang semakin tinggi, Bapak 3 anak ini 
memutuskan untuk beralih profesi dengan 
membantu sang istri membesarkan usaha 
tempenya.

46



Dua sumber air di rumahnya dirasakan masih 
kurang.

Saat ini setiap harinya Pak Wakino membutuhkan 
kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu hingga 
mencapai 150 kg dengan tenaga kerja sebanyak 6 
orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 
2 orang tenaga kerja pada saat awal Pak Wakino 
memproduksi tahu.

Bahwa tahu Pak Wakino awalnya hanya dititipkan 
di beberapa kios di Pasar Pagi yang jaraknya 
mencapai 17 kilometer dari rumahnya, tidak 
membuat surut tekad Pak Wakino membesarkan 
produksinya. Terbukti saat ini Pak Wakino 
mempunyai kios sendiri di Pasar Pagi meskipun 
statusnya masih sewa. Selain menjual tahu mentah, 
pak wakino juga menjual tahu yang sudah digoreng 
untuk meramaikan kiosnya.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan 
jumlah penduduk, banyak usaha-usaha sejenis 
bermunculan di kota tempat tinggal Pak Wakino 
dan keluarganya. Tepatnya di tahun ke lima, usaha 
Pak Wakino sedikit mengalami penurunan. Dari 
kebutuhan kedelai yang awalnya bisa mencapai di 
atas 100 kilo per harinya, kini Pak Wakino hanya 
membutuhkan kedelai hanya kisaran 50 – 75 kilo 
setiap harinya.

“Produksi Tahu kini sudah merakyat dan menjamur 
disini. Dampaknya kami rasakan dengan adanya 
penurunan kebutuhan kedelai. Namun, hal ini tidak 
menjadi kendala dan alasan bagi kami untuk tidak 
semangat. Alhamdulillah, usaha kami tetap jalan 
hingga saat ini,” ujar Pak Wakino melanjutkan 
pembicaraannya.

Dalam menjalankan usahanya, Pak Wakino tak 
lepas dari hal-hal menarik. Pak Wakino pernah 
mendapat keluhan dari pelanggan karena tahunya 
tidak enak, pelanggan yang banyak menawar 
meskipun hanya membeli sedikit, dan pernah 
pula menjumpai pelanggan yang tidak pernah 
menawar harga meskipun membeli dalam jumlah 
banyak. Selain itu Pak Wakino merasa senang 
apabila ada saingannya yang libur memproduksi 
tahu, karena pasti memesan tahu ke Pak Wakino 
untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. 
Sebaliknya pak Wakino merasa sedih apabila hujan 
turun, karena pasar akan sepi dari pengunjung. Ke 
depannya, Pak Wakino berharap usahanya memiliki 
nama sendiri dan memiliki kemasan yang menarik 
agar berbeda dengan tahu yang lainnya.

Berbicara tentang perkembangan usahanya setelah 
bergabung dengan Sahabat UKM, Pak Wakino yang 
telah bergabung sejak tahun 2011, saat ini telah 
memiliki kendaraan operasional berupa mobil 
menggantikan sepeda motor yang digunakan untuk 
ke Pasar Pagi.

Kios pun saat ini sudah ada meskipun statusnya 
masih sewa. Sahabat UKM yang dikenalkan oleh 
teman sekolah saat SMP merupakan modal 
pembiayaan satu-satunya yang membesarkan 
usaha tahunya hingga saat ini.
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Rejekinya Menetes Terus Menerus Bagaikan 
Karet yang Sedang Disadap

Bapak Turut di Betung, Sumatera Selatan

Bapak Turut (58 tahun), seorang petani karet di Kecamatan Betung, Sumatera Selatan 
memiliki kisah hidup yang menarik. Setelah bekerja selama 1 tahun di PTPN VII 

Prabumulih dan 2 tahun di PTPN III Tebing Tinggi, Pak Turut memutuskan untuk keluar 
dari perusahaannya dan memilih untuk bertani di kebunnya sendiri. Hal ini dilakukan 
Pak Turut karena sudah merasa cukup belajar selama 3 tahun tentang bagaimana 
memelihara dan merawat pohon karet. Menurutnya bekerja di perusahaan hanya 

memiliki penghasilan yang terbatas dan selalu terkekang oleh waktu. 
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Tepatnya pada tahun 1984 Pak Turut membeli lahan 
kosong seluas 1 hektar dan bibit pohon karet yang 
masih berusia 5 bulan. Hingga saat ini Pak Turut 
telah memiliki 12 hektar lahan yang kesemuanya 
ditanami pohon karet. Memang mata pencaharian 
mayoritas penduduk di Betung ini adalah petani 
karet.

Prinsip yang diemban seperti ketekunan, keuletan, 
kesabaran, dan kedisiplinan waktu menjadi kunci 
sukses Pak Turut mengelola lahan karet seluas 12 
hektar. Bayangkan saja apabila tiap bulannya untuk 
1 hektar memiliki 4 kali panen masing-masing 6 
pikul karet atau 6 kuintal, maka dalam sebulan Pak 
Turut berhasil melakukan panen karet sebanyak 2,4 
ton. Jika per kilonya seharga Rp7.000 – 8.000 maka 
bisa dibayangkan penghasilan Pak Turut setiap 
bulannya cukup menggiurkan jika dibandingkan 
dengan apa yang diperoleh seorang pekerja di 
perusahaan.

Meskipun demikian, Pak Turut kerap was-was 
apabila musim kemarau tiba. Pasalnya pohon 
karet harus mendapatkan konsumsi air setiap 
hari. Apabila kemarau tiba, pengairan atau sumber 
air di daerahnya juga mengalami kekeringan 
sehingga jalan satu-satunya harus melakukan 
penyiraman secara manual. Hal ini biasanya 
terjadi selama sekitar 3 bulan dalam satu tahum. 
“Biasanya ini terjadi pada bulan Juli - Oktober 

dimana musim kemarau sedang panas-panasnya. 
Karena banyaknya lahan karet yang harus diairi 
termasuk juga lahan karet penduduk sini, biasanya 
kalau musim kemarau sumber air juga mengalami 
kekeringan,” kata Pak Turut sambil mengenang 
tantangan yang dihadapinya.

