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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 

ketiga kalinya. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah perlombaan, 

saling berusaha menjadi yang terbaik. Berangkat dari pengalaman mitra 

KSP Sahabat Mitra Sejati atau lebih dikenal dengan nama Sahabat UKM, 

banyak hal yang bisa dibagikan. Menyimak kisah sukses mereka 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:

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 Hangat,

Tim Redaksi
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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 dan lebih dikenal 

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.

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 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. 

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

Hingga akhir Desember 2019 KSP Sahabat Mitra Sejati yang tersebar di 25 provinsi di seluruh 
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Indonesia. Dari segi pemberdayaan, saat ini KSP Sahabat Mitra Sejati telah menyalurkan pembiayaan 

dengan total pembiayaan yang dikelola mencapai  Rp3,4 triliun. Total aset hingga akhir Desember 

2019 mencapai Rp4,4 triliun.

Pada tahun 2020 ini KSP Sahabat Mitra Sejati akan terus berupaya 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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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. Buku kecil yang kami beri judul Kisah 

Kami Bersama Sahabat telah kami luncurkan sebanyak 2 jilid 

yang dimulai sejak tahun 2018 dengan kisah sukses yang berbeda 

setiap tahunnya. Pada tahun ini buku Kisah Kami Bersama 

Sahabat akan mengetengahkan kisah sukses dari 18 anggota dari 

berbagai daerah di Indonesia.

Perlu juga kami sampaikan disini bahwa KSP Sahabat Mitra Sejati yang lebih dikenal dengan Sahabat 

UKM dari tahun ke tahun mampu mencatatkan kinerja yang positif. Hingga akhir tahun 2019 lalu, KSP 

Sahabat Mitra Sejati mencatatkan pertumbuhan dibeberapa bidang. Pinjaman yang dikelola telah 

mencapai lebih dari Rp3,4 triliun atau meningkat sekitar 28% dibandingkan dengan yang dikelola 

pada tahun sebelumnya. 

 

Selain itu, kami juga telah 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. Hadirnya SOBATKU atau Simpanan Online SahabatKu yang 

menjadi produk andalan kami menunjukkan bahwa kami telah menjalankan instruksi Presiden 

Republik Indonesia untuk menjadi koperasi yang Go-Digital.

 

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.

 

Sekapur Sirih
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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.

 

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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Pembaca yang budiman,

Hadirnya edisi ke-3 Kisah Kami Bersama Sahabat merupakan 

suatu kebahagiaan untuk saya pribadi dan Bank Sahabat 

Sampoerna. Sungguh membawa kegembiraan tersendiri bahwa 

kami dapat bermitra dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Sahabat Mitra Sejati (“Sahabat UKM”), untuk mendukung 

pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 

Indonesia.

 

Para pengusaha UMKM merupakan inti keberadaaan Sahabat 

UKM. Komunikasi dan hubungan usaha yang terjalin dibangun 

di atas perhatian dan kepedulian satu sama lain. Dalam hal ini, keberadaan buku ini diharapkan juga 

menjadi sarana untuk lebih mendekatkan hubungan persaudaraan yang ada.

 

Kisah beberapa pengusaha mitra Sahabat UKM tersaji dalam buku ini. Kisah yang menginspirasi 

bagaimana kerja sama telah terjalin kuat, menggambarkan kedekatan pengusaha UMKM bersama 

Sahabat UKM, juga melukiskan perkembangan bisnis mitra dari waktu ke waktu menuju kesejahteraan.

 

Semoga hal ini mampu menjadi sumber motivasi dan pembelajaran bagi kita semua bahwa setiap 

manusia berhak untuk sukses. Kerja keras, kejelian melihat peluang, dan kerja sama yang baik dengan 

perusahaan pembiayaan merupakan bagian dari cerita yang beberapa kali tersirat di sepanjang buku.

 

Bagi Bank Sampoerna, mitra pengusaha Sahabat UKM adalah persahabatan, pengalaman, sekaligus 

keteladanan tentang kehidupan. Dalam edisi tahun ini, 18 mitra pengusaha Sahabat UKM dinarasikan. 

Saya sungguh yakin bahwa masih sangat banyak mitra Sahabat UKM yang tidak kalah istimewa dan 

menarik untuk disimak ceritanya. Karena itu, dengan penuh rasa syukur, saya menikmati isi buku 

ini sekaligus mengharapkan dapat mendengar lebih banyak lagi cerita pengusaha UMKM yang 

menginspirasi berikutnya!

 

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

Salam Sahabat,

Rudy Mahasin

Direktur Bisnis Mikro

Bank Sahabat Sampoerna

Prakata
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Tidak Puas Hanya Bisnis Ayam dan Ikan, Bisnis 
Lainnya Tetap Prospek Bagi Pak Ahmad
Bapak Ahmad Rifani di Kuala Kapuas, Banjarmasin

Saat pertama kali berbicara tentang ayam 

potong, mungkin terlintas dibenak kita adalah 

pasar yang becek dan kotor, bahkan terkesan 

kumuh. Anggapan tersebut memang benar 

adanya. 

Ayam potong merupakan salah satu komoditi 

yang hampir dipastikan ada di setiap pasar 

tradisional. Namun siapa mengira bahwa ayam 

potong yang terkesan kurang bersih tersebut, 

menguntungkan. Adalah Bapak Ahmad Rifani 

asal Kuala Kapuas yang sukses menggeluti dunia 

ayam potong sejak puluhan tahun lamanya. 

Kisah ini berawal dari pengalamannya 

memelihara puluhan hingga ratusan ekor ayam. 

Ayam yang dipeliharanya hingga ratusan itu 

terkena penyakit yang mengakibatkan kematian, 

hingga tak dapat dijual. Atas kejadian ini, Pak 

Ahmad berubah haluan. Kini Pak Ahmad tidak 

memelihara ayam potong dari kecil, melainkan 

sudah membeli ayam potong yang sudah besar 

dan siap untuk dijual. 

“Kejadian sakitnya ayam peliharaan saya hingga 

ratusan ekor itu, membuat saya mencoba 

mengubah bisnis saya. Dari yang semula 

memelihara ayam dari kecil hingga besar, 

kemudian dijual, sekarang saya hanya mengepul 

ayam potong yang sudah siap untuk dijual. 

Ternyata teknik ini membawa hasil,” kenang Pak 

Ahmad.
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Dimulai dari awal lagi Pak Ahmad membangun 

usaha penjualan ayam potong dengan hanya 

beberapa ekor saja. Mulai dari 10 ekor per hari 

hingga membengkak mencapai 1.000 ekor per 

hari saat ini. Ketika awal membuka usaha ayam 

potong, dirinya sempat kecewa karena hasil yang 

didapat tidak sesuai harapan. Selain banyaknya 

kios yang menjual ayam potong di pasar, harga 

yang ditawarkan oleh Pak Ahmad ke pembeli 

belum bisa menyaingi penjual lainnya, yang 

harganya lebih murah.

Pak Ahmad tidak pasrah begitu saja. Dicarilah 

peternak-peternak ayam yang besar, ataupun 

perusahan-perusahan besar, khusus ternak 

ayam. Kemudian membeli dengan partai besar, 

dengan harapan mendapatkan harga jauh lebih 

murah, dibandingkan dengan membeli ayam 

secara eceran.

Akhirnya didapati perusahaan besar penjual 

ayam potong di kota Banjarmasin. Dari sinilah 

awal kesuksesan usaha ayam potong yang digeluti 

Pak Ahmad. Dengan pembelian ayam potong 

“Saya mulai membuka usaha ayam potong pada 

tahun 1982. Awalnya saya berjualan ayam 

potong di pasar. Ayam-ayam kami potong, 

dibersihkan, kemudian kami bawa ke pasar untuk 

dijual. Meskipun sudah banyak yang menjual 

ayam potong di pasar, kami yakin ayam kami bisa 

bersaing dengan pedagang lainnya,” tuturnya. 

Untuk menghadapi para pesaingnya di pasar, 

yang sangat banyak setiap harinya, sekitar 200 

ekor per hari, Pak Ahmad mendapat kepercayaan 

dari perusahaan tersebut, dan mendapat harga 

lebih murah. Kini Pak Ahmad tidak khawatir lagi 

untuk bersaing dengan 10 kios lainnya di pasar.

Cerita keberhasilan Pak Ahmad tidaklah 

semulus dan semudah yang dibayangkan orang. 

Sebelum meraih omset belasan juta dalam sehari, 

Pak Ahmad di tengah ayam-
ayam potong miliknya

15



Pak Ahmad mengalami jatuh bangun dalam 

merintis bisnisnya. Kepindahan rumahnya dari 

Palingkau ke Kuala Kapuas, untuk mendekati 

dengan pasar, merupakan salah satu keputusan 

terberat, yang diambil oleh Pak Ahmad. Pernah 

pula ada komplain dari tetangga, karena merasa 

terganggu dengan bau ayam.

Kesuksesan menjual ayam potong yang digeluti 

Pak Ahmad hingga saat ini, membuat Pak 

Ahmad mencari usaha baru untuk menambah 

penghasilannya. 

Jika selamanya bergelut dengan dunia ayam 

potong, tidak ada tantangan yang berarti bagi 

Pak Ahmad. Saat ini yang ada adalah hanya 

bisa bertahan saja dengan omset per hari yang 

mencapai 2.000 – 3.000 ekor ayam. Hal inilah 

yang menjadikan Pak Ahmad dapat mengklaim 

sebagai pedagang ayam potong terbesar sekota 

Kuala Kapuas. Total kebutuhan ayam potong 

Kuala Kapuas adalah sebesar 10.000 ekor per 

hari. 

Akhirnya pada tahun 2009, Pak Ahmad mencoba 

keberuntungan lain, melalui ikan. Dimanfaatkan 

lahan tanah yang letaknya berjarak 9 km dari 

rumahnya untuk dibuat tambak ikan. Alhasil, 

bibit ikan patin sebanyak 70 – 80 ribu sukses 

dipanen setiap 6 bulan sekali. 

Berkat kesuksesannya beternak dan menjual 

ikan ini, Pak Ahmad berhasil menambah luas 

lahan untuk djadikan tambak. Dari semula hanya 

1 ha atau hanya 2 kolam saja, saat ini Pak Ahmad 

sudah memiliki lahan seluas 2,5 ha atau sebanyak 

6 kolam ikan.

Tempat pemrosesan ayam yang telah dipotong 
sebelum dijual ke pembeli
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“Saya meyakini kalau usaha ayam potong 

itu hanya bisa dipertahankan saja, tidak bisa 

dikembangkan. Saya harus mencari peluang 

baru. Kebetulan teman-teman saya banyak juga 

yang sukses dengan tambak ikan. Kenapa tidak 

saya coba?,” ungkap Pak Ahmad bersemangat. 

Dengan adanya usaha yang baru ini, maka secara 

langsung menambah penghasilan Pak Ahmad. 

Yang jelas, omset dari tambak ikan ini semakin 

berkembang. Setiap 2 bulan selalu dilakukan 

panen, dimana rata-rata per 1 kolamnya dapat 

dihasilkan 7 ton ikan. Bisa dibayangkan jika 6 

kolam ikan, berapa penghasilan Pak Ahmad dari 

usahanya ini. 

Tidak puas dengan kedua usaha yang dilakoni Pak 

Ahmad, timbullah keinginan untuk berinvestasi 

aset. Penghasilan dari ayam potong dan jual ikan 

masih kurang untuk memenuhi keinginan Pak 

Ahmad untuk berinvestasi aset.

“Orang boleh saja berusaha, apa saja yang 

penting halal. Saya berencana untuk membuat 

ruko. Kebetulan di Jalan Barito pada saat itu ada 

sebidang tanah yang akan dijual. Saya pikir, bagus 

juga lokasinya untuk dibuat rumah dan toko. Tapi 

saat itu saya masih terbentur masalah biaya, 

untuk membeli tanah dan membangun ruko 

tersebut,” tuturnya.

Tepatnya di tahun 2014, Pak Ahmad mengajukan 

pinjaman ke Sahabat UKM dan langsung 

disetujui. Keinginan untuk membeli tanah dan 

membangun ruko terwujud sudah. 

Lengkaplah sepak terjang Pak Ahmad menggeluti 

beberapa bidang usaha. Dengan toko yang 

barunya ini, Pak Ahmad mencoba membangun 

industri rumahan kue dan roti, yang saat ini 

dikelola oleh anaknya yang pertama. 

Saat ini Pak Ahmad tinggal memetik hasilnya 

saja. Usaha ayam potong dikelola oleh anaknya 

yang kedua, sedangkan Pak Ahmad sendiri masih 

menikmati dan mendalami ternak ikan yang kini 

sudah 7 kolam ikan. “Semoga kita sama-sama 

masih bisa saling membantu dan bisa lebih 

berkembang lagi di kemudian hari,” demikian 

ucap Pak Ahmad menutup pembicaraan. ***

Pak Ahmad mengklaim kebutuhan ayam potongnya terbesar 
di Kuala Kapuas sebanyak 2.000 - 3.000 ekor per hari
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Usaha Pakaian dari Satu Kios Menjadi Enam Kios
Bapak Andi Agus & Ibu Sukma di Bantaeng, Sulawesi Selatan

Pakaian adalah sebuah kebutuhan pokok 

manusia. Dari hari ke hari, permintaan pasar 

akan ketersediaan pakaian semakin tinggi 

dan dinamis. Kenyataan ini tentunya memicu 

peluang yang besar pada bisnis konveksi, 

serta pakaian jadi dan membuatnya menjadi 

salah satu bisnis yang diminati pengusaha dan 

masyarakat umumnya.

Peluang itulah yang dimanfaatkan oleh Ibu 

Sukma asal Bantaeng Makassar. Sejak masih 

duduk di bangku Sekolah Lanjutan Atas (SLA), Ibu 

Sukma sudah belajar berjualan pakaian bersama 

kakaknya. Barulah setamat dari SLA, Ibu Sukma 

fokus dengan dagangannya bersama sang kakak. 

“Menurut saya, memiliki usaha sendiri bukan hal 

yang mudah. Tapi kegiatan yang saya lakukan 

sejak sekolah dulu, sudah menempa saya untuk 

kuat dalam jatuh bangun ketika menjalankan 

usaha sendiri,” ujar Ibu Sukma mengawali 

pembicaraan.

Ibu Sukma yang tinggal di Kota Bantaeng 

Makassar ini sudah mulai mencari pendapatan 

sendiri sejak di bangku SLA. Karena belum 

memiliki kemampuan membuat produk sendiri, 

Ibu Sukma memanfaatkan belajar dari sang 

kakak yang sudah dulu membuka toko pakaian 

dan konveksi. 

Sejak saat itu ia mulai mengerti cara membuat 

pola pakaian, menjahit sampai dengan baju siap 

untuk dijual. “Karena sudah banyak belajar, 

sedikit demi sedikit saya mengerti soal mengelola 

toko dan punya jaringan, termasuk untuk 

membeli bahan dan pakaian jadi. Akhirnya saya 

mulai dipercaya oleh kakak saya untuk membeli 

bahan kain sendiri, mengisi toko pakaian dengan 

pakaian jadi,” paparnya.

Pembelajaran ini dilaluinya selama 7 tahun sejak 

ia lulus dari bangku SLA. Tepatnya tahun 2012, 

Ibu Sukma memutuskan untuk membuka usaha 
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dan memiliki toko sendiri. Awalnya Ibu Sukma 

hanya menjual pakaian-pakaian jadi, berupa 

baju sehari-hari untuk laki-laki dan perempuan, 

juga pakaian untuk sekolah. Baju-baju tersebut 

langsung dibelinya dari Makassar dengan sistim 

beli putus. Apabila sekian lama tidak terjual, maka 

Ibu Sukma menjualnya dengan harga murah. 

Perjalanan sukses bisnis Ibu Sukma di dunia 

pakaian, dari hanya kios satu, kini Ibu Sukma 

sudah memiliki sebanyak 6 kios. 3 kios khusus 

menjual baju laki-laki, 2 kios untuk menjual baju 

wanita dan 1 kios untuk menjual pakaian sekolah. 

pakaiannya, Ibu Sukma mencoba memperbesar 

ladang usahanya dengan membuka konveksi 

pakaian. Hubungan baik dengan pelanggannya 

selama 2 tahun ini membuahkan hasil. Saat ini 

konveksi Ibu Sukma sudah menjadi langganan di 

Kabupaten Bantaeng.

Di Kabupaten Bantaeng, Ibu Sukma mampu 

mengkoordinir seragam sekolah. Lebih dari 

1.000 potong seragam sekolah yang dibuat oleh 

Ibu Sukma. 

“Kalau memasuki tahun ajaran baru, adalah hal 

Berawal 1 kios, kini sudah 
berjualan di 6 kios

Kesemuanya itu ada di Pasar Sentral, Bantaeng.

Meskipun sudah puluhan kios yang menjual 

pakaian di pasar tersebut, tidak membuat gentar 

Ibu Sukma untuk mengembangkan usahanya. 

Dicarinya kiat-kiat untuk menjaring pelanggan 

dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

“Banyak juga kios yang menjual pakaian seperti 

saya. Saya anggap inilah tantangan yang harus 

saya hadapi. Saya harus bisa mencari cara 

untuk menjaring pelanggan. Misalnya, saya 

memberikan promo, antara lain menerima 

potong atau mengecilkan secara gratis. Nah 

dengan cara ini pembeli senang membeli di toko 

saya,” ungkapnya. 

Setelah berjalan 2 tahun dengan toko 

yang paling menyenangkan buat saya. Karena 

di saat itulah orderan konveksi membuat baju 

seragam. Di sinilah penghasilan tambahan buat 

keluarga kami. Saya juga terima jahit perorangan 

lho,” lanjut Ibu Sukma bersinar. 

Tahun berganti tahun, toko pakaian dan usaha 

konveksi Ibu Sukma semakin maju. Dengan 

omset ratusan potong baju ini, Ibu Sukma dapat 

mempekerjakan sebanyak 6 orang karyawan, dan 

memanfaatkan 3 mesin jahit untuk keperluan 

konveksi. Tidak puas dengan 6 kios yang sudah 

ada, Ibu Sukma berkeinginan untuk menambah 

1 kios lagi pada saat itu. Sehingga Ibu Sukma 

mengajukan pinjaman modal kerja ke lembaga 

keuangan. 

Sekitar tahun 2017, Ibu Sukma mendatangi 
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Ratusan potong baju yang dijual oleh ibu Sukma di salah satu 
kios miliknya

kantor cabang Sahabat UKM di Bantaeng. 

Diceritakan maksud dan tujuan Ibu Sukma 

mendatangi kantor Sahabat UKM itu. 

Persyaratan dan proses telah dilengkapi sesuai 

prosedur. Tanpa menunggu lama, akhirnya 

pengajuan pinjaman modal kerja dari Sahabat 

UKM diterima. Kesempatan untuk menambah 

1 kios dan juga membeli rumah sudah di depan 

mata. 

“Tidak menyangka kalau proses pengajuan saya 

ke Sahabat UKM langsung disetujui. Saat itu saya 

memang benar-benar membutuhkan tambahan 

modal kerja. Selain itu juga berkeinginan untuk 

membeli 1 rumah, untuk investasi buat anak saya. 

