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Dari tangan mereka asa ribuan keluarga kembali menyala. Dari kerja keras
mereka, ribuan anak mempunyai bekal meraih mimpi dan cita-cita. Lembutnya
kasih sayang mereka teduh mengayomi. Kerasnya tekad meraih sejahtera
menjadi kibar semangat untuk terus melahirkan karya dan semburat pesona.
Mereka adalah pemberdaya sejati, penggerak roda ekonomi. Dari mereka
semua cerita ini bermula; dan dari mereka jua kumpulan cerita ini menjadi
penuh warna dan sarat makna, menginspirasi kami untuk terus melakukan
inovasi agar mereka tumbuh dan menjadi kebanggaan negeri.
Teruslah berkarya dengan ketulusan hati. Karena di setiap bulir keringat yang
mengalir, ada harapan masa depan yang lebih baik perlahan bergulir.
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SUMATERA BARAT
Sumatera Barat merupakan rumah bagi etnis Minangkabau. Di sini pernah berdiri kerajaan
Pagaruyung yang melahirkan banyak ulama, termasuk salah satunya Tuanku Imam Bonjol
yang menjadi motor penggerak perang Padri melawan penjajah. Selain budaya Islam yang
kuat, Sumatera Barat juga terkenal dengan sistem matrilineal yang begitu menjunjung
tinggi ibu dan peran wanita dan kehidupan sosial. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi seni
dan budaya di daerah ini. Dari tangan-tangan wanita perkasa Sumatera Barat lahir begitu
banyak seni kerajinan hingga kuliner khas yang bisa kita nikmati.
Foto: Istana Pagaruyung, Batusangkar
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Menapak Mimpi
dengan Sandal Bukittinggi
Selain kulinernya yang mendunia, para pelancong juga mengagumi panorama alam dan
kesenian tradisional di Sumatera Barat. Salah satu ikon wisata di provinsi ini adalah jam
gadang di Kota Bukittinggi. Cuaca sejuk dan panorama alam di Bukittinggi ini meninggalkan
kenangan terindah bagi wisatawan. Apabila sudah puas menelusuri keindahan panorama di
pelosok Bukittinggi, alangkah eloknya jika Anda memborong oleh-oleh di Pasar Aur Kuning
di Bukittinggi.
Pasar ini adalah surga belanja lantaran harganya tidak menguras kocek konsumen.
Barang-barang yang dijual pun beraneka macam. Elva Susanti, misalnya, adalah pengrajin
sandal yang berjualan di Pasar Aur Kuning. Dalam menjalankan bisnisnya ini, Elva dibantu
oleh suaminya, Afriandi, dan telah menekuni usahanya sejak tahun 2000. Cikal bakal bisnis
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mengantarkan sandal ke para pelanggan. Hal ini sengaja
dilakukan untuk menjaga tali silaturahmi selain itu juga untuk
mendengarkan langsung masukan dari pembeli mengenai
kualitas produk mereka dan tren sandal yang sedang
diminati.

ini bermula saat Afriandi belajar membuat sepatu dari
seorang pengrajin di kampung halamannya, Kota Pariaman,
Sumatera Barat. Setelah merasa cukup mahir, Afriandi di
tahun 1989 merantau ke Bukittinggi.
Pasangan suami-isteri ini pun berkolaborasi memproduksi
sepatu dan sandal. Kala itu, anak pertama mereka masih
berusia 6 bulan. Tentu saja, Afriani dan Elva harus berbagi
waktu untuk mengasuh anak dan menjalankan roda
bisnisnya itu. Suami-isteri ini saling bahu-membahu dalam
membesarkan usahanya, kendati ditengah jalan mereka
harus melepaskan usaha sepatu mereka dikarenakan
kesulitan dalam mendapatkan bahan baku . Sehingga
sampai dengan saat ini, mereka hanya fokus membuat
sandal.
Selain memasok sandal ke Pasar Aur Kuning, Elva juga
mendapatkan pesanan dari luar kota. Secara rutin,
mereka mengirimkan pesanan sandal ke Pekanbaru dan
Payakumbuh. Tidak jarang Elva terjun langsung untuk
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: Elva Susanti
: 08973592068

Produksi Digenjot di Bulan Puasa
Laju bisnis Elva kian kencang saat musim tertentu,
biasanya di bulan puasa. Produksi pun digenjot dari 5-7
kodi per minggu menjadi 50 kodi/pekan. Guna mengejar
target produksi di bulan puasa, mereka pun mencari
karyawan tambahan untuk menjalankan bisnisnya secara
berkesinambungan.
Adapun, sebagian keuntungan dari penjualan sandal untuk
menafkahi keluarga dan menyekolahkan 3 anaknya. Elva
berharap usaha sandal yang ditekuninya ini bisa menambah
dana untuk membeli rumah sebagai tempat produksi. Untuk
itu, dia menabung dari sebagian keuntungan penjualan untuk
membeli atau mengontrak tempat usaha.

Berwirausaha itu mirip perjalanan
hidup, banyak liku-likunya. Saya
dan suami pantang menyerah untuk
mendapatkan rezeki yang berkah.

: Jl. Ujung Bukit Baruah Bukit Tinggi

: Sandal
: Rp 500.000-Rp 600.000/kodi
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Bisnis Kerancang Buatan
Wanita Minang
Di sekitar Jam Gadang, pengunjung akan mudah menjumpai penjual kain
dengan bordir khas Bukittinggi yang disebut dengan kerancang. Kerancang
merupakan tradisi membordir yang sudah ada sejak zaman dahulu kala di
tanah Minangkabau. Ridarty adalah salah satu pengrajin yang telah merintis
bisnis kerancang sejak 30 tahun silam hingga kini.
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Ridarty membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk
terus memutar roda usaha kerancang. Hal ini disebabkan
sistem penjualannya tidak langsung dibayar tunai,
melainkan dengan cara titip jual. Walau demikian, ia
mampu menjalankan roda bisnisnya karena menerapkan
tata kelola keuangan yang cukup apik.
Ke depannya, ia bercita-cita usaha yang dilakoninya
ini menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda
dan sebagian dari keuntungan itu disisihkan untuk

Sejak duduk di bangku sekolah, ia telah mempelajari
seni dan kearifan lokal yag tersirat di motif-motif
kerancang. Wanita kelahiran Pekanbaru ini mempelajari
teknik membuat 36 motif kerancang yang di antaranya
motif bunga, kursi, pahat, batu, burung merak, hingga
motif kacau. Ridarty membordir motif kerancang itu di
baju dan mukena, yang kemudian dijual ke konsumen di
berbagai daerah.
Dijual ke Malaysia
Pelanggannya tersebar di Jakarta hingga Malaysia. Ia
juga memasok kerancang ke Pasar Atas, Bukittinggi.
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: Ridarty
: 085356414972

Bertahun-tahun saya
menekuni kerajinan
kerancang yang hasilnya
ditabung untuk masa
depan anak.
membangun toko busana. Dengan begitu, Ridarty bisa
langsung menjual kain, mukena atau jilbab bermotif
kerancang ke konsumen. Sehingga usahanya akan
semakin maju dan bisa menyekolahkan anak semata
wayangnya itu hingga perguruan tinggi.

: Pandam Jorong Aro Kandikir Agam

: Bordir Kerancang
: Rp 100.000 – Rp 750.000
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Gurihnya Kue Kelapa
dari Batusangkar
Citarasa kuliner Minangkabau dikenal gurih dan lezat karena
mengandung bumbu alami. Kelapa, misalnya, adalah bahan
utama di tradisi kuliner Minangkabau. Kelapa diolah menjadi
santan atau aneka kue yang menggoyang lidah. Salah satu kue
khas Minangkabau adalah kue kelapa yang menjadi panganan
tradisional yang dibuat kaum perempuan di daerah ini.
Meri Susanti, adalah contoh sosok kaum perempuan,
yang menekuni usaha kue kelapa ini sejak tahun 1998. Dia
membuat kue kelapa dari tepung beras yang dicampur kelapa
dibentuk dalam wujud lingkaran dan kotak. Saat mengawali
usahanya itu, Meri hanya seorang diri membuat kue kelapa.

10

Ia mengolah tepung beras sebanyak 2-3 kg untuk
dijadikan kue kelapa sebanyak 4 kg.
Pelan tapi pasti, usahanya semakin berkembang.
Kini, wanita kelahiran Pematang Siantar, pada
13 April 1978 ini mempekerjakan tiga orang
karyawan. Produksinya pun bertambah banyak,
yakni mengolah 30 kg adonan tepung beras untuk
memproduksi kue kelapa sebanyak 60 kg. Dia
memasarkan kue kelapa ke pasar-pasar tradisional
dan berbagai toko di Padang.
Kemasan Modern
Produknya diburu konsumen karena cita rasa kue
kelapa buatanya itu gurih. Harganya pun ramah di
kantong pembeli. Kue kelapa buatannya ini juga
dijual oleh toko keripik balado terkenal di Padang.
Setiap pekan, dia memasok 50 bungkus kue kelapa
di beberapa toko.
Demi membesarkan bisnisnya, Meri senantiasa
meningkatkan kompetensinya sebagai pengusaha,
contohnya mengikuti pelatihan dan bimbingan dari
pemerintah setempat dalam mengemas produknya
agar terlihat lebih modern dan elegan.
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: Meri Susanti
: 082369769307

Kalau ingin bisnis kita maju,
harus gigih berusaha dan terus
belajar sampai kapan pun.
: Jorong Batu Basa Pariangan

: Kue Kelapa
: Rp 10.000- Rp 13.000
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Berkah dari Berjualan 					
		 Batiah Khas Payakumbuh
Semarak kuliner di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, akan
terlihat ramai ketika malam hari. Setiap malam hingga dini hari,
para pedagang kuliner di Payakumbuh menjajakan aneka makanan
dan minuman di lapak-lapak atau warung tenda temporer. Batiah,
salah satu makanan khas Payukumbuh, merupakan makanan favorit
konsumen. Batiah ini umumnya diproduksi industri rumahan, seperti
yang dikerjakan oleh Mesra.
Batiah adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang
dikeringkan sekitar 1 hari, lalu digoreng. Sebelumnya, beras ketan itu
direndam, kemudian dikukus dan ditaburi air gula aren. Lalu, beras
ketan ini dicetak. Kue batiah buatan Mesra ini tahan selama 2 bulan,
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Selain membuat batiah, lemang merupakan salah
satu usaha camilan lainnya yang digeluti oleh
Mesra. Dia terlebih dahulu membuat lemang untuk
segera diantar ke pasar, barulah Mesra membuat
batiah. Dia dan pegawainya harus berhati-hati ketika
memasukkan batiah ke kemasan plastik agar kue ini
tidak pecah

meski tidak menggunakan bahan pengawet. Wanita
beranak dua ini sudah 10 tahun menekuni usaha batiah.
Mesra bersama satu orang karyawannya memproduksi
batiah sebanyak 3.000 plastik dalam sepekan.
Kesibukan perempuan yang berumur 40 tahun ini
bertambah padat ketika memasuki hari raya Idul Fitri
dan liburan tahun baru. Dia kebanjiran pemesanan dua
kali lipat dibandingkan hari biasa. Untuk memenuhi
pemesanan, Mesra menyiasatinya dengan menggenjot
produksi batiah dua bulan sebelum tiba musim liburan.
Tujuannya agar dia bisa mempersiapkan sekitar 10.000
kantong batiah demi memenuhi pesanan konsumen.
Sebelum Ayam Berkokok
Pekerjaan ini tidaklah semudah membalikkan telapak
tangan. Sebelum ayam jantan berkokok, Mesra sudah
memulai harinya dengan membuat lemang dari ketan.
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: Mesra
:081536572838

Keterampilan Mesra membuat batiah dipelajarinya
dari tradisi keluarga, yakni dari ibu dan neneknya
serta pengalamannya ketika bekerja di usaha
batiah milik orang lain. Kemudian, Mesra banting
stir menjadi pengusaha kue. Kegigihan Mesra
mengembangkan usaha batiah itu menambah pundipundi keluarganya untuk menyekolahkan kedua
anaknya yang di bangku kuliah dan SMA. Penjualan
batiah menjangkau Padang dan pernah mencapai
Malaysia. Ia berharap usaha batiah akan menambah
modal untuk membeli mesin pembajak sawah untuk
sang suami dan membiayai pendidikan anaknya
hingga perguruan tinggi.

Walau usaha kecil-kecilan, kue
buatan saya ini pernah dibeli
konsumen di Malaysia.

: Talang, Payakumbuh Barat

: Batiah
: Rp 8.000/plastik
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Mimpi Riri Melejitkan
			 Bisnis Keripik Sanjai Suci
Perjalanan wisata di daerah Bukittinggi dan Payakumbuh adalah perjalanan
mencuci mata. Salah satunya adalah menikmati panorama alam di Kelok 9,
Payakumbuh. Salah satu destinasi wisata ini sering dikunjungi wisatawan karena
pemandangannya indah sekaligus mencicipi camilan khas Minangkabau yang dijual
para pedagang di tempat ini. Beberapa camilan khas itu adalah keripik sanjai.
Mari coba keripik sanjai Suci yang terbuat dari ubi singkong. Makanan ini
juga mudah dijumpai di toko oleh-oleh. Keripik sanjai Suci ini dibuat oleh Riri
Ancekusuma, warga Payakumbuh Barat. Dia merintis bisnis keripik sanjai
sejak tahun 2008. Awalnya, keripik sanjai buatan Riri ini diberi merek Empat

14

Saudara. Namun merek ini tak bertahan lama karena
dagangannya tidak laku terjual.
Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, demikian
nasihat dari orang bijak. Riri yang berkali-kali dibekap
kegagalan itu, tetap gigih membesarkan bisnis keripik
sanjai. Beberapa kendala menghadangnya, antara lain
keterbatasan modal. Tapi, dia tidak mudah patah arang
untuk membesarkan usahanya itu. Pelan tapi pasti, roda
usahanya berjalan mulus.

ini menggugah selera konsumen di berbagai daerah.
Tak heran, keripik ini terjual di Sumatera Barat, Aceh,
Medan, Bengkulu, Riau dan Batam.
Membuka Lapangan Kerja
Kini, bisnis Riri itu kian melejit dan membuka
lapangan pekerjaan bagi 8 pegawai. Untuk memenuhi
pesanan pelanggannya, Riri setiap harinya mengolah
singkong sebanyak 7 karung. Harga singkong itu
sebesar Rp 110 ribu/karung. Harga singkong, di
musim tertentu, biasanya melambung hingga Rp 120
ribu/ karung. Tetapi, wanita kelahiran 1 November
1980 ini tidak menaikkan harga jual. Kiatnya adalah
membatasi pembelian singkong sampai harganya
kembali normal.
Ke depannya, Riri ingin membeli mobil sebagai
kendaraan operasional dan mengumpulkan keripik
sanjai buatan orang lain untuk dijual. Dia berharap
usaha keripik ini bisa menambah tabungannya untuk
beribadah haji.

Awalnya, ia mampu menjual 1.800 keripik sanjai Suci
yang diangkut 3 mobil di setiap pekan. Agar kemasan
produknya tampak menarik, ia mengikuti pelatihan
mengemas produk dari pemerintah setempat.
Alhasil, tampilan plus kelezatan keripik sanjai Suci

h
Nasaba S
M
M
Binaan buh
m
u
k
Paya
Barat

: Riri Ancekusuma
: 082174609726

Kalau dulu saya menyerah,
saya tidak akan pernah
bisa melihat usaha saya
berkembang seperti sekarang.

: Jl. Seroja 001/001 Payakumbuh Barat

: Keripik Ubi
: Rp 5.000/bungkus
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Gigih Membesarkan Caca Bakery
Julukan Kota Payakumbuh sebagai kota kuliner memang pantas
disematkan. Payakumbuh yang terletak 514 meter di atas permukaan
laut itu kian semarak di malam hari, khususnya di sepanjang jalan
utama Soekarno-Hatta yang merupakan perlintasan dari Pekanbaru
menuju Bukittinggi. Di daerah itu tampak ratusan tenda dan cafe
yang buka di malam hingga dini hari untuk menjajakan berbagai jenis
makanan, mulai dari kuliner khas Minangkabau serta menu-menu
barat yang memeriahkan wisata kuliner di Payakumbuh.
Yuliza Aziska adalah salah satu produsen makanan yang
menyemarakkan budaya kuliner di Payakumbuh. Caca, panggilan akrab
Yuliza, bersama kakaknya di tahun 2012 membuat aneka macam kue
yang diberi merek Caca Bakery. Lika-liku kakak-beradik ini dalam
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memiliki 2 mobil sebagai kendaraan operasional
untuk mengantar kue ke konsumen. Setiap sore,
donat itu dikirim oleh pegawainya ke pelanggan
di Payukumbuh, Solok, dan Bukittinggi. Sistem
penjualannya titip jual. Pelanggannya adalah warung
dan kantin sekolah di daerah tersebut.

menggeluti bisnis kuliner barat ini tidaklah semulus
yang dibayangkan. Usahanya nyaris gulung tikar lantaran
kakaknya mengalami kecelakaan lalu-lintas saat
mengantar kue ke pelanggan di pertengahan tahun 2017.
Sejak saat itu, Caca seorang diri mengelola usahanya. Dia
terpaksa menjual mobil untuk menghimpun modal usaha
demi mengembangkan usaha bakery-nya ini.
Bangkit Berusaha
Caca tidak berlama-lama larut dalam kesedihannya itu.
Ia memutar roda bisnisnya agar terus melaju. Setiap
pagi, bersama 5 pegawainya mengolah bahan-bahan
untuk membuat donat. Donat buatan Caca ini terdiri dari
berbagai varian rasa yang ditaburkan coklat merah dan
putih, kacang, dan choco chip. Untungnya, Caca masih
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: Yuliza Azizka
: 082284050443

Untuk mengembangkan usahanya, perempuan
bersuamikan polisi ini mendapatkan modal kerja
untuk dibelikan kotak makanan guna menyimpan
donat agar mempercepat pendistribusian donat ke
konsumen. Penghasilan yang diperoleh dari usaha ini
menopang perekonomian keluarganya. Ibu dari tiga
anak ini berangan-angan, pendapatan dari usaha Caca
Bakery itu bisa membiayai sekolah anak-anaknya
hingga perguruan tinggi.

Di awal merintis usaha, saya
banyak masalah, tapi saya tetap
berusaha bangkit menjalankan
Caca Bakery.

: Kubu Gadang, Payakumbuh
Barat

: Donat
: Rp 17.500 - Rp 20.000
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Berkah dari Jamur Tiram Payakumbuh
Profesi warga Payakumbuh, Sumatera Barat, adalah bercocok tanam padi. Selain padi, masyarakat
lokal juga membudidayakan produk pertanian lainnya. Warga di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah,
Payakumbuh Utara, misalnya, membudidayakan jarum tiram. Warga membentuk Tegak Basamo
untuk mengembangkan jamur tiram ini.
Tegak Basamo adalah kelompok usaha budidaya jamur tiram yang dirintis oleh Nenny Yulendra
dan suaminya bersama warga sekitar tahun 2008. Mereka mempelajari budidaya jamur tiram dari
tayangan televisi dan internet. Kedua orang ini merintis budidaya jamur tiram dan memanen 2 kg
untuk dijual ke pasar. Sayang, jamur mereka hanya terjual 1 kg saja karena konsumen enggan
membelinya lantaran dianggap sebagai jamur yang tidak aman dikonsumsi.
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nugget, agar bisa menyedot minat konsumen untuk

membeli jamur tiram serta produk olahannya ini. Nenny
bersama koleganya pada tahun 2010 mengikuti pameran
di sebuah hotel untuk mempromosikan produknya itu.
Anggota kelompok usaha ini bergotong royong dengan
menyumbangkan dana senilai Rp 200 ribu agar bisa
membiayai operasional selama berpameran. Setelah
mengikuti pameran itu, animo masyarakat terhadap
jamur tiram meningkat dan produk jamur olahan habis
diborong pembeli.
Untuk menyiasati persepsi itu, pasangan suami isteri
itu membagi-bagikan jamur tiram ke warga. Tujuannya
adalah mengedukasi konsumen mengenai jamur tiram
sebagai makanan yang sehat dan aman dikonsumsi. Agar
usahanya kian berkembang, Nenny mengikuti bimbingan
yang diberikan oleh pemerintah setempat. Berkat
bimbingan ini, Nenny semakin mahir membudidayakan
jamur tiram. Dia mengajak warga untuk menekuni
budidaya ini. Lantas, mereka membuka pelatihan untuk
warga setempat. Mereka membuat sekolah lapangan
membudidayakan jamur. Dampaknya, produktivitas jamur
tiram meningkat dari 30% menjadi 95%.
Tumbuh Bersama
Usai panen, petani di Tegak Basamo mengolah jamur
tiram menjadi berbagai varian produk, seperti pepes
jamur, jamur kaleyo, jamur goreng crispy, dan jamur
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: Nenny Yulendra
: 08126754329

Saya dan suami mendirikan Tegak
Basamo untuk melatih warga
membudidayakan jamur yang
bisa meningkatkan perekonomian
warga.
Setiap harinya, jumlah jamur yang dipanen mencapai 15
kg. Mereka bersama petani lainnya mengumpulkan jamur
tiram yang jumlah totalnya sekitar 200 kg. Lantas, jamur
itu dibawa oleh penjual ke pasar untuk dijual ke konsumen.
Ke depannya, Nenny menargetkan produksi jamur tiram
mencapai 1 ton/hari agar memenuhi kebutuhan jamur
tiram di Sumatera Barat.

: Payolinyam RT 001 RW 001
Payakumbuh Barat

: Jamur Tiram dan Olahan
: Rp 3.500 - Rp 45.000
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SUMATERA SELATAN
Terkenal dengan kebesaran kerajaan Sriwijaya, salah satu kemaharajaan bahari
yang banyak memberi pengaruh di nusantara, Sumatera Selatan mempunyai daya
tarik yang lengkap mulai dari sejarah, budaya, hingga kuliner. Tenun songket dan
kerupuk ikan merupakan salah satu kerajinan budaya dan kuliner khas Sumatera
Selatan yang melegenda. Mari berkenalan dengan tangan-tangan terampil penghasil
songket dan kuliner khas Sumatera Selatan berikut ini.

Foto: Jembatan Ampera, Palembang
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Merangkai Untung dari Kerajinan
Rajut Khas Palembang
Kerajinan rajut merupakan produk yang cukup populer bagi wanita
dan ibu rumah tangga. Kegiatan ini kerap dijadikan hobi untuk mengisi
waktu luang di rumah. Namun siapa sangka, berawal dari hobi, merajut
ternyata juga bisa menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga.
Itulah yang dialami Apriantini Eka Puspa. Wanita kelahiran
Palembang 19 April 1969 ini awalnya mencari hobi untuk bisa
mengisi waktu luang sambil menyongsong masa pensiun
di rumah. Ia belajar merajut secara otodidak dari buku
dan juga media sosial, yang kemudian diikuti dengan kursus
merajut. Akhirnya selepas mengundurkan diri dari
perusahaan tempat bekerja, kegiatan merajut ini ia
tekuni dengan serius. Merasa butuh mengembangkan
diri, tahun 2012 Apriantini bergabung dengan
komunitas rajut di Palembang. Komunitas ini terdiri
dari 40 orang yang saling bertukar informasi
dan ilmu merajut.
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Bersama komunitas inilah Yanti, begitu ia kerap disapa,
rutin mengikuti berbagai pameran. Komunitas ini
menjajakan kerajinan rajut buatan anggotanya, termasuk
buatan Yanti. Produk Yanti acapkali lari manis dibeli
konsumen. Sejak saat itu, Yanti mengendus peluang usaha.
Ia memantapkan diri menjadi pengusaha kerajinan rajut.
Ia merajut dalam berbagai varian produk, mulai dari taplak
meja, tas, sepatu, aksesoris, hingga dompet. Khusus untuk
sepatu, Yanti hanya merajut bagian pelapis sepatu (cover)
saja, sedangkan sepatunya dibuat oleh pengrajin sepatu di
Bogor, Jawa Barat.

Semua produknya dibuat manual alias tidak menggunakan
mesin. Ini menjadi tantangan yang dihadapi Yanti karena
proses pembuatan satu produk cukup menyedot waktu.
Kendala lainnya adalah mengedukasi konsumen agar
mereka menggemari produk rajutan khas Sumatera Selatan.
Ia pernah mencoba memperluas segmen pasar dengan
menjual hasil kerajinan tangannya di pusat perbelanjaan.
Kala itu, pemilik toko bermitra dengan sistem konsinyasi.
Akan tetapi, saat ini Yanti mengubah strategi pemasaran
lantaran dirinya menjual produknya langsung ke konsumen.
Strategi ini dipilih agar memperbesar porsi keuntungan.

Pembeli kerajinan rajut buatan Yanti berasal dari berbagai
daerah karena strategi pemasarannya adalah menjual
di media sosial. Strategi ini dilakukan untuk memperluas
cakupan pasar ke seluruh Indonesia. Tiap bulan, ia menjual
sekitar 5 pasang sepatu, 3 tas, 7-10 bros dan 4-5 dompet.

Berkaca dari pengalamannya belajar merajut, Yanti ingin
suatu saat bisa punya galeri sendiri yang tidak hanya menjual
hasil kerajinan tangannya saja, tapi juga menjual bahan dan
alat-alat merajut, karena belum banyak toko khusus yang
menyediakan barang-barang ini.

Usaha itu harus senang dulu
sesuai hobi. Kalau usahanya
dijalani dengan sukacita,
hasil dan keuntungan yang
dipetik juga bisa maksimal.
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: Apriantini Eka Puspa

: Jl.Cengkeh 2 Blok L no. 11 / 1579

: 081373331666

: apriantiniekapuspa

Komplek Pusri Sako Kenten Palembang

: Kerajinan Rajut
: Rp 15.000-Rp 2.000.000

f : Apriantini Eka Puspa
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Usaha Cendawan yang Menawan
Sifat cendawan atau jamur yang bisa tumbuh di mana saja ternyata
menjadi salah satu kesempatan untuk bisa dikembangkan bagi setiap
orang. Tidak memerlukan lahan yang luas dan perawatan yang relatif
mudah, menjadikan tanaman ini menjadi incaran salah satu ladang usaha.
Hal ini juga yang membuat Ernawati, wanita kelahiran Palembang ini,
memutuskan untuk ikut membudidayakan dan mengembangkan tanaman
ini. Berbekal tekad kuat untuk mendapatkan penghasilan tambahan
selepas masa pensiun suaminya, ia akhirnya mulai membudidayakan
jamur jenis tiram ini.
Keinginan tersebut ternyata mendapatkan sambutan positif dari
suaminya. Hal ini juga sejalan dengan keinginannya untuk
memanfaatkan lahan kosong yang tidak terpakai di sekitar rumahnya.
Diawali dengan mencari informasi mengenai jamur tiram dan cara
pembudidayaannya, Ernawati pun mulai belajar dari temanteman yang sudah lebih dulu memulai usaha ini. Akhirnya,
usaha rintisan ini dimulai pada tahun 2011 dan masih berjalan
sampai sekarang.
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samping rumahnya sebagai tempat pengembangbiakan
jamur. Kendala lain adalah terbatasnya tenaga untuk bisa
memanen jamur lebih dari 20 kg/sehari. Sedangkan saat
ini, usahanya hanya dijalankan berdua bersama suaminya.

Sempat jatuh bangun dalam menjalankan bisnis
ternyata tidak membuat Ernawati patah semangat.
Modal yang besar pun pernah habis lantaran jamur
yang dikembangkannya gagal panen. Namun, hal itu
tetap membuatnya yakin bahwa usaha yang sedang
dilakoninya akan membuahkan hasil nantinya.
Bangkit dari Kegagalan
Setelah mengalami beberapa kali percobaan, akhirnya
ramuan yang tepat didapatkannya. Salah satu formula
sederhana adalah dengan menggunakan serbuk jamur,
tepung jagung, dedak, plus kapur untuk mengurangi
asam. Dengan formula ini, cerita gagal panen hampir
tidak pernah lagi dialaminya. Bahkan, dirinya sudah
menjadi penyedia jamur tiram dalam partai besar di
daerahnya.
Sekarang, Ernawati beserta suaminya bisa menanam
100-105 kantung jamur setiap harinya. Setiap kantung
yang dipanen dalam 45 hari bisa menghasilkan 200300 gram jamur. Tidak kurang dari 20 kg jika panen
dilakukan setiap hari.
Namun usaha jamur ini bukan tanpa hambatan.
Perputaran modal plus tempat pengembangbiakan
yang besar membuat Ernawati dan suami tidak bisa
menggenjot produksi terus-menerus. Ernawati
bahkan sudah menyulap rumah kotrakan kecil di
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: Ernawati
: 082179924841

Tapi menyerah tidak ada dalam kamus Ernawati
dan suami. Ia akan terus menekuni usaha ini karena
peluangnya menjanjikan. Dari berjualan jamur, kelima
anaknya pun bisa melanjutkan pendidikan. Bahkan salah
satu anaknya sedang melanjutkan pendidikannya di tingkat
perguruan tinggi.
Ke depannya, ia berharap dapat mengembangkan usaha
jamur ini lebih besar lagi agar dapat memberikan manfaat
bagi dirinya dan warga di daerah sekitarnya dengan
membuka lapangan kerja dan penghasilan yang lebih baik.

