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DARI REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas berkat limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga Buku Kisah Kami Bersama Sahabat jilid 4 

tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Buku ini adalah lanjutan dari 

buku kami sebelumnya, sebagai inspirasi bagi para pembaca serta 

memberikan petunjuk bagaimana membangun bisnis dan mengatasi 

kendala yang timbul dalam menjalankan usaha.

Menyimak kisah Anggota KSP Sahabat Mitra Sejati 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.

Kami sampaikan terima kasih kepada para Sahabat yang telah 

memberikan kontribusi terbaik, sehingga buku cerita ini dapat 

Kembali hadir untuk keempat kalinya. Secara khusus kami juga 

mengucapkan terima kasih pada pemimpin cabang serta sahabat 

usaha di KSP Sahabat Mitra Sejati 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, kehangatan 

persahabatan, serta persaudaraan jangka panjang bersama kami, KSP 

Sahabat Mitra Sejati.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, 

untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan 

buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan 

maanfaat bagi semua pihak, dari segala lapisan yang membutuhkan.

Terima kasih atas pengalaman terbaik Mitra bersama kami.

Salam hangat,

Tim Redaksi

Buku Kisah Kami Bersama Sahabat
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Sekilas KSP Sahabat Mitra Sejati

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

kepedulian, dan keinginan untuk ambil bagian dalam upaya menyejahterakan 

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

dengan komitmen untuk maju bersama para pengusaha mikro, kecil, dan menengah

di Indonesia.

Berlandaskan semangat “Dari kita, untuk kita,” KSP Sahabat Mitra Sejati hadir 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, 

ada 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. 
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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 2020 KSP Sahabat Mitra Sejati yang tersebar 

di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Dari segi pemberdayaan, terlepas dari situasi 

pandemi yang terjdi hampir di sepanjang tahun 2020, sepanjang tahun tersebut 

KSP Sahabat Mitra Sejati telah menyalurkan pembiayaan senilai hampir Rp 3 triliun. 

Pada tahun 2021 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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Sekapur Sirih
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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 dapat terus maju sampai saat ini. 

Semua kemajuan yang telah dicapai adalah 

merupakan gabungan kerja sama yang baik 

antara Anggota, Pengawas, Pengurus, serta 

seluruh karyawan KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Seperti halnya pada tahun sebelumnya, KSP 

Sahabat Mitra Sejati kembali menghadirkan 

buku cerita tentang Sahabat ini, sebagai  

refleksi kedekatan emosional kami dengan para Anggota yang telah sekian tahun 

terbina dengan baik. KSP Sahabat Mitra Sejati mampu mencatatkan kinerja yang 

relatif baik terlepas dari kehadiran kami yang relatif baru di kancah institusi 

keuangan non-bank. Kami mampu menciptakan sejumlah kemajuan untuk 

pengembangan di masa yang akan datang untuk kepentingan seluruh stakeholders,

khususnya para Anggota dan calon Anggota yang merupakan bagian terpenting 

kami.

Hal ini terwujud atas dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kami yakin 

bahwa KSP Sahabat Mitra Sejati 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.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, seluruh 

Anggota, calon Anggota, Mitra Usaha, Pengawas, Pengurus, dan karyawan, atas 

kepercayaan dan dukungan yang diberikan, kepemimpinan dan kerja keras serta 

dedikasi dalam upaya pencapaian visi dan misi KSP Sahabat Mitra Sejati.

Kami juga berterima kasih atas dukungan Bank Sahabat Sampoerna dan mitra kerja

sama lainnya dalam kami menjalankan aktivitas. Tanpa dukungan seluruh pihak, 

tidak mungkin KSP Sahabat Mitra Sejati dapat tumbuh dengan cepat dan pesat, 

hingga tersebar di seluruh Indonesia.
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Perkembangan KSP Sahabat Mitra Sejati terlihat dari penyaluran pembiayaan dan 

pengelolaan simpanan kepada Anggota dan Calon Anggota. Hingga akhir Desember

2020, pinjaman yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp2,5 triliun. Sejalan dengan

itu, Kami juga mengelola penempatan dana senilai lebih dari Rp2,9 triliun per akhir 

2020.

Kami berharap kedekatan kami dengan Anggota dapat sedikit banyak tergambar 

dalam buku ini,  yang terbit untuk keempat kalinya. Kami berharap buku ini juga 

dapat memberikan gambaran akan sebagian Anggota/ calon Anggota KSP Sahabat 

Mitra Sejati. Di sisi lain, buku ini menunjukan bahwa kami memiliki perhatian 

dan peduli pada masa depan para pengusaha UMKM yang sudah bekerja sama 

dengan baik. Kami rindu untuk melahirkan pengusaha-pengusaha mapan. Di luar 

itu, semoga buku cerita ini mampu menjadi pembelajaran bagi Anggota atau calon 

Anggota yang ingin sukses bersama.

Dengan semangat “dari kita, untuk kita” bersama para pengusaha mikro yang sudah

bekerja sama yang tersebar di seluruh Indonesia, maka kami mengangkat 20 kisah. 

Mari mengenal lebih dekat dan memahami perkembangan bisnis yang dibangun dari

awal hingga saat ini bersama KSP Sahabat Mitra Sejati. Kami merasakan perjuangan

Anggota kami ini yang menjadi inspirasi buat kami dan Anggota lainnya, termasuk 

calon Anggota Koperasi. 

Cerita ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Cerita ini akan menjadi 

cerita panjang untuk generasi berikutnya, sebagai momentum kita pernah ada 

karena sebuah tujuan yang sama, memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan 

memajukan Indonesia melalui sektor UMKM.

Selamat membaca buku ini dan semoga terinspirasi.

Ceppy Yana Mulyana

Ketua 1 KSP Sahabat Mitra Sejati



Prakata
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Pembaca yang budiman,

Bank Sahabat Sampoerna (“Bank Sampoerna”)

yang merupakan mitra strategis dari KSP 

Sahabat Mitra Sejati sejak tahun 2012. 

Bersama-sama kami memiliki tujuan 

memberdayakan dan memajukan para 

pengusaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Sebagai mitra strategis, selain 

memiliki kerja sama operasional, Bank 

Sampoerna juga memberikan dukungan 

kepada KSP Sahabat Mitra Sejati dalam 

bentuk pengembangan sumber daya manusia 

dan pemanfaatan teknologi. 

Hadirnya edisi ke-4 Kisah Kami Bersama Sahabat merupakan suatu kebahagiaan 

untuk saya pribadi dan Bank Sampoerna. Buku ini membawa kegembiraan 

tersendiri karena kami dapat melihat kemajuan dari para Anggota mitra kami KSP 

Sahabat Mitra Sejati yang merupakan bagian dari pertumbuhan usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Para pengusaha UMKM merupakan inti keberadaaan KSP Sahabat Mitra Sejati 

dan Bank Sampoerna. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dan hubungan usaha 

yang terjalin selama ini dibangun di atas perhatian dan kepedulian satu sama lain. 

Keberadaan buku ini diharapkan juga menjadi sarana untuk lebih mendekatkan 

hubungan persaudaraan yang ada. 

Kisah beberapa mitra KSP Sahabat Mitra Sejati yang tersaji dalam buku ini sangatlah 

menginspirasi tentang bagaimana kerja sama telah terjalin kuat, menggambarkan 

kedekatan pengusaha UMKM bersama KSP Sahabat Mitra Sejati, juga melukiskan 

perkembangan bisnis mitra dari waktu ke waktu menuju kesejahteraan.

Semoga buku 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, ke-20 mitra KSP Sahabat Mitra Sejati ini merupakan simbol 

persahabatan, pengalaman, sekaligus keteladanan tentang kehidupan. Saya 

sungguh yakin bahwa masih sangat banyak mitra KSP Sahabat Mitra Sejati yang 

tidak kalah istimewa dan menarik untuk disimak ceritanya. 

Dengan penuh rasa syukur, saya menikmati isi buku ini sekaligus mengharapkan 

dapat mendengar lebih banyak lagi cerita pengusaha UMKM yang menginspirasi 

berikutnya!

Selamat pada KSP Sahabat Mitra Sejati dan para mitra. Kami sungguh bangga.

Salam Sahabat,

Rudy Mahasin

Direktur Bisnis Mikro

Bank Sahabat Sampoerna
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Modal Cuma 500 Ribu,
Nekad Buka Usaha
Bapak Maryanto di Sukoharjo,
Jawa Tengah

Banyak pengusaha sukses yang awalnya 

melanjutkan dan melihat bisnis keluarga 

atau dari orang tua. Namun, melanjutkan 

bisnis dari orang tua yang sudah berjalan 

tidaklah mudah. Apalagi jika anak tidak punya 

pengalaman sebelumnya dalam hal tata kelola 

usaha. Meskipun sudah punya pegawai yang 

kompeten dan akan membantu mengelola 

bisnisnya, tetap saja keberadaan pemilik 

sangat mempengaruhi kemajuan usaha. 

Belajar mengelola usaha dan belajar membuat 

serta memproduksi sendiri yang dijual juga 

salah satu keuntungan jika belajar dari bisnis 

milik orang tua.

Sebut saja Bapak Maryanto, pria asal Sukoharjo 

ini memulai usaha dengan terlebih dahulu belajar 

dan melihat usaha milik orang tuannya. Dirasakan 

oleh Pak Mar, panggilan dari Pak Maryanto, 

usaha milik orang tuanya sangat menjanjikan, 

membuatnya pun mudah serta memasarkannya 

juga mudah. Usaha yang dijalankan oleh orang 

tuanya adalah pembuatan krasikan, makanan 

khas Solo dan Yogyakarta.

“Awal nya saya hanya melihat-lihat saja usaha 

yang dijalankan oleh orang tua. Setelah dipelajari 

kok enak, buatnya gampang dan memasarkannya 

pun gampang,” kenang Pak Maryanto memulai 

ceritanya.

Setelah dirasakan cukup ilmu, pada tahun 2007 

atau setelah menikah, Pak Maryanto membuka 

usaha pembuatan krasikan. Hanya dengan 

bermodalkan ratusan ribu Pak Mar berhasil 

membangun usaha krasikan bersama sang istri. 

Dengan usaha sang istri yang lebih dahulu ada 

yaitu keripik belut menambah variasi usaha yang 

dijalankan oleh Pak Mar. Tidak puas dengan ini, 

13



jenang atau krasikan bukan lagi Pak Mar, namun 

sudah diserahkan pada karyawannya. Cara inilah 

yang membuat Pak Mar mampu membesarkan 

usahanya.

Bercerita tentang pengalamannya selama 

menjalankan usahanya, yang diingat Pak Mar 

adalah modal yang hanya ratusan ribu namun 

nekat untuk membuka usaha. Produksi yang 

dihasilkan dengan modal sebesar itu cukup 

banyak, namun pembayaran dari toko-toko yang 

dititipkan oleh Pak Mar adalah dengan sistem 

bayar tempo. Sedangkan untuk memproduksi 

jenang dan krasikan untuk keesokan harinya 

memerlukan uang.

“Itu sejarah saya yang tidak pernah lupa. Hanya 

ada uang lima ratus ribu saya nekat untuk buka 

usaha. Karena waktu itu sistem pembayaran 

oleh toko-toko masih bayar tempo. Nah untuk 

produksi besoknya kan saya perlu uang. Ya 

untungnya masih bisa berproduksi sampai 

sekarang,” ungkap Pak Mar dengan logat Solonya.

Lain halnya di masa pandemi yang saat ini 

14

Pak Mar kemudian belajar membuat jenang 

yang juga  salah satu cemilan favorit khas daerah 

Solo dan Yogyakarta. Cara membuat jenang ini 

merupakan hasil ramuan Pak Mar sendiri, tanpa 

belajar dari siapapun, Pak Mar berhasil membuat 

jenang dengan rasa yang tidak kalah dengan 

jenang-jenang lainnya. Sehingga usaha Pak 

Mar dan istri menjadi tiga jenis makanan, yaitu 

krasikan, jenang dan keripik belut.

Dalam menjalankan usahanya ini Pak Mar 

tidak mempunyai toko atau kios untuk menjual 

makanan hasil produksinya. Pak Mar hanya 

menitipkan ke toko oleh-oleh yang ada di 

daerah Solo dan sekitarnya. Tercatat hingga 

saat ini sudah ada ratusan toko oleh-oleh yang 

meng-order Jenang dan Krasikan milik Pak 

Mar. Meskipun juga banyak usaha seperti ini 

di lingkungan Pak Mar, namun hal ini bukan 

merupakan suatu saingan. Karena yang 

dirasakan Pak Mar adalah kesemuanya adalah 

usaha keluarga.  Bahkan sistem yang diterapkan 

oleh Pak Mar adalah karyawannya boleh 

membuka usaha sendiri asalkan pesanan Pak 

Mar terpenuhi. Karena saat ini yang membuat 
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online pun juga sudah dilakukan oleh Pak 

Mar melalui media sosial. Sedangkan melalui 

marketplace belum dicobanya.

Pengalaman lain yang pernah dialami Pak Mar 

adalah pemesanan yang melebih biasanya. Hal 

ini membuat Pak Mar harus menambah jumlah 

karyawannya. Yang biasanya karyawan yang 

membantu Pak Mar hanya 10 orang, kondisi 

khusus ini mengharuskan menambah karyawan 

2 kali lipat.

Selain itu salah satu yang membuat Pak Mar 

bertahan hingga saat ini adalah diperbolehkannya 

toko-toko tersebut menukar makanan yang 

belum terjual meskipun sudah dibayar lunas oleh 

tokonya. Hal inilah yang membuat Pak Mar tidak 

pernah kehilangan toko-toko yang mau membeli 

atau menitipkan jenang dan krasikan milik Pak 

Mar.

“Biasanya yang menukar itu pasti membeli lagi. 

Belinya 20 kilo, paling yang ditukar hanya 1 kilo. 

Jadi saya merasa tidak dirugikan oleh mereka,” 

ujar Pak Maryanto.

masih berlangsung. Diceritakan oleh Pak Mar, 

pada saat-saat pandemi, hampir 4 bulan tidak 

berproduksi. Pusat oleh-oleh semuanya tutup. 

Hajatan juga tidak ada yang berani. Untungnya 

masih ada toko yang mau membantu menjualkan 

jenang dan krasikan Pak Maryanto. Inilah satu-

satunya yang bisa menolong saat pandemi.

Omzet pun turun drastis di masa ini. Sebut 

saja bahan baku untuk membuat jenang salah 

satunya adalah gula merah. Yang biasanya 

Pak Mar membeli gula merah dalam partai 

besar, sekarang hanya membeli eceran saja. 

Yang biasanya satu kali seminggu mengirim ke 

lebih dari 10 toko, saat pandemi lalu hanya ke 

beberapa toko saja.

Mengatasi hal ini, hampir saja Pak Mar 

membuka rumah makan. Namun rencana ini 

batal mengingat masa terberat pandemi hanya 

berlangsung 4 bulan saja dan setelahnya sudah 

berangsur normal kembali. Penjualan sistem 
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Diutarakan pula oleh Pak Mar, untuk produksi 

keripik belut juga demikian, berjalan beriringan. 

Keripik belut yang tidak terjual masih bisa 

ditukar dengan keripik belut yang masih baru. 

Pak Maryanto yang saat ini dikaruniai 2 orang 

anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar 

dan masih balita, beruntung menjadi anggota 

KSP Sahabat Mitra Sejati sejak awal tahun 2020. 

Pasalnya, saat itu Pak Mar berencana mebeli 

sebidang tanah untuk dibangun rumah.  Seperti 

sudah ada yang mengatur, ternyata kawan dari 

kakak kandung Pak Mar bekerja di KSP Sahabat 

Mitra Sejati. Akhirnya Pak Mar mengajukan dan 

mendapatkan pinjaman modal kerja dari KSP 

Sahabat Mitra Sejati.

“Dunia ini sempit. Teman kakak saya ternyata 

bekerja di KSP Sahabat Mitra Sejati. Dan 

kebetulan saya juga kenal dengan beliau. 

Akhirnya kami saling cerita dan mengerti akan 

kebutuhan kami. Tidak ragu lagi saya untuk 

bergabung menjadi anggota KSP Sahabat Mitra 

Sejati. Kalau bisa pinjaman saya ditambahkan 

lagi,” pungkas Pak Mar sambil tertawa. ****    
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Dari Teman Jadi Rekan, 
Usaha Motor Bisa Jalan
Bapak Abdul Halim di Pademangan, 
Jakarta Utara

Banyaknya sepeda motor yang memenuhi 

beragam ruas jalan menyiratkan bahwa moda 

transportasi ini merupakan salah satu yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat 

Indonesia. Menurut  Asosiasi Industri Sepeda 

Motor Indonesia (AISI), pada tahun 2019 saja 

penjualan sepeda motor di Indonesia mencapai 

lebih dari 6,4 juta unit. Tingginya jumlah 

pengguna sepeda motor ini mengindikasikan 

bahwa usaha penjualan sepeda motor memiliki 

prospek yang sangat baik. Salah satu orang 

yang berhasil mewujudkan prospek tersebut 

adalah Bapak Abdul Halim dari Jakarta.

Pak Halim, begitu ia biasa disebut, memulai 

perjalanan bisnisnya saat ia masih duduk di 

bangku SMP. Saat itu ia kerap membantu 

saudaranya yang memiliki usaha penjualan motor 

bekas untuk mengantarkan motor pesanan ke 

pelanggan. Tidak perlu waktu lama bagi Halim 

muda untuk menyukai dan mempelajari seluk 

beluk usaha penjualan motor bekas.

 

Memasuki usia dewasa, Pak Halim memutuskan 

untuk pindah ke Jakarta. Bermodalkan sedikit 

uang yang ia bawa dari kampungnya, Pak Halim 

memberanikan diri untuk membeli 1 buah motor 

bekas dan menjualnya kembali ke kampung 

halaman. Uang dari hasil penjualan motor 

tersebut ia putar kembali untuk membeli motor 

bekas dan menjualnya ke kampung halaman 

lagi. Hal itu terus ia lakukan hingga Pak Halim 

berhasil menjual 12 motor bekas sekaligus ke 

kampungnya. Merasa sukses dengan usaha 

kecilnya, Pak Halim pun memutuskan untuk 

menekuni dunia penjualan motor bekas dengan 

lebih serius.

Tahun 2011 Pak Halim memutuskan untuk 

melakukan 2 hal penting di hidupnya. Pertama, 



selama 4 tahun.

Selama 4 tahun usaha penjualan motor bekasnya 

berjalan, Pak Halim merasa usahanya jalan di 

tempat. Memang dia bisa memenuhi kebutuhan 

dasar keluarganya, namun Pak Halim belum bisa 

mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah 

sendiri. Demi mewujudkan mimpinya tersebut, 

Pak Halim mulai mencari tambahan modal dari 

lembaga pembiayaan. Pada saat itulah di tahun 

2015 Pak Halim dipertemukan dengan KSP 

Sahabat Mitra Sejati.

Sama seperti bagaimana ia memulai usahanya, 

Pak Halim bertemu dengan KSP Sahabat Mitra 

Sejati juga dari teman dan jaringan yang ia 

bangun. Saat itu sebetulnya Pak Halim sudah 

mendapatkan pembiayaan dari sebuah bank, 

namun pelayanan yang diberikan di KSP Sahabat 

Mitra Sejati membuat ia pindah ke lain hati.

“Menjadi anggota KSP (red: Sahabat Mitra 

Sejati) rasanya seperti saudara semua. Belum 

lagi  prosesnya mudah dan plafon pinjamannya 

lebih tinggi dari tempat sebelumnya,” ungkap 

Pak Halim menjelaskan alasannya memilih untuk 

menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati.