Penghasilan yang saya dapat saat ini saya simpan 

untuk tabungan hari tua,” ujarnya bersemangat. 

Ibu Sukma dikaruniai 3 orang anak yang sudah 

duduk dibangku SMA dan SMP, serta yang 

terakhir masih balita. Ibu Sukma merupakan 

keluarga muda yang harmonis. Dengan usia Ibu 

Sukma yang masih 41 tahun dan Bapak Andi, 

sang suami yang masih berusia 46 tahun ini, 

masih banyak waktu dan kesempatan untuk 

mengembangkan usaha. Belum lagi anaknya yang 

sulung akan memasuki perguruan tinggi, maka 

peran anaklah yang nantinya akan meneruskan 

usaha orang tuanya.

“Mohon doakan kami, diberikan kesehatan 

dan kemudahan untuk membangun usaha ini 

tambah maju. Semoga kita sama-sama bisa saling 

membantu dan saling membutuhkan,” ucap Ibu 

Sukma mengakhiri pembicaraan kali ini. ***

20





Meraih Rejeki dari Beningnya Kaca
Bapak Aris Bongkasa  di Pinrang, Sulawesi Selatan

Dibalik beningnya kaca, ternyata banyak sekali 

menghasilkan rejeki. Tidak banyak kita jumpai 

toko yang menjual kaca lembaran, terutama di 

kota-kota kecil. Kita sering jumpai toko kaca di 

kota-kota besar, yang menyediakan berbagai 

jenis kaca dengan beragam ukuran. 

Sebut saja di Kabupaten Pinrang, kota kecil yang 

terletak kurang lebih 185 km dari kota Makassar 

ini, hiduplah seorang suami istri yang mengais 

keberuntungan lewat beningnya kaca. Itulah 

Bapak Aris Bongkasa dan istrinya Ibu Nurlena, 

yang sudah 10 tahun menggeluti bisnis jual beli 

kaca ini. 

Tidak seperti bisnis lainnya, menjalankan bisnis 

jual beli kaca ini tidak memerlukan keahlian 

khusus. Hanya dibutuhkan relasi dan jaringan 

yang luas, untuk memperkaya pelanggan serta 

pengelolaan keuangan yang terencana dan 

kehati-hatian.

Berawal dari meneruskan usaha sepupu Ibu 

Nurlena yang mengalami kerugian hingga 

ratusan juta, akibat pengelolaan keuangan yang 

kurang terencana. Ibu Nurlena beserta sang 

suami melanjutkan toko jual beli kaca tersebut, 

dengan keyakinan akan lebih maju lagi.

“Sebenarnya kami hanya meneruskan usaha 

ini, yang awalnya dijalankan oleh saudara 

sepupu saya. Karena kurangnya pengalaman 

dan pengaturan uang yang tidak tepat, usaha ini 

gulung tikar. Melihat kondisi ini dan kebetulan 

adik-adik saya mempunyai toko furniture, yang 

juga memproduksi kebutuhan rumah tangga 

yang terbuat dari kaca, akhirnya kami bertekad 

untuk mengambil alih toko, yang sudah dilepas 

oleh saudara sepupu saya,” kenang Ibu Nurlena, 

mewakili Pak Aris yang sedang tidak ditempat, 

22



saat tim redaksi menghubungi beliau.

Pak Aris dan Ibu Nurlena yang telah 10 tahun 

menjalankan usaha jual beli kaca ini, belum 

pernah merasakan adanya kendala yang berarti. 

Keterlambatan pengiriman dan kurangnya dana 

bukan menjadi kendala berarti bagi pasangan 

suami istri ini. Kaca yang dijual oleh Pak Aris ada 

beragam jenisnya, mulai dari kaca cermin, kaca 

jendela, bahkan untuk kaca lemari dan kaca hias. 

sekitar sini. Tapi hanya toko kami yang menjual 

kaca dengan ukuran yang tidak dijual di toko 

lain. Hal inilah yang menjadi nilai lebih dari toko 

kami. Ya, sebelumnya kami sudah lakukan survey 

terlebih dahulu terhadap toko lainnya,” lanjut Ibu 

Nurlena.

“Sempat kaget juga saat melihat ada toko yang 

menjual jenis kaca yang sama dengan saya. 

Sesuai perjanjian awal dengan distributor kaca 

Untuk memenuhi semua kebutuhan akan kaca 

tersebut, tidak tanggung-tanggung Pak Aris 

langsung memesankan kaca dari pabrik kaca yang 

ada di Jakarta. Tercatat setiap kali pemesanan 

hingga 1 kontainer atau sebanyak 18 peti dimana 

per-petinya terdapat 300 lembar kaca. 

Meskipun ada beberapa penjual kaca seperti Pak 

Aris ini, bukan menjadi saingan bagi Pak Aris. 

Hal ini terbukti adanya peningkatan pesanan 

dari tiap bulannya. Dengan konsep menjual yang 

tidak dijual oleh penjual lain, toko Pak Aris selalu 

jadi langganan bagi beberapa toko furniture atau 

toko bangunan lainnya.

      

“Kurang lebih ada 3 toko yang menjual kaca di 

itu, kalau jenis kaca ini hanya saya yang boleh 

memasarkan disini. Entah bagaimana caranya, 

kok ada toko lain yang bisa jual kaca itu disini. 

Inilah persaingan pasar,” imbuh Ibu Nurlena.

Seiring dengan kemajuan tokonya, Ibu Nurlena 

maupun Pak Aris menginginkan adanya gudang 

yang lebih besar dari yang sudah ada saat ini. 

Banyaknya permintaan kaca yang harus dipenuhi 

berimbas pada banyaknya persediaan untuk 

menyimpan kaca-kaca pesanannya. Selain itu 

jauhnya distributor, pembelian kaca harus dalam 

jumlah besar, agar dapat memenuhi permintaan 

pelanggannya.

“Kalau ditanya harapan kedepannya, saya ingin 

Lempeng kaca berukuran besar 
dikemas dengan baik agar 
tidak mudah terbentur
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punya gudang yang lebih besar dari yang ada 

sekarang. Kadang pelanggan yang membutuhkan 

kaca, ternyata persediaannya habis dan terpaksa 

pelanggan harus menunggu beberapa hari, untuk 

mendapatkan kaca tersebut. Jadi mau tidak mau, 

kami harus membeli dari distributor kaca dengan 

jumlah yang cukup banyak. Juga harus punya 

gudang yang cukup untuk menyimpan kaca-

kaca itu,” papar Bu Nurlena saat ditanya harapan 

kedepannya.

Selain itu, Pak Aris sangat berkeinginan dapat 

membuka cabang di luar kota Pinrang mengingat 

beberapa pelanggannya ada yang dari luar kota 

Pinrang.

Akhirnya pada tahun 2016, keinginan untuk 

memperbesar gudang terwujud juga. Pak Aris 

dan Bu Nurlena mendapatkan pinjaman dana 

dari Sahabat UKM. Berkat adik dari Bu Nurlena 

Tampak depan toko kaca pak Aris

yang merekomendasikan Sahabat UKM, kini 

Pak Aris sudah tidak khawatir akan persediaan 

kacanya. Gudang yang ada saat ini jauh lebih 

besar dari yang ada semula.

Sebut saja jika setiap melakukan pemesanan 

kaca ke distributor sebanyak 1 kontainer, yang 

berisi 18 peti dimana per petinya berisi 300 

lembar kaca, maka sebanyak lebih dari 5.000 

lembar kaca akan diletakkan di gudangnya. 

Untung saja dana yang diperoleh dari Sahabat 

UKM juga dapat membeli satu unit forklift yang 

digunakan untuk menurunkan peti-peti tersebut 

dari kontainer ke gudangnya.

“Mudah-mudahan Sahabat UKM masih bisa 

membantu kami, para usahawan kecil ini. 

Terpenting lagi bagi kami adalah bunganya 

diturunkan,” ucap Bu Nurlena berkelakar sambil 

menutup pembicaraan. ***
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Tinggalkan Perusahaan Farmasi Demi Memajukan 
Usaha Roti Olahannya 
Bapak Bahar Badu di Enrekang, Sulawesi Selatan

Bisnis kuliner tak pernah ada habisnya. Tak 

terkecuali dengan bisnis roti. Meski sudah 

banyak pemain di bisnis makanan olahan 

tepung terigu ini, pendatang baru terus 

bermunculan. Salah satu yang sukses adalah 

Bapak Bahar Badu, yang merintis usaha roti 

rumahan, walau sebelumnya berkarir di 

perusahaan farmasi.

Pak Bahar, yang sebelumnya adalah pegawai 

pemasaran di salah satu perusahaan farmasi 

selama 5 tahun ini, nekat banting setir menjadi 

penjual roti. Usaha ini berawal dari banyaknya 

keluhan dari warung-warung sekitar rumahnya, 

yang membutuhkan rasa roti yang berbeda. 

“Sekian tahun saya bekerja sebagai tenaga 

penjualan di salah satu perusahaan farmasi. 

Sambil kerja, saya mencari ilmu untuk bisa 

mandiri. Kebetulan di sekitar sini banyak warung-

warung yang mengeluhkan roti yang diturunkan 

setiap harinya tidak ada rasa yang lain. Bahkan 

distribusinya tidak rutin,” ucap Pak Bahar saat 

dihubungi oleh Tim Buku Profil.

Berbekal dari sinilah Pak Bahar banting setir, 

untuk mencoba membuat usaha roti dengan 

rasa yang berbeda dengan roti lainnya. Tepatnya 

pada bulan November 2011, meskipun belum 

menguasai cara membuat roti,  tidak melunturkan 

tekad Pak Bahar untuk mandiri, diajaknya teman 

yang bekerja di toko roti, untuk membangun 

usaha roti yang dirintis oleh Pak Bahar.  Dengan 

sistim berbagi inilah ajakan Pak Bahar, diterima 

oleh temannya. 

“Waktu itu, saya belum tahu bagaimana caranya 

membuat roti, kebetulan saya punya teman yang 
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kerjanya sebagai koki membuat roti di salah satu 

mall di sini, saya tawarin dia kerja dengan saya 

dengan sistem berbagi,” ungkapnya.

Sistem yang diterapkan oleh Pak Bahar adalah 

sistem berbagi, untuk bahan baku roti dan 

perlengkapan membuat roti disiapkan oleh Pak 

Bahar, sedangkan temannya hanya membuat 

roti. Dari sinilah akhirnya Pak Bahar menyerap 

ilmu cara membuat roti, sedikit demi sedikit 

Pak Bahar sudah menjangkau di 3 Kabupaten. 

Prestasi yang sungguh luar biasa untuk usaha roti 

sekelas Pak Bahar. 

Melihat keberhasilan ini, sudah pasti Pak Bahar 

tidak pernah merasakan adanya kendala yang 

berarti. Banyaknya pabrik-pabrik roti sejenisnya 

bukan menjadi kendala yang berarti bagi Pak 

Bahar. 

Justru kendala yang kerap kali dijumpai Pak 

Karyawan Pak Bahar sedang 
membuat berbagai macam 
jenis roti

dipelajari cara meracik roti, dan membuat roti 

yang sedikit berbeda dengan roti-roti lainnya. 

“Disini banyak pabrik-pabrik roti, tapi tidak 

berkembang, tidak ada inovasi rasa. Akhirnya 

banyak roti yang diturunkan dari kota, namun 

karena jaraknya jauh, mereka tidak rutin 

memasok roti ke pelanggannya. Selain itu banyak 

pelanggannya yang mengeluhkan tentang rasa,” 

kenang Pak Bahar.

Tak disangka, roti racikan Pak Bahar dan 

temannya ramai peminat, banyak pesanan 

berdatangan dari warung-warung disekitar 

rumahnya. Dengan waktu yang sangat singkat, 

roti Pak Bahar sudah menguasai warung-warung 

se Kabupaten Enrekang. Bahkan saat ini roti 

Bahar, apabila tidak musim panen atau musim 

tanam. Karena daya beli masyarakat atau para 

petani menjadi berkurang. Namun apabila musim 

panen atau musim tanam tiba, permintaan akan 

roti pasti melonjak.

“Kebutuhan akan roti pada musim itu, 

dipergunakan sebagai makanan tambahan 

pengganti nasi, bahkan mereka tidak perlu 

membawa bekal nasi, dengan roti pun sudah 

cukup kenyang,” tandas Pak Bahar. 

Omset Pak Bahar terus meningkat, dari semula 

pembelian tepung hanya puluhan karung setiap 

bulannya, kini sudah mencapai 300-400 karung 

perbulannya. Dari awalnya hanya menguasai 

pasar di satu kabupaten saja, kini roti Pak Bahar 
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Roti-roti yang siap dikemas dan dijual

sudah merambah ke 3 kabupaten.

Pak Bahar memproduksi sebanyak 10.000 

potong roti setiap harinya, sebanyak 60% nya 

didistribusikan ke ribuan warung di 3 kabupaten, 

40% lagi yang dijual di tokonya.

Bercerita tentang pengalaman pahitnya, Pak 

Bahar terjun langsung mendatangi warung-

warung, dimana dia akan membuka jaringannya, 

terutama di Kabupaten yang baru dijajaki. 

Beberapa toko yang didatanginya banyak 

yang tidak menerima roti Pak Bahar. Sulitnya 

meyakinkan pemilik warung terhadap rotinya 

menjadi tantangan sendiri.

“Untuk warung baru, prinsip saya adalah harus 

jemput bola. Guna meyakinkan rotinya bagus, 

kitalah yang harus menawarkan produk ke 

warung yang dituju. Setelah itu, kalau sudah 

lancar barulah anak-anak yang menjalankannya,” 

papar Pak Bahar tentang strategi memperluas 

jaringannya.

Seperti diketahui, banyak sekali jenis-jenis roti 

dengan rasa yang beragam. Ada rasa keju, coklat, 

strawberry, pisang keju, pisang coklat, isi sosis 

dan lainnya. Namun, untuk roti Pak Bahar ini 

hanya memproduksi 2 jenis rasa saja, yaitu rasa 

keju dan coklat. Kedua jenis inilah yang paling 

disukai oleh pelanggan. 

Setiap ada keluhan dari pelanggannya, Pak 

Bahar sabar menanggapinya, justru keluhan 

dari pelanggan ini dijadikan masukan oleh Pak 

Bahar. Pak Bahar berterima kasih atas keluhan 

yang ditujukan kepadanya. “Berpikir positif saja, 

kalau ada keluhan dari pelanggan, anggaplah 

ini masukkan yang membangun untuk maju,” 

ujarnya.

Delapan tahun menggeluti dunia roti, Pak Bahar 

kerap mengalami pengalaman yang tidak bisa 

terlupakan. Sering sekali Pak Bahar menerima 

pesanan yang jumlahnya diluar biasanya, padahal 

waktu itu dia hanya memiliki mesin yang masih 

manual. Keadaan inilah yang membuatnya 

berpikir, untuk menambah mesin yang sudah 

moderen, agar roti yang dihasilkan lebih banyak 

dari biasanya. 
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“Dulu awal buka usaha, saya masih menggunakan 

mesin manual untuk membuat roti. Berjalan 

beberapa tahun, sering sekali saya mendapat 

pesanan melebihi dari biasanya. Akhirnya saya 

harus kerja keras, untuk memenuhi permintaan 

pelanggan. Kalau cara ini saya lakukan terus, 

dikawatirkan pelanggan akan beralih ke pabrik 

lain, karena pesanannya selalu tertunda,” Pak 

Bahar melanjutkan.

Kejadian inilah yang memutuskan untuk membeli 

alat yang lebih moderen, karena terbentur 

dengan harga yang tidak murah, serta modal 

untuk membeli alat ini tidak memungkinkan. 

Pak Bahar memutuskan untuk mencari pinjaman 

modal kerja dari lembaga keuangan. Pada tahun 

2017 Pak Bahar menerima pinjaman modal kerja 

dari Sahabat UKM, keinginan untuk memiliki alat 

yang lebih canggih, akhirnya terwujud. 

Roti yang sudah mengembang disusun pada rak
untuk ke proses pemanggangan

Dengan berpegang teguh pada keuletan, 

kesabaran dan selalu berpikir positif, usaha roti 

Pak Bahar semakin berkibar. Temannya yang 

semula bekerja sebagai koki roti di Mall, akhirnya 

mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia 

lebih memilih bekerja dan menjadi rekan kerja 

bersama Pak Bahar. Bahkan saat ini, temannya 

sudah dipercaya oleh Pak Bahar menjadi Kepala 

Produksi. ***
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Meraih Rejeki Berkat Usaha Pemasok Pisang 
Terbesar di Kota Samarinda
Bapak Busri di Samarinda, Kalimantan Timur

Di Asia, Indonesia termasuk penghasil pisang 

terbesar karena sekitar 50% produksi pisang 

Asia berasal dari Indonesia. Saat ini, hampir 

seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah 

penghasil pisang. Pisang tidak mengenal musim 

panen, dapat berbuah setiap saat. Hasilnya 

dapat mencapai 1-17 sisir setiap tandan atau 

4-40 kg per tandan, tergantung enisnya. Dalam 

satu tandan pisang tanduk terdapat 1-7 sisir, 

sedangkan pada pisang ambon 7-17 sisir.

Hal ini yang menjadi latar belakang Pak Busri, 

untuk membuka dan membesarkan usahanya 

berjualan pisang. Pria asal Samarinda ini 

sudah hampir 17 tahun menggeluti usaha yang 

sebelumnya dirintis oleh bapak mertuanya. 

Karena usia bapak mertua yang sudah semakin 

‘sepuh’ ini, Pak Busri dengan didukung oleh sang 

istri sepakat untuk melanjutkan usahanya.

Dari awalnya hanya sebagai penjual eceran dan 

hanya satu jenis pisang yang dijual, kini usaha pak 

Busri sudah berkembang sangat pesat. Bahkan 

saat ini usaha Pak Busri sudah di bilang sebagai 

agen pisang di kota kelahirannya, Samarinda. 

“Kami meyakini kalau semua orang pasti suka 

dengan buah pisang. Bahkan tidak sedikit orang 

yang meyakini bahwa buah pisang ini banyak 

manfaatnya bagi kesehatan. Dari sinilah kami 

bertekad untuk meneruskan usaha orang tua 

kami,” kenang Pak Busri.

Keberhasilan suatu usaha tidak lain, karena 

dukungan dari hubungan baik dengan semua 

orang. Tanpa itu usaha apapun yang dijalankan 

akan sulit untuk berkembang. Hubungan baik 

dengan masyarakat bahkan dengan teman-

teman lamanya, menjadi faktor utama suksesnya 
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menjalankan usaha ini. Sebut saja beberapa 

rumah sakit besar di Kota Samarinda telah dijajaki 

oleh Pak Busri. Alhasil, pisang Pak Busri menjadi 

langganan tetap untuk beberapa rumah sakit 

untuk konsumsi para pasiennya. “Alhamdulillah 

beberapa rumah sakit telah mempercayai kami 

menjadi pemasok pisang untuk konsumsi para 

pasiennya. Lambat laun, tapi pasti usaha yang 

“Pisang-pisang yang kami eramkan atau dikarbit 

tidak mempengaruhi rasa dan kandungan vitamin 

yang ada. Karena jenis pisang yang kami jual ini 

ada 5 jenis pisang, mau tidak mau kami lakukan 

dengan cara seperti itu, agar tidak cepat busuk,” 

ujar Pak Busri menjelaskan. 