Biaya pendidikan yang tinggi
membuat saya ingin terus berusaha
untuk mendapatkan penghasilan
tambahan. Suami yang sudah
pensiun akhirnya ikut membantu
saya mengembangkan usaha ini.
: Jl. Ponorogo No. 4997

RT 030 RW 006 Sukajaya
Sukarami Palembang

: Budidaya Jamur Tiram
: Rp 17.000 - 20.000/kg
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Manisnya Rezeki Kue Linting
Hampir setiap daerah di tanah air memiliki makanan ciri khas
masing-masing. Seperti juga yang dimiliki oleh Palembang.
Selain terkenal dengan pempek dan kerupuknya, Palembang juga
memilki kue linting, salah satu makanan khas yang sangat digemari
masyarakat di daerah ini.
Parida Yusnita adalah salah satu dari sekian orang yang mengambil
kesempatan untuk memproduksi dan memasarkan kue linting
tersebut. Usaha yang dirintisnya sejak 6 tahun lalu ini memang
tidak langsung dikenal seperti sekarang ini. Awal usaha ia bekerja
meneruskan usaha kakaknya, modalnya pun dibantu orangtua.
Seiring usahanya berkembang, ia mulai merekrut karyawan dan
menjalankan usaha ini bersama adiknya.
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Untuk memasarkan kue linting buatannya, Parida masih
mengandalkan tenaga sales. Mereka biasanya datang ke
rumah, mengambil barang dagangannya dan membayar
setelah dagangannya laku. Pola ini masih terus berlanjut
hingga sekarang.
Salah satu tantangan dan kendala yang sempat dihadapinya
adalah ketika ia tidak bisa berjualan karena kue
dagangannya belum memiliki izin kesehatan dari dinas
terkait. Bahkan dirinya sempat terkena denda yang lumayan
besar akibat hal tersebut.
Meski demikian, dirinya tidak patah semangat dalam
berusaha. Setiap proses perizinan dilakukannya dengan
seksama hingga izin dari Dinas Kesehatan dan label halal
berhasil dikantonginya.
Buka Lapangan Kerja
Saat ini, Parida mampu menjual 30 bal kue linting setiap
harinya. Setiap balnya berisi 10 pak. Saat permintaan lagi
tinggi, ia bahkan bisa memenuhi pesanan yang mencapai
100 bal setiap harinya.
Bagi Parida, menjual kue linting ini merupakan berkah.
Wanita anak dari seorang pegawai negeri sipil (PNS) ini
tidak pernah membayangkan kalau dirinya bisa sukses
dalam menjalankan bisnis. Dari semula hanya dikerjakan
sendiri, kini usahanya sudah berkembang dan memiliki 15
orang kayawan.
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: Parida Yusnita

Ke depan, Parida hanya ingin fokus di usaha ini. Ia ingin
usaha ini dapat terus berkembang sehingga bisa mencukupi
kebutuhan keluarga dan membiaya anak-anaknya sekolah
hingga ke perguruan tinggi.

Kalau mau sukses mesti
berani gagal. Yang penting
fokus, pasti nanti berbuah
hasil usaha yang bagus.

: Jl. Ponorogo RT 003 RW 006

: Kue Linting

Sukajaya Sukarami Palembang
: 085377188103

: Rp 25.000 - Rp 60.000
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Tenun Songket, Melestarikan
				Tradisi Mendulang Rejeki
Kain tenun songket merupakan salah satu ciri khas yang berasal dari Palembang.
Kain yang sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya ini rupanya masih menjadi
salah satu kearifan lokal daerah tersebut dan masih terus diproduksi sampai
sekarang. Ciri khas tenun songket ini adalah bahan dasarnya yang berwarna emas
atau perak dengan corak yang khas.
Salah satu pengrajin yang sukses dalam membuat tenun songket ini adalah
Rusmala. Berawal dari keinginan untuk sekadar belajar menenun songket ternyata
mengantarnya menjadi salah satu pengrajin tenun sukses di daerahnya.
Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dari semula kesulitan menenun bahkan untuk
sehelai songket, lambat laun ia mampu membuat 3 helai songket dalam sebulan.
Terus belajar dan mengembangkan kemampuan, saat ini Rusmala mampu
membuat hingga 20 helai kain songket dalam sebulan.
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Hasil ini tentu tidak dikerjakan sendiri. Hasil penjualan
kain songket yang ia dapat, sedikit demi sedikit ia
kumpulkan dan diinvestasikan untuk membeli dayan
(alat tenun). Dayan ini ia titipkan ke rumah pekerja lepas,
penenun yang akan membuat songket untuk Rusmala.
Setelah songket jadi, pekerja lepas ini akan menyerahkan
songket sekaligus mengambil benang atau bahan songket
baru ke tempat Rusmala. Hingga kini Rusmala sudah
memiliki sekitar 20 dayan dan penenun aktif yang bekerja
untuknya.
Merambah ke Online
Songket buatan Rusmala biasanya dijual langsung ke
toko di Palembang dan langsung dibayar secara tunai.
Tapi kalau pasaran lagi turun, Rusmala memilih titip jual
untuk menjaga harga kain songketnya. Selain diantar
langsung ke toko, sebagian pembeli juga bisa datang ke
tempat Rusmala. Untuk menjangkau pasar yang lebih
luas, Rusmala juga memasarkan songketnya lewat
media sosial. Kuantitas pemasaran lewat media ini
semakin meningkat dari waktu ke waktu.
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: Rusmala
: 08127149892

Namun, membuat songket dengan sistem upah ke penenun
lepas tentu bukan tanpa kendala. Standar produksi bisa tidak
sama dari tiap penenun. Bahkan beberapa barang bisa jadi ada
yang kurang sempurna. Bagi Rusmala, ini merupakan risiko
sekaligus tantangan untuk bisa meningkatkan standar kualitas
produksinya.
Rusmala berharap ke depan akan ada wadah baik komunitas
atau organisasi yang mampu menampung dan memfasilitasi
para pengrajin di daerah Pemulutan. Dengan wadah ini
diharapkan para pengrajin dapat saling bertukar ilmu dan
informasi untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan
anggotanya.

Agar bisa berkembang, kita harus
bisa percaya dan merangkul penenun
yang bekerja untuk kita, agar nanti
mereka bisa punya standar produksi
yang sama baiknya.

: Dusun 1 Pemulutan Barat
Ogan Ilir
f : rusmalamcioganilir

: Tenun Songket
: Rp 500.000 – Rp 2.500.000
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Kegigihan Dewi Sartika
			Berbisnis Kerupuk Kemplang
Jalan-jalan ke Palembang rasanya tidak lengkap tanpa
membawa pulang oleh-oleh kuliner khas Kota Sungai
Musi ini. Selain pempek, kuliner khas daerah ini adalah
kemplang atau kerupuk ikan. Jika Anda menyukai camilan
khas tersebut, jangan lupa mengunjungi Kampung
Kemplang yang jaraknya tak jauh dari Jembatan Ampera.
Penjual kerupuk kemplang memadati kampung tersebut
karena tempat ini merupakan sentra produksi kerupuk
yang dibuat industri rumahan.
Namun, usaha rumahan kemplang tidak hanya ada di
Palembang, tapi juga menyebar hingga ke daerah-daerah
lain di Sumatera Selatan, termasuk di Ogan Ilir. Dewi
Sartika adalah salah satu pelaku usaha kemplang di
Ogan Ilir. Bermodalkan uang seadanya, Dewi memulai
usaha kemplang pada tahun 2002. Dewi mempelajari cara
memproduksi kemplang dari ibunya karena kebetulan
keluarga Dewi turun-temurun menekuni bisnis pembuatan
kemplang.
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Menurut Dewi, proses pembuatan kemplang tidak
terlalu rumit, tapi butuh ketelatenan. Biasanya bahan
baku ikan dan sagu dicampur, diberi garam dan
vetsin dan dijadikan satu adonan. Kemudian adonan
didiamkan, digilas, kemudian dicetak. Setelah itu
barulah adonan dijemur sekitar 4-6 jam dari pagi hingga
siang hari.
Dalam sehari, Dewi bisa membuat sekitar 13 ribu
keping kemplang. Saat ini ia mendapat pesanan rutin
dari pelanggan di daerah Tanjung Rajo, Ogan Ilir dan
Gelumbang, Muara Enim. Bahkan oleh para reseller,
kemplang buatanya juga sudah dijual hingga ke
Lampung dan Tangerang.
Bahan Baku Langka
Kendati roda usahanya boleh dibilang berjalan mulus,
Dewi acapkali menghadapi tantangan. Misalnya,
kelangkaan ikan dan sagu yang membuat harganya
melonjak dua kali lipat. Jalan keluar yang ditempuh
Dewi adalah membeli bahan baku sebanyak-banyaknya
sebagai cadangan di gudang.
Perlahan namun pasti, Dewi bertekad membesarkan
usaha kemplang ini. Ia membayangkan suatu saat
bisa memperoleh tambahan modal sehingga dapat
menambah karyawan untuk meningkatkan kapasitas
produksi.
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: Dewi Sartika
: 082177824024

Usaha kemplang ini tidak
sekedar mengejar untung,
tetapi meneruskan perjuangan
orang tua yang bersusah payah
merintis usaha ini sebelumnya.

: Dusun 1 Talang Pangeran Ulu
Pemulutan Barat Ogan Ilir

: Kerupuk Kemplang
: Rp 200/keping
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Kiat Astuti Melejitkan Bisnis Kain Songket
Sumatera Selatan tidak hanya dikenal dengan pempek dan aneka pindangnya.
Provinsi ini juga mempunyai kain-kain tradisional cantik dengan motif yang
khas, seperti kain songket. Kain songket dari daerah ini memiliki motif
geometris atau flora dan fauna dalam pola dekoratif. Motif pucuk rebung
misalnya, melambangkan harapan baik, karena bambu adalah pohon yang tidak
mudah rebah oleh tiupan angin kencang. Motif pucuk rebung selalu ada dalam
setiap kain songket sebagai kepala kain atau tumpal. Motif ini merupakan salah
satu motif kain songket yang bernilai tinggi karena nilai artistik, filosofi, dan
tingkat kesulitan.
Astuti, warga Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, adalah
salah satu pengrajin songket yang mahir membuat tenun motif pucuk rebung.
Ia bersama 20 karyawannya membuat kain songket di rumahnya.
Pegawainya itu saling berbagi tugas membuat bagian kain, termasuk
di antaranya membuat motif. Tenun songket yang dibuat Astuti
mengkreasikan berbagai motif, seperti motif pucuk rebung, pulir,
dan cantik manis. Durasi pengerjaan motif bervariasi, tergantung
tingkat kesulitan. Untuk motif yang tidak terlalu rumit biasanya
bisa diselesaikan dalam waktu tujuh hari.
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Harga kain songket juga bervariasi tergantung pola,
tingkat kesulitan motif, bahan serta lama waktu
pengerjaan. Semakin rumit semakin mahal harganya.
Dan kain songket bermotif pucuk rebung adalah salah
satu kain songket yang paling mahal.
Mengoptimalkan Media Sosial
Untuk pemasaran, mayoritas konsumen biasanya
langsung datang ke rumahnya untuk membeli kain
songket. Sisanya, memesan via media sosial. Pembeli dari
Jakarta, Malang, Surabaya dan Sorong, tercatat sebagai
konsumen yang paling sering membeli kain songket
via media sosial. Dalam sebulan, ia mampu melepas kain
songket ke tangan konsumen sebanyak 10-20 helai.
Rata-rata kain songket buatannya adalah barang
pesanan. Biasanya konsumen membayar uang muka
untuk modal mengerjakan pesanan. Namun, dengan
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: Astuti
: 081373586421

sistem seperti ini perputaran modal kadang terhambat.
Akibatnya ia mengalami sedikit kesulitan menyetok
bahan baku serta membayar upah pegawai.
Namun hambatan itu tidak menyurutkan niat Astuti
membesarkan usaha. Kerja keras membuat usahanya
berkembang dan menjangkau konsumen di berbagai
daerah. Astuti memiliki harapan dan impian bahwa suatu
saat nanti bisa membuka butik kain songketnya sendiri di
Palembang.

Saya ingin usaha kain songket
ini berkembang, sedikit demi
sedikit mengumpulkan uang
biar bisa buka butik kain
songket di Palembang.

: Seri Banding Dsn 1 Seri Banding
Pemulutan Barat Ogan Ilir
f : Putriie Lestari Songkett

: Tenun Palembang
: Rp 1.000.000 – Rp 4.000.000
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KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang terdiri dari dua pulau utama,
Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selain terkenal sebagai penghasil timah dan
lada putih, daerah ini juga menjadi destinasi wisata karena puluhan pantainya yang
menawan dan berpasir putih. Pantai, laut dan kekayaan alamnya sedikit banyak juga
mempengaruhi hasil budaya dan kuliner daerah ini. Mari, simak perjalanan wanitawanita penerus tradisi dan budaya khas negeri Laskar Pelangi ini.

Foto: Danau Kaolin, Belitung
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Pesona Tenun Cual Bangka
Selain keindahan alamnya yang khas, Kepulauan Bangka
Belitung juga memiliki kain tradisional yang indah. Kain
ini dikenal dengan nama Cual, yaitu kain tenun yang
memiliki motif yang cantik, unik, dan khas yang berasal
dari Bangka Barat.
Tenun cual merupakan perpaduan antara teknik songket
dan tenun ikat, namun yang menjadi ciri khasnya adalah
susunan motif menggunakan tenun ikat. Sekilas motif
kain tenun cual nampak seperti songket Palembang. Yang
membedakan, motif songket Palembang biasanya diambil
dari bentuk bunga seperti cempaka atau bunga cengkeh,
maka cual mengambil motif bentuk tumbuh-tumbuhan
dan hewan, seperti motif kucing atau bebek, bunga
mawar, dan lain-lain. Keunikan lain dari cual adalah
motifnya terlihat timbul jika dilihat dari jauh.
Pada perkembangannya, kain cual tidak hanya
diproduksi di Bangka tetapi juga menyebar hingga
ke Belitung. Salah satu pengrajin tenun cual dari
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Belitung adalah Markana. Wanita kelahiran Tanjung
Pandan ini mulai menekuni tenun cual sejak 2009.
Awalnya ia mengikuti pelatihan menenun berbagai
macam motif oleh lembaga setempat. Ada sembilan
motif resmi cual yaitu: Kembang Kenanga, Bebek
dan Kembang Sumping, Ubur-ubur, Merak, Gajah
Mada, Kembang Setangkai, Bebek Setaman, Kembang
Rukem dan Kembang Setaman.
Setelah mengikuti pelatihan, ia coba mengembangkan
dan memproduksi tenun cual di daerah asalnya,
Tanjung Pandan. Ia lebih banyak membuat tenun motif
Bebek Setaman, Gajah Mada, dan Janda Bekecak.
Titip Jual Hingga Ikut Pameran
Pengerjaan tenun sendiri bisa memakan waktu satu
bulan lebih. Untuk memasarkan produknya, Markana
lebih banyak melakukan titip jual dengan sistem
konsinyasi. Biasanya ia menitipkan kain tenunnya di
galeri-galeri, termasuk juga di Deskranasda.
Untuk mengembangkan usahanya, Markana dan
teman-teman yang bergabung dalam kelompok
pengrajin rutin mengikuti pameran-pameran hingga
ke Jakarta dan Surabaya. Ia pun juga mengajak
tetangga dan saudara-saudaranya jika menerima
pesanan yang cukup besar.
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Usaha yang dijalaninya ini sudah sangat membantu
penghasilan keluarga, terutama suaminya yang
mengandalkan penghasilan dari melaut. Satu mimpi
yang hendak diraih dari usaha tenun ini adalah naik haji
bersama keluarganya. Mimpi yang setiap hari ia tenun
untuk menjadi kenyataan, Insya Allah.

Lewat tenun, saya bisa
mengisi kekurangan ekonomi
keluarga dan membantu
suami saya.

: Desa Juru Sebrang RT 005.
RW 001 Tanjung Pandan, Belitung

: Tenun Cual
: Rp 250.000 - Rp 3.000.000
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Belacan Khas Belitung,
		 Gurih dan Bikin Nagih
Menyempatkan diri ke Belitung rasanya tak lengkap jika belum
mencoba sajian masakan dan sambal khasnya. Biasanya sajian
makanan di sini selalu dilengkapi dengan sambal belacan. Belacan
adalah istilah di Bangka Belitung untuk menyebut terasi.
Hampir di setiap sajian masakan, sambal khas belacan akan
menjadi pelengkap wajib, dari teman menyantap nasi dan lalapan
hingga sebagai teman makan kerupuk dan kemplang.
Belacan Belitung umumnya terbuat dari udang rebon yang banyak
terdapat di perairan Belitung. Sebelum dijadikan salah satu bahan
campuran untuk pembuatan sambal, belacan biasanya dibakar
terlebih dahulu agar aroma khas yang dihasilkan semakin keluar.
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dikeringkan, dibungkus dan dipendam kurang lebih sehari
semalam di dalam tanah. Setelah itu, udang dijemur lagi
hingga kering dan ditumbuk di dalam lesung sebelum masuk
ke dalam sumpit. “Kalau ditanam, udangnya jadi ‘masak’ dan
kering, jadi belacannya nanti bisa tahan dan awet sampai
enam bulan,” ujar Diana.

Rahasia Belacan Belitung
Langkah kami tiba di rumah Diana, salah satu pembuat
Belacan di desa Sungaipadang, kecamatan Sijuk,
Belitung. Ia adalah salah satu pembuat belacan asli khas
Belitung. Bagi Diana, keterampilannya membuat belacan
merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya.
Semua proses membuat belacan dilakukan dengan sabar
secara manual. Inilah yang membuat rasa dan aroma
belacannya menjadi khas.
Diana memaparkan bahwa pembuatan belacan Belitung
sedikit berbeda dengan belacan Bangka. Belacan khas
Belitung buatannya memang menggunakan bahan baku
yang sama yaitu udang rebon, namun yang membedakan
adalah proses pembuatannya.
Udang rebon segar yang menjadi bahan baku dibersihkan
dan dibuang bagian kepalanya. Kemudian udang-udang ini
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: Diana
: 081929799423

Meskipun telah belajar membuat belacan dari belia, usaha
belacan Diana baru berjalan kurang lebih tujuh tahun. Untuk
menjalankan usahanya ia dibantu oleh adik dan anakanaknya. Suaminya sehari-hari adalah nelayan. Bersama
ayahnya, suami Diana melaut untuk mencari udang sebagai
bahan baku membuat belacan.
Jika bahan baku sedang berlimpah, sehari ia bisa menjual
hingga 10 kg belacan. Biasanya sudah ada pelanggan yang
memesan belacan buatannya.
Selain membuat belacan, sehari-hari Ibu Diana berjualan
sayur di pasar. Baginya usaha yang dijalaninya cukup dapat
menyokong ekonomi keluarganya.

Buat saya, perempuan penting
dalam ekonomi keluarga. Kita
sebagai perempuan, harus bisa
bantu-bantu suami biar ekonomi
keluarga bisa mandiri.

: Sungai Padang, RT 003
RW 002, Sijuk, Belitung

: Terasi Belacan Khas Belitung
: Rp 20.000 - Rp 30.000/ons
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Renyahnya Usaha Kerupuk
Ikan khas Belitung
Salah satu jenis kerupuk yang bisa membuat lidah
bergoyang adalah kerupuk ikan, cemilan yang kaya
protein. Bahan dasarnya berupa berbagai macam jenis
ikan yang selalu dipanen oleh para nelayan dalam
jumlah yang melimpah. Terlebih karena Belitung
merupakan salah satu daerah yang kaya hasil laut.
Tak heran jika usaha kerupuk banyak dilakoni warga
setempat sebagai pekerjaan sampingan untuk
menambah penghasilan.
Salah satu pengrajin kerupuk di daerah ini adalah
Haryani. Wanita kelahiran Tanjung Binga, Sijuk ini
sudah tahunan menggeluti usaha pembuatan kerupuk
ikan. Awalnya Haryani belajar otodidak.
Berkali-kali ia mencoba untuk
menemukan resep yang tepat, dan
berkali-kali juga ia gagal. Tapi
Haryani terus mencoba sampai
menemukan resep yang menurutnya
pas. Kemudian dengan modal
seadanya ia membuat sekitar 20
kg kerupuk dan menawarkan
kerupuknya keliling
kampung.

Tak disangka kerupuk tersebut langsung ludes. Banyak
yang bilang kerupuk buatan Haryani beda karena lebih
renyah dan teksturnya yang lebih halus. Selain itu rasa
ikannya juga sangat terasa. Kini, Haryani tidak hanya
membuat kerupuk ikan. Ia juga membuat kerupuk cumicumi, kerupuk telur cumi dan juga kemplang. Sehari
ia memproduksi 5-6 kg kerupuk. Biasanya ia menjual
kerupuknya ke pasar, sebagian juga berasal dari pesanan
dari berbagai daerah termasuk dari Palembang.

Saya sangat menghargai proses.
Walaupun harus berulang kali
mencari resep yang pas, tapi tidak
boleh ada kata menyerah.
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: Haryani
: 087896456918
: Tanjung Pandan Jalan Sukatani RT 006
RW 003 Batu Hitam Sijuk Belitung
: Kerupuk Ikan dan Cumi
: Mulai dari Rp 10.000/bungkus
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Tambahan Penghasilan dari
Kerupuk Ikan Tamban
Jika Haryani berjualan kerupuk ikan siap konsumsi,
Sarina memilih berjualan kerupuk ikan mentah. Kerupuk
ini bisa menjadi opsi buah tangan wisatawan. Selain
kemasannya yang tidak memakan tempat, kerupuk
mentah ini dapat disimpan dalam waktu yang lama dan
baru digoreng saat hendak disantap.
Bahan baku kerupuk buatan Sarina adalah ikan
tamban atau lebih dikenal dengan sebutan ikan sarden.
Penampakan kerupuk ini pun cukup unik karena dapat
dikenali dari bentuk dan warnanya yang sedikit gelap.

Dalam menjalankan usahanya, Sarina berusaha
memberikan kualitas terbaik dengan menggunakan bahan
baku berkualitas. Harga jual kerupuknya pun sangat
terjangkau tergantung berat kemasan.
Sarina mengakui, usaha ini cukup membantu suaminya
yang sehari-hari bekerja di perusahaan timah. Baginya,
usaha yang dilakoninya ini adalah salah satu cara agar ia
dan keluarganya bisa mandiri dan berdaya.

Dalam sehari Sarina bisa membuat kurang lebih 10 kg
kerupuk. Semua kerupuk ini diantarkan sendiri oleh
Sarina ke pasar dan toko-toko yang menjual kerupuk.
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Berkat usaha ini saya bisa
bantu-bantu suami dan
ekonomi keluarga agar bisa
mandiri dan sejahtera.
: Sarina
: 081949514288
: Jalan Pantai Serdang RT 17 RW 08 Dusun Baru
Selatan Manggar Belitung
: Kerupuk Ikan Tamban
: Mulai dari Rp 5.000/bungkus
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Mendulang Rejeki
dari Rajut Warna-Warni
Salah satu keunikan di daerah Belitung adalah seni rajutnya.
Di sini bisa dengan mudah kita jumpai suvenir yang terbuat
dari rajutan wol dengan kombinasi warna-warni yang meriah,
dari mulai tas, topi, tutup saji, tatakan gelas, taplak meja,
hingga tempat ponsel.
Seni rajut sendiri umumnya dipelajari secara otodidak.
Makanya motif dan corak yang dihasilkan dari rajut wol ini
sangat beragam. Umumnya pola simetris dan corak bunga
paling banyak ditemui. Selain tampilan desain yang beragam,
bahan dasar yang terbuat dari katun dan nilon membuat hasil
kerajinan rajutan mempunyai tekstur fisik yang lentur namun
sangat kuat.
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Merajut Sejak SMP
Perjalanannya mengenal seni rajut dimulai
sejak tahun 1980-an. Waktu itu karena ekonomi
sulit, ia yang masih duduk di bangku SMP harus
bekerja menjaga dan mengasuh anak di rumah
salah seorang warga. Untuk mengisi waktu dan
agar Abiba tidak lekas bosan, sang majikan
mengajarinya seni rajut dari benang wol. Habiba
sendiri tidak menyangka, keterampilan yang
diperolehnya inilah yang kelak menjadi salah satu
sumber nafkah bagi diri dan keluarganya.
Habiba, adalah salah satu wanita yang menggeluti
usaha rajut ini. Meski sudah hampir memasuki kepala
lima, jemari Habiba masih sangat cekatan merajut
benang-benang wol hingga menjadi produk kerajinan
yang indah.
Menurut Habiba, biasanya ia hanya mengerjakan
rajutan berdasarkan pesanan. Kebanyakan orang tahu
hasil kerajinannya juga dari mulut ke mulut. Namun
demikian karena jumlah pesanan yang diterima cukup
banyak dan semua proses merajut dikerjakan secara
manual, produksi yang dihasilkan cukup terbatas. Tapi
hal ini juga baik untuk menjaga kualitas setiap rajutan
yang dihasilkan.
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: Habiba
: 081929560523

Kini, Abiba terus merajut mimpinya
membesarkan usaha rajutnya. Ia ingin agar
nanti usaha ini dikenal lebih luas lagi tidak hanya
masyarakat Belitung saja.

Dengan kerajinan rajut ini,
kita harus kreatif berpikir
membuat motif baru setiap
hari. Semangat ini yang buat
saya terus berkarya.

: Dusun Parang Buluh RT 014
RW 007 Membalong Belitung

: Rajut Wol
: Rp 30.000 - Rp 250.000
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Dari Camilan Keluarga
Hingga Jadi Usaha Utama
Kerupuk dan keripik adalah dua camilan khas yang mudah ditemui
di Belitung. Selain sebagai panganan bagi warga, makanan ringan
ini kerap juga dibeli wisatawan sebagai oleh-oleh. Berbagai jenis
keripik diproduksi ratusan pengrajin di Belitung mulai dari keripik
pisang, talas, sukun, hingga keripik kepiting.
Salah satunya adalah Masita yang mengawali usaha keripik
delapan tahun lalu. Mulanya, ia mencoba peruntungannya dengan
membuat keripik pisang dan menitipkannya ke warung-warung.
Ternyata dagangannya cepat diserap pasar.
Tak lama kemudian, ia mendapat kunjungan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Koperasi dan UMKM (Deperindagkop). Saat
itulah ia ditawari untuk mengembangkan
usahanya, dari mulai bantuan untuk
membuat merek dagang, sertifikasi,
kemasan dan sebagainya.
Seiring dengan makin banyaknya
permintaan, Masita mengembangkan
dagangannya dengan membuat keripik
talas dan keripik kepiting. Ia lalu

berinisiatif menitipkan keripik buatannya ke toko khusus oleholeh untuk memperbesar pangsa pasar.
Sekarang ia memproduksi total sekitar 70-80 kg keripik sehari
dan berharap suatu hari nanti bisa memperbesar usahanya
dengan merekrut pegawai dan membuat tempat produksi di
belakang rumahnya.
Baginya, anak-anak adalah motivasi terbesarnya untuk terus
berusaha. Dengan dukungan suami tercinta, ia terus berusaha
menggapai mimpinya meraih sejahtera lewat usaha ini.

Kalau kita mampu kenapa harus
bergantung sama orang lain.
Sewaktu-waktu kita bisa hidup sendiri,
makanya kita harus bisa mandiri.
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: Masita
: 081929504866
: Manggar, Belitung
: Keripik Pisang, Talas, Kepiting
: Mulai dari Rp 10.000/bungkus
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Mengajar Impian dari Bisnis
Makanan Ringan
Lain Masita, lain pula cerita Nursinah yang
mengembangkan usaha membuat makanan
ringan, termasuk di antaranya adalah keripik
sukun. Usahanya ini telah dirintis puluhan tahun,
sejak ia berusia 25 tahun.
Namun, keripik bukanlah satu-satunya produk
yang ia hasilkan. Karena memang dasarnya suka
membuat makanan, varian produknya terus
berkembang. “Kita jual macam-macam. Dari
rengginang, rempeyek, keripik bawang, keripik
keju, kue kering dan juga bolu untuk ulang
tahun,” sahut Nursinah lugas. Semua
panganan ini dibuat dari bahan baku
berkualitas tanpa bahan pengawet.
Ia berani menjamin makanan
ringan buatannya mampu bertahan
tiga hingga enam bulan.
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Produk-produk buatannya dijual bervariasi tergantung
bahan dan kemasan. Sistem pemasarannya berupa titip
jual di warung-warung dan toko oleh-oleh. Ia juga punya
beberapa pelanggan tetap yang biasanya langsung datang
atau memesan via telepon dengan jumlah tertentu.
Ke depan, Nursinah berharap bisa mengembangkan
usaha ini. Baginya, dukungan keluarga merupakan energi
sekaligus motivasi terbesar untuk terus berkembang,
mandiri dan meraih sejahtera.

Yang usaha model macam ini banyak.
Tapi kita selalu pakai bahan-bahan
yang bagus untuk menjaga standar
dan kualitas makanan yang kita buat.
: Nursinah
: 081949173910
: Kampung Arab 1 Desa Kurnia Jaya Belitung
: Aneka Makanan Ringan
: Rp 10.000 - Rp 125.000
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Mimpi Besar di Balik
		 Warung Kopi Manggar
Menjejakkan kaki ke pulau Belitung rasanya tak lengkap
rasanya kalau tidak menyambangi Manggar, salah satu kota
kecil di Belitung Timur. Sinar matahari menyeruak seiring
dengan aroma kopi yang semerbak setiap pagi di kota ini.
Inilah salah satu daya tarik dan keunikan kota Manggar,
yaitu kebiasaan masyarakatnya minum kopi. Tak kurang
dari 150 kedai kopi tersebar di sepanjang kota, yang buka
dari pagi hingga dini hari. Inilah yang membuat Manggar
mendapat gelar Kota 1001 Warung Kopi.
Rahasia kopi Manggar terletak dari cara pengolahannya.
Kalau biasanya kopi disajikan dengan diseduh air mendidih,
kopi Manggar punya cara pengolahan dan penyajian
yang berbeda. Kopi dituang ke dalam saringan yang
menjuntai dan kemudian direbus ke dalam air mendidih
di dalam ceret. Proses perebusan dan penyaringan bisa
dilakukan hingga dua kali. Konon, inilah rahasia untuk
mengeluarkan aroma kopi khas Manggar.
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Uniknya, walaupun lebih dari 17 ribu orang setiap hari
minum kopi di Manggar, kota ini bukanlah penghasil
kopi. Kopi Manggar sendiri adalah jenis robusta yang
didatangkan dari Lampung. Biji kopi dari Lampung akan
dikirim ke Jakarta untuk proses roasting dan selanjutnya
dikirim ke Manggar. Di sini biji-biji kopi tersebut digiling
dan didistribusikan ke warung-warung kopi.
Warung Kopi Ibu Citata
Salah satu warung kopi yang cukup banyak didatangi
pelanggan adalah Warung Kopi Citata. Warung kopi
yang dinamai seperti nama pemiliknya ini menawarkan
seduhan kopi hitam dan kopi susu sebagai menu
utamanya.
Cita, pemilik warung kopi ini, memulai dengan toko
kelontong di rumah. Kemudian ia coba peruntungan
dengan membeli baju dan menjualnya secara kredit ke
tetangga-tetangga. Sedikit-sedikit hasil terkumpul, ia
memberanikan diri menyewa sebuah kios di pinggir jalan
untuk membuka warung kopi.
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: Cita
: 085924968184

Kini warung kopinya bisa menyajikan sekitar 80
gelas kopi sehari, dari jam 8 pagi hingga jam 1 dini
hari. Penghasilan dari warung kopi ini cukup untuk
menghidupi keluarga dan 4 orang karyawannya. Cita
berharap suatu hari nanti bisa membuka beberapa
warung kopi lagi.