Di masa yang akan datang, Pak Turut berniat untuk 
menambah lahan pohon karetnya. Dikatakannya 
bahwa cara mengembangkan bisnisnya adalah 
hanya dengan cara memperluas lahan atau 
melakukan peremajaan. Peremajaan lahan hanya 
dilakukan setiap 30 tahun sekali. Niatan ini baru 
akan dilakukan pak Turut pada tahun depan.

Sebut saja, dari awalnya hanya memiliki lahan 
seluas 1 hektar, saat ini sudah memilik lahan 
seluas 12 hektar. Kemajuan ini tak lepas dari peran 
Sahabat UKM yang memberikan pinjaman modal 
kerja sejak tahun 2012. Selain dipergunakan untuk 
pembelian lahan, pinjaman ini juga diperuntukkan 
membeli kendaraan operasional dan biaya anak-
anaknya masuk ke perguruan tinggi. Pak Turut 
yang sudah berusia 58 tahun ini tak pernah surut 
untuk tetep semangat mengurusi lahan karet 
miliknya. Alhasil seluruh anaknya, 2 laki-laki dan 
2 perempuan  sudah berkeluarga. Turut juga telah 
memiliki 5 orang cucu. Sahabat UKM menurutnya 
sudah sebagai teman untuk melakukan transaksi 
dan teman untuk berdiskusi.

“Tiga tahun cukuplah di PTPN untuk mempelajari cara memelihara pohon karet. Waktu 
itu memang saya masih belum menikah. Namun yang saya rasakan penghasilan 
sebagai karyawan itu sangat terbatas. Bagaimana nanti kalau saya sudah menikah? 
Dengan kondisi ini, saya memutuskan untuk membangun kebun karet yang saya miliki 
sendiri,” ucap Pak Turut mengenang masa lalunya.
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Pentingnya Ketulusan dan Ketekunan
untuk Mencapai Sukses

Bapak Sapriansah di Parit Baru, Kalimantan Barat

Banyak cara yang dilakukan seseorang untuk meraih rezeki. Apapun itu asal dikerjakan 
dengan sepenuh hati dan ikhlas, pasti akan membuahkan hasil. Hal ini berlaku untuk 

Bapak Sapriansah yang saat ini sukses dengan usaha tempenya. Berawal dari bekerja 
serabutan saat masih bujangan, Pak Sapriansah menceritakan kisah suksesnya 

menjadi pengusaha tempe di Kota Parit Baru, tempat tinggalnya.
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Pada bulan Maret tahun 1995 Pak Sapriansah 
mempersunting wanita pujaannya yang juga asli 
warga Parit Baru. Kebetulan keluarga sang istri 
mempunya industri pembuatan tempe. Namun, Pak 
Sapriansah tidak langsung menggeluti pembuatan 
tempe. Justru yang digeluti adalah berdagang 
kelapa dan pisang. Hingga suatu saat Pak 
Sapriansah sempat mengalami musibah tersenggol 
angkutan kota (angkot). Hal ini membuat istri Pak 
Sapriansah melarangnya untuk berjualan keliling. 
Atas kejadian inilah kemudian Pak Sapriansah 
mulai menekuni cara membuat tempe dari sang 
mertua.

Tepatnya tahun 1996, satu tahun setelah 
mengarungi bahtera rumah tangga, Pak Sapriansah 
memutuskan untuk membuka usaha pembuatan 
tempe sendiri dan tidak tinggal bersama orang tua 
sang istri. Belum mempunyai kios, tempe milik Pak 
Sapriansah dijual di pasar dengan cara kaki lima. 
Rejeki pun mengalir deras dari usaha ini. Hingga 
akhirnya pada tahun 1998 Pak Sapriansah memiliki 
kios sendiri di Pasar Mawar Melati, salah satu pasar 
terbesar di Kota Parit Baru.

“Tak disangka keputusan saya untuk membuka 
usaha pembuatan tempe tidak sia-sia. Dari awalnya 
hanya menumpang di emperan pasar, kini saya 
sudah memiliki kios sendiri di pasar,” ujar Pak 
Sapriansah saat dihubungi tim redaksi.

Sayangnya di saat usahanya sedang melambung, 
pada tahun 1998 terjadi krisis yang melanda 
perekonomian di Indonesia. Industri tempe milik 
Pak Sapriansah sedikit mengalami penurunan. 
Gelombang pasang surut pun dialami oleh Pak 
Sapriansah. Kurangnya manajemen dan belum 
memahami benar cara mengatasi krisis menjadi 
kendala utama yang dialami Pak Sapriansah pada 
tahun 1998 - 1999. Namun, dengan berprinsip 
menjaga kualitas dan harga, lambat laun Pak 
Sapriansah dapat mengatasi kendala yang 
dihadapinya.

Pak Sapriansah yang sudah mempekerjakan 
sebanyak 10 tenaga kerja ini, ke depannya  
berkeinginan untuk membuka usaha pembuatan 
tahu dan ingin mencoba memasukkan produksinya 

“Dengan keahlian seadanya, mencari 
pekerjaan pun dirasakan sulit waktu itu. Saya 
pernah bekerja sebagai tukang kayu harian. 
Prinsip saya yang penting halal, sepenuh 
hati, dan ikhlas pasti akan membuahkan 
hasil. Hal ini saya lakukan ketika saya masih 
membujang,” tutur Pak Sapriansah memulai 
ceritanya.
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ke super market. Meskipun sudah banyak usaha 
sejenis yang ada di pasar, tidak menjadi kendala 
yang berarti bagi Pak Sapriansah. Terbukti setiap 
bulannya ia menghabiskan 300 karung atau setara 
dengan 1500 kg kedelai. Sungguh capaian yang luar 
biasa bagi Pak Sapriansah.

Sejak bergabung dengan Sahabat UKM pada 
tahun 2012, usaha tempe Pak Sapriansah semakin 
berkembang. Ia dapat menambah jenis usahanya 
berupa keripik tempe, meskipun hanya dilakukan 
satu tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri. 
Usaha keripik tempe ini sudah berjalan selama 
hampir 2 tahun belakangan. Menurutnya usaha 
kripik tempe jika dijalankan setiap hari akan 
membutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja 
yang cukup banyak pula.