Saat ini Pak Busri sudah menjadi pemasok pisang 

Berbagai macam pisang 
dagangan Pak Busri

kami jalani sudah dikenal banyak orang,” ucap 

Pak Busri saat diwawancarai.

Tidak heran kalau Pak Busri melakukan 

pemesanan pisang sebanyak 3 kali dalam satu 

minggu. Tidak tanggung-tanggung pisang yang 

dipesannya sebanyak 1 truk besar, yang jika 

dihitung terdapat 1.000 sisir pisang setiap 

kali pemesanan. Dalam 1.000 sisir tersebut, 

dikatakan oleh Pak Busri tidak semuanya pisang 

yang telah matang. Bahkan sebagian besar adalah 

pisang yang belum matang, yang selanjutnya 

akan dieramkan atau dikarbit.

terbesar di kota Samarinda. Jenis-jenis pisang 

yang dijualnya tidak mampu diikuti oleh penjual 

pisang lainnya. Bahkan ada beberapa penjual 

pisang didaerahnya yang membeli pisang dari 

Pak Busri.

Suka duka selama menjalankan usaha ini kerap 

dijumpai oleh Pak Busri. Mulai dari pernah 

dibohongi oleh pembeli, hingga menerima pisang 

busuk dari pesanannya. Musim penghujanpun 

seringkali menjadi hambatan bagi Pak Busri, 

mengingat jarak petani pisang dangan lokasi 

Pak Busri harus melewati hutan. Jalanan menuju 

tempat petani belum beraspal sehingga tidak 
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Pisang-pisang yang belum matang siap angkut ke 
pelanggan tetap 

bisa dilalui pada saat hujan. 

Keinginannya untuk memiliki truk akhirnya 

terpenuhi juga. Pada tahun 2014, Pak Busri 

memperoleh pinjaman modal kerja dari Sahabat 

UKM. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Pak 

Busri, guna memperlancar usahanya. Truk lebih 

terasa berguna untuk setiap kali pemesanan 

pisang ke daerah Kaliurang pada saat hujan.

Hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang 

membantu Pak Busri sebanyak 5 orang, dengan 

pembagian tugas yang berbeda setiap orangnya. 

Ada yang bertugas menata pisang saat pesanan 

datang, ada yang melakukan pengeraman pisang, 

ada yang melayani pelanggan dan supir untuk 

mengantar pesanan pelanggan. 

Untuk kedepannya, Pak Busri tidak berkeinginan 

untuk membuka cabang di tempat lain, atau 

membuat makanan dengan bahan baku pisang. 

Pak Busri lebih berkeinginan untuk membeli 

aset seperti rumah atau tanah untuk masa 

depan anak-anaknya. Pak Busri saat ini telah 

dikaruniai anak 1 orang putra dan 1 orang putri 

yang masing-masing masih duduk di bangku 

SD dan SMP. “Mudah-mudahan Sahabat UKM 

masih bersedia membantu kami, khususnya para 

pengusaha kecil seperti saya ini,” ungkap Pak 

Busri mengakhiri pembicaraan. ***
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Berangkat ke Baitullah Berkat Kacamata
Bapak Nasirudin di Jombang, Jawa Timur

Tidak ada perasaan yang lebih 

membahagiakan, dari pada perasaan saat kita 

berhasil mewujudkan cita-cita, yang telah 

lama kita impikan. Terlebih lagi, jika kita bisa 

berbagi kebahagiaan tersebut, bersama orang 

yang kita sayangi.

Kebahagiaan itulah yang dirasakan Bapak 

Nasirudin, saat dia menunaikan ibadah Umrah 

bersama istri tercinta pada Desember 2019, 

bertepatan dengan hari jadi pernikahan mereka 

yang ke-16 tahun.

Siapa sangka bahwa keberhasilan Bapak 

Nasirudin untuk menggapai mimpinya berangkat 

umrah, berawal dari sebuah usaha kacamata. 

Bapak Nasirudin (39 tahun) adalah seorang 

refraksionis optisien atau lebih dikenal dengan 

sebutan optometris, dari Jombang.

Optometris adalah seorang praktisi kesehatan, 

yang dapat mengobati masalah pada mata tanpa 

melakukan operasi. Biasanya masalah yang 

diatasi adalah rabun jauh dan dekat, dengan 

memberikan resep kacamata atau lensa kontak. 

Optometris dapat ditemukan di rumah sakit atau 

optik di pusat perbelanjaan.

Sebagai seorang anak petani, awalnya Bapak 

Nasirudin tidak berpikir untuk menjadi seorang 

optometris. Niatan itu muncul, saat dia bekerja 

disebuah jaringan waralaba optik terkemuka 

selama 10 tahun, sejak tahun 2004. Selama 

bekerja di sana, Bapak Nasirudin berkesempatan 

untuk mempelajari seluk beluk dunia optometris 

secara otodidak. Semakin dia belajar, semakin dia 

merasa mampu untuk memiliki optik sendiri.

“Setelah saya dalami, rasanya saya juga bisa 

mengelola optik sendiri. Saat itu saya berpikir 
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untuk punya sendiri, pasti untungnya lebih 

banyak, siapa tahu bisa umrah,” ungkap Bapak 

Nasirudin kepada tim redaksi.

Sayangnya untuk memilki optik sendiri tidaklah 

mudah. Bapak Nasirudin harus memiliki ijazah/

sertifikasi sebagai seorang optometris. Berbekal 

semangat untuk meraih mimpinya pergi ke 

bahan baku untuk lensa dan kacamatanya dari 

Jakarta, namun ada juga yang dari Surabaya 

dan Batam. Saat itu pasien yang datang ke optik 

miliknya hanya sekitar 60 orang setiap bulannya. 

Seiring berjalannya waktu, Bapak Nasirudin 

belajar cara meningkatkan penjualan melalui 

teknik pemasaran. Ia memasang iklan di radio 

lokal, hingga menjajakan kacamatanya secara 

Berbagai macam jenis kacamata 
baca dan untuk gaya

Baitullah, ia memutuskan untuk kuliah D3 untuk 

menjadi optometris. Sambil kuliah, dia pun 

memberanikan diri untuk berhenti dari optik 

tempat ia bekerja, dan membuka optik sendiri 

yang diberi nama Optik Gelora pada tahun 2014.

“Kalau dibilang modal nekat, ya memang nekat. 

Saya buka toko sambil kuliah, Bismillah saja.”  

Meskipun tidak muda lagi, Bapak Nasirudin tetap 

semangat belajar, hingga akhirnya meraih gelar 

AMd. RO pada tahun 2016.

Pada awal didirikannya, Bapak Nasirudin memiliki 

3 orang pegawai. Ia mendapatkan sebagian besar 

door to door.

Tahun 2016 permintaan kacamata di Optik 

Gelora semakin meningkat, hal ini membuat 

Bapak Nasirudin kewalahan menerima pesanan. 

Dia pun berpikir untuk membuka cabang. Saat 

itu dia juga sudah memiliki gelar, sehingga lebih 

berani untuk membuka cabang.

Bapak Nasirudin sempat bingung karena tidak 

memiliki modal. Jangankan untuk membuka 

cabang, toko pertamanya saja masih sewa, belum 

milik sendiri. 
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Toko Optik Gelora milik Pak Nasirudin

“Saya sudah punya ijazah, punya pelanggan, tapi 

tidak punya modal. Untung saat itu Saya bertemu 

dengan Sahabat UKM, seperti sudah jalannya,” 

ujar Bapak Nasirudin.

Bapak Nasirudin kemudian mendapatkan 

pembiayaan dari Sahabat UKM (KSP Sahabat 

Mitra Sejati) cabang Jombang. Semua uangnya 

dia gunakan untuk membuka cabang Optik 

Gelora.

Saat ini usaha optik Bapak Nasirudin semakin 

berkembang. Dia sudah memilki 11 orang 

karyawan di kedua cabang toko optiknya. 

Jumlah pasiennya pun mencapai 350-400 orang 

per bulan. Dari keuntungan usahanya, Bapak 

Nasirudin akhirnya bisa berangkat Umrah di 

akhir tahun 2019. “Alhamdulillah saya bahagia 

sekali bisa umrah sama istri, apalagi pas ulang 

tahun pernikahan. Istri saya bahagianya bukan 

main,” ungkap Bapak Nasirudin dengan wajah 

berseri-seri.

Kesuksesan yang ia raih, bukannya tanpa 

hambatan. Banjir yang melanda Jakarta di awal 

tahun 2020 berakibat terhambatnya kiriman 

bahan baku, karena pemasoknya yang dari 

Jakarta terkena banjir. Selain itu ia juga pernah 

dimarahi pasien karena kacamatanya terlambat 

selesai, lagi-lagi karena pengiriman bahan baku 

yang terhambat. Menyikapi kendala tersebut 

Bapak Nasirudin tetap tenang dan tidak terbawa 

emosi.

“Kalau pemasok kebanjiran ya kita bisa apa? 

Masalahnya, kalau saya ambil dari kota lain 

biayanya lebih mahal, bisa tidak balik modal 

nanti. Kalau pelanggan kecewa, saya hanya bisa 

menjelaskan baik-baik dan minta maaf,” ungkap 

Bapak Nasirudin menjelaskan.

Selain mengurus usaha optiknya, Bapak 

Nasirudin juga memiliki kegiatan lain sebagai 

Ketua Sahabat Yatim Dhuafa Jombang. Dia 

percaya, bahwa dengan membantu sesama dapat 

membawa keberkahan bagi usahanya. 

“Alhamdulillah saya punya rezeki lebih, untuk 

itu harus saling membantu dengan sesama. Saya 

yakin InShaa Allah, dengan begini Allah akan 

membantu saya juga.”
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Kepada KSP Sahabat Mitra Sejati, Bapak 

Nasirudin juga menceritakan harapannya ke 

depan. Ia berkeinginan untuk bisa membuka 

cabang di tengah kota Jombang, karena saat ini 

kedua tokonya berlokasi di pinggiran kota. Dia 

juga ingin agar bisa memiliki toko sendiri, tidak 

perlu menyewa lagi.

Pemasaran secara online juga menjadi opsi 

yang dipikirkan oleh Bapak Nasirudin. Saat ini 

dia sudah menyiapkan karyawan IT, yang akan 

khusus mengurusi pemasaran online tersebut. 

Dengan membuka toko online dia berharap, 

bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan 

sampai keluar kota Jombang.

Di atas itu semua, keinginan utamanya adalah 

untuk membahagiakan kedua orang tuanya. 

“Selagi orang tua masih ada, wajib hukumnya 

kita bahagiakan. Jangan sampai kita menyesal di 

kemudian hari,” ujar Bapak Nasirudin menutup 

pembicaraan. ***

Optik Pak Nasirudin sudah dilengkapi dengan mesin 
refractometer
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Membangun Peluang Usaha Kekinian Cutting Sticker 
yang Digemari Berbagai Kalangan
Bapak Jabir di Parepare, Sulawesi Selatan

Usaha stiker atau orang menyebutnya cutting 
sticker, merupakan usaha yang menjanjikan, 

jika kita tekuni, usaha ini dapat memberikan 

potensi keuntungan yang lumayan bagus. 

Memang, jika kita lihat usaha ini masih 

tergolong sedikit yang menekuni, tapi bukan 

berarti prospek peluang usaha tersebut tidak 

bagus. 

Stiker ini banyak yang mencari untuk digunakan 

sebagai tempelan di kendaraan. Kendaraan 

saat ini memang sudah banyak diberi kreasi 

dengan menggunakan aneka jenis stiker, 

supaya kendaraan menjadi lebih cantik dan 

menarik. Tempelan berupa stiker ini tidak hanya 

digunakan untuk membuat kendaraan semakin 

cantik saja, namun juga digunakan untuk 

menunjukan identitas dari. Bahkan adanya stiker 

di kendaraan, bisa dimanfaatkan sebagai ajang 

promosi suatu produk maupun jasa. 

Seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang 

sangat pesat, permintaan akan stiker inipun 

semakin banyak, tidak hanya kendaraan saja 

namun stiker juga dibutuhkan untuk ditempelkan 

ke beberapa media. Hal ini pun membuat peluang 

usaha cutting sticker semakin meningkat dan 

mampu menghasilkan keuntungan besar.

Peluang ini disiasati secara cerdik oleh Bapak 

Jabir, pria asal Parepare yang banyak berganti-

ganti usahanya. Pasalnya, sebelum menggeluti 

di bidang stiker ini, Pak Jabir mencoba 

keberuntungan dengan menjual mainan anak-

anak di pinggir jalan, ataupun di trotoar-trotoar 

atau orang menyebutnya pedagang kaki 5. 

Bosan dengan berjualan mainan anak yang 

38



sudah 3 tahun dijalaninya, suatu ketika Pak Jubir 

membeli stiker-stiker yang dijual oleh salah satu 

pedagang kaki lima ditempat yang sama. 

“Awal mulanya, saya mencoba membeli semua 

stiker yang di gantung di pinggir jalan trotoar, 

yang di jual oleh pedagang kaki lima juga. 

Kebetulan saya pegang uang 600 ribu rupiah, 

Rupanya Pak Jabir sangat mendalami dan 

menikmati usaha ini. Pertumbuhan kendaraan 

yang dirasakan saat itu memberi peluang yang 

menjanjikan untuk tetap menggeluti bisnis stiker 

ini. 

Merasa kewalahan melayani kendaraan yang 

ingin memasang stiker dan tidak ada tempat yang 

Pak Jabir kini sudah berjualan di 
ruko yang sebelumnya kaki lima

untuk memborong semua stiker-stiker itu. Tidak 

disangka cepat laku, dari sini saya berpikir, 

kenapa tidak saya coba untuk membuat stiker-

stiker ini?,” ucap Pak Jabir sambil mengerutkan 

dahi mengenang masa lalunya. 

Mulailah Pak Jabir berjualan stiker secara kaki 

lima. Toko-toko yang sudah tutup menjelang 

malam, dimanfaatkan oleh Pak Jabir untuk 

berjualan stiker di depan toko. Usaha seperti ini 

dijalankan hingga 3 tahun lamanya sejak tahun 

2005.

nyaman untuk melayani pelanggan, akhirnya 

Pak Jabir memutuskan untuk mencari tempat 

yang permanen. Tepatnya tahun 2010 Pak Jabir 

memulai usaha stiker dengan menyewa tempat 

yang permanen. Inilah awal kebangkitan usaha 

Pak Jabir. 

“Tidak disangka, stiker-stiker yang saya jual 

mendapat respon positif dari para pengendara 

motor maupun mobil. Karena saat itu yang 

menjual stiker di Parepare hanya saya. Adalagi 

di Makassar yang jaraknya cukup jauh dari sini. 

Alhamdulillah dari hasil ini saya bisa berjualan 
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Pelanggan Pak Jabir tidak hanya di seputaran kota 
Parepare, namun juga datang dari Makassar

di tempat yang permanen meskipun masih 

ngontrak,” lanjut Pak Jabir.

Keberhasilan ini juga berkat masuknya Pak 

Jabir ke komunitas stiker se-Indonesia. Pak 

Jabir mendapat dukungan dari teman-teman 

komunitas di Jakarta. Setiap ada pameran di 

Jakarta, Pak Jabir pasti di undang oleh komunitas 

stiker Jakarta. Keberhasilan ini membawa Pak 

Jabir sebagai Ketua Komunitas Stiker se Sulawesi 

Selatan. 

Seiring berjalannya waktu, toko pak Jabir 

sudah memiliki mesin cetak sendiri dan sudah 

mempekerjakan sebanyak 25 tenaga kerja 

dari 3 toko yang dimilikinya. Masing-masing 

toko memiliki tugas yang berbeda, antara lain 

untuk bagian disain, bagian cetak dan bagian 

administrasi untuk melayani pelanggan. 

Ke depannya, Pak Jabir berharap agar usahanya 

ini menjadi motivasi, bagi teman-temannya yang 

belum memiliki usaha tetap. Keinginannya yang 

paling utama adalah ingin membuka cabang 

di Kota Makassar. Karena banyak sekali anak-

anak dari Makassar yang datang ke Parepare 

hanya untuk memasang stiker di kendaraannya. 

“Kalau ditanya keinginannya, saya sangat ingin 

sekali buka cabang di Makassar. Karena banyak 

sekali anak-anak yang kesini hanya untuk beli 

dan memasang stiker di kendaraannya. Kasihan 

kan mereka kesini. Lumayan jauh jaraknya dari 

Makassar ke Parepare, hampir 150 km,” ujar pak 

Jabir. 

Satu hal yang membuat Pak Jabir menyukai 

usaha ini. Kreatifitas dalam hal mendisain 

sangatlah mempengaruhi daya tarik bagi 

pelanggan. Hasil karya yang dipakai dan disukai 

oleh orang menjadi nilai tersendiri bagi Pak 

Jabir. Ada juga disain-disain khusus yang diminta 

oleh pelanggan. Misalnya disain untuk branding 

produk tertentu, atau disain untuk calon legislatif 

atau saat akan ada pilkada, untuk ini Pak Jabir 

hanya menuangkan saja kedalam mesin cetak 

lalu menindaklanjuti. 

Inilah salah satu pengalaman yang tidak bisa 

didapat oleh orang lain atau jenis usaha lainnya, 

seperti kenal dengan para pejabat-pejabat 

pemerintahan di Kota Parepare maupun 

se-Sulawesi Selatan. Terlebih lagi Pak Jabir 
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memegang jabatan sebagai ketua komunitas 

stiker se Sulawesi Selatan.

Namun, dari kenal dengan pejabat pemerintahan, 

tak luput juga dengan kesalahan-kesalahan yang 

pernah dibuat oleh Pak Jabir dengan stikernya. 

“Dulu pernah ada kejadian stiker-stiker saya saat 

dikirim ke pemesan, banyak yang terkelupas. 

Kebetulan sekali stiker itu untuk bahan 

kampanye, karena saat itu mau ada pilkada. 

Habislah saya di marahi oleh beliau. Tapi, tetap 

saya ganti dengan uang sebagai rasa bersalah 

saya,” kenang Pak Jabir saat ditanya pengalaman 

tidak menyenangkan, yang pernah dirasakannya. 

Faktor cuaca jika musim penghujan kerap 

menjadi halangan tersendiri bagi Pak Jabir. 

Dengan hanya memiliki lahan parkir depan 

tokonya, yang tidak terlalu besar. Akibatnya jika 

hujan turun, kapasitas mobil yang bisa masuk ke 

lahan parkirnya, menjadi lebih sedikit. 

Pak Jabir yang telah mengenal Sahabat UKM 

pada tahun 2016 ini, berharap agar kedepannya 

Sahabat UKM masih bisa membantu lagi, untuk 

penambahan toko yang diinginkannya. Untuk 

ruko yang dipergunakan saat ini sebagai toko, 

dan juga tempat tinggal Pak Jabir merupakan 

hasil dari kerjasamanya dengan Sahabat UKM. 