Sejak menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati, 

usaha Pak Halim pun tumbuh lebih besar. Saat ini 

Pak Halim sudah memilki rumah yang ia impikan 

dan 2 outlet motor bekas. Dalam operasional 

usaha hariannya Pak Halim juga dibantu oleh 

5 orang karyawan tetap dan banyak agen 

lepas. Namun demikian, kedua outlet tersebut 

bukanlah sumber penjualan terbesarnya.

“Belakangan ini saya lebih banyak berjualan dari 

rumah, semua dilakukan lewat handphone. Saya 

juga punya lapak di e-commerce, jadi lebih mudah 

ia memutuskan untuk menikah dengan wanita 

pujaan hatinya. Kedua, Pak Halim secara resmi 

membuka usaha dealer motor bekas.

“Awalnya saya khawatir kalau usaha (red: motor 

bekas) ini akan susah. Untungnya saya punya 

banyak teman yang bisa diajak diskusi dan 

kerja sama, alhamdulillah lancar. Makanya saya 

percaya semakin banyak teman, semakin banyak 

rejeki,” ungkap Pak Halim tentang bagaimana ia 

memulai usahanya.

Berkat relasi yang ia bangun, Pak Halim berhasil 

menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga 

pembiayaan pemilikan (leasing) sepeda motor. 

Skema kerja sama yang dilakukan cukup 

sederhana, Pak Halim membeli motor hasil 

tarikan leasing dari pelanggan yang gagal bayar, 

dan menjualnya kembali sebagai motor bekas. 

Hal ini terus ia lakukan hingga usahanya berjalan 
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bagi orang untuk membeli motor dari saya. Saat 

seperti ini, pengusaha yang belum jualan online 

sepertinya akan sulit dengan usahanya,” ungkap 

Pak Halim.

Pak Halim  juga berkisah tentang bagaimana 

pandemi berdampak pada usahanya. Tiada 

disangka, saat pandemi penjualan motor bekas 

Pak Halim malah meningkat tajam. “Sejak 

2018, ya puncaknya tahun 2020, omzet saya 

meningkat jauh,” ujar Pak Halim. Hal ini dapat 

terjadi karena selama pandemi banyak orang 

yang gagal membayar cicilan motor, sehingga 

motornya harus ditarik kembali oleh leasing. 

Di sisi lain, kompetitor Pak Halim sesama penjual 

motor bekas, tidak banyak yang berani membeli 

motor bekas dari leasing. Alhasil di leasing 

rekanannya Pak Halim menjadi satu-satunya 

pembeli motor bekas, yang berujung pada 

meningkatnya jumlah motor bekas yang ia miliki.

“Saat lebaran kemarin (red: Mei 2020) banyak 

orang yang tidak bisa pulang kampung tapi masih 

dapat THR. Pas juga ada PSBB, jadi kendaraan 

umum di Jakarta hampir tidak ada, padahal 

banyak orang yang masih harus pergi kerja. 

Jadinya banyak orang yang beli motor bekas di 

saya, ya alhamdulillah,” kata Pak Halim tentang 

bagaimana ia bisa meraup untung saat pandemi.

Sukses dengan usaha motor bekasnya, 

perjalanan Pak Halim bukannya tanpa hambatan. 

Ditipu oleh rekanan distributor yang sudah 

dipercaya merupakan hal yang biasa. Ia bahkan 

pernah sampai rugi besar sampai harus menjual 

rumahnya. Namun, dengan semangat pantang 

menyerah Pak Halim dapat bangkit kembali.

“Saya percaya bahwa saya bisa seperti sekarang 

karena 3 hal: menegakkan nilai-nilai agama, 

memuliakan orang tua, dan menjaga kepercayaan 

orang lain. In shaa Allah kalau itu dijaga, kita bisa 

sukses dalam apapun yang kita kerjakan,” ujar 

Pak Halim menutup kisahnya. ****
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Pentingnya Melayani 
dan Menerima Keluhan 
Pelanggan untuk 
Memajukan Usaha
Bapak Tarmani di Ciputat, 
Tangerang Selatan

Setiap orang pasti memiliki passion dalam 

dirinya sendiri. Namun tak semua orang dapat 

bekerja sesuai dengan passion-nya. Yang ada 

malah mereka memaksa dirinya sendiri untuk 

berkarir di bidang kerja yang tidak mereka 

sukai. Padahal, bekerja sesuai passion itu 

bisa membuat hidup bahagia. Sama halnya 

yang dilakukan oleh Bapak Tarmani, seorang 

pengusaha percetakan dari Ciputat.

“Dulu saya pernah buka outlet, tapi karena bukan 

bidangnya jadi tidak bertahan lama. Karena saya 

hobi mekanik mesin dan kebetulan kerja saya 

juga jadi teknisi mesin percetakan selama 10 

tahun,” ucap Pak Tarmani menceritakan latar 

belakang memilih usaha percetakan.

Tepatnya pada tahun 2014 Pak Tarmani 

memberanikan untuk memulai usaha 

percetakan yang dikelola sendiri. Kebetulan 

saat itu adik kandung beliau ahli dalam 

mendisain. Diajaknyalah adiknya untuk sama-

sama membangun usaha. Adiknya yang pegang 

disain, sedangkan Pak Tarmani sendiri yang 

mengoperasikan mesin pencetakan. 

21



Dengan adanya teknologi yang berkembang 

pesat, akhirnya untuk cetak di kertas 

ditemukanlah mesin CTCP atau Computer 

To Conventional Plate. CTCP ini sama dengan 

film, namun kegunaannya hanya untuk kertas. 

Sedangkan untuk di bahan lainnya tetap 

menggunakan film. Dengan mesin ini, hasilnya 

sudah dalam bentuk plat yang bisa langsung 

digunakan untuk mencetak, jadi tidak perlu lagi 

menggunakan film. Dari desain yang diberikan 

oleh customer langsung dijadikan plat oleh mesin 

CTCP ini. 

“Alhamdullilah dulu belum banyak percetakan 

yang memiliki mesin CTCP atau mesin pembuat 

film. Jadi saya justru banyak menerima jasa 

pembuatan film dan plat CTCP ini. Karena untuk 

membeli mesin CTCP ini harganya lumayan 

mahal,” ungkap Pak Tarmani.

Mengenai perawatan atas mesin CTCP ini bagi 

Pak Tarmani tidak menjadi masalah, karena saat 

dia bekerja di percetakan lain, Pak Tarmani juga 

sebagai teknisi dari mesin ini. 

Diceritakannya bahwa pada saat memulai 

usahanya, sudah ada beberapa usaha sejenis 

di sekitarnya. Namun hal ini justru menjadikan 

motivasi tersendiri untuk Pak Tarmani untuk 

menjalankan usaha. Menurutnya, saingan itu 

bukanlah musuh, tapi harus saling sama-sama 

mendukung.

“Dalam menjalankan usaha yang terpenting 

adalah pelayanan ke pelanggan. Kalau pelanggan 

kita lari, ya harus dipikirkan mengenai sistemnya. 

Mungkin yang kita terapkan salah sehingga 

pelanggan itu berpaling dari kita. Keluhan 

pelanggan harus kita tampung dan kita bantu,” 

ungkap Pak Tarmani menceritakan sedikit tips 

menghadapi pelanggannya.

Lebih lanjut Pak Tarmani mengatakan bahwa saat 

memulai usahanya hanya memiliki mesin film, 

dimana film ini dipergunakan untuk pra-cetak. 

Semua proses pencetakan apapun harus terlebih 

dahulu dibuatkan filmnya.   Film ini merupakan 

multi fungsi, bisa untuk cetak di kertas maupun 

di bahan atau untuk cetak stiker.
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yang memang sudah tidak ada lagi show room-

nya, Pak Tarmani mempunyai relasi yang cukup 

banyak dan membeli suku cadang mesin film 

dengan jumlah yang cukup sebagai persiapan 

apabila sewaktu-waktu mesin filmnya rusak. 

Inilah strategi Pak Tarmani agar usahanya jalan 

terus.

Selain itu kesuksesan Pak Tarmini juga terlihat 

dari jumlah karyawan yang membantunya. Dari 

awalnya hanya sebanyak 4 orang saat itu, kini 

Pak Tarmani sudah memiliki 25 orang karyawan. 

Sungguh peningkatan yang sangat signifikan 

jika dilihat dari jumlah tenaga kerja. Belum lagi 

hitungan omzet yang diraihnya setiap bulan.

“Untuk tenaga marketing saya sendiri yang 

menjalankannya. Kebetulan dulu saya sudah 

punya pengalaman sebagai marketing di 

percetakan yang lama. Saya buat aja brosur 

dan datang ke percetakan-percetakan lain 

untuk saya tawarkan mesin-mesin tadi. Mesin 

film, mesin plat CTCP dan pisau pond. Karena 

jarang sekali percetakan memiliki ketiga mesin 

tersebut,” papar Pak Tarmani.

Karena saat ini Pak Tarmani masih melayani 

jasa pembuatan film dan plat, jadi apabila ada 

pesanan cetak diberikannya ke percetakan 

lainnya. “Ya intinya saling bantu Pak. Mereka pun 

demikian,” pungkas Pak Tarmani.

Kedepannya Pak Tarmani ingin membeli mesin 

cetak atau mesin cetak digital sehingga dapat 

juga melayani pencetakan atau dengan kata 

lainnya “One Stop Services”. Namun hal ini belum 

dilakukannya mengingat masih kondisi yang 

belum memungkinkan. 

Penambahan cabang pun masih belum 

Selain kedua mesin ini, tak kalah menariknya 

dari percetakan yang dimiliki Pak Tarmani 

dibandingkan dengan percetakan lainnya 

adalah pisau pond. Pisau pond ini khusus untuk 

merangkai kertas dengan kuantitas banyak untuk 

dibentuk sesuai keinginan customer. Pisau inilah 

yang belum banyak dimiliki oleh percetakan lain.    

Berbicara masa pandemi, dikatakan oleh Pak 

Tarmini telah terjadi penurunan omzet hingga 

50%. Hal ini juga dirasakan oleh para customer 

dan percetakan lainnya. Sebut saja jika sebelum 

pandemi omzet Pak Tarmani dalam hal jasa 

pembuatan film tercatat mencapai ratusan juta 

rupiah.

Menurutnya dalam kondisi seperti ini mau buka 

usaha apapun juga pasti terdampak. Untungnya 

penurunan yang dirasakan Pak Tarmani hanya 

beberapa bulan saja.

Kesuksesan Pak Tarmani dalam menjalankan 

usaha tidak terlepas dari persiapan yang matang 

dari Pak Tarmani. Contohnya, untuk mesin film 
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terpikirkan oleh Pak Tarmani. Dua kantor yang 

saat ini berada di daerah Karawaci dan Citra 

dirasakannya sudah cukup memadai. Dan 

kesemuanya itu sudah menjadi milik sendiri atau 

tidak lagi menyewa.

“Alhamdulillah cabang saya yang di Citra 

mengalami peningkatan yang sangat pesat. 

Akhirnya saya memberanikan untuk membeli 

ruko yang ada disekitar situ untuk mengganti 

tempat yang masih sewa ini. Ya dananya pinjam 

dari KSP Sahabat Mitra Sejati,” ungkap Pak 

Tarmani.

Dijelaskan oleh beliau, sejak bergabungnya 

menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati sejak 

2019, Pak Tarmani kini sudah memiliki 1 unit 

ruko sendiri di bilangan Citra dan 1 unit ruko di 

wilayah Karawaci yang saat ini masih sewa. Inilah 

bukti keaktifan Pak Tarmani menjadi Anggota 

KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Diakhir pembicaraan dengan Pak Tarmani, 

beliau berkesempatan memberikan tips buat 

kita semua yang ingin maju membangun usaha. 

Sebagai seorang pengusaha jangan terlalu 

otoriter terhadap karyawannya karena majunya 

perusahaan juga karena karyawan. 

“Karyawan adalah aset utama perusahaan. 

Jangan terlalu otoriter terhadap karyawan dan 

harus bijaksana. Selain itu, fokus juga merupakan 

salah satu tips yang handal. Fokuslah kepada 

usaha yang kita jalankan ini. Dan yang terakhir 

adalah sabar dan selalu berdoa. Itu tips yang 

selama ini saya jalankan,” pungkas Pak Tarmani 

mengakhiri pembicaraan melalui telepon dengan 

Tim redaksi. **** 
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Demi Hobi, Apapun 
Keadaannya Tetap 
Dipertahankan
Bapak Agus Yuli di Jombang, Jawa 
Timur

Memiliki ketertarikan pada satu hobi ternyata 

bisa membuahkan kesuksesan. Tengok saja 

Bapak Agus Yuli, seorang pengusaha knalpot 

asal Jombang. Berangkat dari kegemaran 

terhadap dunia otomotif, pria berusia 40 

tahun ini sukses membuka usaha knalpot 

mulai dengan membuat, memperbaiki hingga 

menjual knalpot.

Selain itu, populasi kendaraan bermotor yang 

tiap tahunnya semakin meningkat terutama di 

kota kota besar membuat peluang membuka 

usaha bengkel knalpot semakin laris. Dengan 

jumlah kendaraan yang sangat banyak tersebut 

membuat prospek bisnis bengkel knalpot pun 

semakin bagus.

Kisah sukses Pak Agus berawal dari mendiang 

Bapak mertuanya yang lebih dahulu membuka 

bengkel knalpot. Setelah belajar selama 1-2 

tahun dari bengkel knalpot milik mendiang bapak 

mertuanya, Pak Agus memberanikan untuk 

membuka sendiri bengkel knalpot. Tepatnya 

pada tahun 2004 Pak Agus mengelola sendiri 

bengkel knalpot miliknya.

“Sebelum bekerja dengan bapak mertua, saya 

sempat buka usaha mebel selama 2 tahun. 

Namun usaha ini tidak jalan. Nah kebetulan saya 

juga hobi otomotif dan bapak mertua saya punya 

bengkel knalpot, ya terus saya ikut membantu 

sekaligus belajar bagaimana cara membuat dan 

memperbaiki knalpot,” ucap Pak Agus dengan 

logat jawa timuran.

Lika-liku Pak Agus dalam menjalankan bengkel 

knalpot ini tentunya diwarnai oleh pengalaman-

pengalaman ataupun kejadian-kejadian 

diluar prediksi Pak Agus. Sebut saja, Pak Agus 

pernah kena tipu oleh penjual knalpot yang 
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sampai sekarang belum juga mengirim knalpot 

pesanan Pak Agus, hingga nomor teleponnya 

pun sudah tidak aktif. Pernah juga Pak Agus 

didatangani oleh wartawan dari media Jombang 

untuk mewawancarai kisah sukses Pak Agus 

membangun usaha dari nol. Bahkan pernah 

juga segerombolan anak-anak sekolahan 

mendatangani Pak Agus untuk bertanya-tanya 

kisah sukses Pak Agus.

Sistem jemput bola juga pernah dilakukan 

Pak Agus untuk menambah omzet penjualan 

knalpotnya. Artinya Pak Agus membuka bengkel 

knalpot secara kaki lima di daerah lain. Dengan 

ilmu marketing seadanya yaitu dengan membuat 

brosur-brosur dan menyebarkan ke daerah 

yang menjadi sasaran Pak Agus untuk berjualan 

knalpot secara kaki lima / ngampar, memperoleh 

hasil yang cukup menggembirakan.

“Sistem jemput bola sebenarnya cara yang 

efektif untuk meningkatkan hasil penjualan. 

Dengan sistem ini penjualan knalpot saya lebih 

banyak dari pada penjualan yang dilakukan 

di bengkel. Sehari bisa terjual hingga puluhan 

knalpot apabila dilakukan secara ngampar ini,” 

ungkap Pak Agus.

Namun apa yang didapat dari sistem jemput 

bola ini tidak berlangsung lama. Kepercayaan 

yang diberikan Pak Agus kepada karyawannya 

untuk menjalankan sistem ini tidak digunakan 

sebagaimana mestinya. Kurang pintar untuk 

berjualan merupakan salah satu kendala yang 

dihadapi Pak Agus terhadap karyawannya. 

Bahkan lebih dari itu, tidak tercatatnya biaya 

jasa servis dari pembeli menjadikan tingkat 

kepercayaan Pak Agus kepada karyawannya 

semakin pudar.
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“Ya gimana tidak kecewa. Pernah ada pelanggan 

saya yang bercerita habis membeli dan men-

service motornya di daerah yang saya buka kaki 

lima. Namun setelah saya cek di buku penjualan, 

ternyata tidak ada dalam catatan. Yang berarti 

uang hasil penjualan dan biaya service-nya tidak 

masuk ke saya. Dengan kejadian ini, saya tidak 

lagi melakukan penjualan secara kaki lima,” Pak 

Agus menambahkan.

Keberuntungan tidak melulu diraih oleh Pak 

Agus. Sejak Maret tahun 2019 lalu sebagain 

wilayah Indonesia terjangkit dengan virus corona 

termasuk juga di kota Jombang. Keadaan ini 

benar-benar dirasakan oleh Pak Agus. Penjualan 

knalpot yang sebelumnya mencapai puluhan 

setiap harinya, di masa corona ini penjualannya 

turun drastis. “Benar-benar terdampak Pak,” 

ucap Pak Agus saat diwawancarai oleh Tim 

Redaksi.

Masuk diakal juga apa yang menjadi alasan Pak 

Agus dengan penurunan omzetnya. Di masa 

pandemi ini semua orang terdampak termasuk 

sektor ekonominya juga mengalami penurunan. 

Dari pada uangnya untuk membeli atau 

mengganti knalpot, lebih baik uangnya untuk 

makan atau disimpan menunggu suasana normal 

kembali.

Menghadapi hal ini, Pak Agus tidak tinggal diam. 

Usaha sambilan yang sudah dijalankan oleh Pak 

Agus dengan menjual drum-drum penyimpanan 

air, ember bahkan menjual miniatur truk untuk 

anak-anak ternyata lebih menguntungkan disaat 

susah seperti ini. Dari usaha inilah dapur Pak 

Agus tetap ngebul.

“Alhamdulillah di kala pandemi dan omzet turun, 

usaha sampingan saya berupa menjual drum air 
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sehingga Pak Agus bisa membeli sama penjual 

tersebut, meskipun dengan harga yang berbeda 

apabila membeli langsung ke Jakarta.

“Untung sedikit tidak masalah, yang penting 

yang saya beli itu bisa beragam. Kalau beli 

langsung ke Jakarta tidak bisa beragam hanya 

bisa satu jenis saja. Alhamdulillah hari ini saya 

beli, besok langsung habis,” tutur Pak Agus 

meyakinkan.

Sedangkan untuk kebutuhan knalpotnya, 

menurut Pak Agus tergantung dari permintaan 

konsumennya. Pak Agus yang juga menerima 

pembuatan atau merakit knalpot, ada juga 

yang menginginkan knalpot dari purbalingga, 

semuanya akan dilayani oleh Pak Agus.

Bercerita tentang harapan kedepannya dengan 

usaha knalpot ini Pak Agus menyampaikan 

bahwa usaha ini harus tetap dipertahankan 

meskipun kondisinya sedang turun. Hal ini juga 

sebagai pengembangan hobi Pak Agus mengenai 

otomotif. Selain itu nama Pak Agus juga sudah 

terkenal dengan bengkel knalpotnya.

“Apapun kondisinya, bengkel knalpot akan saya 

pertahankan terus Pak. Sebab ini salah satu 

hobi saya utak-atik kendaraan selain itu nama 

saya juga sudah dikenal dengan ahli knalpot,” 

pungkas Pak Agus.

Dalam menjalankan usahanya ini, Pak Agus 

dibantu oleh 4 orang karyawan yang terdiri 

dari 3 orang untuk bengkel knalpotnya dan 

1 orang untuk kios drum air yang letaknya 

berdampingan dengan bengkelnya.

Satu hal yang patut dicontoh dari Pak Agus 

adalah menawarkan kepada karyawannya 

dan ember tidak terlalu terdampak. Bahkan kian 

hari yang membeli drum semakin banyak,” lanjut 

Pak Agus bersemangat.