“Keripik tempe ini boleh dibilang usaha sambilan 
saja. Karena saya membuatnya hanya pada saat 
menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau menjadikannya 
sebagai usaha utama akan membutuhkan modal 
yang cukup besar dan tenaga kerja yang banyak. 
Cukuplah kalau hanya satu tahun sekali,” ucap Pak 
Sapriansah.

Banyak cerita menarik yang diutarakan Pak 
Sapriansah, antara lain apabila turun hujan dari pagi 
hingga sore hari, maka pengunjung yang berbelanja 

ke pasar sangat sedikit. Hal ini tentu berpengaruh 
pada penjualan tempenya. Selain itu ia juga kerap 
mendapatkan pelanggan yang marah-marah 
apabila mendapatkan tempe yang kualitasnya tidak 
baik. “Kalau bilang secara baik-baik bahwa tempe 
yang dibelinya kurang baik, pasti akan saya ganti 
dan tidak perlu marah-marah seperti itu,” imbuh Pak 
Sapriansah menutup pembicaraan.
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Sukses Dari Usaha Penginapan Yang Religius
Bapak Syukran Rozy di Sukajadi, Pekanbaru

Tentu ada kerja keras di balik orang yang berhasil mencapai kesuksesan di usia muda. 
Salah satu pengusaha muda yang sukses adalah Syukran Rozy. Di usia 40 tahun, ia 

terbilang sukses menggeluti bisnis penginapan yang berbeda, yaitu 
penginapan syariah.
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“Awalnya saya dan keluarga senang traveling, namun 
ketika menginap di hotel seringkali menemukan 
pemandangan yang kurang berkenan, seperti laki-
laki dan perempuan masuk dalam satu kamar yang 
sama. Andai suami istri mungkin tidak masalah, 
namun jika bukan tentunya tidak baik,” ungkap 
Syukran tentang alasan ia membuka penginapan 
syariah. Terlebih lagi di dekat tempat tinggalnya 
terdapat pondok pesantren. Banyak orang tua 
yang menjenguk anaknya mondok memerlukan 
penginapan, sehingga mereka mencari penginapan 
syariah yang mereka butuhkan.

Alasan lain yang membuatnya semangat berusaha 
adalah istrinya tercinta yang bernama Fitri Yuliani 
dan 3 anaknya. Di sinilah semangat berbekal ibadah 
yang halal menjadi niat terbesar Syukran, sehingga 
kerja keras, membangun relasi, dan komitmen 
untuk maju selalu bergetar dalam dadanya.

Tahun 2012 penginapan Syukran yang berlokasi 
di Sukajadi itu mulai berkembang. Saat itu sedang 
dilaksanakan PON (Pekan Olahraga Nasional) dan 

sahabat Syukran yang menjadi panitianya. Mereka 
memerlukan tempat menginap dan memutuskan 
untuk menggunakan penginapan Syukran yang saat 
itu memiliki 8 kamar.

Usaha dan jerih payah Syukran telah membuahkan 
hasil. Saat ini penginapannya telah memiliki 15 
kamar dengan 8 orang karyawan. Setiap akhir pekan 
kamar penginapannya selalu penuh, sedangkan 
saat hari kerja tetap terisi sebagian kamarnya. Tarif 
penginapannya mulai dari Rp145.000 - Rp250.000 
per malam. Selain itu Syukran juga memiliki lahan 
lain yang masih dalam proses pembebasan untuk 
dibuatkan penginapan yang baru.

Dengan usaha penginapan syariahnya yang 
semakin maju, Syukran berencana untuk membuat 
usaha antar jemput ke bandara. Ia juga ingin 
membuka cabang penginapan dengan 40 kamar 
tambahan, sehingga ia membutuhkan dana atau 
modal yang lebih besar. Ia berharap bisa terus 
bekerja sama dengan Sahabat UKM, karena lebih 
mudah dan ramah dalam urusan pembiayaan.

Dalam mengelola bisnis penginapan, 
Bapak yang murah senyum ini mengaku 
bahwa hal yang terpenting adalah 
mempertahankan nilai dan memperkaya 
pengalaman konsumen. Dengan demikian 
ia dapat menciptakan suasana dan kondisi 
penginapan yang berbeda dari pesaing 
lainnya. Syukran membuat terobosan 
untuk memajukan penginapannya melalui 
penginapan khusus yang dianjurkan oleh 
Agama Islam, agar penginapannya berkah 
dan tidak disalahgunakan.
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Selama menjalani usahanya, Syukran pernah mendapat pengalaman yang tak terlupakan. Saat itu 
ada seorang ibu menginap satu minggu lamanya, dengan alasan menunggu suaminya datang untuk 
membayar kamarnya. Namun, kenyataannya ibu tersebut kabur tanpa pemberitahuan. Kekecewaan ini 
menjadi pembelajaran berharga untuknya.

“Ada juga rasa suka yang dirasakan oleh karyawan kami, yaitu ketika tamu puas dengan fasilitas dan 
layanan kami. Tak jarang tamu rela mentraktir makan karyawan kami,” ujarnya menutup perbincangan 
hari itu.
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Senang Jika Bisa Mengatasi Kesusahan Orang Lain
Bapak Irianto di Sungguminasa, Sulawesi Selatan

Jatuh bangun dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap 
pengusaha. Situasi krisis moneter yang pernah melanda Indonesia beberapa waktu lalu 
merupakan salah satu faktor jatuhnya beberapa usaha. Bahkan, ada pula yang sampai 
menjual seluruh asetnya demi kelangsungan hidup. Hal inilah yang dialami oleh Bapak 

Irianto yang kini sukses menjadi juragan onderdil di Kota Sungguminasa.
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“Saya tidak menyangka usaha di bidang kontraktor 
yang telah dibangun sejak lama hancur akibat 
dampak krisis ekonomi yang melanda di tahun 
1998. Saya sempat beralih profesi dengan 
membangun ruko dengan sistim bagi hasil pada 
tahun 2002, namun juga tidak bertahan lama,” 
ungkap Pak Irianto.

