Inilah potret wanita hebat
dari seluruh pelosok nusantara
Dari tangan-tangan mereka tercipta karya istimewa.
Dari keringat mereka berbuah manfaat bagi keluarga.
Kendala tak membuat mereka jera.
Tantangan tak menghentikan langkahnya.
#deminiatbaik mereka terus berjuang
untuk keluarga dan orang di sekitarnya.
Teruslah berjuang para wanita hebat nusantara.
Dengan langkah TEPAT,
kami yakin semua niat baik
lebih cepat terwujud.

DAFTAR ISI

SUMATERA &
KEP. BANGKA BELITUNG

NOTE
Harga produk yang tercantum
bisa berubah kapan saja. Untuk
lebih jelasnya, silahkan menghubungi nomer telepon nasabah
yang bersangkutan.
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Pejuang Wanita dari

Sumatera &
Kep. Bangka Belitung

Jam Gadang
Bukittinggi, Sumatera Barat
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Ingin Produknya
Mendunia dan
Mengajak Wanita
Maju Bersama

Ibu Aminah
(Pengrajin Rotan “Rattan 2 Saudara”)

Jln. Banda Aceh Melaboh km. 11, Desa Lambaboh,
Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, Aceh
Telp: 0852 6068 3361
Harga Produk: Rp5.000,- sampai Rp5.000.000,-

Berbagai macam hasil kerajinan
cantik terbuat dari rotan terpajang
di toko Ibu Aminah di pinggir jalan.
Dari tudung saji, tas, hingga yang tak
biasa seperti koper, sangat menggoda untuk dibawa pulang.
Sejak kecil Ibu Aminah tumbuh di
tengah keluarga pengrajin rotan.
Mendiang nenek adalah seorang penganyam, sementara ibunya adalah
pengepul kerajinan rotan yang biasa
menjual produknya ke kabupaten
lain. Sepeninggal nenek, ibunya pun
mulai belajar menganyam dan menjual produknya sendiri, Ibu Aminah
turut membantunya. Ketika sang ibu
meninggal tahun 2013, Ibu Aminah
sudah terbiasa mengurus usaha
turun temurun ini.
Namun bukan berarti perjalanan
Ibu Aminah bersih dari kendala.
Selepas tsunami, otomatis Aceh
lumpuh, demikian juga usaha ‘Rattan
2 Saudara’ terpaksa vakum setahun
lamanya. Ibu Aminah sempat membeli mobil untuk disewakan dan
mobil pun hilang. “Tapi alhamdulillah setelah usaha jalan kembali,

6 tahun kemudian bisa beli rumah
dan mobil lagi,” kata Ibu Aminah. Kini
dalam menjalankan usahanya, Ibu
Aminah dibantu 10 karyawan tetap
dan 10 karyawan lepasan. Bahkan
sang suami yang semula berjualan
sepatu kini ikut menangani Rattan 2
Saudara. Demi perkembangan
usahanya, Ibu Aminah juga aktif
mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan dan mengenal lebih
banyak orang.
Meskipun kini Ibu Aminah merasa
bercukupan dari pendapatan yang
meningkat, namun masih banyak
harapan yang ingin beliau wujudkan,
salah satunya ingin mengajak lebih
banyak wanita untuk maju atau setidaknya memberikan lapangan pekerjaan. Beliau juga ingin produknya
tidak hanya dinikmati orang Aceh
namun sampai ke mancanegara,
karena artinya jika pembeli meluas
sampai ke luar negeri, peluang untuk
membuka lapangan kerja makin lebar.

AMINAH
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FITRIANA

10

11

Saya ingin
membantu
orang lain
yang tidak
beruntung

Ibu Fitriana
(Pengrajin Tas Aceh “Inovasi Bordir”)

Gampong Jruek Balee, Kel. Jruek Balee,
Kec. Indrapuri, Aceh
Telp: 0813 7054 5141
Harga Produk:
Rp 15.000,- sampai Rp200.000,-

Berjuang
untuk
Mandiri
Demi si
Buah Hati

Ditinggal pergi suami sejak 2 putranya
masih kecil tak membuat Ibu Fitriana
berkecil hati. Yang ada dalam benak
Ibu Fitriana hanyalah bagaimana
menghidupi dan membesarkan buah
hatinya. Ibu Fitriana mencoba mencari nafkah dengan menjadi buruh jahit.
Profesi ini ditekuni selama bertahun-tahun lamanya, membuat keterampilan Ibu Fitriana makin meningkat. Beliau merintis usahanya dimulai
dari modal pembiayaan yang dianjurkan oleh temannya.
Ikhtiar Ibu Fitriana pun terus berlanjut,
tahun 2017 akhirnya beliau merintis usaha tas Aceh berlabel “Inovasi
Bordir”. Setelah 3 tahun berjalan,
usahanya terus berkembang. Kini
bahkan Ibu Fitriana mampu mengupah
total 22 karyawan yang bekerja di
rumah masing-masing untuk membuat pola, memotong dan menjahit.
Dalam sehari beliau bisa menghasilkan
sekitar 400 tas tergantung pada besar
kecilnya ukuran. Untuk pemasaran,
selain dibantu Dekranas atau Dewan
Kerajinan Nasional beliau juga menjual

produknya ke toko souvenir hingga
ekspor ke Thailand.
Di awal tahun hingga bulan Maret,
biasanya permintaan akan produk
berkurang. Namun bulan April hingga
akhir tahun permintaan kembali
meningkat. Untuk mensiasati sepinya pembeli, beliau sadar harus pintar
dan jeli melihat tren pasar. Beliau harus
terus ter-update apa saja yang sedang
digemari saat ini. Ibu Fitriana bersyukur
atas pendapatan usahanya selama
ini karena sudah bisa mencukupi kebutuhannya meski belum berlebih
apalagi sejahtera.
Harapan beliau saat ini melihat
putra-putranya tumbuh menjadi anak
soleh, usaha makin maju hingga bisa
membantu orang lain terutama mereka
yang kurang beruntung.

Menjalankan Misi
“Memberdayakan Warga Sekitar”
Mendapatkan cobaan hidup yang
bertubi-tubi tidak membuat Ibu Ita
Risna menyerah pada keadaan. Lima
belas tahun menjadi guru honorer
yang tak kunjung diangkat, mengalami kecelakaan hebat sekeluarga
hingga Ibu Ita mengalami koma
selama 6 bulan, sampai usaha sebelumnya merugi, untuk makan
s u s a h d a n te r p a k s a m e n j u a l
aset-asetnya untuk pulang kampung. Semua itu justru membuat
Ibu Ita semakin kuat dan semangat
untuk terus berjuang. Ibu Ita dan
suami tak henti memutar otak
bagaimana memenuhi kebutuhan
hidup dan menyekolahkan anak
karena gaji beliau berdua sebagai
guru honorer tak mencukupi.
Berbekal ilmu membuat kue-kue
khas Aceh yang diturunkan dari
orang tua, Ibu Ita mulai merintis
usaha kue khas Aceh “Dexta”.

Meski kini usaha sudah berkembang,
kegiatan mengajar tidak beliau tinggalkan. Tiap pagi sampai jam 2 siang,
beliau tetap mengajar, pulangnya barulah beliau ikut menangani
usaha. “Kalau lihat bisnis ini, lebih
baik tidak mengajar lagi karena gaji
guru honorer tidak seberapa. Tapi
ilmu kan harus dibagi, ada dunia
ada akhirat,” lanjut Ibu Ita.

dibagi sesuai shift pagi dan malam.
Ibu Ita dengan senang hati berbagi
ilmunya ke para karyawan dan
merasa berhasil jika karyawannya
ada yang menjadi sejahtera karenanya. Dari kerja kerasnya Ibu Ita bisa
memenuhi kebutuhan buah hatinya.
Bahkan selain 3 anak kandungnya,
beliau juga membiayai 10 anak
yatim.

Kue basah, kue kering semua Ibu
Ita kuasai. Bahkan selain yang rutin
diproduksi, Ibu Ita juga melayani
pesanan kue untuk acara spesial
seperti pernikahan. Setiap harinya,
pesanan tiap toko yang harus
dipenuhi sebanyak 1.000 buah,
kebanyakan masuk ke toko oleholeh di Aceh, sebagian ke Medan,
Jakarta bahkan ke Malaysia. Ibu Ita
berharap kuenya bisa mengharumkan Aceh dimana saja. Karyawan
saat ini berjumlah 6 orang yang

Harapan Ibu Ita saat ini ingin membuat karyawannya maju dan memberi modal untuk membuka cabang
bagi mereka.

Ibu Ita Risna
(Produksi Kue Khas Aceh “Dexta”)

Jln. Banda Aceh - Medan KM 19.5,
Samahani, Kec. Kuta Malaka, Aceh
Telp: 0852 6270 1842
Harga produk: Rp10.000,- sampai Rp350.000,-

Walaupun
sedikit,
ilmu harus
dibagi

ITA RISNA
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MUTIA ARAHMAN
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Ingin Anyaman Aceh Diminati
Sampai ke Luar Negeri
S a a t m a s i h a n a k- a n a k ,
apa aktivitas favorit Anda?
Bersepeda? Bermain bersama teman? Main game?
Berbeda dengan anak-anak
pada umumnya, sejak kelas
4 SD, Ibu Mutia sudah diajari
menganyam oleh mendiang
sang Ibu dan saat duduk di
bangku SMP, beliau sudah terbiasa memproduksi anyaman
sendiri. Lebih kurang 15 tahun
lamanya Ibu Mutia bergelut
dengan anyaman.
Sampai sekarang Ibu Mutia
masih mengerjakan produksi
anyaman sendiri tanpa dibantu
karyawan. Berbahan dasar
daun pandan yang dikeringkan,

1 gulung daun pandan biasanya
menghasilkan 1 buah tikar.
Dibutuhkan waktu 10 hari
untuk menyulap pandan menjadi tikar cantik seperti kreasi
Ibu Mutia. Tikar yang sudah
jadi, biasanya diberi pewarna
dasar kemudian baru diberi
pewarna khusus.
Meski pewarna dasar mudah
didapatkan di sekitar Aceh,
namun pewarna khusus harus
didatangkan dari Yogyakarta
karena lebih tahan lama dan
tidak mudah luntur. Pembeli
biasanya datang langsung
ke rumah baik untuk pesanan
pribadi maupun agen pengepul. Sebetulnya Ibu Mutia

sudah pernah mencoba membuat
variasi produk lain berupa dompet,
tas, tempat tissue dan box anyaman, tapi kurang peminatnya. Lain
halnya dengan tikar, hingga saat
ini sudah ada pelanggan bahkan
sudah pernah ada permintaan
dari Malaysia.
Ditipu orang bukan sekali dua kali
dihadapi oleh Ibu Mutia, seringkali
ada pelanggan mengambil produk
dan menjanjikan akan membayar
saat produk laku namun tak pernah kembali lagi. Tapi Ibu Mutia
selalu mengikhlaskannya, karena
bagaimanapun Ibu Mutia bersyukur dengan apa yang beliau
dapatkan. Karena keuangan keluarga sudah cukup meningkat,

beliau merasa sudah cukup
sejahtera.
Harapan beliau adalah suatu
saat nanti anyaman Aceh
bisa diminati sampai ke
mancanegara.

Ibu Mutia Arahman
(Pengrajin Anyaman)

Desa Buangan Kec. Meurah Dua,
Kab. Pidie Jaya, Aceh
Telp: 0813 6289 7110
Harga Produk: Rp70.000,- ke atas
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Menikmati
Legitnya
Bisnis Si Pahit
Meski pahit tapi dicari banyak orang?
Apalagi kalau bukan emping melinjo?
Apakah Anda termasuk salah satu
penggemarnya? Jika Anda menggemarinya, lain lagi dengan Ibu Safrina,
beliau mengandalkannya sebagai
sumber penghasilan sejak 11 tahun
terakhir menjadi pengrajin emping.
Sejak mengawali usahanya, Ibu
Safrina tidak memproduksi emping
sendiri namun mengantarkan biji
melinjo ke orang yang diupah untuk
diproses menjadi emping. Mulanya
biji melinjo digoseng ke pasir panas,

kalau sudah masak lalu dikupas
kulitnya, baru diketok dan dipipihkan.
Satu biji emping biasanya terdiri
dari 10 biji melinjo. Setelah diketok
dan dijemur, Ibu Safrina menjemput
emping untuk dijual ke pengepul.
Saat ini ada 15 orang karyawan
yang setiap hari membantu produksi
secara nonstop bahkan Sabtu dan
Minggu. Semua proses dikerjakan di
rumah masing-masing karyawan.
Yang unik adalah upahnya bergantung pada naik turunnya harga
melinjo di pasaran. Jika melinjo
mahal maka karyawan diupah 10
ribu rupiah per bambu, tapi saat
harga melinjo murah, upah karyawan
justru lebih mahal sekitar 15 ribu
rupiah per bambu. Selama ini suami
yang bekerja sebagai tukang bangunan sangat mendukung usaha ibu
Safrina, bahkan kalau ibu Safrina

sakit atau berhalangan, sang suami
yang mengambil alih tugas Ibu
Safrina untuk mengantar jemput
emping.
Ibu Safrina bersyukur, hasil usahanya
sangat bermanfaat bagi keluarga,
salah satunya membangun rumah,
menyekolahkan anak, membelikan
kendaraan untuk transportasi anak.
Dan kini yang sangat beliau impikan
adalah berangkat umrah ke tanah
suci. Semoga niat baik Ibu Safrina
segera terlaksana.

Ibu Safrina
(Produksi Emping Aceh)
Aran Kuta Baru, Aceh
Telp: 0852 9795 4126
Harga produk:
Rp70.000,- per kg

SAFRINA
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Manisnya Laba dari
Usaha Kue Adee Khas Aceh
Saat mendengar kata Aceh, apa
yang langsung Anda bayangkan?
Mie Aceh? Kopi Aceh? Songket
Aceh? Pernah terbayang kue adee
Khas Aceh? Kalau belum, berarti
Anda belum mengenalnya. Kue
basah berbahan dasar tepung
terigu, telor, santan dan pandan
ini salah satu jajanan terkenal
di Aceh. Ibu Nurul Najmi adalah
salah satu pembuatnya.
Awalnya Ibu Nurul membantu
mertua memproduksi kue adee
untuk dijual. Setelah usaha mertua sukses, kini semua proses
dikerjakan oleh karyawan.Tak
ingin berpangku tangan dan tak
ingin menyia-nyiakan ilmu dari
mertua, Ibu Nurul pun membuka
usaha kue adee sendiri dan beliau
beri nama Kue adee ‘Kana’.

Setelah 4 tahun berjalan, Kue adee
Kana makin berkembang, beliau
pun dibantu 4 orang karyawan
yang diupah seminggu sekali untuk
menangani produksi. Dalam sehari
Ibu Nurul bisa menghasilkan 150
hingga lebih dari 200 loyang kue
adee. Untuk menjaga kualitas kue
nya, Ibu Nurul kembali melakukan
produksi jika setengah stok kue
sudah habis. Bahkan produksi bisa
lebih karena permintaan yang
melonjak di hari-hari libur atau
menjelang hari raya Lebaran.
Seperti orang tua pada umumnya,
keinginan terbesar Ibu Nurul saat
ini mungkin melihat 3 putranya
menjadi orang berhasil, juga membesarkan usahanya di area Pidie.
Jika berbicara mengenai sejahtera,
b e l i a u t i d a k m e ra s a s u d a h

mencapai level tersebut karena
sampai saat ini masih terus bekerja
keras untuk mengembangkan
usahanya, namun beliau bersyukur
karena sudah dapat memenuhi
segala kebutuhan keluarga.

Ibu Nurul Najmi
(Produksi Kue “Adee Kana”
Khas Aceh)

Gampong Meunasah Bie
Kel. Meunasah Bie, Kec. Muarah Dua. Aceh
Telp: 0852 7208 7457
Harga produk: Rp20.000,- sampai Rp30.000,-

NURUL NAJMI
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Memasarkan
Warisan Budaya
Hingga ke Malaysia
Songket Batubara adalah
salah satu warisan budaya
Sumatera Utara. Untungnya
sampai saat ini masih banyak
warga yang ikut menjaga kelestariannya. Bahkan di kabupaten Batubara ada sebuah
kampung yang menjadi sentra
songket Batubara yaitu kecamatan Talawi.
Disinilah Ibu Aidarwati dan
suami berkreasi. Sudah hampir 9 tahun Ibu Aidarwati
dan suami menekuni usaha
songket ini. Mereka berdua
memproduksi Ulos dan tenun
secara manual. Selain kain,
hasil tenunan bisa dikreasikan
menjadi selendang, sajadah,
tempat tisu, jas, peci, sprei
dan masih banyak lagi.

Bapak yang terlebih dahulu
mahir menenun biasa menghabiskan 2 ,5 hari untuk
menenun satu kain, satu hari
untuk 10 buah peci, 3-4 hari
untuk baju dan 2 hari untuk
selendang. Sedangkan Ibu
dalam sebulan bisa menghasilkan 5-6 kain.
Pesanan datang dari Jakarta,
beberapa kota di Sumatera
bahkan Malaysia, meski mengaku tidak ada reseller namun
beberapa pelanggan datang
langsung ke rumah produksi
untuk membeli dalam jumlah banyak sekaligus. Untuk
membantu produksi, Ibu
Aidarwati memberdayakan ibu-ibu rumah tangga
yang diupah 80 ribu rupiah

per hari. Ibu dan Bapak
juga tak pelit berbagi ilmu,
malah salah satu didikannya
sudah merintis usaha tenun
sendiri. Bapak yang dulunya
guru SMP ini, juga pernah
mengajar tenun hingga ke
Malaysia.
Banyaknya pesaing di area
yang sama kadang menjadi
kendala tersendiri karena
menjual dengan harga
miring seringkali memicu
perselisihan dengan pengrajin yang lain. “Padahal
Saya ini mau makan dan
sekolahkan anak bukan cari
kekayaan,” tegas Bapak.
Ada juga pengrajin yang
meminta motif lalu ditiru
untuk produknya sendiri,
sejak saat itu Bapak jadi
lebih berhati-hati.
Ibu Aidarwati dan Bapak
sangat bersyukur, dengan
total pendapatan per bulannya, sudah bisa mencukupi
kebutuhan sehari-hari dan

keperluan sekolah anak .
Meskipun demikian beliau berdua merasa belum saatnya
disebut sejahtera.
Tapi mereka berdua sudah
sangat bersyukur bisa mencukupi kebutuhan seharihari dan keperluan sekolah
anak. Selanjutnya harapan
Ibu Aidarwati dan Bapak
adalah menjadikan usaha
songket ini makin besar dan
berkembang.

Ibu Aidarwati
(Pengrajin Tenun Songket)

Jl. Besar Imam Bonjol
Labuhan Ruku, Kec. Talawi,
Kab. Batubara, Sumatera Utara
Telp: 0852 6026 3413
Harga produk:
Rp50.000,- sampai Rp900.000,-

AIDARWATI
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ELZA MONENDEZ
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Wujudkan
Harapan
Untuk
Membuka
Peluang
Kerja

Ibu Elza Monendez Damanik
(Pengrajin Kain Ulos)

Jl.Parapat KM 45 Nagahuta, Kec. Siantar Marihat
Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, 21129
Telp: 0813 7027 8348
Harga produk : Rp25.000,- sampai Rp1.750.000,-

Ibu Elza prihatin ketika melihat
mayoritas ibu-ibu rumah tangga di
kampungnya sehari-hari tidak bekerja
meskipun membutuhkan biaya untuk
anak-anaknya. Besar harapan Ibu
Elza untuk membantu mereka agar
memiliki penghasilan sendiri. Maka,
begitu beliau merintis usaha kerajinan
Ulos ini, beliau pun memberdayakan
para wanita yang rata-rata ibu rumah
tangga untuk membantunya.
Tidak seperti pengrajin Ulos pada
umumnya yang mendapatkan ilmu
secara turun temurun, Ibu Elza berusaha
menimba ilmu dari berbagai sumber.
Sebelumnya beliau sempat bekerja di
Disperindag namun saat akan diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di
Padang beliau justru menolak karena
tidak ingin terikat dan memilih untuk
menekuni kerajinan Ulos ini. Beliau
masih ingat di masa-masa awal merintis usahanya, saat itu masih tinggal
di kontrakan yang sempit dan kegiatan
menenun harus dilakukan di belakang
rumah beratapkan terpal, jadi saat
hujan turun, beliau harus buru-buru
menutupnya agar tidak basah.

Kini sesudah 5 tahun berjalan, usaha
Ibu Elza makin menampakkan hasilnya. Beliau berhasil mewujudkan harapan untuk membuka peluang kerja bagi
ibu-ibu di sekitarnya.
Sebanyak 24 orang karyawan kini membantunya menangani produksi. “Ketimbang
menyebut karyawan saya lebih suka
memanggilnya teman, karena sudah
seperti keluarga,” ujar Ibu Elza. Karyawan
pun mengakui semenjak bekerja dengan
Ibu Elza banyak menikmati perubahan
positif secara finansial. Mereka bekerja
untuk Ibu Elza dari jam 7.30 pagi hingga
jam 5 sore, dan setiap pengrajin bisa
menghasilkan 15 kain per minggu.
Harapan terbesar Ibu Elza saat ini adalah
memiliki toko untuk produknya. Semoga
usaha yang dilandasi oleh niat baik ini
segera mencapai tujuannya.

“Ketimbang menyebut karyawan,
saya lebih suka memanggilnya teman,
karena sudah seperti keluarga”
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Daripada Beli,
Mengapa Tak Bikin
Pomade sendiri?
Ibu Wiwin
(Produksi pomade)

The Wibowo Barber Shop, Jl. Jawa, Bantan,
Kec. Siantar Baru, Kota Pematangsiantar,
Sumatera Utara 21142 Medan
FB: The Wibowo Barbershop
Telp: 0811 6205 546
Harga produk: Rp60.000,- sampai Rp90.000,-

Tidak hanya fashion, tren penataan rambut pun berubah seiring
berjalannya waktu. Apapun
gaya rambutnya, tak jarang
yang membutuhkan pomade
agar tampilan rambut selalu rapi.
Memperkenalkan Ibu Wiwin, bersama Bapak Wibowo Ardiansyah
sang suami yang jeli melihat peluang usaha produksi pomade.
Dua tahun sesudah menikah,
Ibu Wiwin dan Bapak Wibowo
yang bekerja di tempat pangkas rambut, berinisiatif untuk
membuka barbershop pertama
di Pematangsiantar. Ternyata
barbershop pun diterima dengan
baik oleh warga bahkan sampai
di luar Pematangsiantar.
Tidak puas sampai disitu, Bapak
Wibowo yang selama ini memakai
minyak rambut impor untuk barbershop-nya mulai berpikir “Daripada
beli, mengapa tidak memproduksi
pomade sendiri?”. Lalu mulailah
beliau belajar membuat pomade
pada seorang teman di Bandung
yang memiliki usaha pomade.

S ebulan di Bandung Bapak
Wibowo justru menemukan formula pomade-nya sendiri yang
lebih unggul saat dibandingkan dengan produk temannya.
Selanjutnya sang teman meminta
Bapak Wibowo untuk meracik
formula pomadenya, kerjasama ini
berjalan beberapa saat lamanya.
Akhirnya setelah bisa memproduksi sendiri, Ibu Wiwin dan
Bapak Wibowo menggunakan
nama WB yang merupakan
akronim dari Wiwin-Bowo untuk
label pomadenya. Selain usaha
barbershop yang berkembang
hingga 4 cabang, produk pomade
pun laris manis bagai kacang
goreng. Kelebihan pomade Ibu
Wiwin dari yang lain adalah menggunakan bahan alami, jadi aman
digunakan bahkan untuk anakanak sekalipun.
Wanginya pun bervariasi ada kopi,
coklat, strawberry, blueberry dan
banyak lagi. Selain di area Siantar
penjualan juga sudah meluas hingga
ke Banda Aceh dan Bali.

Ibu Wiwin bersyukur dari usaha
pomade-nya ini ternyata mendatangkan cukup banyak rezeki jika
dilihat dari pendapatan hariannya. Dinas Perindustrian bahkan
merencanakan pomade ini kelak bisa
menjadi oleh-oleh khas Pematang
Siantar. Dinas Perindustrian bahkan merencanakan pomade ini
kelak bisa menjadi oleh-oleh khas
Pematangsiantar.
Di tengah kesibukannya, Bapak
Wibowo tetap aktif di komunitas
barbershop bahkan rutin meluangkan waktunya untuk mengajar
di Akademi Barbershop Medan,
”Kita jangan pelit ilmu,” kata Ibu
Wiwin yang masih berharap suatu
saat bisa membuka toko perlengkapan barber sendiri.

“Apa yang kita dapat,
harus kita bagi”

WIWIN
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Biarpun
Di Rumah
Bisa Berbagi
Berkah

Ibu Sumiati
(Pengrajin Olahan Lidi Sawit)

Jl. Rajawali Bukit Kapur Dumai, Riau
Telp: 0853 7670 6716
Harga produk: Rp6.000,- sampai Rp35.000,-

Kesuksesan memang milik mereka
yang berani mencoba. Salah satunya adalah Ibu Sumiati. Setelah berkali-kali mencoba berbagai usaha,
akhirnya Ibu Sumiati justru menemukan jodohnya, yaitu usaha kerajinan
lidi sawit tanpa sengaja. Sebelum
memulai usaha kerajinan lidi sawit,
berbagai usaha sudah beliau jalani,
dari berjualan pulsa hingga usaha
bordir.
Kerajinan lidi justru bermula ketika
beliau menyediakan lidi untuk
pesanan, namun sayangnya tidak
pernah diambil oleh sang pemesan.
Akhirnya sang suami menganjurkan
untuk memanfaatkan lidi tersebut
menjadi kerajinan.Dari situlah Ibu
coba-coba belajar membuat kerajinan piring lidi pada seorang teman.
Seiring berjalannya waktu, Ibu terus
mengembangkan kreasinya menjadi
variasi lain seperti tempat buah,
tempat sendok, tempat pensil, lampu,
bahkan topi.
Untuk mendapatkan lidi sawit
sebagai bahan utama, Ibu Sumiati
mengupah ibu-ibu rumah tangga

untuk mengumpulkan lidi, sekaligus
membantu mereka mendapatkan
pemasukan tambahan. Jadi biarpun
di rumah, beliau tetap bisa berbagi
berkah bagi sekitarnya. Biasanya lidi
yang Ibu terima sudah halus, tinggal
dirapihkan sedikit saja sebelum dibuat anyaman. Setiap harinya produksi dijalankan dengan bantuan
suami, namun saat pesanan banyak,
beliau mengerjakan pesanan bersama kelompoknya dengan sistem
bagi hasil.
Ibu Sumiati juga rajin membagikan
ilmunya, baik ke mereka yang datang
langsung ke rumah, atau dengan
memenuhi undangan ke sekolah-sekolah. Baru-baru ini beliau bahkan
memberi pelatihan di Rumah Kreatif
salah satu perusahaan BUMN.
Ibu Sumiati juga seringkali mengikuti
bazaar agar produknya makin dikenal. Beliau berharap usahanya akan
terus menjadi besar dan suatu saat
kampungnya bisa menjadi sentra
kerajinan lidi.

SUMIATI
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Terus Berikhtiar dan Membantu Sekitar
Lewat Bolu Basah Bangka
Berikhtiar dan terus berbuat baik
dengan membantu sekitar adalah
semangat yang selalu dipegang
teguh oleh Ibu Sulisniawati.
Begitupun saat memulai usaha
kue basah Bangka. Niat terbesar
beliau adalah membantu teman
untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka.
#deminiatbaik itulah Ibu
Sulisniawati yang memang hobi
memasak mengawali usaha kue
yang beliau jual sendiri keliling
kampung. Dua bulan berjalan
hasilnya menggembirakan,
kuenya diterima baik oleh pasar.
Beliau pun mulai mengupah supir
dan reseller untuk keliling lebih
jauh ke pelosok-pelosok. Namun
usahanya sempat terhenti akibat
sang reseller terpaksa keluar
karena kendala keluarga.

Ketika sang mertua datang dari
Koba, iseng-iseng Ibu Sulisniawati
mengajak mertua membuat 50
cup brownies untuk mengisi kegiatan. Paginya sang mertua ingin
menjualnya ke pasar. Ternyata 50
brownies laku keras. Selanjutnya
Ibu Sulisniawati pun rutin menjajakan kuenya di pasar sampai
membuka lapak sendiri. Kini Ibu
Sulisniawati makin melebarkan
sayapnya, selain membuka lapak di
pasar-pasar lainnya, produk dijual
juga di minimarket dan dititipkan
di banyak penjual keliling. Produksi
kue tiap jenisnya mencapai 250
loyang setiap hari dan pesanan
bisa berkali lipat menjelang hari
lebaran. Harapan Ibu Sulisniawati
terwujud sudah. Beliau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang
membutuhkan, dan 7 karyawan
yang membantu beliau setiap

harinya diajari untuk mandiri.
Bahkan dengan bangga Ibu
Sulisniawati mengatakan seorang karyawannya sudah merintis
usaha sendiri di Koba, karena Ibu
Sulisniawati pun percaya bahwa
rezeki sudah ada yang atur. Ibu
Sulisniawati sangat bersyukur dan
merasa sudah cukup sejahtera
saat ini, namun beliau masih punya
mimpi ingin membuka bakery,
menyerap lebih banyak tenaga
kerja dan memberangkatkan orang
tua maupun mertua ke tanah suci.

Rasanya ada
kepuasan batin saat
bisa membantu
orang lain

Ibu Sulisniawati
(Produksi Bolu Basah Bangka)

Jl Kterisi RT 01 RW 01,
Kel. Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam,
Pangkal Pinang
Telp: 0852 6997 5062
FB: Yana Cake
Harga produk:
Rp12.000,- sampai Rp180.000,-

SULISNIAWATI
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Memperbaiki Masa Depan
Lewat Salai Ikan
Nikmatnya salai ikan atau
ikan asap masih menjadi
kuliner favorit di Pangkalan
Baru. Itulah sebabnya ketika
sang Ibunda berencana untuk
berhenti memproduksi ikan
salai, Ibu Dasriani tidak tinggal diam, beliau memutuskan
untuk melanjutkan usaha
sang Ibunda.

Ibu Dasriani
(Produksi Salai Ikan/Ikan Asap)
Dusun Dua Pangkalan Baru Barat,
Bangka Belitung
Telp: 0853 6331 4191
Harga produk:
Rp70.000,- sampai Rp300.000,-

Ikan Baung, lele dan patin
adalah jenis ikan yang di salai
oleh Ibu Dasriani. Yang membedakan dengan ikan asap
lain adalah, meski ikan
segar lebih mahal namun
demi menjaga kualitas Ibu
Dasriani hanya mengolah
ikan segar bukan ikan beku.
Ikan segar yang datang dari
supplier beliau tampung di
kolam, jika mau disalai baru
beliau cuci sampai 4 kali

agar higienis dan tidak berbau.
Setelah bersih, ikan pun siap
disalai secara manual. Salai ikan
Ibu Dasriani dapat bertahan
antara 4 hari hingga 2 minggu
karena tidak pakai pengawet.
Dalam menangani produksi Ibu
Dasriani memberdayakan kakak
dan saudara ipar agar mereka
mendapatkan pemasukan tambahan. Pemasaran dilakukan di
lapak pasar kaget tak jauh dari
rumah. Meski lapak sewaan Ibu
Dasriani tidak menetap dan
beda hari beda lokasi, namun
para pelanggan sudah tahu
dimana mencari salai ikan Ibu
Dasriani. Kadang pelanggan
sekitar rumah juga langsung
membeli di rumah produksi.
Di luar itu pesanan juga sudah
menyebar sampai ke Aceh,
Batam, Jawa bahkan Jakarta.

Selain salai, Ibu Dasriani juga menjual ikan mentah dan ikan asin,
kadang sebagai sambilan, beliau
juga menjadi pengepul sayur dan
buah musiman serta mengolah
keripik pisang. Menjelang lebaran
biasanya pesanan salai ikan melonjak, produksi salai ikan patin saja
dalam seminggu mencapai 400 kg.
Belum lagi ditambah ikan lainnya.
Dari hasil kerja kerasnya, sudah
banyak perubahan positif yang
dirasakan Ibu Dasriani dan keluarga.
Meski mengaku sudah sejahtera
karena bisa membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga, masih
panjang mimpi yang ingin beliau
realisasikan, diantaranya ingin
membangun kontrakan, membuat
kos-kosan dan mendirikan toko
oleh-oleh di pinggir jalan. Dengan
kerja kerasnya, semoga Ibu Dasriani
segera bisa wujudkan mimpi.

DASRIANI
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Mulanya Pekerja,
Kini Jadi Juragan
Kerupuk Bangka
Siapa tak ingin masa depan yang lebih
baik? Pasti semua orang menginginkannya,
meskipun nyatanya tidak semua orang
berani memulainya. Namun tidak dengan Ibu
Delima, 3 tahun berpindah-pindah tempat
bekerja membuat kerupuk Bangka, akhirnya
Ibu Delima memutuskan untuk merintis
usahanya sendiri.
Berbekal ilmu yang didapatnya saat bekerja
dan sedikit modal, Ibu Delima mulai memproduksi aneka kerupuk khas Bangka. Dari
membuat adonan, mengolah ikan, semua
beliau lakukan sendiri. Makin lama usahanya
makin membesar, pelanggan pun makin
bertambah, otomatis Ibu Delima mengerahkan tetangga sekitar juga kerabat
untuk membantunya menjadi karyawan.
Kini total ada 10 karyawan yang turut menjalankan usahanya dan bekerja dari jam
7 pagi hingga selesai. Dalam seminggu

kadang 1 hingga 3 kali melakukan produksi
tergantung pada pesanan yang masuk. Di
hari-hari biasa, produksi bisa mencapai 25
kg, namun saat lebaran datang, produksi
pun nonstop dilakukan hingga bisa menghasilkan 40 kg dalam sehari.
Selama 3 tahun menjalankan usahanya,
Ibu Delima tak lepas dari kendala. Salah
satunya adalah reseller yang mengalami
penipuan sebesar 50 juta mengakibatkan
pembayaran yang diterima oleh Ibu Delima
menjadi terhambat hingga setahun kemudian. Namun kini Ibu Delima merasa bersyukur karena sudah merasakan sedapnya
usaha Kerupuk Bangka miliknya. Mampu
menggaji 10 karyawan dan lancar membeli
bahan baku ikan yang tidak bisa dibilang
murah, bagi beliau cukup untuk merasa
sejahtera.