Kedepannya Pak Agus berkeinginan untuk 

menjadi grosir drum di kotanya. Karena melihat 

dan mendengar informasi yang di dapat Pak Agus 

bahwa harga drum air di Jakarta dan beberapa 

kota lainnya harganya sangat murah. Sehingga 

akan menguntungkan apabila Pak Agus membeli 

drum dari luar kota dan dijualnya kembali. 

Namun untuk memenuhi kebutuhan drum-

drumnya dari luar kota membutuhkan modal 

yang sangat banyak. Karena, pembeliannya 

harus partai besar atau minimal 40 drum atau 

1 truk dengan biaya sebesar Rp30 jutaan. 

Untungnya Pak Agus mempunyai kenalan 

penjual yang biasa membeli drum dari Jakarta, 
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untuk membuka bengkel sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya jika penghasilannya kurang. 

Dan alhasil banyak juga karyawannya yang 

kini sudah sukses dengan membuka bengkel 

knalpotnya sendiri yang letaknya tidak jauh 

dari bengkel knalpot milik Pak Agus. Hal ini juga 

bukan merupakan saingan buat Pak Agus. Pak 

Agus berpendapat bahwa pelanggan tidak akan 

lari dan rejeki juga berbeda-beda. Biasanya 

pelanggan atau konsumen yang baru, akan 

memilih bengkel yang ditangani oleh yang lebih 

senior. Inilah yang membuat Pak Agus tidak 

khawatir dengan hadirnya bengkel milik mantan 

karyawannya.

“Saya senang kalau melihat mantan karyawan 

saya bisa sukses dengan bengkelnya. Prinsip saya 

membutuhkan modal untuk pembelian knalpot.

“Usaha saya tentunya tidak bisa berkembang 

kalau tidak ada dukungan dari pelanggan atau 

pihak luar. Tidak salah pilih kalau saya menjadi 

anggota KSP Sahabat Mitra Sejati sejak tahun 

2014. Banyak yang telah diberikan oleh KSP 

Sahabat Mitra Sejati untuk usaha saya. Jalinan 

silaturahmi selama ini dengan KSP Sahabat 

Mitra Sejati juga merupakan bentuk dukungan 

yang sangat bernilai untuk saya tetap semangat 

menjalankan usaha ini,” tutur Pak Agus menutup 

pembicaraan. **** 

adalah usaha boleh sama, tapi rejeki 

kan beda-beda. Biasanya orang mencari 

bengkel yang ditangani oleh yang sudah 

berpengalaman. Dan kenyataannya 

banyak pelanggan-pelanggan mereka 

yang tetap ke bengkel saya,” imbuh Pak 

Agus.

Kesuksesan usahanya Pak Agus yang 

sudah dikaruniai 3 orang anak ini tidak 

terlepas berkat dukungan dari KSP 

Sahabat Mitra Sejati cabang Jombang. 

Sejak menjadi anggota pada tahun 2014 

Pak Agus mendapat dukungan dari KSP 

Sahabat Mitra Sejati yang memang 

selalu mendukung para pengusaha 

UKM. Diterimanya pinjaman 

modal kerja pertama kali dari KSP 

Sahabat Mitra Sejati diperuntukkan 

membangun rumah dan membesarkan 

bengkel knalpotnya, karena pada saat 

itu Pak Agus sedang gencar-gencarnya 

melakukan sistem jemput bola yang 
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Banyak pengusaha yang awalnya melanjutkan 

bisnis keluarga atau dari orang tua. Atau 

yang awalnya ikut membantu usaha orang 

tuanya sambil belajar caranya jualan atau 

cara melayani pembeli.  Hal ini yang terjadi 

dan dilakukan oleh Ibu Hajah Anah (52) yang 

berhasil menjadi pengusaha sukses hingga 

saat ini. Belajar bisnis dari orang tua yang 

sudah berjalan tidaklah mudah. Apalagi jika 

tidak punya pengalaman sebelumnya dalam 

hal tata kelola usaha. 

“Awalnya saya ikut jejak orang tua yang kebetulan 

punya usaha kelontong kosmetik. Nah dari sini 

saya banyak belajar mengenai bagaimana cara 

mengelola usaha dan cara melayani pembeli,” 

ucap Ibu Hj. Anah mengawali pembicaraan 

dengan Tim Redaksi.

Akhirnya sekitar tahun 1986 atau sejak menikah, 

Ibu Anah mencoba untuk membuka usaha sendiri 

dengan berjualan baju. Saat itu belum banyak 

yang membuka usaha sejenis di pasar Johar 

Karawang tempat Ibu Anah membuka usahanya. 

Dan kebutuhan baju untuk mengisi tokonya di 

beli dari pasar Tanah Abang.

Tentunya Ibu Anah sudah banyak sekali 

pengalaman-pengalaman yang dialami 

selama menjalankan usaha. Atas pengalaman-

pengalaman itulah usaha Ibu Anah masih terus 

berkembang hingga saat ini. Prinsip yang terus 

dipegang oleh Ibu Anah cukup dengan tiga kata, 

sapa, senyum dan salam. Ketiga kata itulah 

yang membuat Ibu Anah disegani oleh para 

pelanggannya.

Sebagai contoh pengalaman yang pernah 

dan sering dijumpai oleh Ibu Anah adalah 

Senyum, Salam dan 
Sapa: Kiat Sukses 
Menjalankan Usaha
Ibu Hj. Anah di Karawang, 
Jawa Barat
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pedagang keliling itu.

Menghadapi masa pandemi seperti saat ini, 

Ibu Anah tidak tinggal diam dan berpasrah diri. 

Dicarinya akal untuk tetap mengembangkan 

usahanya. Mulailah Ibu Anah menjajakan 

dagangannya melalu social media atau membuat 

grup majelis taklim. Ibu Anah menawarkan 

baju-bajunya dengan sitim pembayaran 

bulanan. Bahkan Ibu Anah memberikan modal 

apabila ada grup yang ingin membuat baju atau 

pakaian seragam. Dengan cara ini Ibu Anah 

mengharapkan teman-teman di grupnya itu 

menginformasikan keteman-temannya di grup 

lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan 

ada pelanggan yang tidak atau belum bayar. 

Menghadapi hal ini, Ibu Anah tidak pernah 

menagih. Bahkan kalau ada yang membayarnya 

pun Ibu Anah tidak segan-segan untuk menolak 

dan memintanya untuk berbelanja kembali 

dengan menggunakan uangnya itu.

Kebaikan dan keikhlasan Ibu Anah patut 

dicontoh. Ibu Anah tidak ragu untuk memberikan 

pinjaman kepada orang yang ingin menjual 

kembali dagangannya. Karena hingga saat ini 

Ibu Anah mengelola sedikitnya 10 pedagang 

baju keliling yang semua baju-bajunya dari toko 

Ibu Anah. Sistim pembayaran yang diterapkan 

oleh Ibu Anah kepada para pedagang keliling 

itu adalah dengan cara mengangsur. 

Berapapun uang yang terkumpul dari 

hasil penjualannya baru disetor ke Ibu 

Anah.

“Ya dengan cara ini, dagangan saya 

cepat laku. Kalau cuma mengandalkan 

pembeli yang datang ke toko, baju 

yang dijual tidak sebanyak dengan 

yang dijual secara keliling. Pastinya 

saya juga sudah percaya dengan para 

pedagang keliling itu. Sudah saya kenal 

baik. Dan pembayarannya selalu tepat 

waktu,” lanjut Ibu Anah bersemangat.

Cara ini sebenarnya yang dialami juga 

oleh Ibu Anah saat belanja di pasar 

Tanah Abang. Banyak kenalan Ibu Anah 

di beberapa toko di pasar Tanah Abang. 

Ibu Anah pun diberi kepercayaan untuk 

membayar secara tempo apabila baju 

yang dibelinya sudah terjual. Karena 

prinsip kepercayaan yang diterima Ibu 

Anah ini kemudian diaplikasikan ke 10 
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yang diberikan Ibu Anah ke teman-temannya.

“Masa pandemi ini kalau tidak putar kepala, 

dagangan gak jalan Pak. Triknya yaa saya buat 

grup di media sosial. Saya tawarkan baju dan 

pembayarannya secara bulanan. Kadang grup 

majelis taklim buat seragam, saya yang modalin 

dulu,” ungkap Ibu Anah dengan logat sunda yang 

kental.

Saat ini di Pasar Karawang ada 30 kios yang 

menjual pakaian. Hal ini tidak menjadikan 

Ibu Anah patah semangat untuk berjualan 

karena banyak pesaing. Ibu Anah justru dengan 

banyaknya toko pakaian lainnya, makin banyak 

pilihannya. Dan ini justru menjadi daya pikat 

orang untuk membeli baju di Pasar Karawang. 

Disamping itu dengan banyaknya toko yang 

menjual baju, ada trik sendiri yang dilakukan Ibu 

Anah untuk menarik pembeli. Barang yang dijual 

Ibu Anah, tidak dijual di toko lain. Begitu juga 

sebaliknya. Itulah salah satu trik yang Ibu Anah 

lakukan.

“Justru bagus kalau banyak toko yang menjual 

pakaian juga. Selain banyak pilihan bagi pembeli, 

juga tambah semangat untuk berjualan. Masing-

masing punya baju andalannya. Baju yang 

saya jual, tidak dijual di toko lain begitu juga 

sebaliknya,” tutur Ibu Anah bersemangat.

Trik lainnya yang dijalankan oleh Ibu Anah adalah 

apabila terdapat pakaian yang tidak terjual, maka 

yang dilakukan oleh Ibu Anah adalah dengan di 

obralnya baju-baju tersebut pada saat menjelang 

hari raya. Hal ini terbukti sangat ampuh karena 

semua pakaian yang di obral tersebut semuanya 

laku terjual.

Saat ini Ibu Anah hanya mempunyai 4 toko 
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sejak tahun 2016 akhir ini sangat puas dengan 

menjadi anggota.  Hubungan baik selama ini 

dengan KSP Sahabat Mitra Sejati membuatnya 

nyaman dan tenang apabila sewaktu-waktu 

membutuhkan modal kerja. Pertama kali Ibu 

Anah memperoleh pinjaman modal kerja 

diperuntukkan untuk membeli kios 1 unit yang 

sekarang menjadi 4 kios.

“Pokoknya temen-temen dari KSP Sahabat 

Mitra Sejati tuh sangat baik. Saya sering curhat 

ke mereka, apalagi kalau saya ada kebutuhan,” 

pungkas Ibu Anah sambil tertawa.

Tercatat sudah beberapa kali Ibu Anah 

di Pasar Karawang. Tiga toko untuk menjual 

pakaian dan satu toko untuk menjual sepatu 

dan sandal. Semuanya saling berdekatan agar 

mudah dipantau. Dari ke empat toko tersebut, 

Ibu Anah hanya mempekerjakan sebanyak 

3 orang pekerja karena bu Anah masih bisa 

melayani pembelinya.

Berbicara harapan kedepan dengan usaha 

nya ini, Ibu Anah hanya berharap tahun 2021 

usahanya berhasil meningkat dan selalu optimis 

untuk hal ini.

Ibu Anah yang merupakan salah satu anggota 

dari KSP Sahabat Mitra Sejati yang bergabung 

34



memperoleh pinjaman modal kerja dari KSP 

Sahabat Mitra Sejati. Yang paling berkesan 

adalah pinjaman modal kerja yang seluruhnya 

dipergunakan untuk usahanya. Karena pada 

saat itu, Ibu Anah sedang mengalami musibah 

dengan meninggalnya sang suami tercinta. 

Uang modalnya habis untuk keperluan saat 

suaminya meninggal. Beruntung sekali Ibu Anah 

memperoleh pinjaman modal dari KSP Sahabat 

Mitra Sejati yang dipergunakan sepenuhnya 

untuk modal kerja.

“Waktu itu saya benar-benar butuh uang untuk 

nambah stok barang. Karena ada keperluan 

macam-macam saat suami meninggal memakai 

uang modal untuk usaha. Untung sekali ada 

KSP Sahabat Mitra Sejati. Kebutuhan modalpun 

terpenuhi dan usaha saya tetap berjalan terus,” 

kenang Ibu Anah.

Sebelum menutup pembicaraan dengan Tim 

Redaksi, Ibu Anah berkesempatan untuk 

memberikan tips untuk para pembaca semuanya. 

Tips ini juga dipegang dan selalu dijalankan 

oleh Ibu Anah dalam menjalankan usahanya. 

“BERSABARLAH DENGAN PELANGGAN, 

HADAPI DENGAN SENYUM, SALAM DAN 

SAPA”. ****
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Barang bekas atau barang tak terpakai dapat 

membuat rumah menjadi terlihat berantakan. 

Biasanya, barang bekas berakhir menjadi 

sampah yang dapat mempengaruhi lingkungan 

hidup jika tidak dikelola dengan baik. 

Meskipun bekas atau tidak terpakai, barang 

tersebut sebenarnya masihlah berguna. Bukan 

hanya dari segi fungsi, beberapa barang bekas 

seperti rongsok mempunyai nilai ekonomis 

yang dapat mendatangkan keuntungan. Hal itu 

dikarenakan beberapa rongsokan dapat didaur 

ulang untuk menjadi barang lain. 

Barang rongsok merupakan peluang bisnis 

yang dapat mendatangkan keuntungan tinggi. 

Sebut saja Bapak Sujito, laki-laki paruh baya asal 

Jombang ini sudah puluhan tahun menggeluti 

usaha pengepul barang bekas. Hingga akhirnya 

usaha Pak Sujito diambil alih oleh anaknya 

karena melihat umur dan kondisi Pak Sujito yang 

tidak memungkinkan mengelola usaha yang 

sudah semakin besar ini.

Eko panggilan akrab anak sulung dari keluarga 

Pak Sujito mulai menggantikan posisi ayahnya 

sejak awal tahun 2000-an. Diceritakan oleh Eko 

bahwa Bapaknya sudah memulai usaha ini sudah 

lama sebelum dirinya lahir pada tahun 1984. Eko 

mengatakan bahwa Bapaknya mengumpulkan 

barang-barang rongsok seperti besi, kaleng, 

kardus, kertas dan lain-lainnya.

Dalam mengumpulkan barang-barang bekas 

tersebut, saat ini Eko memiliki 20 orang 

pengumpul yang barangnya di dapat dari rumah-

rumah penduduk. Jadi bukan membeli dari 

pemulung yang barangnya dari tempat sampah 

atau pembuangan sampah.

Mengubah Barang Bekas 
Menjadi Penghasilan 
yang Luar Biasa
Bapak Sujito di Jombang, 
Jawa Timur
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oleh Eko berdasarkan jenisnya dan 

kebutuhan yang mau menerima 

barang rongsok dari Eko. Biasanya 

Eko menjual kembali barang-

barang tersebut ke pabrik-pabrik 

atau ke penggilingan. Apabila 

permintaan dari pabrik atau 

penggilingan tidak mencukupi, 

Eko langsung membeli barang 

yang diperlukan itu dari pengepul 

lainnya. Ada sekitar 3 pengepul 

besar di lokasi yang sama.

“Ya di pilih-pilih dulu Pak 

barangnya sesuai kebutuhan. Ada 

7 orang yang membantu saya 

memilih barang-barang ini,” lanjut 

Eko.

Bercerita tentang masa pandemi 

yang masih berlangsung hingga 

saat ini, ternyata pengepul barang 

rongsok seperti ini juga mengalami 

imbasnya. Pasalnya barang-

barang yang mau dijual ke pabrik 

“Dalam mengumpulkan barang bekas itu, saya 

mempunyai 20 orang yang secara door-to-door 

ke rumah penduduk untuk membeli barang yang 

sudah tidak terpakai. Jadi istilahnya pemulung 

bersih deh,” ungkap Eko saat diwawancarai oleh 

Tim Redaksi.

Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa ke 20 orang 

tersebut ada yang di beri modal oleh Eko untuk 

membeli barang yang sudah tidak terpakai 

dari rumah penduduk. Selain itu ada juga yang 

tidak dibeli dengan uang, ada juga yang ditukar 

dengan barang.

Setelah itu, barang-barang tersebut di sortir 

dan penggilingan mematok harga yang sangat 

rendah dikarenakan pabrik juga mengalami 

penurunan produksi dan sebagian lagi ada yang 

tutup. Sedangkan barang rongsok yang dibeli 

Eko masih ada terus setiap harinya.

“Karena pandemi ini pabrik-pabrik banyak yang 

mengurangi produksinya dan menawarkan 

harga yang paling rendah sekali.  Ya mau tidak 

mau saya lepas, karena barang yang masuk 

setiap hari ada terus. Jadi biar tidak menumpuk 

di saya,” pungkas Eko bercerita pengalaman 

saat masa pandemi. Menghadapi kondisi ini 

tidak banyak yang dilakukan Eko, dia hanya 

menjalankan usaha yang ada saja dan tidak 
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“Pengalaman yang tidak enak adalah ketika 

saya di datangi oleh beberapa orang polisi. Yang 

katanya barang yang saya beli ada barang curian. 

Ya dalam hal ini saya tidak tahu. Dan kebetulan 

karyawan saya ada yang mengakuinya,” ujar Eko 

menjelaskan.

Selain itu, hal yang selalu dirasakan Eko terkait 

pemasukkan barangnya yang sedikit, adalah 

pada saat musim tanam dan panen. Karena 

sebagian besar kegiatan masyarakat di daerah 

sini adalah bertani, jadi pada saat musim tanam 

dan musim panen, orang-orang banyak yang ke 

sawah dan tidak ada yang di rumah. Sehingga 

tidak ada yang menjual barang bekasnya ke Pak 

Eko melalui karyawannya. Hal ini berlangsung 

hingga 2 mingguan.

Pengalaman yang menyenangkan tentunya 

sering dijumpai Eko dalam menjalankan usaha 

ini. Salah satunya adalah mendapat proyek 

bongkaran limbah proyek. Limbah pabrik ini 

tentunya adalah berupa besi-besi yang sudah 

mencari usaha lain yang lebih menguntungkan 

di masa pandemi ini. Karena menurutnya semua 

usaha juga sedang mengalami kemunduran 

di saat seperti ini. Eko hanya mengandalkan 

uang tabungannya saja untuk hidup sehari-hari 

apabila penjualannya berkurang terus.

Mengenai harapannya di kemudian hari, Eko 

berharap agar pandemi ini segera berlalu dan 

usaha bisa berjalan seperti biasanya lagi. Selain 

itu Eko juga berencana ingin membuka 1 cabang 

lagi dimana saat ini Eko sudah memiliki 1 cabang 

di Lamongan. Keinginan untuk mengubah barang 

rongsok menjadi barang yang bermanfaat juga 

menjadi target Eko di masa yang akan datang 

karena saat ini masih terbentur dengan dana.

Selama menjalankan usaha menggantikan peran 

orang tua, Eko pernah mengalami kejadian yang 

menurutnya tidak pernah dilupakan sepanjang 

masa. Suatu hari, ada beberapa orang polisi yang 

datang mengatakan kalau barang yang dibeli 

oleh Eko adalah barang curian. 

39



dari KSP Sahabat Mitra Sejati. Keaktifan orang 

tuanya menjadi Anggota koperasi dibuktikan 

dengan pengajuan fasilitas pinjaman modal 

kerja yang diajukan oleh Bapaknya. Dan berkat 

fasilitas ini Pak Sujito dapat membeli truk untuk 

keperluan operasional usahanya menggantikan 

mobil pick up  nya. Tidak tanggung-tanggung, 

Pak Sujito membeli langsung sebanyak 2 unit 

truk ukuran besar.

“Yang saya ingat waktu itu Bapak mengajukan 

menjadi anggota Koperasi. Dan Bapak 

mengajukan pinjaman modal kerja ke koperasi 

itu. Setelah disetujui, Bapak langsung beli 2 

mobil truk menggantikan mobil pick up yang 

sebelumnya sudah ada. Dan ternyata koperasi 

tidak terpakai. Eko lebih senang membeli 

borongan seperti ini dari pada membeli secara 

eceran.