Dari kopi saya beroleh rejeki.
Biar kata ratusan warung kopi
di sini, yakin saya rejeki takkan
bertukar.

: Dusun Baru Utara 2 Belitung

: Warung Kopi
: Rp 5.000/gelas
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Gangan Ikan Hamsina, Segar, Pedas,
Gurih Menggugah Selera
Selesai menikmati kopi, matahari kian tinggi. Tak terasa
waktu menunjukkan tengah hari. Saatnya beranjak
mencari santapan pengisi perut. Di Manggar, terdapat
beberapa pilihan rumah makan dan warung makan
yang mudah ditemui. Kebanyakan rumah makan di sini
menyajikan makanan khas yang berbahan dasar ikan.
Kalau ingin menikmati makanan ringan tersedia beberapa
pilihan menu makanan ringan seperti mie khas belitung
ataupun berego. Keduanya mempunyai rasa yang unik
dan khas. Bagi yang ingin menyantap makanan berat bisa
mencoba menu nasi gemok atau gangan ikan.
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Gangan ikan adalah sup ikan khas Belitung bercita rasa
istimewa, disajikan dengan tambahan beberapa potong
nanas segar dan bumbu lainnya berupa kunyit, bawang,
cabai dan lengkuas. Ikan yang digunakan biasanya
adalah ikan ketarap, tenggiri atau kakap. Rasanya unik,
paduan pedas, asam, manis dan gurih dalam satu sajian.
Disantap dengan sepiring nasi hangat, dijamin bakal
bikin kenyang dan ketagihan. Di beberapa restoran
gangan ikan biasanya disajikan rapi di dalam batok buah
kelapa.
Dari Sate hingga Ganggan Ikan
Salah satu rumah makan makan yang menjual menu
Gangan Ikan di Manggar adalah rumah makan milik
Hamsina. Rumah makan ini tidak terlalu besar, tapi
setiap hari cukup padat dikunjungi tamu yang hendak
bersantap. Bagi yang tidak terlalu suka dengan ikan
dan makanan bersantan, bisa mencicipi menu Ayam
Ketumbar, Sate Ayam atau jenis makanan ramesan
lainnya di sini.
Rumah makan yang buka dari pagi hingga jam 9 malam
ini sudah beroperasi kurang lebih empat tahun. Harga
yang ditawarkan juga cukup terjangkau.
Hamsina bercerita bahwa dulu sempat hidup pas-pasan.
Bersama suami mengawali usaha dengan berjualan sate
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: Hamsina
: 081929724978

ayam keliling. Di mana ada pertunjukan musik, di sana
mereka akan berjualan sate dan ayam bakar. Perlahan
dengan modal yang ada, mereka memberanikan diri
menyewa kios di pasar. Berjualan di pasar membuat
usahanya bisa fokus. Seiring dengan bertambahnya
omset dan pengunjung, Hamsina memberanikan diri
menyewa tempat untuk membuka rumah makan
masakan khas Belitung. Lambat laun rumah makannya
mulai ramai dikunjungi pembeli. Tak heran karena
rasa masakannya yang khas ditambah harganya yang
terjangkau.
Berkat usahanya ini, Hamsina dan suami sudah bisa
mempekerjakan lima orang pegawai. Sekarang ia
sudah bisa menikmati hasil kerja kerasnya, bisa punya
rumah dan mobil untuk usaha. Tahun depan, ia dan
suami berencana mengembangkan usaha dengan
membuka warung kopi.

Alhamdulillah, usaha saya
bisa berkembang dan jadi
pintu rejeki buat orang lain.

: Jalan Pantai Serdang, RT 17
RW 08, Dusun Baru Selatan
Dusun Baru, Manggar

: Rumah Makan Khas Belitung
: Bervariasi mulai dari Rp 10.000/porsi
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Mencicipi Citarasa Tradisional
Kue Jongkong
Menikmati kuliner Belitung memang seakan tidak ada habisnya. Kalau
penggemar makanan ringan dimanjakan dengan begitu banyak pilihan mulai
dari kerupuk ikan dan cumi yang gurih hingga aneka keripik yang renyah,
penggemar jajanan pasar boleh mencoba salah satu makanan khas Belitung ini,
kue Jongkong.
Kue jongkong merupakan salah satu makanan khas yang resepnya diwariskan
turun-temurun. Meskipun tampilannya sederhana, tapi rasanya sungguh
menggugah selera: gurih, manis, dan legit jadi satu. Cocok untuk kudapan saat
santai atau suguhan untuk tamu.
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Salah satu pewaris dan pelestari kue jajanan tradisional
ini adalah Yustiani. Wanita asli kelahiran Manggar
ini sudah lebih dari enam tahun menjalankan usaha
membuat kue jongkong. Sehari ia bisa membuat hingga
800 cup.
Mulai dari Jam Empat Subuh
Rutinitasnya membuat kue ini dimulai dari jam 9 pagi
membeli bahan-bahan ke pasar. Kemudian mengolah
dan memasak bahan baku tersebut hingga rapi tertata
dalam cup plastik hingga jam 8 malam. Keesokan harinya
jam 4 subuh, Yustiani akan mengantarkan kue jongkong
buatannya ke pasar menggunakan motor. Semua
kegiatan ini mulai dari membeli bahan baku, memasak
hingga memasarkan masih dilakukan seorang diri.

Kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung
beras, tepung tapioka, kelapa muda, garam dan gula
merah. Jongkong biasanya memiliki tiga lapisan warna:
yaitu putih atau hijau di bagian atas yang terbuat dari
perpaduan tepung dan santan, serta lapisan bawah
berwarna kecoklatan merupakan gula merah.
Semua bahan kue tradisional ini menggunakan bahan
alami tanpa bahan pengawet. Warna hijau pada kue ini
dihasilkan dari daun pandan. Selain sebagai pewarna,
daun pandan juga berfungsi pemberi aroma khas pada
kue jongkong.
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: Yustiani
: 082372111615

Tapi, saat ini Yustiani boleh merasa bangga karena
anak sulungnya kini sudah mulai belajar membuat kue
tradisional ini. Resep kue jongkong ini memang harus
diturunkan biar tetap lestari.
Di tengah kesibukannya membuat kue jongkong,
Yustiani mengaku masih bisa meluangkan waktu buat
keluarganya. Baginya keluarga tetap yang utama.

Punya usaha dan uang itu
penting, tapi kesehatan dan
keluarga jauh lebih penting.

: Jalan Laskar Pelangi, RT 10
RW 01, Gantong, Belitung

: Kue Jongkong
: Rp 800/
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LAMPUNG
Sebagai daerah yang terletak di selatan pulau Sumatera, Lampung dikenal dengan
beragam kerajinan budaya dan juga kulinernya. Salah satunya adalah kain tapis,
tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sudi serta sulaman benang
perak atau emas yang terkenal hingga ke penjuru nusantara. Pembuatan kain tapis
sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu dan cara pembuatannya diwariskan turuntemurun dari generasi ke generasi. Di sini, kita akan berkenalan dengan wanitawanita pewaris budaya kain tapis Lampung yang mempesona.

Foto: Kain Tapis Khas Lampung
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Memproduksi Kain Tapis Lampung,
Omzet Kian Melambung
Kain tapis adalah pakaian adat wanita suku Lampung berupa
sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif
yang disulam benang emas, benang sugi, atau benang perak.
Keindahan kain tenun khas Lampung ini pernah membetot
perhatian dunia tatkala Yessy Yosaputra, atlet renang,
mengenakan kain tapis ketika berparade bersama kontingen
Indonesia di acara pembukaan Olimpiade 2016 di Rio de
Jenairo, Brasil. Di Lampung, tradisi membuat kain tapis masih
lestari, seperti yang ditunjukkan Wahyu Triningsih atau akrab
dipanggil Tri ini.
Ia sejak tujuh tahun silam merintis usaha memproduksi
kain tapis khas Lampung. Keterampilan membuat kain
tapis dipelajarinya ketika masih masih lajang. Kala itu Tri
bekerja sebagai pegawai usaha kain tapis milik orang lain. Ia
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pun kemudian mengundurkan diri dan membuka usaha
membuat kain tapis. Sebelum membuat kain tapis, Tri
terlebih dahulu membeli kain tenun di toko langganannya.
Motif di kain tenun itu memandu Tri untuk menyulam
dengan benang emas sebagai hiasan. Kain tapis tidak
hanya bisa dibuat dari bahan kain tenun, bahan lainnya
juga bisa asalkan bergaris lurus.
Tri bersama suaminya, Irsad, yang ahli membordir,
membuat kain tapis dan kerajinan sandang khas Lampung
lainnya, semisal peci pesawaran sebagai produk unggulan
pasangan suami isteri ini. Peci pesawaran hanya dibuat
dan dijual oleh rumah produksi mereka itu. Rencananya
peci pesawaran ini bakal dipatenkan. Dalam sehari,
mereka bisa menghasilkan 10 peci pesawaran. Mereka
belum bisa memproduksi peci pesawaran dalam jumlah
banyak karena pengerjaannya dibuat tanpa bantuan
pegawai.
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: Wahyu Triningsih
: 085369476429

Pelanggan Tri adalah para pedagang yang memiliki toko
kain tapis dan konsumen yang datang langsung membeli
kain tapis ke tokonya itu. Tri bisa mengerjakan pesanan
khusus dari perancang busana. Jerih payah Tri dan sang
suami diganjar rezeki yang melimpah. Mereka bersyukur
keuntungan yang diperolehnya bisa membeli rumah
sebagai tempat tinggal keluarga sekaligus tempat usaha.
Tri bercita-cita bisa menunaikan ibadah haji bersama
keluarga dari hasil usahanya ini. Selain pergi haji,
perempuan kelahiran 2 Agustus 1982 ini ingin membeli
mobil sebagai kendaraan operasional untuk mengantar
kain tapis ke pelanggan.

Jatuh bangun bukan halangan
untuk sukses. Yang penting
punya kemauan untuk maju.

: Simbaretno, Negeri Katon,
Pesawaran, Lampung

: Kain Tapis Lampung
dan Peci Pesawaran
: Rp 125.000 - Rp 400.000
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Menjaring Laba Dari Kain Tapis
Buatan Wanita Muda
Generasi muda di Lampung masih menekuni
pembuatan kain tapis. Kalangan muda itu
menggantungkan hidup mereka sebagai pengrajin
kain tapis khas Lampung ini. Yati Oktavia, wanita
kelahiran Tanjung Raja Giham, 10 Mei 1990 ini adalah
generasi muda yang berprofesi sebagai pengrajin
kain tapis. Yati memiliki usaha menyulam kain tapis
sejak empat tahun lalu. Teknik menyulam motif tapis
dipelajari Yati dari ibu mertua.
Biasanya, proses pembuatan sehelai kain tapis
itu membutuhkan waktu relatif lama bergantung
pada motif dan benangnya. Contoh, saat membuat
tapis yang banyak benang emasnya bisa memakan
waktu hingga lima bulan. Teknik menyulam motif

56

memang menyita energi
dan waktu. Itu dirasakan
pula oleh Yati saat pertama
kali mempelajari pembuatan
kain tapis. Awalnya dia
kesulitan menyulam kain
tapis, sampai tengah malam
cuma dapat sebaris. Tapi ia
tetap bersemangat dan akhirnya
bisa menyelesaikannya. Ia
menunjukkan hasil sulamannya
kepada keluarga. Keterampilan
Yati menyulam kain tapis
terdengar oleh tetangga yang
kemudian memesan kain tapis
kepadanya.
Varian Produk Kain Tapis
Berbicara tentang usaha kain tapis,
Yati sangat percaya diri meski usianya
masih muda. Berbekal keterampilan ini, ia menjadi
penopang perekonomian keluarganya. Maklum saja,
penghasilan sang suami cukup terbatas sebagai supir
truk. Yati mampu menyulam berbagai macam motif
kain tapis, seperti motif mata kibau, tapis abung, jung
sarat dan motif lainnya. Hasil sulaman Yati ini dibuat
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: Yati Oktavia
: 082281429930

dalam bentuk baju, topi, peci, tas, jilbab, selendang,
dompet hingga hiasan dinding bertuliskan ayat suci
Al-Qur’an. Pelanggannya tersebar di kabupaten Way
Kanan dan kota Liwa, kabupaten Lampung Barat.
Ibu dari satu anak ini mengandalkan pemasaran
di media sosial. Keuletan Yati menekuni kerajinan
tradisional Lampung ini memberinya penghasilan
tambahan. Ia menyisihkan laba yang diperoleh dari
penjualan kain tapis itu untuk membangun rumah
di atas tanah warisan keluarga yang diberikan
kepadanya.

Awalnya, saya kesulitan
menyulam kain tapis,
sampai tengah malam
cuma dapat sebaris.
Saya tetap bersemangat
dan akhirnya bisa
menyelesaikannya. Sebagai
wanita, kita harus mandiri.

: Banjar Agung Ilir, RT 001
RW 001 Pugung, Tanggamus,
Lampung
f : Ryu Ayzawa Ryu Ayzawa

: Kain Tapis (Baju, Topi, Peci, Tas, Jilbab,
Selendang, Dompet & Hiasan Dinding)
: Rp 120.000 - Rp 3.500.000
57

Gurihnya Pempek Menggoda Selera
			dari Lampung
Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung timur Sumatera
yang menyimpan sejuta pesona alam. Mulai dari wisata alam
sampai ke wisata kuliner. Letaknya yang bersebelahan dengan
Sumatera Selatan membuat banyak makanan Lampung merupakan
sebaran dari makanan khas Sumatera Selatan, salah satunya
adalah pempek.
Kenikmatan pempek tidak perlu diragukan lagi. Makanan yang
terbuat dari campuran tepung dan ikan digiling ini menjadi favorit
banyak orang. Mam Mona adalah salah satu pembuat pempek di
kota Bandar Lampung.
Kemampuannya membuat pempek dipelajarinya saat bekerja
dengan pedagang pempek. Ia sejak 10 tahun silam mengubah
haluan dari seorang karyawan menjadi wirausaha. Keputusannya itu
diambil saat suaminya jatuh sakit dan dirinya sedang mengandung
anak pertama. Walau kondisinya serba terbatas, ia menjadi tulang
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punggung perekonomian keluarganya. Ia terpaksa
mengundurkan diri dari pekerjaanya itu dan membuka
usaha pempek untuk membantu suami.
Murah dan Terbuat dari Ikan
Pada tahap awal, dia mengolah 2 kg ikan menjadi
pempek. Laju bisnis pempek semakin berkembang
lantaran pesanan kian bertambah. Produksi pempek
diperbanyak. Setelah 10 tahun menekuni usaha
pempek ini, kemampuan Mam Mona memproduksi
pempek itu naik berlipat ganda. Kini, ia mampu
mengolah 20 kg ikan per hari untuk diolah menjadi
makanan khas Palembang, yakni pempek, lenggang,
tekwan, model, dan kerupuk kemplang. Usahanya ini
berlokasi di rumah yang disewanya sebagai tempat
tinggal keluarganya. Ia membuat semacam etalase
untuk menjual pempek di rumah kontrakannya itu.

Saya ingin mandiri dan tidak
bergantung kepada orang lain.
Meski saya perempuan, saya
menjadi tumpuan nafkah keluarga
dan menyekolahkan anak-anak
bersekolah di perguruan tinggi.
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: Mam Mona
: 085380338121

Pelanggan Mam Mona kebanyakan adalah reseller
pempek. Kegurihan pempek buatan Mam Mona itu
diacungi jempol oleh para konsumen yang harga jualnya
ramah di kantong. Selain itu pempeknya pun banyak
macamnya. Ada telur kecil, kapal selam, adaan, kulit, dan
lenjer. Keunggulan pempek ini terbuat dari ikan asli.
Dari usahanya ini, Mam Mona berharap bisa membeli
rumah toko sebagai tempat usaha dan rumah tinggal
keluarga dalam dua tahun ke depan. Untuk menggapai
cita-citanya ini, Mam Mona menyisihkan penghasilannya
untuk ditabung dan mengikuti arisan.

: Jalan Hasanudin Gang Nangka
No 15 RT 004 Kupang Teba 		
Lampung

: Empek, Lenggang, Tekwan,
Model, Kerupuk Kemplang
: Rp 1.500 - Rp 15.000
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KALIMANTAN BARAT
Kalimantan Barat merupakan provinsi yang istimewa. Selain dikenal dengan julukan
“Seribu Sungai”, Kalimantan Barat secara geografis dilintasi oleh garis khatulistiwa.
Karena itulah, miniatur tugu khatulistiwa adalah salah satu cindera mata unik yang
hanya dapat kita jumpai di Kalimantan Barat. Suvenir ini dibuat oleh tangan-tangan
wanita terampil yang akan selalu mengingatkan kita akan keistimewaan daerah
ini. Cara lain menikmati keindahan budaya Kalimantan Barat adalah melalui tenun
Sambas, tenun ikat yang telah dibuat sejak 300 tahun lalu oleh wanita-wanita
di kesultanan Sambas.

Foto: Tugu Khatulistiwa Pontianak
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Keluarga Sejahtera,
Berbisnis Miniatur Tugu Khatulistiwa
Pontianak, ibukota Provinsi Kalimantan Barat
menyimpan sejuta pesona dan peninggalan
sejarah yang saat ini menjadi destinasi wisata.
Salah satunya adalah Tugu Khatulistiwa yang
menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tugu
yang mulai dibangun pada tahun 1928 tersebut
menjadi penanda bahwa Pontianak terletak di
garis khayal khatulistiwa yang membagi bumi
menjadi utara dan selatan.
Kemegahan Tugu Khatulistiwa ini menginspirasi
Rukiyah untuk memproduksi miniatur Tugu
Khatulistiwa. Ia mendirikan Usaha Mandiri yang
memproduksi cenderamata khas Pontianak.
Rumahnya di Jalan Adisucipto, Pontianak, disulap
sebagai bengkel kerja. Saat melongok ke dalam
rumah tersebut, sejumlah pengrajin tampak
sibuk memotong kayu yang akan dibuat miniatur
Tugu Khatulistiwa. Rukiyah mengisahkan dirinya
bersama almarhum suaminya mendirikan Usaha
Mandiri di tahun 1986.
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online. Pelatihan ini menjadi bekal untuk mengelola

manajemen Usaha Mandiri semakin lebih baik ke depannya.
Kini, Usaha Mandiri semakin bersinar lantaran disebutsebut sebagai sentra kerajinan miniatur Tugu Khatulistiwa
paling besar di Pontianak. Usaha Mandiri memproduksi
sebanyak 200 buah miniatur Tugu Khatulistiwa dalam
seminggu.

Hidup Mandiri dari Miniatur
Di awal merintis usahanya itu, Rukiyah sering
menghadapi kendala. Proses produksinya masih
sederhana sehingga biaya operasional membengkak.
Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap
produknya masih rendah. Rukiyah tak mudah
menyerah. Ia mengedukasi konsumen, khususnya
pemilik toko suvenir untuk menjual miniatur Tugu
Khatulistiwa buatannya itu. Tak sia-sia, laju bisnis
Usaha Mandiri kian bersinar sejak tahun 1995 hingga
saat ini.
Rukiyah mengambil pembiayaan untuk
mengembangkan usahanya. Ini memompa
semangatnya untuk mengembangkan keahliannya
mengelola bisnis. Karena itulah, ia rajin mengikuti
berbagai pelatihan, antara lain pelatihan UKM,
koperasi, pembukuan hingga pemasaran secara
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Produknya ini dipasok ke toko-toko cenderamata di
Pontianak dan kanal e-commerce. Guna memperluas
cakupan penjualan produknya, Rukiyah ini rajin mengikuti
pameran agar miniatur Tugu Khatulistiwa buatannya itu
semakin dikenal konsumen. Kerajinan tangan buatan ibu
dari 4 anak ini sudah sampai ke Singapura, Jepang dan
diberitakan di beberapa stasiun televisi swasta.
Selepas suaminya wafat, tongkat bisnis Usaha Mandiri
diteruskan oleh anak laki-lakinya. Rukiyah membimbing
puteranya itu dalam menjalankan roda bisnis keluarga.
Ke depan, ia ingin menambah varian produknya, misalnya
membuat miniatur rumah meriam atau rumah melayu.
Dia berharap keuntungan dari usaha ini bisa membiayai
impiannya membangun toko suvenir sendiri, menyekolahkan
anak, membeli mobil untuk mengangkut barang dan
membiayai ibadah haji.

Usaha itu jangan mudah nyerah.
Yakin kita mampu, Insya Allah
pasti ada jalan untuk bisa maju.

: Usaha Mandiri, Jalan Adisucipto,
Pontianak

: Miniatur Tugu Khatulistiwa
: Rp 25.000 - Rp 200.000/buah
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Dodol Lidah Buaya
dari Bumi Khatulistiwa
Karena letaknya yang berada di garis Khatulistiwa, Pontianak
memiliki cuaca yang panas. Namun, cuaca panas ini menjadi
berkah karena beberapa jenis tanaman tumbuh subur, salah
satunya adalah lidah buaya. Lidah buaya yang identik dengan
produk kecantikan ini diolah menjadi produk panganan khas
daerah, salah satunya adalah dodol lidah buaya yang dibuat
oleh Satiyeh. Dodol lidah buaya yang diberi merek Barokah
ini tersedia di beberapa swalayan di kota Pontianak dan
laris manis dibeli konsumen. Satiyeh sejak 8 tahun yang
lalu merintis usaha dodol lidah buaya. Dia mengikuti jejak
kakaknya yang terlebih dahulu menekuni bisnis dodol lidah
buaya.
Barokah Memberi Berkah
Satiyeh dibantu empat karyawan dalam memproduksi dodol
lidah buaya itu. Lidah buaya harus dikupas, kemudian dicuci
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Satiyeh melipatgandakan kapasitas produksi
dodol. Menurut Satiyeh, produksi dodol lidah
buaya di musim liburan bertambah 50% jika
dibandingkan hari-hari biasa.

dan dimasak. Ia mencampur lidah buaya dengan gula yang
dimasak di kuali selama dua jam. Lantas, lidah buaya
itu dibubuhi tepung ketan yang sudah digoreng. Setiap
harinya, Satiyeh dan pegawainya mampu memproduksi
sebanyak 200 kotak dodol lidah buaya. Dodol ini segera
didistribusikan ke supermarket yang menjadi mitra
bisnisnya.
Dodol buatannya terasa manis, kenyal saat digigit, serta
sarat kandungan vitamin dan mineral. Satiyeh kebanjiran
pemesanan dodol lidah buaya. Ia pun menyanggupi
pemesanan konsumen, khususnya di musim liburan
yang jumlahnya kian membengkak. Untuk menyiasatinya,
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: 082151233335
085250463078

Untuk mengembangkan usahanya, Satiyeh
memproduksi beraneka macam makanan dari
lidah buaya. Selain memproduksi dodol lidah
buaya, Satiyeh berinovasi dengan kerupuk lidah
buaya. Kerupuknya ini tidak menggunakan bahan
pengawet sehingga sehat untuk dikonsumsi.
Satiyeh sangat bersyukur karena bisnis dodol dan
kerupuk lidah buaya yang dikelolanya itu semakin
berkembang dari tahun ke tahun meski awalnya
hanya ikut-ikutan berjualan. Hasil berdagang
dodol lidah buaya ini membantu perekonomian
keluarga dan ditabung untuk pergi ibadah haji.

Usaha itu bukan cuma
soal berapa banyak
untungnya, tapi juga soal
keberkahannya.

: Jl. Adisucipto Gang H.Kasim No. 72
Pontianak

: Dodol Lidah Buaya
: Rp 7.000-Rp 18.000/bungkus
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Merajut Tenun Sambas,
Menjemput Harapan
Sambas merupakan salah satu kota di utara Kalimantan Barat yang
juga menjadi destinasi banyak wisatawan. Salah satu objek wisata
paling favorit adalah Keraton Kesultanan Sambas. Kesultanan
Sambas yang dipercaya telah ada semenjak abad ke-14 M ini
memberikan banyak warisan budaya yang telah turun temurun
diwariskan pada masyarakat setempat, salah satunya adalah kain
tradisional tenun Sambas.
Adalah Selviyanti, salah seorang penenun yang turut melestarikan
budaya tenun Sambas ini. Ia sejak 17 tahun lalu merajut tenun Sambas
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mempertahankan kualitas tenun buatannya. Sebagai
contoh, Selviyanti merancang desain syal, kopiah dan
tas berbasis kain tenun. Ia mendistribusikan produknya
ke toko oleh-oleh di Pontianak untuk dijual kembali ke
konsumen.

Menekuni kerajinan tenun
Sambas adalah meneruskan
tradisi leluhur. Saya ingin
keluarga melanjutkan tradisi
menenun khas Sambas.
sebagai kerajinan tangan yang dijual ke konsumen. Cikal
bakal Selviyanti menekuni usaha ini berawal dari kegigihannya
mempelajari teknik menenun yang dipelajari dari ibunya.
Lama kelamaan, Selviyanti semakin piawai menenun kain.
Ini memicu Selviyanti untuk mengubah haluan hidupnya
menekuni profesi sebagai pengusaha tenun Sambas. Waktu
itu, modalnya cuma alat tenun. Saat ini, jumlah alat tenunnya
bertambah menjadi 28 unit seiring dengan perkembangan
usahanya. Melalui usaha ini juga, ia berhasil memberdayakan
beberapa pekerja dari lingkungan sekitar.
Melestarikan Tradisi Tenun
Kunci sukses Selviyanti mengembangkan usahanya adalah
kreatif dan inovatif. Ia menambah varian produk dan
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089526034391

Motif tenun Sambas sarat dengan kearifan lokal.
Ragam motifnya juga cukup banyak, antara lain motif
pucuk rebung atau burung enggang. Pucuk rebung
adalah bagian dari pohon bambu yang tumbuh ke atas
dan bermakna simbolis agar masyarakat semangat
untuk maju dan bersikap rendah hati ketika berada
di pucuk tertinggi. Sedangkan burung enggang
melambangkan maskot provinsi Kalimantan Barat.
Selviyanti bermimpi memiliki toko sendiri dan punya
merek untuk memasarkan kain tenun Sambas
buatannya ini. Harapan Selviyanti itu tidak bertepuk
sebelah tangan. Sebab, usahanya kian mekar. Kelak,
ia akan menjemput impiannya dari merajut tenun
Sambas.

: Desa Tanjung Mekar RT 005 RW 003
Sambas

: Tenun Sambas
: Rp 350.000 - Rp 3.000.000
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JAWA BARAT
Jawa Barat, daerah yang terkenal dengan legenda Sangkuriang serta dijuluki negeri
Parahyangan atau tempat bersemayam para dewa ini memiliki sejarah budaya yang
panjang. Budaya ini berakar dari kerajaan Hindu dan kesultanan Islam yang pernah
berdiri di sini: dari mulai kerajaan Salakanagara, Tarumanegara, Sunda, hingga
kesultanan Banten dan Cirebon. Akulturasi budaya berkembang dan diwariskan dari
generasi ke generasi, temasuk di antaranya seni tari, kerajinan, hingga kuliner khas
menggugah selera. Di sini, kita akan menjumpai wanita-wanita kreatif pembuat
kerajinan dan penghasil kuliner khas Jawa Barat.

Foto: Gedung Sate Bandung
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Renyahnya Omset Keripik Kentang 		
dan Basreng Hilda
Cirebon terkenal sebagai salah satu sentra UMKM makanan ringan. Dari mulai
makanan khas hingga camilan bisa mudah ditemui di sini. Makanan ringan seperti
keripik adalah usaha yang cukup banyak digeluti masyarakat di daerah
ini. Selain ketersediaan bahan baku yang cukup berlimpah, usaha
makanan ringan tidak memerlukan modal besar dan prosesnya
cukup mudah.
Makanan ini punya pangsa pasar yang cukup besar. Selain
pas untuk dinikmati di saat santai, keripik juga dapat dijadikan
oleh-oleh karena umumnya tahan lama. Salah satu keripik yang
banyak dijual di toko oleh-oleh Cirebon adalah keripik kentang
putih dan basreng atau singkatan dari bakso goreng.
Adalah Hilda, seorang pengrajin keripik kentang dan
basreng. Hilda sudah cukup lama menjalankan usaha
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ini berdua sang suami. Hilda mengaku usaha makanan
ringan yang dijalankannya ini mampu menghidupi
keluarga dan tiga orang anaknya.
Merintis Usaha Bersama Suami
Meskipun sederhana, usaha keripik ini harus melalui
beberapa tahapan, dari mulai membeli bahan baku hingga
keripik dikemas rapi dan siap dipasarkan. Untuk keripik
kentang maupun basreng, Hilda melakukan semua
prosesnya dari awal dan dibantu oleh suaminya, dari
membeli bahan bakunya, mengolah, membumbui hingga
mengemas ke dalam kantong plastik hingga pemasaran.
Khusus untuk Basreng, biasanya Hilda membeli bakso
sebagai bahan utama di pasar. “Biasanya beli bahan
jadi, kemudian kita goreng lalu dikemas ulang,” ujarnya
kemudian.
Hilda dan suami biasanya berbagi tugas. Hilda yang
mengolah dan memasak kentang hingga menjadi keripik,
sedang suami bertugas mengemas dan mengantarkan
keripik ke pasar dan toko oleh-oleh di Majalengka dan
Cirebon. “Saya mah tahunya masak dan ngolah aja,
sisanya Bapak yang ngurusin,” ujar Hilda lebih lanjut.
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: 085377006001

Dengan pembiayaan yang diperoleh, Hilda membeli bahan
dan alat memasak. “Dulu pakainya kayu, tapi apinya kadang
kecil dan panasnya nggak merata. Kalau pakai kompor, kan
enak. Panasnya juga bisa diatur.” Hilda berharap usahanya
dapat terus berkembang. Masih banyak mimpi dan cita-cita
yang ingin dicapai dari usahanya ini.

Buat saya, anak itu motivasi terbesar
saya buat usaha. Alhamdulillah,
usaha ini bisa mencukupi kebutuhan
kami sekeluarga.