Ibu Delima Agustina
(Produksi Makanan Ringan
Khas Bangka“Delima 36”)

Jln Baru Kurai barat RT 07, Kec. Koba,
Kab. Bangka Tengah,
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Telp: 0823 7162 4665
Harga Produk:
Rp 25.000, sampai Rp 35.000,-

DELIMA
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DIANA
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Ibu Diana
(Produksi Kerupuk Ikan)

GG Kene Desa Sungai Baru
RT001/RW001 Muntok Bangka
Telp: 0853 7949 3377
Harga Produk: Rp5.000,-

Kerupuk Bangka
Mengantar Menuju Sejahtera
Sebelum merintis usaha kerupuk
ikan Bangka, Ibu Diana dan suami
yang saat itu masih berdomisili di
Palembang, sehari-harinya menjual sate ayam goreng tepung.
Dari jam 3 dini hari beliau berdua
biasanya sudah mulai menggoreng
dan membuat sekitar 1.000 tusuk
lalu menjajakannya ke sekolahsekolah. Setelah pindah ke Bangka
sekitar tahun 2010, Ibu Diana dan
suami mencoba peruntungan lainnya dengan menjual kerupuk ikan
Bangka. Ibu yang memasak, bapak
yang menjajakan ke toko-toko.
Prosesnya adalah tepung beras
dicampur dengan air, diberi bumbu
lalu dicampur sagu, terigu dan
diuleni, nantinya dicampur dengan
ikan yang sudah digiling dan
dikukus. Untuk menjaga hasil
yang berkualitas Ibu Diana bahkan
menggiling beras dan menyiangi

ikannya sendiri. Saat ini produksi
kerupuk ikannya dibantu oleh 4
orang karyawan dan dalam sehari
bisa menghasilkan 10 kantong atau
50 kg kerupuk. Dalam seminggu Ibu
Diana terus melakukan produksi kecuali hari Minggu. Empat hari beliau
khusus membuat kerupuk, sehari
mengukus dan sehari menggoreng.
Kendala terbesar selama ini adalah
saat musim hujan karena kerupuk
yang tidak kena panas matahari
biasanya tidak bisa mengembang.
Namun meski demikian ada saja
yang membeli kerupuk gagalnya
dengan harga murah.
Ibu Diana bersyukur berkat usahanya, beliau bisa membiayai sekolah
anak-anak dari kecil hingga kuliah,
bisa melunasi kredit motor, juga
kredit mobil. Beliau juga ingin membantu siapapun untuk hidup lebih
baik, maka jika ada yang meminta

resep kerupuknya yang biasanya jadi
rahasia, beliau tak segan membaginya. Saat ini yang masih ingin beliau
wujudkan adalah berangkat ke tanah
suci dan menyaksikan 4 buah hatinya
hidup sukses.

Biarpun capek,
senang rasanya
melihat hasilnya

HERLINA
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Kerja apa saja
harus semangat

Hasilkan
Rupiah
Lewat
Kemplang
Barokah
Bertengkar dengan kakak atau
adik mungkin hal yang sangat
lumrah terjadi dalam keluarga.
Tapi kalau menjalankan usaha
bersama kakak dan adik? Itulah
yang terjadi pada Ibu Herlina dan
2 saudaranya yang berkolaborasi
membesarkan usaha kemplang
ikan “Barokah”.

Ibu Herlina
(Produksi Kemplang Ikan Barokah)

Desa Air Kepala 7, Kec. Krunggang, RT03/01,
Jl. Rajawali, Kab Kota Pangkal Pinang,
Bangka Belitung
Telp: 0821 1453 3031
Harga Produk Rp1.000,- Rp5.000,-

Sebelum kemplang ikan, Ibu
Herlina bersaudara menjalan
kan usaha kemplang tempe.
Beberapa waktu kemplang
tempe buatan Ibu Herlina laku
keras. Sampai suatu saat harga

karet turun, para pecinta
kemplang tempe yang mayoritas tukang sadap dari Jawa
pun terpaksa pulang kampung.
Imbasnya permintaan kemplang
tempe Ibu Herlina anjlok.Inilah
awal mula Ibu Herlina bersaudara
beralih ke produksi kemplang
ikan. Membuat kemplang ikan
tidak semudah yang dibayangkan, Ibu Herlina pun sempat
gagal, kemplangnya tidak mau
mengembang. Masalah tidak
berhenti disitu saja, meski berhasil mengembang, kemplang
Ibu Herlina belum juga mulus
dipasarkan karena belum menemukan komposisi rasa yang
tepat. Namun kini tidak lagi,
karena pelanggan kemplang
ikan “Barokah” saling berebut.
Meski produksi dilakukan setiap
hari, produk selalu ludes diserbu
pembeli bahkan tidak menyisakan stok.
Dibantu oleh 4 orang karyawan
yang terdiri dari saudara dan

tetangga, dalam sehari Ibu
Herlina bisa menghasilkan 25
kg kemplang. Kendala yang
paling sering dihadapi adalah
saat harga ikan naik. Ikan ciu,
sarden, tamban yang menjadi
bahan kemplangnya biasanya
dihargai 5 ribu rupiah per kilo,
kadang melonjak hingga 20 ribu
rupiah per kilo. Kendala lainnya
adalah cuaca, yaitu hujan yang
pernah membuat Ibu Herlina
merugi jutaan rupiah, karena
kemplangnya yang tidak kering
dan tumbuh jamur sehingga
terpaksa dibuang.
Dari pembiayaan yang didapat,
beliau mengaku sangat membantu untuk melancarkan usahanya. Meski demikian masih
banyak yang ingin diraih oleh
Ibu Herlina salah satunya membesarkan usahanya, berangkat
umrah dan tahun depan berkurban untuk keluarganya.
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Memanen
Manisnya Rezeki
dari Gula Merah
Ibu Emiwarti
(Pengrajin Gula Merah)

AIA Dingin Jorong Pasanehan, Kel. Lasi,
Kec. Candung, Kab. Agam, Sumatera Barat
Telp: 0823 8443 9095
Harga produk: Rp15.000,- / kg

Keluarga Ibu Emiwarti sudah
menggeluti usaha gula merah
secara turun temurun. Kebun
tebu bahan untuk gula merahnya adalah milik sang nenek.
Suami Ibu Emiwarti awalnya bekerja sebagai penggali sumur, namun pekerjaan
tersebut tidak bisa diharapkan
datang setiap hari, sehingga
beliau pun turut membantu Ibu
Emiwarti untuk memproduksi
gula merah. Biasanya Bapak
yang mengilang tebu atau
memukul-mukul untuk mengeluarkan sarinya, lalu Ibu yang
memasak dan mencetaknya.
Awal pembiayaan yang didapat
beliau gunakan untuk membuat
‘parak’ atau area produksi dan
membeli pupuk untuk ladang
tebunya. Meski pengrajin gula
merah di kampungnya ratarata sudah memakai mesin
untuk membantu produksi,
namun tidak bagi Ibu Emiwarti
karena terlalu berat bagi sang
suami untuk mengengkolnya.
Bahkan untuk mengangkat

tebu dari kebun pun suami tidak
sanggup, sehingga mau tak mau
Ibu Emiwarti harus mengangkatnya sendiri. Sementara untuk
menggaji karyawan Ibu Emiwarti
merasa belum mampu membayar 100 ribu rupiah per hari.
Namun berkat kerja keras Ibu
Emiwarti dan suami, saat ini
dalam sehari bisa menghasilkan
30 kg gula merah. Dua pelanggan tetap pun rutin mengambil
gula ke rumah untuk dijual kembali ke pasar Bukittinggi.
Harapan Ibu Emiwarti selain
berangkat umrah ke tanah
suci, semoga suatu hari nanti
putra-putranya mau melanjutkan usahanya dan beliau tinggal
menjual hasilnya saja.

Yang penting ada
tabungan buat
anak sekolah

EMIWARTI
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Bisnis Kerudung
Membawa
Untung
Lebih dari 15 tahun lalu, atau tepatnya
sejak lulus SMA, Ibu Ernawati memutuskan untuk mencari penghasilan sendiri
dengan menjahit. Tidak ingin menyianyiakan keterampilannya dalam menjahit,
begitu menikah Ibu Ernawati dan suami
pun memutuskan untuk merintis konveksi
kerudung. Pertama memulai usahanya,
proses produksi hanya ditangani berdua.
Namun seiring dengan berkembangnya
usaha, kini konveksi Ibu Ernawati dan
suami sudah dibantu 4 orang karyawan.
Selama ini suami memotong bahan di
rumah, kemudian proses penjahitan
dilakukan oleh karyawan di rumah masingmasing, jahitan yang sudah selesai lalu
diobras oleh Ibu Ernawati.
Berbagai kendala dihadapi berdua, salah
satunya yang tak mungkin terlupa adalah
saat reseller langganan tidak berhasil
menjual produk Ibu Ernawati karena

41

tokonya sepi sehingga uang mengendap
30 juta rupiah. Hasilnya? Modal tidak
ada dan harus mulai dari nol lagi.
“Alhamdulillah ketemu pelanggan baru,”
lanjut Ibu Ernawati. Bagai penolong,
sang pelanggan baru tidak keberatan
memodali Ibu Ernawati untuk membeli
kain. Hingga saat ini hubungan dengan
pelanggan barunya sangat lancar.
Ibu Ernawati bersyukur, lewat usaha
konveksi kerudung yang dijalaninya menghasilkan pendapatan yang cukup banyak,
bahkan bisa melambung menjelang
lebaran. Meski sudah merasa sejahtera
karena kebutuhan beliau sudah tercukupi,
namun masih banyak yang ingin diraih
oleh Ibu Ernawati, salah satunya adalah
membuka toko milik sendiri dan mendirikan konveksi besar khusus kerudung.

Ibu Ernawati
(Usaha Konveksi Kerudung)

Jorong Cupak Nagari Pakan Sinayan, Bukittinggi
Telp: 0853 5604 5490
Harga Produk:
Rp17.500,- sampai Rp25.000,-

Sejahtera itu
saat pikiran
tenang
karena
sudah
tercukupi

ERNAWATI
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Konveksi
Gamis yang
Berbuah Manis
Tantangan hidup seringkali
menghadapkan kita pada dua
pilihan, menyerah atau terus
maju. Pilihan kedua lah yang
dipilih Ibu Mirawati dan suami
ketika kebun sang suami mengalami gagal panen saat itu.
Ibu Mirawati dan suami pun
tak patah arang untuk terus
maju dan memutar modal
dengan merintis usaha konveksi. Berdua dengan suami, Ibu
Mirawati memproduksi pakaian
gamis dan lainnya tergantung
pesanan.

Berbagai kendala sudah dilalui
Ibu Mirawati dan suami, dari
pembayaran pelanggan yang
macet, sehingga harus berhutang untuk beli bahan baku,
sampai ditipu orang yang membuatnya merugi ratusan juta
rupiah. Pengalaman tersebut
tidak membuat Ibu Mirawati
kapok melainkan lebih berhati-hati dalam menerima
pesanan. Bagi pelanggan baru
biasanya beliau meminta pelunasan sebelum produksi. Selain
melayani pesanan dan menjual
konveksinya ke para reseller yang
jadi pelanggannya, Ibu Mirawati
juga membuka lapak di pasar
yang dijaga sendiri oleh beliau
dan suami secara bergantian.
Seiring dengan usaha yang
terus berkembang, kini total
12 karyawan wanita membantu
produksinya dan diupah 3 hari
sekali dengan sistem borongan.

Ibu Mirawati tak segan mengajari karyawan hingga mahir
mengerjakan tugasnya. Beliau
juga menyatakan ingin melihat anak jahitnya maju “Rezeki
nggak akan ketukar, kalau mau
maju sama-sama lah,” kata
beliau. Dalam sehari kira-kira
Ibu Mirawati bisa menghasilkan
1,5 kodi pakaian gamis dan bisa
lebih jika pesanan sedang ramai.
Ibu Mirawati merasa tidak bersyukur jika menganggap dirinya
dan keluarga belum sejahtera,
karena dalam pandangan beliau
asalkan bisa makan, hidup senang serta lancar biayai sekolah anak sudah bisa disebut
sejahtera.

Kalau mau maju,
jangan takut berubah

MIRAWATI
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Ibu Mirawati
(Usaha Konveksi)

Angkusalasai Bawah Panji,
Bukittinggi, Sumatera Barat
Telp: 0813 7266 3878/0822 8447 7934
Harga produk: Rp120.000,-

HERNIWATI
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Berdayakan Wanita

Lewat Kerajinan Tikar Purun
yang Semakin Langka

Menganyam tikar dari purun
sudah bukan hal asing bagi Ibu
Herniwati. Karena usaha ini
sudah turun temurun digeluti
sejak zaman nenek moyang.
Usaha tikar purun tidak pernah putus menjadi penyambung
hidup bagi keluarga beliau.
Ibu Herniwati sendiri sudah
menggelutinya sejak 15 tahun
lalu, sehingga bagi beliau menganyam bukan lagi pekerjaan
namun sudah seperti hobi.
Purun adalah jenis tumbuhan
rumput yang hidup liar di dekat
air atau rawa. Sebelum menjadi
tikar, purun ditebas baru diikat,
kemudian dijemur sampai kering 4 hingga 5 hari tergantung

cuaca. Setelah kering purun
ditumbuk agar pipih, bisa diberi
pewarnaan bisa juga langsung
dianyam menjadi tikar. Motif
tikar biasanya bergantung pada
kreativitas pembuatnya.
Produk diambil oleh pengepul
atau dikirimkan dengan truk
kepada mereka untuk dipasarkan
ke Lampung, Palembang dan
Baturaja. Dalam satu minggu
paling tidak ada 1 kali pengiriman maksimal 50 gulung tikar
(1 gulung = 20 tikar).
Ibu Herniwati mempersilakan
warga sekitar yang mayoritas
ibu-ibu untuk mencari pemasukan tambahan dari usaha tikar
purun ini. Setiap kali bahan purun

datang, warga pun menyambutnya dengan senang karena
artinya mereka bisa mendapat
pemasukan. Biasanya mereka
mengambil bahan lalu menganyam di rumah masing-masing.
Bahkan ada satu karyawan yang
meminjam modal dan mengambil bahan dari Ibu Herniwati
untuk merintis usaha tikar
sendiri. Meski secara untung jadi
berkurang namun Ibu Herniwati
senang bisa membantu. “Rezeki
kan sudah ada porsinya masingmasing,” kata beliau. Sayangnya
purun yang makin langka jadi
kendala. Saking sulitnya didapat,
harga purun pun naik cukup signifikan. Kadang bersama rekan,
Ibu Herniwati harus turun sendiri
ke hutan mencari purun sampai

Ibu Herniwati
(Pengrajin Tikar Purun)

Pedamaran III, Kec. Pedamaran
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Telp: 0821 7542 2759
Harga Produk:
Rp10.000,- sampai Rp15.000,-

mengangkatnya ke truk. Dari
usaha tikar purun ini, Ibu Herniwati
berharap suatu saat nanti bisa
menjalankan usaha lainnya seperti membuka usaha catering
hajatan. Beliau juga punya mimpi
yang masih ingin diwujudkan yaitu
menunaikan ibadah haji ke tanah
suci.

Terus semangat
untuk hidup yang
lebih baik
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RENIATI

Menikmati Renyahnya
Rezeki dari Kerupuk Kemplang
Selain pempek, makanan khas yang
banyak dicari orang saat berkunjung ke Sumatera Selatan adalah
kerupuk kemplang. Sejak berusia
24 tahun Ibu Reniati sudah menggeluti usaha kerupuk kemplang yang
diturunkan dari keluarga. Kini beliau
bahkan menjadi ketua sentra produksi kemplang di daerahnya yang
beranggotakan 13 ibu-ibu lainnya.
Proses pembuatan kemplang
butuh ketelatenan. Awalnya sagu
dan gandum dicampur bumbu,
didiamkan hingga dingin, besoknya
baru dicampur ikan sepat dengan
sedikit teri. Kemudian adonan dicetak bulat-bulat dan digiling satu
persatu. Dari situ adonan dikukus,
dijemur hingga 5 jam jika cuaca
bagus dan dipanggang di atas pasir.
Setiap kali produksi dibutuhkan 6 kg
ikan dan 75 kg sagu untuk menghasilkan 6.000 kerupuk. Produksi

dilakukan setiap hari mulai jam 7
pagi sampai jam 5 sore tanpa libur,
namun saat hujan produksi terpaksa
ditiadakan. Saat ini produk dipasarkan di Palembang dan Lampung.
Ibu Reni sangat bersyukur, melalui
usaha ini beliau bisa turut menyejahterakan karyawan yang rata-rata
tetangga sekitar, bisa membangun
dan merenovasi rumah, bisa membiayai anak-anak sekolah, bahkan
menyelesaikan kuliah anak pertama
hingga sukses bekerja sebagai guru
honorer. Mimpi selanjutnya selain
berangkat umrah, Ibu Reni juga
berharap bisa membuka cabang
produksi di kota besar.

Ibu Reniati
(Produksi Kerupuk Kemplang)
Dusun II Desa Pedamaran I,
Kec. Pedamaran,
Kab. Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan
Telp: 0819 9234 5097
Harga produk: Mulai Rp15.000,-
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Pernah Menjadi
Asisten Rumah
Tangga, Kini
Miliki Usaha
Kerajinan Siger
Sendiri
Cobaan hidup tak mungkin dihindari
siapapun, namun hanya sebagian
yang mampu bangkit dan tetap
bersinar. Salah satu-nya adalah
Ibu Lisnawati. Meski dari kecil belajar kerajinan siger dari orang tua,
namun sebelum menjalankan usaha
siger, beliau sempat merantau ke
berbagai daerah salah satunya ke
Jawa. Di sanalah suami sempat
terlibat masalah pekerjaan yang
mengakibatkan keluarga terpuruk bahkan anak-anak terpaksa
berhenti sekolah. Namun Ibu Lisna
tetap gigih berjuang. Dari menjalankan usaha catering, menjual

ayam potong bahkan menjadi asisten rumah tangga pun beliau jalani.
Saat kembali ke Lampung, Ibu Lisna
mencoba membuat siger lalu beliau
titipkan ke pasar. “Alhamdulillah
diterima pasar dan bisa masuk ke
semua toko,” jelas Ibu Lisna. Jenis
siger buatan Ibu Lisna bermacammacam ada siger pepadun, siger
pesisir, melinting dan masih banyak lagi. Bahannya terbuat dari
aluminium yang khusus dipesan
dari Jakarta. Kebetulan suami juga
berjiwa seni jadi beliau kembangkan
model dan motif sigernya. Lamalama siger Ibu Lisna makin banyak
peminat, bahkan sampai keteteran menangani produksi. Apalagi
memasuki bulan Agustus biasanya
permintaan makin meningkat.
Saat kewalahan biasanya Ibu Lisna
meminta bantuan tetangga sekitar
untuk mengerjakan yang ringanringan. Meski demikian Ibu Lisna
dengan senang hati akan berbagi
ilmu jika ada yang ingin belajar
membuat siger.

LISNAWATI
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Produk biasanya dibuat atas pesanan toko, pelanggan dari sosial
media, juga dijual ke salon dan sanggar. Bermula dari siger Lampung,
kini berkembang model lainnya,
sehingga pelanggan pun tersebar di
seluruh nusantara. Untuk menjaga
kepercayaan pelanggan, Ibu Lisna
selalu mempertahankan kualitas
produk. Sebanyak apapun, pesanan
beliau kerjakan sendiri, mengingat
seringkali pelanggan tidak puas
jika pesanan dioper ke orang lain.
“Harta nggak menjamin kita jadi
sejahtera,” begitu kata Ibu Lisna.
“Asal kita bahagia dan keluarga
damai itu bisa dibilang sejahtera,”
lanjut beliau. Harapan Ibu Lisna
selanjutnya selain ingin anak tertua
melanjutkan usaha, beliau juga
berdoa agar bisa memiliki galeri
untuk bekal di masa tua.

“Harta nggak menjamin kita
jadi sejahtera, keluarga damai
itu bisa dibilang sejahtera”

Ibu Lisnawati
(Pengrajin Siger)

Jl. Bukit Duri No. 105 Kebon Jeruk,
Kec. Tanjung Karang Timur, Lampung
Telp: 0812 7806 3664
Harga produk: Rp150.000,sampai Rp500.000,-

MARLIA
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Rasa Penasaran
yang Membawa Berkah
Siapa sangka cinta pada
pandangan pertama saat itu
pada tas rajut yang dipajang di
sebuah toko akhirnya berbuntut manis hingga saat ini. Pada
saat melihat tas rajut tersebut
bermunculan pertanyaan di
kepala Ibu Marlia. “Gimana
kalau mau? Bagus sekali, pasti
harganya mahal. Bagaimana
bikinnya ya?”
Didorong rasa penasaran, Ibu
Marlia menanyakan ke sang
penjual apakah tas tersebut
buatan sendiri karena Ibu
Marlia tertarik juga membuatnya. Gayung bersambut,
ternyata sang pemilik toko
menyediakan kursus merajut.
Dengan membayar 300
ribu rupiah Ibu Marlia pun

mempelajari teknik rajut
selama seminggu. Setelah bisa
membuat tas rajut sendiri Ibu
Marlia memasarkannya ke TK,
dimana banyak ibu-ibu yang
sedang menunggu anak-anaknya. Sambil memasarkan produk, Ibu Marlia juga berbagi
ilmu pada ibu-ibu tersebut.
Harapan Ibu Marlia, begitu
mereka bisa, mereka pun bisa
menambah pendapatan lewat
kreasi rajutan.
Lama kelamaan pesanan
makin banyak yang datang.
Ibu Marlia pun memberdayakan para tetangga, saat ini
total ada 5 orang karyawan
yang rutin membantunya,
namun saat pesanan meningkat biasanya makin banyak

pesanan yang beliau bagi-bagikan
ke tetangga sekitar. Sistemnya,
orderan akan diberikan ke
karyawan, kalau sudah selesai
barulah produk diserahkan kembali
ke Ibu Marlia.
Ibu Marlia merasa sudah berkecukupan dengan semua yang
beliau raih saat ini, namun tetap
akan terus berusaha selama masih
bisa. “Pokoknya usaha mah tetep
lah selagi bisa,” tutur beliau. Selain
berharap salah satu anaknya bisa
meneruskan usaha, harapan lain
dari Ibu Marlia adalah berangkat
umrah ke tanah suci.
Ibu Marlia
(Pengrajin Rajutan)

Desa Rangai Perum
Kec. Katibung, Lampung
Telp: 0852 6661 7317
Harga produk:
Rp15.000,- sampai Rp300.000,-

NOVA ELZAWATI
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Hobi
Yang
Jembatani
Mimpi

Ibu Nova Elzawati
(Pengrajin Kain Tapis)

Jln. Imam Bonjol No. 22, Km. 12.
RT/RW 002 Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong
Tataan. Kab Pesawaran, Lampung
FB & IG: Nova Elzarabi
Telp: 0821 8644 8538
Harga produk:
Rp25.000,- sampai Rp125.000,(untuk aksesoris dan pernak pernik tapis)
Rp55.000,- Rp4.500.000,(untuk selendang Tapis)

Jika di Jawa kita mengenal Batik,
di Sumatra kita mengenal Ulos,
di Flores kita mengenal tenun,
maka di Lampung kita akan bertemu dengan kain Tapis. Kain Tapis
biasanya berbentuk sarung yang
terbuat dari benang kapas dengan motif alam, flora fauna yang
disulam dengan benang emas dan
perak. Begitu melihat cantiknya
berbagai kain Tapis hasil kreasi Ibu
Nova, rasanya mustahil Anda tak
ingin memilikinya.
Keluarga Ibu Nova memang sudah
membuat kain Tapis secara turun
temurun untuk mengisi waktu

luang. Begitupun dengan Ibu Nova,
bagi beliau napis adalah hobi. Ketika
resign dari pekerjaan karena hamil
anak kedua, mulailah beliau merintis
usaha kain Tapis ini. Motif khas kain
Tapis diantaranya adalah Mata
Kibau yang biasa digunakan untuk
pakaian adat. Ada juga motif Pucuk
Rebung, Cucuk Andak dan masih
banyak lagi. Adapun proses pembuatannya ada yang sulam tangan,
ada juga yang bordir. Selain kain
tapis sendiri, Ibu Nova juga menghasilkan tas, aksesoris dan sepatu.
Melalui reseller, kain Tapis Ibu Nova
dipasarkan hingga ke luar kota.
Selain itu pemasaran juga dilakukan melalui sosial media atau
langsung lewat Whatsapp. Meski
desain selalu datang dari Ibu Nova,
namun untuk memenuhi pesanan,
beliau dibantu 30 karyawan yang
mengerjakan kain di rumah masingmasing. Untuk 1 lembar kain Tapis
biasanya membutuhkan waktu
pengerjaan satu hingga dua
minggu tergantung tingkat kesulitannya. Meski suami mendukung

usaha ini, Ibu Nova mengaku keluarga tak menyangka usaha kain
Tapis akan sesukses saat ini. Hanya
bermodal mesin jahit seharga 250 ribu
rupiah ternyata usaha ini membawa
berkah. Bahkan kain Tapis Ibu Nova
yang sering dibawa Disperindag
untuk ikut pameran di luar kota,
pernah tembus dengan harga 8
juta rupiah.
Ibu Nova berharap bisa memiliki toko
sendiri dan mengembangkan variasi
kain Tapis menjadi baju, kemeja dan
kaligrafi. Beliau juga bercita-cita
membahagiakan orang tua dengan
memberangkatkan ke tanah suci
untuk ibadah haji.

Wanita Hebat dari

Jawa & Madura

De Djawatan
Banyuwangi, Jawa Timur

NURHAYATI
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Produksi 5
dipan yang
berkembang
jadi ratusan
Ibu Nurhayati
(Produksi Dipan)

Kp. Cibuntu, Kec. Cikarang Timur,
Bekasi, Jawa Barat
Telp: 0819 0677 2266
Harga Produk:
Rp400.000,- sampai Rp1.000.000,-

Bekerja keras, pantang
menyerah dan tidak
mudah mengeluh akan
mengantarkan pada kesuksesan. Prinsip itulah
yang dipegang terus oleh
Ibu Nurhayati dan suami
selama 11 tahun merantau
dan menjalankan usaha.
Pernah jatuh terpuruk
karena bisnis palet kayunya
tidak berhasil, tidak membuat beliau berdua patah
semangat .Meski saat
itu serba susah, karena
ratusan juta melayang,
jangankan modal usaha,
untuk makan saja kadang
harus berhutang.

dipan. Awalnya pembiayaan yang didapatnya
mereka gunakan untuk
membuat 5 dipan yang
dijajakan sendiri ke tokotoko. Hasilnya diputar
kembali untuk modal,
lama kelamaan pelanggan
makin banyak, produksi
pun makin meningkat.
Kerja keras Ibu Nurhayati
dan suami tidak sia-sia, kini
5 tahun kemudian sehari
bisa memproduksi 20 unit
dipan. Sebulan mencapai
600 unit bahkan biasanya
setelah lebaran pesanan
meningkat hingga 900
unit dipan.

Meskipun dilanda kesulitan, Ibu Nurhayati dan
suami berpikir keras untuk
mencari jalan agar mereka bisa merubah nasib.
Dengan bahan dasar kayu
yang mereka miliki, beliau
berdua memutar otak
untuk membuka usaha

Meski sudah dibantu 11
kar yawan yang ratarata adalah kerabat dan
tetangga, namun Ibu
Nurhayati dan suami
masih ikut menangani
produksi. Suami bagian
memotong bahan, Ibu
yang menjahitnya demi

memenuhi pesanan 35
toko yang sudah jadi
pelanggan. Produk bahkan
sudah disebar ke Subang,
Purwakarta, Cikarang,
Pamanukan, Cilamaya,
Wadas dan banyak lagi.
Keberhasilannya juga
menginspirasi kerabat
untuk merintis usaha yang
sama. Ke depannya Ibu
Nurhayati dan suami ingin
mengembangkan variasi
dengan memproduksi
lemari, sofa dan furnitur
lainnya.
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Modal Cincin Kawin
Untuk Beli 2 Mesin
Ibu Dwi Lindiyati tidak pernah
menyesal menggadaikan cincin
kawin untuk modal usaha 15 tahun
lalu. Karena langkah itulah yang
mengantarkan usaha konveksinya
berkembang hingga seperti sekarang. Pakaian gamis, koko, seragam
semua bisa ditangani tergantung
pesanan dari pelanggan. Sejak merintis usahanya, Ibu Dwi dan suami
mengalami beragam tantangan.
Mulai dari pesanan kaos belasan
juta tidak dibayar, sampai mengalami pailit dan benar-benar
jatuh hingga harus menjual semua
aset termasuk sebidang tanah
milik beliau.
Sebetulnya cita-cita mereka berdua adalah merekrut kerabat di
kampung yang tidak berpendidikan
tinggi dan mengajak mereka membuktikan bahwa tidak punya bekal
akademis tinggi bukan halangan
untuk sukses dan mandiri. Suami
Ibu Dwi juga menyatakan “Saya

pengen berbagi ilmu, ilmu yang
saya dapat juga nggak beli kok”.
Pada karyawan, beliau selalu
menyarankan agar setelah 2-3
tahun bekerja, mereka harus bisa
mandiri. Sampai saat ini sudah
ada 4 karyawannya yang merintis
usaha sendiri.
Terdorong keinginan kuat untuk
berbagi, beliau berdua pernah membuka kursus menjahit, tapi terpaksa
dihentikan karena tidak tersedianya
tempat yang memadai. Suatu saat
jika sudah memungkinkan, salah
satu mimpi beliau adalah ingin membuka kursus kembali.

Ibu Dwi Lindiyanti
(Usaha Konveksi Bumi Asih)
Perum Griya Asri Blok C9 No.10,
Jelupang, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Jawa Barat
Telp: 0813 1014 6060
Harga produk : Rp40.000,sampai Rp75.000,-

DWI LINDIYANTI
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Dulu untuk makan saja berat,
kini bisa membantu kerabat

Ibu Toharoh
(Produksi Telor Asin Brebes)

Kp. Cibelut RT 01/ RW 02 Kel. Pegadingan,
Kramatwatu, Serang, Banten
Telp: 0812 8442 7339
Harga produk:
• Mentah Rp3.000,• Matang Rp5.000,-

Ibu Toharoh mengakui usaha
telor asinnya tidak tiba-tiba
berhasil seperti sekarang. Dulu
saat masih pakai telor lokal,
dalam sehari beliau hanya
bisa menjual 10 hingga 20
butir saja. Dari pagi sampai
sore menunggu tanpa hasil
yang berarti. Untuk makan,
Ibu Toharoh kadang bergantian dengan suami, jika hari
ini suami sarapan, Ibu Toharoh
baru bisa sarapan esok harinya.
Begitupun dengan anak-anak,
jika ada penjual jajanan, beliau
berdua mengajak anak-anak
masuk rumah sebelum mereka menangis karena permintaannya untuk jajan tidak
dipenuhi. Tapi semangat Ibu
Toharoh terus menyala dalam

mencari rezeki, 4 buah hatinya
selalu menjadi motivasi. Kalau
sampai tidak ada pemasukan
apa yang terjadi pada mereka?
Apa yang mereka makan?
Bagaimana mereka sekolah?
Jalan Ibu Taharoh pun mulai
terang ketika beliau mengganti telor asinnya dengan
telor Brebes. Mulai jam 2 dini
hari Ibu Toharoh sudah ke
pasar mengurus dagangan
telor asinnya. Kini pelanggan
berdatangan ke pasar mencari
telor asin beliau. Suami juga
membantu dengan menjaga
lapak telor ayam dan telor
puyuh.
#deminiatbaik ingin memberikan pemasukan tambahan,

beliau bahkan mengajak 5
orang kerabat untuk membantunya. Meski sudah banyak
perubahan positif, namun
semangat Ibu Toharoh tetap
besar untuk mengejar mimpi
yang belum tercapai yaitu
berangkat haji dan membesarkan usahanya.

Pokoknya yakin harus
gigih, harus maju

TOHAROH
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JULAEHA
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Kegagalan
Jadi Awal untuk

Bersinar

Perjalanan membesarkan usaha keripik singkong
“Sadulur” bagi Ibu Julaeha dan suami cukup
berliku. Jauh sebelum “Sadulur” berdiri, beliau
sempat berbisnis kredit barang namun mengalami kendala hingga bangkrut. Penyebabnya?
begitu banyak pelanggan menunggak kredit
sehingga bisnis pun tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Proses pembangunan rumah saat itu
pun mengalami kendala akibat ketidaktersediaan dana. Bahkan beliau mengaku pernah melewati masa terendah dimana mendapatkan uang
seribu rupiah pun begitu susah. Anak-anak pun
terbiasa tak ada uang jajan.
Ibu Julaeha
(Produksi Keripik Singkong)

Kampung Pasir Gemuh, RT012/004,
Desa Cigoong Utara, Kec. Cikulur,
Kab. Lebak, Banten
Telp: 0852 1964 9648
Harga produk:
Rp1.000,- sampai Rp15.000,-

Ibu Julaeha tak pasrah dengan keadaan.
“Kita nggak bisa ngandelin suami aja, sebagai
wanita kita harus punya solusi sendiri.” Ibu
Julaeha pun punya ide menjual keripik singkong,
karena bahannya mudah didapat, orang juga
tidak mudah bosan. Awalnya produksi ditangani

berdua suami. Ibu Julaeha bertugas
mencari formulanya dan memasak,
suami bertugas mencari singkong dan
mengoper ke agen. Dulu mencari konsumen susah sekali, titip ke warung
juga tidak mudah. Mengumpulkan
uang 300 ribu rupiah sangat butuh
perjuangan.Tapi hasil tak mengkhianati usaha. Ibu Julaeha mulai rajin
ikut pelatihan, pameran, bazar UKM
bahkan bergabung dengan IWAPI
(Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia).
Kini usahanya sudah dibantu 5 orang
karyawan. Pelanggan pun datang
dari berbagai daerah. Seharinya
beliau bisa memproduksi kurang
lebih 1 kuintal keripik. Meski keadaan
sudah jauh lebih membaik, namun
Ibu Julaeha masih punya mimpi,
ingin memperbesar usaha, menambah variasi produk juga menambah
karyawan. #deminiatbaik beliau ingin
memberdayakan wanita di sekitarnya
agar lebih mandiri dan punya penghasilan sendiri.