Perjalanan usah Pak Sujito dan akhirnya diambil 

alih anaknya ini tentunya dimulai dari nol. 

Sayangnya Eko tidak menceritakan awal mula 

orang tuanya memulai usaha ini. Dan Pak Sujito 

pun tidak pernah bercerita ke Eko awal mula 

Bapaknya membuka usaha ini. Yang diingat 

adalah waktu itu Bapaknya hanya mempunyai 

mobil pick up 1 unit untuk mengambil dan 

menjual barang rongsoknya ke pabrik atau 

membeli ke pengepul lainnya. Dan juga Eko 

juga masih ingat di pikirannya adalah usaha  

Bapaknya ini maju berkat menjadi Anggota 
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karyawannya menghasilkan uang. 

Itulah sekelumit cerita perjalanan usaha milik 

Pak Sujito yang kini dijalankan oleh Eko sang 

anak sulung Pak Sujito. ****

itu adalah KSP Sahabat Mitra Sejati,” kenang Eko 

saat Bapaknya menerima pinjaman modal kerja 

dari KSP Sahabat Mitra Sejati.  

Pak Sujito yang memiliki 2 orang anak ini saat 

ini sudah menginjak usia 6o-an. Kegigihannya 

dalam membangun usaha ini patut ditiru. 

Barang rongsok yang sebagian orang 

mengatakan barang kotor namun Pak Sujito 

dapat mengubahnya menjadi penghasilan 

yang luar biasa. Diturunkannya ilmu usaha ke 

anaknya merupakan jalan yang terbaik untuk 

meneruskan usaha ini. Dan memberikan modal 

kebeberapa orang karyawannya untuk membeli 

barang rongsok ke rumah-rumah merupakan 

tindakan yang terpuji untuk membantu 
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Memulai usaha sofa rumahan memang 

tidaklah mudah, tentu setiap bisnis memiliki 

trik yang berbeda. Usaha sofa rumahan 

merupakan bisnis perabotan dengan modal 

yang tak sedikit, namun dapat berpeluang 

sangat sukses kedepannya jika mengerti seluk 

beluk usaha ini. Hal ini dialami oleh Bapak 

Andi Hasanuddin, pria asal Kendari yang 

menjalankan bisnis pembuatan sofa sejak 

tahun 2008.

“Awalnya sangat sulit sekali, Pak, terutama dari 

permodalan. Alasannya karena semua bahan 

baku yang saya perlukan harus dibeli dan 

dibayar dengan tunai,” ungkap Pak Andi memulai 

pembicaraan melalui saluran telepon dengan 

Tim Redaksi.

Di Indonesia, permintaan akan perabotan 

cukup banyak dan beragam untuk memenuhi 

kebutuhan perlengkapan rumah hingga kantor. 

Hal ini tentu akan didukung dengan semakin 

banyaknya penduduk di Indonesia yang juga 

meningkatkan permintaan masyarakat terhadap 

sofa rumahan ini. Maka, tidaklah heran jika bisnis 

ini memiliki banyak peminat yang menjadikannya 

persaingan ketat. 

Pak Andi mengerjakan sendiri sofa-sofa lokal 

buatannya. Ada pesanan atau tidak, Pak Andi 

tetap membuat sofa. Tanpa dititipkan ke toko-

toko perabotan pun sofa Pak Andi tetap dicari 

konsumen yang datang langsung ke tempatnya. 

Selain itu masih jarang, bahkan tidak ada orang 

lain yang berprofesi seperti Pak Andi di sekitar 

tempatnya. Yang ada hanyalah pabrik-pabrik 

yang membuat perabotan. Dari sinilah keunikan 

sofa yang dibuat oleh Pak Andi dibandingkan 

dengan barang pabrikan.

Berusaha, Berdoa, dan 
Bersabar: Jurus Jitu 
Membangun Usaha
Bapak Andi Hasanuddin
di Kendari, Sulawesi Tenggara
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Diungkapkan lagi bahwa 

saat itu baru ada dua toko 

perabotan di sekitar toko Pak 

Andi. Barang yang dijual pun 

sebagian besar sama dengan  

apa yang dijual di toko Pak Andi. 

Namun, kelebihan dari toko 

Pak Andi adalah sofa rumahan 

yang ia jual tidak dijual di toko 

lainnya. Selain itu Pak Andi juga 

menerapkan trik khusus untuk 

menjaring pelanggannya.

“Setiap orang yang beli sofa, 

saya berikan garansi kayu 

selama 1 tahun. Apabila ada 

kerusakan akan mendapatkan 

Diceritakan oleh Pak Andi, ketertarikannya pada 

dunia sofa ini dikerenakan keluarga Pak Andi 

ada yang membuka usaha pembuatan sofa dan 

Pak Andi bekerja membantu keluarganya sambil 

belajar bagaimana membuat sofa. Selama 9 

bulan Pak Andi menggali ilmu sebelum akhirnya 

memberanikan diri untuk membuka sendiri 

usaha pembuatan sofa.

“Saya lihat membuat sofa itu kok pekerjaan 

yang menyenangkan dan banyak tantangannya. 

Barulah setelah dirasa cukup menguasai 

membuat sofa, saya memberanikan diri untuk 

membuka usaha pembuatan sofa sendiri,” 

kenang Pak Andi.

Berjalan selama 4 tahun atau tepatnya pada 

tahun 2012, Pak Andi membuka toko perabotan. 

Kebutuhan barang untuk mengisi tokonya 

dibelinya langsung dari pabrik seperti untuk 

spring bed, lemari, dan sebagian sofa yang 

berbeda dengan sofa buatan Pak Andi.

service gratis. Toko lain tidak ada garansi seperti 

ini karena mereka membeli langsung dari pabrik. 

Selain itu sofa saya lebih murah dibandingkan 

toko lain dan lebih menarik bentuknya,” ujar Pak 

Andi bersemangat.

Menghadapi pandemi, omzet penjualan 

menurun drastis. Biasanya menjelang lebaran 

ramai dikunjungi oleh pelanggan, karena terkait 

aturan PSBB, toko Pak Andi nyaris tidak ada 

pembeli. Untung saja hal ini tidak berlangsung 

lama. Sejak September lalu keadaan mulai 

kembali normal, omzet penjual Pak Andi 

secara perlahan tapi pasti sudah mengalami 

peningkatan meskipun tidak sebanyak sebelum 

pandemi.

Kerja sama dengan lembaga kredit yang sudah 

berlangsung lama juga sudah mengalami 

kemajuan. Melalui lembaga kredit ini Pak Andi 

menawarkan produk ke konsumennya karena 

lebih memudahkan konsumen membayar, 

apalagi saat pandemi seperti ini. Dikatakan 
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minta bayar tempo dan hanya memberikan uang 

DP sebesar Rp3 juta. Belum juga lunas Ibu itu 

sudah nambah lagi beli sofa seharga Rp4,5  juta. 

Angsuran pertama ada. Angsuran kedua tidak 

bayar. Setelah diselidiki, ternyata Ibu itu sudah 

pindah dan sudah tidak tahu keberadaaanya. Ya 

sudah hanya pasrah saja dan saya yakin Ibu itu 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 

ini di hadapan Tuhan YME. Saya ikhlaskan saja, 

terserah mau bayar atau tidak,” papar Pak Andi 

bercerita pengalaman yang tidak akan pernah 

dia lupakan.

Atas kejadian ini Pak Andi semakin berhati-hati 

oleh Pak Andi, omzet penjualan melalui lembaga 

kredit sebelum pandemi bisa mencapai ratusan 

juta rupiah perbulannya. Kemudahan inilah yang 

tidak dimiliki oleh toko lain. 

Saat ini Pak Andi memiliki 2 toko dan dibantu oleh 

3 orang karyawan yang merangkap juga sebagai 

supir untuk mengantar barang. Kedepannya Pak 

Andi tidak terlalu berambisi untuk memajukan 

usahanya, yang terpenting baginya adalah 

diberikan kesehatan dan usahanya diberkan 

kelancaran dan penuh berkah.

Selama menjalankan usaha tentunya banyak 

terhadap konsumen yang minta pembayarannya 

secara tempo. Hanya orang-orang yang sudah 

dikenal baiklah yang diberikan kelonggaran 

dalam membayar secara tempo. 

Pak Andi yang memiliki prinsip untuk selalu 

berusaha, berdoa, dan bersabar merupakan 

salah satu anggota KSP Sahabat Mitra Sejati 

cabang Kendari sejak tahun 2017. Berawal dari 

ketidakpuasan Pak Andi terhadap satu lembaga 

keuangan yang telah lama dipercayainya, 

sekali pegalaman yang dihadapi oleh Pak Andi. 

Pengalaman yang tidak terlupakan adalah saat 

Pak Andi kecewa dengan seorang Ibu paruh 

baya yang hilang begitu saja sebelum melunasi 

pembayaran pembelian sofa. 

“Waktu itu ada Ibu-Ibu sudah umur 60an. 

Awal mulanya baik, datang ke toko untuk beli 

sofa dan langsung membayar lunas. Selang 

beberapa hari Ibu itu datang lagi dan membeli 

sofa dengan harga Rp13 juta, untuk kali ini dia 
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membuat Pak Andi harus mengalihkan 

semua dananya ke KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Menurutnya, kepuasan pelanggan atau nasabah 

harus diutamakan.

Berbeda dengan KSP Sahabat Mitra 

Sejati, menurutnya, ia merasa dihargai dan 

selalu diperhatikan apapun keluhan dan 

permintaannya. Komunikasi juga berjalan 

dengan baik, saling cerita bertukar pikiran antar 

keduanya.

“Berharap ke depannya KSP Sahabat Mitra Sejati 

dapat membantu saya lagi untuk memajukan 

usaha saya,” pungkas Pak Andi.  ****
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Semua orang tentu menginginkan sebuah 

kesuksesan menghampiri kehidupan mereka. 

Pada kenyataanya, kesuksesan tidak dapat 

diraih dengan cara semudah yang orang kira. 

Diperlukan kerja keras, kesabaran, serta 

ketekunan untuk mendapatkan buah manis 

layaknya sebuah kesuksesan.

Hal itulah yang dilalui oleh Bapak Ibnu 

Kuddamah (34) asal Makassar. Kisah kesuksesan 

Pak Ibnu diawali setelah jatuh bangun dengan 

usaha sebelumnya yang akhirnya tidak dapat 

dipertahankan. Dari pengalaman tersebut 

Pak Ibnu bertekad untuk membesarkan usaha 

bersama istri yang juga memiliki passion dan 

pengalaman dagang. 

“Sebelum terjun ke dunia perdagangan tas, saya 

pernah mencoba berjualan sandal dan sepatu, 

bahkan sempat juga berjualan telur. Namun, 

ternyata usaha ini tidak semulus apa yang saya 

bayangkan sebelumnya. Untung saja istri saya 

selalu mendukung dan senantiasa memberi 

pertimbangan karena punya naluri dagang yang 

baik dalam bisnis tas. Akhirnya saya bertekad 

untuk membesarkan usaha ini bersama-sama 

dan biar lebih fokus juga,” ucap Pak Ibnu 

mengenang masa lalunya.

Tepatnya tahun 2014 Pak Ibnu bersama 

istrinya membangun bisnis Tas. Tidak tanggung-

tanggung, usaha Pak Ibnu ini melayani partai 

grosir maupun eceran. Ia memilih untuk 

membuka kios di Pasar Grosir Butung di Kota 

Makassar. Dari namanya saja, pasar ini memang 

terkenal tempatnya para pedagang yang 

menawarkan partai grosir, namun ada juga yang 

melayani eceran seperti yang dilakukan oleh 

Pak Ibnu ini. Selain itu toko yang menjual secara 

Usaha Pantang 
Menyerah Meskipun 
Dihantam Pandemi
Bapak Ibnu Kuddamah
di Makassar, Sulawesi Selatan
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grosir, khususnya untuk jenis tas terbilang masih 

sangat sedikit. Hal inilah salah satu keuntungan 

yang membuat Pak Ibnu berkembang lebih cepat 

lagi. Diakui oleh Pak Ibnu, omzet penjualan 

grosir lebih besar dari pada eceran.

“Omzet saya bisa mencapai Rp200 juta per 

bulan atau setara dengan 100 – 200 tas per hari. 

Karena saya menjual secara grosir, jadi yang 

terjual pun juga banyak,” tutur Pak Ibnu kalem.

Kesuksesan Pak Ibnu dan istrinya kandas ketika 

wabah covid-19 menimpa kota Makassar. Pada 

menjelang lebaran yang biasanya ramai orang 

membeli tas, toko harus tutup selama 2 minggu 

karena mengikuti ketentuan PSBB. Alhasil 

omzetnya pun terjun bebas tak terbendung.  

Jika dihitung secara penjualan, omzet Pak Ibnu 

turun hingga 80% di masa pandemi ini. Ia bahkan 

pernah mengalami tidak ada pembeli satu pun 

yang datang ke kios Pak Ibnu.

Keadaan ini membuat Pak Ibnu tidak pasrah 

begitu saja, dimanfaatkannya fasilitas online 

yang ada. Sebut saja marketplace, usaha dagang 

Pak Ibu sudah ada di salah satu marketplace 

terkenal di Indonesia. Fasilitas online lainnya 

pun seperti Instagram, Facebook, dan WA Grup 

dimanfaatkannya.

“Kita memang tidak bisa mengubah keadaan, 

tapi kita harus mengubah strategi. Inilah 

yang saya lakukan. Mau tidak mau kita harus 

manfaatkan media sosial dan marketplace yang 

ada. Alhamdulillah hasilnya lumayan meskipun 

tidak sebanyak grosiran,” ungkap Pak Ibnu 

bersemangat.

Seluk beluk Pak Ibnu dalam membangun 

usaha terbilang gigih. Lihat saja dari sebelum 

terjun ke dunia tas ia pernah merasakan 

pahitnya menjalankan usaha. Pengalaman-

pengalamannya pun sudah pasti sering dijumpai 

Pak Ibnu selama membangun usahanya. 
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Diceritakannya bahwa Pak Ibnu 

kerap menjumpai pembeli yang tidak 

bayar. Niat baik tidak dibalas dengan 

baik pula. Sistim pembayaran secara 

kredit yang diterapkan oleh Pak Ibnu 

kepada para pembelinya ternyata 

ada yang memanfaatkannya dengan 

tidak bayar. Atas kejadian ini Pak 

Ibnu hanya mengikhlaskannya saja 

dan tidak berusaha mencari dan 

menagih ke pembeli tersebut.

“Ya namanya saja perjalanan usaha 

pasti ada suka dan dukanya. Dari 

semua kejadian itu, Alhamdulillah 

sekarang saya sudah bisa membeli 

aset, kebutuhan primer dan sekunder 

sudah terpenuhi semuanya,” ungkap 

Pak Ibnu bersemangat.

Pak Ibnu yang saat ini sudah 

dikaruniai 5 orang anak merupakan 

salah satu anggota KSP Sahabat 

Mitra Sejati cabang Makassar sejak 

tahun 2018. Keaktifan Pak Ibnu 

menjadi anggota ditunjukkan dengan 

memperolehnya pinjaman modal 

kerja dari KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Hubungan dengan KSP Sahabat 

Mitra Sejati pun sudah layaknya 

sebagai teman dekat. Komunikasi 

juga aktif dilakukan oleh Pak Ibnu 

maupun dari karyawan KSP Sahabat 

Mitra Sejati.

“Saya merasakan teman-teman 

KSP Sahabat Mitra Sejati itu beda 

dengan karyawan dari institusi 

lainnya. Mereka itu kerap melakukan 
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komunikasi dengan saya dan saya juga sudah 

merasa menjadi teman dekatnya,” aku Pak Ibnu 

tentang KSP Sahabat Mitra Sejati.

Tentang harapannya dengan KSP Sahabat Mitra 

Sejati, diungkapkan oleh Pak Ibnu bahwa ia 

berharap agar KSP Sahabat Mitra Sejati lebih 

mampu memenuhi kebutuhan para pengusaha 

kecil. ****
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Akhir-akhir ini bisnis di bidang kuliner 

memang semakin diminati karena mampu 

mendatangkan keuntungan yang menjanjikan. 

Hanya saja, pesaing dalam bisnis kuliner 

juga semakin banyak, sehingga harus lebih 

inovatif dan kreatif.  Selain rasa, keunikan 

menjadi salah satu faktor yang bisa mengantar 

seorang pebisnis kuliner menjadi sukses. Inilah 

yang dijalankan Ibu Sandra, salah seorang 

anggota KSP Sahabat Mitra Sejati yang sukses 

membuka Rumah Makan khas Manado. 

Meskipun namanya khas Manado, namun 

rumah makan bu Sandra juga menyajikan 

makanan lainnya seperti batagor, pempek, 

hingga spaghetti juga ada. Inilah salah satu 

keunikan yang dimiliki Ibu Sandra dalam 

mengatur bisnis kulinernya.

“Karena sekitar sini terkenal dengan kawasan 

kuliner, jadi saya berpikir banyak yang 

menyediakan makanan khas Manado. Ternyata 

dengan saya menyediakan batagor, pempek, 

dan spaghetti terbukti orang-orang lebih suka 

ke tempat saya,” ucap bu Sandra mengawali 

pembicaraan dengan Tim Redaksi.

Diceritakan oleh Ibu Sandra bahwa usaha ini 

sudah ada lebih dahulu sebelum ia menikah. 

Suaminya-lah yang sudah membuka usaha 

kuliner ini sebelum menikah dengan bu Sandra. 

Setelah menikah dengan bu Sandra, restonya 

lebih bervariasi dengan menu makanan yang 

disajikan. Selain itu bu Sandra agresif dengan 

membuka cabangnya di mana-mana. Trik ini 

pernah dilakukan Ibu Sandra sebelum menikah 

ketika menjadi distributor consumer goods.

“Iya kita harus jemput bola, Pak. Kalau mau 

maju gak bisa mengandalkan menunggu orang 

untuk datang ke tempat kita. Sebisa mungkin 

Penyalur  Kosmetik Yang 
Sukses Jadi Pengusaha 
Kuliner
Ibu Sandra di Manado,
Sulawesi Utara
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harus buka cabang. Waktu saya jadi distributor 

kosmetik dan kebutuhan rumah tangga lainnya, 

saya lakukan dengan sistem jemput bola. Saya 

datangi teman-teman untuk menawarkan 

barang yang saya jual. Nah, sistem ini saya 

terapkan di usaha kuliner ini, Pak,” ungkap Bu 

Sandra bersemangat.

Selain mekanisme jemput bola dan variasi 

makanan, trik lainnya yang dilakukan bu Sandra 

adalah dengan mematok harga yang lebih 

terjangkau dibandingkan tempat lainnya. Bu 

Sandra juga memiliki cabang yang memberikan 

harga untuk kalangan menengah ke bawah.

Lebih lanjut Ibu Sandra menceritakan berkat 

bergabungnya menjadi anggota KSP Sahabat 

Mitra Sejati pada tahun 2018 silam merupakan 

salah satu keberhasilan Bu Sandra dalam 

menjalankan bisnis kulinernya. Bagaimana tidak, 

berkat pinjaman modal kerja yang ia terima 

dari KSP Sahabat Mitra Sejati, sepenuhnya 

dipergunakan untuk membuka beberapa cabang. 

Cabang-cabang inilah yang memberikan harga 

yang sangat bervariasi. Ada cabang yang untuk 

menengah ke atas maupun untuk menengah ke 

bawah. Tidak dipungkiri resto-resto milik Ibu 

Sandra selalu ramai dengan pelanggan.

“Bukan sombong ya, Pak, resto saya kebetulan 

sudah ada nama di sini, Pak,” ucap Ibu Sandra 

lugas.