: Blok Kelurahan Rt 002/003
Kaliwadas Sumber Cirebon

: Keripik Kentang dan Basreng
: Rp 40.000/kg
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Dari Limbah Mebel jadi Sumber Penghasilan
Cirebon memang penuh dengan seni budaya dan kreativitas. Namun,
kreativitas tidak selalu harus tentang seni dan budaya. Kreativitas
melihat peluang usaha dan mengoptimalkannya untuk menjadi sumber
penghasilan yang dapat memberdayakan banyak orang juga merupakan
hal yang patut diapresiasi.
Seperti usaha meja belajar Utiya, warga Tengah Tani yang sempat
kami kunjungi. Bermodal kejelian melihat peluang usaha, ia berkreasi
membuat meja belajar lipat yang terbuat dari kayu dan triplek.
Usaha ini berawal saat Utiya melihat sisa-sisa kayu dan triplek dari usaha
suaminya. Sejak menikah, suami Utiya memang menjalankan usaha

72

kayu untuk diekspor. Ia pun meminta suaminya untuk
membantu membuat meja belajar dari kayu dan triplek
tersebut. Setelah jadi, ia menjual meja belajar tersebut di
pasar-pasar malam. Usaha ini dilakoninya sekitar empat
tahun lalu.

Dalam menjalankan usaha ini, Utiya dan suami dibantu
12 orang karyawan. Masing-masing ada yang dibayar
borongan dan harian. Ia dan suami pun kompak berbagi
tugas. Suami bertugas mendesain dan membuat
kerangka, sedangkan Utiya bertanggung jawab terhadap
pemasaran. Meski boleh dibilang lancar, usaha meja
belajar ini bisa terhambat dan terkendala saat musim
hujan tiba. Pengiriman barang jadi tertunda, akibatnya
penjualan jadi menurun.
Kini pemasaran meja belajar buatannya sudah merambah
hingga ke berbagai daerah meliputi Indramayu, Kuningan,
Cicalengka, dan Cirebon. Meja belajarnya juga dijual
hingga ke luar kota oleh beberapa orang sales langganan.

Bahan Baku dari Limbah Perusahaan Mebel
Karena meja belajar buatannya cukup laku, Utiya
memberanikan diri meningkatkan produksi dan mulai
menjualnya ke toko-toko. Awalnya ia menawarkan dua
lusin. Karena permintaan terus meningkat, Utiya akhirnya
memberanikan diri untuk melayani permintaan dari toko
grosir.
Meningkatnya permintaan membuat Utiya harus
memikirkan sumber bahan baku agar bisa terus
berproduksi. Beruntung ia bisa mendapat bahan baku
dari limbah perusahaan mebel dan perusahaan Jepang
yang ada di Cikarang.
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Dari hasil usahanya ini, Utiya mengaku sudah bisa
mencukupi kebutuhan harian keluarga. Sebagian ia
tabung untuk membangun rumah. “Sudah ada tanahnya,
tinggal dibangun,” kata Utiya bersemangat. Selain
rumah, Utiya juga bercita-cita membeli mobil untuk
usaha.

Kalau mau berkembang,
kita harus pintar-pintar lihat
peluang untuk bisa bantubantu cari uang.

: Blok Wadas Tengah RT 015
RW 006 Desa Tegal Sari Plered
Kabupaten Cirebon

: Meja Belajar
: Rp 12.000
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Warna-warni Batik Tulis Trusmi
Menjejakkan kaki di Desa Trusmi, Plered Cirebon, Jawa Barat, mata Anda akan langsung
menatap sebuah kawasan permukiman yang sebagian besar warganya bekerja sebagai
pengrajin batik. Kisah membatik desa Trusmi berawal dari peranan Ki Gede Trusmi.
Salah seorang pengikut setia Sunan Gunung Jati ini mengajarkan seni membatik sembari
menyebarkan Islam. Kelihaian membatik itu ternyata memberi berkah di kemudian hari.
Batik Trusmi berhasil menjadi ikon batik dalam koleksi kain nasional.
Beberapa desain batik cirebonan klasik yang hingga sekarang masih dikerjakan oleh
sebagian masyarakat desa Trusmi di antaranya seperti motif mega mendung, paksinaga
liman, patran keris, patran kangkung, singa payung, singa barong, banjar balong, ayam alas,
sawat penganten, katewono, gunung giwur, simbar menjangan, simbar kendo dan lain-lain.
Dari sekian banyak motif, satu motif yang cukup terkenal dan menjadi ikon, yakni motif
megamendung. Motif batik ini diyakini bisa mendatangkan kesuburan dalam
kehidupan.
Saerah adalah salah seorang pengrajin batik di sini. Terlihat dua orang
pembatik tengah asyik menorehkan canting di tiap gambar yang
terpatri dalam kain saat kami bertandang. Di beranda rumah yang
sekaligus tempat usahanya, Saerah menceritakan perjalanan usaha
batiknya.
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Menurut Saerah, usaha batik ini merupakan usaha
keluarga yang sudah berlangsung selama 26 tahun.
Saerah sendiri lebih banyak membuat batik tulis.
Sehari-hari ia dibantu dua orang pekerja tetap dan
beberapa pegawai lepasan jika pesanan banyak.

serta perputaran uang yang terhambat karena pembayaran
batik dari toko tertunda, Saerah tidak menyerah dan
terus berusaha menggapai mimpi-mimpinya. Salah satu
mimpinya adalah bisa punya toko batik sendiri, walaupun
saat ini ia mengaku belum punya bayangan bagaimana cara
mengelola toko.

Memulai usaha berdua suami, Saerah harus
membobol tabungan untuk membeli bahan. Produksi
pun sangat terbatas, baru 3-5 kain dalam seminggu.

Dengan penghasilan saat ini, Saerah sudah merasa cukup
sejahtera. Kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak dapat

Kini produksinya sudah meningkat, mencapai 10-15
kain perminggu untuk motif-motif standar. Sedangkan
untuk batik halus, proses pengerjaan cukup lama, bisa
memakan waktu hingga sebulan.
Tetap Semangat Menggapai Sejahtera
Distribusi dan penjualan masih dilakukan manual, yaitu
langsung diantar ke toko-toko batik. Keuntungannya bisa
sampai satu juta rupiah untuk batik berbahan kain katun
dan bervariasi untuk bahan lainnya.
Walaupun masih terdapat berbagai kendala seperti
ongkos produksi dan upah karyawan yang semakin tinggi
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: Saerah
: 085321618731

terpenuhi. Meski demikian, ia dan suami terus
berusaha keras agar penghasilan bisa meningkat
sehingga kehidupan anak dan keluarganya bisa
terjamin.

Sabar dan tekun, yakin suatu
saat ada jalannya. Karena saya
percaya, kerja keras kita pasti
ada bayarannya.

: Blok Pekupatan RT 007 RW
003 Wotgali Plered Kabupaten
Cirebon

: Batik Tulis
: Rp 300.000 - Rp 2.000.000
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Kriuk-kriuk Lezat Kerupuk Melarat
Bagi penggemar cemilan kerupuk, mencoba berbagai jenis kerupuk
dari berbagai daerah tentu sebuah tantangan dan petualangan
kuliner tersendiri. Nah, jika sedang jalan-jalan ke Cirebon, tak
ada salahnya untuk mencoba camilan kerupuk khas Cirebon yaitu
kerupuk melarat.
Kalau biasanya camilan kerupuk digoreng menggunakan minyak
goreng dalam wajan, kerupuk melarat ini justru berbeda. Kerupuk
ini digoreng menggunakan pasir sebagai pengganti minyak dalam
proses pengolahannya.
Karena proses pengolahan itulah, masyarakat Cirebon menyebutnya
dengan sebutan kerupuk melarat. Nama kerupuk melarat sendiri
lahir karena harga minyak goreng yang saat itu mahal. Tidak semua
lapisan masyarakat di Cirebon pada saat itu bisa mendapatkan
minyak karena harganya sangat tinggi. Inilah yang kemudian
mendorong masyarakat Cirebon berinovasi dengan memasak
kerupuk menggunakan pasir.
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Pasir yang digunakan bukan sembarang pasir, melainkan
pasir pegunungan yang sudah melewati proses
pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur
untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah
itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti
minyak. Tapi dalam perkembangannya, kerupuk melarat
juga sudah banyak yang digoreng menggunakan minyak.
Ciri khas lain yang ada pada kerupuk Melarat adalah
warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih,
dan hijau. Rasanya yang gurih membuat kerupuk ini cocok
sebagai kudapan teman santai bersama keluarga.
Omset hingga Ratusan Ribu
Eci Sunaeci adalah salah satu pengrajin kerupuk
melarat di daerah ini. Saat kami temui, Eci sedang sibuk
menyiapkan kerupuk dagangannya. Kerupuk-kerupuk ini
biasanya dititip jual ke warung-warung di pasar.
Sehari ia bisa memproduksi 30-40 kg kerupuk. Ia sendiri
lebih suka memasarkan kerupuknya dengan sistem titip
jual. “Enakan titip, karena putaran uang lebih cepat”,
katanya lugas.
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: Eci Sunaeci
: 081222459758

Ibu tiga anak ini mengaku, usaha kerupuk ini adalah
usaha turun-temurun dari keluarganya. Meskipun
demikian, Eci tidak membuat kerupuk sendiri dari awal.
Ia biasanya membeli kerupuk mentah dari pedagang,
kemudian diolah dan dibumbui sendiri hingga siap
dititipkan ke warung-warung di pasar.
Bagi Eci, tidak ada kendala yang berarti untuk berjualan
kerupuk melarat. “Kendala utama paling kalau mendung
atau hujan, kerupuk jadi lama kering,” terang Eci.
Sebelum digoreng, kerupuk dibumbui dan dijemur dulu
hingga kering. Proses inilah yang cukup memakan
waktu.
Bagi Eci, penghasilan dari menjual kerupuk ini sudah
bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ke depan
ia berharap bisa meningkatkan lagi omset penjualan
kerupuk ini.

Jual kerupuk itu modalnya
tekun. Dari tekun usaha kita
bisa mendulang untung.

: Blok Wareng RT 005 RW 002
Setu Kulon Weru Cirebon

: Kerupuk Melarat
: Rp 7.000/bungkus
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Siwang, Terasi Bawang
			 Buah Tangan Khas Cirebon
Buah tangan atau oleh-oleh adalah salah satu barang yang diburu di setiap kota yang kami
singgahi, termasuk di kota Cirebon ini. Nah, berburu buah tangan khas Cirebon pastinya
belum lengkap tanpa membawa pulang siwang.
Siwang adalah makanan khas yang biasanya dijadikan lauk untuk makan nasi. Siwang
sendiri merupakan singkatan dari terasi bawang. Loh, kok terasi bisa jadi teman makan
nasi? Bagi yang belum pernah mencoba mungkin akan bingung. Bagi yang sudah mencoba
pasti bikin ketagihan.
Siwang berbahan dasar bawang merah dan bawang putih yang digoreng, lalu dicampur
dengan terasi udang dan teri serta ditambah bumbu cabai pedas. Siwang memiliki aroma
gurih dan harum yang khas. Cara menikmatinya pun sangat sederhana. Cukup ditaburkan
di atas nasi panas seperti menaburkan abon, maka siwang pun siap disantap. Kombinasi
gurih, pedas, dan harumnya siwang dijamin membuat makan menjadi lebih berselera.
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siwang. Mulanya ia cuma menjual kemasan kecil dan
dititip ke saudara yang biasanya berjualan di sekitar
rumah. Lama kelamaan ia pun menjual siwang dalam
kemasan botol agar lebih menarik dan higienis.

Biasanya siwang kemasan botol ini dititipkan ke
Komunitas Pekauman Indah, komunitas batik yang
ia ikuti. Ia juga rajin menitipkan siwang buatannya ke
beberapa teman di Jakarta dan saudaranya di Bogor.
Bahkan, ia sempat mencoba menjual siwangnya secara
online.

Namun, Hanifah sendiri mengakui bahwa siwang
hanyalah usaha sampingan. Sebagai penghasilan utama
ia menjual batik dan menjahit. Meskipun sampingan,
Hanifah tetap tekun menjalani usahanya. Sebulan, ia
mengaku bisa memperoleh laba bersih sekitar satu juta
rupiah dari hasil berjualan siwang.
Siwang ini umumnya diproduksi oleh produsen rumahan.
Beberapa yang sudah cukup maju, mengemas siwang
ini dalam botol bermerek dagang. Adalah Hanifah salah
satu produsen pembuat siwang yang cukup sukses di
daerah ini.
Dari Santapan Keluarga jadi Usaha
Di rumahnya yang sederhana, Hanifah menceritakan
awal mula ia berjualan siwang. “Awalnya, sih iseng.
Keluarga di rumah suka nanya, makan pake lauk apa?
Akhirnya coba bikin siwang, eh keluarga suka.” Dari
sering membuat siwang akhirnya terpikir untuk menjual
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:Hanifah
: 08996665300

Uang ini bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup seharihari. Ke depan ia berharap siwang buatannya bisa dijual
ke luar Cirebon, sekalian mempromosikan makanan khas
Cirebon ke luar daerah.

Hidup itu harus disyukuri aja.
Yang penting cukup buat makan.
Sisanya pasti tercukupi selama
kita mau usaha.

: Desa Kalibaru Blok Sibanjir
RT 04 RW 05 Tengah Tani
Kabupaten Cirebon

: Siwang
: Rp 25.000/ botol
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Kayanya Citarasa Emping Melinjo Primadona
Perjalanan ke suatu daerah tidak lengkap rasanya tanpa berburu kuliner khas
sebagai oleh-oleh. Cirebon sendiri banyak menjual makanan khas yang dapat
dijadikan oleh-oleh, salah satunya emping melinjo. Makanan ringan ini dapat
dengan mudah dijumpai di sepanjang jalan atau toko oleh-oleh.
Makanan ringan satu ini memang menggunakan bahan dasar dari buah
melinjo pilihan sehingga menghasilkan emping yang berkualitas. Perpaduan
rasa sepet dan gurih yang khas membuat emping melinjo punya peminat yang
cukup banyak.
Salah satu pengrajin emping yang kami temui di daerah ini adalah Sarifah.
Meskipun bahan baku melinjo semakin langka dan mahal, Sarifah tetap
telaten menekuni usaha ini.
Sarifah bercerita bahwa usaha ini merupakan usaha warisan keluarga.
Ia mengakui usaha ini sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku.
Harganya bisa naik saat bahan baku naik. Biasanya produksi akan melonjak
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Untuk penjualan, Sarifah kadang memasok ke
supermarket yang ada di daerahnya. Sebagian pembeli
juga ada yang datang langsung ke rumah. Ia bahkan
sudah mulai menjual empingnya secara online.
Sarifah optimis emping buatannya dapat bersaing di
pasar karena rasanya berbeda. Ia meracik bumbu
sendiri dan memakai santan. Ini yang membuat rasa
empingnya menjadi lebih gurih.

saat lebaran bisa mencapai lima kuintal melinjo. Satu
kuintal bisa jadi 50 kg emping.
Proses pembuatan emping melinjo cukup sederhana, tapi
butuh ketelatenan ekstra. Pertama melinjo harus dijemur
hingga kering dan digeprek (ditumbuk) selagi panas.
Setelah itu dijemur hingga kering dan baru kemudian
digoreng. Emping yang sudah digoreng kemudian diberi
beberapa variasi rasa seperti manis, asin dan pedas.
Kemudian emping melinjo dikemas rapi dalam kemasan
dengan merek dagang Primadona. Sarifah mengaku,
emping Primadona buatannya sudah memiliki sertifikasi
halal.
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: 085321618277

Mengembangkan Varian Lain
Salah satu mimpinya adalah bisa memiliki mesin
pengupas cangkang melinjo sendiri. Saat ini semua
proses masih dilakukan manual, yaitu dengan cara
digebuk. Dengan mesin ini, ia berharap proses
pembuatan emping dapat lebih cepat dan produksi
bisa meningkat. Sarifah juga berharap suatu hari bisa
punya pabrik dan toko sendiri untuk memproduksi dan
menjual emping buatannya.

Tekun dan telaten adalah
modal utama saya untuk bisa
bertahan dan mengembangkan
usaha emping melinjo ini.

: Blok Pekauman RT 02 RW 01
Kalitengah Tengah Tani Kabupaten
Cirebon

: Keripik Emping Melinjo
: Rp 10.000 - Rp 20.000/bungkus
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Meraih Penghasilan, Merajut
Anyaman Pandan
Adah Saadah mendirikan usaha kerajinan anyaman di tahun
1985. Kerajinan anyaman bukan hal yang asing bagi Adah. Ia
hobi membuat aneka macam kerajinan tangan dan menjahit
sejak masih duduk di bangku SD. Hobinya itu sesekali
membantu pekerjaan ayahnya sebagai pengrajin topi di kala
itu.
Bermodalkan keterampilan yang didapatnya sejak kecil,
perempuan kelahiran Tasikmalaya tahun 1960 ini memutuskan
membuka usaha kerajinan tangan sebagai mata pencaharian.
Adah merupakan pengrajin ayaman pandan yang patut
diteladani. Selain suka berbagi ilmu dengan teman-temannya,
hasil kerajinannya pun sudah melalang buana sampai ke
Medan dan Bali, bahkan konsumen mancanegara dari
Malaysia pun melirik hasil produksi anyamannya.
Kegigihan Adah menghasilkan kesuksesan. Ibu dari tiga
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anak ini kerapkali mendapat pesanan yang mengalir
ke rumahnya. Produk yang ditawarkan ke konsumen
bervariasi modelnya. Sebut saja tas sulam, bunga tempel,
bunga deco, tempat payung atau kotak anyaman. Sekitar
350 model sudah pernah diproduksinya.
Bangkit dari Keterpurukan
Berbicara tentang berwirausaha, Adah sudah banyak
menelan pil pahit. Ia pernah berjualan toko kelontong.
Tapi, usaha kecil-kecilan itu gulung tikar. Adah mencoba
peruntungannya untuk yang kedua kalinya di toko
kelontong. Lagi-lagi toko kelontongnya tutup. Untuk
ketiga kalinya, Adah penasaran membuka toko kelontong,
tapi nasibnya sama saja seperti pengalaman tersebut. Ia
pun beralih membuka usaha kerajinan.
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: Adah Saadah
: 085223251231
085269979293

Kegagalan adalah kesuksesan
yang tertunda. Saya dan suami
berusaha keras agar tidak
berhenti menjalani usaha
keluarga.
Rupanya, keberuntungan menghampiri Adah. Laju usaha
kerajinan anyaman pandan terus melejit dari tahun ke
tahun. Namun, belajar dari pengalaman merugi di toko
kelontong, Adah menerapkan strategi khusus. Ia berjualan
makanan dan minuman untuk menambah penghasilan.
Usaha ini untuk menyiasati risiko apabila penjualan
kerajinan anyaman pandan itu sedang tidak bagus.

: Kp. Ciburial RT 002 RW
Rajapolah Tasikmalaya

: Anyaman Pandan (Tas, Dompet, Tempat
Payung, Kotak, dll)
: Rp 5.000 - Rp 300.000
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Mendulang Keuntungan 								
					dari Kerajinan Tangan
Salah satu kota kecil di Jawa Barat yang cukup terkenal
dengan kerajinan tangannya adalah Tasikmalaya. Tidak heran
kalau kota yang terkenal dengan julukan Sang Mutiara dari
Priangan ini juga mendapat predikat Kota Kerajinan Tangan.
Beraneka kerajinan tangan bisa didapatkan di kota ini, mulai
dari yang kecil sampai sampai yang paling besar.
Hal ini juga yang membuat warga yang ada di kota tersebut
banyak yang menjadi pengrajin sebagai sebuah mata
pencaharian. Salah satunya adalah Desi Sukaesih, wanita
kelahiran Rajapolah, 7 Agustus 1982 ini juga ikut terjun
dalam bisnis kerajinan tangan ini.
Bermula dari keinginannya membantu orang tua dalam
menjalankan usaha kerajinan tangan dari bahan pandan
dan vinil ternyata membuat Desi terjun lebih dalam
di usaha yang sama. Saat itu, dirinya masih duduk di
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bangku SMA kelas 2 ketika memulai usahanya.
Tidak langsung sebagai pengrajin, dirinya justru
mulai terjun di bisnis ini sebagai makelar.
Keuntungan yang didapatkannya sebagai makelar,
meski tidak besar, ternyata membuat dirinya
tertarik untuk mendalami usaha tersebut.
Selepas sekolah, dirinya semakin mantap untuk
memulai usahanya sendiri. Tidak bergabung
dengan orang tuanya, Desi justru memulai sendiri
usahanya secara terpisah.
Wanita dengan dua anak ini memang hanya fokus
pada kerajinan seperti dompet dan tas.
Namun, perluasan usaha ke produk lainnya juga
sudah menjadi tagetnya dalam beberapa tahun ke
depan. Bahkan dirinya juga menyiapkan rencana
untuk ekspansi ke daerah lain seperti Jakarta dan
Jawa Timur.
Saat ini, Desi sudah memiliki 4 karyawan untuk
menghasilkan produk yang dijualnya dan 4
karyawan yang diberdayakan untuk pemasaran.
Ke depannya, dirinya juga bersiap untuk
menambah karyawan jika rencana ekspansi ke
luar kota bisa direalisasikan.
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: Desi Sukaesih
: 081223381325

Saya sedang menyiapkan untuk
membuka stand di Jawa Timur
dan berencana untuk membuka
toko di Jakarta.

: Kp. Cialia RT 001/RW 003

Rajapolah Tasikmalaya

: Tas dan Dompet Anyaman
: Rp 6.000 - Rp 80.000

085220022270
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Mengolah Mendong Meraup Untung
Berlimpah dengan tanaman eceng gondok (mendong) menjadikan
Tasikmalaya cukup terkenal dengan kerajinan tangan berbahan dasar
tanaman tersebut. Tidak sedikit penduduk di daerah sana mengandalkan
tanaman tersebut untuk dijadikan sumber pendapatan. Salah satunya
adalah Ibu Ellah, wanita kelahiran 6 Juni 1962 ini.
Usaha yang dimulai sejak tahun 1982 merupakan usaha keluarga yang
dijalankan bersama-sama sang suami, Ade Cahyana. Namun, dirinya
tidak memulai usaha ini dari awal. Sang suami lah yang memulai usaha
ini terlebih dulu sehingga kehadiran sang istri semakin membantu untuk
menekuni usaha kerajinan tanaman eceng gondok ini.
Kreativitas ibu dari 2 anak ini yang membuat usaha keluarga ini
bertumbuh lebih cepat. Membentuk bermacam-macam model dan
motif menjadi salah satu keunggulannya dalam mengembangkan
produknya. Bermula dari produk tas berbahan mendong, sekarang
usaha yang dijalankannya sudah mulai memproduksi dompet,
box, dan aneka suvenir lainnya dengan bahan dasar yang
beragam juga, seperti pandan dan bahan sintetis. Namun dia
mengakui bahwa bahan mendong masih menjadi primadona
sampai saat ini.
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optimistis bahwa bisnisnya akan lebih maju dari
sekarang. Ellah berharap bisa mendapat bantuan
modal yang lebih besar agar bisa menambah mesin
dan tenaga kerja. Seiring dengan peningkatan
produksi, Ellah juga berencana memperluas jangkauan
pemasaran. Targetnya, pemasaran langsung akan
diarahkan ke wilayah yang potensial seperti Jakarta,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Dengan usaha ini, Ellah dan suami terus menabung
untuk bisa mewujudkan mimpi punya toko sendiri
untuk menjual barang kerajinan tangannya serta
umroh dan naik haji bersama keluarga.

Ellah melanjutkan, produk yang dibuatnya juga
sudah tembus di kisaran 300 unit setiap bulannya
untuk setiap jenis barang. Karena tingginya pesanan
ini, ia sering kesulitan untuk mendapatkan bahan
baku. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahan
bakunya sendiri bisa didatangkan dari berbagai
daerah yang ada di sekitarnya.
Memperluas Jangkauan Pasar
Meski sempat mengalami kesulitan modal untuk
mengembangkan usahanya lebih luas lagi, Ellah
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: Ellah
: 085222958093

Saat ini semuanya masih
saya pasarkan secara
door to door. Ke depannya,
pemasaran harus bisa lebih
luas lagi dan menjangkau
wilayah Jakarta, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur.

: Kp. Bebedahan RT 001 RW 003

Tasikmalaya

: Kerajinan Mendong dan Pandan
: Rp 6.000 - Rp 75.000
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Kerajinan Dompet dan Tas
						Penghasil Laba
Aneka kerajinan tangan yang ada di Tasikmalaya seakan tidak pernah usai untuk
dibahas. Hampir setiap produk kerajinan tangan dari daerah tersebut mampu
memberikan berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Seperti yang
dialami oleh Temmy, wanita pengrajin tas dan dompet di Tasikmalaya.
Ia memang tergolong baru dalam menjalankan usaha ini. Sebelumnya,
Temmy memang sudah memulai usaha sendiri, produksi awalnya adalah
membuat kotak berbahan dasar lidi. Tren yang selalu berubah setiap tahun
membuat ia harus mengubah bisnisnya menjadi pengrajin tas, dompet, dan
kotak dengan bahan baku pandan.
Berbisnis suvenir ternyata juga pernah dilakukan Temmy sejak 8
tahun lalu. Namun, permintaan pasar yang selalu berubah setiap
tahunnya membuat ibu dari 7 orang anak ini harus jeli melihat
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Bahkan salah satu anaknya yang sekarang tinggal
di Singaparna, turut memasarkan produknya
dengan menjadi reseller. Ia membeli barang ke
Temmy dan menjualnya lagi lewat media sosial.
Penjualannya boleh dibilang bagus dan selalu
mengambil barang dalam jumlah yang cukup
besar.
Ke depannya, Temmy ingin bisa menambah
mesin untuk meningkatkan produksi serta bisa
memasarkan produknya lebih luas lagi dengan
menguatkan penjualan lewat media online yang
didukung penuh oleh anaknya.
kesempatan. Pertama kali memutuskan membuat
kerajinan tas dan dompet pandan ini ia mengerjakan
semua tahapan sendiri, dari membuat pola, mengukur
dan memotong bahan agar lebih efisien.
Tambah Produksi
Sekarang, pesanan dompetnya sudah mencapai lebih
dari 100 buah setiap harinya. Bahkan Temmy sempat
menggeber produksinya sampai di kisaran 300 buah
dompet dan 40 buah tas per minggu. Saat ini, Temmy
sudah memiliki 3 mesin jahit dan 5 orang karyawan.
Untuk pemasaran, ia menjual barang kerajinannya ke
toko-toko. Salah satu anaknya yang tinggal di rumah
juga ikut membantu memasarkan via aplikasi pesan instan.
Setiap ada pesanan yang masuk via aplikasi pesan instan
akan diteruskan ke Temmy.
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: Temmy
: 085223469799,
082217558404,

Saya buat sendiri polanya,
saya juga yang ukur dan
potong bahannya agar
lebih efisien. Ke depannya,
saya ingin memasarkan
produk saya lebih luas lagi
dengan dibantu anak untuk
dipasarkan secara online.

: Kp. Cialia RT 001 RW 003

Rajapolah Tasikmalaya
: Taspandanrajapolah

: Kerajinan Dompet dan
Tas Berbahan Pandan
: Rp 3.000 - Rp 70.000

: Rivalami123
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Mengukir Rezeki
			Melalui Usaha Bordir
Tasikmalaya adalah salah satu daerah di Jawa Barat yang
terkenal dengan kerajinan tangannya, mulai dari anyaman,
samak, hingga bordir. Kerajinan bordir bahkan mampu
menghidupi ekonomi masyarakat secara turun temurun. Produk
kerajinan bordir Tasikmalaya bahkan sudah dikenal luas di
seluruh Indonesia bahkan hingga mancanegara.
Salah satu pengrajin bordir asal daerah ini adalah Ai Rahnayati.
Ia telah menekuni usaha bordir sejak tahun 2000 lalu. Hobi
menggambar yang dimilikinya ternyata banyak membantu dirinya
untuk terjun menekuni usaha ini. Kerajinan bordir unggulan yang
dihasilkan Ai Rahnayati adalah mukena. Namun seiring waktu
berjalan ia pun juga membuat kerajinan bordir baju dan tas
sebagai produk turunan.
Namun, perjalanan kariernya ini juga tidak mudah. Awalnya
ia sempat menjadi seorang guru Taman Kanak-kanak, tapi
pekerjaan ini tidak bertahan lama. Kebutuhan ekonomi
menuntutnya untuk memiliki penghasilan tambahan.
Menjajal untuk menggambar di atas media kertas dan
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diaplikasikan ke atas mukena ternyata memberikan
inspirasi untuk mengembangkan hobinya tersebut.
Akhirnya ibu dari dua putera ini membeli mesin bordir
kecil untuk memulai usahanya. Dengan dukungan suami
akhirnya usaha ini mampu bertahan sampai sekarang.
Proses pembuatan mukena bordir memang beragam. Ada
yang mudah dan bisa dikerjakan dalam sehari, tapi ada
juga yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi sehingga
perlu dikerjakan dalam beberapa hari. Tidak tanggungtanggung, mukena hasil produksi wanita asli Tasikmalaya
ini bahkan pernah diekspor sampai ke Brazil.
Meski demikian, usaha yang dijalani Ai Rahnayati ini
memang tidak selalu berjalan mulus. Kesulitan modal
untuk membeli mesin adalah salah satu kendala utama
yang dialami setiap pegiat usaha kecil. Tapi kendala ini
tak menyurutkan tekadnya membesarkan usaha ini. Ia
berharap bisa mencari tambahan modal untuk dapat
membeli mesin dan meningkatkan kapasitas produksinya.
Ai Rahnayati sendiri sudah sangat bersyukur dengan
kondisi usahanya sekarang. Baginya usahanya tidak hanya
bisa mencukupi kebutuhan keluarga, tapi yang terpenting
bisa memberi manfaat dengan membuka lapangan kerja
bagi tetangga sekitar.
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: Ai Ranayati
: 085322625744

Dari awalnya usaha yang sangat
sederhana, alhamdulillah sekarang
bisa berkembang, punya beberapa
mesin manual dan otomatis serta
40 orang karyawan.