URIYATI
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Ibu Uriyati
(Produksi Olahan Bandeng)

Dusun Cisoma, RT 007/003, Ds. Tambaksari,
Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang
Telp: 0857 1718 3136
Harga produk:
Rp12.000,- sampai Rp36.000,-
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Usaha Jalan
Keluarga Tetap
Jadi Prioritas Utama
Ibu Uriyati pernah dalam posisi
serba sulit, tahun 2011 usaha suami
jatuh dan bangkrut, usaha olahan
Bandeng C73 yang beliau kelola
berkelompok juga nyaris bubar
karena banyak ketidakcocokan
dengan ketua sebelumnya.

Saya bukan memberi materi,
melainkan lapangan kerja
bagi sesama

Ibu Uriyati sempat terpikir untuk
mengadu nasib menjadi TKW,
namun suami tak mengijinkan
karena harus berjauhan dengan
keluarga. Ditengah situasi sulit,
ada penawaran pembiayaan, lalu
beliau ambil. Ibu Uriyati yakin ini
merupakan perantara dari Allah
untuk ‘menghidupkan kembali’
usaha olahan Bandung C73 bersama 2 anggota yang tersisa dari
semula 10 orang. Kali ini Ibu Uriyati
sebagai ketuanya.

Mengingat produk sebelumnya
kurang laku, Ibu Uriyati dan 2
temannya meracik formula baru.
Ternyata berbagai olahan Bandeng
dengan formula baru ini lebih
diterima oleh masyarakat. Lama
kelamaan permintaan semakin
meningkat. Saat ini ada 50 orang
reseller menjadi pelanggan olahan
Bandeng C73.
Semua produk Ibu Uriyati seperti
bandeng presto, bandeng gepuk,
abon bandeng, krispi kulit bandeng,
siomay bandeng dan masih banyak
lagi, tidak menggunakan pengawet
Sehingga menjadi salah satu
kelebihan yang diminati konsumen,
tentunya disamping rasanya yang
nikmat.
Kini melihat perkembangan yang
semakin baik, makin banyak juga
kenalan yang ingin bergabung
kedalam kelompok olahan bandeng C73. Sekarang jumlah anggota bertambah hingga 11 orang,
namun diutamakan wanita yang
memang membutuhkan seperti
janda dengan anak yatim agar

tetap mendapat pemasukan tanpa
meninggalkan anaknya.
Selama menjalankan usaha seringkali produk Ibu Uriyati diikuti
oleh pesaingnya. Tapi beliau tidak
masalah. “Rezeki itu Allah yang
atur,” tutur beliau.
Hingga suatu saat beliau menemukan produk jiplakan dalam
kemasan yang sama dengan ijin
PIRT dan BPOM yang sama pula.
Pelakunya ternyata salah satu
pelanggan produknya sendiri.
Mimpi Ibu Uriyati masih panjang,
ingin mengembangkan usaha
dengan bahan laut yang lain, juga
mempersiapkan putra-putranya untuk melanjutkan usaha ini
kedepannya.
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Menyulap Kemasan Bekas
Jadi Produk Berkelas
Di tengah kenyataan mengejutkan
bahwa Indonesia adalah penghasil
sampah plastik terbesar kedua di
dunia, justru ada wanita hebat di
Karawang yang memanfaatkan
kemasan bekas dan mampu men y u l a p n y a m e n j a d i b a ra n g
berkelas.
Beliau adalah Ibu Maesaroh.
Bungkus sachet kopi, teh tarik,
susu, bahkan kemasan pelembut
pakaian beliau anyam menjadi produk cantik bermotif unik. Kerajinan
ini berawal 4 tahun lalu ketika Ibu
Maesaroh bertemu penjual tas daur
ulang dan beliau sangat tertarik
memilikinya. Tak cukup uang untuk
membeli banyak sekaligus, Ibu
Maesaroh membeli 1 buah tas yang
kemudian sesampainya di rumah

beliau bongkar untuk dipelajari
agar bisa membuatnya sendiri.
Berkat ketelatenan beliau, kini
Ibu Maesaroh sudah membuat
ribuan tas, pouch, tikar, taplak meja
dan banyak lagi varian lainnya.
Prosesnya adalah kemasan bekas
dicuci bersih atau dilap dengan
kanebo hingga kering, dilapisi
bahan poles agar mengkilat lalu
dianyam sesuai keinginan. Produk
biasanya dibuat berdasarkan
pesanan, namun untuk stok
lebaran Ibu Maesaroh sudah mencicil dari jauh-jauh hari. Kemasankemasan bekas didapatkan Ibu
Maesaroh dari para tetangga dan
keluarganya. Makin banyak varian
kemasan artinya makin kaya juga
kombinasi warna anyaman. Ibu

Maesaroh mengajarkan ilmunya
ke para tetangga, teman, anakanak sekitar bahkan guru sekolah.
Kendala yang dihadapi selama ini,
meski beliau mengajarkan ilmunya
ke orang-orang sekitar, dan banyak
diantara mereka yang sudah lancar
menganyam, namun mereka belum
pintar mengkombinasikan warna
kemasan untuk membentuk
m o t i f t e r t e n t u. J a d i u n t u k
memenuhi pesanan, biasanya Ibu
Maesaroh masih menganyamnya
sendiri. Suami dan teman seringkali
membantu memotong-motong
kemasan atau melipatnya hingga
Ibu Maesaroh tinggal menganyam.
Ibu Maesaroh bersyukur hasil dari
usahanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, mimpi yang masih
ingin diraih adalah membeli tanah
untuk membuat kios yang layak.

Yang utama
itu ilmu kita
bisa bermanfaat buat
orang lain

MAESAROH
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Ibu Maesaroh
(Pengrajin Daur Ulang)

Dusun Tambunsari, Desa Karya Makmur RT 009/004,
Kec. Batujaya, Kab Karawang 41354
Telp: 0857 1199 7107
Harga produk:
Rp10.000,- sampai Rp200.000,-
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Konveksi Cantik
dari Limbah
Pabrik
Usaha konveksi sudah digeluti Ibu Tati dan
suami sejak 10 tahun lalu. Uniknya konveksi
Ibu Tati ini menggunakan bahan limbah
pabrik, jadi beliau membelinya dengan
sistem kiloan.
Dulunya produk yang dihasilkan masih sebatas sarung bantal dan seragam sekolah
saja, tapi lama kelamaan hasil konveksi Ibu
Tati sangat beragam mulai dari pakaian
anak, pakaian dewasa, celana, rok, pakaian
gamis dan masih banyak lagi. Dibalik terciptanya beragam koleksi cantik siap pakai
ini tak lepas dari kreativitas salah satu putri
Ibu Tati yang menciptakan model sekaligus
membuat pola. Putri Ibu Tati rajin mencari
referensi dari sosial media agar selalu terupdate dengan model baru.
Awal merintis usahanya, Ibu Tati dan suami
kesulitan mencari bahan limbah pabrik
dan harus keliling sampai ke Tanjung Priok

dan Semper. Namun sekarang tak sedikit
pabrik yang sudah menjadi langganan dan
rutin mengirimkan bahan sisa, mereka
dari Bandung, Karawang, Cileungsi juga
Cikampek.
Dibantu 5 karyawan dan 2 saudara untuk
proses menjahit, serta sang putri yang
bertugas membuat desain dan memotong
pola, dalam sehari satu karyawan bisa menghasilkan 2 kodi atau 40 potong produk dan
sekitar 5 hingga 10 kodi terjual tiap harinya.
Ibu Tati bersyukur karena bisa mencukupi
kebutuhan keluarga, kebutuhan produksi
juga masih bisa menabung. Harapan Ibu
Tati dan suami seperti layaknya pengusaha
lainnya, ingin usaha konveksinya makin besar,
punya tempat jahit sendiri, memiliki kios dan
ingin memasarkan produknya secara online.

Ibu Tati
(Usaha Konveksi Olahan Limbah Pabrik)

Krajan I RT 002/ RW 001, Telukambulu,
Batujaya, Kab. Karawang
Telp: 0815 1317 2905/ 0857 7385 2504
Harga produk: Rp5.000,- sampai Rp18.000,-

TATI
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Dalam
Gelapnya Cobaan
Terbitlah
Terang
Ibu Rosmayanti
(Produksi Japlak Roejit Siomay Kering)
Kp. Sukamanah, RT003/ RW 001,
Desa Tamansari, Kec Tamansari, Bogor
Telp: 0896 2166 8263
Harga produk: Rp20.000,-

Berbincang dengan Ibu
Rosmayanti tidak ada sedikit pun
kesedihan yang tersirat. Siapa
sangka ternyata beliau tengah
menghadapi cobaan berat. Dua
buah hati Ibu Rosmayanti bertahun-tahun menderita sakit.
Anak pertama sudah 5 tahun
menderita sakit paru-paru dan
anak kedua menderita meningitis
atau radang selaput otak selama
2,5 tahun. Tak terhitung biaya
yang sudah beliau keluarkan demi
kesembuhan dua buah hatinya.
Dari sinilah Ibu Rosmayanti
merasa tersentil dan berpikir
untuk mencari rezeki yang lebih
berkah. “Mungkin ini kesalahan
saya orang tuanya, cari rezekinya kurang berkah,” kata beliau.
Semula cari rezeki di dunia hiburan dan usaha kredit barang, Ibu
Rosmayanti pun beralih merintis usaha lain yaitu menjual
Japlak Roejit dari siomay kering,
karena terinspirasi seorang
teman. Awalnya tugas dibagi
dengan suami, Ibu Rosmayanti
bertugas memasak dan menjaga

warung, sementara suami membuat bakso dan belanja.
Semula beliau menjual secara
online saja, tapi baru-baru ini juga
membuka warung dan menjual
Japlak Roejit kemasan siap saji.
Ternyata doa Ibu Rosmayanti
mendapat jawabannya, di dalam
gelapnya cobaan karena anak
tak kunjung sembuh, terbitlah
terang karena usahanya terus
berkembang dengan pendapatan
yang mencukupi kebutuhannya.
Kini Ibu Rosmayanti masih terus
semangat berjuang dan berikhtiar untuk mendapatkan mukjizat agar buah hatinya sembuh
dari sakit, juga mengejar mimpi
untuk memperbesar usahanya dan sejahterakan keluarga
besarnya.

ROSMAYANTI
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Berbagai macam usaha sudah
dicoba oleh Ibu Yulifah sebelum
akhirnya merintis “Boring” alias
Brownies Kering. Dari agen LKS
yang ditipu habis-habisan sampai
benar-benar jatuh, berganti usaha
warteg, lalu pindah ke produksi
pangsit goreng untuk dititipkan
di warung-warung. Namun hanya
“Boring” lah yang tidak menemui
kendala berarti dan berkembang
baik hingga saat ini.
Diawali dengan modal 50 ribu
rupiah Ibu Yulifah membuat
“Boring” sejumlah 10 bungkus.
Produknya dibawa suami yang
berprofesi sebagai wartawan saat
liputan. Ternyata banyak yang
berminat pada “Boring”. Mulailah
Ibu Yulifah berbagi tugas dengan
suami. Ibu yang memasak, suami
yang belanja bahan dan memasarkan. Kini produksi dilakukan setiap
hari nonstop bahkan Sabtu dan
Minggu. Selain menitipkan produknya di toko setiap dua minggu
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sekali, “Boring” juga dipasarkan lewat
online marketplace. Ibu Yulifah bahkan
melayani pesanan partai besar seperti
souvenir pernikahan, acara sekolah
atau event lainnya. Hingga saat ini produksi masih dilakukan sendiri, tapi saat
pesanan melonjak biasanya Ibu Yulifah
mengupah anak-anak di sekitar rumah
untuk membantunya.

Kalau usaha
kita maju,
impian apapun
mudah
diwujudkan

Ibu Yulifah bercita-cita jika suatu saat
usahanya makin besar, beliau ingin merekrut anak-anak putus sekolah untuk
bekerja, agar mereka bisa melanjutkan sekolahnya. Beliau juga ingin
segera memperbesar dapur dan memperbanyak produksi agar bisa
memenuhi permintaan yang makin meningkat.

Menjajal
Garingnya
Peluang Usaha
“Boring”
Ibu Yulifah
(Produksi Brownies “Boring”)

Cimanggu Gg. Tijan RT 003/015,
Kedungwaringin,
Kec. Rancabungur, Bogor
FB: brownies-kering-boring
IG: @boringpisan
YouTube: boring brownieskering
Telp: 0895 2420 8741
Harga Produk:
Rp1.500,- sampai Rp10.000,-

YULIFAH

72

75

baju anak. Ternyata kreasi beliau
diminati tetangga sekitar.

Gigih Merintis
Konveksi Gamis
Hingga
Laris Manis

“Hasil tak pernah mengkhianati
usaha.” Ibu Iis Komala membuktikan sendiri ungkapan tersebut.
Sukses mengelola usaha konveksi
tak didapatnya begitu saja. Masih
terbayang saat-saat susah dulu,
suami tak bekerja, anak-anak butuh
biaya, berniat meminjam modal
untuk usaha pun tidak dipercaya.
Beliau tak putus asa, mengumpulkan
sisa bahan dari konveksi yang dibeli
seharga 40 ribu rupiah satu plastik,
beliau menyulap sisa bahan tersebut
menjadi celana pendek, rok atau

Karena beliau pikir ini merupakan
peluang, pembiayaan pertama yang
didapatnya langsung dibelikan peralatan menjahit. Pesanan gamis
pun makin banyak, meski kadang
pelanggan tak punya uang dan
hanya mampu membayar dengan
beras, Ibu Iis pun tak keberatan.
Mungkin berkat keikhlasan Ibu Iis,
rezeki justru makin mengalir.
Lama kelamaan Ibu Iis mulai bisa
mengajak teman untuk membantu
dan karyawan makin bertambah
hingga berjumlah 30 orang yang
sebagian besar adalah ibu-ibu.
Suami dan anak pun turun tangan,
suami belanja bahan, anak mengelola penjualan secara online.
Produk yang dijual secara offline,
dipasarkannya ke toko-toko atau
supplier yang tersebar di Tegal
Gubug Cirebon, Cianjur, Cimahi dan
Kosambi. Dari Produksi yang kian
meningkat, Ibu Iis bisa mengantongi
pendapatan yang terbilang lebih
dari cukup dalam seminggunya.

Ibu Iis jadi terkenang kalau dulu
pegang uang saja jarang, sekarang
berkecukupan. Dulu memanfaatkan
sisa-sisa bahan konveksi, sekarang
beli bahan langsung dari pabriknya.
Ibu Iis sangat bersyukur dengan
perubahan hidupnya yang lebih baik.
Kini beliau juga bisa berbagi dengan sekitarnya dan anak- anak bisa
lancar sekolahnya. Harapan beliau
ke depan suatu saat nanti ingin
membuat rumah khusus konveksi.

Dari pembiayaan yang
saya dapat, saya merasa
terbantukan. Karena itu
saya juga harus bisa
bantu yang lainnya
Ibu Iis Komala
(Usaha Konveksi Gamis)

Kp Bojongkoneng RT 002/ 005,
Kutawaringin, Bandung 40951
Telp: 0822 1620 2475
Harga produk:
Rp40.000,- sampai Rp150.000,-

IIS KOMALA
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Merajut
Masa Depan
dengan
Kreasi Rajutan
Ibu Ina Indriani
(Pengrajin Tas Rajut)

Kp. Cibogo, RT 04/ 11, No 34, Kec. Lembang, Bandung
Telp: 0896 6094 9044
Harga produk: Rp7.000,- ke atas

Tas, dompet, pouch cantik dari
bahan rajutan berjajar rapi siap
untuk dipasarkan.
Ibu Ina adalah wanita terampil di
balik produksinya. Ibu Ina belajar
merajut dari sang kakak, begitu
mahir merajut manual, Ibu Ina
pun mulai menerima pesanan
kecil-kecilan.
Usaha konveksinya diawali dengan tawaran mengisi sentra rajut di daerah Lembang.
Pesanan pertama datang dari
seorang teman yang berjualan
di Ciater dan terus berlanjut
hingga sekarang. Saat ini proses
rajut sudah dibantu mesin dan
10 orang karyawan. Biasanya
mereka merajut di rumah Ibu
Ina, kemudian menjahit di rumah
masing-masing. Untuk proses
manual dalam sehari Ibu Ina
maksimal menghasilkan 10 buah
rajutan, tapi jika menggunakan
mesin beliau bisa memproduksi 3
lusin rajutan dalam sehari. Produk
dijual di toko dan dipasarkan sampai ke Karawang, Cicalengka juga

Bandung. Kendala yang dihadapi
selama ini adalah ketersediaan
benang. Karena Ibu Ina menggunakan benang PP atau benang
limbah yang terbuat dari sisa
tenun, rajutan atau sisa pabrik
dan tidak dijual di sembarang
toko, maka tidak bisa dipastikan
ketersediaannya. Ibu Ina harus
pesan seminggu sebelumnya
untuk mendapatkan benang.
Ada kalanya pelanggan kecewa
karena saat pesanan banyak, stok
benang belum tersedia.

Karyawan yang rata-rata Ibu-ibu
sekitar merasa sangat terbantu
mendapat pemasukan tambahan
untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu
Ina juga berharap jika ada modal
cukup beliau ingin menambah
mesin dan merekrut lebih banyak
orang lagi.

INA INDRIANI
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EUIS ELI R.
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Ibu Euis Eli Rohmaliah
(Produksi Mie Lidi Queen)

Jln. Sekemerak RT04/16, No. 16,
Kec. Cimenyan, Kel. Cibeuying,
Jl. Bojongkoneng, Cikutra, Bandung,
Jawa Barat
IG @mielidiqueen
Telp: 0812 2074 8786
Harga produk: Rp5.000,- ke atas

Menuai
Berkah
Setelah
Melewati
Musibah
Ketika berkunjung ke minimarket, mungkin di salah satu
raknya Anda seringkali melihat
jajanan satu ini, mie lidi ‘Queen’.
Berbentuk panjang seperti mie,
renyah dengan rasa yang pedas.
Kami ingin memperkenalkan
Anda dengan pembuatnya, Ibu
Euis Eli Rohmaliah. Siapa sangka
musibah kecelakaan yang beliau
dapatkan bulan Juli 2014 lalu jadi
titik awal menuai kesuksesan?
Saat rawat inap di rumah sakit
akibat mengalami patah tulang
dan melihat tayangan di TV
tentang pembuatan kerupuk,
beliau pun terpikir merintis

usaha sendiri. Karena suka
memasak, Ibu Euis memutuskan untuk berjualan seblak.
Dengan kondisi belum 100%
pulih beliau mencoba membuat
seblak sendiri dan dipasarkan
suami ke warung-warung tiap
akhir pekan saat beliau libur
bekerja. Melihat penjualan yang
bagus, suami sepakat mengundurkan diri dari tempat
bekerja agar lebih fokus
berbisnis.
Kemudian pada tahun 2014,
Ibu Eli teringat saat itu ada
beberapa pelanggan di warung
meminta suaminya untuk
membuat mie lidi. Dari sinilah
Ibu Euis mulai bereskperimen
membuat mie lidi sendiri.
Berkali-kali gagal, setelah lebih
dari 3 bulan dan menghabiskan
sekitar 35 kg terigu untuk percobaan, akhirnya formulanya
pun ditemukan. Awalnya mie
lidi dikemas dalam kemasan
tabung 100gr dan hanya

masuk ke toko-toko besar,
namun tahun 2015 penjualan
menurun dan masalahnya
adalah pada kemasan.
Kemasan pun berganti menjadi
dus, ternyata penjualan makin
memburuk. Hingga akhirnya
Ibu Euis menemukan kemasan
akrilik food grade yang dipakai
hingga sekarang.
Kini pemasaran produk sudah
semakin berkembang. Selain
dititipkan di lebih dari 100
warung, 10 toko oleh-oleh, 40
reseller hingga dikirim ke Papua
sebulan sekali, mie lidi Queen
juga tersedia di online marketplace dan minimarket. Bahkan
baru 1,5 bulan bekerjasama,
penjualan sudah menembus
3.900 paket dari 2.200 yang
ditargetkan.
Ibu Euis tak pelit membagikan
Ilmu bahkan formulanya ke
karyawan yang berjumlah
7 orang. “Saya nggak takut

kalau suatu saat mereka buka
usaha sendiri memang sudah
rejekinya”.
Ibu Euis sangat bersyukur, dengan pembiayaan yang didapat
bisa mengembangkan usahanya hingga sampai posisi
sekarang. Berkat usahanya,
sekolah anak lancar hingga
kuliah. Beliau dan suami pun
bisa bekerja dari rumah.
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Wujudkan Mimpi
Lewat Usaha Konveksi
Bandung dikenal sebagai salah satu
kota fashion dan penghasil pakaian
berkualitas. Udara Bandung yang
sejuk membuat bisnis baju hangat
seperti rajutan terus hidup. Ibu Rini
adalah salah satu yang memanfaatkan peluang ini. Sejak lulus sekolah,
Ibu Rini langsung bekerja di pabrik
konveksi dengan upah 500 ribu
rupiah seminggu.
Begitu menikah, Ibu Rini merasa
pekerjaannya menyita waktu,
hingga membuat beliau berpikir
untuk mulai merintis usaha sendiri.
Dari pembiayaan yang didapat, Ibu
Rini mengawali usahanya sebagai
vendor pabrik konveksi. Lama
kelamaan berdatangan pesanan
secara online, meski mengambil
untung sedikit namun pesanan
terus berlanjut. Sejak itulah Ibu Rini

fokus menjual produknya sendiri.
Untuk menangani pesanan yang
makin banyak, awalnya Ibu Rini
dibantu dua anak kos yang sudah
beliau anggap sebagai anak sendiri.
Dengan telaten Ibu Rini mengajari
dan mengupahnya selayaknya
karyawan. Makin lama karyawan
pun bertambah menjadi 30 orang
yang diupah secara borongan.
Sebagian besar adalah tetangga
sekitar dan kerabat, beberapa diantaranya bahkan sudah berumur
dan kesulitan mencari pekerjaan di
tempat lain.
Demi keinginannya yang besar
untuk membantu sesama, Ibu Rini
bahkan sengaja memperbanyak
produksi manual bukan mesin.
Dari hasil kerja kerasnya beliau
bisa membeli rumah, mencicil 2

motor dan memenuhi kebutuhan
keluarganya.
Ibu Rini bersyukur dari pembiayaan
pertama yang didapatnya sangat
membantu dalam merintis usaha
dari nol bahkan bisa mewujudkan
salah satu mimpinya, yaitu diberangkatkan umrah. Selanjutnya
beliau ingin membuat pabrik agar
dapat merekrut lebih banyak orang
lain dan membuat kontrakan sebagai
pendapatan sampingan untuk bekal
di hari tua.

Selagi mampu,
harus berjuang terus
pantang mundur

Ibu Rini Trisna
(Usaha Konveksi Rajut)

Jl. Paledang No 48, RT 01/ RW 09,
Campaka, Andir, Bandung,
Jawa Barat 40184
Telp: 0821 1717 1725
Harga produk:
Rp35.000,- sampai Rp50.000,-

RINI TRISNA
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RINI MULYANI
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Mendulang Rezeki
dari Bakso Aci
Ibu Rini Mulyani
(Produksi Bakso Aci)

Kp Tabrik RT003/ RW 003
Kel. Desa Jatisari,
Kec. Karang Pawitan, Garut
IG @baso_ceurinibohay
Telp: 0812 2409 4041 / 0813 1371 1121
Harga produk: Mulai Rp15.000,-

Bagi Ibu Rini Mulyani, semua masih terasa
bagaikan mimpi. Dulu beliau sekeluarga
tak punya rumah, sekarang sudah 3
tahun bisa menempati rumah sendiri,
bahkan punya rumah produksi yang terpisah. Semua tak lain berkat bakso aci
yang sudah beliau geluti selama 6 tahun
belakangan ini.
Ibu Rini mulai menuturkan perjalanannya.
Tahun 2014 Ibu Rini awalnya berjualan jajanan
anak-anak. Pada saat beliau mendapatkan
tambahan modal dari pembiayaan, Ibu
Rini mencoba peruntungan lain dengan

memproduksi bakso aci. Dimulai dengan
tahap coba-coba dan memproduksi dengan jumlah kecil seiring berjalannya waktu
dengan modal yang terus diputar, beliau
dapat membeli bahan- bahan dan peralatan
untuk menambah produksi. Ternyata bakso
aci Ibu Rini banyak peminatnya.Seiring
berjalannya waktu, kapasitas produksi
makin ditambah untuk memenuhi permintaan. Selain membuka warung untuk
pelanggan yang makan di tempat, Ibu Rini
juga memproduksi paket bakso aci dalam
kemasan vacuum yang tahan 4 hari di
ruang suhu normal karena tanpa bahan
pengawet. Semua ditangani sendiri, dari
belanja ke pasar, mengolah bahan hingga
pemasaran dan pengelolaan keuangan.
Lain dulu lain sekarang, setelah 6 tahun
berjalan kini Ibu Rini dibantu oleh 10 orang
karyawan yang merupakan tetangga
dekat dan sanak saudara sendiri. Kalau
dulu mengawali dengan kapasitas
seadanya, kini dalam sehari Ibu Rini
bisa menghasilkan 23 kg bakso daging
dan 15 kg bakso aci saat ramai. Beliau
bersyukur dari penjualan bakso aci, rezeki
datang dari pendapatan yang meningkat
dalam seharinya. Pembeli berdatangan
bukan hanya dari daerah sekitar. Tak

sedikit yang mengenal produk Ibu Rini dari Instagram dengan nama
“Baso_ ceurinibohay”. Ibu Rini sangat bersyukur memiliki suami yang
pengertian. Karena kesibukannya yang sangat menyita waktu, tiap
subuh saat beliau belanja bahan produksi ke pasar, biasanya sang suami
membantu menyiapkan kebutuhan 2 anak mereka untuk ke sekolah.
Namun Ibu Rini bukan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Ibu Rini
tak keberatan memberikan resep dapurnya untuk membantu siapapun
yang memintanya. Bahkan salah satu mimpi yang ingin beliau wujudkan
adalah membesarkan usaha dan memiliki warung di pinggir jalan agar
bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Satu lagi mimpi yang tak kalah penting adalah beribadah ke tanah
suci. Semoga semua niat baik Ibu Rini segera terwujud.
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Memanfaatkan Umbi
Rumput Teki
untuk Meraih Mimpi
Ibu Cawi
(Produksi Keripik Tike)

RT006/003, Desa Jumbling, Kec. Losarang,
Kab. Indramayu 45253
Telp: 0838 6153 7641
Harga produk: Rp32.000,- sampai Rp100.000,-

Keripik tike?
Mungkin beberapa dari Anda belum
familiar dengan jenis keripik ini.
Keripik tike berasal dari umbi rumput
teki. Iya, rumput teki! Siapa sangka
umbi rumput teki ternyata bisa
jadi jajanan lezat? 70% dari warga
kampung Ibu Cawi adalah penghasil
keripik tike. Proses pembuatan
keripik tike mirip dengan pembuatan emping melinjo. Pertama,
umbi tike yang sudah dibersihkan
disangrai terlebih dulu, lalu dipukulpukul sampai pipih, dijemur sekitar
2 jam, kemudian digoreng. Jika kulit
umbinya tidak dikupas, warna
keripik tike biasanya putih bercampur coklat kehitaman, tapi
jika dikupas maka keripik tike akan
berwarna putih. Teksturnya yang
renyah memiliki rasa khas yang unik
dan gurih.
Usaha keripik tike yang dijalankan
Ibu Cawi sejak 10 tahun lalu ini,
merupakan usaha turun temurun
dari keluarga. Bahan rumput yang
tumbuh di rawa-rawa dan air payau
biasanya didapat dari pengepul di

Bekasi dan Cilacap. Kalau sedang
banyak pesanan, seminggu sekali
bisa mengambil bahan sebanyak
5 kwintal sampai 2 ton. Sayangnya
kini bahan rumput makin susah
dicari, sehingga harganya pun semakin melangit. Satu karung rumput
(20kg) biasanya dijual seharga 1
juta rupiah.
Dalam menangani produksi, Ibu
Cawi awalnya dibantu 15 orang
karyawan, namun karena bahan
produksi yang bisa beliau gunakan
berkurang, maka Ibu Cawi hanya
bisa mempekerjakan 6 orang saja.
Dalam sehari saat cuaca panas
bersahabat, minimal bisa menghasilkan 20 kg keripik.
Hingga kini Ibu Cawi masih berjuang merealisasikan mimpinya
untuk menjadi pengusaha yang
sukses. Semoga keripik tike bisa
menjembatani Ibu Cawi dalam
meraih mimpi.

CAWI
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Warga Tasikmalaya terkenal mahir
membordir. Secara turun temurun
keterampilan membordir jadi
sumber penghasilan bagi mereka.
Begitupun dengan Ibu Risma yang
menjalankan usaha konveksi bordir
kebaya berdua suami sejak tahun
2002. Awalnya ayah mertua juga
menggeluti usaha konveksi, ketika
Ibu Risma menikah dengan sang
suami, maka beliau meneruskan
usaha mertua namun memutuskan untuk fokus memproduksi
kebaya bordir saja.

Ibu Rismawati
(Usaha Konveksi Kebaya Bordir)
Tamansari RT002/002,
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya
Telp: 0857 8520 9198
Harga produk: Rp65.000

Meski tidak merintis dari nol,
bukan berarti jalan Ibu Risma dan
suami mulus tanpa hambatan.
Tahun 2005 sempat mengalami
kendala karena usaha ini turun
drastis. Suami pun sempat alih
profesi menjadi supir dump truck

namun hanya bertahan 2 tahun
dan mobil kembali dilelang untuk
menutup biaya reparasi. Akhirnya
Ibu Risma dan suami kembali
menjalankan usaha bordir kebaya.
Bermodalkan pembiayaan yang
didapat, Ibu Risma dan suami
mulai melangkah kembali sedikit
demi sedikit.
Kini dibantu oleh promosi di
sosial media, pemasaran pun
semakin meluas hingga ke Solo,
Yogyakarta, Magelang juga
Semarang.
Hebatnya lagi, Ibu Risma memberdayakan tetangga sekitar untuk menangani produksi
“Nggak apa-apa bagi-bagi
rezeki, yang penting berkahnya
lancar,” demikian kata beliau.
Dalam seminggu Ibu Risma bisa

menghasilkan 35 kodi. Produknya
ada yang kebaya bordir polos ada
juga yang batik. Khusus untuk
yang batik beliau bekerjasama
dengan orang Yogya. “Saya tuh
nggak muluk-muluk, kehidupan
segini juga alhamdulillah,”kata
Ibu Risma ketika ditanya apakah
sudah merasa sejahtera. Yang
pasti jika suatu saat ada rezeki
beliau ingin menunaikan ibadah
haji dan membesarkan usahanya.

RISMAWATI

Memberdayakan Tetangga
untuk Maju Bersama

Saya nggak mau
sukses sendiri,
kalau bisa
bareng-bareng.
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Awalnya Buruh Jahit,
Kini Kantongi Laba yang Melejit
Percayakah Anda bahwa mimpi itu
bagai sayap yang membawa kita
menuju ke berbagai tempat?
Paling tidak Ibu Ooh Masturoh sudah
membuktikan kebenarannya. Ibu Ooh
dan suami yang dulunya buruh jahit
memimpikan hidup yang lebih baik.
Demi meraih mimpinya, dimulailah
perjuangan Ibu Ooh dan suami.
Mulanya bapak menjahit 10 buah
pakaian lalu setiap seminggu sekali ibu
menumpang bus ke pasar Majalengka
untuk menjajakan dagangannya.
Waktu itu bahkan mesin jahit dan
mesin obras pun belum mereka miliki
dan masih menyewa 60 ribu rupiah
sebulan, namun karena anak-anak
bisa menjahit dan memotong maka
produksi lebih ringan karena dibantu
oleh mereka. Ketika pasar Majalengka
tampaknya menyambut positif, ibu

dan bapak pun memutuskan untuk
menjual produknya lebih jauh lagi ke
Cirebon. Makin lama baju koko Ibu
Ooh makin banyak pesanan. Ibu Ooh
juga bersyukur, karena disaat sedang
butuh modal lebih untuk merintis
usahanya, beliau mendapatkan pembiayaan tanpa syarat yang berbelit.
Kini Ibu Ooh dan suami sudah tak
perlu menyewa mesin lagi, beliau
memiliki 8 mesin dan 4 orang
karyawan yang membantu menangani produksi dengan pendapatan
yang cukup mendatangkan laba.
Produksi biasanya dibuat berdasarkan pesanan dengan pemasaran
masih di sekitar Majalengka dan
Cirebon. Meski mimpi untuk mewujudkan hidup yang lebih baik sudah
tercapai, namun masih banyak lagi
mimpi yang harus dikejar, seperti
memiliki rumah tinggal yang lebih

nyaman dan memperbesar rumah
produksi agar semua proses jahit
menjahit tak perlu lagi dilakukan di
rumah karyawan seperti selama ini.