Lokasi tempat tinggal Pak Irianto yang strategis 
menginspirasi bapak 4 anak ini untuk membuka 
toko onderdil. Sungai yang melintas di dekat 
rumahnya banyak menghasilkan pasir, sehingga 
menyebabkan banyak truk-truk besar melintas di 
depan rumahnya. Selain itu, timbangan mobil yang 
terletak di depan toko ATK miliknya juga semakin 
meyakinkan ia untuk beralih membuka toko onderdil 
mobil, khususnya untuk kendaraan angkutan berat 
seperti truk.

“Waktu saya masih membuka toko alat tulis kantor, 
terbenak dalam hati saya untuk mencoba membuka 
toko onderdil mobil. Saya lihat banyak sekali truk-
truk besar mengangkut pasir yang hilir mudik 
depan rumah saya. Yang ada dalam pikiran saya 
saat itu, bagaimana jika truk-truk itu mengalami 
kerusakan mesin sedangkan tidak ada toko yang 
menjual onderdil mobil. Dari sinilah kemudian 

saya memberanikan untuk beralih ke toko yang 
menyediakan onderdil mobil dan truk,” lanjut Pak 
Irianto mengenang masa lalunya.

Tahun 2009, Pak Irianto memulai usahanya dengan 
membuka toko onderdil mobil yang hampir 80 
persennya menyediakan onderdil truk, sedangkan 
selebihnya adalah untuk kendaraan kecil. Suku 
cadang yang ada di toko milik Pak Irianto hampir 
seluruhnya dipesan dari Jakarta, karena belum ada 
distributor resmi di Kota Sungguminasa. Hal ini 
kerap menjadi kendala bagi Pak Irianto, terutama 
apabila ada onderdil yang salah kirim dari Jakarta. 
Adanya biaya retur membuat harga onderdil yang ia 
jual menjadi lebih tinggi. 

Ditanya mengenai harapannya ke depan, Pak Irianto 
mengutarakan keinginannya untuk membuka 
bengkel. Dia sering menjumpai banyak truk yang 
mengalami kerusakan pada malam hari dan hanya 
bisa membeli onderdil tanpa bisa menggantinya. 

“Kebetulan toko kami buka hingga larut malam. 
Kami merasakan bagaimana susahnya orang 
mencari onderdil di malam hari, sementara 
mobilnya mogok atau ada onderdilnya yang harus 
diganti. Semoga dalam waktu dekat ini Saya bisa 

Tepatnya di tahun 1998, Bapak Irianto yang mempunyai usaha di bidang kontraktor 
terpaksa harus gulung tikar akibat krisis moneter yang terjadi saat itu. Seluruh asetnya 
pun dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia sempat membuka toko ATK dan 
membangun ruko, namun kesemuanya itu hanyalah sia-sia belaka.
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membuka bengkel di toko kami”, ujar Pak Irianto.

Sejak bergabung dengan Sahabat UKM pada tahun 
2013, Pak Irianto tidak lagi membeli barang secara 
eceran atau satuan, tapi sudah bisa membeli 
secara partai besar atau lusinan. Hal ini dilakukan 
Pak Irianto mengingat pemesanan barang masih 
dilakukan dari Jakarta yang membutuhkan waktu 
lama sampai di tokonya. Dapat membeli mobil 
baru juga merupakan salah satu kemajuan sejak ia 
bergabung dengan Sahabat UKM, terutama sejak 
usahanya semakin besar dan berkembang.

Sebelum menutup pembicaraannya, Pak Irianto 
mengharapkan agar Sahabat UKM menjadi 
koperasi untuk masyarakat kecil, yang memberikan 
kemudahan dalam hal pengajuan modal kerja 
dengan bunga yang terjangkau. 

“Saat ini, saya tidak memiliki pembiayaan dari 
lembaga keuangan lainnya. Jadi saya berharap 
Sahabat UKM menjadi mitra saya dan masyarakat 
kecil di kota ini. Namun, mohon agar diberikan 
kemudahan-kemudahan bagi mereka yang 

mengajukan pinjaman,” ucap Pak Irianto menutup 
pembicaraannya.
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Manisnya Roti, Manis Pula Rejekinya
Bapak Rendra di Jatinegara, DKI Jakarta

Orang bilang tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa kerja keras. Nampaknya 
ungkapan ini dibuktikan oleh Bapak Rendra, pemilik Halim Bakery yang sukses 

menggeluti usaha roti rumahan sejak tahun 2008.

Istri Pak Rendra, Meylinda Sauvica saat mengolah roti di pabriknya.
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“Awalnya saya hanya menaruh modal ke pabrik 
roti milik teman saya. Pada saat itu saya masih 
menekuni usaha perdagangan umum dan usaha 
wartel yang sudah saya bangun sejak masih di 
bangku kuliah. Namun, teman saya memutuskan 
untuk menjual seluruh aset pabrik roti tersebut ke 
saya. Kesempatan ini tidak saya sia-siakan,” ungkap 
Pak Rendra saat ditemui di lokasi usahanya.

Tahun 2008 Pak Rendra memiliki sepenuhnya pabrik 
roti yang dia beri nama Halim Bakery. Awalnya Pak 
Rendra menyasar ke segmen retail sebagai pangsa 
pasar, namun tidak menuai hasil yang maksimal. 
Ia pernah mendapatkan pengalaman pahit yang 
tidak terlupakan. Salah satu mini market ternama di 
Jakarta hingga saat ini masih meninggalkan hutang 
padanya, meskipun mini market tersebut sudah 
lama tutup.

“Waktu ke sektor retail sekitar tahun 2008-2013, 
ada salah satu supermarket yang cukup terkenal di 
Jakarta saat itu. Penjualan roti saya di supermarket 
tersebut sampai saat ini belum dibayar hingga 

akhirnya supermarket itu tutup. Lumayan sih Rp50 
juta. Tapi ya sudahlah mau diapain lagi?” imbuh 
Pak Rendra dengan nada ikhlas. Pak Rendra yang 
bergabung dengan Sahabat UKM sejak tahun 
2017 itu mengaku juga pernah dikecewakan oleh 
calon pelanggan, bahkan pernah salah seorang 
supirnya ditarik oleh perusahaan lain hanya untuk 
mengetahui pelanggan-pelanggan Halim Bakery.

Melihat kondisi ini, pada tahun 2014 Pak Rendra 
beralih pangsa pasar ke pabrikan dan beberapa 
minimarket di SPBU. Strategi ini ternyata 
membuahkan hasil, terbukti dari pesanan roti yang 
terus mengalir lancar dari pabrik ke pabrik.