: Kp. Tambir Desa RT 002

RW 005 Karanganyar Kawalu
Tasikmalaya

: Bordir
: Rp 85.000 - Rp 250.000
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Mendulang Rezeki Dari Berbisnis Gamis
Tasikmalaya juga terkenal sebagai salah satu daerah penghasil pakaian dengan kualitas
baik. Banyaknya para pengrajin tekstil di sini membuat persaingan semakin ketat sehingga
kualitas produk yang baik itulah yang menjadi incaran.
Cicih, wanita kelahiran Tasikmalaya 4 Desember 1965 ini adalah salah satu pelaku usaha
yang cukup lama menggeluti usaha ini. Memulai usaha semenjak awal tahun 1990,
membuat ibu dari 4 anak ini tahu betul kualitas seperti apa yang paling diminati di pasaran.
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Tidak heran jika dirinya mampu mengirim ratusan potong
gamis dengan motif bordiran setiap bulannya. Tidak
hanya itu, ribuan potong kerudung juga siap dikirimnya
setiap bulan. Bahkan jenis pakaian lainnya juga masih
disanggupinya jika pesanan mendadak itu tiba.
Dari Titik Nol
Meski memiliki bisnis yang terbilang besar, dirinya
memulai usaha ini dari nol. Berbekal tabungan ketika
ia masih bekerja dan didukung oleh suaminya, Cicih
memberanikan diri untuk mulai berusaha di atas kakinya
sendiri.
Lain dulu lain sekarang, ketika dirinya baru merintis usaha
ini, semua hasil produksinya dikerjakan secara manual.
Pekerja sebanyak 60 orang dirasa masih kurang. Namun
ia mengurungkan untuk menambah jumlah karyawan.
Pasalnya, kualitas para pekerja sangat beragam dan dirinya
tidak bisa mengontrol itu semua.
Beruntung zaman semakin maju, sehingga masalah
mengenai pekerja dengan kualitas biasa saja dapat
digantikan dengan kehadiran mesin. Saat ini, hampir
seluruh produksi gamis berbordir dilakukan dengan mesin.
Tenaga kerja manusia hanya diperlukan untuk produkproduk tertentu saja.
Saat ini, produk yang dikembangkannya bukan gamis bordir
atau kerudung semata. Usahanya mulai merambah ke baju
kebaya, baik itu modern atau tradisional, khususnya kebaya
yang biasa dipakai oleh para anak sekolah.
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: Cicih
: 085321218436

Selain membutuhkan bantuan
modal untuk menambah mesin
baru, kita harus lebih pintar
mengatur strategi, terutama
promosi.

: Sukasenang RT 003
RW 007 Kr. Anyar Kawalu
Tasikmalaya

: Bordiran (Gamis, Kerudung, Kebaya)
: Rp 40.000 - Rp 500.000
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Camilan Kekinian dari Makaroni
Khas Bandung
Persentuhan budaya Indonesia, Tionghoa, dan Eropa seringkali menghasilkan akulturasi
budaya di berbagai bidang. Di Bandung, misalnya, akulturasi ini sangat kental terasa di
tradisi kuliner. Aneka macam makanan, minuman, dan camilan dari perpaduan budaya ini
disuguhkan di sejumlah pusat kuliner yang membuat Bandung menjadi surga kuliner bagi
para pelancong. Kuliner dari hasil budaya silang ini pula lah yang menginspirasi Lia Waliah
membuat makaroni khas Eropa dan pangsit goreng ala Tionghoa.
Lia memodifikasi makaroni dan pangsit menjadi makanan ringan yang akhirnya banyak
digemari oleh masyarakat luas. Biasanya makaroni diolah dengan cita rasa gurih dan asin, Lia
mencoba membuat varian baru dengan menambahkan cokelat, vanila bahkan teh hijau (green
tea). Sementara pangsit buatannya juga tak kalah menggugah selera dengan ramuan pangsit
keju dan keju balado.
Tentu saja, merupakan peluang besar bagi Lia untuk menjaring untung dari camilan khas
Bandung yang dibuatnya ini. Lia membuat makaroni dan pangsit di rumahnya di kawasan
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penjualan seringkali terhambat karena sistem titip jual.
Oleh karena itu ia lebih sering menggunakan sistem
pre-order untuk para reseller.

Bojong Soang. Untuk urusan meracik bumbu dan
mengolah adonan, Lia yang menanganinya sendiri.
Sementara untuk pengemasannya, ia dibantu oleh
pegawai. Makaroni dan pangsit produksinya juga
dikemas secara higienis dan menarik agar memikat
calon pembeli.
Anak Bantu Penjualan
Dulunya, Lia berkeliling ke sudut kota untuk menjual
makanan camilan itu ke warung-warung. Saat ini para
pembeli sudah banyak yang berdatangan sendiri ke
rumahnya untuk memesan camilan ini. Pelanggannya
adalah para pedagang alias reseller atau pembeli
langsung individu. Karena banyaknya pesanan yang
masuk, para pemesan harus jauh hari memesan
terlebih dahulu kepada Lia. Minimal pemesanan reseller
sebanyak 30 bungkus. Dalam sehari, ia dapat menjual
40-60 bungkus.
Dukungan dari keluarga juga turut menjadi pemacu
semangat Lia menjalankan usahanya. Anakanaknya turut membantu penjualan ke kampus
mereka bersekolah. Rasa yang enak dan harga yang
bersahabat membuat produknya ini laris manis di
kalangan mahasiswa. Hasil penjualan ini juga akhirnya
menambah uang saku anak-anaknya.
Meski demikian usaha yang dijalani masih menemui
kendala. Kendala yang paling besar adalah uang hasil
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: Lia Waliah
: 089656651623

Lia berharap usahanya dapat terus dikembangkan,
salah satunya dengan memiliki corner jualan sendiri,
di mana ia bisa menyiapkan makaroni siap saji atau
mengolah makaroni langsung di tempat tersebut.

Berkah dari penjualan makaroni
dan pangsit ini digunakan untuk
biaya kuliah. Semoga anakanak saya bisa lulus sarjana dan
mencapai cita-citanya.

: Bojong Soang RT 04/RW 01,
Bandung, Jawa Barat

: Makaroni dan Pangsit Goreng
: Bervariasi mulai dari Rp 4.000/
bungkus
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Usaha Camilan yang Kian Cemerlang
Camilan bukan lagi makanan selingan yang hanya dinikmati pada
waktu tertentu. Saat ini, camilan banyak digemari dan sudah
menjadi salah satu makanan yang dapat dinikmati kapan saja
dengan jenis yang lebih beraneka ragam. Tingginya permintaan
terhadap aneka camilan ini yang membuat siapa saja tertarik
untuk terjun langsung di dalamnya. Salah satunya adalah
Yunyun Damayanti, pengusaha camilan asal Bandung.
Menurutnya, usaha kuliner yang dijalaninya, terutama
kudapan seperti cilok, siomay, dan batagor ini, akan
selalu ada peminatnya sehingga dirinya juga tidak boleh
setengah hati dalam menjalaninya.
Berawal dari keinginan untuk bisa merawat anak
dari rumah saja, akhirnya Yunyun memutuskan untuk
berhenti bekerja. Namun, ia juga tidak ingin menjadi
beban suaminya, sehingga ia tetap harus memiliki
penghasilan dengan membuka sebuah kantin di
salah satu sekolah.
Awal tahun 2010, ia mulai membuat cilok
didasari dari permintaan para tetangganya
agar cilok dapat dikemas sehingga tidak
bau jika dibawa dalam perjalanan jarak
jauh. Hal ini ternyata memberinya
inspirasi untuk terus mengembangkan
produknya.
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Hingga ke Australia
Berawal dari cilok, saat ini Yunyun membuat
beraneka camilan termasuk di antaranya cireng,
siomay, batagor, dan bakso. Berbagai cara
pemasaran ditempuh agar produknya dapat diserap
pasar. Di awal usaha, ia gencar untuk mencoba
memasarkan produknya via BBM. Kemudian ia
pun mulai merekrut reseller hingga bekerja sama
dengan produsen tahu di dekat rumahnya. Dari
para reseller inilah akhirnya Yunyun lebih banyak
dan rutin mendapatkan order karena mereka
mempromosikan camilan buatannya secara online.
Bahkan salah satu reseller sempat memberi order
cilok untuk dikirim ke supermarket khas Indonesia
di Australia.
Yunyun sendiri mengaku ia harus terus mengikuti
perkembangan pasar agar bisnis makanan seperti
ini bisa bertahan. “Jualan makanan harus kreatif,
harus bisa ngikutin tren,” ujar Yunyun lugas. Inilah
yang membuatnya meluaskan lini usaha dengan
melakukan promosi ke hotel-hotel di sekitar
Lembang.
Bersama suami, Yunyun bertekad untuk terus
mengembangkan usaha makanan khas Bandung
ini. Ia berharap suatu hari dapat mempunyai toko
oleh-oleh khas yang menjual semua makanan
buatannya.
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: Yunyun Damayanti
:08889402208

Usaha makanan begini
harus pintar bangun relasi
biar oderan bisa rutin
datang tiap hari.
: Jl. Holtikultura 6 RT 001
RW 005 Jayagiri Lembang
Kabupaten Bandung Barat

: Camilan khas Bandung (Cilok, Cireng,
Siomay, Batagor, dll.)
: Rp 6.000 - Rp 13.000
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Membangkitkan Cilok Denok
Cilok, camilan berbahan dasar tepung sagu berbentuk bulat ini, memang
belum diketahui pasti berasal dari daerah mana. Hingga saat ini, cilok yang
merupakan singkatan dari aci dicolok menjadi salah satu ikon makanan
yang sangat populer di daerah Jawa Barat, terutama di wilayah Bandung
dan sekitarnya.
Wangsih Ratnaningsih merupakan salah satu pengusaha cilok di daerah
tersebut. Meski demikian, perjalanannya dalam membangun usaha ini
memang terbilang cukup panjang dan berat.
Sempat jatuh terpuruk ketika menjalankan usaha dagangnya di pasar
hingga terjerat utang ratusan juta rupiah tidak membuat Wangsih putus
asa. Keinginannya untuk tetap bisa bertahan hidup dan menjaga nama baik
keluarga terus dilakukannya.
Usaha makanan yang bermula dari
jualan nasi kuning dan lotek pada tahun
2011 ternyata justru mengingatkannya
akan camilan masa kecilnya, cilok. Rasa
penasaran yang tinggi membuatnya
bergegas pergi ke dapur dan membuat
sendiri makanan berbentuk bulat tersebut.
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Jalan yang baru mulai terbuka untuknya. Usaha
cilok yang dilakoninya mendapat sambutan yang
baik dari pasar. Usahanya pun kian maju. Berawal
dari hanya beberapa gerobak, kini Wangsih sudah
memiliki sekitar 90 gerobak yang tersebar merata di
sekitar Bandung. Saat ini, cilok hasil produksinya juga
dipasarkan dalam bentuk frozen food. Tidak berhenti
sampai di situ, Wangsih juga rutin mengikuti pelatihan
yang diadakan oleh pemerintah daerah setempat.

Setelah beberapa kali mencoba dan menemukan ramuan
yang pas, ia sangat percaya diri bahwa cilok buatannya
ini memiliki rasa yang enak sehingga layak untuk
dipasarkan.
Cilok Bermerek
Bermodal pinjaman awal dari kakak iparnya, dirinya
memberanikan diri untuk membuat gerobak dorong yang
digunakannya untuk menjual cilok yang diproduksinya.
Meski tidak menjajakannya secara langsung, Wangsih
justru mengajak beberapa pedagang lainnya untuk
memasarkan produk buatannya dengan merek dagang
Cilok Denok.
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: Wangsih Ratnaningsih
: 082218265666

Usaha ciloknya ini layak diacungi jempol. Pasalnya
cilok buatannya juga sudah memiliki izin Pangan
Industri Rumah Tangga (PRIT) dan label halal
dari MUI. Hal ini juga yang membuat lebih banyak
konsumen yang yakin dengan kualitas dari Cilok
Denok ini, bahkan sudah merambah daerah
Purwakarta dan Soreang. Hal ini juga yang akhirnya
memotivasi dirinya untuk terus membesarkan Cilok
Denok.

Alhamdulillah, cilok saya
sudah ada dapat izin PIRT dan
sertifikasi Label Halal MUI.
Konsumen jadi merasa lebih
aman dan nyaman membeli
cilok buatan saya.”

: Jl. Mekar Sari RT 004
RW 013 Babakan Sari
Kiara Condong Bandung

: Cilok
: Rp 2.000/3 butir, Rp 17.500/paket
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Maksimal Berjualan Cilok di Media Sosial
Pengusaha makanan tradisional khas Bandung lainnya
adalah Liska Fajarwati. Dia membuat cilok dan seblak cepat
saji dengan berbagai varian rasa.
Media sosial dioptimalkan Liska untuk memasarkan cilok
dan seblak yang diproduksinya ini. Makanan yang dibuatnya
hanya dijual di akun Facebook dan Instagram @cilokbee_eha.
Strategi untuk menggunakan media sosial ini akhirnya
tidak hanya menggenjot penjualan, namun juga membuat
merek dagangnya dikenal lebih luas. Pemasaran di media
sosial menurutnya dapat lebih maksimal untuk meraup
keuntungan. Biaya promosinya terbilang murah karena
hanya membeli paket data internet yang harganya tidak
membebani kocek. Pemasarannya pun lebih mudah karena
dilakukan dari mulut ke mulut (word of mouth marketing). Hal
ini cukup ampuh mengangkat pamor makanan buatannya.
Liska mengemas makanannya dengan lebih menarik agar
konsumen terpikat membeli. Berawal dari saran seorang
pedagang alat rumah tangga yang sudah menjadi langgannya
untuk mengubah kemasan makanan agar lebih menarik.
Saran ini akhirnya dieksekusi Liska dengan memberikan
label berlogo pada kemasan yang bertuliskan Bee Eha
sebagai merek dagangnya.
Usaha makanan ini awalnya merupakan usaha sampingan
dari Liska yang pada saat itu merupakan karyawan di
salah satu perusahaan di Bandung. Dengan semakin
banyaknya minat pembeli, akhirnya Liska memutuskan
untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya agar dapat fokus
membesarkan bisnisnya
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pendingin. Makanan itu mudah disajikan dan disantap
hanya dengan menyeduh air panas. Dalam beberapa
menit, makanan siap disantap. Terbukti, usaha yang
dijalankan Liska dalam setahun terakhir ini digemari
konsumen di berbagai daerah.
Pembeli dari Padang, Aceh, Makassar, dan Solo,
kerapkali memesan makanan ini. Hebatnya, makanan
Liska juga memikat pembeli dari Belanda, Singapura,
dan Malaysia. Pembeli di Malaysia dan Singapura tiap
dua bulan sekali memesan via media sosial Liska itu.

Bersama tiga pegawainya, Liska memulai memproduksi
makanannya itu sejak pagi hari. Rata-rata, dalam satu
hari mereka dapat membuat 40 bungkus makanan dalam
berbagai varian, di antaranya dengan mengkombinasi
cilok, siomay, tahu, dan bakso. Barang dagangannya
selalu ludes dalam sehari sehingga produk makanan
yang dihasilkannya itu selalu segar dan baru. Tentu saja,
hal ini memompa semangat Liska untuk membesarkan
usaha ini.

Ke depan Liska ingin mengembangkan usaha ini, salah
satunya dengan mengajukan izin ke Kementerian
Kesehatan agar makanannya mendapat sertifikasi.
Dengan kejelian melihat peluang dan kreatif mengikuti
tren kuliner, Liska percaya usahanya dapat bertahan
dan cepat berkembang.

Mengirim ke Belanda
Makanan cepat saji ala Liska ini awet selama tiga hari di
suhu ruangan dan dua bulan apabila disimpan di lemari
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: Liska Fajarwati
: 081321172416

Menjadi wanita pengusaha itu
harus berani. Berani memulai
dan berani mengikuti
perkembangan zaman.

: Jl. Pasigaran No. 110 Citeureup,
Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung
f : Liska Fajarwati

: Cilok dan Seblak
: Rp 8.000 - Rp 13.000

: @cilokbee_eha
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Cimol Kering yang Semakin Kinclong
Satu lagi jenis panganan berbahan dasar tepung kanji adalah Cimol. Dalam
bahasa sunda Cimol merupakan singkatan dari aci digemol, yang berarti
tepung kanji dibuat bulat bulat. Cimol banyak dijual oleh para pedagang
kaki lima maupun produksi rumahan. Salah satu jenis cimol yang
terkenal di Jawa Barat, terutama di daerah Garut, adalah cimol kering
atau yang dikenal dengan moring. Moring merupakan cimol berbentuk
keripik yang dalam pembuatannya dipotong tipis kemudian digoreng
hingga kering.
Yuli Agus Hadiyanti adalah salah satu wanita yang berusaha
di industri pembuatan camilan moring di daerah Bandung.
Awal usaha moringnya dimulai tahun 2004. Waktu itu ia
beruntung bisa membeli seperangkat alat pembuatan
moring dengan harga murah. Usaha pun dijalankan
dengan sederhana berdua adiknya dengan memasarkan
moring buatannya dari warung ke warung. Dari semula
empat warung, Yuli akhirnya punya hingga 80 warung
langganan yang tersebar hingga Cikembang dan
Pleret.
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Usaha ini sempat mencapai puncaknya pada
tahun 2008. Waktu itu ia bisa memproduksi sekitar
100 bal setiap 3 hari. Distribusi pun berkembang
tidak hanya ke warung tapi hingga ke pasarpasar. Karyawan juga terus bertambah hingga
16 orang. Namun, karena Yuli sibuk bekerja di
kecamatan, ia kehilangan fokus untuk mengurus
usaha moringnya. Usahanya mengalami
kerugian dan terpaksa tutup di tahun 2011.

Meski demikian, Yuli mengaku masih terkendala dengan
modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu
ia berharap bisa mendapat bantuan modal yang lebih
besar agar usahanya dapat cepat berkembang. Namun
demikian, Yuli percaya dengan tekad yang kuat dan kerja
keras, pasti ada jalan untuk terus berkembang.

Pantang Menyerah
Tidak ingin terpuruk dalam kenangan buruk,
Yuli memutuskan untuk bangkit. Meski masih
bergerak di usaha yang sama, kini ia lebih
optimistis dengan kemampuannya mengelola
usaha. Berbekal kepercayaan diri yang tinggi
dan tekad yang kuat untuk bangkit, usaha ini
akhirnya kembali berjalan dan mampu bertahan
sampai saat ini.
Pemasaran terus dilakukan langsung ke warung
dan pasar. Selain itu Yuli juga mempromosikan
moring buatannya yang diberi merek Aming
melalui aplikasi pesan instan. Hasilnya, Moring
Aming buatannya kini sudah mendapatkan
tempat khusus di hati pelanggannya. Harga
yang relatif terjangkau dengan beragam varian
rasa semakin menguatkan Moring Aming dalam
persaingannya.
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: Yuli Agus Hadiyanti
: 083821675733
083821699345

Jatuh bangun di usaha itu biasa.
Yang penting kita harus bisa
segera bangkit, belajar dari
kegagalan dan terus berusaha.

: Kp. Cihalimun RT 02 RW 05
Cibeureum Kertasari Kabupaten
Bandung

: Cimol Kering (Moring)
: Bervariasi, mulai dari Rp 500
per bungkus
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Resep Mojang Bandung
			Berbisnis Seblak Kering
Jika kita mengunjungi kawasan Dago atau Braga di Bandung, ada
banyak bermacam makanan dan minuman yang menggugah selera
menyemarakkan wisata kuliner di kawasan ini. Warga Bandung
memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengkreasikan kuliner khas
di Kota Kembang ini. Contohnya adalah Dewi Apriliani yang menjual
seblak kering dengan bumbu pedas.
Seblak kering sendiri sebenarnya berasal dari bahan dasar kerupuk.
Jika kerupuk biasa digoreng dan menjadi pelengkap makanan berat,
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Dewi menjadikan seblak kering buatannya camilan yang
gurih dan bisa disantap kapan saja.

cukup banyak pembeli. Ia juga rajin mengikuti bazar
dan acara-acara di sekitar rumah tinggalnya demi
memperkenalkan seblak buatannya kepada masyarakat
luas.

Agar makanannya berbeda dari seblak sejenis yang
beredar di pasaran, Dewi memberi daun jeruk pada
seblak kering buatannya untuk menambah aroma dan
cita rasa saat disantap. Aroma daun jeruk ini yang
kemudian menjadi ciri khas seblak kering buatan Dewi.
Tidak hanya itu, seblak kering buatannya diberi level
tertentu sebagai penanda tingkat kepedasan. Pilihan
rasa ini menggugah selera pembeli dan membuat seblak
keringnya laris manis.
Dewi menggenjot produksi apabila kebanjiran pesanan.
Untuk pemasaran, seblak kering buatannya telah
merambah ke berbagai daerah. Bahkan, seblak Dewi
pernah dipesan oleh konsumen di Jepang. Walau
menguras tenaga, Dewi sangat menikmati usahanya
membuat seblak kering. Kebahagiaan terpancar di wajah
Dewi apabila seblak keringnya berhasil memuaskan
selera konsumen.
Menapak Harapan Berjualan Seblak
Usaha yang dilakoni Dewi sejak tahun 2015 ini membantu
perekonomian keluarganya. Guna menjangkau
konsumen, Dewi mempromosikan seblak kering dari
mulut ke mulut. Umumnya, strategi promosi ini dilakukan
dalam jaringan persahabatan dan terbukti menjaring
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: Dewi Apriliani
: 081323554169

Tak ada kerja keras yang sia-sia. Lelah
kerja menyiapkan dagangan, rasanya
terbayar setiap melihat dagangan saya
habis diborong pembeli.

: Kp. Lebak Gede RT 01 RW 02

Desa Cibeet Ibun Kabupaten
Bandung

: Seblak Kering
: Rp 1.000 - Rp 7.500
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Mels Keripik, Keripik Pisang Buatan Bandung
Salah satu camilan yang tak kalah populernya di Bandung adalah keripik
pisang. Beragam bentuk, merek dan cita rasa keripik pisang yang
dijajakan para pedagang menjadikan budaya kuliner di Bandung lebih
berwarna. Di antara keripik pisang yang banyak dijajakan, mari kita lihat
keripik pisang buatan Meli Ameliyana.
Bukan sembarang keripik pisang. Keripik pisang buatan Meli ini sudah
mendapatkan pengakuan dari pemerintah setempat. Hal ini didapatkan
ketika Meli dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berjualan
di area pameran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-XIX yang
digelar di Bandung pada 2016. Meli adalah salah satu dari 9 pelaku
usaha UMKM se-Jawa Barat yang diberikan stan penjualan saat
penyelenggaraan PON kala itu.
Meli yang sejak 16 tahun berjualan keripik pisang melakukan
strategi pengembangan usaha yang tepat. Ia memberi merek
dan mengemas keripik pisang buatannya dengan cara yang
elegan dari aspek visual sehingga banyak konsumen yang
tertarik untuk membeli keripik pisang buatannya itu.
Mels Keripik, demikian merek keripik pisang buatan
Meli. Nama mereknya terdengar modern dan elegan.
Begitu pula dengan kemasan dan rasanya. Meli
menambahkan berbagai rasa pada keripiknya ini,
misalnya rasa cokelat, stroberi, madu dan lain-lain.
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Penjualannya merambah perkantoran, sekolah,
puskesmas, rumah makan dan instansi pemerintah.
Ia pun tak sungkan untuk menyambangi area
perkantoran yang akhirnya menjadi langganan tetap
keripik pisangnya. Bahkan keripik pisangnya ini sudah
merambah ke salah satu kantor BUMN di Jakarta. Bagi
Meli, pencapaian ini merupakan prestasi yang harus
dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut di masa
depan.
Pelatihan UMKM
Ibu dari 3 anak ini pun aktif mengikuti kegiatan
komunitas pengusaha UMKM di Jawa Barat selama
setahun belakangan. Dari komunitas itu ia bisa
menambah wawasan dan jejaring kerja sesama
pengusaha UMKM serta diberikan pelatihan oleh
pemerintah setempat.
Untuk memproduksi keripik pisangnya ini, Meli
menggunakan jenis pisang kapas dan pisang nangka
yang dapat diperoleh di pasar tradisional sekitar
rumahnya. Pisang kapas dipergunakan karena lebih
mudah dikupas dan juga renyah. Jika pisang kapas
sedang susah diperoleh, ia pun beralih ke pisang
nangka. Terkadang, bahan baku menjadi tantangan
tersendiri dalam menjalankan bisnis keripik pisang ini
terutama jika ia menerima order dalam jumlah banyak
di hari liburan.
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: Meli Ameliyana
: 085320857010

Memulai usaha itu sulit. Tapi
mempertahankan usaha itu jauh
lebih sulit. Jadi kita harus terus
memiliki hubungan dan jaringan
yang luas untuk terus sukses.

: Kp Talun RT 004/ RW 004,
Desa Tanggulun, Ibun,
Kabupaten Bandung

: Keripik Pisang
: Rp 5.000 - Rp 70.000
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Mencetak Untung Berjualan Keripik
Pertama kali memasuki daerah Kertasari yang berlokasi
di sebelah selatan kota Bandung, hawa dingin dan sejuk
pegunungan langsung terasa. Sejauh mata memandang,
Kertasari dikelilingi pegunungan dengan hamparan kebun teh,
begitu menenangkan hati. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan
di Kertasari. Kita bisa menikmati pemandangan indah di Situ
Cisanti yang merupakan hulu dari Sungai Citarum. Kita juga bisa
melakukan agrowisata ke perkebunan stroberi.
Mata pencaharian warga Kertasari kebanyakan adalah buruh
tani. Namun berbeda dengan Siti Rohmah, bersama suaminya
ia merintis usaha keripik Malaysia. Walaupun bernama sama
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dengan negeri tetangga, namun keripik ini tidak diketahui
asal-usulnya. Secara turun temurun warga sekitar
menyebutnya keripik Malaysia.
Meski di awal usahanya hanya coba-coba, namun kini
pesanan Siti Rohmah bisa mencapai 10-15 kg per hari.
Pesanan akan melonjak drastis jika hari raya atau musim
liburan, yaitu mencapai 40 kg/hari.

dapat langsung ia tampung. Para pemesan harus sabar
menunggu beberapa hari karena kapasitas penggorengan
yang dimilikinya terbatas. Siti berharap bisa menambah
jumlah penggorengan untuk meningkatkan kapasitas
produksi.

Gagal dan Mencoba
Siti memulai usahanya pada tahun 2006, suaminya
mendapatkan resep membuat keripik Malaysia secara
turun temurun dari ibunya. Pertama kali mencoba,
pasangan suami istri ini selalu gagal. Namun mereka
tidak pantang menyerah hingga akhirnya mereka
berhasil membuat keripik malaysia yang gurih dan
renyah. Setelah berhasil, Siti lalu mulai mengemas dan
mencoba menjualnya di sekitar Kertasari. Pertama kali
mengantarkan pesanan, Siti bersama sang suami harus
berjalan kaki. Namun, seiring dengan perkembangan
usahanya, sekarang ia sudah dapat membeli sepeda
motor yang digunakan sang suami untuk mengantarkan
pesanan ke konsumen.
Siti memberi merek Putra Mandiri di kemasan keripik
buatannya. Pelanggannya pun makin bertambah dan
menjangkau berbagai daerah seperti Cibereum, Ciparay
hingga ke kota Bandung. Keripik buatannya pun sudah
mulai dijual secara online. Namun tidak semua pesanan
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: Siti Rohmah
: 085294545127

Saya dan suami saling bekerjasama
mengembangkan usaha untuk
menyejahterakan keluarga.

: Kp. Dandang Cibeureum

Kertasari Kabupaten
Bandung

: Keripik Malaysia
: Rp 35.000/kg
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Menyabet Untung dari Yang Terbuang
Bagi sebagian besar orang, sampah dan barang bekas merupakan barang tidak berguna dan tidak
mempunyai manfaat sama sekali. Bahkan, sampah dapat menjadi momok karena jumlahnya yang
membludak serta penampungan dan penanganannya yang tidak tepat. Tapi di tangan individu-individu
kreatif, ternyata sampah dapat menjadi barang kerajinan yang tidak saja cantik dan menarik, tapi juga
bernilai ekonomi.
Inilah yang dilakukan oleh R. Lidiya Sartika dan Dian Priyatini. Duo pengusaha ini mengolah sampah
dari bahan yang tidak bermanfaat menjadi produk kreatif bernilai ekonomi. Lidiya dan
Dian tinggal berdekatan sehingga memudahkan mereka untuk bersinergi
memanfaatkan sampah. Mereka mengumpulkan sampah dari bank sampah.
Kemudian sampah ini dikreasikan sedemikian rupa menjadi produk kerajinan
tangan menarik dan bermanfaat.
Produk yang mereka ciptakan antara lain tempat tisu, tempat pensil,
karpet dari bungkus kopi atau limbah plastik, lampu meja dari
bungkus rokok, vas bunga, gantungan kunci, tempat permen, kursi
dan meja dari ecobrick.
Lidiya dan Dian adalah penggiat lingkungan hidup. Dian
merupakan aktivis di berbagai komite lingkungan hidup
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: Komp Bumi Panyileukan Blok G4

No. 23 Bandung
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: R Lidiya Sartika

: Kerajinan Barang Bekas

: 085317080630

: Rp 10.000 - Rp 500.000

di kampung dan sekolah. Sementara Lidiya aktif di
Bank Sampah My Darling dan Sehati yang kemudian
mempertemukannya dengan Dian. Cikal bakal kerajinan
sampah kedua wanita ini pun berasal dari aktivitas
mereka di komunitas bank sampah itu. Seringkali
mereka memiliki ide yang sama untuk mengolah
sampah yang bisa meningkatkan perekonomian warga.

Pemberdayaan Masyarakat
Produk kerajinan yang mereka hasilkan sudah sering
dijual tidak saja di dalam negeri tapi juga sampai ke luar
negeri, yaitu Jerman dan Australia. Ini membuktikan
bahwa kualitas kerajinan yang dihasilkan juga bisa
bersaing dan diminati oleh konsumen asing. Dalam
proses pembuatannya, Lidiya dan Dian seringkali
melibatkan warga sekitar tempat tinggalnya. Hasil
penjualannya pun nanti turut dibagi dengan warga yang
ikut mengerjakan.
Guna mengasah keterampilan, Lidiya dan Dian sering
mengikuti pelatihan dari instansi pemerintah dan
swasta. Mereka dilatih untuk memilah sampah dan
membersihkannya untuk diproses menjadi kerajinan
tangan. Tidak hanya itu, mereka pun kerap mendapat
undangan untuk membagikan ilmu dan pengalaman
dengan menjadi fasilitator di berbagai workshop.