Ibu Ooh Masturoh
(Usaha Konveksi Baju Koko)

Kp. Cibeurih RT 01/ RW 04 Kel. Talagasari,
Kec. Kawalu, Tasikmalaya
Telp: 0823 2081 3800
Harga produk:
Rp700.000,-/kodi sampai Rp1.500.000,-

OOH MASTUROH
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ENTIN ROSTINI
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Tak sia-sia
Berjuang 25 tahun
Tingkatkan
Ekonomi Keluarga
Ibu Entin Rostini
(Pengrajin Aneka Kerajinan Bordir)

Sindangsono, RT 002/006, Desa Setiamulya,
Kec. Tamansari,Tasikmalaya
Telp: 0822 1559 1984
Harga produk: Rp60.000,- keatas

Putus asa mungkin tak pernah ada di kamus
Ibu Entin Rostini.
Dua puluh lima tahun berjuang untuk membantu suami yang berprofesi sebagai tukang
becak dan meningkatkan ekonomi keluarga
bukan perkara yang mudah. Beliau sangat
bersyukur bisa memanfaatkan ketrampilannya
dalam menjahit. Awalnya Ibu Entin membuat
10 kreasi bordir untuk tempat tissue.

Ibu Entin pun menawarkan sendiri produknya
hingga 5 tahun kemudian sampai bertemu
dengan reseller yang menjadi pelanggannya
hingga saat ini.
Tiga belas tahun sudah berlalu dari masamasa sulit itu, sekarang produk Ibu Entin
sudah berkembang lebih variatif lagi, ada
taplak, sarung bantal, tempat tissue, taplak
meja makan dan banyak lagi. Reseller menjual
kembali produk Ibu Entin sampai ke Demak
dan Papua.
Meski banyak tetangga yang meragukan kreasi
Ibu Entin bisa menghasilkan, namun Ibu Entin
tidak ambil hati, beliau justru banyak memberdayakan tetangga sekitar. Kini sekitar 6
orang tetangga membantu beliau menangani
produksi. Ada yang mengerjakan di rumah ada
juga yang dibawa pulang.
Ibu Entin berharap agar salah satu dari 5 orang
anaknya bisa meneruskan usaha yang sudah
beliau rintis dengan susah payah ini. Selain itu
Ibu Entin juga berharap dalam waktu dekat
dapat berangkat beribadah umrah dan haji
ke tanah suci.
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Pasarkan
Rotan Sintetis
Hingga Ke Mancanegara
Ibu Maemunah
( Pengrajin Rotan Sintetis )

Jl.Nyi Mas Wanawati, Tegalwangi,
Weru, Cirebon
Telp: 0813 2144 4438 / 0821 2850 5656
IG: @jembangan.rattan
FB: jembangan rattan
Harga Produk Rp21.000,- sampai Rp25.000,-

Furnitur rotan seakan tak lekang
dimakan zaman. Tampilannya
yang klasik mungkin menjadi
salah satu alasan mengapa
hingga kini selalu digemari.
Kurang lebih 5 tahun lamanya
Ibu Maemunah menggeluti usaha
kerajinan rotan, 3 tahun pertama
dengan bahan baku rotan asli,
namun 2 tahun belakangan beralih ke rotan sintetis. Alasannya?
Tentunya akibat langkanya bahan
baku rotan asli yang membuat
harganya semakin melambung
tinggi. Namun demikian kadang
rotan tetap digunakan sebagai
kerangka.
Respon masyarakat akan rotan
sintetis juga sangatlah baik.
Dari sisi Ibu Maemunah pun lebih
menguntungkan karena pembuatan rotan sintetis lebih singkat dibanding rotan asli. Serat
rotan asli lebih rentan melar
saat terkena hujan, rotan sintetis
tidak, ditambah saat finishing,
rotan asli membutuhkan lebih
banyak waktu dan tenaga
karena harus melalui proses

pengamplasan. Kini produk Ibu
Maemunah sudah menjadi pelanggan tetap di beberapa toko, dipasarkan di seluruh nusantara
bahkan diekspor ke mancanegara oleh pengepul. Saat lebaran tiba, permintaan meningkat
dan stok barang habis lebih cepat.
Untuk menangani produksi, Ibu
Maemunah dibantu 4 hingga 5
orang karyawan yang rata-rata
bisa menghasilkan 20 hingga 25
unit per bulan.
Memiliki usaha penyedia rotan
sintetis adalah mimpi berikutnya
yang ingin diwujudkan oleh Ibu
Maemunah.

Menjalani usaha itu
kuncinya konsisten,
sabar dan ikhlas

MAEMUNAH
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MUANAH

Pernah mendengar kerupuk melarat?
Kerupuk warna-warni yang mudah Anda jumpai
di sepanjang jalur pantura ini adalah salah satu
makanan khas Cirebon. Disebut melarat atau
miskin karena proses penggorengannya yang tidak
menggunakan minyak melainkan pasir yang sudah
dibersihkan.
Orang tua Ibu Muanah, sejak tahun 1991 sudah
menjalankan usaha kerupuk melarat atau kerupuk
silet ini, semasa hidup beliau pernah berpesan agar
Ibu Muanah melanjutkan usahanya.
Meski 5 saudara Ibu Muanah juga berjualan kerupuk
di lokasi berbeda, begitu sang Ibunda meninggal
tahun 2003, Ibu Muanah tetap menepati janjinya
melanjutkan usaha sang Ibunda.
Meneruskan usaha orang tua bukan berarti tanpa
perjuangan, di awal usaha Ibu Muanah harus
menawarkan produk ke pasar yang terbilang jauh
dari rumah sambil menggendong anak yang saat
itu masih kecil. Meski pabrik kerupuk melarat juga
banyak di Cirebon, namun pesanan ke Ibu Muanah
juga membanjir.
Dalam seminggu Ibu Muanah bisa memproduksi
hingga 2 kwintal kerupuk saat cuaca panas. Meski
demikian masih banyak pelanggan yang tidak
kebagian sampai 3 atau 4 hari menunggu giliran.

Kerupuk Melarat
Jadikan
Kualitas Hidup
Meningkat
Jika sampai kehabisan stok saat pelanggan datang,
biasanya Ibu malah menganjurkan untuk membeli
di tetangga. Lima karyawan setia Ibu Muanah dari
total 9 orang adalah warisan orang tua, sisanya
dibantu oleh keluarga. Suami, anak, keponakan
semua turun tangan bersama.
Kendala terbesar yang dihadapi adalah cuaca.
Cuaca mendung atau hujan membuat kerupuk alot
bahkan jamuran. Maka jika berhari-hari mendung
atau hujan, pesanan bisa tertunda.
Kendala kedua adalah tempat produksi yang belum
memadai. Dengan tempat produksi lebih besar
lagi, ibu bisa meningkatkan kuantitas produksi
hinga 2,5 kwintal per hari. Ibu Muanah mengakui,
selama menjalankan usaha, begitu banyak momen
tak terlupakan yang sudah dihadapi, dari dicurangi

saudara kandung
dan diambil pelanggannya, tempat produksi
kebanjiran sampai menghadapi pembeli tidak jujur
hingga merugi. Tapi setiap mengalami masa sulit
Ibu Muanah selalu berdoa agar diberi kemudahan
dan jalan.
“Kalau nggak minta sama Tuhan, sama siapa lagi?
Alhamdulillah Gusti Allah gak pernah tidur,” tutur Ibu
Muanah. Ibu Muanah bersyukur mendapatkan pembiayaan sehingga menjadi modal untuk mengembangkan usahanya.
Beliau masih ingat,
dulu anak pertama
ingin punya kendaraan saja susah,
tapi sekarang bisa
bangun rumah,
beli motor dan bisa
memutar modal.
Ibu Muanah masih
punya mimpi yaitu
membuka cabang
pabrik, agar bisa
bisa memenuhi permintaan pelanggan
yang makin besar.

Ibu Muanah
(Produksi Kerupuk Melarat)

Blok Cabrik RT 003/RW 002
Setu Wetan, Kec. Weru, Kab Cirebon
Telp: 0813 1329 1196
Harga Produk: Rp13.000,- per kilo
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Merealisasikan Mimpi

Menjadi Istri yang Mandiri

Peribahasa ‘sedikit demi sedikit lamalama menjadi bukit’ mungkin paling
menggambarkan perjuangan Ibu
Suwarti.
Merintis usaha dari kecil-kecilan dan
melalui perjalanan panjang hingga
berkembang seperti sekarang.
Bermula dari mengikuti pelatihan
tata boga di desa, Ibu Suwarti mempraktekkan sendiri ilmu yang beliau
peroleh dan akhirnya memutuskan
untuk mencari tambahan pemasukan
dengan menjualnya.

Ibu Suwarti
(Produksi Donat)

Blok Jelawe RT006/003, Desa Karangsari,
Kec. Weru, Kab. Cirebon
Telp: 0821 2639 9992
Harga produk : Rp1.700,- sampai Rp 2.000

Di awal merintis usahanya, Ibu
Suwarti memasarkan donat ke sekolah-sekolah. Didorong keinginan kuat
untuk memperluas pemasaran, Ibu
Suwarti gigih menawarkan donatnya
ke pemilik warung di pasar, dimulai
di pasar Sumber, Plumbon lalu menyebar ke Plered dan pasar lainnya.

Akhirnya berkat perjuangan Ibu
Suwarti, di banyak pasar Cirebon,
kini bukan hanya donat Ibu Suwarti
yang bisa kita jumpai namun juga
roti goreng dan roti panggangnya.
Selain menjual ke pasar, Ibu Suwarti
juga menerima pesanan donat untuk
hajatan.
Untungnya setiap harinya beliau
dibantu oleh 8 orang karyawan, bahkan suami yang menjalankan usaha
kerajinan rotan juga putra semata
wayangnya tak segan turun tangan
mengantarkan donat ke pelanggan.
Hasilnya? Ibu Suwarti mampu memproduksi 2 ribu donat dalam sehari.
Kendala yang dihadapi adalah saat
harga pisang sebagai salah satu
bahan utama isian donat melonjak, Ibu Suwarti harus pintar-pintar
menggunakan bahan agar kualitas

produk tetap terjaga namun juga
tidak merugi.
Meski perjuangan tidak mudah
namun Ibu Suwarti bersyukur dengan usahanya karena beliau bisa
mewujudkan mimpi untuk mandiri
dan tidak bergantung pada suami.
Kini mimpi yang paling ingin beliau
wujudkan adalah menunaikan ibadah
haji bersama suami. Semoga niat
baik Ibu Suwarti segera tercapai.
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Belajar Dari Bos untuk
Merintis Usaha Sendiri
Bukan rahasia lagi, kalau Brebes
dikenal sebagai penghasil telor
asin yang lezat. Dibanding daerah
lain, telor asin Brebes punya ciri
khas yaitu rasanya asin gurih dan
tidak amis. Tekstur kuning telurnya
padat masir, sementara bagian
putihnya lembut. Wanita hebat
kita kali ini adalah pengrajin telur
asin Brebes, Ibu Kharisol. Tak mainmain, beliau sudah menggeluti
usaha ini sejak 20 tahun lalu.
Awalnya Ibu Kharisol suka mempelajari proses pembuatan telor asin
yang dilakukan bosnya dan akhirnya beliau coba-coba membuat
sendiri. Prosesnya adalah telor
bebek mentah dicuci bersih, lalu
rendam dalam air garam, setelah
proses perendaman selesai rebus

dengan api kecil agar tidak merusak telor. Telor yang direbus rentan
pecah, biasanya telor yang pecah
dijual dengan harga lebih murah.
Telor yang sudah direbus dan siap
makan hanya tahan dibawah 1
minggu. Sedangkan telor asin mentah yang belum dicuci garamnya
bisa tahan hingga 1 bulan.
Toko Ibu Kharisol buka dari jam
7 pagi hingga jam 11 malam.
Saat libur, telor asin bisa terjual
hingga ribuan butir, sedangkan
hari biasa maksimal mencapai
300 butir. Sampai sekarang produksi dibantu 1 karyawan yang
menggarami telor. Maka, saat
sang suami sedang libur dari usaha
rental mobil, beliau membantu
Ibu Kharisol di toko, jika tidak,

Ibu Kharisol siap-siap kewalahan melayani pengunjung yang
padat di hari-hari libur. Pemasaran
masih dilakukan di area Brebes
saja, karena Ibu Kharisol mengaku belum berani menghadapi
kendala pemasaran ke luar kota.
Melihat 3 dari 4 buah hatinya yang
sudah bisa mencari penghasilan
sendiri, Ibu Kharisol sangat bersyukur dan sudah merasa
sejahtera. Namun bukan berarti
Ibu Kharisol tak punya mimpi,
beliau masih ingin membesarkan
usahanya juga berangkat umrah
ke tanah suci.

Ibu Kharisol
(Produksi Telor Asin)

Desa Ketanggungan RT05/ 02, Brebes
Telp: 0823 1431 5506
Harga produk: Rp3.000,- per butir

KHARISOL
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Memberdayakan
Tetangga
Lewat Produksi
Abon Tuna
Ibu Supeni
(Produksi Abon Ikan Tuna)

Jl. Kano RT 07 RW 07, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan.
Telp: 0856 4765 4120
Harga produk: Rp15.000,-

101

Mungkin Anda familiar dengan
abon daging sapi. Tapi bagaimana
dengan abon ikan tuna? Bagi
Ibu Supeni justru inilah yang
beliau geluti sejak 4 tahun lalu.
Ibu Supeni mendapatkan ilmu
tentang pembuatan abon ikan
dari sebuah penyuluhan. Waktu
itu berbekal ilmu yang didapat
dan berkelompok dengan 8 orang,
beliau mencoba memproduksi
abon ikan untuk dijual, namun
saat itu ikan sebagai bahan baku
abon sangat mahal, selain modalnya kurang, peminatnya juga
tak banyak, jadi Ibu Supeni dan
kelompoknya sempat merugi
karena produk tak laku.
Ibu Supeni tak patah semangat, 2
tahun kemudian tanpa kelompoknya, beliau mencoba lagi dengan
pembiayaan yang didapatnya dan
pinjaman sana sini juga harus
merogoh kantong dalam dalam
untuk membeli bahan baku ikan
yang segar. Awalnya dengan
susah payah beliau berusaha
memasarkan produk berkeliling
dengan sepeda dari pintu ke pintu

sambil menggendong salah satu
cucunya. Sang suami bertugas
mengambil ikan dan membersihkannya. Lama kelamaan abon
ikannya makin dikenal, kini beberapa teman membantu pemasaran bahkan ada penjual yang mengambil produknya sendiri.
Untuk produksi, sekarang Ibu
Supeni dibantu 10 orang yang
merupakan tetangga sekitar.
Biasanya mereka diberi pelatihan
terlebih dahulu agar menguasai prosesnya, dan Ibu Supeni
mengutamakan tetangga yang
menganggur untuk membantunya. Produksi dilakukan mulai
jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Kini
bukan hanya abon ikan, namun
Ibu Supeni melebarkan sayapnya

dengan menjual varian lain seperti lumpia dan sambal ikan. Di
bulan puasa biasanya pesanan
melonjak hingga mencapai 1 ton
untuk memenuhi permintaan
dari Pangandaran, Kalimantan
bahkan dari luar negeri.
Seperti layaknya pengusaha,
Ibu Supeni juga berharap usahanya makin berkembang, sementara mimpi yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat adalah
menjalankan ibadah umrah.
Semoga niat baik Ibu Supeni
segera terwujud.

SUPENI
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Awalnya Dirumahkan,

Kini Membuka Lapangan Pekerjaan
Tak pernah terbayangkan oleh Ibu
Asmanah bahwa beliau dan suami
akan terkena Pemutusan Hubungan
Kerja secara bersamaan dari tempat
kerjanya. Meski tumbuh di tengah
keluarga yang secara turun temurun
berprofesi sebagai pembatik, tapi
Ibu Asmanah tidak pernah belajar membatik sebelumnya. Dari
sinilah Ibu Asmanah mulai terpikir
untuk belajar membatik demi menghidupi keluarga. Belajar batik secara
otodidak, Ibu Asmanah dan suami
membesarkan usahanya.
Kerja keras dan kegigihan beliau
berdua akhirnya membuahkan hasil.
Batik kreasi Ibu Asmanah dan suami
dengan corak pesisir khas Pekalongan
makin lama makin berkembang dan
banyak peminatnya. Sebanyak 13
orang karyawan membantu produksi
untuk memenuhi pesanan, meski
pekerjaan jiplak gambar dikerjakan

di lokasi berbeda-beda namun
pewarnaan dan quality control tetap
ada di tangan Ibu Asmanah dan
suami. Warga merasa terbantu
dengan usaha Ibu Asmanah karena
bisa mendapatkan pemasukan tambahan untuk keluarga mereka.
Dua puluh tahun lamanya menggeluti usaha batik, Ibu Asmanah dan
suami kini telah menuai hasilnya.
Bisa menyekolahkan anak-anaknya
dan merenovasi rumah adalah bukti
dari buah kerja kerasnya. Meskipun
demikian, Ibu Asmanah dan suami
masih semangat mengejar mimpi
agar bisa menuntaskan pendidikan
anak-anaknya sampai kuliah dan
suatu saat nanti bisa naik haji, juga
punya brand yang dikenal serta
memiliki toko sendiri.

Telaten adalah
kunci agar usaha
terus berkembang

Ibu Asmanah
(Pengrajin Batik
Pekalongan)

Desa Wiradesa, RT 06 RW 02,
Ketandan, Pekalongan
Telp: 0877 3303 4058
Harga Produk:
Rp350.000,- sampai Rp3.500.000,-

IBU ASMANAH

102

105

Datangkan Rezeki
Dari Batik Tulis
Ibu Lies Noor
(Pengrajin Batik Tulis)

Slamaran, Jl. Mahoni, Pekalongan Timur
Telp: 0858 8797 0943
Harga Produk: Rp750.000,- sampai Rp3.500,000,-

Ibu Lies dan 7 saudaranya dibesarkan
oleh orang tua seorang pengusaha
batik, namun hanya Ibu Lies yang
tertarik pada usaha orang tuanya.
Sejak kecil, beliau antusias belajar
pada karyawan-karyawan ibunya, dari
menggambar hingga mewarnai sudah
beliau kuasai. Begitu pulang sekolah
Ibu Lies diam-diam suka menggantikan tugas para karyawan tersebut.
Saat ibunda sakit hingga meninggal
dunia otomatis Ibu Lies yang menggantikan peran sang ibu. Namun
demikian perjalanan Ibu Lies bukanlah mulus tanpa kendala. Berbagai
hambatan sudah beliau lalui. Salah
satunya yang tak terlupakan adalah ditipu 4 kali dalam setahun dan
membuat modal ludes tak bersisa.
Ibu Lies pun sempat trauma bahkan
takut bertemu dengan orang lain.
“Untungnya ada tambahan modal
dari pembiayaan, sehingga saya bisa
mulai melangkah lagi,” lanjut Ibu Lies.
Mulanya sempat pindah haluan menjadi reseller roti, namun hanya bertahan 1 tahun dan kembali menggeluti
usaha batik khususnya batik tulis.
Proses pengerjaan satu pesanan

bisa selama 1 bulan hingga 2 bulan
tergantung kuantitas produksi. Saat
ini beliau melibatkan 3 keponakannya
untuk menangani proses pewarnaan
dan otomatis memberikan penghasilan tambahan pada mereka.
Keinginan terbesar Ibu Lies selain
ingin berkunjung ke tanah suci, melihat anak-anaknya berhasil juga ingin
berbagi ilmu serta mengajar batik ke
siapapun yang membutuhkan.

LIES NOOR
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Mengajak
Warga
Meraih
Sejahtera
Lewat
Budidaya
Jamur

Ibu Rini Atiningsih
(Pembudidaya Jamur Terpadu)

Desa Rowosari, RT4/1,
Kec Bonorowo, Kebumen, Kendal
Telp: 0853 2901 7464
Harga Produk: Rp5.000,- sampai Rp80.000,-

Ide bisnis memang bisa datang
dari mana saja, seperti Ibu Rini
misalnya, melihat begitu banyak
limbah tak terpakai di desanya
seperti serbuk gergaji, kayu bakar,
sabut kelapa, membuat Ibu Rini
ingin memanfaatkannya. Bagai
gayung bersambut suatu saat
beliau disuguhi sajian jamur di
sebuah resepsi pernikahan dan
beliau langsung jatuh hati pada
jamur. Ibu Rini pun mulai berpikir
untuk membudidayakan jamur
dengan memanfaatkan limbah
yang begitu mudah dijumpai.

IBU DASRI

RINI ATININGSIH
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Perjuangan Ibu Rini tidak mudah,
didorong kemauan yang sangat
kuat, berkali-kali beliau mengajukan
proposal ke dinas pertanian untuk
mendapatkan pelatihan budidaya
jamur, namun berkali-kali juga
tidak mendapat respon. Akhirnya
seorang kenalan membantu Ibu Rini
agar proposal disetujui. Perjuangan
masih terus berlanjut karena Ibu Rini
harus bisa mengumpulkan 25 orang

agar pelatihan dijalankan. Mengumpulkan
25 orang bukan perkara mudah, karena
awalnya banyak yang pesimis akan
budidaya jamur, jangankan dijual, diberi
jamur pun orang tidak mau karena takut
keracunan.

Yang jelas
saya ingin
menciptakan
lapangan
kerja, membantu yang
membutuhkan

Ibu Rini pun memulai mimpinya dengan
memberdayakan ibu-ibu pengangguran
di desanya untuk membantunya dan
mendapatkan penghasilan tambahan.
“Daripada habis masak ngerumpi,
mending kerja dapat hasil,” Ibu Rini
menambahkan. Kini bukan lagi budidaya jamur yang berkembang, namun
limbah jamur pun beliau manfaatkan
sebagai media budidaya cacing tanah dan menghasilkan produk
pupuk “KasCing”. Setiap diundang di pertemuan apapun Ibu Rini
berbagi informasi tentang manfaat baik jamur.
Ketelatenan Ibu Rini berbuah manis. Kini produknya dicari para
pedagang. Ibu Rini juga memasarkan produknya lewat jual-beli produk secara daring (online marketplace) dan minimarket. Mimpi Ibu
Rini selain berangkat haji juga ingin melebarkan sayapnya dengan
memproduksi keripik buah sehingga bisa membuka lebih banyak
lapangan kerja.

SIARMI

108

109

Jeli Manfaatkan
Peluang Usaha
Batik Papringan
nan Eco-friendly

Ibu Siarmi
(Pengrajin Batik “Jegos”)

Desa papringan RT6/5 Kec. Banyumas,
Kab. Banyumas
Telp: 0822 2616 8678
Harga Produk:
Rp100.000,- sampai Rp1.400.000,-

Salah satu kunci meraih sukses
adalah cermat melihat peluang.
Inilah yang ada pada Ibu Siarmi.
Sebelum menggeluti batik, Ibu
Siarmi awalnya berdagang
sembako. Namun cukup banyak
kendala yang dihadapi, salah
satunya adalah kebiasaan warga
sekitarnya yang belanja tanpa
membawa uang sehingga harus
kasbon. Meski bukan pembatik,
Ibu Siarmi melihat peluang usaha
batik di daerahnya cukup tinggi.
Ibu Siarmi pun tertarik belajar
proses pewarnaan pada batik,
karena menurut beliau lebih besar
prospeknya dibanding membatik.
Inilah awal mula Ibu Siarmi banting stir dari sembako ke pengrajin
batik.
Ibu Siarmi memberi nama produknya “Jegos” yang dalam
Bahasa Indonesia artinya kurang
lebih “sanggup” atau “becus”.
Seperti motif batik pada umumnya yang sarat filosofi, batik
Ibu Siarmi juga sebagian besar

menggambarkan desa Papringan.
Selain batik cap dan batik tulis,
saat ini Ibu Siarmi mencoba mempelajari batik eco-print, yaitu membuat batik dengan mencetak tumbuhan sebagai motif, pewarnaan
pun asli dari tumbuhan tersebut,
jadi lebih eco-friendly.
Dari hasil usaha batiknya, Ibu
Siarmi mengaku bisa meningkatkan perekonomian keluarga dan
menyekolahkan anak-anak hingga
sarjana. Tak kalah penting, beliau
juga bisa membuka lapangan kerja
bagi ibu-ibu di sekitarnya agar
mereka juga bisa berpenghasilan.
Kini Ibu Siarmi ingin mewujudkan
mimpinya yang belum terlaksana
seperti berangkat umroh dan menjadikan batik “Jegos” makin terkenal hingga ke mancanegara.
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DENIK SRI

--

Ibu Denik Sri Leksono Wati
(Produksi Wingko Kelapa Muda “Mekar Dua”)

Ngaseman, RT 35 RW 07, Hargorejo,
Kokap, Kulonprogo
Telp: 087839231800
Harga Produk Rp1.500,- sampai Rp22.000,-

Bersama Meraih
Sejahtera
Lewat
“Mekar Dua”
Mungkin banyak yang takut memulai perubahan, tapi tidak dengan Ibu Denik. Sebelum memproduksi wingko kelapa muda, Ibu
Denik dan ibu-ibu di sekitarnya
mengolah gula jawa 3 hari dalam
seminggu. Meski pemasukan dari
suami sebagai karyawan BUMN
mencukupi, namun Ibu Denik selalu
ingin mandiri dan sebisa mungkin
bermanfaat bagi sesama.
Terdorong dari niat itulah Ibu
Denik ingin mengawali perubahan. Sebuah pelatihan yang mengajari beliau membuat wingko
menjadi awal dari perubahan itu.
Dimulailah beliau memproduksi
wingko untuk dipasarkan.
Pertama kali beliau menawarkan
wingkonya ke kepala dusun untuk

snack arisan, di luar dugaan,
wingkonya jadi idola. Lama
kelamaan wingko Ibu Denik yang
khas dengan ciri garing di luar tapi
lembut di dalam, mulai dikenal
dari mulut ke mulut. Ibu Denik pun
berani mencoba menitipkannya di
toko, warung dan pusat oleh-oleh.
Mulanya tidak semua toko mau
menerima wingko Ibu Denik, tapi
Ibu Denik tak berhenti mencoba
salah satunya dengan memberikan cuma-cuma sebagai tester.
Ibu Denik juga menjadi pengepul
untuk produk hasil kreasi tetangga
sekitar. Saat ada yang membutuhkan, Ibu Denik bersedia mengurus perijinan dan mengemasnya
sebagai produk “Mekar Dua”. “Jadi
pengusaha juga harus bisa menjual
produk orang lain, jadi kita maju,”
tutur Ibu Denik.
Selain meningkatkan pemasukan
bagi keluarga sendiri, harapan Ibu
Denik agar menjadi pribadi yang
bermanfaat bagi sesama pun tercapai. Dengan pendapatannya

dari Wingko Kelapa Muda ini, Ibu
Denik kini bisa ikut menambah
penghasilan bagi ibu-ibu lain dan
bermanfaat untuk pendidikan anak
anak mereka. Ke depannya beliau
ingin punya kios sendiri, selain untuk
memasarkan produk sendiri juga
dapat memasarkan hasil produk
tetangga sekitar, namun tetap
menjalin hubungan baik dengan
toko-toko yang selama ini telah
memasarkan produknya .

Saya
berharap bisa
bermanfaat
untuk orang
banyak

DEWI AMBAR
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Yang penting saya
bisa bantu yang
membutuhkan
Ibu Dewi Ambar
(Pengrajin Tas Rajut)

Kalidengen II, RT 08 RW 04,
Kalidengen, Temon,
Kulon Progo
Telp: 0819 0471 1654
Harga Produk Rp100.000,sampai Rp1.000.000,-

Dari Diupah
Seribuan,
Kini bisa
Buka
Peluang
Kerja Bagi
Sesama

Berbagai macam usaha sudah
Ibu Dewi jalani. Salah satunya
yang pernah membuat beliau
jaya sekaligus terpuruk adalah
jual beli rongsokan. Usahanya
hancur karena harga besi turun,
saat itu Ibu Dewi bahkan sampai merelakan rumahnya dijual
demi menyambung hidup. Ibu
Dewi tidak trauma. Beliau mencoba keberuntungan lain dengan
bekerja salah satunya sebagai
tenaga perajut di sebuah toko
rajut terkenal.
Awalnya seorang kenalan meminta beliau membuat rajutan
seperti produk toko namun dengan harga setengahnya. Ibu Dewi
menyanggupi. Lama kelamaan
pesanan di luar makin meningkat,
makin banyak peminat kreasi
rajutan Ibu Dewi, baik tas ransel, tas laptop, dompet, bunga
dan banyak lagi. Ibu Dewi pun
memutuskan untuk berhenti dari
pekerjaan. “Rajutan nggak pernah
mati, cuma makin banyak model
dan motif,” kata Ibu Dewi.

Ibu Dewi sudah melewati masamasa susah, bahkan beliau pernah
diupah 1.500 rupiah untuk produk yang selesai dalam 1 jam. Kini
Ibu Dewi pantang melihat orang
susah, beliau mengajak siapapun
yang membutuhkan pemasukan
untuk bekerja bersamanya. Sampai
sekarang perajutnya berjumlah
60 orang, bukan hanya tetangga
namun juga tersebar di banyak
area. Ibu Dewi mengakui kendala
yang dihadapi selama ini adalah pemasaran, sebagian besar pesanan
baru masuk lewat sosial media
atau Whatsapp saja.
Beliau berharap bisa meningkatkan
produksi dan memenuhi targetnya mempekerjakan 200 orang
karyawan. Ibu Dewi juga berdoa
usahanya terus membesar hingga
menjadi pusat kerajinan rajutan.
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Berawal dari

Buruh Jahit,

Kini Punya

6 Penjahit

Siapa sangka sebelum mengawali usahanya, Ibu Minarsih adalah buruh jahit dengan
pendapatan seadanya.
Didorong oleh keinginannya untuk maju, Ibu
Minarsih mencoba keberuntungan lewat pembiayaan yang didapatnya dengan membuka
usaha konveksi. Pembiayaan pertamanya digunakan untuk mengawali mimpinya. Berbekal
1 buah mesin jahit, mulailah beliau menjahit
pakaian batik untuk dijual sendiri.
Perjuangannya tidak mudah, demi mendapat
pelanggan, beliau pantang lelah menawarkan
batiknya dari satu penjual ke penjual lain. Beliau
bahkan rela menerjang hujan dan panas demi
mengantarkan sehelai pesanan batik untuk
memuaskan pelanggan. Beliau yakin, asal
ada niat dan usaha yang maksimal, pasti ada
jalan. Keuletan beliau berbuah manis, usahanya

perlahan berkembang. Dari semula
mengerjakan semua sendiri, kini beliau
sudah bisa mengupah 6 orang penjahit yang membantunya. Tak berhenti
disitu, saat muncul peluang menjanjikan dari bisnis sepatu rajut, beliau
pun tak tinggal diam. Berkolaborasi
dengan sang anak, Ibu Minarsih pun
menjadikan sepatu rajut sebagai
varian usahanya. Beliau tak segan
mengajari siapapun untuk menjahit
dan memberikan pekerjaan. Bukan
semata-mata untuk kepentingannya
tapi juga demi membantu orangorang yang membutuhkan. Beliau
berharap usahanya terus berkembang, produksi makin besar agar
bisa segera mendirikan ruko yang
menjual produk-produknya sendiri.

Ibu Minarsih
(Pengrajin Baju Batik dan Sepatu Rajut)

Ponggok 1, Desa Trimulyo, RT009, Kec. Jetis, Bantul,
Yogyakarta
Telp: 0823 1374 3744
Harga Produk:
• Konveksi Batik: Rp22.000,- sampai Rp60.000,• Sepatu Rajut: Rp55.000,- sampai Rp100.000,-

MINARSIH
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SUYAMTI
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Membantu Sesama
Lewat Kreasi Anyaman Pandan
Keluarga Ibu Suyamti turun temurun
menggeluti usaha anyaman serat pandan.
Sejak kecil kegiatan menganyam sudah tidak
asing lagi, bahkan kerajinan ini juga yang
akhirnya jadi sumber penghasilan bagi
keluarganya. Sekitar 5 tahun belakangan
usahanya makin meningkat berkat peran
sosial media. Saat pesanannya meningkat, Ibu Suyamti mengajak saudara dan
tetangga-tetangganya untuk terlibat
dalam produksi agar mereka mendapat
pemasukan tambahan. #deminiatbaik, Ibu
Suyamti tak keberatan berbagi ilmunya
dengan siapapun. Beliau bahkan berharap
suatu saat ada investor yang menyediakan
wadah untuk komunitas penganyam agar
lebih banyak lagi orang yang mandiri

dengan berbisnis anyaman sendiri. Betapa antusiasnya
Ibu Suyamti ketika Dinas Kalimantan beberapa kali
mengundang beliau untuk memberikan pelatihan.
Baginya berbagi ilmu itu sama saja dengan berbagi rezeki, beliau akan senang melihat anak
didiknya berhasil bahkan tak keberatan menjadi
saingan bisnisnya.
Mimpinya adalah ingin punya merek sendiri
dan memiliki toko di pusat perbelanjaan yang
ramai, selain itu beliau juga berdoa agar
pesanan terus jalan supaya orang-orang di
sekelilingnya ikut mendapat pemasukan.