Ruko yang awalnya di sewa Pak Jabir untuk 

berjualan stiker, kini Pak Jabir bisa bernafas lega 

karena ruko yang ditempatinya, sudah menjadi 

miliknya. 

“Saya sangat berterima kasih kepada Sahabat 

UKM, yang telah membantu saya untuk memiliki 

ruko sendiri untuk tempat tinggal dan usaha. 

Pinjaman modal kerja yang saya terima dari 

Sahabat UKM menjadi motivasi utama saya, 

untuk semangat menjalankan usaha ini. Kalau 

tidak maju, gimana saya harus mencicil pinjaman 

saya,” uangkap Pak Jabir berkelakar. 

Pak Jabir dikaruniai 3 orang anak yang sudah 

ikut membantu membesarkan usahanya. Anak 

keduanya pun saat ini kuliah dengan mengambil 

jurusan multimedia, dengan harapan dapat 

menggantikan posisi Pak Jabir untuk mendisain 

stikernya. 

Dengan usianya yang masih terbilang masih ini, 

40 tahun, Pak Jabir masih banyak kesempatan 

untuk mengembangkan usahanya. Usia yang 

masih produktif ditunjang dengan keuletan dan 

kreatifitasnya membangun usaha, sudah barang 

tentu menjadi modal utama dalam menjalankan 

usaha untuk terus bertahan dan sukses. ***

Bahan stiker berjenis profix banyak digunakan pada 
kendaraan bermotor
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Penjual Pakaian Turun Temurun dari Bone 
Bermodal Ketekunan
Ibu Rina di Bone, Sulawesi Selatan

Pakaian, ia hadir dengan aneka warna dan 

coraknya. Berbahan dasar dari alam dan 

memberikan keindahan sebagai penutup 

tubuh, pelindung dari angin, panas, debu dan 

hujan. 

Secara sederhana, pakaian diartikan sebagai 

suatu benda yang dipakai oleh manusia, dapat 

berupa baju, celana dan lain sebagainya. Pakaian 

memiliki corak, model dan warna yang beragam. 

Pakaian termasuk kebutuhan pokok yang harus 

dimiliki manusia mengikuti kebutuhannya. 

Menyadari akan hal ini, tidak sedikit orang 

membuka usaha menjual pakaian jadi. 

Selain banyak ragam dan corak yang selalu 

berubah setiap waktunya, usaha ini juga dapat 

menghasilkan omset jutaan rupiah dalam waktu 

yang singkat. 

Ibu Rina, wanita asal Bone kelahiran 38 tahun 

silam, merupakan penghusaha pakaian. Hampir 

seluruh keluarga besarnya turun temurun 

menekuni usaha ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

usaha menjual pakaian ini sangatlah menjanjikan. 

Tentunya harus dilakukan dengan penuh 

kesabaran dan ketekunan.

“Menekuni usaha ini sudah sejak tahun 2007 

silam. Pertama menjajakan pakaian dari 

berjualan di kaki 5. Lambat laun mampu untuk 

sewa tempat dan Alhamdulillah akhirnya bisa 

punya toko sendiri dan toko secara permanen 

meskipun masih mencicil,” ujar Ibu Rina 

mengawali pembicaraan. 

Keberhasilan suatu usaha tentunya tidak terlepas 

dari banyaknya relasi yang terjalin dengan 

baik. Begitupun dengan usaha yang digeluti 
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oleh Ibu Rina ini, temannya yang juga mantan 

bosnya mempunyai konveksi pakaian yang ada 

di Makassar dan Jakarta. Dari sinilah Ibu Rina 

mendapat kepercayaan dari temannya itu untuk 

mencari tempat yang bisa dijadikan toko. 

Hampir seluruh isi tokonya dipenuhi oleh 

pakaian dari konveksi temannya, meskipun ada 

bisa menentukan harga sendiri atau harga yang 

berbeda dari toko lainnya. Karena pakaian yang 

sudah mempunyai brand, harga sudah ditentukan 

dari pemegang brand tersebut. Lain halnya kalau 

menjual pakaian yang tidak ada brand nya, bisa 

menentukan harga sendiri. Untung saja Ibu Rina 

memiliki kerjasama dengan konveksi besar di 

Makassar. Ibu Rina memperoleh kepercayaan 

Ragam pakaian yang dijual didapat 
dari konveksi rekan-rekan ibu Rina 

juga beberapa dari konveksi lainnya sebagai 

tambahan isi toko. Banyaknya toko-toko yang 

menjual jenis pakaian yang sama, tidak menjadi 

kendala bagi Bu Rina. Menurutnya, rejeki tidak 

akan kemana. Selalu berpikir positif dengan para 

pesaing. Itulah kiat dan prinsip yang diterapkan 

oleh Ibu Rina selama ini.

“Berpikir positif saja. Rejeki gak akan kemana 

kok. Biarkan saja orang membuka usaha yang 

sama dengan saya,” lanjutnya. 

Saat ini Ibu Rina sudah mempekerjakan sebanyak 

3 orang untuk membantu di tokonya, sehingga 

memudahkan dan mempercepat pelayanan 

kepada pembelinya. Bercerita soal harga, 

Ibu Rina menjelaskan bahwa dalam menjual 

pakaian dengan brand tertentu, dirinya tidak 

untuk membayar pesanannya secara bertahap, 

asalkan pada akhir tahun semuanya sudah 

terbayarkan, sebagai syarat untuk memesan 

kembali di tahun berikutnya.

Untuk pakaian yang tidak memiliki brand, Ibu Rina 

mendapatkan harga yang lebih murah sehingga 

dapat menjualnya kembali dengan harga yang 

sama dengan toko lain, namun keuntungan yang 

diperoleh bisa lebih banyak. 

Dalam menggeluti usaha ini tentunya pasti 

mengalami kondisi dimana barang yang 

dijajakan ini tidak laku. Namun keadaan ini tidak 

menjadikan kendala yang berarti bagi ibu Rina. 

Banyaknya teman-teman yang menjadi reseller 

untuk pakaian yang dijual ibu Rina, sangat 

membantu Ibu Rina, terkait adanya pakaian 
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Ibu Rina juga mempunyai toko online namun tidak 
seaktif kegiatan di toko fisik

yang sudah lama tidak terjual. Ibu Rina dapat 

menawarkan pakaian-pakaian tersebut ke reseller 

yang ada di daerah terpencil atau di desa-desa 

yang tidak mengetahui perkembangan mode.

“Untuk berjualan online sudah ada, tapi tidak 

aktif. Justru yang aktif adalah teman-teman saya 

yang menjadi reseller pakaian saya. Nah, kalau ada 

pakaian saya yang tidak terjual, saya tawarkan 

ke reseller-reseller itu. Karena kebanyakan dari 

mereka dari daerah yang belum mengetahui 

perkembangan mode. Inilah cara saya untuk 

menghindari kerugian, karena tidak terjual di 

toko. Karena pakaian yang tidak terjual tidak bisa 

ditukarkan lagi,” ungkap Ibu Rina. 

Tiga belas tahun menjalani usaha ini, banyak 

sekali suka dan duka yang dialami oleh ibu Rina. 

Hal ini menjadikan pengalaman yang sangat 

berarti kalau seseorang ingin sukses. Tidak 

ada rasa dendam maupun rasa kecewa apabila 

mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. 

“Tahun 2009 lalu, pernah ada pelanggan saya 

yang ingin menjadi reseller. Dia beli banyak 

sekali pakaian dari saya. Namun setelah ditagih 

pembayaran, selalu aja ada alasannya. Sampai 

sekarangpun dia belum bayar ke saya. Tapi ya 

sudahlah, ini buat pelajaran saya untuk lebih 

berhati-hati lagi,” kenang ibu Rina. 

Dibalik kedukaannya itu, tergantikan dengan 

kebahagiaan yang diterima bu Rina. Setiap 

menjelang Idul Fitri ataupun hari raya lainnya 

adalah saat yang dinantikan oleh ibu Rina.

Bayangkan saja, apabila hari-hari biasanya bisa 

terjual ribuan potong pakaian perbulannya.  Jika 

setiap menjelang Idul Fitri atau hari Natal, tidak 

terhitung omset yang didapat. 

Keberhasilan ibu Rina mengeluti dunia pakaian 

dirasakan belum seberapa. Ada saja keinginannya 

untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. 

Pada saat itu menambah jumlah toko menjadi 

sasaran utama untuk mengembangkan usaha. 

Dengan bertambahnya toko, secara langsung 

juga akan menambah omset penjualan dan 

sudah tentu juga akan menambah penghasilan. 

“Pada saat itu saya ingin usaha ini berkembang 

lebih besar lagi. Salah satu caranya adalah 
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menambah jumlah toko, karena toko yang ada 

waktu itu tidak bisa dibesarkan lagi. Mau tidak 

mau saya harus berani membeli satu tempat lagi 

untuk mengembangkan usaha. Cuma waktu itu 

terbentur masalah biaya,” tuturnya. 

Keinginannya menambah dan membeli satu 

toko akhirnya terpenuhi juga. Tepatnya tahun 

2017 Ibu Rina mengajukan pinjaman modal 

kerja ke Sahabat UKM cabang Bone. Melihat 

kesuksesasan Ibu Rina dengan usaha yang 

dijalaninya ini, permohonan pinjaman modal kerja 

ke Sahabat UKM langsung disetujui. “Mudah-

mudahan kedepannya, kami masih bisa dibantu 

lagi oleh Sahabat UKM. Harapan saya bunganya 

juga bisa diturunkan ha ha ha,” sahutnya sambil 

guyon, menutup pembicaraan hari itu. 

Ibu Rina yang berusia 38 tahun dan sang suami 

berusia 40 tahun, saat ini sedang menunggu 

kehadiran anak pertamanya yang masih di dalam 

kandungan. Semoga anak yang akan dilahirkan 

akan menjadi anak kebanggaan kedua orang 

tuanya dan tentunya akan menjadi penerus 

usaha orang tuanya. ***
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Pengusaha Duri Lunak yang Semakin Berkibar
Bapak Sarto di Balaraja, Tangerang

Panas terik dan suasana gersang menyelimuti 

wilayah pinggiran kota Tangerang, meskipun 

jam di tangan masih menunjukkan pukul 

10 pagi. Sawah-sawah juga terbentang luas 

dengan tanah yang sedikit terbuka akibat 

panas yang berkepanjangan.

Saat itu tim dari Sahabat UKM, berkunjung 

ke rumah seseorang yang terbilang sukses di 

daerahnya. Rumahnya yang terletak di ujung 

gang Kampung Pecinan Desa Gandaria, tampak 

berdiri megah, dengan luas tanah hampir 1 

hektar. Rumah yang dihuni oleh pasangan 

suami istri dan 4 orang anak ini, dengan ramah 

menerima kunjungan kami.

Bapak Sarto salah seorang pengusaha sukses, 

membuka industri rumahan bandeng presto, 

dan bandeng pepes yang telah digelutinya sejak 

tahun 2017. Banyaknya kawasan industri di 

daerah Tangerang, menjadi inspirasi tersendiri 

bagi Pak Sarto untuk membuka bandeng presto. 

Kantin karyawan dari pabrik-pabrik di Tangerang, 

menjadi sasaran empuk bagi Pak Sarto untuk 

memasarkan bandengnya.

“Hampir sebagaian besar industri di sini adalah 

pabrik. Semua karyawannya pasti makan di 

kantin pabrik. Nah, dari sinilah saya kemudian 

berpikir, untuk menawarkan bandeng presto ke 

pengurus kantinnya,” ucap Pak Sarto mengawali 

pembicaraan.

Pengalaman lebih berarti daripada pendidikan, 

istilah itulah yang dipegang oleh Pak Sarto 

sebelum memulai bisnisnya. Berawal menjadi 

ahli lelang ikan di kawasan Pasar Angke Jakarta 

Utara, juga berkecimpung jual beli ikan 10 
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tahun lamanya, Pak Sarto memutuskan untuk 

bergabung dengan usaha bandeng presto 

temannya yang sudah ada sebelumnya.

Keahlian dalam membuat bandeng presto, 

didapat dari temannya yang sama-sama 

membangun usaha rumahan ini. Selain men-

supply kebutuhan ikan setiap harinya, Pak Sarto 

Dengan dibantu oleh istri dan 2 orang karyawan, 

Pak Sarto menghidupkan kembali bandeng 

prestonya. Dengan pemasaran awal dimulai ke 

retail modern Makro, untuk katering perusahaan.

Kerja keras dan keuletan membuahkan hasil, hal 

Ini yang dialami Pak Sarto, dalam menjalankan 

usaha bandeng presto sejak tahun 2007. Bermula 

Ikan bandeng yang sudah diberi 
bumbu disusun rapi untuk 
kemudian dikukus

juga menanamkan modal untuk usaha ini. Namun 

usahanya tidak bertahan lama, hanya berjalan 

2 tahun, usaha yang dibangun oleh temannya 

akhirnya bangkrut.

“Kesalahan manajemen, pemasaran serta 

produksi yang kurang tertata rapi, membuat 

usaha ini menjadi berantakan. Bandeng yang 

sudah diproduksi tidak terjual, karena banyaknya 

memproduksi, tanpa perhitungan sebelumnya,” 

tutur Pak Sarto mengenang masa lalunya.

Kebangkrutan usaha temannya ini, tidak disia-

siakan oleh Pak Sarto. Belajar dari pengalaman, 

Pak Sarto langsung memboyong usaha bandeng 

presto ini ke rumahnya.

dari kecil, lambat laun usaha bandeng presto Pak 

Sarto merambah ke perusahaan-perusahaan di 

wilayah Tangerang.

Target pasarnya, kantin-kantin pabrikan yang 

mengelola makanan untuk karyawannya. 

Omsetpun kian hari kian bertambah. Selain ke 

pabrikan, Pak Sarto juga memasok bandeng 

presto ke pemasok makanan, yang bekerjasama 

dengan katering di beberapa perusahaan.

“Saya memberanikan diri mengambil alih 

usaha bandeng punya teman, karena bangkrut. 

Disini banyak sekali pabrik dan makanan yang 

dikelola oleh kantin, selanjutnya saya mencoba 

menawarkan bandeng presto ke katering pabrik, 

selain tetap melanjutkan pemasaran ke Makro,” 
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Bandeng presto milik Pak Sarto sudah ditawar ke 
katering dari Tangerang sampai Bekasi

lanjut Pak Sarto bercerita.

Perlahan tapi pasti, usaha bandeng Pak Sarto 

kian melejit. Kini usahanya merambah hingga ke 

kota Bekasi. Hubungan baik dengan beberapa 

katering perusahaan membuat Pak Sarto mudah 

untuk memasarkan bandengnya, dari satu 

katering ke katering lainnya. 

Dengan jarak yang semakin jauh dari rumahnya, 

menjadi ke khawatiran tersendiri bagi Pak Sarto.

Bandeng presto yang telah dikemas, diantar 

hanya kuat untuk beberapa jam saja.

Sedangkan pengantaran ke Bekasi memerlukan 

waktu yang cukup lama. Apabila bandeng yang 

diterima oleh para katering mutunya sudah tidak 

bagus lagi, maka dipulangkan. Untuk menghindari 

hal ini, Pak Sarto memerlukan kendaraan yang 

sudah dilengkapi dengan pendingin.

“Alhamdulillah, usaha kami tumbuh sangat cepat, 

awal mulanya hanya Makro saja, kini bandeng 

saya sudah mencapai Bekasi. Permasalahan 

yang timbul adalah jarak tempuh Tangerang 

ke Bekasi sangatlah jauh. Sedangkan bandeng, 

setelah keluar dari pendingin tidak boleh lama-

lama, karena akan berkurangnya rasa, mutu 

dari bandeng itu sendiri. Solusinya, saya harus 

punya kendaraan truk berpendingin,” ungkapnya 

bersemangat.

Maksud hati memeluk gunung, apa daya 

tangan tak sampai. Peribahasa ini yang dapat 

menggambarkan keinginan Pak Sarto, untuk 

memiliki kendaraan truk berpendingin.

Biaya untuk pengadaan truk berpendingin 

sangat membebaninya. Pucuk dicinta ulam tiba. 

Apa yang diinginkan oleh pak Sarto akhirnya 

terwujud.

Pertemuannya dengan salah seorang staff 

Sahabat UKM pada tahun 2017, membuahkan 

hasil. Tanpa banyak pertimbangan lagi, Pak Sarto 

menerima tawaran dari Sahabat UKM untuk 

mengambil pinjaman modal kerja. Usaha yang 

prospek di kemudian hari, menjadi pertimbangan 

tersendiri bagi Sahabat UKM, untuk memberikan 

pinjaman modal kerja.

“Kebutuhan kendaraan seperti itu harus ada, 
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guna menjaga kualitas bandeng. Padatnya jalan 

raya seperti saat ini, menyebabkan sampai di 

tempat tujuan, hingga berjam-jam. Bandeng 

yang sudah keluar dari mesin pendingin tidak 

bisa bertahan lama, harus langsung dimasak atau 

ditempatkan kembali ke dalam mesin pendingin. 

Untung saja Sahabat UKM memberi jalan, untuk 

memiliki kendaraan tersebut,” tutur Pak Sarto 

berbinar-binar.

Pada tahun 2017, Pak Sarto sudah memiliki 

kendaraan truk berpendingin. Kini Pak Sarto 

tidak khawatir lagi dengan mutu bandengnya, 

meskipun jarak yang ditempuhnya sangat jauh 

dan memakan waktu yang cukup lama.

Usahanya semakin maju, namun keinginan yang 

lainnya juga bermunculan. Menyinggung soal 

keinginannya ke depan, Pak Sarto berencana 

untuk menjangkau ke pasar-pasar dan memenuhi 

permintaan pelanggan ritelnya. Namun, 

keinginannya tersebut sampai dengan saat ini 

masih belum terpenuhi, lantaran Pak Sarto harus 

mempunyai mesin vakum agar bandengnya tetap 

terjaga mutunya, meskipun sudah dijajakan di 

pasar.

Keinginan hanyalah keinginan, yang tidak harus 

terpenuhi segera. Karena kerjasama yang selama 

ini dibangun dengan katering pabrik sudah 

semakin banyak.

Berbicara soal omset, Pak Sarto mengatakan 

bahwa omset perbulannya saat ini sudah 

mencapai ratusan juta rupiah, angka yang tidak 

sedikit bagi usaha rumahan seperti Pak Sarto ini.

“Alhamdulillah, rezeki ada saja. Saat ini saya 

sedang menjajaki kerjasama, dengan salah satu 

perusahaan besar di Tangerang. Doakan saja bisa 

tembus, saya bisa memasok bandeng ke kantin 

karyawan, yang karyawannya mencapai ribuan 

orang,” ujar Pak Sarto dengan logat Sundanya.

Pak Sarto yang berusia 50 tahun ini, telah 

dikaruniai 4 orang anak dan saat ini tinggal 

di daerah Kampung Pecinan Desa Gandaria 

Kecamatan Mekar Kabupaten Tangerang, 

dengan rumah yang berdiri megah di areal tanah 

seluas lebih dari 1.000 meter, di dalamnya sudah

ada tempat pembuatan bandeng presto dan 

bandeng pepes. 