Apa yang diucapkannya itu terbukti dengan 

seringnya pejabat-pejabat tinggi setingkat 

menteri yang kerap mampir ke resto  miliknya. 

Begitu pun dengan artis-artis Ibu kota yang 

datang ke Manado selalu singgah ke resto milik 

bu Sandra. Bahkan, apabila ada acara kenegaraan 

seperti kehadiran Pak Jokowi, makanannya 

selalu dari tempat bu Sandra. Apalagi kalau 

menjelang atau saat hari raya, jangan harap akan 

cepat dapat bangku kosong. Keadaan seperti 

inilah yang justru pernah dimaki-maki oleh 
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pelanggannya. Mereka yang sudah lebih dulu datang 

malah dilayani belakangan. Keadaan seperti inilah yang 

mengharuskan bu Sandra turun tangan.

“Biasanya mereka yang datang duluan tidak langsung 

pesan makanan. Malah yang datang belakangan 

langsung pesan makanan. Sehingga orang saya melayani 

terlebih dulu yang sudah pesan makanan. Lha, ini 

yang datang duluan malah maki-maki saya karena 

merasa tidak dilayani,” ungkap bu Sandra dengan logat 

Manadonya.

Keberhasilan Ibu Sandra beserta sang suami 

menjalankan usaha kuliner sedikit terganggu dengan 

adanya pandemi covid-19 yang juga melanda Indonesia 

termasuk di Manado ini. Kejayaan Ibu Sandra dengan 

melimpahnya pelanggan sangat terhambat saat awal-

awal pandemi, terlebih lagi uangnya sudah terkuras 

untuk membuka cabang. Menghadapi hal ini bu Sandra 

tidak tinggal diam. Dimanfaatkannya tanah kosong 

yang terletak di kampung untuk bercocok tanam dan 

membuat restoran berbentuk pendopo atau saung. 

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh bu Sandra 

mengingat banyak warga Manado yang pulang ke 

kampung halaman selama pandemi. 

“Empat bulan di awal pandemi benar-benar 

memprihatinkan, resto semua sepi. Pelanggan pun tidak 

ada yang datang. Kebetulan saya punya tanah kosong 

di kampung. Nah, ini saya jadikan saung atau pondok 

makan, karena banyak warga sini yang pulang kampung 

selama pandemi,” tutur bu Sandra melanjutkan.

Bu Sandra yang saat ini mengelola tenaga kerja 

sebanyak 10 orang ini berharap ke depannya keadaan 

segera normal kembali dan perekonomian juga berjalan 

seperti biasanya.

Bercerita tentang pengalamannya selama bergabung 
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dengan KSP Sahabat Mitra Sejati, bu Sandra 

merasa senang karena KSP Sahabat Mitra Sejati 

cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan bu 

Sandra. Komunikasi antar keduanya juga sering 

dilakukan, terlebih KSP Sahabat Mitra Sejati 

sering mengadakan kegiatan di resto bu Sandra.

“Saya berharap KSP Sahabat Mitra Sejati masih 

mau membantu saya lagi,” kelakar bu Sandra 

sambil tertawa. ****
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Memiliki usaha dan menghasilkan banyak 

uang adalah impian hampir semua orang. 

Namun, membuat sebuah usaha terus 

berkembang bukanlah perkara mudah. Ada 

bermacam-macam cara yang harus dilakukan 

untuk bisa mengembangkan usaha sesuai 

dengan yang diharapkan.

Hal yang terpenting dalam melakukan usaha 

tersebut adalah mencari ilmu dan niat untuk 

terus berusaha mengembangkan usaha. Hal 

ini tentunya akan membutuhkan waktu yang 

lama dan tenaga yang tidak sedikit. Inilah yang 

dilakukan oleh Pak Bowo, panggilan akrab 

dari Munarmin Wibowo, pria asli Kudus yang 

membuka usaha dengan hanya bermodalkan 

uang satu jutaan rupiah.

Berawal dari merantau ke Jakarta pada tahun 

90-an, Pak Bowo bekerja di perusahaan konveksi 

selama 7 tahun. Dirasakannya bekerja dan 

punya usaha konveksi sangat menyenangkan 

dan menguntungan. Dari sinilah kemudian Pak 

Bowo mengambil ilmu sambil bekerja. Pak Bowo 

mempunyai prinsip bekerja tidak mencari gaji, 

tapi ambillah ilmunya. 

“Ide awal untuk buka usaha konveksi sebenarnya 

dari pengalaman saya kerja merantau ke Jakarta. 

Hampir 7 tahun saya bekerja dan belajar di 

perusahaan konveksi. Saat itu niat saya bekerja 

tidak mencari gaji tapi mencari ilmu, karena 

saya lihat kok punya usaha konveksi sangat 

menyenangkan dan menguntungkan. Satu lagi 

yang saya tanam adalah niat. Niat dan ilmu inilah 

juga modal saya untuk bisa membuka usaha 

konveksi,” papar Pak Bowo saat diwawancarai 

oleh Tim Redaksi.

Pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 

Cuma Modal Satu 
Jutaan, Kini Omzet 
Ratusan Juta
Ibu Sri Anah dan Pak Munarwin
di Kudus, Jawa Tengah
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1998, Pak Bowo memutuskan untuk kembali 

ke Kudus kota asalnya. Pada tahun 2003 Pak 

Bowo bersama sang Istri, Ibu Srianah membuka 

usaha jual beli pakaian. Saat itu Pak Bowo hanya 

memiliki uang sebesar Rp1.750.000 dari hasil 

menjual kalung milik istrinya. Dipergunakanlah 

uang itu untuk modal awal usaha. Perlahan tapi 

pasti Pak Bowo menjalankan usaha ini bersama 

sang Istri. Diutarakan oleh Pak Bowo, tahun 

2003 hingga 2010 adalah tahun-tahun sulit 

menjalankan usaha. “Gali lubang tutup lubang,” 

ungkap Pak Bowo.

Pada tahun 2010 Pak Bowo bisa membeli mobil 

sendiri. Suatu hasil jerih payah yang dilakukan 

selama 7 tahun sejak mulai membuka usaha.  

Kesuksesasn ini hanya dirasakan 3 tahun oleh 

Pak Bowo. Tepatnya tahun 2013 Pak Bowo 

mengalami kemunduran yang sangat 

drastis. Mobil yang baru dibelinya pada 

tahun 2010 itu terpaksa harus dijual untuk 

menutupi modal agar usahnya tetap jalan.

“Tahun 2013 saya tertipu oleh seseorang. 

Waktu itu usaha saya masih menjemput 

bola. Menitipkan pakaian-pakaian ke 

toko-toko dan ke pasar-pasar. Di sinilah 

saya bertemu dengan orang itu. Awalnya 

lancar-lancar saja dia bayarnya. Semakin 

ke sini kok semakin susah ditagih. Ternyata 

orang itu sudah tidak lagi buka toko dan 

rumahnya pun tidak ada. Ya lumayan kalau 

diuangnkan bisa ratusan juta rupiah saya 

rugi,” kenang Pak Bowo.

Menghadapi hal ini Pak Bowo hanya 

mengambil hikmahnya saja, ambil sisi 

positifnya. Menurutnya belum sah jadi 

seorang pengusaha kalau tidak sukses atau 

tertipu orang. Sisi inilah yang membuat Pak 

Bowo dan istri semakin tegar menghadapi 

berbagai macam rintangan. “Alhamdulillah 

atas kejadian itu omzet saya justru 

malah tambah banyak,” ucap Pak Bowo 

sumringah.

Bangkitnya Pak Bowo setelah merasakan 

pernah ditipu orang, pada tahun 2014 

Pak Bowo merupakan satu-satunya warga 

Jawa Tengah yang menggunakan mesin 

laser, yaitu mesin yang dapat membuat 

lubang di kain hijab yang sering kita jumpai. 

Mesin iniah yang kemudian membuat Pak 

Bowo menerima jasa untuk melubangi kain 

dengan biaya jasa berkisar antara Rp7.000 

– Rp10.000 per kain, dengan pesanan 

setiap harinya mencapai 5.000 potong 

kain. Pada tahun 2016 Pak Bowo menjadi 
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distributor kain di wilayah Kudus dan sekitarnya. 

Kain-kainnya diperolehnya dari Bandung 

dan Tanah Abang, termasuk juga pakaian jadi 

yang dijual oleh Pak Bowo. Pada tahun 2017 

Pak Bowo sudah memproduksi pakaiannya 

sendiri sehingga tidak sepenuhnya membeli 

dari Bandung atau Jakarta. Tidak tanggung-

tanggung, tenaga kerja yang membantu Pak 

Bowo mencapai ratusan orang.

Menghadapi masa pandemi pada bulan 

Maret 2020 lalu, Pak Bowo mengakui adanya 

penurunan dalam usahanya. Apabila biasanya 

bisa terjual 6.000 – 7.000 potong kain per hari, 

saat pandemi lalu Pak Bowo hanya bisa menjual 

separuhnya. Untungnya Pak Bowo sudah 

merambah dunia online dan marketplace besar 

sejak tahun 2018. Tercatat ada 20–30 penjual 

yang menjual pakaian Pak Bowo secara online. 

Selain itu Pak Bowo juga membuka toko sendiri 

pada marketplace tersebut. 

Pak Bowo yang telah menjadi anggota KSP 

Sahabat Mitra Sejati sejak tahun 2018 silam 

merasa terbantu. Pasalnya pada tahun 2018 itu 

Pak Bowo mengalami kesulitan untuk memenuhi 

stok kain yang dipesannya dari Bandung dan 

Jakarta. Akhirnya Pak Bowo mengajukan 

pinjaman modal kerja ke KSP Sahabat Mitra 

Sejati. Pinjaman inilah yang kemudian 

dimanfaatkan oleh Pak Bowo untuk membeli 

kain atau bahan dalam jumlah besar. Dari sinilah 

Pak Bowo mendapat banyak pembeli kain dari 

distributor lain.

Pak Bowo yang memiliki hobi ganti-ganti mobil 

baru ini terbilang masih cukup muda. Usia yang 

masih 38 tahun ini sudah menjadi distributor 

besar dengan pelanggan dari segala penjuru. 

Ia memiliki prinsip untuk mencari ilmu kapan 

pun dan kepada siapa pun tetap dilakukannya 

sepanjang masa. Selain itu niat untuk maju selalu 

menyertai Pak Bowo dan Ibu Srianah dalam 

membangun bisnis ini. 

Pak Bowo berharap hubungan baik yang sudah 

terjalin selama ini dengan KSP Sahabat Mitra 

Sejati dapat saling menguntungkan keduanya. 

Ia berharap kedepannya Pak Bowo dapat 

dikenalkan dengan komunitas-komunitas 
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koperasi untuk memperkenalkan 

usahanya.

“Kalau ada pertemuan dengan komunitas-

komunitas koperasi, kalau bisa saya 

juga diundang. Jadi, kita bisa sama-

sama saling menguntungkan. Saya juga 

bisa memperkenalkan produk saya ke 

komunitas itu. Selain itu yang terpenting 

buat saya, kalau saya mau nambah 

modal lagi, supaya dibantu,” pungkas Pak 

Bowo dengan ramah sambil menutup 

pembicaraan. **** 
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Bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia 

ini sangat menyukai daging, tidak hanya 

daging ayam saja namun ada yang menyukai 

daging kambing atau daging sapi. Masyarakat 

Indonesia juga menyukai daging olahan seperti 

bakso, nugget, dan lainnya. Oleh sebab itulah 

kebutuhan akan daging sapi selalu besar, 

bahkan pemerintah harus melakukan import 

daging sapi dari berbagai negara. Melihat hal 

tersebut bisa disimpulkan bahwa menggeluti 

bisnis daging sapi ini akan sangat potensial.

Hal inilah yang tidak disia-siakan oleh Bapak 

Zehri, pria asal Pontianak yang telah menggeluti 

usaha daging sapi sejak tahun 2005.

Awal usaha Pak Zehri dimulai setelah ayahnya 

meninggal dunia. Lapak yang sudah ada 

peninggalan almarhum ayahnya dilanjutkan 

oleh Pak Zehri.  Karena lokasinya merupakan 

lokasi para penjual daging, jadi tidak susah bagi 

Pak Zehri untuk mencari pelanggan. Pelanggan 

sepeninggal bapaknya sekarang menjadi 

pelanggan tetap Pak Zehri, bahkan setelah 

dipegang oleh Pak Zehri pelanggannya pun 

semakin banyak.

“Sebelum ini kerja saya serabutan, apa saja saya 

kerjakan. Setelah Bapak meninggal, saya melihat 

peluang dari sini. Karena ada lapak kosong, 

kenapa tidak saya pergunakan?” ungkap Pak 

Zehri.

Apa yang dikatakan Pak Zehri bukan omong 

kosong. Sejak mulai usaha ini Pak Zehri hanya 

membeli daging sapi ke pemotong hewan. 

Setelah dirasakan bayaknya pelanggan yang 

datang ke lapaknya, Pak Zehri mencoba untuk 

membeli sapi dan memotongnya sendiri ke 

pemotongan sapi. Setiap minggunya Pak Zehri 

Sepeninggal  Ayahnya,  
Pria Ini Sukses Lanjutkan 
Usaha Sang Ayah
Pak Zehri di Pontianak,
Kalimantan Barat
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memotong sebanyak 6 – 7 ekor sapi untuk 

memenuhi permintaan pelanggannya. 

Tak heran apabila Pak Zehri membeli langsung 

sapi-sapinya ke Madura sebanyak 10 ekor setiap 

minggunya. Untungnya Pak Zehri memiliki 

kandang sapi di belakang rumahnya. Karena Pak 

Zehri pernah mengalami keterlambatan dalam 

hal pengiriman sapi dari Madura, akhirnya Pak 

Zehri memutuskan untuk membeli Sapi langsung 

ke tempat pemotongan.

“Dulu saya pernah mengalami kebangkrutan. 

Penyebabnya antara lain saya salah penafsiran 

harga dan salah penafsiran pengiriman sapi dari 

Madura. Makanya saya putuskan untuk membeli 

sapi dari daerah sini juga agar bisa dipantau dan 

tidak mengalami keterlambatan pengiriman,” 

ujar Pak Zehri.

Kemajuan usaha Pak Zehri bukan hanya berasal 

dari para pelanggannya yang datang ke lapak 

Pak Zehri, selain itu Pak Zehri juga punya 

kerja sama dengan restoran-restoran untuk 

pengadaan daging sapinya. Hal ini bukti bahwa 

hubungan baik Pak Zehri dengan komunitas dan 

lingkungan sekitar terjalin dengan baik. 

Menghadapi masa pandemi beberapa waktu 

lalu, diceritakan oleh Pak Zehri bahwa omzetnya 

sempat mengalami penurunan hingga 70%. 

Pasar yang biasanya ramai, selama awal pandemi 

turun drastis. Selain itu penutupan pasar lebih 

awal sesuai dengan peraturan daerah yaitu 

pukul 11 juga menjadi pemicu berkurangnya 

omzet penjualan Pak Zehri.  Mau tidak mau Pak 

Zehri harus mengurangi karyawannya menjadi 2 

orang yang semula berjumlah 3 orang.

Menghadapi penurunan omzet ini Pak Zehri 

tidak tinggal diam. Pak Zehri kemudian mencari 

celah agar tetap menerima penghasilan. Bisnis 

yang disasarnya adalah ikut menanam modal 

bersama temannya untuk menjual sapi-sapinya 

ke petani.

“Usaha sampingan ini cuma beberapa bulan saja 

di awal pandemi lalu. Saat ini keadaan sudah 

berangsur normal kembali dan saya tetap fokus 

di usaha daging sapi,” ujar Pak Zehri melengkapi.

Kemajuan teknologi yang saat ini dirasakan 

hampir di semua dunia usaha tidak 

mempengaruhi Pak Zehri. Sistem penjualan 

online seperti di marketplace enggan ia ikuti. Pak 

Zehri hanya melayani pembelian online melalui 

pesan singkat Whatsapp saja dan pembelinya 
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pun tetap datang ke pasar untuk mengambil 

daging sapi pesanannya. Khusus untuk 

pelanggan yang dekat-dekat, fasilitas antar juga 

sudah diterapkan oleh Pak Zehri.

Kemajuan Pak Zehri dari awalnya yang hanya 

membeli daging sapi ke pemotongan hingga 

saat ini sudah bisa memotong sapinya sendiri 

untuk dijual kembali daging sapinya tak lepas 

dari campur tangan KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Sejak bergabungnya menjadi anggota KSP 

Sahabat Mitra Sejati 10 tahun silam atau tahun 

2010, merupakan awal dari bangkitnya usaha 

Pak Zehri. Pinjaman modal kerja yang diterima 

dari KSP Sahabat Mitra Sejati dipergunakan 

untuk pengembangan usaha, antara lain untuk 

membeli sapi dari Madura karena pelanggan Pak 

Zehri mulai ramai dan permintaan akan daging 

sapi naik drastis pada waktu itu.

“Alhamdulillah saat itu ada bantuan pinjaman 

modal kerja dari KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Tadinya daging-daging sapi yang saya jual itu 

dibeli dari pemotongan sapi, sekarang saya 

sudah bisa membeli sapi hidup untuk dipotong 

sendiri dan dagingnya dijual,” ungkap Pak Zehri 

sambil tertawa lebar.

Pak Zehri yang berusia 45 tahun ini masih 

semangat untuk mengembangkan usahanya. 

Anaknya yang masih ada yang duduk di Sekolah 

Dasar membuatnya terpicu untuk mengais 

rejeki dari daging sapi ini. Semoga usah Pak 

Zehri bertambah maju. ****
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Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal 

tahun 2020 telah menjadi tantangan yang 

mengubah hidup hampir semua lapisan 

masyarakat. Tidak sedikit orang yang 

kehilangan pekerjaan dan bisnis yang gulung 

tikar karenanya. Di sisi lain, bagi beberapa 

orang pandemi yang terjadi telah membawa 

keberkahan tersendiri. Sebut saja Bapak 

Kariman, seorang pengusaha injeksi plastik 

yang meraup keuntungan dari pandemi.

Kisah Pak Kariman bermula saat ia masih 

berstatus sebagai seorang karyawan di 

perusahaan injeksi plastik dari Korea. Selama 

bekerja, Pak Kariman kerap merasa bahwa 

hidupnya hanya jalan di tempat. Tidak ada 

perubahan yang berarti terjadi di hidupnya. 

Dia ingin maju dan mengembangkan 

usahanya sendiri. Pak Kariman pun tak segan 

mengungkapkan kegelisahan yang ia rasakan 

kepada rekan kerja dan sahabatnya. Bermodalkan 

dukungan dari sahabat dan pengalaman bekerja 

di perusahaan injeksi plastik, pada tahun 2014 

Pak Kariman memberanikan diri untuk resign 

dan membuka usaha injeksi plastiknya sendiri. 

Berlandaskan semangat untuk menjadi berkah 

bagi keluarga dan orang banyak, Pak Kariman 

pun menamankan usahanya Berkah Abadi.

Di awal periode usahanya, Pak Kariman fokus 

untuk membuat plastik bahan dasar piala 

yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan 

perlombaan umum lainnya. Berselang beberapa 

waktu, ia pun menjadi pemasok bahan baku 

plastik dari banyak produsen piala di berbagai 

daerah di Indonesia. Terhitung berhasil dengan 

usahanya tak membuat Pak Kariman cepat puas. 

Layaknya plastik yang bisa dibentuk menjadi 

banyak hal, Pak Kariman juga ingin usahanya 

bisa memproduksi lebih dari sekedar bahan 

Meraih Berkah Saat 
Pandemi Lewat Plastik 
Injeksi
Pak Kariman di Cikupa,
Tangerang
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dasar piala.

Pak Kariman melihat kesempatan di hobi dan 

kebutuhan yang sedang tren di masyarakat. 