Ditanya soal harapannya di masa yang akan 
datang, dengan lugas Istri Pak Rendra yang 
menemani suaminya saat ditemui oleh tim redaksi 
mengatakan bahwa mereka ingin mencari tempat 
yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar ada 
pemisahan antara gudang, pabrik, dan kantor, serta 
ingin mengembangkan SDM agar lebih baik lagi. 

Sejak masih di bangku kuliah, Pak Rendra sudah membuka usaha wartel dan perdagangan 
umum. Dari hasil ini kemudian Pak Rendra mencoba menanamkan modal ke pabrik 
roti milik temannya. Sayang hal ini tidak berjalan lama. Pabrik roti milik temannya itu 
gulung tikar karena kesulitan permodalan. Akhirnya, dengan memberanikan diri, pabrik 
roti temannya itu diambil alih sepenuhnya oleh Pak Rendra.
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“Saya juga berharap semoga Sahabat UKM dapat terus bekerja sama dan yang penting bagi kami adalah 
diberikan suku bunga yang terbaik,” pungkas Pak Rendra sambil tertawa menutup perbincangan.

Pak Rendra (kedua dari kanan) berbincang dengan tim
dari bank Sampoerna dan Sahabat UKM
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Membina Hubungan Baik Dengan
Pelanggan Berbuah Kesuksesan

Ibu Nita Destimar di Sungai Penuh, Jambi

Mengelola pelanggan memerlukan strategi jangka panjang dan investasi agar tercipta 
kepuasan pelanggan. Pelanggan setia bukan hanya karena biaya dan harga yang 

murah, tetapi juga karena pelanggan merasa lebih nyaman dalam berurusan dengan 
kita. Prinsip itulah yang dijalankan oleh Ibu Nita Destimar, salah seorang pengusaha 

serba bisa yang cukup tersohor di bilangan Sungai Penuh dan sekitarnya. Sepak 
terjangnya membangun hubungan baik berbuah manis untuk kemajuan usahanya.
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Ibu Nita sempat istirahat berjualan furniture selama 
hampir 13 tahun karena sang suami ditugaskan 
sebagai Kepala Sekolah di sebuah SMP di luar kota 
yang jaraknya hampir 30 kilometer dari rumahnya.

“Toko kami sempat istirahat beberapa tahun karena 
saya mengikuti tugas suami ke luar kota dan kami 
harus pindah rumah. Setelah 13 tahun berlalu 
kami kembali ke kampung halaman. Sesuai saran 
dari sanak saudara, kami diminta untuk membuka 
kembali toko furnitur itu. Hanya saja kali ini kami 
hanya menjual furnitur dari beberapa relasi yang 
siap untuk dijual dengan sistem beli langsung dan 
diberikan tempo 1 bulan untuk membayarnya,” 
ungkap Ibu Nita memulai pembicaraan dengan tim 
redaksi.

Berkat hubungan baik yang telah terjalin, meskipun 
tidak membuka toko selama 13 tahun, tidak 
membuat Ibu Nita takut kehilangan pelanggan. 
Terbukti dengan saat dibukanya kembali toko 
furnitur yang diberi nama BAGAS JAYA FURNITURE, 
tetap ramai dikunjungi pelanggan. Bahkan, saat ini 
usaha Ibu Nita telah merambah ke peralatan jahit.

membuat Ibu Nita takut kehilangan pelanggan. 
Terbukti dengan saat dibukanya kembali toko 

furnitur yang diberi nama BAGAS JAYA FURNITUR, 
tetap ramai dikunjungi pelanggan. Bahkan, saat ini 
usaha Ibu Nita telah merambah ke peralatan jahit.

Usaha peralatan jahit Ibu Nita dimulai saat salah 
seorang pelanggannya bercerita kalau di daerahnya 
akan diadakan kursus menjahit. Ia meminta agar Ibu 
Nita dapat menyiapkan beberapa mesin jahit untuk 
digunakan dalam kursus tersebut. Tawaran tersebut 
tidak disia-siakan oleh Ibu Nita yang memiliki relasi 
distributor mesin jahit di Jakarta. Semakin lama 
semakin banyak daerah lain yang mengadakan 
kursus menjahit, karena mereka mendapat dana 
dari pemda untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. 
Tak urung Ibu Nitalah yang menjadi penyedia mesin 
jahit bagi pelatihan-pelatihan tersebut.

Inilah salah satu bukti bahwa membina hubungan 
baik perlu diterapkan di setiap kehidupan. 
Kebutuhan furnitur Ibu Nita dipenuhi oleh relasinya 
yang ada di Jepara, sedangkan kebutuhan mesin 
jahit dipenuhi oleh relasinya yang ada di Jakarta. 
Pelanggannya pun berawal dari pelanggan 
setia furnitur yang akhirnya menjadi pelanggan 
kebutuhan mesin jahit juga. Ibu Nita berkeinginan 
agar pelanggannya bertambah, meskipun saat ini 
sekitar 100 orang sudah menjadi pelanggan setia 

Berawal dari tahun 1985, Ibu Nita sapaan akrabnya, berkeinginan untuk membuka 
usaha furnitur yang dibuatnya sendiri bersama beberapa orang temannya yang asli 
dari Jepara. Tercatat ada 10 orang tenaga kerja yang membatu Ibu Nita membesarkan 
usahanya.
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Ibu Nita.