Dengan prinsip menjaga mutu ketimbang merek, 

bandeng presto Pak Sarto sejak dulu, tidak 

pernah memiliki nama dan packing yang bagus. 

Karena target pemasaran bandeng Pak Sarto ke 

katering pabrikan yang langsung diolah menjadi 

makanan siap saji. Hal ini yang menjadi dasar 

pemikiran pak Sarto, untuk tidak mengemas 

bandengnya dengan bungkus yang bagus.

“Jangan dilihat dari luarnya saja, tampilan boleh 

tidak menarik, tapi mutu tetep nomor satu dong,” 

ungkap Pak Sarto sambil tertawa, menutup 

pembicaraan dengan tim Buku Profil. ***

Kendaraan truk berpendingin sangat vital bagi Pak Sarto 
untuk mengantar dagangannya ke tempat yang jauh
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Wanita Tangguh Pedagang Telur
Ibu Sumiati di Blitar, Jawa Timur

Di dalam telur tersimpan benih kehidupan, 

maka ia dilindungi cangkang yang keras. Jika 

sedikit saja cangkang retak atau pecah yang 

disebabkan faktor dari luar, akan membuat 

telur gagal menetas, tidak ada kehidupan yang 

muncul. Sebaliknya jika cangkang itu pecah 

karena faktor dari dalam, karena memang 

waktunya menetas, akan melahirkan satu 

makhluk hidup baru yang siap berkembang.

Kebaikan bisa saja lahir dari keterpaksaan, 

meskipun akan lebih terasa nyaman jika 

kebaikan itu hadir bersama kesadaran. Dari 

sebutir telur kita bisa mengambil falsafah untuk 

menerjemahkan penggalan kalimat di atas. 

Filosofi itulah yang membuat Ibu Sumiati keluar 

dari zona nyaman, untuk menentukan hidupnya 

sendiri. Bergabung dan mengikuti jejak orang 

tuanya yang berwirausaha dan berjualan dari 

pasar ke pasar, membuat Ibu Sumiati ingin 

secepatnya mencari usaha baru yang mandiri. 

“Dulu saya ikut kerja bareng orang tua. Kebetulan 

orang tua punya usaha dengan berjualan dari 

pasar ke pasar. Lama kelamaan, terasa tidak 

mandiri. Akhirnya saya memutuskan harus 

cari usaha sendiri,” demikian kata Ibu Sumiati 

mengawali pembicaraan.

Keuletan, pantang menyerah dan ketekunan. 

Tiga kekuatan itulah yang diramu Ibu Sumiati, 

pengusaha dari Kota Blitar, Jawa Timur. Maka 

dicari jalan keluar untuk mempunyai usaha 

sendiri. Sasaran pertama yang dilirik oleh Ibu 

Sum panggilan akrab Ibu Sumiati ini, adalah lahan 

kosong yang terletak di belakang rumahnya. 

Atas dasar cerita dari teman-temannya yang 

sudah sukses, akhirnya Ibu Sum memanfaatkan 

lahan kosong itu, untuk dibuatkan kandang ayam. 

Seperti saran yang disampaikan oleh temannya 
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yang sukses berternak ayam sebelumnya.

Akhirnya pada tahun 1993, ibu Sum 

memberanikan untuk terjun ke usaha peternak 

ayam, opsi yang dipilihnya adalah untuk 

ayam petelur, dimana telurnya akan di jual ke 

konsumen. 

“Kebetulan di belakang rumah, ada lahan 

kosong yang cukup luas, saya pikir kenapa 

akan sepenuhnya membesarkan usahanya. 

Benar saja, baru 5 tahun membuka usaha jual beli 

telur ini, sang suami memutuskan untuk kembali 

ke Indonesia dan membangun usaha yang telah 

dirintis oleh istrinya. 

Cukup unik, cara belajar berternak ayam agar 

menghasilkan telur yang bagus dan sehat. 

Dengan belajar ke penjual obat-obatan hewan 

dan membaca brosur-brosur yang ada, tentang 

Telur yang sudah diletakkan 
pada baki telur siap diedarkan ke 
konsumen

tidak dimanfaatkan saja. Setelah mendengar 

masukan dari teman-teman yang sudah sukses 

membuka usaha peternakan ayam, barulah saya 

memberanikan untuk mencoba menekuni usaha 

ternak ayam dan membuat kandang,” ujarnya.

Selain perawatan dan pemeliharaannya mudah, 

telur ayam memiliki harga yang cukup tinggi 

dan tidak pernah mengalami penurunan harga. 

Dibelilah sebanyak 500 ekor ayam petelur. Modal 

usaha tentunya didukung oleh suaminya yang 

saat itu masih bekerja sebagai TKI di Malaysia.

Tidak disangka-sangka, dari semula hanya 500 

ekor, lambat laun bertambah 1.000 dan 2.000 

ekor, hanya dalam hitungan bulan menghasilkan 

telur yang sangat banyak sekali. Dengan 

kemajuannya ini, Ibu Sum berharap suaminya 

bagaimana memelihara ayam, cara memvaksin 

ayam, cara mengatasi ayam kalau sakit dan 

sebagainya. Dengan cara inilah ibu Sum 

menguasai cara memelihara ayam petelur.

Motivasi untuk memajukan usahanya kembali 

datang dari teman-temannya. Saat itu tahun 

1998, saat terjadi krisis moneter yang melanda 

Indonesia. Banyak usaha-usaha sejenis yang 

bangkrut. Temannya menyarankan, untuk tetap 

bertahan karena situasi seperti itu harga-harga 

pasti melambung tinggi, termasuk juga harga 

telur ayam. Dengan masukan seperti itu, sang 

Suami mencari pinjaman ke temannya, untuk 

tetap bisa menghidupkan ayam-ayamnya dan 

tetap menghasilkan telur. 

Bercerita mengenai keinginannya di masa yang 
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Ibu Sumiati tetap optimis usahanya laris walaupun 
tidak berjualan online

akan datang, Ibu Sum mengatakan tetap optimis 

dengan usaha yang dijalaninya. Hal ini antara 

lain didukung dengan letak lahan usahanya 

yang strategis, dekat dengan rumahnya dan 

yang terpenting adalah lingkungan sekitarnya, 

yang mau menerima keberadaan Ibu Sum untuk 

memelihara ayam petelur ini. 

Mengikuti perkembangan jaman, saat ini yang 

serba online, Ibu Sum belum menggunakannya. 

Pengetahuan tentang dunia online dirasakannya 

belum memadai. “Nanti sajalah, kalau berjualan 

secara online biar anak-anak saya saja yang 

menjalankannya. Sekarang sudah ada yang 

melakukan pemesanan telur melalui WA,” tutur 

Ibu Sum. 

Usaha Ibu Sumiati telah berjalan hampir 17 

tahun. Tentunya banyak suka dukanya dalam 

menggeluti usaha ini. Sukanya yang dirasakan Ibu 

Sum, tak lain adalah perkembangan yang sangat 

pesat dengan usaha yang dirintisnya ini. Bahkan 

saat ini Ibu Sum juga sudah mencoba mengelola 

ternak bebek petelur untuk menambah 

penghasilannya. 

Sedangkan pengalaman yang tidak terlupakan 

oleh Ibu Sum, tatkala menerima pesanan 

telur dalam jumlah besar oleh seseorang dari 

Kalimantan, yang konon katanya untuk di jual 

kembali. Namun apa yang terjadi, ternyata 

pesanannya tersebut tidak diambil oleh pemesan. 

Untunglah si pemesan sudah memberikan 

uang muka, sehingga uang muka tersebut bisa 

menutupi kerugiannya.

“Duka yang tidak terlupakan, dulu ada pemesan 

dari Kalimantan. Lumayan jumlahnya banyak 

sekali. Saya minta uang muka dan baki untuk 

tempat telur-telur itu. Ternyata tidak diambil-

ambil pesanannya, saya telpon tidak direspon. 

Untung dia sudah kasih uang muka, jadi bisa 

untuk menutupi kerugian saya, termasuk bakinya 

untuk tempat telur-telur tambahan,” kenang Ibu 

Sum, menceritakan pengalaman yang pernah 

dialaminya. 

Teknis penjualan telur yang dilakukan oleh Ibu 

Sum menurutnya tidak terikat, artinya siapapun 

dapat membeli telur Ibu Sum. Boleh membeli 

secara eceran, maupun dalam jumlah besar. 

Beberapa pelanggan tetap juga masih setia 

memesan telur-telur ke ibu Sum. Untuk itu ibu 
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Sum tidak memandang perlu untuk membuka 

kios di pasar. Setelah usahanya besar seperti 

sekarang ini, Ibu Sum tidak melakukan transaksi 

jual beli telur, artinya saat ini Ibu Sum hanya 

menjual telur-telurnya saja. Lain halnya pada 

waktu usahanya belum besar. Kerap kali ibu Sum 

membeli telur dari peternak-peternak lainnya, 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.

Suatu ketika pernah terjadi harga telur yang 

melambung tinggi, kira-kira terjadi pada tahun 

2014. Otak bisnis ibu Sum langsung bersinar 

kala itu, dia berpikir kalau punya telur dalam 

jumlah banyak, tentu ini akan menguntungkan. 

Ibu Sum ingin menambah ayam-ayam petelur 

yang siap bertelur. Namun untuk memenuhi 

keinginannya, Ibu Sum tidak siap dengan 

biaya yang dianggapnya terlalu mendesak. 

Selanjutnya dicari lembaga pembiayaan yang 

bisa mewujudkan niatnya.

“Tidak disangka, proses penambahan modal kerja 

langsung disetujui oleh Sahabat UKM. Langsung 

saya belikan polet atau ayam siap bertelur. 

Alhamdulillah telur-telur saya bisa mengikuti 

harga telur yang sedang melambung saat itu,” 

lanjut Ibu Sum bersemangat. 

Pasangan suami istri yang kini telah dikaruniai 

3 orang anak, dimana 2 orang diantaranya 

sudah menikah dan yang paling bontot masih 

meneruskan kuliahnya. Kini tinggal memetik 

hasilnya saja. Usaha yang telah dirintisnya sejak 

lama sudah berjalan dengan baik, dibantu oleh 

2 orang karyawannya. Belum lagi usaha ternak 

bebek yang sedang dirintisnya juga. 

Berkat keuletan, pantang menyerah dan 

ketekunan inilah Ibu Sum meraih sukses. Tanpa 

kita-kiat itu, akan sulit untuk memajukan usaha. 

Bantuan dari pihak luar, hanya sebagai pemanis 

saja untuk mempercepat usahanya secara instan. 

“Terima kasih untuk Sahabat UKM, yang sudah 

membantu kami untuk maju, sudah membuat 

kami nyaman dan selalu dipermudah setiap 

ada kesulitan,” ucap Ibu Sum mengakhiri 

pembicaraan. ***

Tidak ada batasan dalam membeli telur Ibu Sumiati. 
Pembeli dapat membeli secara eceran atau partai besar
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Hangatnya Omset Puluhan Juta, Berkat Mie Ayam
si Gajah Mungkur
Bapak Wardi di Mojokerto, Jawa Timur

Siapa yang suka mie ayam? Pasti banyak yang 

suka. Masyarakat Indonesia tidak asing dengan 

makanan yang satu ini. Pedagangnya tidak sulit 

kita temui, ada banyak sekali pedagang yang 

berjualan hidangan ini, mulai dari yang resto 

mewah, sampai di pinggir jalan. Namun jangan 

salah, dari semangkuk mie ayam sederhana, ada 

rezeki di dalamnya.

Salah satu pedagang yang menjemput rezeki 

dari berjualan mie ayam, adalah Bapak Wardi 

yang sudah berjualan mie ayam sejak tahun 

2000. Terhitung sudah 19 tahun, pria yang 

lahir di Karanganyar Jawa Tengah, merantau ke 

Surabaya, hanya untuk berjualan mie ayam. Kini 

pria berusia 39 tahun ini, menikmati rezeki dari 

usaha yang ditekuninya. 

Sebelum terjun ke dunia mie ayam atau tepatnya 

tahun 1995, Pak Wardi terlebih dahulu merantau 

ke Jakarta untuk belajar membuat mie ayam, 

lalu didistribusikan ke warung mie ayam milik 

kakaknya, yang sudah dulu membuka usaha mie 

ayam. 

Saat itu, pengetahuannya seputar mie ayam 

masih nol, di tempat kakaknya Pak Wardi belajar 

banyak tentang mie ayam, mulai meracik bumbu, 

membuat mie dan cara menyajikannya. Ditempat 

kakaknya bukan hanya mie ayam saja yang 

dijual, namun ada juga bakso dan soto mie, yang 

kesemuanya dipelajari oleh Pak Wardi.

Setelah dirasa cukup ikut kakaknya belajar dan 

berjualan mie ayam, Pak Wardi memutuskan 

untuk kembali ke Surabaya, tempat perantauan 

awal. Dengan berbekal ijazah SD, Pak Wardi 

mencoba keberuntungan, dengan membuka mie 

Bakso dengan menggunakan gerobak. Hanya 

berjalan 3 tahun, atau tepatnya pada tahun 

2000, Pak Wardi pindah haluan untuk berjualan 

mie ayam.
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Hal ini, dikarenakan harga daging untuk 

membuat bakso sangatlah mahal, sedangkan 

mie ayam hanya menggunakan bahan baku dari 

tepung, dengan harga terjangkau. Sehingga 

keuntungannya cepat naik. 

Sama halnya dengan berjualan bakso, untuk 

berjualan mie ayam ini, Pak Wardi tetap 

menggunakan gerobak, berjalan mengelilingi 

komplek dari rumah ke rumah, bahkan sering 

pelanggan,” ucap Pak Wardi penuh semangat.

Layaknya roda yang sedang berputar, Pak Wardi 

kerap menjumpai pengalaman-pengalaman yang 

tak terlupakan, selama masih menggunakan 

gerobak dorong. Mulai dari postingan di media 

sosial, ada yang bilang kalau daging ayamnya 

dari daging tikus, pernah diancam mau dibunuh, 

sampai ketemu dengan makhluk gaib, hingga 

berbagai pengalaman lainnya.

Hidangan Mie Ayam Gajah 
Mungkur Pak Wardi

mangkal di pabrik-pabrik. 

Dalam menjalankan usahanya, Pak Wardi 

tidak segan-segan untuk bertanya kepada 

pelanggannya, mengenai cara memajukan 

bisnis, tentang mengelola keuangan, bagaimana 

menaikkan omset, hingga penilaian pelanggan 

tentang mutu atau rasa dari mie ayamnya.

Bahkan ada yang menyarankan kalau Pak Wardi 

sebaiknya memiliki tempat mangkal permanen.

“Saya menyadari kalau saya hanya lulusan SD, 

untuk itu saya banyak bertanya ke pelanggan 

saya, apapun saya tanyakan, mulai cara 

mengelola keuangan, bagaimana usahanya bisa 

maju, bagaimana menaikkan omset, bahkan saya 

langsung tanya ke pelanggan tentang mutu dan 

rasa mie ayam ini. Dengan demikian saya bisa 

langsung memahami, masukan-masukan dari 

“Pengalaman yang paling menyakitkan adalah 

saya diancam mau dibunuh, karena dinilai mie 

ayam saya merebut rezeki penjual mie ayam lain. 

Saat itu saya ditawari untuk jualan mie ayam 

di lokasi pabrik oleh satpam pabrik. Ternyata 

karyawan pabrik lebih menyukai mie ayam saya. 

Terus saya diancam mau dibunuh oleh salah satu 

pedagang di sana, kalau masih berjualan mie 

ayam lagi di pabrik. Meskipun di back up oleh 

satpam untuk tetap berjualan di pabrik, akhirnya 

saya yang mengalah. Rezeki bukan dari pabrik 

saja,” kenang Pak Wardi.

Akhirnya, setelah menggeluti usaha gerobak 

mie ayam, pada tahun 2006 Pak Wardi memiliki 

tempat mangkal yang permanen, dengan nama 

“Gajah Mungkur”. Meskipun telah memiliki 

tempat mangkal, Pak Wardi masih tetap 
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Pak Wardi menyiapkan 400-500 porsi  sehari dan 
habis dalam hitungan jam

menjalankan gerobaknya, untuk tetap berkeliling

menemui pelanggannya yang dijalankan oleh 

karyawannya.

Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, 

usaha Pak Wardi makin disukai oleh masyarakat

setempat. Meskipun terdapat beberapa 

pedagang mie ayam, namun mie ayam Pak Wardi

tetap ramai dikunjungi pelanggan. Hal ini terbukti 

dengan omset penjualannya yang selalu habis 

dalam hitungan jam.

“Awal buka mangkal, saya coba sedia 70-

100 porsi, ternyata jam 1 siang sudah habis. 

Keesokan harinya coba sedia 120 porsi, jam 1 

siang juga sudah habis. Meskipun di sekitar sini 

ada beberapa pedagang lainnya, ternyata hal 

ini bukan merupakan pesaing saya. Terbukti 

berapapun porsi yang saya sediakan, selalu 

habis dalam hitungan jam. Saat ini saya selalu 

menyiapkan 400-500 porsi setiap harinya,” lanjut 

Pak Wardi.

Dalam menjalankan usaha mie ayamnya, Pak 

Wardi dikenal sebagai pribadi yang tidak pelit 

ilmu, bahkan ia mengajarkan para karyawannya 

dan penjajanya untuk bisa memproduksi mie 

ayam sendiri, sehingga mereka semua nantinya 

bisa berjualan sendiri, juga dapat merasakan 

kesuksesan sebagai penjual mie ayam.

Saat ini, Pak Wardi memperkerjakan 18 orang 

karyawan untuk di 6 warung yang tersebar di 

daerah Porong, Gempol, Dukuh Sari dan Beji. 

Pak Wardi juga mempekerjakan sebanyak 16 

orang, untuk membuka usaha mie ayam memakai 

gerobak. Mie ayamnya di supply dari Pak Wardi, 

dan sebanyak 2 orang karyawan yang bertugas 

membuat mie sendiri.

Tepatnya tahun 2011, keinginan Pak Wardi 

memiliki aset akhirnya terwujud. Dibelinya 

sebidang tanah untuk dibangun ruko. Pak Wardi 

kemudian bertemu dengan Sahabat UKM pada 

tahun 2016, untuk mengajukan pinjaman modal 

kerja, yang akan dipergunakan membangun 

ruko diatas sebidang tanah yang dibelinya. 

Ruko 4 lantai tersebut saat ini dipergunakan 

untuk tempat pembuatan mie dan gudang untuk 

menyimpan tepung terigu.

“Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya ruko. 

Terima kasih Sahabat UKM atas kerja samanya, 
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atas pembiayaan yang diberikan kepada saya,” 

ungkap Pak Wardi.

Berbicara omset yang dicapai oleh Pak Wardi, 

saat ini menghabiskan 2.000 porsi setiap harinya, 

dari 6 warung. Artinya, apabila per porsi dijual 

dengan harga Rp8.000, maka bisa dipastikan 

penghasilan Pak Wardi dari berjualan mie ayam 

ini, mencapai ratusan juta perbulannya.