Ibu Suyamti
(Pengrajin Anyaman Serat Pandan)

Soropadan, Desa Gumulan RT 009,
Caturharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta.
IG: @sutaryono_amd_087839060381 & @kerajinanpandanojgja
W: yudha craft production
(produksianyamanpandanyogyakarta.blogspot.com)
Telp: 0877 1545 1158
Harga Produk: Rp15.000,- sampai Rp50.000,-

DJUMINI
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Gadaikan Laptop untuk Modal,
Kini 3 Pabrik Jadi Miliknya
Sejak masih di bangku Sekolah Dasar, Ibu
Djumini sudah terbiasa membantu usaha
tahu milik orang tuanya. Begitu orang
tua meninggal beliau pun mengambil
alih “Kondang Roso”. Awalnya produksi
dikerjakan berdua dengan suami dibantu
2 anak yang masih kecil, namun hasilnya
jauh dari menggembirakan. Masa-masa
sulit pun dilalui oleh Ibu Djumini. Dari tidak
bisa memberi uang saku untuk anak, hasil
dagangan dicopet orang, sampai tidak
punya modal sama sekali untuk produksi
hingga terpaksa menggadaikan laptop
anaknya.
Usaha Ibu Djumini mulai berkembang
setelah mendapatkan tambahan pembiayaan. Kini beliau sudah dibantu 7 orang

karyawan dalam produksi.Karena terus menjaga kualitas
demi kepuasan konsumen, kini produknya yang semula
hanya dijual di pasar terdekat akhirnya mulai merambah
Wonosobo, Gadongan, Sewono, Ambarowo dan Salatiga.
Bukan hanya tahu, ternyata limbah hasil produksi tahu
Ibu Djumini pun laris manis untuk pakan ternak bagi
pelanggannya di Boyolali.
Saat ini Ibu Djumini ingin membeli peralatan untuk
menambah variasi produknya dan berharap usahanya makin maju agar bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dalam pandangan Ibu
Djumini, sejahtera adalah tidak kekurangan,
damai dan bisa membantu orang lain.
“Membantu orang lain adalah nomor satu,”
lanjutnya.

Setinggi
apapun kita
harus tetap
merendah
Ibu Djumini
(Produksi Tahu Kondang Roso)

Tidar Campur, 04/01, Tidar Selatan
Magelang Selatan
Telp: 0857 1236 5628
Harga Produk: Perbiji Rp400,- sampai Rp500,Per ember Rp65.000,- sampai Rp75.000,-
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Bakpia identik dengan kota Yogyakarta.
Jajanan manis yang umumnya berisikan
kacang hijau ini merupakan makanan
khas dan oleh-oleh yang terkenal
dari kota tersebut. Namun di luar
Yogyakarta ternyata ada juga bakpia. Anda tahu bakpia Magelang?
Kalau belum, saatnya berkenalan
dengan bakpia “Echo” hasil kreasi
Ibu Yohanna. Jika dibandingkan

dengan bakpia Yogyakarta, bakpia Ibu Yohanna punya ciri khas
tersendiri, dengan resep tradisional
warisan mendiang sang Ayah yang
lebih kaya rempah. Meski biasanya
menyediakan rasa kacang hijau,
coklat dan keju, namun Ibu Yohanna
juga menerima pesanan rasa lain
seperti ubi ungu dan nanas.
Meski usaha ini mulanya dirintis oleh
sang ayah, namun Ibu Yohanna tidak
serta merta terjun di usaha ini begitu
saja. Awalnya beliau bekerja kantoran, namun setelah 5 tahun lebih
sang suami ingin Ibu Yohanna punya
lebih banyak waktu untuk anaknya.
Sempat beralih usaha toko kelontong
namun terbentur pada kenyataan
terlalu banyak saingan, maka mendiang sang Ayah menawari Ibu
Yohanna untuk ikut membantu mengelola usaha bakpia. Saat dikelola
oleh sang ayah, produksi dilakukan dalam skala kecil hanya untuk
memenuhi kebutuhan tetangga sekitar saja, namun Ibu Yohanna punya
visi berbeda, beliau ingin bakpia Echo
ini maju dan dikenal sebagai “bakpia
khas Magelang”. Demi mewujudkan

misinya, perjuangan Ibu Yohanna tak
mudah, awal memasarkan sangat
sering ditolak karena persepsi kuat
bahwa bakpia enak hanyalah bakpia
Yogya. Tapi Ibu Yohanna pantang
menyerah, selain rajin memasarkan
beliau juga rajin mengikuti pameran
ke berbagai daerah. Lama kelamaan
bakpia Echo mulai dikenal orang, kini
tanpa perlu memasarkan bakpia
Echo sudah dicari pembeli.
Dibantu 7 karyawannya, Ibu Yohanna
melakukan produksi tiap hari untuk
memenuhi pesanan yang datang
dari Kalimantan, Sumatera, Lombok,
bahkan dari Jepang. Deskripsi
sejahtera menurut Ibu Yohanna
adalah saat kita bisa mencukupi
kebutuhan serta membuka peluang
untuk orang lain. Sedangkan mimpi
yang ingin diraih oleh Ibu Yohanna
dalam waktu dekat adalah memiliki
showroom sendiri. Dengan langkah
tepat, semua impian Ibu Yohanna
bisa cepat terwujud.

YOHANNA

Membuka
Peluang
untuk
Sesama
dengan
Resep
Warisan
Keluarga

Ibu Yohanna
(Produksi Bakpia Echo)

Tukangan Wetan, RT 02 RW 01, Rejowinangun Utara,
Magelang 56127
Fb: bakpia echo magelang
IG: @bakpia_echo_magelang
Telp: 0857 2600 0092
Harga produk: Rp5.000,- sampai Rp35.000,-

Bisa membuka lapangan kerja untuk
sesama, membuat saya bahagia
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PUNJUL
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Dari Susah
Sampai Berjaya
Pantang
Putus Asa

Ibu Punjul Patonah
( Produksi Otak-otak dan Nugget
“Empat Bersaudara”)

Desa Tambak Boyo RT 001/ 001, Kel. Mliwis,
Kec. Cepogo, Kab. Boyolali
Telp: 0858 4233 2207
Harga produk:
Per bungkus isi 12: Rp3.000,-

Ibu Punjul dan Bapak Yanto Pawiro
sang suami, mengaku sejak dulu
terbiasa hidup susah, mungkin itulah yang menyebabkan beliau berdua terbiasa pantang menyerah.
Ketika sang anak bekerja membuat
otak-otak dan nugget namun tidak
digaji, alih-alih menyarankan untuk
menyerah, Bapak Yanto justru berinisiatif untuk memproduksi dan
memasarkannya sendiri.
Mulailah Ibu Punjul dan Bapak Yanto
mencoba-coba resep hingga menemukan formula yang tepat. Bapak
yang semula bekerja sebagai tukang
kayu mulai pindah haluan, dengan
tekun beliau bersepeda keliling kota
mendatangi satu persatu agen dan
menitipkan dagangan. Tanpa kenal
lelah semua ditangani berdua, Ibu
bagian membuat otak-otak dan
mencetak nugget, sementara bapak
bertugas untuk belanja, meracik
bumbu hingga memasarkan dagangan. Berkat kerja kerasnya, kini 11
agen yang tersebar di Solo, Klaten,

Boyolali dan Yogyakarta menjadi
pelanggan beliau.
Saat ini Ibu Punjul dan Bapak Yanto
sudah dibantu 8 orang karyawan,
rata-rata mereka adalah tetangga
sekitar yang kadang belum paham
produksi, tapi Bapak dan Ibu dengan senang hati mengajari. Meski
sudah punya karyawan, tapi Ibu
Punjul dan Bapak Yanto pantang
berpangku tangan, beliau berdua
masih sering terjun langsung ke
dapur. Menjaga rasa dan kualitas
produk adalah hal utama bagi
Ibu Punjul dan suami, jadi biarpun kadang harga bahan-bahan
melonjak, namun mengorbankan
bahan demi meraih keuntungan
bukanlah pilihan.
Harapan beliau berdua ingin
berangkat umrah dan menambah
kuantitas produksi agar bisa
memenuhi permintaan pasar.
Semoga doa Ibu Punjul dan Bapak
Yanto terkabul dalam waktu dekat.

Selama ada
kemauan,
pasti ada jalan

SUGIYEM
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Tidak ada
yang tidak
bisa dilakukan, semua
harus dibuktikan
dengan
mencoba

Dari Modal 26 Ribu, Kini Punya
Pelanggan Dari Berbagai penjuru
Ibu Sugiyem dan suami, Bapak
Suyanto, sudah menjalani
usaha dandang aluminium
sejak 20 tahun lalu, namun
baru 10 tahun belakangan
usahanya semakin berkembang. Selain produksi dandang dan sejenisnya, beliau
berdua juga melayani servis
dandang yang ditangani
anak kedua.
Usahanya bermula dari Bapak
Suyanto yang mencoba-coba
membuat dandang sendiri.
Diawali degan modal sebesar
26 ribu rupiah saat itu beliau
hanya mampu menghasilkan 2 buah dandang yang
ternyata laku dijual. Berkat
ketekunan sang suami,
lama-lama beliau berhasil

membuat lebih banyak dandang. Kualitas produknya
yang bagus mulai menyebar
dari mulut ke mulut, sehingga
p e r m i nt a a n p u n m a k i n
meluas.
Sekarang sudah banyak
pesanan yang datang dari
berbagai daerah seperti
Kalimantan, Malang,
Lampung, Papua, Palembang,
Purwodadi dan banyak lagi.
Bermodalkan kegigihan dan
pembiayaan yang didapatnya, usaha Ibu Sugiyem dan
suaminya dapat berkembang seperti saat ini. Bahkan
kini ada 5 karyawan yang
membantunya dalam proses
produksi. Namun demikian

Ibu Sugiyem dan suami
masih merasa jauh dari kata
sejahtera, karena belum tercukupi secara materi baik
untuk bisnis maupun pribadi.
Hingga saat ini beliau berdua
masih punya mimpi, diantaranya adalah berangkat
umrah berdua dan tentunya
menjadikan usahanya makin
besar dan maju.

Ibu Sugiyem
(Produksi dandang /
panci aluminium)

Tlebengan RT002/RW007
Sragen Tengah
Telp: 0815 6782 9954
Harga produk:
Rp35.000,- sampai Rp1.000.000,-
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Pantang Menyerah
dalam Mencari Berkah

Ibu Pariyah
(Produksi Kerupuk Sukun)

Sidosari RT 003/008, Randusari,
Prambanan, Klaten
Telp: 0816 4898 879
Harga Produk: Rp35.000,- /kg

Rugi ratusan juta karena usaha
tembakaunya jatuh dan pabriknya tutup, tak membuat Ibu
Pariyah menyerah. Di tengah
usahanya mencari peluang lainnya, beliau melihat banyak sukun
mentah di sekitarnya yang terbuang percuma. Sukun matang
dicari orang untuk bahan baku
dodol dan kue, namun sukun
mentah tidak jadi idola. Dari
sinilah Ibu Pariyah cari cara untuk
memanfaatkannya. Ide untuk
membuat keripik sukun datang
dari anak kedua.
Awalnya produksi ditangani
oleh Ibu Pariyah, suami dan
anak-anaknya sendiri, namun
dengan kegigihan berusaha dan
adanya tambahan pembiayaan,
usahanya kian berkembang,
malahan kini beliau bisa mengupah 16 orang karyawan.
Ibu Pariyah pun rajin memberikan pelatihan dan mengajak
orang-orang di sekitarnya untuk
mendapatkan pemasukan. Beliau
tidak keberatan jika ada diantara

mereka yang ingin memproduksi
sendiri, atau kesulitan memasarkan, dengan senang hati beliau
akan membantunya. Kini setelah
7 tahun menjalankan usahanya,
keripik sukunnya sudah sampai
ke Jepang dan Hongkong.
Motor dan sebidang tanah adalah sebagian dari hasil dari jerih
payahnya selama ini. Meski beliau
mengaku harapannya sudah
tercapai, tapi masih ada impian
yang dikejarnya, yaitu naik haji
bersama suami dan usahanya
terus berkembang, agar orangorang di sekitarnya juga bisa
menitipkan produk mereka kapan
saja.

“Sebagai wanita,
harus bisa mengatur
ekonomi keluarga”

PARIYAH
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YULI DWI
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Semangat Berjuang
Demi Menghidupi 3 Buah Hati
Harus terus
semangat
dan nggak
kenal lelah”

Ibu Yuli Dwi Prasetyowati
(Produksi Gula Jawa)
Majasem RT 009/005, Pakahan
Jogonalan Klaten
Telp: 0853 8500 7500
Harga Produk : Rp14.000,- / kg

Ditinggalkan sang suami
dengan 3 anak yang masih
ke c i l d a n h u t a n g ya n g
menumpuk memang tidak
mudah bagi Ibu Yuli. Tapi
beliau sadar, tidak ada waktu
untuk meratapi, beliau harus
bergerak mencari nafkah.
Seorang teman mengajak
Ibu Yuli keliling memasarkan
gula nira.
Dengan upah 50 ribu
rupiah setiap hari Ibu Yuli
tetap semangat menjalani.
Seharian berkeliling kadang
membuat gula nira yang dijajakannya lembek. Gula yang
lembek pun disimpannya.
Lama kelamaan menumpuk dan beliau putar otak
agak gula tersebut tetap
menghasilkan uang. Akhirnya

beliau memutuskan untuk
membuat campuran sendiri
agar gula tidak mudah lembek dan lebih terjangkau
seperti yang diminati pasar.
Setelah berkali kali mencoba akhirnya Ibu Yuli pun
menemukan formulanya.
Beliau mulai menawarkan
sendiri gula buatannya ke
pasar-pasar. Mulai jam
3 dini hari, beliau sudah
berangkat mengendara i m oto r m e n j e m p u t
rezeki, demi dorongan
kuat menghidupi 3 buah
hatinya. Setelah 2 tahun
berjalan, usahanya mulai
ramai pesanan. Hingga kini
11 tahun kemudian makin
berkembang dan beliau

bisa mengupah 11 orang
karyawan. Beliau bersyukur,
kalau dulu hidup serba kekurangan, kini bisa memenuhi
keinginan anak-anaknya.
Harapannya ke depan,
ingin agar usahanya makin
besar dan bisa membuat
varian baru dengan memproduksi gula batu, beliau juga
berdoa agar bisa mendirikan pabrik gula suatu saat
nanti sehingga bisa tetap
membuka peluang kerja bagi
orang-orang di sekitarnya.

ALMINAH
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Mengumpulkan
Rupiah
dari Limbah
Pabrik
Ibu Alminah
(Pengrajin Mainan Anak)

Ds Karanganyar RT 02/ RW 02,
Welahan Jepara, Jawa Tengah
Telp: 0812 2778 9855
Harga produk: Mulai Rp12.500,-

Mainan dan anak-anak adalah 2 hal yang
tidak bisa dipisahkan. Bermain merupakan salah satu cara bagi anak untuk
mengeksplor dunianya. Secara tidak
langsung bermain juga dapat membantu
perkembangan motorik maupun fisik,
bahkan perkembangan otak mereka.
Itulah sebabnya bisnis mainan anak akan
terus hidup.
Ibu Alminah dan suami sudah membuktikan sendiri. Sejak tahun 1993 beliau
menjalankan usaha mainan anak dan

terus berlanjut hingga saat ini.
Awalnya suami Ibu Alminah belajar secara
otodidak membuat mainan sendiri.
Bedanya dari mainan anak lainnya, bahan
baku yang digunakan adalah limbah
pabrik. Pertama kali merintis usaha,
suami Ibu Alminah mencari bahan limbah
ke pabrik sandal di Cirebon.
Ibu Alminah dan suami terus bekerjasama
menjalankan usaha ini. Bapak mendesain
dan mengantar pesanan, Ibu membantu
produksi dibantu oleh karyawan.
Biasanya karyawan diajari dulu di rumah
Ibu Alminah, jika sudah mahir barulah
produksi bisa dilakukan di rumah masingmasing. Ibu Alminah dan suami tak pernah
takut berbagi ilmu karena masing-masing
orang akan menghasilkan kreasi berbeda.
Bahkan perwakilan sebuah universitas
ternama pernah datang untuk belajar
dan Ibu Alminah serta suami mengajari
secara cuma-cuma.
Kendala terbesar saat ini adalah ketersediaan bahan baku. Dulu sangat mudah
mencari bahan baku yang bagus, tapi
sekarang limbah pabrik yang didapat

tak sama kualitasnya. Harus jeli memilah untuk mendapatkan limbah
yang layak untuk bahan produksi. Belum lagi momen spesial tahun baru
yang diharapkan mendongkrak pemasukan dari penjualan terompet,
kini sudah tak bisa diharapkan lagi akibat hadirnya larangan meniup
terompet di tahun baru.
Namun Ibu Alminah tetap semangat menjalankan usahanya, karena
beliau masih punya harapan agar anak pertama melanjutkan usahanya sementara anak kedua menyelesaikan sekolah serta mewujudkan
cita-citanya menjadi guru.

DASRI
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Lika-Liku
Perjuangan
Dasri
Bangun Usaha
Kerupuk Cumi
Ibu Dasri
(Produksi Kerupuk Cumi)

Dusun Randusari RT001/013,
Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari,
Jawa Tengah
Telp: 0877 0066 8124
Harga Produk:
Rp8.000,- sampai Rp12.000,-

Sepahit apapun
tantangannya,
jalani aja pasti bisa

Tinggal di pesisir pantai, lahan untuk
mencari rezeki paling umum selain
menjadi nelayan seperti sang suami,
juga menjual ikan segar seperti Ibu
Dasri. Dengan keyakinan bisa berbuat lebih, beliau berinisiatif mengubah nasib dan mengawali usaha
dengan memproduksi kerupuk cumi.
Perjuangannya tidak mudah, apalagi
ibu-ibu di lingkungannya keberatan
untuk mencoba hal baru.
Meskipun demikian, Ibu Dasri pantang menyerah, dengan modal
sendiri, Ibu Dasri tetap mengawali
mimpinya. Berkali-kali gagal, beliau
tetap mencoba menemukan rasa
dan kualitas yang sempurna untuk
kerupuknya. Saat resep ditemukan,
tantangan kembali datang dari sisi
pemasaran, tak sedikit penjual yang
menolak produknya.
Baginya, sepahit apapun tantangan, jalani saja dan yakinlah pasti bisa.
Karena semua perlu perjuangan,
sukses tak akan datang hanya dengan berpangku tangan. Kini

sebagian besar penjualan dilakukan
lewat sosial media dan sudah ada 6
reseller yang menjadi pelanggannya.
Sebagian besar penjualan dilakukan
lewat sosial media.
Ibu Dasri merasa bersyukur karena
usaha kerupuk cuminya membuka
peluang kerja bagi orang-orang
sekitarnya termasuk ibu-ibu yang
semula keberatan mendukungnya.
Kini mereka tak hanya mengandalkan pemasukan dari suami tapi jadi
lebih mandiri.
Mimpinya masih panjang, selain
ingin berangkat umroh, beliau ingin
agar usahanya maju dan makin besar
hingga bisa mendirikan pusat oleholeh dari produk-produknya sendiri.
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Dari Ditipu Habis-habisan,
Sampai Punya 25 Karyawan
Usaha batik Ibu Khanifah bermula karena keluarga Bapak
Nazaruddin, sang suami, menggeluti batik secara turun temurun. Dulunya beliau berdua
mengawali usaha dengan batik
cap, tapi karena permintaan
musiman dan tidak stabil maka
beralih ke batik tulis. Batik tulis
yang bagus biasanya dibuat
berdasarkan order karena
membutuhkan waktu 1 hingga
2 bulan dengan harga sekitar
lima jutaan. Bahkan ada juga
pelanggan yang rela menunggu
sampai satu tahun dengan
harga lebih fantastis.
Untuk batik standar seharga
tujuh ratus ribuan sampai delapan ratus ribuan bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu.
Karena Ibu Khanifah dan suami

fokus di batik tulis maka untuk
motif bisa juga sesuai keinginan
pemesan (custom).
Berkali-kali ditipu tidak membuat
Ibu Khanifah dan suami patah
semangat. Bagi beliau dalam
perjalanan usaha hal tersebut
wajar. “Yang penting kita bisa
bangun lagi dan berjuang lagi,”
lanjut beliau. Berangkat dari pengalaman tersebut kini pemesanan batik dibuat setelah pembayaran dilunasi. Saat ini usaha
Ibu Khanifah dan suami melibatkan sekitar 25 karyawan dimana
15 karyawan tetap khusus bertugas membatik, sisanya yang
khusus menggambar.
Mimpinya ingin usahanya jalan
terus, memasarkan usahanya

secara online agar bisa langsung
berhadapan dengan pembeli dan
untuk jangka panjang semoga
bisa punya toko sendiri.

Semua pasti pernah jatuh,
yang penting kita bisa
bangun lagi, berjuang lagi

Ibu Khanifah
(Pengrajin Batik Tulis)

Dukuh Kodoan, Desa Lebo
RT 001/RW005 Gg 01 Kodo’an Lor,
Kec. Warungasem, Kab. Batang,
Wonotunggal, Jawa Tengah
Telp: 0815 1432 1465
Harga produk: Rp700.000,- ke atas

KHANIFAH
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Awalnya Karyawan Bakery,
Kini Punya 5 Toko Sendiri.
Siapa sangka, keluar dari pekerjaannya malah membawa Ibu Susyanti
dan sang suami Bapak Sulistiono
menjadi pengusaha seperti sekarang.
Berbekal ilmu dari bakery tempat
kerja sebelumnya, Ibu Susyanti dan
suami membuka usaha roti yang
dititipkan di warung-warung. Sayang
sekali usahanya tidak berkembang
saat itu. Meski sempat kembali jadi
pegawai, tapi beliau berdua pantang
menyerah. Awal tahun 2013 beliau
kembali mencoba keberuntungan
dengan memproduksi roti. Kali ini
memakai nama anak keduanya
Callista, targetnya adalah melayani
partai besar untuk hajatan.
Ternyata Callista membawa
keberuntungan. Pesanan pertama
datang dari seorang kenalan,langsung dalam jumlah besar. Berhubung
saat itu belum memiliki karyawan,
maka beliau memberdayakan

tetangga sekitar, meski diupah roti
tapi mereka dengan senang hati
membantu. Pesanan-pesanan berikutnya memang tidak sebombastis
pesanan pertama, namun pelan
tapi pasti membawa Callista
terus berkembang. Kini ada 4 toko
roti Callista tersebar di Sedayu,
Rowosari, Cepiring dan Pegandon.
Bahkan yang terbaru, beliau juga
membuka toko bahan roti bernama
Manista. Semuanya dibantu oleh 10
karyawan produksi dan 4 penjaga
toko yang rata-rata adalah warga
sekitar.
Jauh sebelum membuka usaha,
Ibu Susyanti dan suami sudah bercita-cita ingin membuat desanya
maju, karena prihatin dengan
kebiasaan warganya yang merantau
untuk mencari kerja tapi seringkali
kembali tanpa hasil berarti. Maka
begitu punya usaha, beliau berdua

mengutamakan orang-orang di
sekitarnya sebagai karyawannya.
Memang tidak mudah dan butuh
waktu lama mengajari mereka yang
terbiasa menggarap sawah untuk
pindah haluan ke bakery. Tapi Ibu
Susyanti dan suami tidak mudah
menyerah, semua diajarkan dari nol
tanpa ada yang ditutupi. Beliau bahkan tidak keberatan jika suatu saat
ada karyawan yang merintis usaha
sendiri dan menjadi pesaingnya.

Ibu Susyanti
(Usaha Toko Roti “Callista”)

Dk. Wonnorejo, RT 8/ 1, Ds. Madugowong,
Grising, Batang, Jawa Tengah
Telp: 0858 6735 6000
FB: Callista Roti
Email: callistaroti@gmail.com
Harga produk : Rp2.000,- sampai Rp20.000

Sebelum
buka usaha
sudah
pengen bikin
maju warga

SUSYANTI
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Bertekad Mengajak Sekitarnya
Maju Bersama
Ibu Sumiyati berpisah dengan suami
saat 2 putrinya masih kecil. Terdorong
keinginan kuat untuk menghidupi keluarga, Ibu Sumiyati pun merintis usaha
aneka makanan ringan, seperti yang
sudah digeluti oleh kakaknya. Awalnya
beliau hanya memproduksi 25 kg kerupuk
bawang dan kuping gajah. Dari membuat
adonan, menggoreng sampai memasarkan, semua beliau lakukan sendiri.
Dari pembiayaan yang diperolehnya
beliau belikan mesin giling kapasitas
besar hingga kuantitas produksinya pun
makin besar.
Setelah 5 tahun berjalan, produksi pun
makin meningkat hingga mencapai 1
sampai 1,5 kwintal. Ibu Sumiyati bahkan bisa mengupah 10 karyawan untuk
membantunya. Prioritas beliau adalah
tetangga sekitar dan sanak saudara,
#deminiatbaik beliau ingin mengajak
mereka semua untuk maju bersama.

Melalui modal pembiayaan yang terus
dikelolanya, Ibu Sumiyati bersyukur kini
usahanya makin berkembang dan menjadi
aspirasi bagi teman-temannya. Beliau
pun turut mendapatkan apresiasi BTPN
Syariah atas ketekunannya berusaha
lewat undangan berangkat ke tanah suci
bersama nasabah-nasabah inspiratif
lainnya.
Beliau belum merasa tergolong sejahtera,
karena dalam pandangan beliau sejahtera
adalah bisa maksimal membantu sekitarnya dan berbuat lebih banyak untuk
orang lain, seperti membuka lapangan
kerja, memperbaiki mushola atau hal
bermanfaat lainnya.
Ibu Sumiyati
(Produksi Aneka Makanan Ringan
“Cepaka Lia”)

Mojosimo 007/ 001 Desa Mojosimo,
Kec. Gajah, Kab. Demak
Telp: 0812 2524 5406 / 0813 2620 8733
Harga produk: Per plastik Rp1.500,- grosiran Rp75.000,-

Sejahtera itu
kalau sudah
bisa
maksimal
membantu
sekitar

SUMIYATI
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Meraih Sejahtera lewat
Tenun Troso yang Melegenda
Jepara dikenal akan ukirannya,
bukan hanya di seluruh nusantara tapi juga di mancanegara.
Namun pernahkah Anda
mendengar kain tenun Troso?
kekayaan lain yang melegenda
dari Jepara.
N a m a Tro s o b e ra s a l d a r i
kampung kelahirannya, Desa
Troso, Kecamatan Pecangaan,
Kabupaten Jepara. Ibu Halimah,
adalah salah satu pengrajin
tenun Troso dari Jepara.
Awalnya justru sang suami lah
yang terlebih dahulu menggeluti tenun Troso. Dari tidak
bisa sama sekali, keinginan kuat
Ibu Halimah untuk menguasai
tenun mendorongnya mampu

mempelajari dalam waktu seminggu. Setelah 5 tahun berlalu,
dibantu seorang karyawan yang
bekerja di rumah dan beberapa
karyawan yang bekerja di luar,
dalam seminggu Ibu Halimah
bisa memproduksi 10 potong
tenun Troso. Produksi dilakukan
setiap hari untuk stok barang
dan memenuhi pesanan dari
bos yang bisa mencapai ratusan
potong kain.
Kendala yang dihadapi selama
menjalankan usaha ini adalah
sulitnya mencari karyawan.
Mencari karyawan tidak mudah
karena sebagian besar dari
mereka lebih tertarik bekerja di
pabrik. Untungnya Ibu Halimah
bisa mengandalkan suami dan

putri pertamanya untuk menangani produksi.
Saat ditanya mengenai mimpi,
Ibu Halimah menganggap
bahwa usaha Tenun Troso ini
adalah salah satu mimpi beliau
yang menjadi nyata. Dulunya
hidup serba kekurangan kini
segala kebutuhan dengan
mudah bisa tercukupi.
Namun demikian Ibu Halimah
masih berharap dapat membesarkan usaha dan membangun
gudang yang lebih besar jika
suatu saat ada rezeki.

Ibu Halimah
(Pengrajin Tenun Troso)

Desa Troso RT 009/ RW 006,
Kec. Pecangaan Jepara
Telp: 0813 2515 5863
Harga produk:
Rp10.000,- sampai Rp120.000,-
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Pernah Merugi Ditipu Karyawan,

Namun Bangkit Lagi
Songkok atau sering disebut juga
kopiah atau peci merupakan penutup kepala tradisional yang tak asing
bagi orang Melayu. Bagi kalangan
muslim di Nusantara, songkok
menjadi pelengkap pakaian formal
ketika menghadiri upacara-upacara
resmi seperti upacara perkawinan,
upacara keagamaan sampai salat
Jumat. Ibu Sutini menggeluti usaha
songkok ini bersama sang suami
sejak tahun 2005. Awalnya beliau
bekerja pada orang di Gresik untuk
membuat songkok, kemudian membawa pulang songkoknya dan mempelajarinya di rumah. Setelah menguasai pembuatannya, Ibu Sutini
pun mengumpulkan 25 orang untuk
diajari dan diajak bekerjasama.
Pesanan biasanya secara online
datang dari berbagai daerah se-

perti Sukabumi, Sumatera,
Semarang. Prosesnya adalah,
Ibu Sutini dan suami mengukur
dan memotong bahan kemudian
karyawan mengambilnya untuk
dikerjakan di rumah dan dikembalikan ketika sudah selesai. Waktu
pengerjaan songkok berbeda-beda
tergantung pada kecepatan kerja
masing-masing karyawan. Karena
mayorita wanita, Ibu Sutini maklum jika karyawannya mendahulukan kepentingan keluarga seperti
mengantar anak atau memasak
sebelum mengerjakan songkok.
Namun umumnya dalam 2 atau 3
hari mereka bisa menghasilkan 100
pcs songkok. Biarpun semangat
untuk berbagi tetap tinggi namun
kini Ibu Sutini lebih berhati-hati.
Meski melewati banyak lika-liku

namun Ibu Sutini mengakui usaha
ini banyak membantu perekonomian
keluarga. Dulunya beliau ikut orang
tua, kini sudah punya rumah sendiri,
dulunya tak punya mobil kini ada. Ibu
Sutini pun berharap semoga usahanya
makin membesar, pelanggan makin
banyak dan pemasaran makin meluas.

Kalau mau maju
harus berani

SUTINI
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Ibu Sutini
(Pengrajin Songkok “Dicky Putra”)

Pengangsalan, RT 5/ RW 1, Kalitengah, Lamongan
Telp: 0857 8406 1655
Harga Produk:
Rp20.000,- sampai Rp35.000,-

ROSITA
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Awalnya
Berbisnis Kopra
Kini Jalani Usaha
Aneka Kue yang
Menjadi Idola
Ibu Rosita
(Produksi Aneka Kue Kering
dan basah “Barokah”)

Dusun Temor Leke RT 001/008, Desa Parsanga,
Kec. Kota, Kab. Sumenep, Pamekasan
Telp: 0823 3794 7271
Harga Produk:
Rp2.500,- sampai Rp55.000,-

Tidak semua orang bisa tetap semangat dan bisa kembali melangkah
setelah terkena musibah, tepatnya
merugi hingga merugi hingga kehilangan banyak sekali materi. Itulah
sedikit gambaran dari perjalanan
hidup Ibu Rosita. Ibu Rosita yang
dari dulu hobi memasak ini awalnya
berbisnis kopra bekerjasama dengan
sebuah perusahaan pemasok. Ibu
Rosita mampu menghasilkan kopra
putih atau kopra kualitas baik sehingga harga jualnya pun diatas
kopra biasa.
Seiring berjalannya waktu, Ibu Rosita
juga menampung kopra milik orang.
Selama 2 tahun lamanya bisnis ini
tampak sangat menjanjikan. Namun
lama kelamaan perusahaan pemasok
tidak lagi mengambil kopra Ibu Rosita
hingga menumpuk berton-ton.
Bagaimanapun Ibu Rosita harus tetap
membayar kopra orang yang beliau
tampung. Dari sinilah Ibu Rosita merugi hingga harus menjual semua aset
beliau termasuk peralatan kuenya.
Ibu Rosita kembali merangkak dari
nol. Mengembalikan nama baik

suami adalah tujuan utama beliau.
Saat-saat sulit seperti ini, kemudian
tawaran pembiayaan datang. Dengan
modal yang ada, beliau mengembangkan usaha kuenya. Perjuangannya tak
mudah. Menangani produksi, memasarkan dari toko ke toko, membujuk agar toko mau menjual produknya butuh usaha.

Ibu Rosita membuat mimpi beliau
lebih cepat tercapai.

Karena Ibu Rosita tak mengambil
banyak untung dan hanya menggunakan bahan-bahan terbaik untuk
menjaga kualitas, lama kelamaan kue
“Barokah” jadi idola. Kini pesanan
datang dari Jawa bahkan Jakarta.
Dibantu sang suami dan seorang
karyawan, beliau memproduksi kue
setiap hari. Saat menjelang lebaran
bahkan produksi bisa mencapai
lebih dari 1.000 pack. Ibu Rosita mengaku belum bisa menyediakan stok
karena produksi untuk pesanan saja
sudah kewalahan.
Perjuangan Ibu Rosita belum mencapai garis akhir, beliau masih ingin
membesarkan usaha dan meraih
sejahtera. Semoga langkah tepat

Apapun jalani aja,
gak usah malu,
asalkan halal
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Berpindah-Pindah Kerja
Sebagai Karyawati Akhirnya Merintis Usaha Sendiri
Sebelum merintis usaha sendiri,
Ibu Nur Hidayah sempat bekerja
sebagai karyawati dan berpindah-pindah kantor karena
tak kunjung menemukan yang
cocok. Akhirnya Ibu Nur menyadari bahwa kebiasaan beliau
membantu ayahnya menjalankan bisnis konveksi tas,
menjadikan Ibu Nur terbiasa
bekerja sendiri. Berbekal pengalaman dalam usaha konveksi tas milik sang ayah dan
tambahan pembiayaan, Ibu
Nur pun mengawali usahanya
sendiri.
Produk yang pertama kali diproduksi adalah tas sekolah anak.
Saat itu semua beliau kerjakan sendiri, mulai dari belanja
bahan ke pasar, memotong
bahan sampai menjahit dengan

satu-satunya mesin jahit yang
beliau miliki. Ilmu yang beliau
dapat saat kuliah di jurusan
administrasi benar-benar membantu beliau dalam mengembangkan usaha ini.
Setelah 8 tahun menjalankan
usaha, kini beliau bisa mengupah
8 karyawan untuk membantunya melakukan produksi. Setiap
karyawan dibelikan mesin jahit
agar bisa mengerjakan produksi di rumah masing-masing.
Biasanya produksi menghasilkan
1 lusin tas dalam sehari. Selain
ke Pasar Turi, produk juga sudah
punya pelanggan di Kalimantan
dan Banjarmasin. Dengan aktivitas Ibu Nur yang sangat padat
setiap hari, suami tak keberatan
karena usaha Ibu Nur terbukti
sangat membantu perekonomian

keluarga dan mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak yang
semakin tinggi. Meski masih
punya harapan ingin mengembangkan usaha dengan memiliki toko sendiri, namun Ibu Nur
mengaku sedang menuju tahap
sejahtera, karena sudah merasa
bahagia lahir batin dan metmastikan keluarganya tentram.