Sayang, keinginan Pak Kariman tersebut 

terbentur kendala biaya. Tak putus asa, Pak 

Kariman berusaha mencari tambahan modal 

ke berbagai lembaga pembiayaan. Saat itulah 

Pak Kariman bertemu dengan KSP Sahabat 

Mitra Sejati. “Saat itu saya ngobrol dengan 

teman-teman dari Sahabat (red: KSP Sahabat 

Mitra Sejati) dan alhamdulillah cocok,” ujar Pak 

Kariman.

Tahun 2017 Pak Kariman resmi bergabung 

menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati dan 

mendapatkan pinjaman tambahan modal untuk 

usaha miliknya. Ia menggunakan dana tersebut 

untuk membeli mesin produksi dan bahan baku 

bijih plastik. Setelah itu, Pak Kariman berhasil 

lari mengejar berbagai kesempatan yang ada.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Pak Kariman 

memperoleh tambahan modal kerja dan 

dipergunakan untuk membeli 2 unit mesin 

injeksi untuk menopang permintaan yang 

semakin meningkat. Ke dua mesin injeksi 

tersebut diletakkan di lokasi pabriknya di Biz 

Point Blok F No. 19 Cikupa – Tangerang.

Dalam mengembangkan diversifikasi produk 

yang ia hasilkan, Pak Kariman selalu melihat tren 

yang sedang ramai di masyarakat. Kemampuan 

untuk melihat peluang inilah yang menjadi kunci 

sukses Pak Kariman. “Waktu itu lagi ramai orang 

hobi memelihara burung, saya buatlah plastik 

untuk jadi dasar sangkar burung. Lalu trennya 

ganti jadi tanaman hias, ya sudah saya bikin 

pot bunga. Ya tergantung ramainya apa,” Pak 

Kariman menjelaskan.

Kemampuan Pak Kariman untuk melihat 

peluang benar-benar terbukti saat pandemi 

terjadi. Sejak pandemi, kebutuhan peralatan 

kesehatan dan alat pelindung diri di pasaran 

melonjak drastis. Tanpa berpikir panjang, Pak 

Kariman pun memutuskan untuk memprosuksi 

berbagai perangkat APD seperti goggle mask dan 
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face shield. Alhasil, di saat banyak orang tertekan 

karena pandemi, Pak Kariman sukses meraup 

rejeki.

Selain mengikuti tren, Pak Kariman juga melihat 

kebutuhan masyarakat dan mengedepankan 

kerja sama untuk mengembangkan produknya. 

Mulai dari batok helm, plat mobil, suku cadang 

bus, hingga penyangga keramik dibuat oleh 

Pak Kariman untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku perusahaan lain. Memang, sebagai 

pengusaha plastik injeksi peluang Pak Kariman 

lebih banyak sebagai pemasok bahan semi jadi 

untuk perusahaan lain.

Sesuai namanya; Berkah Abadi, usaha Pak 

Kariman sungguh membawa berkah bagi banyak 

orang. Terhitung ada 30 orang karyawan yang 

bekerja dalam shift untuk mendukung usaha Pak 

Kariman yang beroperasi 24 jam tanpa henti 

dan tanpa hari libur. “Membuat plastik injeksi itu 

tidak boleh berhenti agar lebih efisien. Makanya 

saya dibantu banyak karyawan biar mereka juga 

kerjanya enak, bisa gantian,” tutup Pak Kariman.

Dari kisah Pak Kariman kita bisa belajar bahwa 

kecerdasan melihat peluang dan kemauan untuk 

terus berkembang, jika digabungkan dengan 

pengalaman dan fleksibilitas, dapat membuat 

kita menjadi berkah bukan hanya bagi diri sendiri 

dan keluarga, tetapi juga orang banyak. ****
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Sudah bukan rahasia umum bahwa PNS 

(pegawai negeri sipil) adalah salah satu profesi 

idaman di Indonesia. Jaminan keamanan kerja 

sampai pensiun dan dana pensiun setelahnya 

merupakan janji yang menggiurkan bagi 

banyak orang. Tak sedikit orang yang setelah 

berhasil menjadi PNS akan merasa cukup 

dan puas dengan hidupnya. Jika saja ini yang 

dipercaya oleh Bapak Sumarsono, maka ia 

mungkin tak akan sesukses hari ini. 

Bapak Sumarsono (69 tahun) adalah seorang 

pensiunan PNS yang memiliki usaha produksi 

genteng tanah liat dari Pringsewu, Lampung. Ia 

memulai usahanya sejak tahun 1988 bersama 

sang istri, Ibu Theresia, yang pada saat itu 

keduanya masih berstatus PNS. Mereka 

memutuskan untuk membuka usaha meskipun 

sudah menjadi PNS karena memiliki kebutuhan 

tersendiri. 

“Anak kami ada 5, kami ingin mereka bisa 

sekolah tinggi, lebih sukses dari kami. Makanya 

kami buka usaha,” ujar Pak Sumarsono memulai 

pembicaraan. 

Adapun alasan mengapa ia memilih usaha 

produksi genteng adalah karena Pringsewu 

merupakan sentra produksi genteng di Lampung. 

Rejeki Berlimpah 
dari Tanah
Pak Sumarsono di Pringsewu,
Lampung
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Banyaknya usaha serupa dan bahan baku yang 

melimpah mempermudah

jalan Pak Sumarsono untuk memulai usaha 

rumahannya ini. 

Pak Sumarsono memproduksi genteng 

tanah liat dengan cara tradisional yang 

masih menggunakan tangan dan mesin cetak 

sederhana. Dibantu oleh 5 orang karyawannya, 

Pak Sumarsono dapat memproduksi sekitar 

8.500 buah genteng dalam waktu 18 jam saja. Ia 

pun memasarkan genteng buatannya ke seluruh 

pelosok Lampung dan sekitarnya. 

Banyaknya usaha serupa di Pringsewu tidak 

menjadi halangan untuk Pak Sumarsono. 

Adanya program bedah rumah yang diadakan 

oleh pemerintah bagi masyarakat di Lampung 

menjadi rejeki tersendiri bagi Pak 

Sumarsono yang terpilih untuk 

memasok genteng bagi rumah-

rumah tersebut. Meskipun 

demikian, usaha Pak Sumarsono 

bukan tanpa halangan. Ada 

masanya ketika permintaan 

genteng hampir tidak ada, hingga 

ia harus banting stir menjadi 

peternak ayam petelur. Namun 

demikian, dengan kegigihan dan 

semangat pantang menyerah, 

usaha genteng Pak Sumarsono 

dapat berjaya kembali. 

Salah satu kendala yang kerap 

dihadapi oleh Pak Sumarsono 

adalah sulitnya mencari bahan 

baku tanah liat. Tanah liat 

memang banyak, tetapi jika 

bidang tanahnya milik orang 

lain maka akan menyulitkan bagi 

Pak Sumarsono. Ia pun bertekad untuk membeli 

tanah sendiri agar mempermudah pencarian 

bahan baku. Saat itulah ia bertemu dengan KSP 

Sahabat Mitra Sejati, tepatnya di tahun 2016.

Dengan menjadi anggota KSP Sahabat Mitra 

Sejati, Pak Sumarsono bisa mendapatkan 

pembiayaan untuk membeli sebidang tanah. 

Sejak saat itu ia tak lagi kesulitan mencari bahan 

baku untuk gentengnya. 

Di usianya yang tak lagi muda, Pak Sumarsono 

hanyak memiliki keinginan sederhana namun 

begitu mulia. Ia hanya ingin bisa membantu 

orang-orang di sekitarnya agar bisa sukses 

seperti dirinya. Kelima karyawannya saat ini pun 

adalah anak angkat, kerabat, dan tetangga yang 

ia berdayakan. Ia juga memiliki seorang adik yang 
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memiliki usaha serupa, namun belum sebesar 

miliknya. Pak Sumarsono ingin agar adiknya 

bisa mengikuti jejaknya menjadi anggota KSP 

Sahabat Mitra Sejati. 

“Saya sudah merasakan mudahnya dibantu 

oleh Sahabat (red: KSP Sahabat Mitra Sejati). 

Semoga adik saya dan orang lain di sini juga bisa 

maju bersama Sahabat, biar sentra genteng di 

Pringsewu semakin besar dan bisa memasok 

genteng ke seluruh Indonesia,” ujar Pak 

Sumarsono menutup pembicaraan. ****
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Membangun peluang usaha pabrik roti dengan 

skala rumahan bisa menjadi pilihan bagi orang 

yang sedang mencari bisnis menuntungkan. 

Usaha rumahan seperti ini termasuk ke 

dalam kategori industri rumahan yang tidak 

membutuhkan modal terlampau besar dan 

dapat dijalankan dengan ruang terbatas. 

Hanya dengan memanfaatkan dapur atau pun 

garasi rumah, usaha ini sudah bisa berjalan 

mengingat peralatan berupa mesin yang 

digunakannya tidak berukuran besar.

Usaha roti rumahan seperti ini juga dapat 

dijalankan di berbagai wilayah karena pangsa 

pasarnya yang cukup luas. Lihat saja warung-

warung pinggir jalan, pastinya akan ada produk 

berupa roti dijajakan dengan berbagai rasa, 

seperti coklat, susu, mocca, dan lain sebagainya. 

Dari situlah kemudian Ibu Sunem, wanita asli 

Medan yang berpikir untuk membangun bisnis 

roti rumahan. Menurutnya, roti itu makanan 

yang disukai oleh semua orang, dari anak kecil 

sampai orang dewasa. “Tapi, bukan berarti 

membuat bisnis roti itu mudah. Apalagi saya 

merupakan pendatang baru yang harus bersaing 

dengan merek roti lainnya,” jelasnya. 

Keahlian dalam membuat roti belum ada pada 

diri Ibu Sunem. Awalnya Ibu Sunem hanya 

melakukan percobaan membuat roti. Dicobanya 

berulang-ulang hingga rasa dan bentuknya 

cocok untuk dijual. Dititipkannyalah roti-roti bu 

Sunem ke beberapa warung di sekitar rumahnya, 

bahkan ada juga yang ingin membantu 

menjualkan roti bu Sunem. Tercatat ada 15 orang 

yang membantu untuk menjual roti Ibu Sunem.

“Sama sekali saya tidak punya keahlian untuk 

membuat roti. Karena tidak ada pekerjaan, saya 

Berawal Coba-Coba 
Akhirnya Kejadian Juga
Ibu Sunem di Meranti, Medan
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coba-coba membuat roti. Berulang-ulang buat 

rotinya sampai rotinya bagus dan rasanya juga 

cocok untuk bisa dijual,” papar Ibu Sunem.   

Tepatnya pada tahun 2010 Ibu Sunem memulai 

usaha ini. Dengan dibantu oleh sang suami dan 

anak-anaknya, usaha roti Bu Sunem berkembang 

pesat. Dari semula hanya dititipkan ke warung-

warung dan hanya satu jenis rasa saja, kini roti 

Ibu Sunem sudah memiliki banyak varian. Ada 

roti manis, roti keju, roti coklat, dan roti kelapa. 

Banyak cara yang diterapkan oleh Ibu Sunem 

kepada para penjualnya. Sistem kepercayaan Bu 

Sunem kepada para penjualnya perlu dicontoh. 

Bu Sunem membolehkan roti-rotinya dibawa 

terlebih dahulu oleh penjual-penjualnya. Di 

akhir hari baru dilakukan perhitungan, roti yang 

terjuallah yang dibayar oleh para penjual itu ke 

Bu Sunem. Roti yang belum terjual akan dijual 

pada keesokkan harinya. Begitu pun dengan 

warung-warung yang dititipkan roti oleh Bu 

Sunem.

Dengan cara seperti inilah peningkatan omzet 

sangat dirasakan oleh Bu Sunem. Sebut saja 

kebutuhan tepung terigu mencapai 150 sak 

tepung terigu setiap minggunya dan karyawan 

yang membantu Bu Sunem saat ini berjumlah 15 

orang.

“Alhamdulillah dari awalnya coba-coba, akhirnya 

roti saya banyak yang suka,” ucap Ibu Sunem.

Selama menjalankan usahanya, banyak sekali 

pengalaman yang dijumpainya. Pernah ada salah 

seorang penjualnya mengalami kecelakaan, 

dengan hati ikhlas Ibu Sunem tidak menagih 

pembayaran dari hasil penjualan rotinya. 

Keadaan cuaca seperti musim hujan sangat 

dirasakan dampaknya. Dikatakannya, jika hari 

hujan maka para penjualnya tidak ada yang 

keliling untuk menjual rotinya.

Sama halnya di masa pandemi saat ini, omzet Bu 

Sunem turun drastis. Hampir separuh omzetnya 

hilang akibat pandemi ini. Menghadapi hal 

ini Bu Sunem tidak tinggal diam, dicarinyalah 

peluang-peluang lain yang bisa menghasilkan 

uang. Bu Sunem membuat kue-kue harian 
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seperti donat yang digoreng untuk menambah 

penghasilannya. Sistemnya juga dititipkan ke 

warung-warung, namun untuk kue harian ini 

tidak dijual secara keliling oleh para penjual yang 

biasa penjual roti-roti bu Sunem.

Kesuksesasn Bu Sunem yang dirasakan hingga 

waktu satu tahun, sehingga saya membutuhkan 

barang-barang tambahan seperti oven, mixer, 

dan lainnya. Untungnya KSP Sahabat Mitra 

Sejati memberikan saya pinjaman modal kerja. 

Kebutuhan barang-barang itu bisa saya beli 

semuanya,” papar Bu Sunem bercerita tentang 

awal bergabungnya ke KSP Sahabat Mitra Sejati.

Hingga saat ini hubungan dengan KSP Sahabat 

Mitra Sejati sangat terjalin dengan baik. 

Keduanya saling bersilaturahmi, saling bercerita 

tentang kebutuhan dan kendala yang dihadapi.

Bu Sunem yang sudah memiliki cucu 10 orang 

ini tetap semangat menjalankan usahanya, 

walaupun usianya sudah menginjak 60an. 

Inilah yang perlu dicontoh dan diteladani oleh 

siapapun. Bekerjalah selagi masih mampu.  

Semangat untuk Bu Sunem dan sukses selalu 

menyertai Ibu dan berbahagia bersama keluarga 

tercinta. **** 

saat ini tidak terlepas dari kerja keras dan 

kesabarannya mengelola bisnis. Kadang di atas 

dan kadang di bawah seperti roda berputar. 

Keadaan seperti inilah yang harus diterima oleh 

setiap pengusaha yang ingin berkembang. 

Selain itu, bantuan dari pihak luar juga sangat 

dirasakan hasilnya. Sejak bergabungnya Ibu 

Sunem menjadi anggota KSP Sahabat Mitra 

Sejati 9 tahun silam merupakan salah satu bukti 

keberhasilan Bu Sunem membangun usaha roti.

“Kira-kira tahun 2011 setelah satu tahun saya 

memulai usaha roti ini, saya masuk menjadi 

anggota KSP Sahabat Mitra Sejati. Saat itu usaha 

roti saya berkembang sangat cepat dalam jangka 
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Menyapa mentari pagi menjadi kesehariannya. 

Di saat orang-orang masih terlelap, ia sudah 

bergegas memulai hari. Bukan pegawai, 

apalagi orang hebat yang mengenakan dasi. 

Tetapi sama sama mengais rezeki, demi istri 

dan sang buah hati.

Di sebuah pasar kecil di daerah Cikampek, 

“Pasar Cikampek Dua” demikian tempat itu 

sering disebut orang, menjadi tempat mencari 

rezeki bagi dia. Berlomba-lomba mendapatkan 

rupiah demi rupiah. Beragam sayur-mayur, lauk-

pauk, hingga pakaian ditawarkan di dalamnya. 

Jauh dari kesan mewah dan wah. Kotor dan bau 

mungkin sudah menjadi temannya sehari-hari.

Suara lantang selalu diserukan Pak Sulaeman, 

si penjual ikan asin. Lewat sebuah lapak kecil 

ukuran 2 x 2 m2, ia jajakan barang dagangannya. 

Beragam ikan asin ditawarkan, harganya pun 

bervariasi. Ikan asin yang ia jual selalu diminati 

oleh para Ibu. Selain rasanya yang gurih, ikan 

asin juga dapat disajikan sebagai makanan 

pendamping sayur asam dan sambal terasi. Ikan 

asin yang dijualnya ia dapatkan dari pasar grosir 

ikan seminggu sekali. 

“Awalnya saya merantau dari Kuningan ke 

Cikampek. Tujuannya hanya mau mencari uang 

dengan berjualan apa saja, yang penting halal. 

Nah kebetulan kakak saya buka lapak sayuran 

di Pasar Cikampek Dua dan ada lapak kosong 

yang tadinya digunakan berjualan ikan asin. Ya 

sudah, saya coba isi lapak kosong itu dengan jual 

ikan asin juga,” ucap Pak Sulaeman mengawali 

pembicaraan.

Berjualan dari pukul lima pagi hingga menjelang 

sore selalu ia lakoni setiap hari. Rasa letih 

mungkin selalu datang menghampiri. Namun 

Manisnya Keuntungan 
dari Berjualan Ikan Asin
Bapak Sulaeman di Johar, Karawang



selalu ia tutupi, lewat simpulan senyum yang 

selalu menghiasi. Selain itu, sikapnya yang 

ramah menjadi cara memikat pembeli. Hal ini 

telah dilakukan Pak Sulaeman sejak tahun 2007 

sampai sekarang.

Lima belas tahun menjadi pedagang bukanlah 

waktu yang singkat. Mengais rezeki, berlomba-

lomba mengadu nasib demi mendapatkan yang 

tebaik. Suka duka, pahitnya kehidupan telah ia 

lalui. Merugi dalam jumlah besar bukan hal baru 

baginya. Ikhlas, itulah kata dalam setiap langkah 

semata-mata mencari ridho-Nya.

“Ya harus ikhlas kalau ada ikan asin saya yang 

tidak laku. Terpaksa harus saya buang karena 

sudah busuk dan tidak bisa dimakan sendiri,” 

ujarnya.

Di usia yang telah menginjak kepala empat 

ini, tidak membuat semangatnya surut. 

Pengalaman pahit yang dialami ketika harus 

menutup 2 lapaknya, ia jadikan pelajaran. Lewat 

pengalaman itu, ia terpacu untuk merangkai 

masa depan. Bagi Pak Sulaeman, “Lebih baik 

membesarkan dan memajukan 

1 kios ini. Pengalaman di 2 lapak 

lainnya yang saya tutup menjadi 

pengalaman buat saya. Tidak 

mudah memberikan amanah 

kepada karyawan,” ucap Pak 

Sulaeman menambahkan.

Diceritakannya bahwa kedua 

lapak yang ditutup itu karena 

karyawannya tidak amanah 

mendapat kepercayaan 

dari Pak Sulaeman untuk 

mengelola lapaknya. Tidak 

diceritakan berapa besar 

kerugian yang dialami oleh Pak Sulaeman. Atas 

kejadian tersebut, Pak Sulaeman hanya ingin 

membesarkan lapak yang ada sekarang ini. 

Untuk menghindari kejadian serupa, saat ini 

Pak Sulaeman hanya dibantu oleh istri dan satu 

orang anaknya. Kebetulan di masa pandemi ini 

anaknya masih melakukan kuliah secara virtual 

sehingga bisa membantu bapaknya berjualan 

ikan asin.

Mengenai masa pandemi yang masih dirasakan 

hingga saat ini, sangat berdampak bagi usaha Pak 

Sulaeman. Pembeli dan pengunjung pasar turun 

drastis hingga 50% dari biasanya. Penghasilan 

dari berjualan ikan pun ikut turun. Namun 

untungnya, Pak Sulaeman memiliki usaha selain 

berjualan ikan asin. Tiga tahun sejak memulai 

berjualan ikan asin ini, atau tepatnya pada tahun 

2010, Pak Sulaeman membeli sebidang tanah 

dan dibangunya rumah dengan 10 pintu untuk 

di kontrakkan. Selain itu, sang istri juga sudah 

merintis usaha jual beli barang dengan sistem 

pembayaran diangsur. Kedua usaha lainnya 

itulah yang bisa membantu meringankan biaya 

di kala pandemi.
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“Ya semuanya dijalankan Pak, yang penting 

halal,” pungkas Pak Sulaeman.