Pendidikan lingkungan itu harus
dimulai sejak dini agar dapat menjadi
budaya saat dewasa nanti. Kami bangga
menjadi bagian pendidik generasi muda
untuk dapat terus peduli lingkungan.
: Dian Priyatini

: Kerajinan Barang Bekas

: 082116868464

: Rp 10.000 - Rp 150.000

: Komp Bumi Panyileukan

P9 No. 4 Bandung
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Berkah Kerajinan Kayu
Pernak-pernik hiasan dari kayu cukup naik daun dalam beberapa waktu terakhir. Kerajinan kayu
ini jika diolah dengan kreatif dapat mempercantik rumah sekaligus menjadi hiasan yang fungsional,
seperti rak, tempat tisu, toples, dan sebagainya. Bandung merupakan salah satu sentra kerajinan
kreatif pernak-pernik unik yang berbahan kayu. Salah satu pengrajin yang terbilang sukses
menekuni usaha ini adalah Sri Supriatin.
Wanita ini sengaja menjalankan usaha karena tuntutan ekonomi yang menderanya saat itu.
Bermacam usaha pernah dijalaninya untuk membantu suaminya dan menyambung kehidupan
keluarganya. Bahkan usaha pembuatan es krim yang pernah dilakoninya terpaksa kandas di tengah
jalan karena satu dan lain hal.
Berbekal hobi menggambar yang sudah disukainya sejak kecil, dirinya mulai mengaplikasikan
kemampuannya tersebut di atas media kayu. Perlahan tapi pasti, ia akhirnya mantap untuk
membuat kerajinan kayu sebagai usaha yang akan ditekuninya. Meski sempat ragu, sang suami
akhirnya turut membantu usahanya tersebut.
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Walau belajar mengolah kayu secara otodidak, Sri tetap
yakin bahwa barang-barang produksinya tidak akan
kalah bersaing dengan produk yang dibuat dengan mesin.
Keunikan desain dan motif yang berbeda dari produk
kebanyakan membuat produk buatan Sri ini menjadi
perhatian khusus.
Pengembangan Produk
Tidak ingin produknya berkutat di lingkungannya saja,
Sri juga mengikuti beberapa kelompok UKM untuk
mengenalkan produk-produknya. Tidak hanya itu, wadah
tersebut juga menjadi sumber ilmu baginya untuk
mengembangkan produk ke depannya.
Saat ini, Sri berkeinginan untuk mengenalkan produknya
sampai ke luar Jawa Barat. Untuk itu ia bertekad
membuat dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya
hasil kerajinan kayu buatannya dalam setahun ke
depan sebagai persiapan mengikuti pameran besar. Ia
berharap dari pameran yang nanti diikuti, nama dan hasil
kerajinannya bisa dilirik oleh pasar yang lebih luas lagi.
Perkembangan industri kreatif juga menjadi tantangan
tersendiri bagi Sri. Di satu sisi banyak referensi yang bisa
ia dapatkan untuk mengembangkan produknya, namun di
sisi lain ia harus terus mengasah kemampuannya untuk
dapat membuat produk yang berbeda di pasaran. Inovasi
produk dan kualitas produk menjadi hal penting yang
terus ia jaga agar dapat terus bersaing.
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: Sri Supriatin
: 082218330976

Sesuatu yang besar dimulai dari yang
kecil. Jangan ragu melangkah, awalnya
memang sulit. Jangan menunda,
semakin ditunda semakin lama
semakin sulit mencapai yang besar.

: Komp GBA-3, Blok B-1 No 27, Bojong
Soang, Kabupaten Bandung

: Kerajinan Hiasan Rumah
: Rp 10.000 - Rp 150.000
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Aneka Camilan dari Kota Hujan
Kebun Raya Bogor merupakan kebanggaan penduduk yang dijuluki
Kota Hujan ini. Destinasi wisata ini merupakan kebun raya yang
pertama kali berdiri di Asia Tenggara sejak jaman era kolonial. Selain
Kebun Raya Bogor, daya tarik kota ini adalah banyaknya sentra kuliner
yang menggugah selera. Aneka macam makanan dan minuman
dikreasikan oleh warga Bogor yang dikenal sangat kreatif.
Fitri Nurkomalasari, contohnya, mengolah kacang sebagai camilan
yang mendatangkan rezeki. Kacang yang dibuat dari campuran terigu,
sagu dan bumbu racikan yang diberi berbagai varian rasa seperti keju
dan barbekyu. Kacang buatannya itu dikenal dengan kacang nyumput
(cangput) yang berarti kacang bersembunyi dalam bahasa sunda.
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Begitulah rutinitas Teh Fitri, demikian sapaan akrabnya,
yang sehari-hari memproduksi camilan kacang. Jika
kebanjiran pemesanan dari konsumen Fitri sejak
pagi hingga malam hari membuat cangput. Ia tidak
menggunakan bahan pengawet sehingga konsumen
menggemarinya. Walau demikian, cangput buatannya
awet selama 2 bulan. Ia menitipkan cangput ke warungwarung. Sistemnya titip jual. Penjualan dari warung
cukup lumayan nilainya.
Tambah Varian Produk
Ibu dari dua anak ini terus berinovasi agar lini bisnisnya
semakin bertambah. Selain cangput ia pun membuat

keripik sentul. Dinamakan keripik sentul karena
bentuknya yang mirip kelokan di sirkuit Sentul
Bogor. Keripik dengan cita rasa gurih ini pun sudah
melanglangbuana dipesan oleh para konsumen dari
Madura dan Medan.
Semangat dan pengalaman Fitri menjadi wirasusaha
juga diketahui oleh warga sekitar tempat tinggalnya.
Ia pun tak segan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan
menjalankan usahanya itu kepada warga yang
tertarik. Beberapa waktu lalu, ia pun mendapatkan
pendampingan dari mahasiswa IPB. Dari hasil
pendampingan ini, ia mempunyai merek baru
dan produknya mulai dipasarkan melalui media sosialnya.

Menularkan semangat
usaha itu penting.
Jadi kita bisa maju
bersama sama.
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: Fitri Nurkomalasari
: 085782336372 /
085779409572

: Gg. Mesjid Jami Al Hidayah RT
002 RW 005 Taman Sari Ciapus
Kabupaten Bogor
: kriti.bogor

: Kacang Nyumput dan Keripik Sentul
: Rp 25.000 - Rp 30.000
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Manisnya Bisnis Manisan Pala
Indonesia patut berbangga karena menjadi salah satu penghasil pala
tersubur di dunia. Para pedagang kuno dari berbagai belahan dunia sudah
mengincar tanaman ini karena nilai jual tinggi dan permintaan kebutuhan
yang sangat banyak. Hampir seluruh bagian buah pala (myristica fragrans)
dapat menghasilkan uang. Mulai dari fuli atau salut biji pala untuk bumbu
masak atau diekstrak sarinya menjadi bahan baku kosmetik dan parfum,
hingga biji pala yang dimanfaatkan sebagai rempah-rempah. Dalam
perdagangan pala, harga fuli menduduki peringkat tertinggi untuk harga
jual. Peringkat kedua harga tertinggi adalah biji pala sendiri. Terakhir
adalah daging buah pala yang bisa dibuat manisan dan sirup.
Adalah Ida Yulia, pengusaha asal Bogor yang memanfaatkan daging buah
pala menjadi manisan pala yang lembut dan bisa menghangatkan badan
bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Awalnya Ida melihat banyak orang
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yang hanya mengambil biji saja dari buah pala yang
tumbuh subur di kampungnya. Sementara dagingnya
dibiarkan begitu saja. Merasa sayang buah pala terbuang,
Ida lalu mencoba belajar sendiri membuat manisan pala,
dan terus berlanjut hingga kini.
Dalam sebulan, Ida dapat menghasil 20 kg manisan pala.
Pelanggannya kebanyakan adalah para pedagang dan
pemilik toko oleh-oleh di Bogor.
Jual di Media Sosial
Dalam menjalankan usahanya, perjalanan Ida tidak
selalu mulus. Ida menghadapi berbagai kendala, seperti
mendapatkan buah pala itu. Ia harus memesan dari
jauh-jauh hari untuk mendapatkan buah pala. Selain
itu menyimpan manisan pala juga harus hati-hati. Agar
rasanya terjaga, manisan buah pala harus disimpan terus
dalam lemari pendingin.
Ke depannya Ida berharap usahanya terus berkembang
dan pelanggannya makin bertambah. Jika sekarang
pelanggannya hanya jabodetabek, ke depannya ia ingin
manisan palanya bisa ke seluruh pelosok Indonesia.
Pemanis menggunakan gula asli, kemasannya berbahan
alumunium foil sehingga tahan air, tahan guncangan
dan terlihat lebih eksklusif untuk dikirim ke pembeli di
daerah. Untuk melebarkan usahanya, ia pun menjualnya
di media sosial dengan nama manisanpalapamela.
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: Ida Yulia
: 08988835664
08561283203

Memasarkan produk itu harus
kreatif seperti yang dilakukan
anak zaman now, agar usaha
kita terus berkembang.

: Kp. Sukamanah RT 01 RW 01
Gg Pala Raya Ciapus Kabupaten
Bogor
: manisanpalapamela

: Manisan Pala
: Rp 37.000 - Rp 45.000/kg

: manisanpalapamela
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Mereka Yang Berkibar
				Berbisnis Sepatu Bogor
Apabila ingin menuju kawasan wisata Puncak dari Ciawi, wisatawan yang
melalui jalur ini melewati kawasan Gadog. Kawasan ini dikenal sebagi
sentra penjualan aneka produk, contohnya sepatu. Toko-toko yang
menjual sepatu berjejer di Gadog. Kualitas sepatu buatan Bogor tidak
kalah dengan sepatu-sepatu buatan luar negeri. Tak mengherankan,
sepatu made in Bogor ini selalu berkibar karena kualitasnya diakui
konsumen. Reputasi kualitas sepatu buatan Bogor merupakan bagian
dari kesuksesan pengrajin dan produsen sepatu di Kota Hujan ini.
Simak saja pengalaman Siti Ulfah dan Mandu yang memproduksi sepatu
skala industri rumahan yang gengsinya tidak kalah dengan sepatu
buatan luar negeri. Mereka membuat sepatu untuk dijual tanpa merek
atau diberi merek sesuai pesanan pembeli. Mandu, misalnya, membuat
sepatu dengan merek salah satu perusahaan fesyen terkemuka di
Indonesia. Bagi Mandu, pemesanan perusahaan itu dinilainya sebagai
pengakuan konsumen terhadap kualitas sepatu buatannya.
Dalam prosesnya, Mandu menawarkan beberapa desain untuk nantinya
dipilih oleh perusahaan tersebut. Tentunya dengan jaminan kualitas
yang harus prima. Mandu berhasil membuktikan kualitas sepatunya
lantaran perusahaan ini melakukan pemesanan ulang dalam setahun
terakhir ini. Disamping membuat sepatu pesanan, Mandu juga
memproduksi sepatu tanpa merek.
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: Mandu

: Sepatu

: 089690333055

: Bervariasi Rp 400.000-

: Kp Sindang Parakan
Jl. Raya E Sumawijaya RT 05 RW
04 Taman Sari Kabupaten Bogor
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Rp 500.000/kodi

Taktik serupa diterapkan oleh Ulfah. Ia memasok sepatu
ke Pasar Anyar, toko sepatu di Bogor atau reseller
yang menjual sepatu di online. Untuk memuaskan
konsumennya, Ulfah acapkali menyodorkan contoh
desain dan pola sepatu kepada calon pembeli. Jika
rancangannya disetujui, ia memprosesnya lebih lanjut.
Lalu, rancangan pola sepatu itu dijahit dan direkatkan ke
rangka sepatu.

Penjualan Ulfah sebanyak 20-25 kodi/pekan.
Harganya bervariasi sekitar Rp 430 ribu - Rp 500
ribu/kodi. Tak jauh berbeda, Mandu setidaknya
bisa menjual sepatu sebanyak 20 kodi di setiap
pekan. Harganya pun tidak berbeda dengan harga
sepatu buatan Ulfah itu. Mereka berinovasi untuk
menciptakan sepatu yang desainnya trendi dan tahan
lama.

Banting Stir Menjadi Pengusaha
Ulfah mengantar pemesanan sepatu menggunakan
mobil atau sepeda motor ke pelanggannya di kawasan
Bogor. Ulfah yang merintis bisnis sepatu sejak tahun 2011
ini mengembangkan sayap bisnisnya. Wanita kelahiran
Bogor, pada April 1990 ini mempekerjakan 3 karyawan.
Bekal Ulfah memproduksi sepatu diperolehnya ketika
bekerja sebagai karyawan di salah
satu produsen sepatu di Bogor.
Lalu, ia mengundurkan diri dari
pekerjaannya dan banting stir
menjadi pengusaha sepatu.

Mandu yang merintis usaha sejak tahun 2002
membuat sepatu untuk wanita. Berbicara tentang
keterampilan menjalankan bisnis sepatu, Mandu
tidak melupakan peran suami dan ayah mertuanya
yang mengajarkan seluk-beluk berbisnis sepatu.
Saat ini, Mandu mempekerjakan 5 pegawai. Untuk
mengembangkan bisnis sepatunya, mereka
menambah modal kerja untuk meningkatkan
kapasitas produksi.
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Tugas perempuan itu mulia, dia
mengurus kebutuhan keluarga
dan membantu ekonomi
keluarga. Teruslah berusaha,
Insya Allah mendapat berkah.
: Kp Ciapus RT 01
RW 06 Sukamakmur Ciomas
Kabupaten Bogor

: Sepatu anak
: Bervariasi Rp 400.000Rp 500.000/kodi
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JAWA TENGAH
Jawa Tengah adalah salah satu pusat peradaban yang gaungnya terdengar hingga
mancanegara. Setidaknya terdapat dua warisan budaya dunia di sini: Candi Borobudur,
candi Budha termegah di dunia serta Museum Sangiran, tempat bersemayam ribuan
temuan fosil purba. Peninggalan arkeologi ini merupakan jejak-jejak kekayaan dan
ragam budaya daerah ini. Budaya yang bergerak secara alami dan diwariskan turuntemurun. Termasuk di antaranya budaya menenun dan membatik, kerajinan khas yang
mewarnai khazanah budaya nusantara.
Foto: Taman Kota Museum Batik Pekalongan
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Keindahan Akulturasi Budaya Batik Lasem
Lasem merupakan daerah yang menjadi tujuan dan tempat favorit para perantau asal Tionghoa sejak
abad ke-14. Kontak budaya Tionghoa dan Jawa di Lasem meninggalkan hasil karya berupa batik
pesisir utara yang terkenal dengan sebutan batik lasem.
Batik lasem terkenal dengan warnanya yang berani dan warna merahnya yang khas yang menyerupai
merah getih pitik atau ‘darah ayam’. Konon jaman dulu bubuk pewarna yang rata-rata dari Jerman
atau Eropa akan berubah menjadi merah khas jika dicampur dengan air di daerah Lasem.
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Secara umum motif batik lasem dapat dibedakan ke
dalam dua jenis, yaitu (1) motif Cina, motif yang banyak
dipengaruhi kebudayaan Cina seperti burung hong, lok
can, banji, pat sian; (2) motif non-Cina seperti sekar
jagad, gringsing, pasiran, bledak, kawung melati, dan
sebagainya. Namun secara umum, motif laseman adalah
motif yang lebih banyak dipengaruhi budaya Cina.
Mulai Usaha dari Nol
Salah satu pengrajin yang melestarikan batik lasem ini
adalah Ernawati. Erna, begitu ia kerap disapa merintis
usaha batik lasem sejak tahun 2012. Bersama suami,
Dodi Kurniawan, ia mulai merintis dari nol. Bermodalkan
dana dari penjualan rumah, mereka berdua mulai
memproduksi batik lasem. Erna dan suami membuat
beragam batik lasem dengan motif satu warna, motif dua
warna dan colet (warna-warni).
Erna bercerita sempat menemui banyak kendala di awal
merintis usaha. Persaingan yang cukup ketat mengingat
banyak pengrajin yang sama di daerahnya, pemasaran,
hingga perang harga karena banyak yang menjual batik
lasem dengan harga murah.
Namun berfokus pada kualitas, perlahan usahanya
mendapat kepercayaan dan berkembang. Kini
Erna mampu memproduksi 100-150 helai batik per
minggu, tergantung tingkat kerumitan. Sehari-hari ia
mempekerjaan tujuh orang karyawan tetap. Jumlah ini
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: Cecilia Ernawati
: • 081267586190
• 081391442345

bisa bertambah hingga 60 orang jika sedang mendapat
order borongan. Tapi, terkadang saat musim tanam
Erna cukup kesulitan mencari tenaga tambahan karena
mereka memilih bekerja di sawah.
Semua produksi batik lasem ditangani langsung
oleh Erna. Sedangkan suaminya bertanggung jawab
terhadap pemasaran dan keuangan. Penjualan batiknya
sekarang dilakukan dengan berjualan langsung ke
toko-toko di Jakarta, Surabaya dan Bandung, melalui
pameran, serta online.
Bersama suami, Erna terus berkerja keras agar bisa
menggapai mimpi-mimpinya: punya rumah yang lebih
baik, menyekolahkan anak ke jenjang yang tinggi dan
punya toko sendiri dengan produksi yang lebih banyak.

Kita harus kerja keras
untuk bisa mewujudkan
mimpi-mimpi,
menjadi sejahtera dan
menyejahterakan orangorang di sekitar kita.

: Babagan RT 004 RW 002
Lasem

: Batik Tulis Lasem
: Rp 150.000 - Rp 700.000
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Menggapai Impian
			dengan Kerajinan Kuningan
Kerajinan kuningan umumnya lekat dengan daerah Cipego, Boyolali atau Juwana, Pati.
Dua daerah ini memang sudah terkenal sebagai sentra kerajinan kuningan di tanah air.
Tapi selain dua daerah tersebut, ternyata Rembang juga memiliki daerah sentra pengrajin
kuningan dengan hasil yang tak kalah menawan dari Boyolali dan Pati. Sentra tersebut
tepatnya berada di kecamatan Lasem.
Kerajinan kuningan adalah kerajinan yang berbahan baku biji kuningan yang berasal
dari plat kuningan buatan pabrik serta dikombinasikan dengan kuningan yang berasal
dari barang bekas, seperti bekas selongsong peluru, bekas baling-baling kapal, dan
sebagainya.
Pengrajin di daerah Rembang umumnya menggunakan plat kuningan, karena jika
menggunakan biji kuningan dari barang bekas, pengadaannya relatif sedikit dan
harus melalui proses pengenceran dengan menggunakan peralatan dan mesin
khusus.
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Atik Widyastuti adalah seorang pengrajin kuningan di
daerah Lasem. Usaha ini adalah rintisan orang tuanya
dan telah berjalan sekitar 15 tahun. Kini, usaha ini
diteruskan Atik bersama suaminya, Supono.
Atik dan suami menghasilkan beragam kerajinan
kuningan. Umumnya berbagai hiasan rumah seperti
wadah lampu, hiasan meja, dinding, dan sebagainya.
Dalam seminggu, Atik bisa memproduksi sekitar 200-300
item barang berukuran kecil, dan 1-5 barang berukuran
besar, seperti meja. Sehari-hari, Atik menjalankan
usaha ini bersama suami dan dibantu oleh 10 orang
karyawan. Barang-barang hasil produksi yang sudah
jadi biasanya dijual ke toko-toko rekanan atau
langsung perseorangan.
Bahan Baku Mengikuti Dolar
Dalam menjalankan usahanya, Atik menemui
beberapa tantangan, salah satunya adalah harga
bahan baku. “Harga bahan baku mengikuti
harga dolar, jadi kalau harganya naik itu
tantangan buat kita,” sahut Atik di workshop
sekaligus tempat tinggalnya.
Atik mengaku usahanya berjalan cukup
lancar. Kendala yang sering dihadapi
adalah keterlambatan pembayaran
barang dari pemesan atau adanya
permintaan diskon tambahan di
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: Atik Widyastuti
: 085225558175

luar harga yang sudah disepakati. Naik turun usaha juga
Atik nikmati sebagai dinamika. Pernah satu waktu ia
tertipu seorang pembeli. Ia memesan satu barang dan
tidak membayar. Akibatnya ia merugi sekitar Rp5 juta. Hal
ini menjadi pelajaran buat Atik untuk lebih berhati-hati
bertransaksi dengan pembeli.
Baginya, penghasilan dari usaha kerajinan kuningan ini
sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. “Kan,
sudah bisa sekolahin anak. Itu yang penting,” sahut Atik.
Ia sendiri selalu mendahulukan kepentingan keluarga
sebelum bekerja. Biasanya ia baru membantu suami di
workshop setelah urusan anak-anak selesai dan kebutuhan
keluarga terpenuhi sehingga suami dan anak-anaknya
tidak merasa kurang perhatian.
Atik berharap anak-anaknya kelak mau meneruskan
usaha keluarga ini. Meski demikian ia tidak terlalu
memaksakan. Baginya yang penting anak-anak sukses
dengan pendidikannya.

Perempuan itu harus bisa
bekerja, tapi tetap harus
mengutamakan anak-anak
dan keluarga.

: Jolotundo RT 04 RW 02 Kec.
Lasem, Lasem

: Kerajinan Kuningan & Tembaga
: Rp 135.000 - Rp 1.000.000
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Menjual Batik Lasem
			 hingga Singapura dan Belgia
Batik Lasem atau sering disebut batik laseman merupakan batik bergaya pesisiran yang kaya
motif dan warna. Pada tiap lembarannya sangat kental nuansa multikultur. Kombinasi motif
dan warna batik lasem terpengaruh desain budaya Tionghoa, Jawa, Lasem, Belanda, Champa,
Hindu, Budha serta Islam yang berpadu serasi, anggun dan memukau.
Ciri khusus batik lasem yang tidak akan ditemui pada batik manapun adalah warna merahnya.
Warna merah tersebut telah diakui sebagai warna merah terbaik
yang tidak dapat ditiru pembuatannya di daerah sentra batik
lainnya. Akibatnya, banyak pengusaha batik daerah lain
berusaha mendapatkan kain blangko bang-bangan, kain
yang baru diberi pola dasar dan dicelup warna merah pada
sebagian motifnya untuk dikembangkan lagi.
Salah satu pengrajin batik lasem yang meneruskan tradisi
laseman adalah Siti Purnitayuni atau yang lebih akrab
dipanggil Ita. Sebelum memulai usaha, Ita dan suaminya,
Moh. Zainal Abidin bekerja pada salah seorang pengrajin
batik. Ita bertugas bagian nembok sedangkan suaminya
bagian pewarnaan selama kurang lebih dua tahun.
Catatan-catatan atau resep batik semasa mereka kerja
disimpan rapi oleh suaminya. Kemudian berbekal ilmu
dan resep dari tempat mereka kerja, mereka berdua
memberanikan diri membuka usaha batik dengan
nama Batik Anugrah.
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Menerima Pesanan Motif
Perjalanan usaha batik Ita dimulai dari tahun 2012.
Awalnya mereka hanya menjual batik setengah jadi.
Setelah cukup punya pelanggan, baru pada tahun 2013
mereka memberanikan diri menjual batik utuh.
Ita dan suaminya sanggup memproduksi beragam
motif batik seperti kembang lasem, beras kuta, ikan
koi, kembang protolan. Salah satu keistimewaan batik
buatan Ita adalah bisa membuat sesuai pesanan.
Misalnya pembeli yang suka dengan motif mega
mendung tapi divariasi dengan motif lasem. Biasanya
satu kain divariasi dengan tiga motif. Contoh lain, saat
tahun baru imlek, banyak pesanan yang khusus dengan
motif naga, burung hong atau singa.
Dalam seminggu, Ita biasa memproduksi tiga kali.
Setiap kali produksi menghasilkan 75-80 potong kain.
Setiap minggu Ita dan suami bisa mendapat omzet
sekitar Rp15 juta dengan keuntungan Rp5 juta. Ita
sendiri mengaku tidak terlalu menargetkan penjualan
perbulan. Saat ini ia mempekerjakan delapan orang
karyawan untuk membantu usahanya.
Untuk pemasaran, Ita masih mengandalkan dari mulut
ke mulut dan sudah merambah ke online. Pesanan pun
datang dari beragam daerah termasuk dari Singapura
dan Belgia.
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Bagi saya, wanita yang bekerja
itu adalah pahlawan bagi
keluarganya.
Dengan penghasilan saat ini Ita bersyukur karena
dapat mencukupi kebutuhan rumah, membuka
lapangan kerja serta bisa membantu jika ada yang
membutuhkan. Ita berharap dapat memperluas
jaringan usaha agar batik lasem tidak punah.
Satu mimpinya yang belum tercapai adalah
memberangkatkan orangtua berhaji dan punya
showroom sendiri.

: Desa Kasreman RT 07 RW 02
Kec. Rembang Rembang

: Batik Anugrah – Batik Lasem
: Rp 120.000 - Rp 900.000
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Berburu Rengginang Teri dan Krispi
Ikan khas Rembang
Selain destinasi wisata dan kulinernya yang khas, Kabupaten Rembang yang
berbatasan dengan Jawa Timur ini juga menawarkan berbagai oleh-oleh khas
yang membuat perjalanan menjelajahi daerah ini menjadi tidak terlupakan.
Salah satu oleh-oleh yang patut diburu adalah rengginang teri. Jajanan
berbahan dasar beras ketan dan ikan teri nasi atau teri medan ini merupakan
oleh-oleh khas Rembang yang sedang naik daun.
Rengginang makanan ringan yang sering dianggap bercitarasa “ndeso” ternyata
dapat menjadi jajanan modern yang sangat pas untuk oleh-oleh, hadiah
maupun hantaran. Jika rengginang biasa dominan dengan rasa
bawang, rengginang yang banyak dijumpai di daerah ini dominan
dengan rasa teri. Jadi penikmat dan pencinta cemilan kriukkriuk akan menemukan varian dan citarasa baru dengan
memakan rengginang teri ini.
Adalah Eko Purwati salah seorang pengusaha camilan
rengginang teri yang berhasil kami temui di daerah ini.
Wanita kelahiran Januari 1977 ini mulai merintis usaha
sejak tahun 1999. Awal usahanya ia membuka warung.
Karena perkembangan usahanya lambat ia kemudian
mencoba peruntungannya dengan menjual gorengan
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hingga lontong pecel. Sampai kemudian ia ditawari
pelatihan pembuatan rengginang teri oleh pemerintah
daerah. Setelah mengikuti pelatihan di tahun 2015, ia pun
memutuskan untuk fokus berjualan rengginang teri.
Produksi Rumahan Omzet Jutaan
Selain rengginang teri, Wati juga membuat krispi ikan,
makanan camilan berupa keripik dengan bahan baku
ikan kalapan. Ia membuat dua macam variasi rengginang
besar dan kecil. Dalam sehari ia mampu membuat 2 kg
rengginang atau sekitar 20 bungkus.
Sampai saat ini, Wati belum mempunyai karyawan. Untuk
produksi ia hanya dibantu ibunya. Untuk penjualan,
biasanya pedagang langsung datang ke rumah untuk

membeli rengginang teri dan krispi ikan buatannya.
Wati mengakui kendala-kendala kecil tetap ada selama
menjalankan usahanya ini. “Paling kalau bahan pokok
mahal dan cuaca saja kendalanya. Karena cuaca harus
baik agar ketika menjemur bisa benar-benar kering,”
jelas Wati. Suami pun ikut mendukung usaha yang
dilakoninya ini. Menurutnya, pendapatan dari berjualan
rengginang dapat menutupi kebutuhan sehari-hari,
modal produksi, serta membayar angsuran.
Untuk memajukan usahanya, Wati terus mengembangkan
diri dan kemampuan. Saat ini ia tercatat sebagai Ketua
komunitas Industri Rumahan Mandiri. Komunitas ini
setiap bulan mengadakan pertemuan rutin di rumahnya.
Selain itu ia juga mengikuti program pendampingan dari
pemerintah setempat, serta rajin mengikuti berbagai
pameran.
Ia berharap suatu hari bisa punya outlet sendiri yang
tidak hanya menjual produknya saja, tapi juga produk
pengrajin-pengrajin lainnya sehingga wisatawan dapat
berkunjung dan berbelanja oleh-oleh di outlet tersebut.

Kalau mau maju, kita harus
berani mencoba sesuatu yang
baru. Terus belajar dan jangan
malu untuk bertanya.
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:Eko Purwati
: 081929560523

: Desa Pasar Banggi RT
02 RW 03 Kec. Rembang,
Rembang

: Rengginang Teri dan Krispi Ikan Teri
: Rp 10.000/bungkus
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Bergabung Bersama Komunitas
untuk Mengembangkan Tenun Troso Jepara
Jika mendengar nama Jepara, pikiran kita pasti terlintas tentang seni ukirnya yang melegenda.
Seni yang membuat Jepara dikenal tidak hanya di nusantara tapi hingga mancanegara. Tapi, tidak
banyak yang tahu Jepara juga memiliki satu seni budaya yang tak kalah indahnya, tenun troso.
Troso adalah nama salah satu desa yang terdapat di kecamatan Pecangaan, kabupaten Jepara. Di
desa inilah tempat komunitas pengrajin tenun ikat troso berada. Sebenarnya tenun troso adalah
teknik tenun gedok dan kemudian dalam kurun waktu yang cukup panjang berkembang menjadi
tenun ikat. Namun masyarakat Jepara dan sekitarnya lebih mengenalnya dengan sebutan tenun
troso.
Mimpi Meraih Sejahtera
Dalam perjalanan kami ke Jepara, kami singgah di rumah Elviana. Ia adalah salah seorang
pengrajin tenun troso. Di rumah yang ditempatinya bersama dua orang anak inilah Elviana telah
menjalankan usahanya membuat kain tenun troso selama sepuluh tahun.
Selama sepuluh tahun, Elviana mengembangkan berbagai motif dan variasi tenun agar produknya
dapat menyasar pasar dan selera yang lebih luas. Beberapa ciri khas tenunnya yaitu gambar
gubuk dengan variasi songket, sulur, polos, lurik dan jangkar. Dalam sehari
Elviana bisa memproduksi sekitar lima kain, tergantung tingkat kesulitan.
Ia sendiri tidak terlalu menentukan target penjualan perhari, mengikuti
permintaan pasar saja.
Untuk pemasaran ia menjual ke toko-toko atau ke penampung yang ada di
daerahnya. Terkadang ia juga mendapat pesanan dari instansi pemerintah
untuk bebagai acara. Untuk memperluas jaringan, Elviana ikut bergabung
ke dalam komunitas pengrajin troso. Di sini ia mencoba memperluas pasar
dan bertukar ilmu dan pengalaman dengan pengrajin-pengrajin lainnya.
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: Elviana
: 081225245925

: Troso RT 09/RW 07
Pecangaan Jepara

: Kain Troso
: Rp 90.000 - Rp 250.000

Membangun Komunitas
Selain Elviana, mari berkenalan dengan Siti Badriyah juga
merupakan pengrajin tenun Troso lainnya. Hingga saat ini Siti
masih mengerjakan semua pesanan sendiri, sehingga tidak
mematok target. Dalam seminggu Siti bisa membuat 1-5 kain
tergantung tingkat kerumitannya.
Untuk pemasaran, Siti terkadang masih bergantung kepada
pengepul. Pernah suatu waktu pesanannya tidak
sesuai dan pengepul tidak mau mengambil
barangnya. Akibatnya harganya jatuh dan Siti
mengalami kerugian yang cukup besar.
Elviana dan Siti Badriyah bergabung di
Komunitas Troso Kita dan Komunitas
Troso Bate dalam program Daya
Tumbuh Komunitas sejak 2017.
Di dalam komunitas ini selain
bisa bertukar pengalaman
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: 085326701725

dan ilmu, mereka juga mendapat jalur baru pemasaran
melalui sesama anggota.
Harapan ke depannya, komunitas ini tidak saja dapat
menjadi kanal baru pemasaran produk, tapi juga menjadi
tempat yang dapat mengayomi dan menjadi solusi
bersama untuk berbagai permasalahan yang mereka
alami selaku pengrajin batik troso.