Nur Hidayah
(Usaha Konveksi Tas “Vania”)

Jl KH Wahid Hasyim 5A-53, Gresik
Telp: 085748016534
Harga Produk: Rp20.000,- sampai
Rp45.000,-

NUR HIDAYAH
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Lewati
Berbagai Ujian
Demi
Hidup Lebih Baik
Ibu Poniyem
(Pengrajin Songkok “Wahana”)

Jalan KH Kholil 6D RT 003 RW 002,
Pekelingan, Gresik
Telp: 0812 5952 661
Harga Produk: Rp30.000,- ke atas

Banyak yang bilang, seperti ujian
sekolah, ujian hidup adalah jalan bagi
kita untuk naik kelas. Siapapun yang
berhasil menghadapinya otomatis
hidupnya akan lebih baik. Benar atau
tidak, yang pasti Ibu Poniyem menghadapi ujian hidup dengan tegar
dan pantang menyerah. Sebelum
merintis usaha songkok “Wahana”,
Ibu Poniyem bekerja pada orang,
sedangkan bapak sudah membuat
songkok sejak sebelum menikah.
Masih kuat di benak Ibu Poniyem
dulu menghidupi 3 anak sekaligus
menyekolahkan mereka bukan perkara mudah, karena untuk makan
sehari-hari saja susah.
Didorong keinginan kuat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik,
sejak 5 tahun yang lalu, Ibu Poniyem
dan suami pun merintis usaha songkok
dengan pembiayaan yang mereka
dapat. Kendala yang dihadapi ada
pada bahan baku yang mahal, 1 pcs
beludru biasanya dibanderol dengan harga lebih dari 3 juta rupiah.
Maka begitu mendapatkan modal
biasanya langsung beliau alokasikan
untuk bahan.

Di tengah perjuangan merintis usaha,
bersamaan dengan momen ketika
anak kedua butuh biaya untuk masuk
perguruan tinggi, tiba-tiba Bapak
terkena stroke. Tangan Bapak yang
biasa menghasilkan songkok sebagai
pendapatan keluarga tidak bisa digerakkan. Otomatis 5 bulan lamanya
tak ada pemasukan dan ekonomi
keluarga kembali berantakan.
Namun Ibu Poniyem pantang kalah.
Setelah melalui berbagai ujian, Ibu
Poniyem sadar perjuangannya
belum usai. Kembali mengandalkan pembiayaan untuk usahanya,
beliau bangkit lagi. Meskipun Bapak
terkena stroke, beliau tetap membantu dalam hal pemasaran lewat
telepon. Kini perjuangan Ibu Poniyem
dan suami sudah terlihat hasilnya.
Dengan dibantu oleh 4 karyawan
dalam produksi, Ibu dan Bapak kini
dapat mengantongi pendapatan
yang mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka.
Masih banyak mimpi yang ingin dicapai, salah satunya membesarkan
usaha, merekrut lebih banyak lagi

tenaga yang bisa mengoperasikan
mesin produksi, serta membeli rumah
karena tanah beliau saat ini bukan
milik sendiri.
Meski demikian Ibu Poniyem tetap
bersyukur karena sudah banyak kemajuan yang beliau rasakan berkat usaha
songkok yang beliau jalankan.

Bagi saya sejahtera itu
saat cari makan mudah,
memenuhi kebutuhan pun
tidak susah
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Batik Jadi Pengantar
Menuju Hidup Lebih Baik
Demi kualitas hidup yang lebih
baik, siapapun harus berani berubah bahkan keluar dari zona nyaman. Seperti kisah Ibu Witin, bertahun-tahun bekerja pada orang
sebagai penjual dan membantu
menyelup batik, Ibu Witin memutuskan untuk merintis usaha
sendiri memproduksi batik katun
ka o s ya n g b e l i a u n a m a ka n
“Widuri”. Suami yang bekerja di
bengkel motor pun turut membantu langkah beliau hingga saat
ini.
Ibu Witin memang memilih berkreasi hanya dengan katun kaos
agar bisa lebih fokus memberikan
kualitas terbaik, daripada banyak
pilihan bahan dengan kualitas
seadanya dan akhirnya mengecewakan pelanggan.

Setiap bulan Ibu Witin selalu
mengusahakan motif yang berbeda agar pelanggan tidak bosan
dengan produknya. Untuk variasi
motif sendiri biasanya mencontoh dari yang sedang tren atau
mengikuti pesanan konsumen.
Lima belas tahun menjalankan
usahanya, kini selain mempunyai
1 orang bos yang mendatangkan pesanan, batik Ibu Witin juga
dipasarkan oleh agen ke berbagai
area seperti Rembang, Lamongan,
Pemalang, Nganjuk. Untuk menangani produksi Ibu Witin dibantu
20 pembatik, 5 penjahit dan 4
orang bagian pewarnaan. Meski
sebagian besar dari mereka sudah
paham soal batik namun Quality
Control tetap di tangan Ibu Witin
untuk memastikan konsumen
mendapatkan yang terbaik.

Kendala terbesar yang dihadapi
Ibu Witin adalah saat musim penghujan, biasanya permintaan produk menurun, disebabkan karena
wisata ke Tuban yang sepi atau
petani yang gagal panen hingga
menurunkan daya beli.
Meski demikian Ibu Witin selalu bersyukur, karena dengan usahanya,
beliau bisa menyekolahkan anak,
membangun rumah dan memenuhi
kebutuhan keluarga. Mimpinya,
semoga kedepan usahanya makin
besar dan suatu saat beliau bisa
benar-benar mandiri, tidak harus
terikat pada pemberi order atau
bos seperti selama ini.

WITIN
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Apapun yang
kita dapatkan
harus disyukuri
Ibu Witin
(Pengrajin Batik Katun
Kaos “Widuri”)

Dusun Pangklangan,
Desa Manderejo RT2/6,
Kec.Merak Urak, Tuban, Jawa Timur
Telp: 0812 3540 4569
Harga Produk:
Rp20.000,- sampai Rp70.000,-

Pernah Dicurangi,
Tak Mengurangi Niat
untuk Sejahterakan Sesama

Asal ada
kemauan
pasti bisa

Ibu Rasulinda
(Pengrajin Olahan batik “Egarama”)

Desa Kapu RT 1 RW 1 no 17, Merak Urak, Tuban,
Jawa Timur 62355
Telp : 0812 2807 2145
Harga Produk: Rp10.000,- sampai Rp300.000,-

Sejak dinobatkan UNESCO sebagai warisan
budaya, batik seketika populer di Indonesia
dan masyarakat beramai-ramai memakai
batik di setiap kesempatan. Batik bukan
lagi busana dan kain tradisional yang ketinggalan zaman.

Manap. Dengan slogan tak kalah unik “Adem Ayem”
alias adem dipakai, ayem di hati. Kini setelah
3 tahun menjalankan usaha, jumlah karyawan
mencapai 9 orang. Mereka mengerjakan produk
di rumah masing-masing dengan fasilitas dari
Ibu Rasulinda.

Tapi apa saja wujud batik yang familiar
Anda jumpai? Kemeja? Blouse? Dress? Di
tangan Ibu Rasulinda dan suami, batik bisa
menjelma menjadi kreasi lainnya seperti
sandal, songkok, jaket, tas dan banyak lagi.

Bapak Manap yang dulunya mengajar di Universitas
Muhammadiyah Gresik rajin menjadi instruktur
dan memberi pelatihan pada orang di sekitarnya.
Bahkan Ibu Rasulinda dan suami sangat mendukung anak didiknya untuk mandiri, jika mereka
siap merintis usaha dan belum bisa memasarkan
pun akan dengan senang hati dibantu. Kini ada
3 anak didik beliau yang sudah mandiri bahkan
punya anak buah sendiri.

Bermula dari keinginan untuk memaksimalkan penggunaan batik Tuban, Bapak Manap,
suami Ibu Rasulinda yang tadinya pengusaha
songkok hitam, bereksperimen membuat sandal dan songkok batik. Ternyata eskperimennya disambut baik, sandal dan songkok laku di
pasaran. Ibu Rasulinda menggunakan nama
“Egarama” sebagai label produknya, yang
merupakan perpaduan nama anak, beliau
sendiri dan suami yaitu Ega, Rasulinda dan

Pernah punya toko namun dicurangi karyawan
penjaganya, Ibu Rasulinda kini lebih berhati-hati
meskipun tak menyurutkan niat beliau untuk membuka toko kembali. Ibu Rasulinda juga mengatakan
beliau akan terus menabung untuk membesarkan
usaha juga untuk ibadah ke tanah suci.
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Awalnya Terbentur Modal,
Kini “Dua Udang” Makin Dikenal

Ibu Ruslina
(Produksi Rengginang “Dua Udang”)

Dusun Onggaan 013/003, Desa Penduan,
Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, Madura
Telp: 0853 3006 5213
Harga Produk: Rp5.000,- sampai Rp15.000,-

Rengginang adalah sejenis kerupuk
dari beras ketan yang dikeringkan
dengan cara dijemur di bawah panas
matahari lalu digoreng dalam rendaman minyak goreng panas. Bedanya
dari kerupuk lain yang umumnya
terbuat dari adonan yang dihaluskan,
rengginang tidak dihancurkan sehingga bentuk butiran ketannya masih
tampak. Di Madura, Ibu Ruslina adalah salah satu pembuatnya. Awalnya
beliau bekerja sebagai karyawan
untuk membuat rengginang. Sudah
cukup lama Ibu Ruslina memimpikan
punya usaha sendiri namun terbentur
modal. Suatu saat seorang kenalan menawari modal untuk merintis usaha rengginang sendiri. Tiga
tahun menjalankan usaha rengginang
sendiri akhirnya beliau mendapatkan
pembiayaan. Modal pun bertambah
tanpa jaminan dan Ibu Ruslina mulai
memiliki merek sendiri, yaitu “Dua

Udang”. Makin lama “Dua Udang’
makin membesar.
Kini 8 tahun sudah Ibu Ruslina mengelola usahanya. Sekarang produksi
ditangani oleh 20 orang karyawan
dan Ibu Ruslina tinggal mensupervisi
saja. Produksi dilakukan tiap hari
bahkan Sabtu dan Minggu. Dengan
jam kerja dari Subuh hingga Dzuhur,
dalam sehari menghasilkan 100 kg
rengginang, bahkan bisa lebih saat
semua karyawan masuk. Namun
demikian Ibu Ruslina mengaku ada
kendala yang tidak bisa beliau hindari,
yaitu cuaca. Karena sangat membutuhkan matahari untuk menjemur
rengginang, maka musim penghujan
selalu jadi kendala. Itulah sebabnya
saat penghujan Ibu Ruslina beralih
memproduksi kerupuk dan bakso
pentol yang tidak terlalu membutuhkan matahari.

Di tengah banyaknya pesaing usaha
serupa, Ibu Ruslina tak berkecil hati,
karena rengginang buatan Ibu Ruslina
punya ciri khas sendiri. Rengginang
“Dua Udang” memiliki bentuk yang
berbeda juga rasa yang unggul. Ini
disebabkan karena beliau hanya
menggunakan ikan berkulitas dan
ketan import dalam produksinya.
Saat ditanya mengenai mimpi, seperti
pengusaha lainnya Ibu Ruslina ingin
“Dua Udang” makin besar hingga
bisa menambah karyawan. Beliau
juga mengaku bahwa saat ini sudah
merasa sejahtera karena sudah begitu
banyak perubahan positif yang beliau
rasakan melalui usaha ini.
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YULIANTI

Wujudkan Hidup
Lebih Berkualitas

dengan Daur Ulang Kertas
Tumpukan bunga kertas
warna-warni di sudut rumah
produksi Ibu Yulianti sudah
siap untuk dipasarkan.
Sejak tahun 1995 Ibu Yulianti
menggeluti usaha ini.
Semula Ibu Yulianti adalah
karyawan dari seorang bos
dengan usaha yang sama
yaitu bunga kertas.
Saya nggak takut ngajarin orang,
yang penting ilmunya kepakai

Ibu Yulianti
(Pengrajin Bunga Kertas)

Dsn. Dermo Banjarejo 003/ 002
Ds. Pranggang, Kec. Plosoklaten,
Kab. Kediri
Telp: 0857 0822 7095
Harga Produk:
Rp160.000,- sampai Rp250.000,-

Setahun bekerja padanya,
Ibu Yulianti memutuskan
membuat bunga kertas
sendiri dalam kuantitas kecil
kemudian dititipkan pada
sang bos untuk dipasarkan.
Hingga suatu saat sang
bos merasa sudah tidak
sanggup lagi meneruskan
usahanya karena kendala
usia dan mempersilahkan
Ibu Yulianti untuk terus

memasarkan produknya
ke toko-toko langganan.
Maka berlanjutlah usaha
Ibu Yulianti hingga saat ini.
Siapa sangka bunga kertas
cantik kreasi Ibu Yulianti
sebagian besar terbuat dari
kertas bekas yang didaur
ulang, diberi pewarna
kemudian dibentuk menjadi
berbagai macam bunga
seperti gladiol, seruni,
mawar dan lainnya.
Dalam sehari Ibu Yulianti
bisa menghasilkan 500
tangkai bunga. Semua
bunga dijual per 1.000
tangkai dengan harga 160
ribu rupiah, kecuali untuk
bunga seruni yang dihargai
250 ribu rupiah per 1.000
tangkai karena prosesnya

yang lebih rumit. Saat ini,
selain di Kediri pemasaran
juga sampai ke Trenggalek,
Tulungagung dan Nganjuk.
Selain digunakan untuk
karangan ucapan selamat
atau duka cita, bunga Ibu
Yulianti juga seringkali digunakan untuk hiasan acara
karnaval atau pawai.
Tiga karyawan wanita yang
sehari-harinya membantu
Ibu Yulianti tidak seketika
mahir dalam produksi,
sebelumnya beliau ajari terlebih dahulu. “Saya nggak
takut ngajarin orang, yang
penting ilmunya kepakai,
kan kasihan kalau anaknya banyak tapi nggak
ada pendapatan,” ujar Ibu
Yulianti. Kadang suami
y a n g b e ke r j a s e b a g a i
tukang bangunan dan anak
yang masih duduk di bangku
SMP juga tak segan turun
tangan ikut membantu.
Meski produksi dilakukan
tiap hari, namun pesanan

rutin meningkat menjelang
puasa dan hari besar lainnya. Jika pesanan sedang
sepi, Ibu Yulianti biasanya
menjual botok untuk membuat dapur tetap mengepul. Namun atas apa yang
sudah beliau dapatkan
selama ini, beliau sangat
bersyukur, bagi beliau asalkan kebutuhan makan terpenuhi dan bisa memberi
uang saku ke anak, beliau
merasa sudah cukup. Meski
demikian Ibu Yulianti tak
melupakan mimpi yang
masih ingin beliau raih yaitu
wujudkan masa depan yang
lebih baik bagi buah hatinya, caranya adalah dengan
membekali ilmu yang cukup
dan menyekolahkan anak
setinggi mungkin.

Berkarya
Jadikan
Batu Alam
Makin
Berharga
Ketika hijrah dari Malang ke Pacitan
mengikuti suami, Ibu Janatin Alfafa
atau biasa dipanggil Ibu Alfa
langsung bertekad harus punya
kegiatan yang menghasilkan. Namun
berbeda dengan warga Pacitan pada
umumnya, Ibu Alfa tidak terbiasa
mencari nafkah dengan bertani dan
berkebun. Mulailah Ibu Alfa merintis
usaha kue dan warnet, namun sayang hasilnya tidak menggembirakan. Ibu Alfa tidak menyerah.
Mengingat bahwa Pacitan terkenal
sebagai sentra batu alam dan pengrajin batu sangat mudah dijumpai,
tahun 2012 beliau mulai mencoba
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menjual batu akik di marketplace.
Ternyata hasilnya luar biasa sampai
sekarang. Ibu Alfa tidak puas sampai
disitu, beliau ingin perhiasan batu
lokal tampil secantik perhiasan luar.
Beliau pun mempelajari wire jewelry
secara otodidak tutorial online
Setelah mahir, produk dijual di marketplace juga melayani pemesanan.
Bahan utama wire jewelry antara
lain adalah batu alam, aneka kawat,
mutiara dan kristal. Hingga kini wire
jewelry memiliki 20 pelanggan setia
yang selalu repeat order. Namun
karena terhitung mahal, tetangga
dan para kenalan meminta Ibu
Alfa membuat versi ekonomisnya.
Akhirnya tahun 2017 hadirlah perhiasan versi ekonomis dari bahan siap
rangkai yang produksinya jauh lebih
mudah. Dalam sehari Ibu Alfa bisa
menghasilkan produk versi ekonomis
sebanyak 200 buah, baik itu gelang,
kalung, bros, headpiece dan lainnya.
Namun untuk versi custom, dalam
sehari maksimal beliau menghasilkan

3 atau 4 produk, itu pun jika sudah
ditentukan desainnya.
Meski sudah mengajarkan ilmunya
pada orang lain, namun kreasi
mereka belum ada yang memenuhi
harapan Ibu Alfa, sehingga sampai
saat ini produk custom masih beliau
tangani sendiri. Mungkin dalam
waktu dekat Ibu Alfa akan merekrut
orang untuk membantunya memproduksi produk ekonomis.
Sejahtera dari sudut pandang Ibu
Alfa adalah cukup bersyukur. “Tolok
ukur tiap orang berbeda, buat saya
asal pendidikan anak tercukupi, bisa
berbagi dengan sekitar dan membahagiakan orang tua itulah sejahtera”.

Ibu Janatin Alfafa Firdausi
(Pengrajin Aksesoris Mutiara)

RT02/03, Dusun Gondang, Desa Pringkuku,
Kec. Pringkuku, 63552 Pacitan, Jawa Timur
IG @firdausy_nna
Telp: 0822 9616 6710
Harga Produk: Customized, Rp80.000,- ke atas
Ekonomis, Rp10.000,- ke atas

JANATIN ALFAFA
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ASNIYATI

Kalahkan
Tantangan
dengan
Ketekunan
Ketekunan bisa membuat yang
tak mungkin menjadi mungkin.
Sehebat apapun kita, tidak akan
berarti apa-apa tanpa ketekunan.
Begitu membaca kisah Ibu Asniyati,
Anda tidak mungkin tidak setuju
dengan ungkapan tersebut. Sebelum
berkreasi dengan olahan hasil laut,
Ibu Asniyati membuka toko kelontong. Akibat para tetangga yang
sering berhutang, penghasilan toko
kelontong pun tak bisa memenuhi
kebutuhan keluarga.

Ibu Asniyati
(Produksi Olahan Hasil Laut)

Dusun Gilin RT04/RW02
Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan,
Kab. Probolinggo, Jawa Timur
Telp: 0822 5717 8809
Harga Produk: Rp15.000,- ke atas

Ibu Asniyati terpaksa menutup
tokonya, namun beliau tak patah
semangat. Beliau bertekad memanfaatkan hasil laut yang banyak
dijumpai di sekitar beliau untuk
mencari pendapatan. Dengan
memanfaatkan tutorial online dari

sang ibunda akhirnya beliau berhasil
membuat aneka olahan untuk dijual
seperti abon ikan, bumbu petis, terasi
dan masih banyak lagi. Dari belanja
bahan, mengolahnya hingga memasarkan Ibu Asniyati menanganinya
sendiri.
Untuk mendapatkan lebih banyak ilmu
sekaligus mengenalkan produknya
Ibu Asniyati juga rajin mengikuti
pameran dan aktif di komunitas.
Ada momen tak terlupakan di awal
beliau merintis usaha, ketika dana
habis untuk renovasi dapur dan tersisa hanya 13 ribu rupiah, Ibu Asniyati
sadar harus menyulapnya untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.
Dengan sisa dana, beliau membuat
kue dan menitipkan di pasar ikan.
Dalam sekejap kue laku keras dan
beliau terus mengulangnya hingga
saat ini sebagai sambilan. Kini usaha
Ibu Asniyati sudah berjalan selama
2 tahun. Produk makin dikenal,
pesanan pun makin meluas hingga
Boyolali, Tangerang dan Jakarta.
Selain dijual online melalui sosial
media, produk juga rutin dititipkan di toko oleh-oleh. Suami yang

semula bekerja di pesantren pun
turut membantu usaha Ibu Asniyati
bersama 4 karyawan yang semuanya
tetangga dekat. Produksi dilakukan
setiap ada pesanan sekaligus untuk
memastikan stok selalu tersedia.
Hasil jerih payah Ibu Asniyati terbukti
dengan ketekunan dan semuanya
menjadi mungkin. Mimpi Ibu Asniyati
belum berhenti, beliau ingin agar
anaknya kelak bisa membantu
usahanya di bagian pemasaran.
Selain itu, memiliki dapur olahan
yang memenuhi standar SKP dan
memiliki rumah tinggal juga jadi
mimpi yang masih harus dikejar.

Meskipun nggak
sekolah tinggi,
tapi semangat belajar
saya tinggi

FITRIA PERTIWI
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Jadikan
Cenderamata
Sebagai
Mata
Pencaharian
Meski suami
punya
penghasilan,
istri jangan
diam di dapur
Ibu Fitria Pertiwi
(Pengrajin Cinderamata)

Kotakan Utara, Situbondo, Jawa Timur
No Telp: 0853 3339 1993
Harga Produk: Rp5.000,- ke atas

Ibu Fitria tak pernah bisa lupa
perjuangan beliau dan suami saat
mengawali usahanya kira-kira 20
tahun lalu. Saat itu beliau masih
satu rumah dengan orang tua,
karena produksi masih dilakukan
berdua, untuk mengejar kuantitas
beliau seringkali lembur sampai
malam di tanah kosong di samping
makam. Lama-lama karena banyak kejadian yang membuat bulu
kuduk berdiri, Ibu Fitria dan suami
memutuskan produksi dihentikan
saat bedug magrib. Tak jarang
juga beliau menitipkan barang ke
sebuah toko dan dijanjikan akan
dibayar jika produk sudah laku,
namun sebelum itu terjadi, toko
sudah tutup atau pindah.
Untungnya cerita-cerita itu tinggal
kenangan. Sejak mendapatkan
pembiayaan untuk tambahan
modal Ibu Fitria bisa membangun
gudang produksi dan kini rutin
menitipkan barang lewat resellernya di pusat oleh-oleh di Bali. Ibu

Fitria mengaku saat permintaan lagi. Selain itu beliau juga ingin
meningkat, pengiriman bisa dilaku- mengunjungi tanah suci untuk
kan hingga 3 kali dalam sebulan. ibadah umrah.
Namun di sisi lain, kendala yang biasa
beliau hadapi adalah ketersediaan
bahan baku kayu. Maka, saat kayu
tersedia, beliau biasanya sekaligus
membeli dalam jumlah banyak untuk
persediaan.
Dalam menjalankan usaha, Ibu Fitria
dibantu 5 karyawan yang bekerja
di rumah dan beberapa karyawan
yang bekerja di luar rumah. Bukan
karyawan saja, keluarga juga sangat mendukung usaha ini. Salah
satu anaknya bahkan ikut membantu menyablon dan orang tua pun
ikut membantu produksi. Dari hasil
usaha cenderamata ini Ibu Fitria
bisa menyekolahkan anak-anak dan
memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi
masih panjang mimpi yang ingin
beliau wujudkan, diantaranya adalah memperbesar usaha dan membeli kendaraan operasional untuk
produksi, agar tak perlu menyewa

Menyulap Kerang
Jadi Ladang Rezeki
Sebelum menikah, Ibu Ida dan suami
sudah menjadi pengepul dan menjual kerajinan kerang di Bali. Begitu
menikah beliau berdua pindah ke
Situbondo dan memproduksi kerajinan kerang sendiri. Untuk menjadi
kerajinan cantik seperti yang dijual
Ibu Ida dan suami, kerang diberi
obat agar lunak dan bisa dibentuk,
lalu diberi lem, diselotip kemudian
ditumbuk, baru ditata. Selanjutnya
diberi resin dan dilakukan finishing
agar mengkilat.
Dari pembiayaan yang diperoleh,
Ibu Ida dan suami gunakan untuk
mengawali usahanya. Produksi yang
awalnya ditangani berdua, kini sudah
dibantu 15 orang karyawan bagian
penataan dan 6 orang karyawan
bagian finishing. Selama ini produk
dipasarkan di Bali, di sebuah art
shop yang sudah menjadi pelanggan
tetap. Bahkan Ibu Ida sudah 2 kali

menerima pesanan dari luar negeri,
yang masih berjalan saat ini adalah
pesanan dari Iran.
Kendala yang dihadapi selama menjalankan usahanya adalah semakin
banyaknya pesaing yang banting
harga. Meski dari sisi kualitas jauh
dari hasil produksi Ibu Ida, namun
dikuatirkan lama-lama produk Ibu
Ida dan suami bisa kalah saing.
Selain menjadikan usaha lebih besar
lagi, memiliki art shop di Bali juga
merupakan angan-angan yang ingin
segera direalisasikan sehingga Ibu
Ida dan suami bisa menjual produknya sendiri.

Ibu Ida Satria
(Pengrajin Kerang)

Pesisir Silomukti Krajan Situbondo,
Jawa Timur
Telp: 0821 3237 2505
Harga Produk:
Rp6.000,- sampai Rp250.000,-

IDA SATRIA
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Menuai Berkah

dengan Keripik “Al Barokah”
Ibu Inmaulida
(Produksi Keripik Singkong “Al Barokah”)

Desa Curah Cottok RT3/6, Kec. Kapongan,
Situbondo, Jawa Timur
Telp: 0853 3199 4022
Harga Produk: Rp5.000,-

Ibu Inmaulida tidak pernah menyangka usaha keripiknya akan
berkembang sebesar sekarang.
Terdorong oleh keinginan untuk
mengubah nasib sebagai petani
yang saat itu penghasilannya
tidak mencukupi, Ibu Inmaulida
dan suami pun merintis usaha
keripik singkong “Al Barokah”.
Diawali dengan usaha kecil-kecilan karena tidak adanya modal,
semua proses produksi ditangani
sendiri. Kemudian ada tawaran
pembiayaan dan Ibu Inmaulida
pun mengambilnya. Dari pinjaman pembiayaan tersebut, beliau
mengaku membuat usahanya
berkembang. Perlahan beliau
bisa memperbesar dapur hingga
membeli alat-alat produksi yang
lebih memadai. Kini produksi
dilakukan rutin nonstop seminggu. Minimal dalam sehari
menghasilkan 1,5 kuintal keripik
atau 500 bungkus.
Itu pun belum menutup permintaan. Tujuh puluh toko menjadi pelanggan tetap keripik “Al

Barokah” 2 orang penjual juga
rutin menjemput produk untuk
dipasarkan di Bondowoso dan
Situbondo. Untuk meningkatkan
kuantitas produksi, Ibu Inmaulida
dan suami sadar tidak selalu
bisa mengandalkan karyawannya. Jadi beliau berdua berharap
suatu saat mampu membeli
mesin penggoreng otomatis yang
menampung 7,5 kg keripik sekali
goreng. Tujuan Ibu Inmaulida
hanya satu yaitu menyejahterakan keluarga, membuat segala
kebutuhan mereka terpenuhi dan
memastikan mereka bahagia.

Yang penting
bekerja, berusaha
dan berdoa

INMAULIDA
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RITNAWATI
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Ibu Ritna yang
Multitalenta
Saat mendengar penuturan Ibu Ritna, sangat
jelas terlihat bahwa beliau adalah potret wanita produktif yang multitalenta. Hari-harinya
dipenuhi kegiatan bahkan saat weekend
sekalipun.
Selain usaha rengginang yang sudah digeluti
beliau selama 2 tahun, Ibu Ritna juga mengajar
senam dan menjadi agen baju muslim. Produksi
rengginang sangat bergantung pada cuaca dan
saat musim hujan datang biasanya tidak terlalu
menguntungkan. Rengginang yang terlambat
dijemur akan berjamur dan tidak layak produksi.
Itulah sebabnya Ibu Ritna merasa harus ada
sumber pemasukan lainnya agar biaya sekolah
yang tidak bisa dibilang sedikit bagi 3 putranya
tetap berjalan lancar. Meski sang suami memiliki
pendapatan tetap, tapi ibu Ritna ingin mandiri.
“Gaji bapak biar untuk bayar cicilan saja, saya
tidak mau memberatkan,” kata Ibu Ritna. Itulah

mengapa Ibu Ritna tak keberatan dengan berbagai aktivitasnya walau tak memiliki waktu
istirahat bahkan saat akhir pekan sekalipun.
Setiap hari produksi rengginang bisa menghabis
kan 25 kg hingga 50 kg beras ketan.Dalam produksi Ibu Ritna dibantu oleh 4 orang karyawan
bagian yang memasak dan mencetak. Namun
untuk adonan dan bumbu tetap dikerjakan Ibu
Ritna sendiri.
Ibu Ritna bersyukur sudah banyak keinginan
beliau yang terpenuhi. Namun beliau berharap
suatu saat nanti bisa menjadi tamu Allah di
tanah suci.

Ibu Ritnawati
(Produksi Rengginang)
Jl Pelabuhan Kalbut
RT 02/ RW 14
Mangaran Situbondo,
Jawa Timur
Telp: 0822 4007 1955
Harga Produk: Rp13.000,-
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Titip warung dahulu,
buka toko sendiri kemudian.
Rambak ikan kakap, kerupuk tahu,
kue bagiak dan masih banyak oleholeh khas Banyuwangi lainnya yang
begitu menggoda dan terpajang
di toko oleh-oleh Ibu Anis. ‘Semua
akan indah pada waktunya’ Ibu
Anis salah satu yang membuktikan
ungkapan ini benar. Empat belas
tahun lalu Ibu Anis membuka toko
sembako namun hasilnya tidak
sesuai yang diharapkan. Lalu Ibu
Anis mencoba memproduksi sale
pisang, rengginang, keripik tempe
dan keripik lainnya dalam kemasan
kecil seharga seribuan. Ibu Anis
pun berinisatif mencoba keliling
menawarkan dagangan ke warungwarung sambil menggendong si
kecil yang saat itu masih kelas 1
SD. Ternyata jajanan Ibu Anis cepat
laku. Suatu hari Ibu Anis bertemu
dengan pemilik pusat oleh-oleh
yang meminta Ibu Anis membuat

kemasan besar dan dititipkan di
toko beliau. Makin lama permintaan makin bertambah bahkan dari
supplier lainnya yang beliau jumpai.
Kini selain dibantu 4 karyawan yang
khusus menangani produksi, seluruh
keluarga juga sangat mendukung
usaha Ibu Anis. Untuk pemasaran,
beliau dibantu anak dan menantunya, sementara suami membantu
belanja bahan-bahan produksi.
Ibu Anis tidak pelit ilmu, bukan hanya
kepada para karyawan beliau membagikan resepnya, jika ada tetangga
yang menginginkan resepnya pun
Ibu Anis tidak keberatan berbagi.
Ibu Anis bahkan sering jadi narasumber dan mendapat undangan
dari Dinas UMKM untuk memberikan
pelatihan. Ibu Anis mensyukuri atas
perubahan hidupnya yang menjadi

lebih baik dan yang telah didapatnya
selama ini. “Alhamdulillah saya termasuk sejahtera karena bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga,”
lanjutnya. Memperluas usaha
tentunya menjadi harapan Ibu
Anis ke depan, semoga anak-anak
tertarik untuk membuka cabang
dengan nama berbeda.

Ibu Anis Alfiyah
(Produksi Aneka oleh-oleh
khas Banyuwangi)

Jalan Ikan Paus 001/ 003 Karangrejo,
Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Telp: 0813 3617 5166
Harga Produk:
Rp10.000,- sampai Rp 30.000,-

ANIS ALFIYAH
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Memberdayakan Keluarga
Untuk Besarkan “Rama Jaya”

Waktu itu semua produksi ditangani
oleh Ibu Sriyani, suami dan seorang
saudara dekat. Seiring berjalannya waktu, usaha Ibu Sriyani makin
berkembang, sekarang produksi
tidak dilakukan sendiri tapi dibantu
oleh 10 orang karyawan. Lain lagi
menjelang lebaran, karena permintaan juga meningkat, karyawan bisa
mencapai 15 orang termasuk anakanak sekolah yang mencari pemasukan tambahan. Ibu Sriyani mengaku,
pendapatan dalam seharinya dari

“Rama Jaya” bisa mencukupi kebutuhan keluarga maupun kebutuhan
usahanya.
Namun di momen-momen tertentu
permintaan kue kering menurun,
sehingga Ibu Sriyani harus mencari
solusi. Akhirnya beliau pun mengembangkan variasi produknya dengan
membuat kue basah agar pemasukan tidak lagi bergantung pada
kue kering saja.
Ibu Sriyani percaya semua bermula
dari mimpi, seperti cerita beliau, saat
menonton liputan tanah suci di TV
dan berujar, “Ya Allah kapan saya
bisa ke Ka’bah” ternyata tiba-tiba
BTPN Syariah memberangkatkan

beliau umrah ke tanah suci.
Dari situ lah beliau tak henti untuk
terus bermimpi, seperti orang tua
pada umumnya, mimpinya saat ini
adalah ingin anak-anak menjadi
sarjana dan menjadi orang sukses
dalam karir maupun keluarga.