Baginya tekad yang bulat, iman yang teguh, 

hubungan baik dengan pelanggannya, dan 

semangat berbagi akan terus dijalankan, untuk 

terus menghidupkan mie ayam Gajah Mungkur di 

masa yang akan datang. ***

Kunjungan dari perwakilan mitra strategis Bank Sahabat 
Sampoerna melihat progres usaha Pak Wardi
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Lahirnya Pengusaha Kerbau dari Pasar Kerbau 
Terbesar di Dunia
Bapak Yusuf Rembon di Rantepao, Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan tepatnya di Tana Toraja, 

terdapat Pasar Hewan Bolu yang diklaim 

sebagai pasar kerbau terbesar di dunia, karena 

beragam jenis kerbau diperjualbelikan disini. 

Sehingga jumlah hewan bertanduk tersebut 

bisa mencapai 500 hingga 1.000 ekor yang 

diperjualbelikan.

Adapun harga kerbau yang dipasarkan, mulai dari 

yang paling murah seharga 14 Juta rupiah hingga 

ratusan juta rupiah. Diantara ratusan pedagang 

kerbau di pasar ini, terdapat salah seorang 

pedagang yang cukup besar diantara pedagang 

lainnya. Dialah Bapak Yusuf Rembon, laki-laki 

asli Toraja yang sukses menjual kerbaunya, sepak 

terjangnya mampu menjual puluhan kerbau 

setiap harinya. 

Berawal sebagai gembala kerbau milik juragan 

kerbau yang cukup besar kala itu, Pak Yusuf 

mendapat upah sebesar 100 ribu perminggu. 

Namun, berbekal waktu dan pengalaman Pak 

Yusuf mulai berpikir, untuk mencoba menggeluti 

usaha ini lebih serius. Bermodalkan kejujuran 

saat bekerja sebagai penggembala kerbau, Pak 

Yusuf mendapatkan uang dari sang juragan 

untuk membeli 1-2 ekor kerbau, untuk dijualnya 

kembali, sehingga tau besaran keuntungan yang 

diterimanya. Dari sinilah titik awal Pak Yusuf 

memulai usaha jual beli kerbau tersebut. 

“Modal kejujuran dan kepercayaan, wajib dimiliki 

oleh semua orang, dari sinilah saya diberikan 

modal untuk membeli 1-2 ekor kerbau dan 

mencoba untuk menjualnya. Sampai akhirnya 

saya memutuskan untuk membuka usaha jual 

beli kerbau,” kenang Pak Yusuf mengawali cerita 

saat dihubungi tim Buku Profil.

Kerbau-kerbau dijual secara berkeliling di Tana 

Toraja menggunakan mobil, cara inilah yang 

dijalani Pak Yusuf selama 2 tahunan. Hingga suatu 
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saat Pak Yusuf berpikir untuk mengembangkan 

usahanya, maka dicari pinjaman modal usaha 

ke salah satu lembaga pembiayaan di Toraja. 

Meskipun di Pasar Hewan Bolu sudah banyak 

yang menjual kerbau, tidak menjadikan saingan 

bagi Pak Yusuf, untuk ikut berbaur dengan 

pedagang lainnya di pasar itu. 

Pak Yusuf menggali pengalaman dari teman-

temannya yang sudah sukses. Banyaknya 

dan mengawal pembelian tersebut hingga 

dinaikkan ke kapal. 

Bila dibandingkan dengan berbagai jenis kerbau 

yang ada di Indonesia, kerbau yang dijual di 

pasar hewan Bolu ini fisiknya jauh lebih besar, 

kekar dan gemuk. Terutama adalah warna yang 

membuatnya menjadi spesial.

Berbagai jenis kerbau yang bisa ditemui di pasar 

Kerbau yang diperdagangkan di 
Pasar Bolu berkisar puluhan juta 
sampai miliaran rupiah

pedagang kerbau yang sudah ada waktu itu, 

menjadikan inspirasi sebagai pendorong Pak 

Yusuf untuk mengembangkan usahanya secara 

mandiri.

“Saya melihat banyak pedagang kerbau lainnya, 

saya menilai mereka bukan merupakan saingan 

saya. Justru dengan adanya mereka, mendorong 

saya untuk maju dan untuk memotivasi diri, guna 

meraih persaingan sehat,” ujarnya. 

Alhasil, usahanya terus berkembang. Kerbau-

kerbau yang dibelinya tidak lagi dari Toraja saja, 

namun dibeli dari luar provinsi seperti dari NTT, 

Flores dan lainnya. Tidak tanggung-tanggung, 

kerbau yang dibelinya hingga mencapai miliaran 

rupiah, yang mengharuskan Pak Yusuf memilih 

ini, antara lain; 

• Kerbau Saleko atau dikenal sebagai kerbau 

bule, yang harganya paling mahal yaitu bisa 

mencapai ratusan juta rupiah.

• Kerbau Bonga yaitu jenis kerbau yang 

bagian kepalanya saja seperti kerbau Saleko, 

sedangkan bagian badannya berwarna 

kelabu atau hitam.

• Kerbau Teken Langit yaitu jenis kerbau yang 

memiliki tanduk silang (satu menghadap ke 

atas, satu menghadap ke bawah). 

• Kerbau Balian serta jenis Kerbau Kudu yaitu 

kerbau hitam biasa yang harganya paling 

murah. 

Kerbau yang dijual Pak Yusuf beragam jenisnya, 

terutama kerbau yang diperuntukkan untuk 
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Pembeli menawar kerbau milik Pak Yusuf

pesta. Apabila masuk bulan ke 6 hingga ke 12, 

inilah bulan yang dinantikan oleh para pedagang 

kerbau di Toraja. Karena pada bulan-bulan ini, 

merupakan bulan diselenggarakan pesta adat 

untuk menghormati sanak saudaranya yang telah 

meninggal. Jadi kerbau ini merupakan sesajian 

yang wajib ada, untuk acara adat penguburan 

khas Toraja. Pada bulan-bulan ini, ratusan bahkan 

ribuan kerbau berhasil di jual oleh Pak Yusuf.

Kesuksesan Pak Yusuf, diwarnai juga dengan 

keluh kesah yang diceritakan olehnya. Lambatnya 

pembayaran oleh para pembeli, yang kadang baru 

dilunasi selama 1 hingga 2 minggu, ini menjadi 

kendala terutama untuk mengatur perputaran 

uang dengan modal yang sangat pas-pasan. Hal 

ini dikarenakan setiap melakukan pembelian 

kerbau, Pak Yusuf selalu membayar secara tunai 

kepada penjualnya. Tidak ada yang memberikan 

pembayaran bertempo, apalagi kerbau-kerbau 

yang di beli oleh Pak Yusuf berasal dari luar kota. 

“Kendala utama yang sering saya hadapi, adalah 

lambatnya pembayaran dari pembeli dengan 

modal yang terbatas. Pembeli banyak yang 

membayar secara bertahap, sementara saya 

membeli kerbau-kerbau itu secara tunai. Jadi 

agak sedikit terganggu perputaran uang saya, 

untuk membeli kembali kerbau-kerbau untuk 

mengisi dagangan saya,” ujar Pak Yusuf serius.

Bercerita tentang saingannya sesama pedagang 

kerbau di pasar tersebut, yang jumlahnya 

hingga 200 orang, dengan santainya Pak 

Yusuf menjelaskan, bahwa ada trik tersendiri 

untuk memanjakan para pembeli maupun para 

pengantarnya agar membeli kerbau yang di jual 

oleh Pak Yusuf. Dikasihnya uang tips sebesar 500 

ribu rupiah per ekornya untuk para pengantar. 

Dengan cara seperti inilah, para pengantar lebih 

semangat membantu menjualkan kerbau-kerbau 

Pak Yusuf ke masyarakat Toraja. 

“Ya bagi-bagi rejekilah. Mereka kan membantu 

saya memasarkan kerbau saya ke orang-

orang. Jadi itu sebagai upah buat mereka, yang 

mengantarkan kerbau-kerbau ke para pembeli. 

Sedikitlah tipsnya cuma 500 ribu per ekornya. 

Kalau pedagang lain, saya tidak tahu trik apa 

yang diguanakan oleh mereka,”ucapnya. 
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Kesuksesan ini membuat Pak Yusuf ingin 

mencoba usaha yang baru lainnya. Sejak 

bertemunya dengan Sahabat UKM 4 tahun 

yang lalu, Pak Yusuf membuat usaha kos-kosan. 

Dikatakannya bahwa di Toraja ini banyak sekali 

perguruan-perguruan tinggi yang diminati dari 

luar kota. Pastilah mereka membutuhkan rumah 

untuk menetap selama menjalani proses belajar. 

Suatu pemikiran dan tindakan yang cukup 

realistis dan masuk akal yang dilakukan oleh Pak 

Yusuf.

“Semua orang pasti mempunyai keinginan untuk 

berkembang. Berkembang bukan saja dari 

usaha yang telah dirintisnya, tapi berkembang 

dalam artian mencoba usaha baru yang belum 

dipikirkan oleh orang lain. Nah, kebetulan disini 

ada beberapa perguruan tinggi yang sangat 

diminati oleh anak-anak dari luar kota. Pasti 

mereka membutuhkan rumah untuk bernaung 

selama mereka belajar. Kebetulan waktu itu 

ada lahan kosong yang dijual dekat salah satu 

perguruan tunggi, saya manfaatkan lahan kosong 

itu untuk membangun kos-kosan,” ungkapnya 

bersemangat. 

Hubungan baik yang terjalin selama ini dengan 

Sahabat UKM sangat dirasakan oleh Pak Yusuf, 

termasuk dengan karyawan Sahabat UKM 

cabang Rantepao. Karena Pak Yusuf merupakan 

penduduk asli di Kabupaten Toraja dan mengenal 

hampir seluruh pedagang di Kabupaten ini. 

“Mereka (karyawan Sahabat UKM, red) banyak 

yang minta masukan ke saya tentang karakter 

orang yang akan diberikan pinjaman. Kalau saya 

bilang jangan, ya mereka nurut, kalau saya bilang 

oke kasih, mereka langsung proses. Saya kenal 

semua karakter pedagang-pedagang disini,” 

ungkap Pak Yusuf menyakinkan sambil menutup 

pembicaraan. ***

Kerbau yang diperdagangkan di Pasar Bolu fisiknya jauh 
lebih besar, kekar dan gemuk
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Selamat Tinggal Karyawan, Kini Meraih Sukses 
Menjadi Pengusaha
Bapak M. Jaenuri di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Terdapat pepatah, hidup itu seperti roda, 

kadang di bawah, lalu bergerak ke atas. 

Seperti itu kisah pria satu ini. Dahulu pernah 

bekerja sebagai karyawan pada perusahaan 

distributor telur, lalu pernah diajak mitra untuk 

mendistribusikan sembako dan menjadi agen 

telur, roti dan minuman kemasan, tapi kini 

sukses menjalankan usaha penyewaan truk.

Bapak M. Jaenuri, pengusaha asal Pangkalan 

Bun yang memiliki ragam usaha. Kini Pak Jaenuri 

memiliki 4 unit truk yang disewakan, toko 

sembako, rumah makan dan toko jamu. Memiliki 

puluhan karyawan dan beromset ratusan juta 

per bulannya, walau sebelumnya sempat juga 

mencicipi kerasnya hidup jadi ‘bawahan’. 

Berawal pada tahun 2008, kala itu Pak Jaenuri 

bekerja di perusahaan penyalur telur yang 

memasok telur dari pulau Jawa. Seiring dengan 

tugasnya sebagai karyawan, Pak Jaenuri 

ditawarkan oleh salah satu mitra dari perusahaan 

tersebut, untuk menyalurkan sembako. Setali 

tiga uang, itulah yang dilakukan oleh Pak Jaenuri 

yang pintar memanfaatkan peluang. 

“Kebetulan waktu itu, saat saya bekerja di 

perusahaan penyalur telur, sedikit banyak saya 

sudah mempelajari seluk beluk usaha sendiri 

sebagai penyalur. Kenalan dari beberapa 

pemasok besar pun sudah saya kantongi. 

Kebetulan sekali ada salah satu mitra, dari 

perusahaan yang mengajak saya untuk memasok 

sembako. Spontan tanpa pikir panjang lagi, 

saya terima tewaran itu,” kenang Pak Jaenuri 

membuka pembicaraan.

Berjalan selama 3 tahun, Pak Jaenuri tidak lagi 

menjadi karyawan di perusahaan pemasok 

sembako dan telur, namun Pak Jaenuri kini 

sudah membuka toko dan kini menjadi agen 

besar untuk sembako. Meski sudah menjadi agen 
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besar sembako, Pak Jaenuri masih merasa ingin 

mencoba hal baru, yang belum pernah ia rasakan. 

Hingga suatu ketika, saat melintasi perkebunan 

sawit dan melihat para petani sawit sedang 

panen dan menaikkan kelapa sawitnya ke dalam 

truk. Ia melihat ada peluang bisnis di tempat itu. 

“Tiba-tiba saya berpikir, betapa sibuknya 

kegiatan di perkebunan sawit yang tidak pernah 

ada jedanya, pagi, siang dan malam. Aktivitas 

bidang ini sangatlah besar. Menurutnya, usaha 

sembako bukannya tidak berpotensi untuk maju, 

namun adanya persaingan pasar, serta banyaknya 

agen-agen yang mulai tumbuh, membuat usaha 

ini akan lama untuk berkembang. 

Dengan adanya usaha baru ini, jumlah tenaga 

kerja yang membantu Pak Jaenuri pun ikut 

bertambah. Jika dihitung, saat ini Pak Jaenuri 

sudah mempekerjakan sebanyak 14 orang, yaitu 

Toko sembako milik Pak Jaenuri 
sudah mempekerjakan 9 orang 
karyawan

di perkebunan tidak pernah berhenti, terlebih 

saat panen tiba. Tentunya kebutuhan jasa 

pengangkutan, sangat dibutuhkan sekali disana,” 

ujarnya.

Pak Jaenuri mulai berpikir, untuk membuka 

perusahaan jasa pengangkutan sendiri. Langkah 

pertama yang ia tempuh, mempelajari perputaran 

bisnis jasa pengangkutan. Ia mulai mengamati 

beberapa orang yang telah berprofesi jasa 

tersebut. Ia pun memulai bisnis yang baru, namun 

usaha sembako masih dijalaninya. 

Dengan bermodalkan 1 unit truk, yang dibelinya 

pada tahun 2014, Pak Jaenuri mencoba 

keberuntungan melalui bisnis baru ini. Beliau 

berkeyakinan, bahwa potensi untuk maju di 

4 orang supir truk, 1 orang bagian admin dan 

sebanyak 9 orang yang menjaga toko sembako. 

Kesuksesan Pak Jaenuri tidak semulus dengan 

apa yang dibayangkan, jatuh bangun dan kendala-

kendala yang dihadapi, selama menjalankan 

usaha sudah barang tentu dialami oleh Pak 

Jaenuri. 

Dari awal usahanya sebagai pemasok telur, 

Pak Jaenuri kerap dibohongi oleh pembeli, 

bahkan oleh karyawannya. Uang tagihan telur 

dengan nominal yang cukup besar, dibawa kabur 

oleh karyawannya. Ada juga pelanggan yang 

membawa kabur telurnya dan tidak di bayar.

Pengalaman yang membuatnya bahagia juga 
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Selain toko sembako dan jasa angkutan, Pak Jaenuri 
juga merambah usaha di bidang kuliner

sering dijumpai oleh Pak Jaenuri, misalnya ada 

karyawan yang sedang kesusahan, dengan baik 

hati dan ikhlas Pak Jaenuri tak segan-segan 

membantu karyawannya. Dia berpendapat, 

karyawan adalah harta bagi perusahaan, siapa 

lagi yang akan menjalankan bisnis, kalau bukan 

karyawannya. Prinsip inilah yang membuat usaha 

Pak Jaenuri makin berkembang. 

Bercerita mengenai keinginannya di masa yang 

akan datang. Pak Jaenuri mengatakan, bahwa 

dia mengharapkan semua usaha yang dijalaninya 

sukses. Selain itu Pak Jaenuri ingin mencoba 

menawarkan pupuk, kepada para petani sawit 

disini. 

“Karena mayoritas penduduk disini adalah 

petani sawit, pasti mereka membutuhkan pupuk. 

Nah, peluang ini akan menjadi sasaran saya 

berikutnya. Saya akan pelajari dulu mekanisme 

pengadaan pupuk disini,” ungkap Pak Jaenuri 

bersemangat. 

Dengan keyakinan usahanya untuk terus maju 

dan berkembang, Pak Jaenuri memberanikan 

untuk meminjam modal kerja ke lembaga 

keuangan, dipilihlah Sahabat UKM yang menjadi 

rekan Pak Jaenuri untuk mengembangkan 

usahanya. Melalui pinjaman modal kerja dari 

Sahabat UKM, dimanfaatkan oleh Pak Jaenuri 

untuk membeli tambahan kendaraan truknya. 

Lengkap sudah saat ini pak Jaenuri telah memiliki 

4 unit truk dengan ukuran besar.

Selain menambah unit kendaraannya, pinjaman 

modal kerja dari Sahabat UKM juga dipergunakan 

untuk menambah omset penjualan telurnya. Hal 

ini dikarenakan adanya perubahan pembayaran 

yang diinginkan pelanggannya, dengan cara 

memberikan tempo pembayaran. Hal ini sedikit 

mengganggu perputaran uang, untuk membeli 

kembali persediaan barang dagangan tokonya. 

Pria yang saat ini telah berusia 40 tahun, 

dikarunia 3 orang anak yang masih kecil, berkat 

pernikahannya dengan Ibu Turyati, wanita 

asli Pangkalan Bun. Pasangan suami istri yang 

memegang teguh komitmen ini, harus pintar 

membaca peluang, berharap kedepannya 

Sahabat UKM masih bisa membantu para 
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pengusaha-pengusaha di Pangkalan Bun, dan 

memberikan prioritas kepada para pengusaha, 

yang masih membutuhkan bimbingan dari pihak 

ketiga.

“Harapan kami, semoga kita bisa bekerja sama 

saling membantu dan membutuhkan. Untuk 

masukan, bunganya jangan tinggi-tinggi. Ha ha 

ha,” kelakar Pak Jaenuri menutup pembicaraan 

kali itu. ***

Pak Jaenuri yakin dengan pilihan usaha kulinernya juga 
dapat berkembang seperti usahanya yang lain
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Si Kue Mungil Manis yang Semanis Rejekinya
Bapak Beni Lesmono di Gresik, Jawa Timur

Apalah jadinya jika tepung terigu, telur, keju, 

gula dan berbagai macam campuran diaduk 

menjadi satu, kemudian dicetak dan diletakkan 

di dalam oven. Maka jadilah kue dengan bentuk 

kecil mungil, renyah. Itulah kue-kue kering yang 

sering dijumpai saat hari raya seperti Lebaran 

dan Natal, atau hari raya lainnya.

Kue kering atau cookies kerap menjadi salah satu 

hidangan yang wajib disajikan, jika hari raya 

tiba. Saat ini, kue kering juga dijadikan sebagai 

parcel atau bingkisan untuk diberikan kepada 

orang lain, sebagai bentuk tanda apresiasi, bakti, 

hormat dan sebagainya. 