Ibu yang sudah melahirkan 2 orang dokter dan 1 orang polisi ini mempekerjakan sebanyak 6 orang tenaga 
kerja untuk membantu roda usahanya. Suka duka yang selama ini dialami Ibu Nita tentunya menjadi 
pengalaman tersendiri bagi beliau. Mulai dari tokonya yang sepi pengunjung hingga 2 bulan lamanya, 
adanya pelanggan yang cerewet, hingga ada pelanggan yang menunggak sampai 1,5 tahun pernah dialami 
oleh Ibu Nita. “Suka duka pasti dialami oleh siapapun juga. Tinggal kita cari hikmahnya saja. Anggap saja 
itu cobaan agar kita bisa lebih maju lagi,” lanjut Ibu Nita melengkapi ceritanya

Bergabung dengan Sahabat UKM sejak tahun 2013, Ibu Nita berharap agar masih dipercaya kembali untuk 
menambah modal usahanya. Meskipun ada beberapa lembaga keuangan yang menawarkan fasilitas 
pinjaman, namun Ibu Nita tetap memilih Sahabat UKM sebagai lembaga pembiayaan yang secara tidak 
langsung ikut membesarkan usahanya. Dari awalnya hanya berjualan furnitur, kini Ibu Nita telah menambah 
usahanya berupa penjualan mesin jahit ke daerah-daerah. Inilah salah satu kemajuan yang dirasakan oleh 
Ibu Nita selama bergabung dengan Sahabat UKM. “Kami merasa teman-teman di Sahabat UKM ramah 
dan baik-baik semuanya. Mereka semua terlatih di bidangnya,” ucap Ibu Nita menutup pembicaraannya.
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Keteladanan dan Keuletan
Membuahkan Hasil yang Cemerlang

Ibu Yuli Astuti di Rimbo Bujang, Jambi

Menjadi petani tidak lagi identik dengan kemiskinan, apalagi menjadi petani sawit 
di Riau. Uang jutaan, kekayaan, dan tentu saja kesejahteraan, sudah pasti dalam 

genggaman. Adalah Bapak Suwarno yang jadi bukti nyata. Lelaki paruh baya berusia 
54 tahun ini, sejak 2001 lalu memilih menjadi petani sawit. Itu berarti sudah hampir 

17 tahun Pak Suwarno bersama istrinya Ibu Yuli Astuti melakoni hidup sebagai petani 
sawit.

Pak Suwarno, suami dari Ibu Yuli saat berbincang
dengan tim Sahabat UKM
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‘’Sebelum menjadi petani sawit, hidup saya benar-
benar bagai bulan kesiangan, selalu lesu, pucat 
tanpa gairah. Sekarang, setelah menjadi petani 
sawit, bulanan saya selalu dapat uang jutaan. 
Alhamdulillah,’’ kata Bapak Suwarno sumringah 
memulai pembicaraan dengan tim redaksi.

Meskipun mata pencaharian sebagian besar 
di kota tempat tinggalnya adalah petani sawit 
sehingga persaingan usaha cukup sengit, hal ini tak 
memupuskan semangatnya. Pak Suwarno jadi lebih 
giat melakukan pemeliharaan kebun, penyiraman, 
dan pemupukan. Meskipun demikian, Pak Suwarno 
pernah juga mengalami masa sulit. Diceritakannya 
bahwa harga sawit sangat bergantung pada kondisi 
pasar terutama kondisi ekonomi Indonesia secara 
keseluruhan. Hal ini terjadi pada tahun 2002 yang 
pada saat itu kondisi perekonomian di Indonesia 
masih belum stabil dan harga sawit pun juga ikut 
berpengaruh.

“Harga sawit itu sudah ditentukan dari Dinas 
Perkebunan. Jadi tidak bisa menaikkan harga 
sendiri. Kalau perekonomian sedang morat marit, 
otomatis harga sawit juga ikut terpengaruh,” lanjut 
pak Suwarno menjelaskan.

Bayangkan saja, dengan luas lahan sebesar 37 
hektar miliknya dan dipanen setiap 2 kali dalam 
sebulan, dengan hasil panen hingga 30 ton 
perbulan, berapa rupiah yang berhasil diraup oleh 
Pak Suwarno setiap bulannya. ‘’Sudah cukup untuk 
saya, keluarga dan menyekolahkan anak-anak 
hingga saat ini,’’ kata Bapak Suwarno bangga, 
seraya menginformasikan jumlah anaknya yang 
sudah besar besar.

Selain kebun sawit, Pak Suwarno juga memiliki 
kebun karet, namun hanya seluas 4 hektar saja. 
Pak Suwarno benar-benar ingin mengembangkan 
luas lahannya. Sebut saja dari semula hanya 
memiliki lahan seluas 2 hektar, saat ini sudah 
menjadi 37 hektar. Pengembangan luas lahan 
ini tidak terlepas dari hasil kerja sama dengan 
Sahabat UKM yang memberikan fasilitas pinjaman 
modal. Seluruh pinjamannya diinvestasikan untuk 
pembelian lahan dan pohon sawit. Saat ini Pak 
Suwarno mempekerjakan sebanyak 7 orang untuk 
lahan seluas 37 hektar dan memiliki kendaraan 
operasional sebanyak 2 unit truk untuk membawa 
sawit hasil panen ke Dinas Perkebunan. 

Ditanya tentang keinginannya ke depan dengan 
lahan sawitnya, Pak Suwarno berkeinginan untuk 

Sebelum menjadi petani sawit, Bapak Suwarno yang berasal dari Desa Rimbo Bujang 
adalah pekerja di salah satu perusahaan perkebunan di kotanya pada tahun 1997. 
Hidupnya masih kurang dari berkecukupan, karena upah yang diperolehnya masih 
belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
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memiliki alat berat yang dipergunakan untuk peremajaan lahan. Pohon sawit yang sekarang dimiliki 
sudah berumur 25 tahun. Ketika pohon sawit sudah berumur 30-35 tahun, atas tanaman tersebut harus 
dilakukan peremajaan.

“Mayoritas mata pencaharian penduduk sini adalah bertani sawit atau karet. Jadi saya memang sengaja 
untuk membesarkan lahan yang saya miliki. Tahun 2010 saya mencoba mengajukan pinjaman ke Sahabat 
UKM, Alhamdulillah diterima dan prosesnya cepat sekali.  Hingga saat ini sudah hampir 4 kali saya 
melakukan top up pinjaman ke Sahabat UKM,” tutur pak Suwarno. 