Pak Sulaeman berharap pandemi segera berlalu 

sehingga kondisi perekonomian juga berjalan 

normal kembali. Selain itu, Pak Sulaeman 

berharap usaha yang dirintisnya ini dapat 

berkembang lagi dan ia masih punya keinginan 

untuk menambah lapak di pasar lain. Di era 

modern seperti saat ini yang sudah melakukan 

transaksi melalui online, Pak Sulaeman pun 

sudah melakukan hal ini. Pemesanan ikan asin 

dari pelanggan melalui telepon atau pesan 

singkat di WhatsApp sudah sering dijalankna 

oleh Pak Sulaeman. Namun beliau enggan untuk 

merambah ke marketplace. 

“Untuk ke marketplace belum terpikirkan. 

Karena banyak hal yang perlu disiapkan. Seperti 

pengemasan, pengiriman dan harus ada orang 

yang melihat setiap saat aplikasi itu. Sementara 

ini baru melayani untuk wilayah sini aja, dan 

melalui telepon atau WA,” ujar Pak Sulaeman.

Kesuksesan menjalankan ketiga usaha ini 

tentunya banyak faktor yang mendukung. Selain 

kerja keras, ulet, sabar dan semangat yang timbul 

dari diri sendiri, Pak Sulaeman juga mendapat 

dukungan dari pihak ketiga. Sebut saja KSP 

Sahabat Mitra Sejati, koperasi simpan pinjam 

yang berfokus pada usaha kecil dan menengah 

seperti usaha Pak Sulaeman ini menjadi 

pendukung untuk memajukan usahanya. Sejak 

bergabungnya menjadi anggota KSP Sahabat 

Mitra Sejati pada Agustus 2017 lalu, usaha 

kontrakan yang dirintis Pak Sulaeman sedari 

tahun 2010 terus bertambah besar. Pasalnya, 

pinjaman modal kerja dari KSP Sahabat Mitra 

Sejati dipergunakan untuk membeli tanah 

yang letaknya di sebelah kontrakan yang sudah 

ada sebelumnya. Ke depan, Pak Sulaeman 

ingin membangun beberapa pintu lagi untuk 

melengkapi 10 pintu yang sudah ada untuk 

dikontrakkan. Tidak menutup kemungkinan 

juga akan menambah beberapa lapak lagi untuk 

berjualan ikan asinnya.

“Waktu itu dana saya pergunakan untuk 

membeli sebidang tanah dan kebetulan tanah 

tersebut letaknya pas di samping rumah yang 

saya jadikan kontrakan. Mudah-mudahan 

kalau kondisi sudah normal, akan saya bangun 

beberapa pintu lagi,” katanya.

Kini lewat ikan asin ia dapat menyambung 

hidup. Lewat ikan asin, ia dapat menjalani 

kehidupan sehari-hari. Lewat ikan asin pula, 

ia dapat menafkahi istri dan kedua anaknya. 

Tak heran jika ia menyebut ikan asin sebagai si 

penyambung rezeki yang terasa manis. ****
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Hampir tiap jenis santapan di Indonesia kurang 

sedap rasanya jika tak dilengkapi sambal. 

Sensasi pedas cabai dengan racikan bumbu 

lain bisa menambah nafsu makan. Bahkan gak 

sedikit orang yang merasa kurang nikmat jika 

makan tanpa sambal.  

Fakta tersebut jadi peluang bisnis yang 

menjanjikan. Sekalipun hanya sebagai 

pendamping makanan, jika digarap dengan tepat, 

bisnis sambal bisa memberi keuntungan besar. 

Hal itu telah berhasil dibuktikan oleh Bapak 

Saring yang memiliki istri dengan kepintaran 

membuat beraneka ragam sambal.

“Awalnya hanya coba-coba buat sambal. Waktu 

itu di lingkungan kami banyak anak-anak kos. 

Nah ternyata anak kos pada suka sambal istri 

saya dan pesan terus. Dari sinilah akhirnya 

kami buat rumah makan yang cocok dengan 

sambal istri saya,” kenang Pak Saring memulai 

pembicaraan dengan Tim Redaksi.

Tepatnya tahun 1996, Pak Saring bersama 

dengan sang istri membuka rumah makan kaki 

lima yang masih menggunakan tenda. Awal 

perjalanan buka usaha rumah makan ini banyak 

ejekan yang dilontarkan kepada Pak Saring. 

Hal inilah yang justru membuat Pak Saring 

bersemangat untuk menjalankan usahanya. 

Selang berjalan 5 tahun, akhirnya Pak Saring 

mendapatkan tempat yang menetap. Meskipun 

masih kaki lima, namun Pak Saring sudah 

membayar retribusi karena letaknya di halaman 

pasar. Kesuksesan Pak Saring menjalankan 

bisnisnya membuahkan hasil. Tahun 2011 Pak 

Saring sudah bisa membeli rumah untuk rumah 

makannya yang terletak di pinggir jalan tidak 

jauh dengan lokasi sebelumnya.

Pedasnya Sambal, Tidak 
Sepedas Membangun 
Usahanya
Bapak Saring di Yogyakarta
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Sambal bu Saring merupakan sambal yang fresh. 

Artinya, semua bahan-bahannya masih mentah, 

dan langsung diulek sesaat sebelum disajikan 

ke para pelanggan di rumah makannya. Banyak 

jenis sambal ulek yang ditawarkan bu Saring. 

Pelanggan tinggal pesan sesuai yang diinginkan. 

Sambal bu Saring belum dijual dalam bentuk 

kemasan karena bahannya masih mentah jadi 

tidak tahan lama. Rumah makan Pak Saring 

saat ini terkenal dengan sambalnya dan ramai 

dikunjungi oleh pelanggan. Bahkan artis pun 

kerap mampir ke rumah makan Pak Saring 

apabila ke Yogya. Tidak bisa dihindari lagi 

adanya ejekan-ejekan dari rumah makan lainnya 

yang merasa sepi dengan pembeli.

“Pernah saya diisukan memakai pocong di 

rumah makan saya. Dan isu ini sempat beredar 

di media sosial. Sampai saya mendatangkan ahli 

cyber dari kepolisian. Dan ternyata akun media 

sosialnya adalah bodong,” cerita Pak Saring 

tentang pengalamannya.

Pengalaman yang baik-baik juga sering dijumpai 

oleh Pak Saring. Suatu saat pernah seorang 

Kyai mampir di rumah makan Pak Saring dan 

menurunkan ilmu agama ke Pak Saring seperti 

bagaimana menjalankan usaha sesuai aturan 

agama, dan diberikan nasihat-nasihat seperti 

membaca shalawat apabila sedang membuat 

sambal.

Jumlah tenaga kerja yang membantu Pak Saring 

hingga saat ini berjumlah 15 orang dengan masa 

kerja yang beragam. Bahkan ada diantaranya 

yang sudah puluhan tahun ikut Pak Saring. 

Semua karyawannya mendapatkan gaji tetap. 

Ada juga beberapa karyawannya yang tinggal di 

rumah makan Pak Saring karena sekarang sudah 

berbentuk ruko, di bagian belakang dijadikan 

kamar untuk para karyawannya. 

Banyak juga karyawannya yang sudah pintar 

membuat sambal lalu keluar dan kemudian 

membuka usaha sambal sendiri. Jika dihitung-

hitung ada sekitar 15 hingga 20 orang mantan 

karyawan yang membuka usaha sambal dan 

rumah makan. Bahkan ada pula yang meniru 
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persis sambal milik bu Saring. Menghadapi 

banyaknya karyawan yang hanya mencari 

ilmu membuat sambal lalu keluar, Pak Saring 

tidak mempermasalahkan. Pak Saring 

hanya ingat pesan dari Kyai yang pernah 

dijumpainya. “Kalau kita punya ilmu apapun, 

kalau ditularkan, bukannya malah hilang, 

justru akan semakin bertambah,” ucap Pak 

Saring sambil mengingat ucapan dari sang 

Kyai.

Ke depannya, Pak Saring berharap usaha 

sambalnya ini tambah maju dan berencana 

untuk membuat sambal kemasan atau sambal 

matang agar bisa dipasarkan di marketplace. 

Saat ini penjualan online masih dilakukan 

hanya melalui WA saja dan yang dekat-dekat 

saja mengingat sambal nya adalah sambal 

mentah.

“Penjualan melalui media online ini juga 

baru saya lakukan sejak pandemi mulai ada. 

Karena keadaan saat pandemi lalu dan awal-

awal pandemi, sangat berdampak bagi rumah 

makan saya. Semua tidak boleh ke luar rumah. 

Restoran pun dibatasi jam bukanya,” ungkap 

Pak Saring.

Disampaikan oleh Pak Saring bahwa kondisi 

di awal masa pandemi pada bulan Maret 2019 

sangat berdampak buat rumah makan Pak 

Saring. Dari keadaan yang semula ramai, tiba-

tiba jumlah pembeli menurun drastis. Sangat 

beruntung hal ini hanya berjalan selama 

kurang lebih 4 bulan, setelah itu rumah 

makan Pak Saring kembali ramai. Selain sudah 

punya nama, sambal mentah bu Saring juga 

memiliki kekhasan. Yogyakarta, tempat Pak 

Saring menjalankan usaha ini, sudah banyak 

rumah makan gudeg yang memang makanan 

khas Yogya, tapi tidak terlalu banyak rumah makan 

yang mengandalkan sambal mentah. 

“Prinsip saya itu punya ide, tidak ikut-ikutan. Tapi 

idenya boleh diikuti oleh orang lain. Jadi harus 

bedalah dengan yang lain. Kalau sudah banyak 

yang jual gudeg, ya saya jual yang lainnya,” ungkap 

Pak Saring dengan lemah lembut khas orang Jawa.

Setiap hari bu Saring menyediakan sedikitnya 

5 jenis sambal yang berbeda. Dan semuanya 

disajikan fresh langsung diulek secara manual. Tak 

kurang dari 6 kilogram sambal dihabiskan setiap 

harinya. Rasa sambal sangat cocok dengan menu 

makanan yang disiapkan oleh Pak Saring. Klop-lah 

antara makanan dengan sambalnya.

Bercerita tentang KSP Sahabat Mitra Sejati, Pak 

Saring mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017 

silam ia telah menjadi anggota KSP Sahabat 

Mitra Sejati cabang Yogya. Keaktifan Pak Saring 

menjadi anggota koperasi terlihat dengan fasilitas 
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pinjaman modal kerja yang didapatnya dari KSP 

Sahabat Mitra Sejati dan hubungan baik dengan 

karyawan juga terjalin dengan baik. Bahkan 

sering sekali para karyawan KSP Sahabat Mitra 

Sejati mampir untuk makan siang bersama 

dengan Pak Saring di rumah makannya. 

“Kebetulan waktu itu sekitar tahun 2017 saya 

menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati. Dan 

sebagai salah seorang anggota, kemudian saya 

mengajukan pinjaman modal kerja. Alhamdulillah 

disetujui dan saya pergunakan untuk membeli 

sebidang tanah yang nantinya akan saya bangun 

rumah sebagai cabang baru untuk rumah makan 

saya,” lanjut Pak Saring menutup pembicaraan 

dengan Tim Redaksi. ****
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Sate kambing, siapa yang tidak mengenal 

nama olahan makanan ini. Sate adalah menu 

kuliner Indonesia yang telah dikenal banyak 

orang sebagai salah satu makanan favorit yang 

khas dengan kandungan protein yang tinggi 

dan sangat sesuai jika dimakan bersama nasi 

hangat. Di Indonesia, sate sendiri memiliki 

banyak ragam. Beberapa yang paling terkenal 

mulai dari sate ayam, sate kambing, dan sate 

daging sapi. Sate ini disajikan dengan dua 

bumbu yang dipadukan menjadi satu, yaitu 

bumbu kecap dan bumbu kacang yang akan 

membuat sate menjadi lebih nikmat dan 

lezat. Larisnya sate jenis ini di pasaran telah 

memberikan kesempatan bisnis yang sangat 

baik untuk dimanfaatkan. Salah satunya bagi 

Bapak Yono, pemilik Pondok Sate Nanggela 

Beber yang berada di Jl. Ahmad Yani No.76A, 

Pegambiran, Kota Cirebon.

Usaha kuliner yang sudah dirintis sejak 2004 

itu kini selalu ramai pembeli, baik di hari kerja 

maupun pada hari libur. Tak heran jika dalam 

sehari, warung Pak Yono dapat menghabiskan 

30-40 kg daging kambing dan 8 kg daging ayam 

untuk satenya.

Sebelum menggeluti usaha sate ini, ternyata Pak 

Yono sudah beberapa kali mencoba usaha lainnya 

seperti berjualan baju, sandal sepatu, buah-

buahan, dan ayam goreng. Karena belum ada 

kecocokkan, usaha-usaha yang dijalankannya 

itu pun terhenti meskipun sudah berjalan cukup 

lama. Tak lama berselang Pak Yono mencoba 

keberuntungan dengan membuka warung 

sate di daerah Tangerang bersama teman-

temannya. Setelah berjalan 1 tahun, usaha yang 

dijalankannya ini tidak ada kemajuan. Pak Yono 

lalu memutuskan untuk kembali lagi ke kota 

asalnya, Cirebon.

Sisihkan Rejeki Untuk 
Ibadah, Karena Rejeki 
Bukan Milik Kita Semua
Bapak Yono di Cirebon, Jawa Barat
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“Buka usaha itu menurut saya cocok-cocokan. 

Beberapa kali saya coba buka usaha namun 

hasilnya tidak ada. Kebetulan ada teman yang 

menyarankan untuk membuka Warung Sate 

Kambing di daerah sini, karena belum ada yang 

jual sate kambing,” papar Pak Yono memulai 

pembicaraannya dengan Tim Redaksi.

Tanpa pikir panjang setelah mendapat tawaran 

membuka warung sate, Pak Yono memberanikan 

menyewa rumah yang dipergunakan untuk 

membuka warung sate. Tak disangka usahanya 

ini membuahkan hasil. Dengan dibantu oleh sang 

istri, setiap harinya Pak Yono menghabiskan 

sekitar 3 kg daging kambing. Selain belum ada 

warung sate lainnya, letak warung sate Pak 

Yono terbilang sangat strategis, yaitu di pinggir 

jalan pantura yang menghubungkan antara Jawa 

Barat dan Jawa Tengah. Dari awal buka, Pak 

Yono tidak pernah berpindah tempat, bahkan 

saat ini warung sate Pak Yono sudah menempati 

3 kios yang dijadikan satu. 

“Kebetulan di sebelah saya ada warung makan 

juga, tapi entah kenapa warungnya terus tutup. 

Kemudian saya tawarkan untuk saya sewa, tapi 

si pemilik warung malah minta dibeli saja. Ya 

sudah, akhirnya saya beli warungnya, begitu 

pun dengan warung makan lain di sebelahnya. 

Sekarang saya menempati 3 kios sekaligus,” 

ucap Pak yono.

Bermodalkan keuletan, kemauan, dan kerja 

keras, Pak Yono terus membangun usahanya 
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bersama sang istri. Setelah usaha satenya 

berjalan 1 tahun Pak Yono baru memiliki 

karyawan untuk membantu melayani para 

pelanggannya. Hal ini dikarenakan Pak Yono 

mulai kewalahan melayani pelanggan yang 

semakin hari semakin ramai. Omsetnya pun 

otomatis juga bertambah, dari semula hanya 

menghabiskan 3 kg daging kambing, berjalan 1 

tahun sudah menghabiskan sebanyak 5-10 kg 

daging kambing setiap harinya.

Diceritakan oleh Pak Yono, dalam menjalankan 

usaha yang sudah hampir 15 tahun ini ia tidak 

pernah mengalami kemunduran. Pak Yono 

merasakan warungnya semakin ramai oleh 

pelanggan baru. Begitu pun saat pandemi 

melanda, warung Pak Yono masih ramai 

dikunjungi pembeli dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang berlaku.

“Alhamdulillah saat pandemi ini warung saya 

tetap ramai pembeli, meskipun hanya boleh 

dibawa pulang. Kami tetap mematuhi aturan 

yang berlaku. Meja dan kursi juga kami kurangi 

untuk pelanggan yang akan makan di tempat,” 

lanjut Pak Yono.

Hadirnya jalan tol Cipali juga tidak 

mempengaruhi omzet warung Pak Yono. Hingga 

saat ini kebutuhan daging kambingnya mencapai 

30-40 kg dan daging ayam mencapai 8 kg setiap 

harinya, belum lagi 8 kg jeroan untuk menu 

tambahannya.

Menu yang ditawarkan Pondok Sate Nanggela 

Beber milik Pak Yono antara lain sate kambing 

dan empal. Baru beberapa tahun ini ia 

menyediakan sate ayam. 

Mengikuti perkembangan zaman yang saat 

ini sudah serba digital, Pak Yono pun juga 

telah terdaftar pada layanan pesan antar 

makanan berbasis daringuntuk memudahkan 

pelanggannya memesan dari rumah. Pemesanan 

melalui pesan singkat juga sering diterima oleh 

Pak Yono.

Bercerita tentang harapan ke depannya 

apakah ingin membuka cabang, dengan tegas 

Pak Yono mengatakan tidak akan membuka 

cabang. Beberapa tahun silam Pak Yono pernah 

membuka 1 cabang, namun tidak bertahan lama. 

Dikatakannya bahwa mengelola karyawan 

sangat sulit. Banyak karyawannya yang hanya 

mencari ilmu saja dan tidak ada yang bertahan 

lama. Pak Yono pun menutup cabangnya dan 

kiosnya saat ini dikontrakkan.
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Keberhasilan Pak Yono menjalankan usahanya 

ini tak terlepas dari beberapa cobaan yang 

menimpanya. Pak Yono pernah menghadapi 

preman-preman yang sering nongkrong dan 

mabuk di depan warungnya. 

“Mereka ramainya kalau malam minggu. Banyak 

yang nongkrong dan sering kali minum minuman 

keras. Biasanya mereka selalu pesan sate dan 

kalau diminta uang bayaran jawabnya selalu 

tidak punya uang. Jika dihitung sudah jutaan 

untuk para preman tersebut,” ungkap Pak Yono 

bercerita tentang pengalamannya. 

Mengatasi hal ini Pak Yono menjalin komunikasi 

dan membina hubungan baik dengan polres 

setempat, agar kalau sewaktu-waktu ada yang 

mengganggu warungnya tinggal dilaporkan ke 

kepolisian setempat.

Selain itu kesuksesasan dan keberhasilan Pak 

Yono membangun warung sate ini juga berkat 

dukungan dari KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Tercatat sejak tahun 2017 Pak Yono sudah 

menjadi Anggota di KSP Sahabat Mitra Sejati. 

Dukungan aktif Pak Yono sebagai anggota 

koperasi diperlihatkan dengan diperolehnya 

pinjaman modal kerja dari KSP Sahabat Mitra 

Sejati.

“Berkat pinjaman dari KSP Sahabat Mitra Sejati 

saya bisa membeli 2 kios itu,” tandas Pak Yono.

Pak Yono, sosok pria paruh baya ini sudah 

berusia 54 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. 

Anaknya yang pertama sudah lulus SMA dan 

kini membantu Pak Yono menjaga warungnya 

dan anak kedua masih duduk di pesantren, 

serta anak ketiga yang masih kelas lima SD. 