Dengan bergabung bersama
komunitas, kami banyak
mendapatkan kesempatan untuk
mengembangkan diri dan usaha
tenun troso menjadi lebih maju.
: Troso RT 09/RW 07
Pecangaan Jepara

: Kain Troso
: Rp 90.000 - Rp 250.000
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Lika-Liku Produsen Kerudung dari Jepara
Jepara yang terkenal akan seni ukir kayunya
menyimpan destinasi wisata yang sarat dengan
sejarah dan peninggalan Belanda. Contohnya, Museum
R.A Kartini yang banyak menyimpan benda-benda
koleksi peninggalan R.A Kartini.
Sekitar 30 menit dari alun-alun kota Jepara ke arah
selatan, terdapat Desa Pendosawalan. Di desa ini
kebanyakan warganya memproduksi kerudung
muslimah. Oleh karena itu desa ini terkenal sebagai
sentra produsen kerudung terbesar di Jawa Tengah.
Salah satu pengusaha konveksi kerudung di desa
itu adalah Imro Atun Falah. Ibu beranak 3 ini sudah
tiga tahun merintis usaha konveksi kerudungnya.
Ia bersama 26 orang karyawannya memproduksi
kerudung di rumahnya. Dalam seminggu Imro Atun
bisa memproduksi kerudung sebanyak 100 kodi atau
sebanyak 2.000 helai. Kerudungnya banyak dipesan
oleh pedagang di Pasar Poncol Semarang dan Pasar
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Klewer, Solo. Biasanya setiap dua kali seminggu Imro
Atun mengantarkan pesanan kerudung minimal 1.000 helai
kerudung. Sehingga dalam sebulan Imro Atun memperoleh
penghasilan bersih yang cukup untuk menghidupi keluarga.
Beralih ke Produsen kerudung
Untuk membuat sehelai kerudung, mula-mula kain dipotong
sesuai pola. Imro Atun biasanya membuat polanya yang
disesuaikan dengan pemesanan konsumen. Setelah itu pola
akan dijahit hingga selesai. Kerudung yang sudah selesai
akan diobras lalu siap dikemas untuk segera dikirimkan
kepada pemesan.

Ada cerita menarik dari perjalanan usaha Imro Atun.
Awalnya, dia hanya pedagang kerudung karena tidak
punya modal usaha. Tiap hari ia ke pasar, untuk membeli
kerudung secara grosir agar mendapat keuntungan
dari selisih harga. Namun kini kerudung yang ia jual
merupakan produksi sendiri.
Imro Atun dan rekan-rekannya bergabung bersama
Komunitas Rembulan. Bersama komunitas ini, mereka
bersama-sama belajar dan mengembangkan produk yang
mereka miliki menjadi lebih baik lagi.

Dulu saya harus keluar
masuk pasar untuk
membeli kerudung dan
menjualnya lagi. Sekarang
saya bisa memproduksi
sendiri dan mengupah
puluhan karyawan.
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: Imro Atun Falah
: 082325507490

: Desa Pendosawalan,
Jepara

: Konveksi Kerudung
: Rp 12.000 - Rp 20.000
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Mengolah Rotan jadi Kerajinan 			
					yang Menghasilkan
Selain terkenal sebagai pusat kerajinan mebel kayu dan ukir, ternyata Jepara yang juga
dikenal sebagai kota Ibu Kartini ini memiliki sejumlah pusat usaha lainnya. Salah satunya
adalah sentra atau pusat kerajinan rotan.
Pusat kerajinan rotan ini berada di desa Sidigede dan Teluk Wetan, kecamatan Welahan.
Di dua daerah ini akan mudah ditemui beragam produk kerajinan rotan, mulai dari suvenir
hingga mebel, seperti: kursi, meja, bangku, dan lain sebagainya. Perkembangan daerah ini
sebagai pusat kerajinan rotan bahkan sudah dimulai sejak 1970.
Salah satu kerajinan rotan yang cukup banyak diminati pengrajin adalah keranjang parsel.
Permintaan akan keranjang parsel baik itu sebagai hadiah, paket, maupun suvenir terus
meningkat. Salah seorang pengrajin yang menekuni usaha keranjang parsel ini adalah
Mastukhah. Wanita kelahiran 28 Agustus 1980 ini memulai usaha ini sejak tahun 2012.
Awalnya, ia melakoni ini sebagai kegiatan sampingan. Karena potensial, Mastukhah
akhirnya tergerak untuk serius mengembangkan usahanya.
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Mastukhah belajar membuat keranjang parsel dari
kakaknya. Dari semula hanya memproduksi beberapa
keranjang sehari, kini ia bisa memproduksi 100
keranjang perminggu. Setelah jadi, keranjang yang
terbuat dari rotan dan bambu ini kemudian dititipkan
ke kakaknya untuk dijual ke Semarang.
Gabung dengan Komunitas
Untuk meningkatkan pengetahuan dan bertukar
pengalaman dengan pengrajin lainnya, Mastukhah
bergabung dengan komunitas Srandu Jaya. Di
komunitas ini ia bisa belajar dari sesama pengrajin
termasuk cara-cara memasarkan keranjang parsel
buatannya hingga bagaimana cara memperbesar
kapasitas produksi.
Bagi Mastukhah, kendala dalam menjalankan usaha
ini adalah ketersediaan bahan baku. Kadang bahan
baru yang tersedia di pasaran sedikit sedangkan
permintaan banyak. Ini membuat pemesanan bahan
baku terlambat datang. Ketersediaan bahan baku ini
tentu mempengaruhi kapasitas produksi. Namun,
kendala ini tak membuat Mastukhah menyerah. Ia
percaya, selama ada keyakinan pasti ada jalan untuk
setiap masalah.
Dari usaha keranjang parsel ini, Mastukhah merasa
sudah cukup sejahtera. Penghasilan yang ia dapat

dari usaha ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan
keluarga. Joan Wahyudi, suami Mastukhah juga senang
dan mendukung kegiatan usaha istrinya ini. Sambil
terus meningkatkan produksi, Mastukhah masih setia
dengan mimpinya agar suatu hari bisa memiliki toko dan
memasarkan sendiri keranjang parsel buatannya.

Penting bagi wanita untuk
bisa bekerja. Wanita harus
bisa mandiri dan tidak harus
selalu tergantung dengan
suami.
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: Mastukhah
: 089514335277
: Telah Wetan Jepara
: Keranjang Parsel
: Rp 10.000 - Rp 50.000

135

Srikandi Kuliner asal Kajen
Jika kita kebetulan melintasi jalur utara menuju
Pekalongan, cobalah belok ke arah Selatan, menuju
Kajen yang menjadi ibukota Pekalongan sejak tahun
2001. Di kota ini ada Tugu Nol KM yang menjadi landmark
kebanggaan warga Pekalongan, utamanya masyarakat
Kajen. Alun-alun ini pusat keramaian karena banyaknya
tempat berwisata kuliner, mulai dari pedagang makanan
kaki lima, warung, hingga restoran yang menyuguhkan
aneka makanan dan minuman khas daerah ini.
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Warga setempat pandai berwirausaha kuliner,
seperti Khundira Arni yang memiliki usaha di
bidang katering, snack dan sewa alat prasmanan.
Perempuan yang akrab dipanggil Arni ini, memulai
usaha camilan dan katering bermodalkan pas-pasan.
Walau demikian, Arni berhasil mengembangkan
usahanya itu.
Katering Kompetitif
Ia menyodorkan paket katering yang kompetitif
kepada konsumen. Cita rasa masakan lebih enak,
murah dan sehat, adalah keunggulan katering Arni.
Tak mengherankan, Arni menerima pemesanan
katering sekitar 2-4 kali dalam seminggu. Namun
pesanannya akan melonjak 2-3 kali lipat saat musim
hajatan atau musim haji.

besar berasal dari Pekalongan, Kedungwuni, Batang
hingga ke Pantai Pekalongan. Perempuan kelahiran
Pekalongan pada September 1983 ini berancang-ancang
menambah lini usaha, yakni membuat kue untuk hari raya
lebaran.

Wanita itu bekerja harus
ikhlas, biar beban hidup
terasa ringan semuanya.

Dari pemesanan katering dan penjualan tersebut,
marjin yang diperoleh Arni cukup lumayan, yakni
mencapai 50%. Pelanggan kateringnya sebagian
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: Khundira Arni
: 085728808704

: Vila Pisma Asri, No. 42,
Kedungwuni, Kajen,
Pekalongan

: Snack & Katering
: Rp 9.000 - Rp 35.000
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Keripik Tempe dan Pisang Sale Penopang
Ekonomi Keluarga
Pekalongan memang memiliki daya tarik budaya yang kuat. Sebagai sentra batik,
Pekalongan punya begitu banyak pilihan batik untuk bisa dinikmati dan dijadikan oleholeh. Nah, jika sudah puas menikmati dan berbelanja batik, tak ada salahnya juga
berburu kuliner khas sebagai buah tangan dari kota ini.
Buah tangan atau oleh-oleh Pekalongan sendiri banyak ragamnya. Salah satunya
yang cukup banyak diminati adalah keripik tempe. Makanan ringan
berbahan dasar tempe ini rasanya renyah dan gurih,
cocok sebagai teman di perjalanan atau saat santai
bersama kerabat dan keluarga. Keripik tempe dapat
dengan mudah ditemui di toko makanan atau toko-toko
yang menjual oleh-oleh khas Jepara.
Daya tarik usaha tempe ini menarik minat salah satu warga,
Nuroh Ifana Shofiana untuk mencoba peruntungan di usaha ini.
Nuroh, begitu ia kerap disapa sudah cukup lama menjalankan
usaha makanan ringan. Awalnya ia membuat snack pisang
sale di tahun 2008. Dibantu suami yang sehari-hari menjadi
pengrajin batik, Nuroh melakukan semua proses produksi
sendiri, dari mulai membeli bahan, menjemur pisang,
memproses dengan oven hingga mengemas
pisang sale yang sudah jadi ke dalam
kemasan.
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Usaha yang dijalaninya ini tentu bukan tanpa kendala.
Sebelum merintis usaha snack, Nuroh dan suami pernah
tertipu saat berbisnis batik. Ia harus menanggung
kerugian Rp350 juta dan kehilangan kepercayaan
dari supplier. Saat menjalan usaha makanan ringan
ini, ia pernah hampir putus asa karena tidak ada toko
yang mau menampung pisang salenya. Pernah juga ia
merasa dicurangi oleh pesaing yang meletakkan pisang
salenya di bagian yang sulit terlihat oleh pembeli.
Namun apapun hambatannya, Nuroh tetap yakin rezeki
sudah ada yang mengatur.

Mengembangkan Usaha Keripik Tempe
Merasa cukup berkembang, Nuroh mencoba untuk
membuat varian baru, yaitu keripik tempe. Nuroh
membuat keripik tempe setelah ia menemukan alat
pengiris tempe tradisional yang praktis. Alat ini membantu
Nuroh untuk bisa mengiris tempe dengan lebih cepat.
Sekarang Nuroh mampu memproduksi sekitar 50 kg
pisang sale seminggu dan 10 kg keripik tempe sehari.
Untuk pemasaran, Nuroh menitipkan keripik tempe
dan pisang sale ke toko-toko, termasuk toko khusus
yang menjual oleh-oleh. Keripik tempe buatan Nuroh
menjadi istimewa karena menggunakan telur dan tidak
menggunakan santan. Resep ini merupakan resep warisan
yang ia dapat dari ayah mertua.
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: Nuroh Ifana Shofiana
: 085741007902

Sekarang Nuroh fokus mengembangkan usaha ini
bersama suami. Ke depan ia ingin mencari tokotoko lain yang bisa menjual produk dagangannya dan
meningkatkan stok produksi biar usahanya lancar.
Menurut Nuroh, kerja kerasnya ini demi masa depan
anak-anaknya. Cita-citanya sederhana. Ia ingin bisa
punya kendaraan untuk usaha, memiliki kos-kosan
serta membuka toko sembako sekaligus pengepul gas.

Walaupun belum dianggap
lumrah, perempuan bekerja
itu penting agar dapat
membantu ekonomi keluarga.

: Simbang Kulon Pekalongan

: Keripik Tempe dan Pisang Sale
: Rp 10.000 - Rp 50.000
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Loyalitas Wasmuti
		 Menjadi Wirausahawati Batik Tulis
Saat menginjakkan kaki di Pekalongan, Anda bisa menikmati jejeran
kawasan butik dan toko batik yang bertebaran di setiap sudut
kota. Rumah-rumah warga berfungsi sebagai sentra produksi dan
gerai pajang yang memamerkan aneka ragam batik yang menggugah
selera belanja pengunjungnya. Kawasan rumah warga yang seperti
demikian disebut sebagai kampung batik. Kawasan ini tak hanya ada
di Pekalongan, tetapi tersebar hingga Pemalang, yang lokasinya tidak
jauh dari Pekalongan.
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Salah satu kawasan kampung batik yang di Pemalang
adalah Wiradesa. Di sini terdapat bengkel kerja (workshop)
pembuatan batik tulis yang dimiliki Wasmuti. Wanita
kelahiran tahun 1976 ini sudah hampir 27 tahun menjadi
pengusaha batik tulis. Awalnya ia hanya melihat para
tetangganya yang berprofesi sebagai pengrajin batik. Lalu
ia belajar membatik sendiri. Mula-mula dirinya hanya
menghasilkan kain batik sebanyak 5 helai. Namun seiring
semakin luas jaringannya dan semakin berkembang
usahanya. Wasmuti saat ini bisa menghasilkan 100 helai
selama seminggu.

menambahkan modal. Dengan usahanya, Wasmuti
berharap bisa membantu meringankan perekonomian
keluarganya dan membiayai anak-anaknya hingga lulus
dari perguruan tinggi.

Pelanggan Setia
Wasmuti bekerja tidak sendiri. Ia dibantu oleh 8 orang
karyawannya dan kurang lebih 30 orang pengrajin batik
lainnya. Kain batik yang dihasilkannya pun tidak hanya
terbuat dari kain katun, tapi ada yang terbuat dari kain
sutra dan kain dobi. Namun khusus untuk batik tulis
sutra, ia akan produksi jika ada pesanan khusus dari
pelanggannya. Wasmuti mengakui bahwa saat ini ia
sudah mempunyai pelanggan tetap, yakni perancang
busana asal Semarang.
Penjualan Wasmuti dalam sebulan berkisar Rp 20
juta. Dari penjualan tersebut, ia bisa mengantongi
keuntungan kotor sebesar 35%. Keuntungan ini biasanya
untuk membayar upah karyawan dan pengrajin setiap
minggunya. Agar usahanya makin berkembang, Wasmuti
selalu memperbaharui motifnya setiap tahun. Selain itu,
dalam dua tahun terakhir ini, Wasmuti juga berusaha
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: Wasmuti
: 085741576409

Menjadi pengusaha dan bekerja
di rumah itu tidak jenuh, ilmu
makin bertambah, punya banyak
teman, dan mendapat berkah.
Alhamdulillah.

: Jln. Jati No. 34 Waru Lor Wiradesa
Pekalongan

: Batik Tulis
: Rp 150.000 - Rp 1.000.000
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Tancap Gas
Membesarkan Bisnis
Batik Cap
Pekalongan dijuluki sebagai kota batik
lantaran menjadi sentra produksi batik dan
destinasi wisata batik. Contohnya, Kampung
Batik Kauman Pekalongan dan Museum
Batik Pekalongan. Jika berkunjung ke
Pekalongan, sempatkan juga menyambangi
rumah-rumah warga yang umumnya
berprofesi sebagai pengrajin batik.
Para pengrajin batik rumahan itu
menggunakan berbagai macam teknik, salah
satunya teknik cap untuk memproduksi
batik cap. Dalam prosesnya, sang pengrajin
batik cap harus teliti mengkombinasikan dan
menyambungkan motif di kain agar motif
batik yang dicap pengrajin terlihat sempurna
dan indah.
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Teknik yang tak jauh berbeda diaplikasikan oleh Suhartini
saat memproduksi batik cap di rumahnya. Ia bersama
suaminya, Ahmad Ashari, merintis usaha batik cap sejak
tahun 2003. Rumahnya di desa Wonopringgo, kabupaten
Pekalongan, dijadikan tempat produksi sekaligus rumah
tinggal. Kini, Suhartini bersama 20 orang karyawannya
membuat batik cap sebanyak 100 kodi dalam seminggu.
Kain batik Suhartini lebih diminati karena memiliki
warna-warna yang cerah.
Suhartini sudah memiliki 5 pelanggan setia di
Pekalongan, Yogyakarta dan Jakarta, sehingga tidak
dipusingkan lagi untuk memasarkan batiknya. Biasanya
masing-masing pelanggan memesan kain batik sebanyak
5 kodi.
Nyaris Bangkrut
Kesuksesan Suhartini ini tidak selalu berjalan mulus
tanpa hambatan. Ia pernah nyaris bangkrut akibat
buruknya kualitas batik yang diproduksi. Kerugian
mencapai Rp 10 juta, sampai akhirnya ia mendapatkan
pembiayaan. Dana itu dibelikan bahan-bahan untuk
memproduksi kain batik. Lantas, ia mengubah teknik
dan metode produksi agar kualitas batik capnya semakin
apik. Kualitas batik cap buatan Suhartini pun semakin
memikat konsumen. Hasilnya, penjualan kian meroket
dari tahun ke tahun.
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: Suhartini
: 085700010065

Selain itu, ia melayani konsumen dengan sepenuh hati.
Setelah pengerjaan batik cap diselesaikan, Suhartini
mengantarnya ke konsumen dengan mengendarai
sepeda motor ke sejumlah titik di Pekalongan. Atau,
ia mengirim batik cap pesanan konsumen melalui
perusahaan jasa kurir. Roda bisnis Suhartini semakin
berjalan mulus.
Wanita kelahiran tahun 1971 ini tidak menghamburhamburkan keuntungan dari penjualan. Ia menyisihkan
keuntungan untuk ditabung agar bisa pergi beribadah
umroh dan membeli mobil pick up. Mobil ini nantinya
berfungsi sebagai kendaraan operasional.

Saya sempat nyaris
bangkrut karena penjualan
batik seret. Tapi dengan
kerja keras dan mau belajar
dari kesalahan akhirnya
saya bisa bangkit kembali.

: Pringlangu Gg 6 No
17 RT 004 RW 002
Pekalongan

: Batik Cap
: Rp 240.000/kodi
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Menjaga Tradisi Tenun Khas Pemalang
Popularitas sentra kerajinan sarung tenun tradisional di Wanarejan Utara, Pemalang, Jawa
Tengah, terdengar hingga telinga konsumen di mancanegara. Betapa tidak, kualitas dan
motif sarung tenun dari daerah itu sudah diakui pembeli internasional. Sarung tenun dari
Wanarejan Utara dibeli oleh konsumen di Yaman, Arab Saudi atau India. Para perajin tenun
di kawasan ini sangat banyak dan mampu menghasilkan sarung tenun yang berkualitas
tinggi. Umumnya para perajin adalah kaum perempuan yang sudah bertahun-tahun
menekuni usaha ini.
Siti Khatijah dan Warti adalah pengrajin tenun di Wanarejan Utara yang gigih
mengembangkan usaha sarung tenun. Perjalanan mereka menjalani usaha sarung tenun
cukup berliku. Simak saja pengalaman Khatijah yang menggeluti usaha itu sejak tahun 1979.
Wanita kelahiran Pemalang, pada September 1962 ini adalah tulang punggung perekonomian
keluarganya lantaran sang suami sudah meninggal dunia.
Walau menjadi orang tua tunggal, Khatijah sangat produktif membuat sarung tenun
Goyor di rumahnya. Sebanyak 80 kodi sarung tenun dibuat dalam seminggu, atau
sekitar 320 kodi per bulannya. Ia menjual sarung tenun ke pedagang
dan Arab Saudi. Bisa dikatakan Khatijah sudah mengekspor
sarung tenun dalam skala kecil.
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: Warti
: 0856 4206 4615
: Kemanggungan RT 005

RW 001 Wanarejan Utara
Pemalang
144

: Tenun Kabel
: Rp 175.000 -

Rp 300.000

Sarung Tenun Kabel
Lain Khatijah lain pula Warti. Wanita kelahiran Wanarejan
Utara 1965 ini telah menekuni usaha sarung tenun Kabel
lebih dari 20 tahun. Warti memproduksi beberapa varian
tenun, baik lerek, polos, maupun warna-warni khas
Pemalang. Dalam sebulan Warti bisa menjual sarung
tenun sebanyak 20 kodi.
Hingga saat ini, Warti masih mengandalkan pengepul
untuk memasarkan sarung tenun buatannya. Setiap
minggu ia akan mengantarkan sarung tenun yang sudah
jadi ke pengepul menggunakan motor. Untungnya, usaha
ini disokong sepenuhnya oleh sang suami.
Meski demikian usaha yang dijalaninya ini tidak selalu
mulus. Perputaran modal yang terbatas kerap menjadi
kendala. Pernah sekitar setahun lalu, sarung yang
disetornya ke pengepul tidak dibayar dengan alasan
belum menerima pembayaran dari pembeli sarung
tersebut di Arab Saudi.
Namun kendala tersebut, justru
membuat Warti semakin berhatihati dan gigih mengembangkan
usahanya. Buat Warti dan
suami, selain menjadi sumber
pendapatan keluarga usaha
ini juga membuka lapangan
kerja bagi masyarakat
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sekitar. Dengan semakin berkembangnya usaha, Warti kini
mempekerjakan 25 orang karyawan. Inilah yang menjadi
salah satu motivasi Warti untuk bekerja lebih keras lagi
mengembangkan usahanya. Ia juga berharap, suatu saat
usaha ini dapat diteruskan oleh puteranya agar tradisi
tenun khas Pemalang dapat terus terjaga.

Tekun adalah kunci sukses
menjalani kerajinan tenun selama
bertahun-tahun. Dengan tenun
ekonomi keluarga tercukupi,
warisan budaya tetap lestari.
: Siti Khatijah

: Tenun Gloyor

: 08231379 8441

: Rp 175.000 -

: Dusun Mlaki RT 005

Rp 300.000

RW 002 Wanarejan Utara
Pemalang
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Sarung Tenun Goyor,
Tradisi yang Jadi Sumber Rejeki
Tenun merupakan kerajinan khas Indonesia. Ada beragam tenun khas di
berbagai daerah, salah satunya adalah tenun goyor. Umumnya tenun goyor ini
diproduksi menjadi kain sarung. Salah satu sentra pengrajin tenun goyor ini
terletak di daerah Tegal dan Pemalang.
Sarung tenun Goyor sendiri bukan barang asing bagi sebagian besar pecinta
kain sarung. Sarung tenun ini tergolong sarung berkualitas dan memiliki nilai
seni tinggi. Tidak heran jika sarung tenun goyor memiliki penggemar tersendiri,
terutama dari kalangan menengah ke atas.
Goyor sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya lembek. Jadi saat
digunakan kainnya jatuh, lembek dan tidak kaku. Karakter lain yang
membedakan sarung tenun goyor dengan sarung lainnya adalah bahannya
yang halus dan akan terasa adem saat panas dan hangat saat cuaca
dingin. Motif serta coraknya juga ekslusif dan susah ditiru karena dibuat
secara manual serta diproduksi dalam jumlah terbatas. Sarung tenun
goyor umumnya didominasi warna-warna cerah seperti hijau, merah dan
ungu. Kalaupun ada selingan warna lain seperti putih dan kuning jumlah
produksinya tidak banyak.
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Salah satu pengrajin yang masih mewarisi budaya
tenun goyor adalah Siti Fadhilah. Wanita kelahiran
Wanareja, Pemalang 15 Agustus 1968 ini mewarisi
usaha tenun dari sang Ayah. Ia belajar menenun sejak
masih remaja hingga akhirnya setelah menikah ia
memutuskan untuk membuka usaha sarung tenun
goyor sendiri.
Hingga ke Arab Saudi
Siti Fadhilah menjalankan usaha ini bersama Syahri,
suaminya. Pembuatannya masih secara manual
menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Satu
lembar kain membutuhkan setidaknya 13 tahapan
selama kurang lebih 15 hari. Proses pembuatannya
tergolong rumit, membutuhkan ketekunan, ketelitian
dan kesabaran untuk sampai menjadi selembar
kain sarung yang layak jual. Prosesnya dimulai dari
menggambar pola pada benang, pengikatan atau talen,
pewarnaan, hingga pemintalan benang menjadi kain.
Dalam seminggu, Siti bisa memproduksi 3-5 kodi.
Sarung tenun buatannya kemudian akan disetor ke
penampung untuk kemudian didistribusikan ke tokotoko. Untuk produksi ia dibantu sekitar 25 karyawan.
Selain ke penampung, sarung buatannya juga dipesan
hingga ke Arab Saudi.
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: Siti Fadhilah
: 087731456372

Ke depan, Siti berharap bisa menambah modal
dan karyawan untuk bisa meningkatkan kapasitas
produksinya. Bersama suami, ia berharap suatu hari nanti
bisa mewujudkan mimpinya membangun rumah yang
cukup megah bagi keluarganya.

Ndak perlu takut bersaing.
Selama kita punya kualitas,
pasti barang kita akan selalu
dicari pembeli.

: Dusun Slatri RT 006
RW 004 Wanarejan Utara,
Pemalang

: Sarung Tenun khas Tegal
: Rp 175.000 - Rp 300.000
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Mimpi Iin Membesarkan 			
				Usaha Sarung Tenun
Kain tenun adalah kreativitas bernilai seni tinggi yang mudah ditemui dari
Sabang sampai Merauke. Kain tenun tradisional Indonesia kaya dengan ragam
warna dan corak khas yang dipengaruhi oleh budaya dan sejarah daerahnya.
Jika kita sedang berjalan ke Tegal, tidak ada salahnya untuk menyempatkan
diri membeli kain tenun khas daerah ini, yaitu tenun sarung Tegal.
Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, sarung mempunyai pangsa
pasar yang cukup besar. Boleh dibilang kebutuhan akan sarung terus ada
sepanjang tahun. Belum lagi saat momen tertentu seperti puasa dan lebaran.
Permintaan bisa meningkat drastis.
Seperti kebanyakan tenun, sarung tenun Tegal dibuat dengan memakai mesin
tenun tradisional. Proses pembuatannya lumayan rumit. Dari benang putih
kemudian digambar motif, kemudian diikat menggunakan mesin. Setelah itu
barulah kain diberi warna. Proses ini bisa memakan waktu hingga dua minggu.
Selain warna-warni yang menarik, keistimewaan sarung tenun
adalah bisa memberi rasa adem saat panas dan memberi rasa
hangat ketika dipakai saat cuaca dingin. Sarung tenun juga
diproduksi dengan beragam motif. Beberapa motif yang cukup
dikenal dan laku di pasaran adalah motif balian dan botolan.

148

Sempat Berhenti Tiga Tahun
Iin bercerita usaha ini kendalanya adalah perputaran
modal untuk operasional, ia harus membayar upah
pegawai untuk setiap lembar sarung yang berhasil
dibuat. Sedangkan uang hasil penjualan dari
pengepul kadang tidak lancar. Kendala modal dan
keuangan inilah yang membuat usahanya pernah
berhenti sekitar tiga tahun karena masalah keuangan
dan baru dimulai lagi enam bulan yang lalu.
Namun, sebagai pengusaha Iin tidak mudah
menyerah. Selama tiga tahun vakum, ia terus
mencari cara agar dapat memproduksi lagi.
Walaupun ia mengaku harus menggenjot
lagi usahanya agar bisa berkembang. Terus
menggenggam mimpi untuk berhasil adalah salah
satu motivasinya untuk terus berusaha. Ia berharap
suatu saat bisa menjadi “nyonya” di mana semua
kebutuhan bisa tercukupi dan terpenuhi.
Salah satu pengrajin sarung tenun khas Tegal yang
kami singgahi adalah Iin Rosanawati. Wanita kelahiran
Bongkok, Keramat ini sudah menjalankan usaha sarung
tenun ini sekitar tujuh belas tahun.
Saat ini ia memiliki enam mesin tenun, namun hanya
empat yang beroperasi. Dengan enam orang pegawai,
Iin mampu memproduksi 36 lembar sarung seminggu.
Sarung-sarung tersebut dikumpulkan pada pengepul yang
akan mendistribusikannya lagi ke toko-toko.
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: Iin Rosanawati
: 085293818173

Untuk membesarkan usaha
tidak cukup hanya dengan modal
besar, tapi juga dengan mental
dan keberanian yang besar.