Pak Suwarno berharap Sahabat UKM masih dapat mempercayainya lagi, mengingat ia masih memiliki 1 
lahan yang masih kosong dan masih membutuhkan modal untuk membeli pohon sawit. “Hanya Sahabat 
UKM lah pendamping saya hingga saat ini,” ucap Pak Suwarno menutup pembicaraan.
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Sosok Guru Yang Memiliki Keterampilan Lebih
Ibu Rofiatun di Baturaja, Palembang

Pada dasarnya tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai 
pengajar ia merupakan perantara aktif antara siswa dan ilmu pengetahuan, sedangkan 
sebagai pendidik ia merupakan medium aktif antara siswa dan kehidupan masyarakat 
dengan segala seginya. Dengan demikian, seorang guru wajib memiliki segala sesuatu 

yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya, yaitu pengetahuan, sifat-sifat 
kepribadian, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Bapak M. Fauzi, suami dari Ibu Rofiatun
saat ditemui di rumahnya
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Sejak tahun 2003 Rofiatun menggeluti profesi 
guru PAUD, sambil belajar dan kursus menjahit. 
“Di sini guru banyak, jika kita tidak meningkatkan 
keterampilan, maka kita akan terpaku pada aktivitas 
yang monoton. Padahal kebutuhan rumah tangga 
terus meningkat, untuk itu saya juga harus memiliki 
keahlian lain,” ungkap Rofiatun.

Di tahun 2009 Rofiatun bertemu dengan Andika 
dari Sahabat UKM. Ia ingin memperbesar usaha 
jahit-menjahitnya. Ia ingin menyewa kios di pasar 
walau tidak memiliki karyawan. Pinjaman yang 
diberikan oleh Sahabat UKM  membuat Rofiatun 
semakin optimis. Walau ada kesibukan di PAUD, 
tapi Rofiatun masih mampu mencari penghasilan 
tambahan melalui menjual dan menjahit pakaian.

Seiring usaha menjahit pakaiannya yang semakin 
maju, Rofiatun mampu membeli rumah dengan 
ukuran yang cukup luas. Kini Rofiatun juga memiliki 
4 orang karyawan harian, sehingga ia lebih banyak 
terbantu. Uniknya lagi, banyak wali murid PAUD 
yang menganggur diajak bergabung oleh Rofiatun 
untuk menjahit baju, sehingga setiap pesanan 
terakomodir dengan baik.

Kios yang awalnya berada di pasar pun akhirnya 

pindah ke rumah, sehingga sambil mengajar PAUD 
Rofiatun dapat mengontrol bisnis menjahitnya. 
Usaha yang dirintis Rofiatun semakin bersinar 
dengan semakin banyaknya sahabat yang terlibat. 
Namun, risiko dengan semakin banyaknya 
pelanggan, pelayanan tidak boleh menurun. 
Rofiatun sempat ditegur oleh pelanggan karena 
terlambat melaksanakan pesanannya. Hal ini 
menjadi pembelajaran agar kejadian seperti itu 
tidak terulang kembali.

Harapannya usaha ke depan semakin maju dan ia 
dapat kembali meminjam di Sahabat UKM untuk 
memperbesar usaha dan membeli mobil untuk 
keperluan rumah tangga dan oprasional usahanya. 
Jika Sahabat UKM kembali memberikan pinjaman, 
Rofiatun berharap bunga yang wajar, karena beliau 
sudah menjadi Nasabah Sahabat UKM sejak 9 
tahun yang lalu.

“Saya tidak mau menerima tawaran pinjaman 
dari Bank lain, karena sejauh ini pelayanan dan 
keramahan dari karyawan Sahabat UKM sangat 
bagus, seperti yang dilakukan oleh Andika,” ujarnya 
menutup pembicaraan hari itu.

Demikian pula halnya dengan Rofiatun, sosok murah senyum yang berprofesi 
sebagai guru dan penjahit. Keseharian guru PAUD ini membutuhkan kreativitas untuk 
mengembangkan kemampuannya, termasuk keterampilan menjahit untuk dijadikan 
pemasukan rumah tangganya. Suaminya, M. Fauzi sangat mendukung aktivitas istrinya 
untuk berkarya selama tetap mampu menjaga anak semata wayangnya.
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Sukses Kembangkan Toko Bangunan
Dengan Modal Tekad

Ibu Cornelia di Sintang, Kalimantan Barat

Barang siapa memiliki tekad kuat, tekun, dan mau berjuang pasti akan menuai hasil 
yang memuaskan. Hal ini dibuktikan oleh Ibu Cornelia, wanita asal Sintang yang sukses 

merintis toko bangunan yang tetap fokus sebagai ibu rumah tangga dengan seorang 
anak. Berawal dari 10 tahun yang lalu, ia ditawarkan usaha yang tidak memiliki pesaing 

sama sekali, yaitu toko bangunan penyedia atap baja ringan dan atap anti bocor.

Karyawan dari Ibu Cornelia

70



Ibu yang bersuamikan Bapak Ignasius ini selalu 
memulai hari dengan kerja keras dan komitmen 
yang kuat, serta tidak pernah mengeluh untuk 
menjalankan usaha dengan sangat baik. Didukung 
dengan 5 orang tenaga marketing dengan kemauan 
berusaha yang kuat, serta ditambah tenaga 
harian lainnya, membuat impian ibu yang murah 
senyum ini kian terlihat kemajuannya. Setelah 
cukup pengalaman, Ibu Cornelia memutuskan 
untuk menambah pembiayaan melalui kerja sama 
yang baik dengan Sahabat UKM. Melalui sahabat 
bernama Bapak Agus, Ibu Cornelia mengajukan 
pinjamam sebesar ratusan juta rupiah. Kerja Sama 
yang baik ini menjadi cikal-bakal kesuksesannya 
sebagai distributor tunggal bahan bangunan di 
Sintang.

Ketika menjalankan usahanya, proses tidaklah 
selalu berjalan mulus bagi Cornelia. Kekurangan 
modal usaha menjadi kendala utama yang 
membuat toko bahan bangunannya sulit 

berkembang. Namun tak pernah terpikir olehnya 
untuk berhenti mengembangkan usahanya. Berkat 
pembiayaan dari Sahabat UKM Cornelia akhirnya 
dapat membuka 4 cabang di Sintang, Pontianak, 
Singkawang, dan Setapa, dari yang sebelumnya 
hanya 1 cabang di Sintang.

“Saya belajar hanya otodidak, tapi Tuhan telah 
banyak membantu usaha yang saya jalankan, 
sehingga banyak pelanggan yang puas. Kian hari 
usaha saya kian banyak diminati,” ujar wanita 
perkasa ini ketika diwawancara oleh tim redaksi. 
Saat ini Cornelia memiliki 1 mobil operasional yang 
biasa digunakan untuk mengantar bahan bangunan 
dan mobil pribadi.