Inilah yang mendorong Bapak Beni Lesmono, 

bersama istri tercintanya membuka usaha kue 

kering. Kue yang diberi nama Sofia Cookies, 

semakin laris. Usaha yang dirintisnya sejak 16 

tahun silam, kini sudah puluhan, bahkan ratusan 

reseller yang tersebar di Gresik dan Surabaya. “

“Awalnya saya hanya sebagai ibu rumah tangga, 

suami saya kerja sebagai kontraktor bangunan. 

Karena kebutuhan semakin banyak dan dapur 

harus tetep ngebul, akhirnya saya memberanikan 

diri untuk mencoba membuat kue-kue kering. 

Waktu itu hanya saat masa lebaran saja. Hanya 

modal 50 ribu rupiah saja sudah dapat 6 toples 

kue,” ungkap ibu Diah (istri Pak Beni) saat ditemui 

di lokasi usaha di daerah Wiyung. Pendidikan 

sang istri yang lulusan SMK jurusan Tata Boga 

ini, menjadi salah satu pendorong lainnya untuk 

membuka usaha kue kering ini.

Membuat kue kering yang hanya mengandalkan 

perayaan hari besar saja, dirasakan oleh Ibu Diah 

sangatlah kurang. Ibu Diah kemudian mencoba 

untuk membuat kue-kue basah. Dengan 

penambahan kue-kue basah ini, penghasilan Pak 

Beni dari usaha keras sang istri membuahkan 

hasil. Selanjutnya pasangan suami istri ini serius 

untuk mengembangkan usahanya.
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Akhirnya pada tahun 2013, Pak Beni memutuskan 

untuk berhenti bekerja sebagai kontraktor, dan 

akan fokus membesarkan usaha kue kering 

bersama istri tercintanya. Usaha kue yang diberi 

nama Sofia Cookies ini diambil dari anaknya yaitu 

Sofia, yang saat ini masih duduk di bangku SMP. 

Kue kering yang diproduksi oleh Sofia Cookies, 

berbagai macam jenis, mulai dari nastar, semprit, 

lidah kucing, kastengel, sagu keju, putri salju dan 

sebagainya. Hampir 30 jenis kue kering yang 

berjualan dari rumah ke rumah, yang dianggapnya 

masih cara lama. 

Setelah usahanya berjalan selama 4 tahun, 

Ibu Diah merasa kewalahan untuk memenuhi 

pesanannya, maka diberdayakan beberapa 

tetangganya untuk membantu. Mulai dari 2 

orang karyawan, hingga saat ini Ibu Diah sudah 

mempunyai karyawan sebanyak 50 orang. 

Awalnya hanya berjualan 
sendiri, kini Sofia Cookies sudah 
mempunyai 50 karyawan

nikmat, disukai banyak pelanggan, yaitu memiliki 

keseimbangan rasa antara manis, gurih dan 

sebagainya.

Tahun pertama, Ibu Diah menjalankan usaha kue 

kering ini belum mempunyai karyawan. Usahanya 

dijalankan sendiri oleh ibu Diah, dari pesanan 

yang dimulai dari saudaranya, tetangganya dan 

teman-temannya, ibu Diah mulai yakin kalau 

kuenya semakin diminati oleh banyak orang. 

Meskipun di sekitar rumahnya banyak yang 

memiliki usaha kue kering yang sama, bukan 

menjadikan hambatan bagi Ibu Diah untuk 

berkembang. Menurutnya, berjualan dengan 

metode reseller akan lebih cepat meraup 

keuntungan, menambah omset, ketimbang 

Penambahan karyawan ini didasari oleh 

banyaknya reseller yang mengeluhkan pesanan 

kuenya, yang tidak sesuai jumlahnya. Hal ini 

diakui oleh Ibu Diah, kalau pesanan dari reseller 

yang berjumlah ratusan reseller, membuat 

kewalahan. Sehingga diperlukan penambahan 

karyawan untuk memenuhi semua permintaan 

ini.

“Setiap tahun kami selalu diprotes oleh reseller. 

Karena hampir semua reseller kami kurangi 

pesanannya. Akhirnya untuk menghindari 

mereka kecewa, kami menambah jumlah 

karyawan, untuk membantu produksi kue kami. 

Saat ini, kami memiliki karyawan sebanyak 15 

orang dan setiap hari raya, karyawan kami bisa 

mencapai 50 orang, sebagian besar ibu-ibu yang 
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Produksi kue akan meningkat pesat pada hari-hari 
besar keagamaan

berada di sekitar rumah, yang belum mempunyai 

pekerjaan,” ungkap Ibu Diah. 

Jika menghadapi musim hari raya Lebaran atau 

Natal, produksi kue mencapai 500–1.000 toples 

per hari, atau hampir dua kali lipatnya. “Kalau 

bulan puasa dan lebaran, penjualan naik drastis 

dibandingkan dengan hari biasanya. Dalam 

hitungan rupiah, per bulan omset kami mencapai 

350 juta rupiah, tapi kalau musim hari raya, kami 

bisa meraup omset lebih besar lagi,” ungkap Ibu 

Diah penuh semangat. 

Keluhan reseller menjadi tantangan tersendiri 

bagi Ibu Diah dan Pak Beni. Menurutnya, 

jika usahanya ingin maju, maka harus berani 

menambah jumlah tenaga atau karyawan. 

Kurun waktu 16 tahun, menggeluti bidang usaha 

kue kering ini, Pak Beni maupun istrinya Ibu Diah, 

sama sekali tidak pernah menjumpai hal-hal atau 

pengalaman buruk, yang menimpanya. Bahkan 

sebaliknya, pengalaman baik selalu menyertai 

keluarga ini.

Tiap tahun, Pak Beni dan Ibu Diah selalu 

mendapatkan ide-ide baru, ilmu-ilmu baru untuk 

inovasi usaha kue keringnya. Tak tanggung-

tanggung, fasilitas untuk berinovasi tersebut 

didapat dari luar, hal ini tidak pernah didapat oleh 

usaha kue kering lainnya, di Wiyung Kabupaten 

Gresik ini. 

Tidak puas hanya berjualan kue kering, Pak 

Beni berkeinginan untuk menjadikan rumahnya 

sebagai pabrik kue dan memiliki banyak toko. Pak 

Beni hanya memiliki ruang kerja pembuatan kue 

yang jadi satu dengan tempat tinggalnya. Begitu 

pula dengan toko, Sofia Cookies belum memiliki 

toko di tempat lain. Yang ada sekarang hanyalah 

show case untuk meletakkan kue-kue contoh 

buatannya.

Tepatnya tahun 2017, Pak Beni memperoleh 

pinjaman modal kerja dari Sahabat UKM, yang 

dipergunakan untuk memperluas toko yang ada 

dirumahnya, dan menambah ruang kerja untuk 

pembuatan kue. “Alhamdulillah, usaha yang kami 

jalani tumbuh semakin besar, kebutuhan akan 

tempat penyimpanan kue dan ruang pembuatan 
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kue harus diperluas. Mau tidak mau, kami harus 

berani mengambil pembiayaan dari luar. Sahabat 

UKM lah yang bagus pelayanannya dan cocok, 

sebagai lembaga pembiayaan untuk menambah 

modal kerja kami,” ungkap Pak Beni melengkapi. 

Pak Beni yang memiliki prinsip, bekerja keras 

pantang mundur, dan selalu berinovasi dengan 

usaha ini, telah dikaruniai 3 orang anak yang 

masih duduk di TK, SD dan SMP. Sukses selalu 

untuk Pak Beni dan Ibu Diah. ***

Pinjaman dari Sahabat UKM dipakai untuk memperluas 
toko dan menambah ruang kerja pembuatan kue
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Pahlawan Bagi Keluarganya 
Ibu Kartini di Makassar, Sulawesi Selatan

Sukses merupakan sebuah perjalanan, bukan 

tujuan akhir. Mungkin inilah yang menjadi 

prinsip Ibu Kartini, seorang penjual pakaian 

yang mempunyai 2 toko di daerah Daya, salah 

satu daerah kecil di Kota Makassar. Meskipun 

toko yang dia kelola awalnya milik orang 

tuanya, kini usahanya telah berkembang pesat 

atas kerja kerasnya.

Namun, melihat titik balik sebelum dia sukses, 

ternyata banyak liku-liku yang dihadapi Ibu 

Kartini. Berbagai kemajuan teknologi dan 

perkembangan zaman yang serba cangih, cepat 

serta praktis, banyak produk yang beraneka 

ragam, yang dapat digunakan untuk kebutuhan 

manusia. Baik itu kebutuhan primer maupun 

sekunder. 

Salah satunya yang dapat mempengaruhi 

kehidupan adalah industri pakaian. Pakaian 

menjadi kebutuhan primer dan perkembangan 

pakaian sangat segnifikan, hal ini terbukti dengan 

berbagai macam model pakaian yang beraneka 

ragam dan kebutuhannya. 

Menyikapi kondisi tersebut, tidak sedikit 

orang membuka usaha menjual pakaian jadi. 

Selain banyak ragam dan corak yang selalu 

berubah setiap waktunya, usaha ini juga dapat 

menghasilkan omset jutaan rupiah dalam waktu 

singkat.

Ibu Kartini, sejak masih di bangku kuliah pada 

tahun 2009, sudah membantu orang tuanya 

berjualan pakaian. Selang waktu 5 tahun, Ibu 

Kartini diberikan kepercayaan oleh orang tuanya, 

untuk mengelola dan meneruskan toko pakaian 

milik orang tuanya. Meskipun saat itu sudah 

banyak toko yang menjual pakaian, namun hal 

ini bukan menjadikan kendala bagi Ibu Kartini. 

Bahkan saat ini Ibu Kartini sudah mempunyai 2 

toko pakaian, yaitu di Mall dan di Pasar. Rencana 
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berikutnya akan membuka toko di rumahnya 

sendiri. 

“Keluarga saya memang semuanya 

berwiraswasta. Jadi saya ikut berkecimpung juga 

di dunia wiraswasta. Kebetulan yang dijalankan 

oleh keluarga saya adalah toko pakaian. Sejak 

kuliah, sudah diajarkan berdagang pakaian oleh 

orang tua saya, dengan membantu di tokonya,” 

ujarnya mengenang masa lalunya.

Bukan omong kosong, apa yang diutarakan 

oleh Ibu Kartini. Jiwa wiraswasta yang ada 

dalam diri Ibu Kartini terbukti benar. Beberapa 

bulan menjalankan usaha orang tuanya ini, Ibu 

Kartini sudah memperoleh kepercayaan dari 

toko-toko pakaian yang ada di Jakarta untuk 

melengkapi tokonya. Kepercayaan itu antara lain, 

diperbolehkannya Ibu Kartini untuk membeli 

dan membayar dengan cara tempo satu bulan. 

Kepercayaan yang tidak didapat oleh toko-toko 

lain yang ada di mall.

Untuk menghadapi persaingan dengan toko 

lainnya, Ibu Kartini tidak melakukan survey 

harga atau membandingkan harga dengan toko 

lainnya, bahkan tidak ada promo-promo menarik 

untuk menjaring pelanggannya. Dalam benak Ibu 

Kartini, menjual produk yang berkualitas, maka 

produk akan dicari oleh pembeli. Untung sedikit, 

tidak menjadi masalah bagi Ibu Kartini. Selain itu, 

Ibu Kartini tidak suka menjual barang yang sama 

dengan toko-toko lainnya. 

“Saya menjual barang yang berkualitas. Soal 

hargapun saya tidak pernah membandingkan 

dengan toko sebelah, saya lebih mementingkan 

kualitas dari pada harga, yang penting ada 

untung,” ucapnya. 

Seiring dengan perjalanannya menggeluti dunia 

pakaian ini, Ibu Kartini kerap mengalami kerugian, 

yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. 

Sebut saja ada barang yang terjual, namun tidak 

dimasukkan dalam pencatatan. Suatu ketika ada 

pembeli yang ingin menukar pakaian yang dibeli 

dari tokonya, setelah di cek ternyata tidak ada 

dalam catatan penjualan, namun bukti kuitansi 

memperlihatkan telah melakukan pembelian 

di tokonya. Selain itu, pernah juga mengalami 

barang yang hilang.

Dalam menghadapi itu semua, Ibu Kartini tidak 

langsung mengeluarkan karyawan tersebut. 

Namun, dinasehati karyawan tersebut dengan 

baik-baik, dengan cara kekeluargaan. Hal seperti 

inilah yang membuat karyawan semakin betah, 

merasa memiliki, sehingga bisa menjalankan 

tugasnya dengan baik serta bekerja dengan 

sepenuh hati. 

Kemajuan suatu usaha pasti ada faktor lain 

yang mendukungnya. Entah itu datangnya dari 

luar, atau dari lingkungannya sendiri. Sama 

halnya dengan usaha Ibu Kartini ini. Dengan 

bantuan teman-teman, usaha pakaian Ibu Kartini 

berkembang pesat dan dikenal orang. 

Sistem reseller yang diterapkan oleh Ibu Kartini 

membuahkan hasil. Banyak reseller yang menjual 

baju-baju milik Ibu Kartini bahkan ada yang 

membuka toko pakaian sendiri yang pakaiannya 

dari Ibu Kartini. 

“Maju dengan cara instan, dengan menggandeng 

teman-teman untuk menjadi reseller. Terbukti 

sampai sekarang jumlah reseller yang ada, 

jumlahnya hingga puluhan orang,” ujar Ibu 

Kartini. 

Untuk berjualan secara online, dikatakan oleh 

Ibu Kartini bahwa saat ini masih belum berpikir 

kearah tersebut. Dirasakannya kalau berjualan 

secara online harus banyak yang perlu disiapkan, 

antara lain administrasi, packing dan pengiriman. 

Belum ada yang fokus dengan hal ini. Maklumlah, 
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jumlah karyawan hanya 3 orang untuk 2 toko ini.

Kemajuan secara instan lainnya yang dilakukan 

oleh Ibu Kartini, adalah dengan menggandeng 

lembaga jasa keuangan yang bersedia 

meminjamkan modal kerja. Tepatnya tahun 2016, 

Ibu Kartini mendapat pinjaman modal kerja 

dari Sahabat UKM. Menurutnya Sahabat UKM 

prosesnya sangat cepat dan tidak berbelit-belit.

Pinjaman modal kerja tersebut, langsung 

dipergunakan untuk menambah persediaan 

pakaian di tokonya. Secara kebetulan pada saat 

itu, bertepatan dengan hari raya, dimana momen 

tersebut sangat ramai permintaan akan pakaian. 

Selain itu pinjaman modal kerja dari Sahabat 

UKM dipergunakan untuk kepentingan keluarga. 

“Sebenarnya pengajuan saya hanya coba-

coba saja, saya mengajukan ke beberapa jasa 

keuangan. Intinya saya tidak mau ribet dan 

prosedur macam-macam. Ternyata Sahabat 

UKM yang lebih dahulu menyetujui permohonan 

saya. Prosesnya cepat dan tidak banyak 

persyaratannya,” kenang ibu Kartini sambil 

berbinar-binar, menutup pembicaraan. ***
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Tantangan Berat Bisnis Alat Berat, Tetap Bisa 
Menguntungkan
Bapak Ilham Wahab di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara 

agraris, artinya banyak penduduknya yang 

bekerja di sektor pertanian. Hingga akhir tahun 

2018, BPS mencatat lebih dari 28% penduduk 

bekerja di Indonesia berprofesi sebagai petani. 

Banyaknya jumlah petani ini menimbulkan 

kebutuhan akan alat-alat pendukung pertanian, 

mulai dari yang ringan seperti pupuk, bibit, 

hingga alat berat seperti traktor.

Bagi sebagian orang, kebutuhan masyarakat 

terhadap alat pertanian merupakan kesempatan 

yang tidak bisa dilewatkan. Sebuah kesempatan 

untuk menjalankan bisnis yang menjadi solusi 

bagi kebutuhan tersebut. Kesempatan inilah 

yang diambil oleh Pak Ilham, pria asal Sidenreng 

Rappang (Sidrap) yang berprofesi sebagai penjual 

traktor.

Saat itu Pak Ilham yang baru berusia 24 tahun 

memutuskan untuk menjadi seorang penjual 

traktor pada tahun 2012. Ia meneruskan usaha 

orang tuanya yang merupakan satu-satunya 

penjual traktor, di kota Sidrap sejak tahun 1999. 

Pak Ilham tak serta-merta hanya meneruskan 

usaha keluarga. Berbekal pengetahuan mesin 

yang ia miliki, menjadi penyebab utama ia 

memutuskan untuk mengambil alih usaha 

penjualan traktor milik orang tuanya.

Pada awalnya selain menjual, Pak Ilham juga 

menyediakan jasa sewa traktor. Pelanggannya 

kebanyakan adalah para petani di Sidrap, karena 

memang mayoritas penduduknya berprofesi 

sebagai petani. Saat itu ia hanya memiliki 3 

buah traktor untuk disewakan. Sayang, usaha 

penyewaan traktornya tak bertahan lama.

“Traktor yang saya sewakan jadi rusak. Ya 

maklum sering dipindah tangankan. Kita kan 

tidak bisa mengontrol bagaimana cara mereka 

pakai,” ungkap Pak Ilham kepada tim redaksi. 
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Sejak saat itu Pak Ilham tidak lagi melayani jasa 

sewa, tetapi hanya jual beli traktor saja.

Pak Ilham mendapatkan pasokan traktor dari 

2 tempat. Khusus traktor baru dia dapatkan 

dari Parepare, sedangkan traktor bekas dari 

Kendari. Selain menjual traktor baru, Pak Ilham 

juga menjual traktor bekas. Berkat keterampilan 

mesin yang dimilikinya, dia selalu dapat 

memastikan bahwa semua traktor yang dia jual 

kesulitan untuk memenuhi jumlah pesanan, 

terutama yang berasal dari Bone. Bukannya tidak 

ada pasokan, tapi dia kekurangan modal untuk 

membeli traktor dari Parepare maupun Kendari.

“Saat itu tahun 2015, Alhamdulillah pesanan 

semakin banyak, tapi Saya sempat bingung cari 

modal untuk beli traktor. Eh untungnya ketemu 

sama Sahabat UKM,” Pak Ilham melanjutkan.

Selain menjual, Pak Ilham juga 
dapat melakukan servis mesin 
traktor di bengkelnya

berada dalam kondisi prima. Keterampilan mesin 

yang dia miliki juga menjadi nilai tambah, karena 

berkat itu Pak Ilham dapat memberikan after 

sales service, jika terdapat masalah pada traktor 

yang ia jual. Hal ini jugalah yang menyebabkan 

penjualan traktornya berkembang dengan pesat.

“Tak lama setelah saya ambil alih usaha traktor 

itu, muncul penjual lain di Sidrap. Untungnya 

Saya selain jual, juga bisa memperbaiki kalau 

ada masalah, tapi khusus untuk yang beli traktor 

di saya loh ya. Alhamulillah pelanggan tidak 

kemana-mana, malahan semakin banyak, bahkan 

banyak yang dari Bone,” lanjut Pak Ilham.