Ibu Sriyani
(Produksi Kue Kering Bagiya/
Semprong “Rama Jaya”)

Dusun Krajan, Desar Lemahabang Dewo
Rogojampi, Banyuwangi
Telp: 0823 4836 8724
Harga Produk:
Rp10.000,- sampai Rp32.000,-

SRIYANI

Ibu Sriyani sudah cukup lama merintis usahanya. Dua puluh tahun
lalu ketika mengawali usaha kue keringnya beliau sudah menggunakan
nama “Rama Jaya”.

RIRIN DWI S.
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Berkreasi
Harumkan
Banyuwangi
Ibu Ririn Dwi Setyowati
(Produksi dan Persewaan Pakaian
Adat Banyuwangi)

Dusun Bangorejo, RT 002/ 006
Bangorejo, Banyuwangi
Telp: 0812 4970 8944
Harga Produk:
Sewa sekaligus dandan Rp150.000,sampai Rp250.000,-

Serba bisa!
Satu kata untuk menggambarkan Ibu Ririn.
Beliau bukan hanya mahir
mendesain baju adat,
namun juga melayani jasa
make-up untuk pelanggan
yang menyewa pakaian
adatnya.
Bukan itu saja! Bahkan
Ibu Ririn juga biasa

menciptakan tarian
b e r s a m a ko m u n i t a s nya Pe l a t i h S e n i m a n
Banyuwangi, sekaligus
menjadi pengajar tari di
sanggarnya sendiri.
Ibu Ririn mulai merintis
kerajinan pakaian adat
Banyuwangi dari tahun
1990 dan baru membuka
sanggar tarinya di tahun
2002. Prosesnya adalah

Ibu Ririn dan suami bertugas mendesain baju,
untuk kemudian dikerjakan
oleh karyawannya yang
total berjumlah 8 orang.
Permintaan sewa pakaian
melambung di bulan-bulan
tertentu dan paling tinggi
di bulan Agustus untuk
kebutuhan karnaval.
Sedangkan untuk dijual
biasanya pesanan datang
dari Malang, Jember,
Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia.
Selama menjalankan
usahanya, selain ikut
tergabung dalam komunitas Pelatih Seniman
Banyuwangi, beliau juga
rajin diundang sebagai
pembicara untuk mengajarkan teori dan praktek
menari di berbagai daerah.
Ibu Ririn mengaku kendala yang paling sering

beliau hadapi datang di
momen menjelang lebaran, karena beliau harus
menyiapkan dana cukup
untuk THR karyawan,
sementara pakaian adat
tidak setiap saat ramai
permintaan.
Namun demikian Ibu
Ririn sudah bersyukur
karena bisa mencukupi
kebutuhannya meski
masih merasa jauh dari
sejahtera.
Beliau masih ingin
wujudkan mimpi, salah
satunya memiliki sanggar yang terpisah dari
rumah.

EVA
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Keluarga
adalah
sumber
motivasi
Saya

Berhenti Kerja di Taiwan,
untuk Memulai Usaha Roti
Sebelum memulai usahanya, Ibu Eva terpaksa berjauhan dengan 3 buah hatinya,
karena harus mencari rejeki
sampai ke Taiwan. Sampai
suatu saat beliau pulang
ke Pekanbaru dan melihat
usaha roti adik-nya yang
maju, Ibu Eva pun tertarik
untuk belajar dari sang adik.
Dengan menjual sebidang
tanah Ibu Eva memulai
usahanya.
Dulu semua dilakukan sendiri,
dari jam 4 dini hari beliau
sudah belanja bahan-bahan
roti. Awal dipasarkan, banyak
yang menolak rotinya karena
sudah memiliki supplier lain,
tapi ibu Eva tetap semangat menawarkan rotinya ke

toko-toko. Meski dijual dengan harga standar, Ibu Eva
selalu memastikan tekstur rotinya tetap lembut
dengan bahan dan rasa
yang terjaga kualitasnya.
Untuk menghadapi persaingan, Ibu Eva juga rajin
mengembangkan varian.
Tak heran jika lama-lama
banyak yang tertarik pada
rotinya. Sampai sekarang
ada 50 toko roti yang menjadi pelanggannya.
Kendala selalu ada, salah
satunya karyawan yang
tidak jujur dan berusaha
mencurangi. Tapi beliau
selalu mendapatkan
penggantinya yang lebih
baik. Hingga kini total

ada 8 karyawan yang setia
membantunya.
Ibu Eva mengakui, saat ini
banyak kebutuhan yang
sudah tercukupi, tapi beliau
masih punya mimpi agar bisa
membeli peralatan yang sesuai untuk mengembangkan
varian produk dan menambah kuantitas produksi.

Ibu Eva
(Usa Toko Roti)

Saradan RT 009 / RW 003,
Kel. Saradan,
Kec. Karang Malang, Sragen
Telp: 0813 2210 1137
Harga Produk : Rp5.000 ke atas.

Belajar Tanpa
Henti
Demi Meraih
Mimpi
Didorong oleh keinginan untuk
meningkatkan ekonomi keluarga,
dan memenuhi kebutuhan 3 buah
hatinya yang membutuhkan banyak
biaya, Ibu Sumarsih bertekad untuk
mengisi aktivitasnya dengan kegiatan
yang menghasilkan.
Tak diduga seorang teman yang
mempunyai usaha sari apel ingin
menghentikan usahanya dan menjual alat-alat produksi ke beliau. Ibu
Sumarsih pun bersedia asalkan bisa
belajar resepnya dari nol. Perjuangan
Ibu Sumarsih dimulai disini. Setelah
kurang lebih 6 bulan mempelajari
resepnya beliau mulai mengurus perijinan untuk membuka usaha sendiri.
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Setelah melalui beragam proses trial
and error, dengan berbekal uji nutrisi
dan sertifikat halal yang sudah beliau
kantongi, produk pun berhasil masuk
ke beberapa toko oleh-oleh besar di
Malang, juga dipasarkan oleh reseller
ke Jakarta dan Kendal.
Rajin mengikuti pelatihan membuat
Ibu Sumarsih mendapatkan makin
banyak ilmu yang bermanfaat untuk
produknya, salah satunya menambah varian rasa. Memasuki tahun
2015 variasi rasa mulai berkembang
menjadi 6 macam, dari apel original,
paduan apel anggur, apel leci, apel
mangga, sirsak dan jambu merah.
Dari pelatihan juga Ibu Sumarsih
mendapat ilmu untuk mengolah limbah apel menjadi selai yang akhirnya
menambah varian produknya.
Untuk membantu produksi, Ibu
Sumarsih mengutamakan para
tetangga yang tidak memiliki
pekerjaan untuk menjadi karyawan.
Biasanya beliau mengajari mereka
dari nol sampai bisa. Sepuluh tahun

menjalankan usahanya, rata-rata
karyawan betah bekerja, bahkan
ada yang dari muda hingga punya
anak bahkan setelah anaknya besar
pun ikut menjadi karyawan. Produksi
dilakukan setiap hari kecuali Minggu
dan menghasilkan stok tiap bulan
1.200 kardus. Sekitar 800 kardus
biasanya terjual dan sisanya untuk
memenuhi sistem konsinyasi di toko.
Perjuangan Ibu Sumarsih belum
mencapai finish, beliau masih punya
mimpi membesarkan produksi dan
mempunyai outlet di pinggir jalan.
Dengan tekad kuat, niat baik Ibu
Sumarsih pasti mudah terwujud.

Ibu Sumarsih
(Produksi Sari Apel)

Jl. Patimura Gg. 5, RT 004/ RW 006,
Temas, Batu, Malang 65315
Telp:0851 0060 1261
Harga Produk: Rp22.500,-

SUMARSIH
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Dari Pegawai
Administrasi,
Merintis
Usaha Sprei
Ibu Sapta Irani
(Produksi Sprei)

Jl. Brantas Ii-24 RT 001/ RW 001
Batu, Malang
Telp: 0821 4317 1960
Harga Produk:
Rp220.000,- sampai Rp600.000,-

Pernah membuktikan
“Dimana ada kemauan
pasti ada jalan”?
Perjalanan hidup Ibu
Sapta merupakan salah
satu buktinya. Seorang
yang tak bisa menjahit
sama sekali, bisa punya
usaha produksi sprei?
Seorang yang bekerja
sebagai pegawai administrasi tiba-tiba menggeluti
usaha jahit?
Didorong kemauan yang
kuat, dan langkah yang
tepat, tak ada yang tak
mungkin.Ketika bekerja
di bagian administrasi
dan putrinya beranjak
remaja lalu masuk SMA
beliau mulai cemas akan
biaya yang makin membengkak. Beliau yang tak
kenal dunia jahit menjahit
pun mulai belajar menjahit
secara otodidak. Mustahil?
Tidak! Makin lama beliau

makin mahir menjahit dan
setiap pulang bekerja bahkan menjahit sprei untuk
dijual. Waktu itu pesanan
datang dari teman-teman
sendiri, ada juga yang ikut
memasarkan. Meski lelah
luar biasa tapi pemasukan
mulai bertambah.
Pertama kali mendapat
pembiayaan, Ibu langsung
belikan kain, merenovasi
tempat usaha, membeli
etalase dan menambah
mesin. Dibantu 2 karyawan
yang menjahit, dalam
sehari produksi sprei maksimal mencapai 10 hingga
12 set. Untuk pemasaran,
3 teman Ibu Sapta turut
membantu lewat online,
namun Ibu Sapta juga
masih melayani permintaan satuan. Pesanan
biasanya datang dari
Malang dan Bali, untuk
penjualan online bahkan

lebih luas lagi.
Sebetulnya ada keinginan untuk stok barang agar
pelanggan leluasa memilih, namun hingga saat ini
masih terkendala modal
yang biasanya terpakai
untuk kebutuhan dua
putrinya yang kuliah dan
masih SMA. Selain sprei
Ibu Sapta juga membuat
gorden. Bahkan di selasela aktivitasnya yang
padat masih menyempatkan untuk mengajar batik
sebagai pengisi kegiatan
ekskul di 5 sekolah di
daerahnya. Meski usaha
pernah jatuh hingga mengalami kesulitan finansial,
akibat modal dipakai untuk
kebutuhan sekolah anakanak, namun kemauan Ibu
yang kuat untuk berjuang
jadi penyemangat untuk
bangkit. “Prinsip saya
jangan mengecewakan
pelanggan, biar usaha

lancar,” lanjut Ibu Sapta.
Kini Ibu Sapta tinggal
mewujudkan sisa mimpinya yaitu memiliki toko
sendiri untuk usahanya,
juga melihat anak-anaknya sukses dan mapan
serta memberangkatkan
sang ibu ke tanah suci.

Pasrah
Sama
Tuhan,
Pasti ada
Jalan

LULUK
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Mengejar Rezeki
Agar Anak Wujudkan Mimpi
Sejak masih kecil Ibu Luluk sudah belajar
membuat piring rotan, karena ini adalah
usaha turun temurun dari kakeknya dulu.
Namun baru sekitar 15 tahun lalu beliau
memutuskan untuk menjalankan usaha
kerajinan rotan sendiri. Sebetulnya Ibu
Luluk pernah mencoba berjualan es dan
gorengan namun karena persaingan terlalu
banyak maka hasilnya tidak menggembirakan. Kembalilah Ibu Luluk menekuni
rotan.
Kini sebagian besar kreasi Ibu Luluk adalah
piring dan mangkok rotan, namun sangat
memungkinkan membuat kreasi lain jika
ada pesanan berbeda. Awal-awal merintis
usahanya, Ibu Luluk menitipkan produk ke
bibinya yang mempunyai toko di Pasar Turi
namun dengan harga khusus di bawah
pasaran. Ada juga 2 reseller yang menjadi
pelanggan beliau. Salah satunya membeli
putus produk Ibu Luluk untuk dijualkan

melalui online marketplace , hingga sekarang pemesanan
datang dari Bali, Medan sampai Papua.
Setiap hari selalu saja datang pesanan, minimal 150
pcs per harinya bahkan kadang lebih. Untungnya ada
8 karyawan yang siap membantu Ibu Luluk kapan
saja untuk memenuhi pesanan yang tak pernah
berhenti. Mereka rata-rata adalah tetangga, juga
saudara. Biasanya Ibu Luluk memberikan bahan
untuk dianyam di rumah. Meski mengaku kadang
lelah tapi Ibu Luluk tak pernah berpikir untuk
menghentikan usaha dan mengandalkan gaji
suami yang merupakan karyawan pabrik.
Selain masih ingin berjuang mengembangkan usaha rotan ini, beliau mengaku semua
dilakukan agar bisa menyiapkan dana yang
cukup bagi putri bungsunya yang masih
duduk di bangku kelas 3 SMP sehingga
dia akan mendapat pendidikan tertinggi
dan mewujudkan mimpinya.

Ibu Luluk
(Produksi Piring Rotan)

Dusun Kletak, RT 010/ RW 004,
Putat Lor, Malang
Telp: 0812 2593 8347
Harga Produk: Rp3.000,- sampai Rp3.500,-
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Perempuan Mengagumkan dari

Kalimantan
Pasar Apung Siring
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

SUGIYANTI
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Meraih Untung
dengan
Olahan
Berbahan
Kangkung

Ibu Sugiyanti
(Produksi Olahan Kangkung “Kang
Bejo - Kangkung Sumber Rejo”
by Ughie Aa)

Jl Sumber Rejo III No.34 RT 038,
Sumber Rejo, Balikpapan Tengah,
Kota Balikpapan
Telp: 0821 4864 0445
Harga produk: Rp2.000,- sampai Rp15.000,-

Tak sedikit orang tua yang mengeluhkan buah hatinya susah makan sayur.
Mereka lebih baik tidak makan daripada terpaksa makan sayur. Tapi
bagaimana kalau ada solusi yang
membuat anak senang makan sayur?
Kami perkenalkan Ibu Sugiyanti, salah
satu wanita inspiratif yang memproduksi olahan berbahan dasar
kangkung. Mulai dari cimi-cimi berbagai rasa, pentol hingga pudding.
Usaha ini berawal ketika suatu saat
ada lomba kreasi cemilan berbahan
dasar kangkung di kelurahan. Ibu
Sugiyanti pun terpikir mengapa tidak
membuat cimi-cimi, cemilan yang
biasa beliau buat namun kali ini

mengganti bahannya menggunakan
kangkung. Ide kreatif Ibu Sugiyanti
berbuah manis dan saat itu mendapatkan juara kedua. Akhirnya beliau
mulai membuat cimi-cimi untuk
dipasarkan.
Satu tahun sudah berlalu, cimi-cimi
Ibu Sugiyanti kini hadir dalam ber
bagai varian rasa, ada original, rasa
daun jeruk, rasa buah naga, tomat.
Selain cimi-cimi juga ada olahan
kangkung lainnya seperti pentol dan
pudding kangkung. Unik bukan?
Produk dipasarkan di warung-warung
terdekat dan ke teman-teman reseller.
Beberapa langganan bahkan seringkali minta dikirimkan ke Sulawesi,
Jakarta, Yogyakarta juga Surabaya.
Sementara ini, seperti bisa dilihat
pada kemasan, Ibu Sugiyanti masih
memanfaatkan nama Kang Bejo
atau Kangkung Sumber Rejo yang cukup dikenal sebagai tempat wisata di
Balikpapan. Untuk membantu memperluas pemasaran, Ibu Sugiyanti juga
rajin mengikuti bazaar dan event.

Bukan hanya suami yang membantu
usaha ini dengan keliling menjajakan
pentol, ibu dan kakaknya juga membantu Ibu Sugiyanti dalam menangani packaging sementara anaknya rajin membantu menempelkan
label pada kemasan.
Harapan terbesar Ibu Sugiyanti selain
menunaikan ibadah umrah adalah
ingin usahanya makin bertambah
besar, memiliki tempat produksi
yang memadai sehingga beliau bisa
membuka lapangan pekerjaan dan
membantu tetangga-tetangga yang
membutuhkan. Semoga niat baik Ibu
Sugiyanti segera terwujud dalam
waktu dekat.

Maju Terus demi
niat yang baik
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Berani
Mencoba
Demi Meraih
Sejahtera
Kesuksesan adalah milik mereka yang berani
mencoba. Pepatah ini terbukti pada perjalanan
hidup Ibu Ernawati.

Ibu Ernawati
(Pengrajin Baju
Tradisional Dayak)

Jln Budaya Pampang No. 63, RT01,
Samarinda,Kalimantan Timur
Telp: 0813 4717 1528
Harga Produk:
Rp150.000,- sampai Rp400.000,-

Sebelum merintis usaha memproduksi baju
tradisional Dayak, Ibu Ernawati membuat topi
Dayak dan menjualnya sebagai suvenir. Lama
kelamaan muncul pesaing yang semakin banyak
membuat Ibu Ernawati ingin mencoba peruntungan melalui produk yang berbeda. Seorang kenalan menyarankan Ibu Ernawati membuat baju
Dayak dan memberikan contohnya.
Bersama suami yang saat itu sudah berhenti
bekerja, Ibu Ernawati membongkar baju Dayak
tersebut untuk dipelajari dan mencontohnya
sampai berhasil.
Lima tahun berjalan, kerja keras Ibu Ernawati
membuahkan hasil, produksi baju tradisional

Dayak makin berkembang. Produk Ibu Ernawati
biasanya digunakan untuk upacara adat, menari,
atau acara perkawinan. Hebatnya lagi, dari usaha
ini Ibu Ernawati bisa memberdayakan 20 pengrajin wanita dan 3 orang penjahit untuk memasang
manik-manik.
Di luar itu, kalau ada lagi yang meminta pekerjaan, Ibu Ernawati sebisa mungkin membantu
nya, sebagian besar dari mereka biasanya adalah
petani cokelat yang butuh pemasukan tambahan.
Produksi dilakukan setiap hari, dalam 1 minggu
pengrajin bisa menghasilkan 1 set pakaian dewasa
yang terdiri dari atasan dan bawahan. Di momenmomen tertentu permintaan meningkat, khususnya
saat mendekati peringatan hari kemerdekaan 17
Agustus.
Saat ini ada 4 orang pelanggan yang rutin memesan pada Ibu Ernawati setiap bulan. Dua diantaranya adalah warga lokal dan 2 lainnya adalah
warga Malaysia yang memasarkan kembali produk
Ibu Ernawati di negaranya.
Bagi Ibu Ernawati pembiayaan yang didapatnya
sangat membantu beliau untuk menjalankan
usahanya dan membuat modal terus berputar.

ERNAWATI
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LATIFAH
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Dulu Modal Jadi Hambatan,
Kini Banjir Pesanan
Saat mengunjungi Pontianak, apa yang
biasanya Anda cari untuk oleh-oleh?
Apakah salah satunya Roti Kap? Oleh-oleh
khas Pontianak yang terbuat dari tepung,
santan, gula, susu dan telor ini berwujud
seperti biskuit namun dengan tekstur
yang lebih lembut. Hati-hati, rasanya
yang manis dan aroma santannya yang
kuat membuat ketagihan. Ibu Latifah
adalah salah satu pembuat Roti Kap ini.
Sebetulnya Ibu Latifah merintis usaha
ini di tahun 2009, namun karena kendala
modal, sempat vakum dan baru berjalan
kembali tahun 2015 hingga sekarang.
Dulunya Ibu Latifah menangani produksi
hanya dibantu anak perempuannya yang
sudah menginjak SMA dan suami yang
berprofesi sebagai driver ojek online.
Lama kelamaan produksi makin banyak
dan Ibu Latifah pun kewalahan. Maka

kini 2 tetangga dekat rutin membantu beliau menangani
produksi.
Produksi dilakukan tiap hari kecuali Sabtu dan Minggu.
Dalam sehari produksi Roti Kap bisa mencapai 700750 buah untuk dipasarkan di toko-toko, juga reseller.
Banyak juga yang datang langsung untuk pesan
sebagai oleh-oleh dan dibawa ke luar negeri seperti ke Brunei Darussalam, Kuala Lumpur bahkan
dibawa umrah ke tanah suci.
Kedepannya Ibu Latifah ingin memperbanyak
variasi produk dengan berbagai rasa, selain
nanas juga ada coklat, srikaya dan sebagainya.
Ibu Latifah
(Produksi Roti Kap)

Jl Imam Bonjol, Gang Haji Mursid,
Kel. Pontianak Selatan,
Pontianak
Telp: 0896 4472 0751
Harga Produk:
Rp10.000,- sampai Rp15.000,- isi 10 pcs
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NANI

Menganyam
Masa Depan
Lewat Usaha
Akar Keladi
“Tak ada rotan, akar pun jadi” pepatah
ini secara literal benar-benar terbukti
untuk Ibu Nani. Karena bukannya
rotan, beliau memanfaatkan akar
keladi untuk usaha anyaman yang
beliau geluti. Ibu Nani berkolaborasi
dengan sang kakak, Intan Liana dalam
menjalankan usahanya dan menggabungkan nama beliau “Nani Liana”
sebagai brand. Ibu Nani bertugas di
bagian produksi, sementara Ibu Liana
di bagian pemasaran.
Ibu Nani
(Pengrajin Anyaman “Nani Liana”)

Jalan Kom Yos Sudarso Gang Kemuning no 10,
Pontianak Barat 78113
Telp: 0895 6035 2773
Harga produk: Rp5.000,- sampai Rp500.000,-

Usaha ini diteruskan secara turun
temurun dari orang tua. Awalnya
sang ibu yang mahir menganyam
membuat bubu alat penangkap
ikan untuk almarhum ayah, ibu pun

mulai menganyam akar keladi untuk
wadah-wadah lain seperti tempat
bumbu, tempat jarum dan sebagainya
untuk dipakai sendiri. Lama kelamaan
sang ibu mulai menjual hasil kreasinya.
Adapun proses dari anyaman akar
keladi adalah, akar diambil kemudian
dikupas dan dikeringkan. Untuk anyaman dengan warna senada biasanya
akar dianyam dulu baru kemudian
diberi warna, tapi untuk anyaman
bermotif biasanya motif dibuat
dengan anyaman yang sudah diberi
warna. Produk dibuat berdasarkan
pesanan jadi sangat jarang ada stok
produk yang tidak terpakai. Untuk
pesanan yang tidak terlalu banyak,
proses pengerjaan minimal 1 minggu,
namun untuk pesanan yang banyak
bisa menghabiskan 2 minggu hingga
1 bulan sampai produk siap jadi.
Kendala yang dihadapi hingga saat
ini adalah sulitnya mendapatkan
tenaga kerja dengan hasil anyaman
rapi seperti buatan Ibu Nani dan Ibu
Liana. Meski sudah 6 tahun lamanya Ibu Nani menjadi perpanjangan
tangan Disperindag dan menjadi

instruktur untuk mengajari orang
agar menguasai anyaman akar keladi,
namun hingga saat ini beliau belum
menemukan yang karyanya betulbetul rapi sesuai standar nya Ibu
Nani. Maka untuk menjaga kepuasan
konsumen sampai saat ini produksi
masih dilakukan berdua dengan Ibu
Liana dan kadang dibantu anak
perempuannya.
Ibu Nani berharap usahanya terus
berkembang supaya bisa terus membantu perekonomian keluarga seperti
yang selama ini sudah dilakukan.
Selain itu dalam waktu dekat Ibu
Nani juga ingin berangkat umrah
dan haji ke tanah suci.

Bangun tengah malam tak masalah,
yang penting konsumen puas.
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Menyeruput
Hasil Jerih
Payah dari
Kopi
Pemalongan
Ibu Wonten dan suami yang asli
Lumajang Jawa Timur pada tahun
1976 hijrah ke Banjarmasin untuk
mengikuti program transmigrasi dari
pemerintah.
Namun baru tahun 1991 lah beliau
menanam kopi Liberika. Selain berkebun kopi, Ibu Wonten dan suami
juga memproses kopi dari mentah
hingga menjadi bubuk dan beliau jual
dengan nama “Kopi Pemalongan”.
Kopi yang diproses selain dari kebun
sendiri juga dari kebun lain yang
masih satu binaan di area transmigrasi. Selama ini Ibu Wonten yang

WONTEN
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menjalankan produksi sementara bapak
bagian pemasaran.
Dulu orang belum kenal kopi Liberika,
untuk membuatnya populer, dari produksi
1 kg Ibu Wonten dan suami menyisihkan
1 bungkus sebagai tester untuk para
tamu. Sampai suatu saat Ibu Wonten
dan suami diundang oleh Dinas Pertanian
untuk mengikuti lomba kopi.
Meski mendapat peringkat kedua setelah
kopi Aceh, namun kopi Ibu Wonten yang
saat itu belum ada nama dan punya
aroma menggoda khas Kalimantan jadi dikenal.
Sampai saat ini produksi yang masih ditangani Ibu Wonten dan
suami ini dalam sehari bisa menghasilkan 15 kg kopi. Pesanan
kopi datang dari pelanggan di Jakarta, Bali bahkan dari Polandia.
Ibu Wonten dan suami sgt bersyukur mendapatkan pembiayaan
yang jaminannya hanya kehadiran. Karena tanpa syarat yang
berbelit, beliau bisa fokus untuk terus menjalankan usahanya.
Beliau pun berharap suatu saat nanti usahanya ini dapat dilanjutkan sang anak. Bagi beliau, biarkan orang tua yang merintis
dulu, nanti jika anak sudah besar dan dewasa tinggal meneruskan usahanya.

Ibu Wonten
(Produksi Kopi Pemalongan)

Dusun 03, No 423, RT 06 Desa Pemalongan,
Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut 70851
Telp: 0812 5056 1556
Harga Produk: @100 gram Rp30.000,-

Ibu Normawati
(Pengrajin Kain Sasirangan)
Jl 9 Nopember, Gang SDN Banua Anyar 10,
Banjarmasin Timur
Telp: 0813 4871 2272
IG: norma.wati03 (R2_Cahaya_Sasirangan)
Harga Produk: Rp100.000,- sampai Rp250.000,-
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Membuka
Peluang Kerja
Lewat Kain Sasirangan
Siapa tidak kenal kain Sasirangan khas
Kalimantan? Kecintaannya pada salah
satu peninggalan sejarah suku Banjar
ini, membuat Ibu Normawati ingin
melestarikannya. Bagi Ibu Normawati
menjual kain Sasirangan saja bukan
langkah yang cukup, akhirnya beliau
pun belajar membuat pewarna kain.
Meski saat ini beliau menguasai
pewarnaan sintetis namun beliau
ingin juga belajar proses pewarnaan
alam. Jadi tahapan yang dilalui adalah Ibu Normawati memberikan kain
yang sudah dimotif ke 5 temannya
untuk dijahit, kemudian Ibu Normawati
menangani bagian pewarnaan, lalu
dikembalikan lagi untuk melepaskan
benang. “Orang kalau mau sukses
kan gagal dulu,” tutur Ibu Normawati.
Beliau menceritakan saat awal memproduksi kain Sasirangan berkalikali mengalami kegagalan. Namun
kain-kain yang gagal tetap beliau

manfaatkan, ada yang beliau jahit jadi
celana, kulot atau baju untuk dipakai
sendiri. Kini dalam seminggu kirakira beliau menghasilkan 10 lembar
kain, dengan pendapatan yang cukup
dalam sebulannya. Selain menambah
pendapatan untuk keluarga, Ibu
Normawati merasa senang karena
bisa membantu teman-teman untuk
menambah penghasilan. Beliau
mengutamakan para janda untuk
membantunya demi meringankan
beban mereka.
Selain bergabung dalam APINDO
atau Asosiasi Pengusaha Indonesia,
Ibu Normawati juga menjadi anggota
HIPMI atau Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia. Setiap kali ada penyuluhan mengenai kain Sasirangan
beliau tak pernah lewatkan untuk
menambah ilmu. Saat ini sebagian
besar keinginannya sudah tercapai,

Saya maju,
yang bantu Saya
juga harus ikut maju
kecuali berangkat umrah. Beliau juga
berharap usahanya makin maju sehingga bisa merekrut lebih banyak
teman untuk membantu.

MISSIYAH
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Berkolaborasi dengan
Suami untuk Meraih Mimpi
Sebelum menikah Ibu Missiyah dan suami cukup
lama bekerja pada seorang boss Tionghoa yang
memproduksi jipang manis. Kemudian setelah
menikah mereka memutuskan untuk pindah
pekerjaan. Sebetulnya saat itu sudah terpikir
oleh Ibu Missiyah dan suami untuk merintis
usaha sendiri. Siapa sangka Ibu Missiyah bertemu kembali dengan mantan boss-nya yang
ternyata sudah tidak memproduksi jipang lagi
dan menawarkan mesin-mesin miliknya pada
suami Ibu Missiyah. Akhirnya Ibu Missiyah dan
suami pun memulai usaha jipang manis sendiri.
Ibu Missiyah dan suami berkali-kali mencoba
menemukan formula yang tepat tapi berkalikali pula gagal. Gula yang berbeda membuat
hasilnya juga berbeda. Kadang terlalu manis,
kadang gosong. Takaran berubah pun bisa
membuat jipangnya jadi pahit. Seringkali Ibu
Missiyah terpaksa membuang hasil produksinya
karena tidak bisa diolah lagi. Mereka berdua
pantang menyerah sampai akhirnya berhasil
menemukan formula yang pas. Ibu Missiyah
tak akan lupa di awal merintis usahanya, dari

pagi beliau menerjang hujan untuk
menjual dagangan di pasar pagi,
kemudian malam harus pindah ke
pasar malam. Dua kali sehari beliau
berpindah tempat untuk berjualan.
Kini beliau mengaku usahanya sudah
banyak berkembang. Untuk membedakan dengan pesaingnya pun Ibu
Missiyah dan suami mulai membuat
variasi rasa, selain original ada rasa
jeruk, pandan, durian, cokelat. Seiring
berkembangnya usaha jipang manis
ini, ekonomi keluarga pun makin
membaik. Namun, masih banyak
yang ingin direalisasikannya dalam
waktu dekat ini, yaitu membuat
gudang, rumah, memberikan yang
terbaik untuk sekolah anak dan ingin
berangkat ke tanah suci.

Ibu Missiyah
(Produksi Jipang Manis Cap Padi)

Jl.Telaga Daim Rt 010/001, Karang Taruna,
Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kalimantan Selatan
Telp: 0852 4810 5374
Harga Produk: Rp300,- sampai Rp3.100,-
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Maju Tak Gentar
Kembangkan Usaha
Kerupuk Ketumbar
Ibu Bahriah
(Produksi Kerupuk Ketumbar)

Jl.Simpang Limau Gg Taufik Rt 027/002
Sungai Lulut, Banjarmasin Timur
Telp: 0831 4246 4718
Harga Produk: Rp20.000,- per kilo

Siapa tidak suka kerupuk? Anda
pasti setuju hidangan apapun
terasa kurang lengkap tanpa kerupuk. Tapi apakah Anda pernah
mendengar kerupuk ketumbar?
Kerupuk berbahan dasar terigu,
tapioka dan ketumbar ini sudah 7
tahun menjadi ladang bisnis bagi
Ibu Bahriah. Awalnya Ibu Bahriah
hanya mengambil kerupuk dari
seorang teman dan menjualnya
kembali, tapi saat teman berhenti
menjual produknya, Ibu Bahriah
pun mencoba membuatnya
sendiri.

kerupuk. Sementara dalam seminggu kira-kira menghasilkan 60
kg, untuk memenuhi permintaan 4
pelanggan tetapnya. Satu kg kerupuk dijual 20 ribu rupiah. Kendala
yang dihadapi selain cuaca, juga
harga bahan yang kadangkala naik
tapi konsumen tutup mata dan
tetap meminta harga yang sama.
Namun Ibu Bahriah percaya kualitas
kerupuknya berbeda karena banyak
yang mengatakan bumbunya lebih
berasa. Bahkan kerupuk yang remuk
pun tetap ada peminatnya dengan
harga 15 ribu rupiah per kg.

Awal mencoba Ibu Bahriah
berkali-kali gagal sampai menemukan komposisi yang tepat
baik rasa maupun hasil yang
mengembang sempurna saat
digoreng. Ibu Bahriah dan suami
kompak merintis usahanya. Ibu
yang memasak dan mengelola
keuangan, bapak yang mengantar
dagangan.

Ukuran sejahtera bagi Ibu Bahriah
adalah jika sudah bisa memenuhi
semua impiannya, sementara beliau
masih punya impian yang ingin
diwujudkan, diantaranya adalah
ingin usaha makin maju agar beliau
bisa berangkat umrah ke tanah suci
dan membeli tanah untuk memperbesar usahanya juga membuka
cabang produksi.