Berbagai pengalaman pernah dialami oleh Cornelia. 
Pengalaman tidak menyenangkan jika pelanggan 
marah akibat keterlambatan dari pesanannya. 
Lain halnya jika pelanggan terpuaskan, merekapun 
senang bukan kepalang. Saat ini sebuah ruko sudah 

Sejak selesai sekolah, Ibu Cornelia mulai melakoni berbagai pekerjaan tanpa rasa 
gengsi. Sampai suatu hari ia memutuskan untuk berjualan bahan bangunan dengan 
produk atap baja ringan, yang pada akhirnya menuai rejeki. Saat itu usahanya tidak 
memiliki kompetitor. Saat ini sudah muncul 1 pesaing, sehingga ia harus memiliki 
strategi yang lebih baik agar mampu berhasil menjalankan usaha dan menjadikannya 
sebagai pilihan utama kebutuhan masyarakat setempat.

Karyawan Ibu Cornelia (kanan) 
berbincang dengan tim Sahabat UKM (kiri)
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berada dalam genggamannya atas keberhasilan menjalan usaha toko bangunan ini. Ia memiliki harapan 
untuk menambah pinjaman kepada Sahabat UKM, asal bunganya tidak tinggi. Meskipun banyak bank lain 
yang menawari pinjaman, ia tetap ingin bersama Sahabat UKM.

Peluang demi peluang usaha saat ini semakin terasa lebih baik. “Saya melihat bahwa konsep UMKM 
menjadi pilihan saya untuk berusaha menuju kemapanan, tentunya maju bersama keluarga dan Sahabat 
UKM yang sudah membantu dari sisi pembiayaan,” ujar Cornelia menutup perbincangan hari itu.
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Dengan Kredit Usaha PROBIZ
Keputusan Anda lebih yakin dalam berbisnis

Sahabat UKM @kspsahabatukmwww.sahabat-ukm.com



Tim Redaksi Kisah Kami Bersama Sahabat
 

Ridy Sudarma – Penanggung Jawab Redaksi
Punggawa dalam pengelolaan buku kecil ini, adalah kepala Divisi Corporate Communication & Investor 

Relations. Kemampuan mengelola tim dan berbagi tugas menjadi bagian tanggung jawabnya. Tegas 

dan lugas berdasarkan tenggat waktu merupakan fokus utama untuk terakomodirnya buku yang 

diamanahkan oleh Manajemen, walau tugas lain tetap menjadi prioritas utamanya.

Prihantoro – Penulis
Wawancara dengan mitra menjadi langkah awal untuk buku ini tersaji, kemampuan menulis dan 

berimprovisasi menjadikan terlaksananya amanah sebagai penulis. Bukan hanya itu, beliau juga harus 

mampu mengelola komunikasi dengan pimpinan cabang, ataupun dengan nasabah untuk merangkum 

kisah yang akhirnya menjadi tulisan apik dan enak dibaca. Sosok yang mudah bergaul ini sangat fokus 

dalam menerjemahkan penggalan cerita menjadi buku yang di dalamnya tersaji dengan sederhana, 

enak dibaca, serta mudah dicerna. Tanggung jawab ini dilaksanakan dalam tugas keseharian beliau 

sebagai External Communications Dept. Head – Corporate Communications & Investor Relations.

Didin Yuniardi – Editor
Sosok ini menjadi bagian kegiatan pemeriksaan tulisan yang tersaji. Hasil sajian penulis kembali 

diperiksa agar kalimat yang tersaji mudah dibaca bagi pembaca umumnya. Dalam kesehariannya 

beliau bertugas dan bertanggung jawab dalam Internal Communications Dept. Head – Corporate 

Communications & Investor Relations, menjembatani prioritas buku ini dengan tugas internal 

komunikasi kekaryawanan.

Reza Wandi – Design & Layout
Sosok ini memiliki tugas mendesain dan me-layout buku ini agar tersaji dengan desain yang menarik 

serta memiliki tata letak yang enak dipandang mata. Beliau juga merangkap bertugas sebagai 

cameraman yang dituntut untuk dapat menangkap sudut yang baik untuk kegiatan Mitra yang 

diliputnya. Hasil akhirnya adalah sajian buku yang menarik dan tidak membosankan ketika dibaca oleh 

pembaca. Dalam keseharian beliau bertugas sebagai Internal Communciations Officer – Corporate 

Communications & Investor Relations.

Firzie Budiono Ravasia – Penerjemah
Di balik sosok yang enerjik ini, tersembunyi keahlian lainnya yaitu penguasaan bahasa Inggris yang 

baik. Dengan kemampuannya semua kisah di buku ini dapat dialihbahasakan menjadi bahasa 

internasional. Dengan demikian buku ini bukan hanya dapat dibaca oleh orang Indonesia saja, 

melainkan dapat dibaca oleh orang luar negeri sekalipun. Beliau sehari-hari bertugas sebagai External 

Communication Officer – Corporate Communications & Investor Relations.
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Ikatan Kisah Kami Bersama Sahabat

Layaknya lilin di tengah gulita
Menyiramkan cahaya dalam kegelapan

Seperti mentari di pagi buta
menghantarkan sinar kehangatan, mengusir kebekuan

Bagaikan bintang yang mewarnai malam

Bersama kisahmu…
Melalui hari-hari yang penuh perjuangan dan liku

Bergenggaman erat menepis gundah dan nestapa
Tanpa keluh dan menjauhkan kecewa

Hanya ada semangat membara untuk keberhasilan
Di kisahmu, semua kudapat ilmu dan kebermanfaatan

Berbagi kisahmu…
Tentang cita-cita namun bukanlah angan belaka

Tentang cinta kepada keluarga di dalam raga
Tentang harapan yang hendak digapai di masa datang

Tentang kegagalan yang hampir meremukkan keyakinan
Namun di kisahmu semua berbuah keberhasilan tertuang di buku ini

Sahabat…
Terima kasih untuk segalanya

Dan biarkanlah kisah ini terangkai indah
Kini, esok, hingga masa depan

Kami bangga dapati kisahmu untuk berbagi dengan yang lainnya
Kupikir, pantaslah dirimu kupuji &  kami bahagia bersama kisahmu.