Dalam menjalankan usaha, keseharian Pak 

Yono selalu memegang teguh prinsip semangat 

dan Lillahita’ala. Dia selalu mengajarkan ke 

anak-anaknya untuk selalu menyisihkan rejeki 

mereka, karena rejeki ini bukan sepenuhnya hak 



mereka. Selain itu Pak Yono juga mengajarkan 

anak-anaknya agar tidak menjadi tinggi hati 

dan sombong karena sudah maju. Hal-hal inilah 

yang membuat Pak Yono semakin maju dangan 

usahanya. Pak Yono tidak pernah mengalami 

kesulitan dalam menjalankan usahanya, bahkan 

Pak Yono tidak pernah mendapat keluhan dari 

pelanggannya. 

Suatu inspirasi yang sangat bermanfaat bagi kita 

semua dan bagi anak-anaknya, khususnya yang 

akan melanjutkan usaha bapaknya. ****
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Memiliki kondisi tubuh yang berbeda dari 

orang lain kerap menjadi hal yang sulit untuk 

diterima. Kondisi seperti inilah yang sering 

dialami oleh para penyandang disabilitas. 

Keterbatasan fisik dan yang lainnya mungkin 

saja menjadi kendala untuk beraktivitas 

sebagaimana orang awam. 

Namun jangan salah, di luar semua hal tersebut 

mereka juga tentu memiliki berbagai kelebihan 

dan talenta yang bisa dibanggakan. Sama seperti 

orang pada umumnya, penyandang disabilitas 

juga memiliki hak dan kemampuan yang baik 

untuk meraih kesuksesan dan masa depan cerah.

Kisah berikut adalah tentang 3 orang 

penyandang disabilitas yang meraih kesuksesan 

dan tentunya bisa menjadi inspirasi bagi semua 

orang. Mereka adalah Nabil, Heru, dan Syarif 

yang mempunyai kondisi yang berbeda-beda.

Saat ditemui oleh Tim Redaksi, ketiganya 

bercerita tentang sepak terjangnya meraih 

kesuksesan sebelum mereka akhirnya 

memutuskan untuk membuka usaha kedai kopi.

“Awalnya saya bekerja sebagai telemarketing 

di salah satu perusahaan di Tangerang selama 2 

tahun. Rasanya kok jenuh ya kerja seperti ini dan 

ingin membuka usaha sendiri. Bersama teman-

teman disabilitas yang lain kemudian sepakat 

untuk membuka kedai kopi. Karena kami sering 

nongkrong di café, terpikirlah untuk membuka 

usaha kopi,” ucap Nabil memulai cerita.

Begitu pun dengan Syarif, karena kejenuhannya 

bekerja di perusahaan, ia memutuskan untuk 

bergabung dengan teman-teman sesama 

disabilitas.

Semangat! Disabilitas 
Bukan Penghalang Jadi 
Pengusaha
Kedai Kopi Kita Cinta, Jatinegara
DKI Jakarta
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Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa 

mereka sama sekali tidak mempunyai keahlian 

dalam meracik kopi. Pengalaman melihat orang 

meracik kopi di café-café itulah dasar dari 

mereka belajar, selain melihat pembelajaran dari 

aplikasi Youtube. Pada Desember tahun 2019, 

setelah menjajaki pangsa pasar dan mencoba 

mencari founder kopi, mereka sepakat untuk 

membuka kedai kopi yang mereka beri nama 

Kita Cinta Kopi. 

Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil kopi terbesar di dunia. Hal ini dapat 

terjadi karena Indonesia diberkahi dengan 

letak geografis dan struktur tanah yang sangat 

baik untuk tempat bertumbuhnya kopi. Alhasil 

Indonesia memiliki banyak variasi kopi pada 

setiap daerah dengan cita rasa yang unik. 

Beberapa jenis jenis kopi nusantara yang dikenal 

oleh masyarakat dan dunia dengan cita rasa kopi 

yang khas seperti kopi lampung, kopi toraja, kopi 

aceh gayo, kopi jawa, kopi kintamani, kopi flores, 

dan lain sebagainya. Sangatlah pas kalau mereka 

memilih usaha dengan membuka kedai kopi.

Berjamurnya kedai-kedai kopi, baik yang berupa 

café kopi ataupun yang membuka kedai kopi 

rumahan, menjadi tantangan tersendiri bagi 

mereka bertiga. Menyiasati tantangan ini, Nabil 

dan kawan-kawan menonjolkan rasa dan racikan 

kopi buatan mereka, inilah yang merupakan ciri 

khas rasa kopi dari Kita Cinta Kopi.

“Rasa kopi itu semuanya sama, hanya cara proses 

pembuatannya yang sedikit berbeda. Kami lebih 

mengutamakan rasa. Di sini kami memakai jenis 

kopi Arabika untuk semua menu kopi yang kami 

tawarkan, ” ungkap Syarif menambahkan.

Diutarakan oleh mereka bahwa terdapat 18 

menu kopi yang ditawarkan di Kita Cinta Kopi. 

Menu yang paling disukai oleh pelanggan adalah 

jenis kopi yang menggunakan gula aren dan airis, 

serta menu tambahan yang menggunakan coklat 

dan mocca atau green tea.
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“Dulu kami memulai membuka usaha ini 

menggunakan truk atau foodtruck istilah 

kerennya. Kami berkeliling mengenalkan 

produk, mengikuti berbagai event. Karena 

pandemi ini, akhirnya kami memutuskan untuk 

membuka kedai yang menetap seperti sekarang 

ini,” ujar Aswar.

Lebih lanjut Aswar mengatakan bahwa awalnya 

pada tahun 2019 mereka berempat mengajukan 

proposal ke founder Kita Cinta yang mengelola 

komunitas penyandang disabilitas. Dari sinilah 

kemudian mereka bersama founder Kita Cinta 

bertemu dengan KSP Sahabat Mitra Sejati 

hingga mendapatkan titik terang. “Kami 

bersama founder dan KSP Sahabat Mitra Sejati 

sepakat untuk membuka coffee shop. Kemudian 

kami mejadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati 

dan mendapat pembiayaan dari KSP Sahabat 

Mitra Sejati, serta diperbolehkan menggunakan 

ruangan kosong yang ada di Cabang KSP Sahabat 

Mitra Sejati Jatinegara,” lanjut Aswar.  

Selama masa pandemi yang telah berjalan selama 

1 tahun ini, kedai Kita Cinta Kopi tetap ramai 

dikunjungi pegiat kopi. Racikan dari tangan-

tagan terampil para penyandang disabilitas 

tidak mengalahkan rasa kopi dari kedai kopi 

lainnya. Terlebih lagi semangat dari para barista 

yang semuanya penyandang disabilitas bagaikan 

api yang tak pernah padam. Jiwa semangat dan 

motivasi ingin mandiri dan tidak bergantung 

kepada orang lain menjadi amunisi dan roh bagi 

Kita Cinta Kopi.

“Kami ingin membuktikan bahwa kami 

yang disabilitas ini tidak dipandang sebelah 

mata. Kami mampu untuk mandiri dan tidak 

ketergantungan dari orang tua. Kami juga bisa 

membuat usaha sendiri dan mencari uang 

sendiri. Dalam benak saya berkata, kenapa orang 

lain bisa kok kita gak bisa. Inilah kiat-kiat kami 

dalam menjalankan usaha ini,” ungkap Nabil dan 

Syarif menutup pembicaraan.

Dari pembicaraan di atas jelas sekali bahwa 

mereka tidak bisa dilirik sebelah mata. Justru 

bagi kita yang tidak memiliki kekurangan fisik 

Kita Cinta Kopi yang terletak 

di bilangan jalan Dewi Sartika 

Cawang ini ternyata pernah 

juga membuka kedai dengan 

menggunakan truk atau yang 

lebih dikenal dengan nama 

foodtruck. Namun, karena 

adanya pandemi sampai 

dengan saat ini, mereka lebih 

memilih untuk membuka 

kedai kopi secara menetap. 

Hal ini diungkapkan oleh 

Aswar, salah seorang yang 

bertanggung jawab di bagian 

operasional Kita Cinta Kopi.
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dan yang bermalas-malasan justru harusnya 

malu melihat mereka yang penuh semangat 

ingin hidup mandiri dan membuka usaha sendiri. 

Semoga cerita di atas menjadi inspirasi untuk 

kita semua dan teman-teman para penyandang 

disabilitas mendapat kekuatan, keberkahan, 

kebahagian, serta kesuksesan dalam bidang apa 

pun. ****
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Zullah, seorang pengusaha rotan asal Kudus 

tak menyangka bisnisnya yang telah dijalani 

selama 20 tahun sampai saat ini masih bisa 

tetap eksis. Rona bahagia Pak Zullah pun tak 

bisa disembunyikan lagi dari suaranya yang 

meyakinkan saat Tim Redaksi menghubungi 

beliau.

Kisah sukses Pak Zullah membangun bisnis ini 

telah memberikan warna dan cerita sendiri bagi 

setiap pelaku UMKM di daerahnya. Berawal 

dari tahun 90an dan masih membujang, Pak 

Zullah sudah berkeliling Indonesia terutama 

ke Kalimantan yang terkenal dengan rotannya. 

Keuletannya membina hubungan baik dengan 

teman-temannya di luar pulau merupakan awal 

dari kesuksesan Pak Zullah. Terbukti Pak Zullah 

mempunyai pelanggan tetap di beberapa kota 

di Indonesia seperti Bandung, Cirebon, Solo, 

Madura, Surabaya, Makassar, dan lainnya. 

“Saudara saya tidak ada yang punya usaha rotan 

seperti ini. Saya nekad saja memilih usaha ini,” 

ungkap Pak Zullah memulai pembicaraan.

Dalam menjalankan usahanya ini Pak Zullah 

mengirimkan bahan baku rotan ke gudang-

gudang. Pak Zullah tidak memproduksi barang-

barang perabotan dari rotan, namun ia hanyalah 

mengirimkan bahan baku rotan ke daerah-

daerah yang membutuhkan sesuai dengan 

keperluannya. Dari sinilah baru bahan baku 

rotan diproses menjadi perabotan. 

Kelihatannya mudah, namun dalam menjalankan 

usaha ini Pak Zullah pun pernah dibohongi 

oleh orang dalam menjalin kerja sama. Selain 

itu kekurangan bahan baku juga kerap dialami 

oleh Pak Zullah. Semua kendala yang dihadapi 

Pak Zullah dijalankan dengan sabar dan ikhlas. 

Prospek Usaha Rotan 
Yang Makin Kinclong
Bapak Zullah di Kudus, Jawa Tengah
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Alhasil, usaha Pak Zullah terus berkembang, 

bahkan hanya selang beberapa tahun sejak 

memuai usaha ini Pak Zullah sudah mampu 

membeli alat untuk pembuatan bahan baku 

rotan . 

“Pelan-pelan dari hasil usaha yang saya simpan, 

Saya mulai membeli mesin untuk membuat 

rotan sendiri secara kecil-kecilan. Saya juga 

mulai merekrut beberapa karyawan,” ujar Pak 

Zullah.

Saat ini Pak Zullah sudah tidak lagi keliling 

kota atau membeli sendiri bahan baku rotan 

ke Kalimantan. Beberapa karyawan juga 

ditempatkan di Kalimantan untuk melakukan 

pemesanan bahan baku rotan yang dibutuhkan 

oleh Pak Zullah. Karena Kalimantan merupakan 

pusat bahan baku rotan, hal ini mengharuskan 

Pak Zullah untuk menempatkan karyawannya 

di sana. 

Meskipun demikian, terkadang Pak Zullah 

tidak kebagian bahan baku rotan karena saking 

ramainya.

Pengalaman lainnya yang dialami Pak Zullah 

adalah pada awal-awal masa pandemi bulan 

Maret lalu. Pemesanan bahan baku rotan dari 

Kalimantan agak terhambat pengirimannya 

karena memang tidak boleh keluar masuk kota. 

Selain itu pembayaran dari para pelanggannya 

dilakukan dengan sistem bayar tempo. Hal inilah 

yang sangat mempengaruhi perputaran uang 

Pak Zullah, karena sistem pembelian bahan baku 

oleh Pak Zullah harus dibayar dengan tunai.

Ia yakin bisnisnya akan terus meningkat, karena 
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sudah memiliki banyak jaringan dengan sejumlah 

pabrik. Hanya saja, salah satu kendalanya ada di 

modal.

Dari situ, Pak Zullah memberanikan diri untuk 

mengajukan pinjaman modal dari lembaga 

pembiayaan. Untung saja Pak Zullah sudah 

menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati sejak 

tahun 2017 lalu. Pinjaman dari bank yang saat 

itu masih ada langsung dialihkan ke KSP Sahabat 

Mitra Sejati dan sekaligus menambah pinjaman 

modal kerja di KSP Sahabat Mitra Sejati. Dari 

sinilah kemudian Pak Zullah dapat membeli 

mesin untuk membuat rotan. 

“Ya awalnya saya masih ada pinjaman di salah 

satu bank. Nah, kebetulan waktu itu saya juga 

mau membeli mesin-mesin pembuat rotan. 

Akhirnya pinjaman saya yang di bank itu saya 

alihkan ke KSP Sahabat Mitra Sejati dan 

Alhamdulillah boleh menambah pinjaman 

saya,” ujar Pak Zullah.

Pak Zullah tertarik mengalihkan 

pinjamannya ke KSP Sahabat Mitra Sejati 

karena sudah merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan oleh karyawan 

KSP Sahabat Mitra Sejati, selain itu 

bunganya jauh lebih murah dibandingkan 

bank konvensional.

Kreativitas menciptakan inovasi baru 

adalah strategi yang terus dibentuk oleh 

Pak Zullah untuk melanjutkan usahanya 

agar terus berkembang. Ia merasa harus 

mampu membuat pesanan sesuai dengan 

yang diinginkan pembeli.

Hebatnya, untuk menciptakan inovasi baru 

Pak Zullah dan seluruh karyawan belajar 

secara otodidak. 

“Yang penting kan kita sudah punya ilmu 

dasarnya, tapi memang kalau modelnya 

baru, kita harus eksperimen dan kadang 

butuh waktu agak lama. Semua tidak ada 

masalah, bisa kita pelajari,” ujar Pak Zullah 

bersemangat.

Pak Zullah melihat prospek bisnis mebel 

rotan ke depan akan terus maju dan 

berkembang,apalagi permintaan pasar 

terus meningkat.

“Zaman memang sudah semakin modern, 

tapi kecenderungan orang suka terhadap 

barang yang unik-unik dan ini tidak akan 

mati, termasuk kerajinan tangan. Yang 

penting kreasi kita saja,” tandasnya.****
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Peluang usaha bakpia skala rumah tangga kini 

bisa merambah ke skala industrI. Entah sejak 

kapan bakpia mulai dibuat, yang jelas bakpia 

sangat lekat dengan kota Yogyakarta. Rasanya 

legit karena terbuat dari campuran kacang 

hijau dan gula pasir, lalu dibungkus dengan 

adonan tepung dengan sedikit minyak nabati. 

Hal ini juga dialami oleh Ibu Marjiyah, yang 

membuka usaha pembuatan Bakpia di kota 

kelahirannya Yogyakarta. Dari semula usaha 

rumahan kini sudah ke skala industri. 

Kota yang memang sudah terkenal dengan 

makanan khas ini tidak susah untuk mencari 

pelanggan. 

Dengan mengambil merek dagang “Bakpia 

Martha” dengan isi yang konsisten yaitu kacang 

hijau dan bahan baku yang berkualitas, usaha 

Ibu Marjiyah mantap berdiri sejajar dengan 

toko-toko serupa yang ada di sekitaran Imogiri 

– Bantul. Dengan tetap mengedepankan bahan 

yang berkualitas dan hasil yang bermutu tinggi, 

tentunya dapat merebut hati dan sangat diminati 

oleh konsumen sampai ke luar kota Yogyakarta. 

“Banyak pecinta kuliner yang datang ke toko 

untuk membeli bakpia yang memang nampak 

jelas unsur tradisionalnya,” kata Bu Marjiyah 

meyakinkan.

Mengingat wilayah tersebut merupakan sentra 

bakpia dengan sekitar 15 toko di sekitarnya, 

maka Bakpia Martha menyesuaikan diri dengan 

mematok harga murah tetapi berkualitas, 

serta tetap menjaga mutu dan cita rasa yang 

khas.  Menurut Ibu Marjiyah, salah satu faktor 

dalam menetapkan harga murah adalah adanya 

kemudahan mendapatkan bahan baku, antara 

lain dari pabrik gula yang tidak jauh dari tempat 

Bakpia, Kecil Bentuknya, 
Besar Rejekinya
Ibu Marjiyah di Yogyakarta
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produksi, serta kelancaran pasokan terigu dan 

kacang hijau yang berkualitas dari supplier yang 

dapat dipercaya.

Untuk mendukung pemasaran, selain 

memanfaatkan brosur, Ibu Marjiyah juga 

memasarkan langsung bakpianya. Saat ini 

toko sekaligus sentra pembuatan Bakpia yang 

mempekerjakan puluhan karyawan ini setiap 

harinya mampu menghabiskan rata-rata 18 sak 

tepung terigu untuk memproduksi lebih dari 

ribuan potong bakpia, atau sekitar 500-an kotak 

isi 20 bakpia.

Kelangsungan usaha yang mantap,  menurut 

Ibu Marjiyah, karena ia menerapkan prinsip 

keterbukaan, memberikan pengarahan, dan 

pengetahuan seluas-luasnya, sehingga semua 

karyawan benar-benar memahami kualitas 

produknya. “Dengan demikian mereka paham 

bahwa apabila perusahaan maju adalah karena 

kerja yang baik dari karyawan,” jelasnya.

Penerapan prinsip tersebut tidak hanya 

terhadap karyawan saja, tetapi juga kepada 

masyarakat umum. Terbukti di lokasi produksi 

terbuka kesempatan bagi siapa saja, baik 

perorangan  maupun lembaga untuk magang 

dan belajar membuat bakpia. 
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Untuk menjaga kepercayaan konsumen dan 

kualitas yang memenuhi standar kesehatan, 

enak, lezat, dan bergizi, serta dijamin halal, 

“Bakpia Martha” sudah mengantongi beberapa 

perizinan, antara lain Surat Ijin Usaha, Sertifikat 

P-IRT, dan lebel halal dari LPPOM MUI

Selain tempat yang strategis dan bakpia yang 

merupakan ciri khas kota Yogyakarta, usaha 

Bu Marjiyah dapat berkembang sangat cepat 

juga tidak terlepas dari campur tangan lembaga 

pembiayaan yang menyokong tumbuhnya usaha 

bu Marjiyah. Sebut saja sejak bergabungnya 

menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati tahun 

2018 silam, Bakpia Martha milik bu Marjiyah ini 

semakin berkembang. 

Pasalnya, berkat pinjaman modal kerja dari 

KSP Sahabat Mitra Sejati, Bakpia Martha milik 

Marjiyah ini semakin besar dan omzetnya pun 

semakin bertambah dan semakin komplit, 

terutama dari sisi perlengkapan dan pelebaran 

usahanya. 

“Keputusan yang sangat tepat bagi saya menjadi 

anggota KSP Sahabat Mitra Sejati, kebutuhan 

modal untuk menambah produksi dan memenuhi 

permintaan pelanggan akan bakpia Martha juga 

terpenuhi berkat pinjaman modal kerja dari 

KSP Sahabat Mitra Sejati,” ucap Ibu Marjiyah 

menutup pembicaraan dengan Tim Redaksi. ****
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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 Anggota 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.

Reza Wandi – Design & Layout

Sosok ini memiliki tugas mendesain dan me-layout buku ini agar tersaji dengan tampilan 

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

sebagai kameraman 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 – 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 External Communication 

Officer – Corporate Communications & Investor Relations, menjembatani prioritas buku ini 

dengan tugas internal komunikasi kekaryawanan.



101



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.

Kisah-kisah dalam edisi ke-4 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