Kini dalam sehari saat cuaca
bersahabat atau tidak hujan,
beliau bisa menghasilkan 10 kg

BAHRIAH
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HAMSIAH
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Mengejar Rezeki
Sambil Lestarikan
Warisan
Budaya Negeri
Ibu Hamsiah
(Pengrajin Songket)

Jl. P. Bendahara RT 001/RW000,
Desa Tenun Samarinda, Kec. Samarinda
Seberang, 75133, Samarinda
Telp: 0853 8910 7607
Harga Produk:
Rp300.000,- sampai Rp500.000,-

Songket Samarinda tidak
kalah populer dibandingkan dengan songket dari
daerah lainnya. Keunikan
kain songket Samarinda
memiliki nilai jual tinggi dan
membuat kain indah ini
layak untuk terus dijaga
kelestariannya.
Lewat tangan Ibu Hamsiah
yang meneruskan usaha
songket turun temurun milik

mertua, warisan budaya ini
turut terjaga keabadiannya. Ibu Hamsiah menuturkan perbedaan songket
asli dengan songket biasa
adalah songket asli menggunakan benang sutera
sehingga harganya lebih
mahal sekitar 500 ribu
rupiah sedangkan songket
biasa terbuat dari benang
katun dengan harga lebih
rendah sekitar 300 ribu

rupiah. Untuk benang
songketnya, beliau biasa
membeli dari Jakarta atau
Bandung dengan harga
1 pak mencapai empat
juta-an.
Untuk menenun songket
sepanjang 4 meter, Ibu
Hamsiah membutuhkan
waktu 3 hari. Sekali produksi biasanya menghasilkan 30 lembar kain yang
akan dipotong dan dijahit
menjadi sarung. Setelah
itu songket diberikan ke
pengepul untuk diberi
merek dan dipasarkan.
Namun ada juga pelanggan
yang memesan songket
langsung ke Ibu Hamsiah.
Selain sarung, songket
j u g a b i s a d i g u n a ka n
untuk membuat baju, rok
atau jubah untuk acara
pernikahan.
Produksi biasanya dilakukan berdua dengan sang

mertua, tak jarang juga
dibantu anak pertama.
Meski suami tidak terjun
langsung dalam produksi,
namun beliau sangat
mendukung aktivitas Ibu
Hamsiah ini. Sebetulnya
jika lokasi memungkinkan
Ibu Hamsiah berharap bisa
menambah alat tenun,
namun untuk saat ini belum
bisa dilakukan karena tempat produksi yang sempit.
Selain itu masih banyak
mimpi yang ingin beliau
raih seperti ingin menjual
kain tanpa pengepul, ingin
menyekolahkan anak setinggi mungkin, membesarkan usaha dan yang tak
kalah penting, mengunjungi
tanah suci untuk beribadah
umrah.
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Hidup Lebih Baik

Lewat Manik Cantik
Manik-manik cantik sangat erat
hubungannya dengan budaya
Kalimantan. Kreasi manik-manik
seringkali kita jumpai dalam berbagai aksesori khas Kalimantan. Tak
heran jika Ibu Siti Norhani berkeinginan kuat untuk menguasai kerajinan ini.
Diawali 10 tahun lalu, Ibu Siti membeli sebuah aksesoris manik-manik
dan mempelajari secara otodidak
cara pembuatannya. Sesampainya di rumah beliau bongkar dan
beliau pelajari tanpa henti hingga
3 hari sampai tekanan darah beliau
turun. Untungnya kejadian tersebut
berujung manis. Dengan modal 200
ribu rupiah untuk merintis usahanya, kini Ibu Siti sudah bisa menuai
hasilnya. Dalam sehari Ibu Siti bisa

menghasilkan 10 buah tas cantik
asalkan semua bahannya lengkap tersedia dan menggunakan
manik siap pasang. Kalau Ibu Siti
harus menganyam manik sendiri
kira-kira 1 tas beliau selesaikan
dalam 1 minggu. Soal motif beliau
mengikuti permintaan pelanggan.
Dalam sebulan beliau mengaku
bisa menjual 20 buah tas kadang
lebih tergantung produktivitas para
pengrajin. Produk yang sudah jadi,
dipasarkan melalui sosial media juga
di toko langganan.
Ibu Siti juga rajin mengikuti pameran karena cukup membantu penjualan produknya. Biasanya untuk
memenuhi permintaan pelanggan
yang melonjak menjelang lebaran Ibu Siti memberdayakan para

tetangga untuk membantu, tentunya
sesudah beliau ajari terlebih dahulu.
Selain tas, Ibu Siti juga membuat kreasi
baju manik-manik, namun khusus baju,
pesanan hanya datang menjelang
Kartini-an atau Agustus-an. Ibu Siti
bahkan pernah membuat kreasi taplak
meja sepanjang 1000 m yang masuk
dalam rekor MURI. Menyadari akan
potensi bisnis manik-manik yang tak
ada matinya, Ibu Siti berharap
usahanya makin maju dan suatu saat
nanti bisa mempunyai toko khusus
untuk tas kreasi beliau.

Ibu Siti Norhani
(Pengrajin Tas Manik-Manik)

Jl. Manunggal III RT 008, Dsa Harapan Baru,
Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda
Telp: 0823 2338 2601
Harga Produk:
Rp150.000,- sampai Rp350.000,-

SITI NORHANI
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Wanita yang Menginspirasi dari

Sulawesi

Rumah Adat Tongkonan
Toraja, Sulawesi Selatan
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14 Tahun
Usaha Mebel
Banting
Setir ke
Usaha Roti
Ibu Nurul Huda
(Produksi Roti)

BTN Wirabuana Indah Blok H1 no 59 A,
Kendari
Telp: 0852 7533 5996
Harga Produk:
Rp1.000,- sampai Rp8.000,-

Terkadang dalam hidup, kita harus
berani melakukan perubahan total
atau banting setir demi mencapai
tujuan. Inilah yang terjadi pada Ibu
Nurul
Huda. dalam hidup, kita
Terkadang

IBU DASRI

NURUL HUDA
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harus berani melakukan peruSelama
tahun
menjalankan
usaha
bahan14
total
atau
banting setir
mebel,
memasuki
tahun
2010
beliau
demi mencapai tujuan
memutuskan pindah haluan ke usaha
roti. Alasannya tak lain karena, tidak
seperti mebel, roti dibutuhkan orang
sehari-hari. Disamping itu Ibu Nurul
juga sudah punya keahlian membuat
roti dari orang tuanya yang dulunya
pengusaha roti.
Diawali dengan membeli mesin bekas
milik saudara yang mempunyai pabrik
roti di Makassar, Ibu Nurul mengawali
usaha rotinya. Kendala yang sering
dihadapi adalah bahan baku yang
susah, kadang Ibu Nurul tidak bisa
mendapatkan coklat untuk isian roti.
Selain itu untuk menjadikan rotinya
lembut dan berbeda dengan pesaing,
Ibu Nurul menggunakan satu merek
pengembang yang hanya tersedia

di satu toko, jadi kalau sampai stok
di toko tersebut kosong beliau tidak
punya penggantinya.
Untuk sementara roti dipasarkan ke
kios-kios dan toko sembari menunggu
ijin PIRT keluar sebagai syarat untuk
masuk ke supermarket.
Selama hampir 10 tahun menjalankan usaha, kini jerih payah Ibu Nurul
sudah bisa dinikmati. Jika dulu tempat
produksi masih menumpang kini sudah
milik sendiri dan lebih luas, dulu motor
hanya satu kini bertambah menjadi
2, Ibu Nurul pun bisa menyekolahkan
anak hingga perguruan tinggi. Itulah
sebabnya Ibu Nurul tidak keberatan
jika dikatakan sudah meraih sejahtera.
Mimpi yang ingin beliau wujudkan
selanjutnya adalah menunaikan ibadah
haji berdua suami.
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Suami Berpulang,
Terus Berjuang bagi
Masa Depan
7 Buah Hati
Tidak pernah terbayang sebelumnya di benak Ibu
Samlah, saat 4 tahun lalu suami tercinta, harus
pergi untuk selamanya karena sakit dan meninggalkan 7 orang anak yang masih membutuhkan
banyak biaya.
Untungnya sejak muda beliau sudah terbiasa
membantu ibunda yang merupakan pengrajin
tenun Buton. Dari tenun lah beliau membesarkan
7 putranya. Kini sudah lebih dari 10 tahun Ibu
Samlah menekuni kerajinan ini.
Ibu Samlah
(Pengrajin Tenun Buton)

Jl. Lingkungan Tapana Batu Kelurahan Sukonayo RT 03/03,
Kecamatan Kokalukuna, Baubau, Sulawesi Tenggara
Telp: 0812 4126 2991
Harga produk: Rp300.000,-

Kreasi tenun Ibu Samlah makin lama makin dikenal dari mulut ke mulut. Tiap hari pasti ada saja
yang datang untuk membeli produknya. Bahkan
hari-hari menjelang lebaran biasanya permintaan
makin meningkat. Tiap lembar kain yang beliau
hasilkan dijual dengan harga 300 ribu rupiah.

Ciri khas tenun Buton terletak pada warnanya
yang lebih berani.
Bagi masyarakat Buton, tenun memiliki nilai
lebih dari sekedar kain penutup, kain tenun juga
berfungsi sebagai media hubungan sosial. Semua
aktivitas penting dilakukan menggunakan tenun,
mulai dari kelahiran hingga kematian. Secara
umum ada 2 motif tenun yang berbeda, garis
panjang untuk wanita dan motif kotak-kotak
untuk pria.
Untuk memenuhi pesanan, Ibu Samlah dibantu
Ibunda yang masih gesit dan cekatan. Bahkan
tidak semua penenun mampu menyelesaikan
tenunan dalam waktu 4 sampai 5 hari seperti
yang biasa dilakukan sang ibu. “Selama masih
bisa saya akan terus menenun,” kata sang Ibu.

SAMLAH
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KASMAWATI
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Sediakan Lapangan Kerja
Bagi Kerabat dan Saudara
Siapa tak kenal kue bipang? Jajanan manis
dari beras ketan ini disukai semua kalangan
mulai dari anak-anak hingga orang tua.
Kue bipang konon berasal dari Cina, dalam
Bahasa Mandarin terdiri dari kata Bi yang
berarti beras dan Pang yang berarti wangi.
Sebelum menjalankan usaha kue bipang,
Ibu Kasmawati menjadi karyawan yang
membantu pembuatan kue bipang. Baru
menginjak tahun 2008 lah beliau merintis
usaha kue bipang sendiri.
Dari usaha ini, Ibu Kasmawati bisa memberdayakan saudara, kerabat bahkan
mertua dan memberikan penghasilan
tambahan bagi mereka. Total produksi
dibantu oleh 20 orang karyawan. Produksi
dilakukan mulai jam 8 pagi hingga 11
malam, harinya tidak menentu, berdasarkan banyak sedikitnya pesanan. Biasanya

pelanggan datang ke tempat usaha Ibu Kasmawati untuk
membeli produk, kemudian dijual lagi ke luar. Bahkan kue
bipang Ibu Kasmawati rutin menjadi pelanggan tetap
Pekan Raya Jakarta setiap tahun.
Meski pernah terpuruk karena gempa bumi di Palu
yang membuat pemasaran tersendat, Ibu Kasmawati
tak putus asa dan tetap semangat walau harus
memulai usahanya dari nol lagi. Saat ini keinginan
terbesar Ibu Kasmawati adalah memiliki label
kemasan produk bipang yang bagus, agar bisa
diterima di toko-toko souvenir sehingga harga
bipang bisa naik. “Kalau harga bisa naik, upah
karyawan pun bisa naik,” tutur Ibu Kasmawati.
Ibu Kasmawati juga ingin punya armada
sendiri agar jangkauan pemasaran makin
luas lagi.

Ibu Kasmawati
(Produksi Bipang “Sakira”)

Bontocinde, Desa Panakkukang,
Kec. Palangga, Kab. Gowa, Makassar
Telp: 0852 5646 9382
Harga Produk:
Rp6.000,- / plastik
(Isi 20 bipang)
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Biarpun Susah, Jangan
pernah Menyerah
Ibu Husnia
(Produksi Gula Gula Ganepo “Cahaya Nur”)

Walampang Bulubulu, RW003, Pangkaljene, Makassar
Telp: 0852 9887 4576
Harga produk: Rp5.000,-

Wujudkan
Perubahan
dengan
Resep
Warisan
Bagaimana jika tiba-tiba Anda
menemukan jajanan masa kecil?
Pasti ingatan Anda langsung
melayang ke momen-momen
spesial saat kanak-kanak bukan?
Lain halnya dengan Ibu Husnia,
ketika mengingat jajanan yang
sering dibuat mendiang nenek,
beliau justru membuatnya dan
menjadikannya sebagai ladang
rezeki.
Didorong keinginan besar untuk
menambah pemasukan demi

membantu suami, mulailah
Ibu Husnia membuat gula-gula
ganepo. Gula-gula Ibu Husnia
terbuat dari gula pasir dengan
rasa air kelapa dan campuran
sedikit kacang, tanpa pemanis
buatan jadi aman dikonsumsi
anak-anak. Proses pembuatannya tidak mudah, sangat bergantung pada takaran. Walau
Ibu Husnia pernah mengajarkan
pada tetangga namun hasilnya
jauh dari gula-gula buatan Ibu
Husnia.
Suami Ibu Husnia yang berprofesi sebagai tukang bangunan
ikut membantu memasarkan
produk ke warung-warung, toko
roti, menjelajah daerah-daerah
terpencil hingga ke kota.
Awalnya beliau keliling menggunakan sepeda, namun berkat
usahanya yang terus berkembang pemasaran bisa dilakukan
dengan motor. Kini dibantu oleh
8 orang karyawan, dalam sehari
produksi gula-gula ganepo bisa

mencapai 290 bungkus. Rumah
dan 3 buah motor adalah sebagian dari hasil jerih payah Ibu
Husnia selama ini.
Kendala yang tak bisa dihindari
Ibu Husnia adalah ketika harga
gula naik drastis, mau tak mau
beliau harus menaikkan pula
harga jualnya. Kendala lainnya
adalah cuaca, hujan menghambat pemasaran karena Bapak
tidak bisa keliling dengan motor
nya. Maka harapan Ibu Husnia
dalam waktu dekat adalah
memiliki mobil operasional untuk
memperlancar pemasaran dan
yang pasti membesarkan usahanya juga menuntaskan sekolah
anak-anak hingga jenjang yang
paling tinggi.

HUSNIA

214

KABI
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Menjemput Rezeki
dengan Kreasi Ciput
Wanita berkerudung atau
pemakai hijab pasti tak asing
lagi dengan ciput. Ciput adalah dalaman (inner) kerudung
yang berfungsi untuk menutup rambut dengan sempurna
atau menahan posisi kerudung.
Seiring dengan perkembangan
model busana muslim, fungsi
ciput pun makin berkembang
yaitu untuk mempermanis
tampilan hijab.
Salah satunya adalah ciput
hasil kreasi Ibu Kabi. Berbeda
dengan ciput pada umumnya
yang disulam sesuai contoh,
Ibu Kabi justru memaksimalkan
kreativitasnya untuk menciptakan aneka bentuk ciput yang
berbeda dari model pasaran.

Tak hanya ciput, beliau juga ahli
membuat songkok atau turban.
Bahkan beliau menamai hasil
kreasinya dengan sebutansebutan unik, seperti songkok
cinta atau songkok parabola.
Disebut “cinta” karena sulaman
dari atas dan dari bawah bertemu di tengah, baru kemudian
disimpang. Ketika digunakan,
semua suka, maka dinamakan
songkok cinta. Keterampilan
menyulam sebenarnya didapatkan Ibu Kabi secara turun temurun dari zaman nenek dan
orang tuanya yang memang
memiliki keahlian sulam menyulam. Namun sejak 10 tahun
silam, dari menyulam songkok, Ibu Kabi menambah varian
produknya dengan mencoba

menjahit ciput . Kain yang
digunakan bervariasi dari jenis
beludru, tile, organdi dan renda
yang dibelinya di pusat kota,
Makassar. Dalam menangani
produksi saat ini Ibu Kabi
dibantu 3 penjahit, ada masanya
karyawan mencapai 50 orang
namun lambat laun berkurang
karena mereka menikah dan
berhenti bekerja.
Dalam sehari Ibu Kabi bisa memproduksi 100 hingga 150 produk,
biasanya Ibu yang membuat
pola dan menggunting, sisanya
diserahkan pada karyawan. Ibu
Kabi sangat bersyukur dari
usahanya beliau mampu
memenuhi kebutuhan anakanak hingga tamat sekolah
dan bekerja. Beliau berharap
suatu saat nanti punya toko
sendiri dan anak-anak ada yang
meneruskan usahanya.

Selama masih bisa bergerak,
saya mau terus bekerja

Ibu Kabi
(Pengrajin Sulaman Ciput)

Bucinri, RT 001/007, Mapasaile, Pangkajene,
Makassar
Telp: 0823 4927 260
Harga produk: Rp10.000,- sampai Rp150.000,-
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Wanita Istimewa dari

Bali

Kebun Raya
Pura Jagatnatha
Bali

-
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Geluti Usaha Sprei Lukis
Hingga Pelanggan
Sampai Malaysia
Naik turun dalam bisnis memang
sudah biasa. Namun merugi hingga
ratusan juta akibat ditipu orang
dan membuat bangkrut sampai
mengharuskan pulang kampung
adalah lain cerita. Inilah yang terjadi pada Ibu Ely Kustiawan saat
menjalankan usaha batik. Dua
tahun setelah kepulangannya ke
kampung halaman, beliau memutuskan kembali lagi ke Bali dan
mencoba peruntungan dengan
membuat sprei lukis. Bermodalkan
150 ribu rupiah juga pembiayaan
yang didapatnya, beliau memulai
usaha barunya.
Modal pertama beliau belikan
kain. Setelah kain tersedia kemudian dilukis menggunakan kuas
dari bambu yang dipipihkan.
Pewarnaan menggunakan pigmen warna dengan tambahan

pewarna batik, untuk menimbulkan kesan luntur kadang dicampur
air. Motif bisa sesuai kemauan
pelanggan namun khusus untuk
pemesanan dengan kuantitas
tertentu.
Awalnya Ibu Ely berkeliling sambil menawarkan produknya ke
rumah-rumah. Digigit anjing saat
memasarkan produknya adalah
salah satu pengalaman tak terlupakan bagi beliau. Kini pelanggan Ibu Ely bertambah dari para
reseller online juga pelanggan dari
usaha sebelumnya yaitu batik.
Bahkan salah satu pelanggannya
dari Malaysia masih setia dengan
produk Ibu Ely hingga saat ini.
Meski Ibu Ely dan suami mahir
menjahit, untuk memenuhi permintaan pelanggan kadang beliau
sampai kewalahan dan dibantu

2 penjahit lainnya. Kini Ibu Ely
sudah punya kios di pasar, meski
sibuk mengurus kios beliau juga
tetap aktif menangani produksi.
Sebagai pengusaha tentunya
beliau ingin mengembangkan
usahanya, menambah karyawan
juga memperbanyak kios baru.

ELY KUSTIAWAN
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Yang penting
terus berjuang
dan jalani proses

Ibu Ely Kustiawan
(Pengrajin Sprei Lukis)

Jl. Gelogor Carik, Pasar Kangkung,
No: Blok Tengah, Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Bali 80221
Telp: 0813 3777 6727
Harga Produk:
Rp50.000,- sampai Rp90.000,-

AHYATI
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Menyendok
Rezeki dari
Kerajinan
Sendok Kayu

pada permintaan pelanggan. Prosesnya adalah
kayu dipecah kemudian digambar menggunakan
spidol, diukir dan diamplas sebelum akhirnya
melalui proses finishing. Mulanya Ibu Ahyati
menawarkan produk langsung ke toko-toko, 10
hari kemudian jika hasilnya memuaskan toko akan
memesan kembali. Kini pesanan berdatangan
diantaranya dari Denpasar dan Ubud. Beliau
bahkan sudah memiliki 4 pelanggan tetap dari
pasar Kumbasari Denpasar dan 2 pelanggan
dari Ubud.

Banyak bahan yang bisa digunakan sebagai
pembuatan sendok. Kayu, aluminium hingga
baja anti karat. Namun tahukah Anda, sendok
berbahan kayu justru paling banyak memberi
manfaat. Disamping lebih aman untuk kesehatan, permukaannya yang tidak tajam ramah
untuk panci atau wajan dengan lapisan bahan
anti lengket. Sendok kayu juga tahan panas
sehingga aman saat terkena suhu tinggi, itulah
sebabnya banyak ahli masak lebih memilih sendok berbahan kayu dibanding lainnya.

Produksi yang dilakukan tiap hari dibantu oleh 8
orang karyawan. Sistemnya adalah, Ibu Ahyati
memberikan bahan, mereka mengerjakan sendiri,
saat sudah selesai barulah digaji. Jika karyawan
tidak ada modal, Ibu Ahyati siap memberikan modal. Ibu Ahyati merasa masih jauh dari
sejahtera, masih banyak mimpi yang ingin
beliau raih diantaranya membesarkan usaha,
membeli rumah tinggal dan beribadah umrah
ke tanah suci.

Adalah Ibu Ahyati, salah satu pengrajin sendok
kayu di Bali. Beliau sudah menjalankan usaha
ini selama 6 tahun lamanya. Bahan yang digunakan biasanya kayu kelapa, kayu mangga,
kayu sawo, kayu asem atau kayu jati tergantung

Ibu Ahyati
(Pengrajin Sendok Kayu)

Banjar Dinas Mandarsa, Dusun Sumberpao,
Desa Sumberkima, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali
Telp: 0813 2515 2509
Harga Produk: Rp500,- sampai Rp10.000,-

MADE SUNDARINI
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Mengajak
Warga
Hidup Makmur
Lewat
Budidaya
Jamur
Bali dengan daerah wisatanya yang
mendunia, membuat sebagian besar
penduduknya memanfaatkan peluang
dalam usaha kuliner, penginapan
juga souvenir. Namun tidak dengan
Ibu Made Sundarini. Sejak setahun
yang lalu beliau dan suami menekuni
budidaya jamur.

Ibu Made Sundarini
(Pembudidaya Jamur)

Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu,
Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng, Bali
Telp: 0877 6223 6286
Harga produk: Rp15.000,- Per Kilo

Ibu Made Sundarini memulai budidaya jamur ini karena usaha yang
sebelumnya tidak berhasil bahkan
membuat beliau berdua bangkrut.
Rumah dan mobil terjual, malah anak
yang saat itu duduk di bangku SMK

dan perguruan tinggi terpaksa keluar
dari kos karena Ibu Made tak bisa
membayar uang sewa kos mereka.
Jika mengingat masa-masa sulit itu
Ibu Made benar-benar sedih. Akhirnya
seorang teman menawari usaha
budidaya jamur. Ibu Made dan suami
pun mencobanya dan membuahkan
hasil positif hingga sekarang. Bahkan
jamur Ibu Made jadi idola di pasar
berkat kualitasnya yang bagus, tebal,
tidak mudah pecah dan tidak seperti
jamur pada umumnya yang hanya
tahan sehari, jamur Ibu Made tahan
hingga 2 hari.
Dalam satu periode penanaman
yaitu maksimal 4 bulan, jamur dapat
dipanen beberapa kali. Panen terbanyak biasanya dihasilkan di bulan
1 dan 2 karena bisa mencapai 50 kg.
Pemasaran belum merambah area
luar Bali karena hingga saat ini masih
kewalahan menangani permintaan
di sekitar Bali. Kini Ibu Made dan
suami sudah memiliki 5 cabang lahan
budidaya jamur yang dijaga oleh
karyawan. Ibu Made dan suami tak
pelit berbagi ilmu bagi siapapun, jika
ada yang mengajak beliau bekerja

sama maka dengan senang hati akan
mengajari prosesnya. Ibu Made dan
suami bahkan seringkali membina
masyarakat dari luar daerah. Mereka
membeli bibit pada Ibu Made, diajari prosesnya sampai bisa, hingga
dibantu pemasarannya. Seperti yang
saat ini sedang beliau lakukan, untuk
5 orang binaannya.
Ibu Made dan suami masih terus
berjuang meraih sejahtera. Beliau
ingin menjadikan usahanya terus
berkembang dan suatu saat nanti
bisa membuka restoran khusus dengan menu berbahan baku jamur.

Lewat Budidaya Jamur,
saya bisa turut
berdayakan masyarakat

Dari
Kemoceng
Menjadi
Kerajinan yang
Menguntungkan
Berbagai kreasi unik berupa kalung,
topi, dream catcher, bowl yang terbuat dari bulu, kerang, rumputrumputan menghiasi rumah produksi
Ibu Ni Luh Putu Agustini. Usaha yang
sudah beliau jalankan selama 5 tahun
ini adalah usaha turun temurun dari
keluarga. Awalnya Ibu Agustini dan
suami meneruskan usaha nenek
memproduksi kemoceng bulu ayam,
namun lama kelaman Ibu Agustini
berinisiatif untuk mengembangkan
variasi produk dari bahan yang sama.
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Mulanya Ibu Agustini membuat
sampel dan hasil kreasinya dijual
ke 3 artshop di Tegalalang. Ternyata
sampel disambut baik dan pesanan
nonstop berdatangan dari tamutamu artshop yang bersangkutan.

yang menyiapkan bahan.
Dengan kondisi saat ini Ibu Agustini
merasa sudah bisa dibilang sejahtera,
namun beliau masih punya mimpi
ingin punya rumah tinggal dan
rumah produksi milik sendiri juga
tidak mengontrak lagi.

Kini Ibu Agustini malah sudah beberapa kali mengekspor produknya ke
Perancis dan Jepang. Para pelanggan mancanegara tersebut jatuh
hati begitu mengenal produk Ibu
Agustini dari sosial media.
Proses yang dilalui biasanya Ibu
Agustini mengirimkan foto-foto hasil
kreasinya untuk dipilih para pelanggan tersebut, atau bisa juga mereka
yang mengirimkan foto untuk diikuti
oleh Ibu Agustini. Setelah desain
terpilih, mereka akan mentransfer
deposit 50% dan melunasi pembayaran setelah semua barang
dikirimkan lewat kargo. Kini 10
tukang rajut membantu Ibu Agustini
dalam menangani produksi. Dalam
sehari Ibu Agustini sendiri bisa menghasilkan 25 pcs produk dibantu suami

Ibu Ni Luh Putu Agustini
(Pengrajin Aksesoris Bali)

Perum. Cempaka Mas, Blok H, No. 10
Dalung, Bali
Telp: 0812 4642 7148
Harga Produk:
Rp30.000,- sampai Rp300.000,-

NI LUH PUTU A.
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Wanita Pemberdaya dari

Nusa Tenggara Timur

Pulau Padar
Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
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HERLOFINA

230

Kain Mahar
Jadi Awal
untuk
Bersinar
Inspirasi bisa datang kapan saja dan
dimana saja, seperti Ibu Herlofina
misalnya, melihat banyaknya wanita
Kupang yang terbiasa memakai
sarung dan selendang namun tanpa
aksesoris, menumbuhkan ide untuk
membuat tas yang senada dengan
sarung.

Ibu Herlofina Makherati Ala
(Pengrajin Tas Tenun)

RT012/06, Oesu’u, Kel. Tuatuka,
Kec. Kupang Timur, Kab Kupang
Telp: 0853 3765 7123
Harga produk:
Rp35.000,- sampai Rp1.000.000,-

Pada dasarnya Ibu Herlofina memang
hobi menjahit pakaian sejak dulu,
namun untuk menjahit tas, beliau
belajar secara otodidak. Tidak mainmain, yang pertama menjadi bahan
percobaan adalah kain mahar pernikahan! Untungnya aksi coba-coba
ini tidak sia-sia, karena berawal dari
kain mahar, usaha Ibu Herlofina makin
bersinar.

Mulanya Ibu Herlofina masih menjahit
secara manual, begitu mendapatkan
tambahan modal pembiayaan, beliau
langsung belikan mesin jahit. Tenun
khas Kupang yang terbilang mahal
sebagai bahan tas menjadi kendala
tersendiri. Mesin jahit yang tersedia
pun belum bisa digunakan untuk menjahit kulit tebal untuk aksesoris tas,
sehingga jarum seringkali patah dan
menghambat proses produksi. Namun
tas atau dompet yang sudah jadi
selalu habis terjual karena produk Ibu
Herlofina banyak digemari dan masih
jarang dijumpai. Pembeli sebagian
besar adalah warga sekitar, untuk
menitipkan pada reseller Ibu belum
mampu karena produk selalu habis
terjual. Dulu Ibu Herlofina seringkali
menawari ibu-ibu untuk membuat
selendangnya menjadi tas agar serasi
dengan sarung, kini tanpa menawari
pun Ibu sudah kewalahan menangani
produksi.
Kini hampir 3 tahun Ibu Herlofina
menjalankan usaha ini dan masih
menangani produksi seorang diri.
Biasanya untuk melakukan produksi
beliau menunggu waktu luang saat

semua pekerjaan rumah selesai dan
anak-anak sudah tidur. Dalam satu
hari biasanya beliau bisa membuat
1 buah tas. Satu lembar kain bisa
beliau sulap menjadi 3 atau 4 dompet.
Ibu Herlofina berharap suatu saat
bisa memiliki toko untuk produknya yang unik dan memiliki motif
berbeda dari tas lain. Beliau juga
sudah berencana tahun ini menargetkan promosi besar-besaran untuk
produknya. Semoga langkah tepat
Ibu Herlofina membuat mimpinya
lebih cepat terwujud.

Niat tanpa aksi
tidak akan berhasil
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Tekun Menenun
Agar Buah Hati
Bisa Sekolah Tinggi

Wanita istimewa dari Kupang
bernama Ibu Coba ini sebelum
menggeluti usaha tenun pernah bekerja di Malaysia selama 2
tahun namun karena tidak betah
beliau memutuskan untuk kembali
ke tanah air. Sejak SMP sebetulnya Ibu Coba sudah jatuh cinta
pada tenun dan sengaja mempelajari tenun dengan mengikuti
kursus di Sumba Timur. Hanya
dalam waktu satu bulan beliau
sudah menguasai teknik tenun
bahkan sudah menghasilkan satu
buah tenunan kreasi sendiri.
Awalnya tenun Ibu Coba dipasarkan dari kantor ke kantor juga
dipromosikan oleh teman-teman
dekat. Seorang keluarga dari

Sumba yang bekerja di kantor
walikota memperkenalkan tenun
Ibu Coba ke teman-temannya
membuat pelanggan semakin
bertambah. Hingga kini pesanan
paling banyak datang dari para
karyawan kantor walikota, bahkan
dari Ibu walikota sendiri.
Jika tenun Sumba terkenal dengan
motif kudanya, tenun Kupang terkenal dengan motif bunga Sepe,
dan Ibu Coba berkreasi hanya
menggunakan benang dengan
pewarna alami sehingga tidak
mudah pudar atau luntur. Ibu Coba
bahkan pernah mengikuti lomba
tenun dan berhasil menjadi juara
pertama untuk tenun bermotif
orang kreasi beliau.

Untuk membuat tenun sepe
biasanya menghabiskan waktu 3
hari, sementara dalam satu bulan,
dibantu 2 karyawan yang bertugas
menggulung benang, Ibu Coba bisa
menghasilkan kurang lebih 3 kain
per bulan. Meski produksi pernah
terhenti karena kekurangan modal
di tahun 2010, namun Ibu Coba
tak putus asa, dengan tambahan
modal yang beliau dapat dari pembiayaan Ibu Coba dapat bangkit
lagi. Ibu Coba tak pelit berbagi
ilmu, mengajari calon karyawan
sampai mahir adalah hal biasa,
bahkan ada seorang karyawan
yang mahir dan merintis usaha
sendiri beliau tidak keberatan.
Saat membahas mengenai mimpi,
Ibu Coba mengaku ingin membuka
toko tenun sendiri dan membesarkan warung sembako miliknya, agar anak bisa sekolah sampai
Perguruan Tinggi.

Ibu Yacoba
(Pengrajin Tenun Kupang)

Lasiana, RT 024/ RW 006, Kel. Lasiana,
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
Telp: 0823 4007 6053/ 0813 3744 1745
Harga Produk:
Rp200.000,- sampai Rp600.000,-

YULITA REMO
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Kopiah
Bermotif
Tenun
Membawa
Untung
Menjalankan usaha membutuhkan
ide-ide kreatif. Tanpa sentuhan kreativitas bisa dipastikan akan kesulitan
menghadapi persaingan.
Ketika suami Ibu Yulita berkunjung ke
Kabupaten Manggarai-Kupang dan
membawa pulang kopiah bermotif
khas Manggarai, saat itulah ide kreatif
itu muncul. Bapak berinisiatif untuk
membuka usaha kopiah namun dengan
kain tenun.
Kebetulan Bapak dan Ibu mahir menjahit, maka ide tersebut pun direalisasikan. Perjuangan selanjutnya adalah menitipkan produk ke toko. Tak

semua toko mudah menerima produk
baru, maka Bapak pun aktif mempromosikan produk ke toko-toko.
Ternyata salah satu toko menerima
dan tak sampai 1 minggu kopiah Ibu
Yulita laku. Hingga saat ini kerjasama
dengan toko tersebut terus terjalin
dengan baik.
Meski belajar secara otodidak, namun
Ibu Yulita dan suami terbukti serba
bisa. Selain kopiah beliau juga membuat aneka topi, gantungan kunci dan
tas. Namun diantara semua produk,
kopiah lah yang paling laku. Hampir
setiap bulan kopiah di toko ludes terjual, biasanya pesanan datang dari
Labuan Bajo, Ende dan Maumere. Tak
jarang pelanggan atau pihak toko
menyediakan kain untuk dibuatkan
kopiah.
Tiga orang karyawan yang ratarata tetangga, membantu Ibu Yulita
menangani produksi setiap hari. Ibu
dan Bapak biasanya memberikan
pelatihan dulu pada para karyawan
sebelum terjun langsung ke produksi.
Dalam sehari produksi bisa menghasilkan 40-50 pcs kopiah.

Kendala yang dihadapi adalah harga
kain yang makin melambung. Sebelum
krisis moneter Bapak dan Ibu bisa
menjual kopiah dengan harga hanya
5 ribu rupiah karena bahan yang jauh
lebih murah.
Dari kerajinan Kopiah yang dijalaninya
selama belasan tahun, Ibu Yulita bermimpi memiliki toko untuk menjual
produknya sendiri. Namun demikian,
Ibu Yulita mengaku sudah sejahtera
karena memilki tempat tinggal yang
nyaman, bisa memenuhi kebutuhan
keluarga dan dapat membantu sesama. Baginya, sejahtera tidak dilihat
dari harta karena yang terpenting
adalah sudah merasa terpenuhi.

Ibu Yulita Remo
(Pengrajin Kopiah)

Lasiana, RT 004/ RW 002 Kel. Lasiana,
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
Telp: 0821 4641 1784
Harga produk:
Rp40.000,- sampai Rp100.000,-

Langkah Tepat
Wujudkan Niat Baik
Lebih Cepat
Kini dan nanti,
BTPN Syariah terus berusaha membantu nasabah
yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.
Bersama-sama kami mengupayakan mimpi dan niat baik
wanita Indonesia agar dapat lebih cepat terwujud
dengan cara yang tepat.