Bersamaan dengan semakin besarnya usaha 

penjualan traktor miliknya, Pak Ilham kian merasa 

Tak begitu lama Pak Ilham pun mendapatkan 

pembiayaan dari Sahabat UKM. Pak Ilham 

menggunakan pembiayaan tersebut untuk 

menambah modal membeli traktor dan 

membuka cabang di Bone. Dengan dibukanya 

cabang tersebut Pak Ilham pun lebih mudah 

melayani pelanggannya, yang berasal dari luar 

kota. Dengan bantuan 5 orang karyawan, dia 

mampu mengelola kedua tokonya hingga sukses 

seperti sekarang.

Penjualan mesin traktor mengikuti masa tanam 

dan panen padi. Pada musim non-panen, biasanya 

Pak Ilham hanya dapat menjual 5-10 unit traktor 

saja. Namun, saat musim panen Pak Ilham bisa 

menjual hingga 50 buah traktor. Keuntungan 

yang didapat dari musim panen itulah untuk 
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Pak Ilham memasok traktornya dari kota Kendari 
dan Parepare

mencukupi kebutuhan hidupnya di saat non-

panen, tentu ditambah dengan keuntungan dari 

jasa perbaikan traktor yang dia tawarkan.

Kesuksesan yang Pak Ilham dapat bukannya 

tanpa hambatan. Beberapa pengalaman 

kurang mengenakkan pun pernah dia rasakan. 

Traktor bukanlah barang murah, jadi banyak 

pelanggannya yang membeli dengan cara kredit. 

Saat musim non-panen para petani kurang 

mendapatkan pemasukan. Terlebih lagi sejak 

akhir tahun 2019, hingga awal tahun 2020 

terdapat kemarau panjang di Sidrap. Hal ini 

menyebabkan petani terlambat untuk membayar 

angsuran atas pembelian traktor kepada Pak 

Ilham.

“Rasanya belum pernah saya mengalami 

kemarau seperti ini. Kasihan petani sawahnya 

kering, berimbas ke saya jadi kering juga 

dompetnya,” kelakar Pak Ilham kepada tim 

redaksi. Menghadapi hal tersebut Pak Ilham 

hanya bersabar dan berharap semoga kemarau 

cepat berlalu.

“Namanya juga cuaca, tidak bisa kita kontrol. 

Saya cuma bisa berdoa semoga hujan segera 

turun,” lanjutnya.

Di luar pekerjaannya sebagai penjual traktor, Pak 

Ilham adalah seorang ayah dari 2 orang putra. 

Masing-masing berusia 2 dan 5 tahun. Pak Ilham 

berharap agar usahanya semakin besar dan kelak 

bisa diteruskan oleh kedua putranya, selayaknya 

dia meneruskan usaha ayahnya dahulu.  ***
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Suami Istri Putar Haluan Dagangan Gara-Gara
Si Jago Merah
Ibu Mulyani di Kolaka, Sulawesi Selatan

Meski hanya terletak di bagian paling bawah, 

sepatu tidak hanya menjadi pelindung atau alas 

kaki semata, tetapi telah berubah fungsi sebagai 

salah satu fashion untuk menunjang penampilan. 

Kebanyakan orang, sepatu merupakan salah 

satu benda pelindung kaki sekaligus untuk 

fashion yang melengkapi gaya sehari-hari.

Pepatah mengatakan bahwa pasangan terbaik 

itu adalah sepasang sepatu, bentuknya tak persis 

sama namun serasi, saat berjalan tak pernah 

kompak tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti 

posisi, namun saling melengkapi. Bila yang satu 

hilang yang lain tak memiliki arti. 

Filosofi itu menjadi latar belakang Bapak Haji 

Sultan Manaba berputar haluan, dari berjualan 

pakaian ke usaha penjualan sepatu dan sandal. 

Tepatnya tahun 1986. Pak Haji, panggilan akrab 

Bapak Sultan Manaba ini menceritakan awal 

mula dirinya bersama Ibu Mulyani sang istri 

membangun usaha jual beli sepatu di salah satu 

pasar di Kolaka Makassar. 

Jual beli pakaian yang telah dibangun cukup lama 

akhirnya ludes termakan si jago merah. Musibah 

yang tak terlupakan ini justru membuat babak 

baru, dari kesuksesan pak Haji menjalankan 

bisnis sepatunya. 

“Dulu kami kena musibah terbakarnya kios 

pakaian kami di pasar. Atas kejadian ini saya 

berpikir untuk mencoba membuka usaha baru 

dan kebetulan saya punya banyak teman yang 

sudah membuka usaha grosir sepatu. Disarankan 

agar saya membuka toko sepatu yang nanti 

barang-barangnya dari teman saya. Ya sudah, 

akhirnya berkat dukungan dan saran dari teman-

teman, saya mencoba berjualan sepatu,” papar 

Pak Haji bercerita. 

Selain diisi dengan sepatu-sepatu dari teman-
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temannya, Pak Haji juga membeli kebutuhan 

tokonya dari Jakarta, Bandung dan Bogor. 

Tentunya mengikuti model yang lagi nge-trend di 

kota-kota tersebut.

Pak Haji mempunyai prinsip bahwa usaha 

sebaiknya berdampingan dengan yang lainnya, 

karena sebagai makhluk sosial, tak bisa hidup 

sendiri, tetapi harus berinteraksi dengan lainnya. 

Artinya dalam menjalankan usaha ini, Pak Haji 

pak Haji telah memiliki 4 kios dimana 2 kiosnya 

dikelola oleh anak-anaknya, sedangkan 2 kios 

lagi dikelola oleh pak Haji bersama dengan sang 

istri. 

Kesemua kiosnya itu terletak berdekatan dengan 

kios yang ada di pasar, hal ini untuk memudahkan 

berkordinasi antar kios lainnya. Dengan hanya 

dibantu oleh 4 orang karyawannya, usaha sepatu 

dan sandal Pak Haji semakin berkembang. 

Pak Haji memasok kebutuhan 
sepatunya dari Jakarta, Bandung 
dan Bogor

secara aktif selalu menjaga hubungan baik 

dengan teman-temannya yang menjual grosir 

sepatu dan juga menjaga hubungan baik dengan 

pelanggannya. 

“Dengan menjalankan prinsip seperti itu, 

Alhamdulillah usaha yang saya jalankan ini tidak 

menemui kendala yang berarti, atau pengalaman 

yang tidak menyenangkan. Selain itu saya tidak 

mau ada beban. Saya tidak mau membatasi 

pelanggan atau membatasi grosir-grosir tertentu 

untuk mengisi toko saya,” ujarnya melanjutkan 

pembicaraan. 

Sejak awal membuka usaha jual beli sepatu 

dan sandal ini, Pak Haji sudah menempati kios 

miliknya sendiri yang berada di pasar. Saat ini 

Bayangkan saja omset yang diterima pak Haji 

dari ke empat kiosnya, berkisar ratusan hingga 

dua ratusan juta rupiah perbulannya. Suatu 

prestasi yang sangat membanggakan bagi 

pasangan suami istri ini. 

“Kalau soal omset, ya Alhamdulillah dari 4 kios 

sekitar 150-200 juta per bulan,” ujar Pak Haji 

bersemangat.

Menyinggung soal pembayaran secara tempo 

yang diberikan oleh grosir-grosir langganannya, 

Pak Haji enggan untuk membayar secara tempo. 

Dia lebih baik membayar secara tunai, atau 

dengan menggunakan cek atau giro. Entah apa 

alasannya tidak disinggung oleh pak Haji.

Pak Haji yang usianya sudah hampir 60 tahun 
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Pak Haji ingin ke empat orang anaknya kelak 
meneruskan usaha sepatunya

ini tetap berkeinginan untuk membesarkan 

usahanya. Salah satunya adalah ingin membuat 

lantai dua, di atas ruko yang ditempatinya 

sekarang. 

Dengan cara ini Pak Haji tidak perlu membuka 

kios baru untuk menambah omsetnya, dengan 

cara meningkatkan rukonya ini dirasakan 

sudah cukup untuk menambah omset. Namun 

keinginannya itu masih dia pertimbangkan lagi. 

Bercerita tentang pengalamannya bersama 

Sahabat UKM, Pak Haji mengutarakan bahwa 

saat itu pinjaman modal kerja yang diperoleh dari 

Sahabat UKM dipergunakan untuk menambah 

permodalan grosir dan sebagai dana taktis 

hariannya. Saat ini Pak Haji sudah dikenal sebagai 

toko grosir sepatu dan sandal, di wilayah Kolaka 

ini. 

“Kalau tidak salah, akhir tahun 2016 saya 

mendapat pinjaman modal dari Sahabat UKM. 

Saat itu saya sudah kenal teman-teman yang 

bekerja di bank-bank disini, dan sebagian ada 

yang pindah ke Sahabat UKM. Ya lumayanlah, 

buat nambah permodalan grosir dan juga untuk 

dana taktis, guna kebutuhan pembayaran lain-

lainnya,” papar pak Haji mengenang masa lalunya.

Pak Haji Sultan dan Ibu Mulyani kini tinggal 

menikmati hasilnya di masa tuanya. Pasangan 

suami istri yang sudah memasuki kepala 5 ini 

telah mempunyai 11 orang cucu dari 4 anaknya 

yang sudah berkeluarga. Satu orang anaknya 

sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Yang Maha 

Kuasa. Tinggallah 4 orang anaknya yang siap 

untuk meneruskan usaha orang tuanya.

“Inshaa Allah, anak-anak siap untuk meneruskan 

usaha ini. Dan semoga Sahabat UKM masih mau 

membantu kami para pengusaha kecil di kota 

kecil ini”, harap pak Haji mengakhiri pembicaraan.

***

80





Iseng Jual Beli Sapi Malah Meraup Untung 
Ratusan Juta
Bapak Saleh di Tomoni, Sulawesi Selatan

Bisnis di sektor peternakan masih dianggap 

menguntungkan, khususnya jual beli sapi. 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Saleh, salah 

seorang pedagang sapi di Desa Tomoni, 

Sulawesi Selatan. Pak Saleh menjalankan usaha 

ini, berawal dengan keisengannya memelihara 

beberapa ekor sapi di lahan kosong belakang 

rumahnya. Jika ada yang ingin membeli sapi 

milik Pak Saleh dan menguntungkan, maka 

sapi dijualnya. Namun apabila harganya tidak 

menguntungkan, dipeliharalah sapi itu hingga 

harganya pas untuk dijual.

Dikisahkan oleh Pak Saleh, awal mula terjun ke 

dunia sapi sangatlah menyedihkan, perjalanan 

jauh untuk membeli sapi ditempuhnya hingga 

30 km jauhnya, lebih menyedihkan lagi, sapi-sapi 

yang dibelinya itu dituntun dengan berjalan kaki. 

Usaha yang dirintisnya sejak masih bujangan ini 

awalnya hanya memelihara sapi hanya 5-6 ekor 

saja. “Dulu sih hanya pelihara sapi saja, kalau ada 

yang mau beli dan harganya menguntungkan 

ya saya jual. Tapi kalau tidak, ya saya pelihara 

saja. Tapi lantas saya berpikir, kenapa tidak saya 

niatkan untuk buka usaha jual sapi. Kebetulan 

disini para petaninya rata-rata membutuhkan 

sapi untuk pertaniannya. Hal ini menjadi peluang 

usaha, karena saat itu belum ada yang jualan 

sapi,” ungkap Pak Saleh mengenang masa lalunya. 

Sapi menjadi salah satu hewan ternak, yang 

dipelihara dengan pengelolaan yang perlu 

penanganan baik. Hewan yang satu ini memang 

memiliki banyak manfaat, mulai dari daging, 

kulit, susu dan lain-lainnya. Ukuran sapi berbeda-

beda, tergantung jenisnya. Jenis sapi yang 

dimanfaatkan untuk dikonsumsi dagingnya 

disebut dengan sapi potong. 

Sementara itu, jenis sapi lainnya 

dikembangbiakkan secara khusus, dengan tujuan 
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untuk menghasilkan susu yaitu sapi perah. Di 

antara kedua jenis sapi ini, sapi potonglah yang 

lebih banyak dikonsumsi orang pada umumnya. 

Sudah sejak lama, usaha ternak sapi sebagai 

komoditas yang prospek, terbilang cukup 

menguntungkan. Apalagi, ditambah dengan 

banyaknya permintaan sapi menjelang Hari Raya 

Idul Adha, terus meningkat, sehingga bisnis ini 

sangat menarik dan diminati. Namun, untuk 

dengan cara inilah kendala tersebut dapat 

teratasi. 

“Teman-teman itu untuk informasi saja, kalau 

sapi yang saya inginkan sudah tersedia. Saya 

tidak perlu ke sana setiap ingin membeli sapi. 

Tinggal kasih jenis sapi yang diinginkan, nanti 

teman yang disana yang menginformasikan ke 

saya, kalau sapi yang dimaksud sudah tersedia,” 

ujar Pak Saleh menjelaskan, kenapa harus ada 

Pak Saleh seorang petani yang 
mempunyai pekerjaan sambilan 
berjualan sapi di daerahnya

daerah-daerah tertentu jenis sapi itu sangat 

susah dijumpai, apalagi untuk di ternak. Sebut 

saja di daerah Tomoni tempat dimana Pak Saleh 

tinggal. Di daerah ini untuk mendapatkan sapi-

sapi, harus mencari keluar kota bahkan sampai 

ke luar provinsi. Hal inilah yang menyebabkan 

para peternak di daerahnya tidak banyak 

persaingannya.

“Sapi agak susah disini, harus cari sapi dari daerah 

lain. Baik untuk diternak atau untuk dipotong. 

Bahkan sapi-sapi yang baik, harus mencari 

sampai keluar provinsi seperti ke Kendari, 

Manado, Bali atau ke Nusa Tenggara,” ujarnya. 

Susahnya mencari sapi, menjadi kendala yang 

harus dihadapi oleh Pak Saleh. Kendala ini, 

membuat Pak Saleh tidak tinggal diam. Dicarinya 

teman disalah satu daerah penghasil sapi terbaik, 

teman atau anggotanya di daerah penghasil sapi 

tersebut. 

Selain itu, untuk mengatasi kendala ketersediaan 

sapinya, Pak Saleh juga sudah memelihara sapi 

kandang untuk dikembangbiakan. Ada sekitar 5 

ekor sapi kandang yang sudah di kembangbiakan 

dengan cara disuntik. Bahkan, sudah pernah 

anak-anak sapi hasil pengembangbiakan ini, di 

jual ke petani. 

Bercerita tentang suka dukanya selama ini. Pak 

Saleh mengutarakan, bahwa saat ini masih ada 

saja pungutan liar yang sering dijumpai, saat sapi 

yang dibelinya masih dalam perjalanan. Untuk 

menghindari pungutan-pungutan liar seperti ini, 

kerap Pak Saleh membawa pengawalan petugas.

Sukanya, saat menghadapi Hari Idul Kurban. 

Permintaan akan sapi kurban ini sangat melonjak, 
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Sapi-sapi ini diambil dari daerah-daerah penghasil sapi 
terbaik di Indonesia

dibandingkan bulan-bulan biasanya. Bayangkan 

saja apabila bulan-bulan biasa Pak Saleh bisa 

menjual 15 – 20 ekor sapi, jika menjelang Idul 

Kurban, Pak Saleh bisa menjual hingga 50 ekor 

sapi. 

Kalau per ekornya rata-rata mendapat 

keuntungan bersih hingga 2 juta rupiah, maka 

sudah barang tentu Pak Saleh bisa meraup 

ratusan juta rupiah dari penjualan sapi-sapinya. 

Selain itu, apabila ada proyek pemerintah daerah 

yang akan membagi-bagikan daging sapi kepada 

seluruh warga, pemesanan sapi sudah pasti ke 

Pak Saleh. Sekali pemesanan tidak kurang dari 

40 sapi, artinya sapi-sapi sebanyak 1 truk bisa 

langsung terjual. 

Mengenai rencana kedepannya, dengan usaha 

yang dibilang sambilan ini, Pak Saleh mengatakan 

bahwa usaha ini akan terus dijalankan. Karena 

usaha ini terbilang sangat membantu sekali 

untuk penghasilan tambahan, selain sebagai 

petani yang dia lakukan sehari-harinya. Dengan 

kemajuan usahanya ini, Pak Saleh berkeinginan 

untuk menambah aset, saat ini telah terwujud. 

Tanah dan bangunan yang dibelinya beberapa 

tahun silam, sudah dikontrakkan oleh orang. 

Nantinya bangunan tersebut akan dipergunakan 

untuk kios Pak Saleh. Lahan yang dipergunakan 

untuk kandang sapi, dianggap sudah memadai 

dan tidak perlu dikembangkan lagi.

“Kalau tidak salah tahun 2017, saya membeli 

tanah dan bangunan di daerah ramai. Pembelian 

ini juga berkat pinjaman dana dari Sahabat UKM. 

Karena daerahnya cukup ramai, maka harganya 

melambung. Saat ini saja, ada yang ingin beli 

bangunan itu dengan harga di atas 1 miliar. 

Untung saja waktu itu proses di Sahabat UKM 

cepat, jadi harga belum terlanjur naik, sehingga 

saya mampu membelinya,” info Pak Saleh 

bersemangat. 

Sebelum bergabung dengan Sahabat UKM, Pak 

Saleh sudah mendapat pinjaman dari lembaga 

keuangan lainnya. Dengan dasar track record 

yang sangat baik, pembayaran sangat lancar di 

lembaga keuangan tersebut, akhirnya Sahabat 

UKM langsung menyetujui permohonan Pak 

Saleh, untuk pengajuan peminjaman modal kerja.
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“Teman-teman di Sahabat UKM, saya nilai bagus 

dalam hal layanannya. Mereka sering sekali 

bersilaturahmi ke rumah saya. Kebetulan salah 

satu dari mereka ada yang satu suku dengan 

saya, jadi ngobrolnya bisa nyambung,” kelakar 

Pak Saleh sambil menutup pembicaraan dengan 

tim redaksi. 

Usia yang hampir menginjak 60 tahun ini, Pak 

Saleh telah dikaruniai cucu dari 2 anaknya yang 

sudah berkeluarga. Sedangkan anak bontot Pak 

Saleh masih duduk di bangku SMA. Sukses terus 

buat Pak Saleh. ***
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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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Kisah dan Perjalanan
 

Terdapat kisah di balik segala perjalanan… Demikian perjalanan 

KSP Sahabat Mitra Sejati dibangun dari kisah para sahabat. 

Sahabat yang berjalan bersama di awal perjalanan, Sahabat yang 

bergabung di tengah perjalanan, dan Sahabat yang memilih jalan 

berbeda di tengah perjalanan.

 

Delapan belas kisah dalam edisi ke-3 Kisah Kami Bersama 

Sahabat adalah sebagian kecil dari apa yang terjadi dalam seluruh 

perjalanan. Namun banyaklah yang bisa kita pelajari dan inspirasi 

ditarik darinya. Persahabatan, perjuangan, ibadah, kerja keras, 

kreativitas, cinta pada keluarga, pantang menyerah.

 

Semoga terus terinspirasi