:Desa Bongkok, RT 01/03,
Kec. Kramat, Kab. Tegal

: Sarung Tenun khas Tegal
: Rp 250.000
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Tepat Waktu dan Jaga Mutu,
Bisnis Katering Prakesi Terus Laku
Salah satu kota di Jawa Tengah yang sedang mengalami pertumbuhan bisnis sangat
pesat adalah Tegal. Apalagi wilayahnya cukup luas dan berada di lintasan Pantura
sehingga sangat strategis dikunjungi dari kota manapun. Enam belas sektor
ekonomi kreatif digalakkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya
adalah bisnis kuliner.
Bisnis kuliner di kota Tegal adalah salah satu bisnis yang cukup tua dan
banyak ditemukan di kota ini. Warteg (Warung Tegal) menjadi bukti bahwa
Tegal merupakan kota dengan potensi tinggi di bidang kuliner. Bahkan,
hampir di seluruh Indonesia kita dapat menjumpai warteg yang menjual
menu ramesan khas kota ini.
Kuatnya budaya berbisnis kuliner menarik minat Prakesi Ningrum
untuk terjun di usaha ini. Dimulai dari enam tahun yang lalu,
Prakesi mulai merintis usaha katering dan tenda bersama
suaminya. Berbekal kemampuannya memasak, Prakesi
melayani jasa katering untuk prasmanan di gedung hingga
pesanan snack dan nasi box dari kantor-kantor.
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Menjaga Rasa dan Tepat Waktu
Awalnya ia sempat ragu karena kesulitan modal untuk
memulai usaha. Setelah diyakinkan anaknya, Prakesi
akhirnya mengajukan pinjaman dengan agunan sertifikat
rumah. Pada tahap awal usaha, hanya tetangga dan
kerabat yang memesan kateringnya. Kemudian promosi
menyebar dari mulut ke mulut dari para pelanggan

Prakesi yang tadinya hanya mempekerjakan empat orang
karyawan, kini bertambah hingga 20 karyawan agar dapat
melayani pesanan katering yang masuk. Omzet usaha pun
kian melambung.
Dengan penghasilan saat ini, Prakesi dapat membayar
karyawan, cicilan dan menabung. Prakesi selalu berusaha
menyisihkan dana cadangan agar usahanya lancar. “Harus
ada cadangan dana untuk modal, karena pembayaran
konsumen belum tentu lancar,” katanya lugas.
Suaminya, Ahmad Juri juga turut senang dengan kemajuan
usahanya. Berdua suami yang berbisnis tenda, mereka bahumembahu membesarkan usaha ini. Meskipun sibuk, namun
anak mereka cukup pengertian dan tidak pernah protes.
“Mereka sudah biasa lihat kita jatuh bangun membesarkan
usaha ini,” sahut Prakesi. Prakesi dan suaminya berharap
usaha ini dapat diteruskan anak-anaknya kelak. Satu
mimpinya yang belum tercapai adalah memiliki rumah sendiri
untuk tempat usaha.

yang puas dengan pelayanan katering Prakesi. Salah
satu kiat agar usaha kateringnya tetap menjadi pilihan
adalah dengan menjaga rasa dan ketepatan waktu. Itulah
keistimewaan yang selalu diingat pelanggannya.
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: Prakesi Ningrum
: 085642886326

Usaha itu modalnya kepercayaan.
Selalu jaga kepuasan pelanggan,
yakin pesanan pasti datang.

: Jln. Sawo No. 27 Tegal

: Katering
: Rp 10.000 - Rp 35.000
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Tegal, Pusatnya Pengrajin Kok Nasional
Indonesia adalah salah satu negara pencetak atlet bulu tangkis andal. Prestasi dan nama harum pebulu
tangkis Indonesia sudah diakui hingga tingkat dunia. Tapi, mungkin belum banyak yang tahu bahwa Tegal
adalah sentra penghasil shuttlecock atau biasa disebut kok, salah satu komponen penting
dalam olahraga bulu tangkis Indonesia.
Salah satu penghasil kok di Tegal adalah desa Lawatan yang terletak di kecamatan
Dukuhturi. Setidaknya, terdapat 32 produsen dengan berbagai jenis merk dan
kualitas produksi dapat dijumpai di sini. Salah satu pengrajin kok
di daerah ini adalah Siti Subiyati. Siti begitu ia akrab disapa,
sudah memulai usaha pembuatan kok ini sejak lima belas
tahun lalu. Sebelum usaha, ia sempat menjadi buruh di
pabrik-pabrik besar. Setelah menikah, ia dan suami mencoba
peruntungan dengan membuat kok. Dengan kerja keras dan
konsistensi, perlahan usahanya terus berkembang.
Siti memproduksi kok dengan berbagai kualitas dan merek, di
antaranya merek Luki, KS, dan Kanada. Kualitas kok ini dapat
dibedakan dari bahan baku bulu angsa yang digunakan. Semakin
tebal bulu, semakin berkualitas.
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menjaga ketersediaan kok buatannya di pasar agar
tidak tergerus oleh merek-merek terkenal. Untuk
pemasaran kok, Siti dibantu anak pertamanya. Saat
ini pemasaran masih sering menggunakan jasa
travel.
Jatuh Bangun Usaha
Usaha kok ini sempat melewati masa jatuh bangun.
Siti mengaku pernah tertipu hingga rugi sebesar
Rp100 juta. Waktu itu ada yang memesan kok
dalam jumlah banyak dan membayar dengan cek
kosong. Pengalaman ini membuatnya sangat
berhati-hati dengan pembayaran.
Hingga saat ini Siti terus berusaha untuk
mengembangkan usahanya. Ia berharap suatu
saat nanti anak-anaknya bisa melanjutkan usaha
pembuatan kok yang telah dirintisnya dengan
penuh perjuangan ini.

Saat ini Siti dapat memproduksi 25 lusin perhari.
Jika pesanan cukup banyak ia mempekerjakan
tenaga tambahan dan bisa mencapai 50 lusin
perhari. Siti sendiri menargetkan bisa memproduksi
200 dosin perminggu.
Siti cukup ketat menjaga target produksinya.
Menurutnya ia harus terus berproduksi untuk
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: Siti Subiyati
: 0857 2538 9936

Wanita itu tidak boleh
menganggur, harus berani
bermimpi mengembangkan
potensi yang dimiliki.

: Desa Lawatan RT 011
RW 003 Dukuhturi Tegal

: Shuttlecok (Kok)
: Rp 17.000 - Rp 55.000
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JAWA TIMUR
Dari Ngawi hingga Banyuwangi, dari Surabaya hingga Madura, Jawa Timur
menawarkan ribuan pesona dari wisata, religi hingga budaya. Boleh dibilang provinsi
ini memiliki daya tarik lengkap untuk memanjakan indra. Tidak hanya terkenal dengan
seni dan budaya seperti reog dan ludruk, Jawa Timur juga kaya akan seni kerajinan
dan kulinernya. Inilah yang membuat banyak masyarakat menekuni usaha kerajinan
dan makanan. Menjelajahi pesona Jawa Timur tak akan lengkap rasanya tanpa
menikmati hasil kerajinan dan kuliner racikan tangan-tangan terampil wanita-wanita
pejuang keluarga di daerah ini.

Foto: Jembatan Suramadu Surabaya
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Resep Solikhah
Melejitkan Bisnis Bandeng Presto
Pusat pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berlokasi di Kota Bangil. Daerah
ini merupakan kawasan pesisir. Berbagai macam hasil laut dan olahannya dibuat oleh
warga setempat. Solikhah, misalnya, menjual bandeng presto dan otak-otak bandeng.
Solikhah bersama suaminya, Umar Fauzi, memproduksi bandeng presto dan otak-otak
bandeng di rumahnya yang juga berfungsi sebagai warung. Makanan buatan Solikhah itu
digemari masyarakat dan para turis. Tak mengherankan, warung Solikhah yang berada
di teras rumahnya ini kerapkali dipadati pembeli setiap hari. Di masa awal berjualan
bandeng presto, sang suami berkeliling menjajakan dagangannya itu, sedangkan Solikhah
bertugas di dapur untuk meracik bumbu dan ikan bandeng.
Kini, mereka tidak lagi bersusah payah mencari konsumen. Sebaliknya,
konsumen justru mendatangi warung Solikhah untuk memborong bandeng
presto dan otak-otak bandeng. Makanan buatan Solikhah tidak berbau amis
dan bumbunya bercita rasa khas. Inilah yang membedakan bandeng presto
Solikhah dengan bandeng presto lainnya. Otak-otak ikan bikinan Solikhah
pun tidak kalah gurih lantaran dibalur telur sehingga lebih renyah.
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Kegurihan bandeng presto Solikhah terdengar oleh
konsumen di berbagai daerah. Solikhah sering
mengirim bandeng presto ke Bandung, Bali dan
beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Ibu dari
empat anak ini menyisihkan keuntungan berjualan
bandeng presto untuk ditabung. Kelak, tabungannya
itu digunakan untuk membuat tambak ikan bandeng
agar pasokan bahan baku semakin lancar ke
depannya.

Setiap hari, Solikhah melayani pesanan bandeng presto
sekitar 100-400 bungkus. Untuk memenuhi pesanan
tersebut, Solikhah mempekerjakan empat karyawan
yang membantunya dalam membuat bandeng presto.
Mereka ini tugasnya mencabut tulang ikan bandeng dan
memisahkan kulit ikan dari daging. Lalu, daging ikan
bandeng yang terpisah itu dikumpulkan dan dicampur
dengan bumbu racikan Solikhah. Setelah itu, campuran
daging dan bumbu ini dimasukkan ke dalam kulit ikan
bandeng. Tugas Solikhah adalah menggoreng ikan
bandeng hingga matang.
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: Solikhah
: 085232176165

Semangat Mengikuti Pelatihan
Solikhah, yang lahir pada 14 Agustus 1964 ini,
bersyukur usaha bandeng presto yang dirintisnya
sejak 15 tahun lalu menopang perekonomian
keluarganya. Pencapaian itu tidak membuat Solikhah
berpuas diri. Walau pendidikannya tidak terlalu tinggi,
Solikhah bersemangat mengikuti berbagai macam
pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya.

Sekarang, saya diminta untuk
memberikan pelatihan ke
masyarakat. Alhamdulillah, saya
bisa berbagi pengalaman dan ilmu
kepada orang lain.

: Jl. Nener RT 002 RW 001
Kalianyar Pasuruan

: Bandeng Presto dan Otak-Otak Ikan
: Rp 17.500 - Rp 22.000
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Berjuang Untuk Keluarga
Dari Jualan Petis Kupang
Pantai Lekok di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur adalah salah
satu destinasi wisata bahari yang terbaik di daerah ini. Pesona alam
dan tradisi nelayan di Pantai Lekok ini menyedot minat wisatawan
untuk menikmati pemandangan pantai dan laut yang eksotis
serta pertunjukan rakyat, seperti ski lot. Olahraga tradisional ini
mengharuskan peserta meluncur di atas lumpur bekas tambak untuk
menangkap lele, kepiting, dan belut. Seru ‘kan? Nah, hal yang tidak
kalah serunya adalah tradisi kuliner berbasis makanan laut.
Ambil contoh, lontong kupang yang menggunakan petis kupang dari
kerang. Ukuran kerang ini sebesar kacang kedelai. Kupang atau
kerang itu ada yang bewarna merah dan putih. Bagi masyarakat
setempat, seperti Ulfa Hidayati, kupang menginspirasinya untuk
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membuat petis kupang dan kerupuk kupang.
Perempuan yang lahir pada 23 Juli 1980 ini membuat
aneka varian petis kupang berukuran kecil dan besar
serta berasa pedas.
Usaha yang digeluti Ulfa sejak tahun 2003 ini
mendatangkan rezeki bagi suami dan ketiga anaknya.
Ulfa dibantu suami, setiap dua hari sekali membuat
petis kupang di rumah mereka. Sang suami, sesekali
dibantu oleh anak-anaknya bertugas untuk mengemas
petis kupang. Ulfa rutin mengolah 2 kuintal daging
kupang untuk dijadikan petis kupang sebanyak 600
toples berukuran besar dan kecil. Sedangkan untuk
pembuatan petis kupang pedas, ia membutuhkan
1,5 kuintal daging kupang untuk diolah menjadi 300
toples.

Kita harus gigih berusaha
kalau mau keluarga kita
sejahtera.

Sebelum dikemas dalam toples itu, Ulfa meracik
daging kupang yang ditambahkan tepung tapioka,
garam dan gula, untuk direbus selama 5-6 jam.
Kendati tidak menggunakan bahan pengawet, petis
kupang ini bisa bertahan hingga dua bulan jika
tersimpan di kulkas.
Guna mengembangkan usahanya, Ulfa pun tak
sungkan mengikuti berbagai pelatihan. Bagi keluarga,
Ulfa adalah seorang pejuang sekaligus tulang
punggung ekonomi keluarga.
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: Ulfa Hidayati
: 085856901436

: Gersikan RT 001 RW 001
Beji Pasuruan

: Petis Kupang dan Kerupuk Kupang.
: Rp 5.000 - Rp 7.000
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Penjaga Tradisi Batik Keraton Sumenep
Jika berwisata ke Pulau Madura, sempatkanlah waktu luang berkunjung ke sentra kerajinan batik
Madura di Desa Pakandangan, Bluto, Sumenep. Anda akan mudah menjumpai warga sedang
mencanting batik di rumahnya. Tradisi warga di lokasi itu adalah membuat batik tulis yang turun
temurun diwariskan sejak Kerajaan Sumenep berdiri di tahun 1762. Tradisi
budaya keraton Sumenep sangat kental tergambar di motif batik
ini, misalnya motif kipas yang sering digunakan para putri raja.
Pengaruh Kerajaan Sumenep menginspirasi Luluk Faiqi, salah
satu pengrajin batik di Desa Pakandangan membuat motif
labang mesem (gerbang senyum) yang terinspirasi dari pintu
gerbang Keraton Sumenep.
Luluk atau akrab dipanggil Faiq, belajar membatik dari
ibunya. Di tahun 1996, ia meneruskan usaha batik
tulis keluarga. Bisnis batik ini nyaris gulung tikar
ketika sang ibu meninggal dunia. Faiq memulai
usaha batik dari titik nol. Kerja kerasnya
terbayar lunas lantaran usaha batiknya
semakin kinclong dari tahun ke tahun. Faiq
konsisten melestarikan tradisi lokal. Ia
selalu berinovasi dalam mengembangkan
motif dan desain batik untuk menggaet
minat pembeli. Varian motif batik bikinan
Faiq ini beraneka macam desainnya,
seperti motif ular naga, ayam, dan
burung.
Ibu dari dua anak ini sangat tekun
menyelesaikan motif batik meski tingkat
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kesulitannya sangat rumit. Lantaran demikian,
pembuatan selembar kain batik yang motifnya cukup
sulit itu diselesaikan selama 2 pekan. Sedangkan jumlah
total produksi kain batik sebanyak 120 lembar kain dalam
sebulan. Dia dibantu suaminya membesarkan usaha
batik. Usahanya ini membuka lapangan pekerjaan karena
dia mempekerjakan 4 pegawai.

kerajinan. Berbicara pemasaran, Faiq mengasah
keterampilan dalam menguasai teknik pemasaran dari
pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi
pemerintah. Berbekal pengetahuan dari pelatihan itu,
Faiq semakin lihai menjaring konsumen. Dampaknya,
batik Faiq laris manis dibeli konsumen. Bahkan, ia pernah
mengirim batik ke Papua.

Pemasaran Media Sosial
Faiq memasarkan batik khas Sumenep ini di media sosial
dan aplikasi pesan instan serta mengikuti pameran

Perempuan kelahiran 25 November 1985 ini bertekad
untuk meningkatkan penjualan. Caranya dia harus
menambah produksi agar persediaan kain batik tersedia
dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi pemesanan
konsumen. Dia seringkali kehabisan persediaan kain
batik setelah mengikuti pameran. Ke depannya, Faiq
ingin terus mengembangkan usahanya dan bercita-cita
memiliki galeri batik di Desa Pakandangan.

Tradisi batik Keraton
Sumenep harus
dilestarikan, saya
berusaha menjaga tradisi
nenek moyang dengan
membuat batik tulis khas
Sumenep.
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: Luluk Faiqi

: Jl. Batik Tulis Kharisma Pakandangan
Barat Bluto Sumenep
: 085257096453 f : Upps Batik Safira Pakandangan
: Luluk_faik

: Batik Tulis Khas Sumenep
: Rp 150.000 - Rp 750.000
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Jualan Keripik Singkong
				Bikin Usaha Kian Mengembang
Ubi kayu atau dikenal dengan singkong merupakan
makanan tradisional yang mudah dijumpai di seluruh
Indonesia, termasuk di Pulau Madura, Jawa Timur.
Produksi ubi kayu Jawa Timur, termasuk Madura, cukup
tinggi. Angkanya di tahun 2015, menurut Badan Pusat
Statistik, sebanyak 3,16 juta ton. Tingginya produksi ubi
kayu ini membuat sebagian warga Madura memanfaatkan
singkong untuk dijadikan makanan olahan yang bernilai
ekonomi. Cek saja kiprah Febriyanti yang pandai
memanfaatkan nilai tambah singkong.
Yanti, demikian sapaan akrabnya, mengolah singkong
menjadi keripik singkong. Ia menekuni usaha ini sejak
tahun 2002. Yanti yang berdomisili di Kecamatan Saronggi,
Kabupaten Sumenep, Madura itu, mengembangkan usaha
keripik singkong sebagai tumpuan ekonomi keluarga.
Maklum, Yanti harus membiayai pendidikan anak-anaknya.

162

Setiap harinya, Yanti memproduksi keripik singkong
sebanyak 500 kg. Ia membuat 2 varian keripik, yakni keripik
rasa original dan balado di dapur rumah. Walau harus
berebut dengan produsen lainnya, bahan baku singkong
mudah diperoleh Yanti. Lalu, singkong itu dikupas, diiris,
dan digoreng dengan bumbu racikan ala Yanti.
Produksi ini tidak dikerjakan oleh Yanti sendiri, namun
Yanti mempekerjakan 12 orang untuk membantu usaha yang
dijalankannya. Mereka itu bertugas di bagian administrasi,
produksi, pengemasan, distribusi dan pemasaran. Area
pemasaran keripik buatan Yanti ini menjangkau setiap
daerah di Pulau Madura dan Sidoarjo, Jawa Timur. Ia
menitip jual keripik ke agen-agen penjual.
Berbagi Ilmu
Penjualan keripik itu menambah kas usaha. Agar usahanya
berkembang, Yanti rajin mengikuti pelatihan dari berbagai
instansi dan perbankan. Yanti bersyukur bisa berbagi ilmu
kepada warga yang ingin mengembangkan usaha rumahan.
Ia berbagi cerita dan banyak hal, misalnya mencari jalan
keluar apabila kesulitan menarik pembayaran oleh
agen penjual. Solusinya, Yanti selektif mendistribusikan
produknya ke agen tertentu.
Kini, Yanti sudah bisa bernapas lega karena strateginya
ini membuat kas usahanya lancar dan pendapatan dari
hasil penjualan keripik itu semakin meningkat. Ia memutar
keuntungan dari usaha keripik dengan beternak bebek. Ia
berharap penghasilannya semakin bertambah dari beternak
bebek dan usaha keripik.
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: Febriyanti
: 081339332393
082332223701

Jalan keluar menghadapi
kesulitan adalah
bersabar. Itu solusi saya
menghadapi tantangan.

: Desa Tanah Merah, Saronggi
Sumenep Madura

: Keripik Singkong
: Rp 3.600 - Rp 110.000
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Bambu Banyuwangi
Merambah Pasar Luar Negeri
Kerajinan bambu asal Banyuwangi telah dikenal karena memiliki kualitas
yang baik dan sudah memiliki pasar sendiri baik lokal maupun manca negara.
Rahasianya terletak pada bahan baku bambu yang digunakan. Bahan baku ini
berasal dari beberapa kecamatan di Banyuwangi seperti kecamatan Genteng,
Sampul dan Songgon yang telah lama dikenal sebagai sentra penghasil bambu
apus berkualitas tinggi. Jenis bambu ini biasanya paling sering digunakan
pengrajin anyaman, termasuk Suparti.
Suparti memilah-milah bambu jenis apus sesuai umur pohon bambu sebagai
bahan baku membuat aneka macam produk anyaman bambu. Keterampilan
Suparti ini merupakan hasil ketekunannya menjalankan usaha kerajinan
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anyaman bambu bersama suaminya Maryono, ia
bahu-membahu memproduksi kerajinan bambu yang
kualitasnya sudah diakui pembeli dari luar negeri.
Rumah mereka di dusun Krajan Banyuwangi menjadi
bengkel kerja. Di bengkel kerjanya itu, sejumlah
pengrajin tampak sibuk memilah-milah bambu.
Mereka membuat 50 varian anyaman bambu, antara
lain tudung kue, wadah nasi, tempat tisu, atau tudung
saji. Produk yang laris manis dibeli konsumen adalah
tudung kue. Sebanyak 50 orang bekerja di rumah
Suparti. Tugas mereka bermacam-macam sesuai
keahliannya. Ada yang bertugas menganyam bambu
atau merangkainya menjadi produk kerajinan tangan.
Kerja sama tim yang apik merupakan kunci sukses
dalam memproduksi anyaman bambu berkualitas.
Ekspor Kerajinan Bambu
Itulah sebabnya Suparti tidak kesulitan menjual produk
kerajinannya. Dia seringkali memasok produknya ke
Bali. Konsumen pun tidak hanya dari dalam negeri,
melainkan juga dari luar negeri. Seperti baru-baru
ini, ia mendapat pesanan besar dari Spanyol. Total
pesanan mencapai 1.500 buah. Selain Spanyol, produk
mereka juga diterbangkan ke Italia dan Australia.
Suparti menjalin kemitraan dengan perusahaan
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: Suparti
: 085212198678

ekspedisi untuk mengirim produknya ke luar negeri.
Kerja sama ini sudah berlangsung selama 4 tahun.
Banyaknya pesanan membuat Suparti harus pandai
memutar modal. Untuk itu, ia mewajibkan pembeli
menyetor uang muka sekitar 30-50% dari jumlah total
pemesanan. Dengan cara ini, cashflow Suparti bisa tetap
terjaga. Strategi terbukti memudahkan Suparti memutar
modal kerja.
Perjalanan usaha Suparti juga sempat mengalami
masa naik turun. Usahanya pernah nyaris terpuruk
karena penjualan seret. Namun, dengan kerja keras dan
ketekunan, Suparti berhasil memulihkan usahanya dari
keterpurukan. Suparti bersyukur kerajinan anyaman
bambu ini bisa membiayai anak-anaknya hingga
universitas. Ibu dari tiga anak berhasil membiayai anak
sulungnya berkuliah di salah satu perguruan tinggi di
Malang.

Peran perempuan adalah
membantu perekonomian
keluarga. Saya bersyukur usaha
kami bisa membiayai sekolah
anak-anak.

: Dusun Krajan RT 001 RW 001 Gintangan
Rogojampi

: Kerajinan Anyaman Bambu
: Rp 5.000 - Rp 1.500.000
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Kibarkan Panji Bisnis Batik Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menyimpan puluhan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi.
Serangkaian fashion show rutin digelar seperti Banyuwangi Batik Festival (BBF), Banyuwangi Ethno Carnaval
dan Festival Kebaya, yang dihadiri perancang busana dan model level nasional bahkan internasional.
Panitia penyelenggara menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), antara lain
pengrajin batik. Jumlah penggiat usaha batik di Banyuwangi terus meningkat. Motif batik di Banyuwangi
pun terus berkembang, dari 24 motik klasik menjadi 44 motif.
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Umi Sukasih, salah satu pengrajin batik Banyuwangi,
sukses mengibarkan panji bisnis batik tulis yang
dirintis ibunya sejak tahun 1990. Ia bersama beberapa
karyawannya memproses batik secara manual.

sering mengikuti berbagai pameran. Ke depannya, Umi
bercita-cita mengembangkan usaha, merancang busana
batik, dan memberdayakan lebih banyak perempuan
menekuni usaha batik Banyuwangi.

Proses produksi kain batik diawali dengan menggambar
pola motif di sehelai kain. Setelah itu diberikan
pewarnaaan dan dicelupkan ke air mendidih. Kemudian
kain dijemur hingga kering. Untuk membuat motif
di sehelai kain batik, seorang pecanting rata-rata
menyelesaikan pekerjaanya dalam sepekan. Batik
Banyuwangi umumnya memiliki 25 motif, antara lain
motif gajah uling, paras gempal, sekar jagad, dan
kangkung setingkes. Umi menambahkan 35 jenis motif
untuk koleksi batik yang dijual di toko miliknya, agar motif
batiknya lebih bervariasi untuk ditawarkan ke konsumen.
Mendirikan Kelompok Usaha
Pelanggan tetap batik buatan Umi ini berasal dari instansi
pemerintah dan perancang busana. Beberapa perancang
busana itu membawa batik kreasi Umi ke luar negeri. Hal
ini semakin memompa motivasi wanita kelahiran 1968
ini untuk mengembangkan usahanya bersama warga
setempat.
Ia membuat kelompok usaha beranggotakan
12 orang perempuan. Semua anggota ini
berasal dari lingkungan sekitar tempat
tinggalnya. Untuk memasarkan
batiknya, nenek dari tiga cucu ini
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: Umi Sukasih
: 085257634597

Saya mengembangkan usaha ini
untuk melestarikan budaya leluhur
dan memberdayakan perempuan
sebagai pengrajin batik.

: Jalan KH Agus Salim Gg Masjid
Mujahidin Mojopanggung
Banyuwangi

: Batik Seblang
: Rp 500.000 – Rp 3.000.000/helai
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Tekun Membuat Kue Pudak,
Ekonomi Keluarga Semakin Menanjak
Selain dikenal sebagai kota Wali, Gresik juga dikenal karena kulinernya.
Pudak, misalnya, merupakan makanan khas Gresik yang tidak bisa ditemukan
di daerah lain. Konon, pudak sudah ada sejak abad ke-10. Biasanya, para
peziarah yang mendatangi makam Sunan Giri dan Sunan Gresik akan berburu
kue pudak ini juga . Permintaan pudak ini meningkat dua kali lipat ketika
musim haji dan lebaran. Para pembuat kuliner khas ini menjaring rezeki di
musim tersebut, seperti yang dituturkan Elis Suryani.
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terlebih dahulu merendam tepung ketan putih dan
ketan hitam. Setelah ditiriskan kemudian digiling
hingga halus. Tepung ketan tersebut lalu dicampur
dengan santan dan diaduk kurang lebih tiga jam
untuk menjadi adonan. Setelah ditambahkan gula,
adonan itu dikemas dan diberi merek.

Perempuan kelahiran Gresik, 12 Agustus 1974 ini
mewarisi tradisi membuat pudak dari ibunya yang
mendirikan usaha rumahan pudak sejak tahun
1987. Untuk mengembangkan usahanya ini, Elis
menambah berbagai jenis kuliner, yakni jubung,
ayas, otak-otak dan presto bandeng, serta kerupuk
ikan. Untuk kerupuk ikan, Elis mendapat pasokan
dari produsen kerupuk. Dia membubuhkan merek
Elis di kemasan kerupuk ikan yang dibelinya itu
untuk dijual ke pelanggan.
Setiap hari, Elis mampu memproduksi jubung dan
pudak sebanyak 16 kg. Untuk membuat pudak, Elis
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: Elis Suryani
: 031-3970284
08123106108

Pengembangan Usaha
Biasanya Elis menjual produknya kepada reseller
atau ke toko dan warung penjual oleh-oleh.
Ketekunan Elis membesarkan bisnisnya ini
membuahkan hasil manis. Sebab, ibu dari lima anak
ini mengangkat derajat perekonomian keluarga dan
mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan
tinggi. Tak hanya itu, melalui usaha ini, Elis mampu
memberdayakan masyarakat di sekitarnya.

Wanita itu harus
mandiri dan membantu
perekonomian keluarga
serta tetanggatetangga.

: Jl. Sindujoyo 84 Gresik

: Otak-otak bandeng, dodol, jenang
: Rp 7.000 – Rp 45.000
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Taktik Yatmani Melejitkan Usaha Keripik
Wisata religi mudah dijumpai di Kota Gresik, Jawa Timur. Misalnya makam Sunan Giri dan Sunan Gresik.
Lokasi ini dipadati para peziarah dan wisatawan. Padatnya pengunjung di destinasi wisata religi itu
dimanfaatkan warga setempat dengan berjualan aneka macam kudapan dan oleh-oleh Salah satu penjual
makanan ringan di sekitar lokasi itu adalah Yatmani. Ia menjual 10 varian keripik dan peyek, yakni keripik
tempe, keripik bayam dan keripik bawang serta peyek kacang tanah, peyek kacang kedelai, serta peyek kacang
hijau.
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Keripik dan peyek tersebut dibuat di dapur rumahnya. Ibu
dari tiga anak ini pandai membagi waktu dalam menjalani
tugas sebagai ibu rumah tangga dan berdagang. Dia
memproduksi keripik dan peyek setelah mengantar
anak-anaknya ke sekolah. Bahan bakunya ikan, kacangkacangan, tempe, bawang, tepung, kelapa dan telur.
Dia membuat adonan dari tepung dan telur untuk
dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Setelah selesai
menggoreng adonan makanan itu, dia membungkusnya
ke plastik dan dikumpulkan dalam kardus.
Yatmani kemudian membawa kardus ini berjalan
kaki menuju lapak yang berada dekat dengan wisata
religi. Aktivitas itu memang menguras energi. Tapi, ia
tak pernah mengeluh demi menopang perekonomian
keluarganya. Maklum saja, penghasilan suaminya
sebagai buruh bangunan kadang tidak rutin dan pasti.

Untuk meningkatkan pengetahuan, Yatmani bergabung
dengan kelompok usaha di kampungnya. Mayoritas
anggotanya adalah kaum perempuan. Yatmani aktif berbagi
cerita dan saling berbagi ilmu dengan anggota lainnya. Ia
semangat untuk terus belajar agar bisa mengembangkan
usahanya.

Dari hasil usaha ini, saya
berharap bisa membantu suami,
menyekolahkan anak hingga lulus
sarjana dan berangkat umroh.

Ubah Haluan Bisnis
Sejak 24 tahun silam, Yatmani sudah merintis usaha
skala rumah tangga. Awalnya, ia berternak dan berjualan
ikan lele. Tapi, nasib naas menimpanya. Ia bangkrut
karena gagal panen dan kehabisan modal. Lantas, wanita
berusia 47 tahun itu beralih ke usaha makanan ringan
yang dijalaninya hingga saat ini.
Ia bersyukur dagangannya laku keras, terutama di musim
liburan dan bulan puasa. Walaupun banyak pesaing,
namun ia yakin setiap orang sudah ditentukan rezekinya.
Prinsip Yatmani adalah berdagang dengan jujur.
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: Yatmani
: 083119560711

: Sunan Prapen 4 G06 RT 008
RW 002 Klangonan Kebomas Gresik

: Keripik dan Peyek
: Rp 3.500 – Rp 15.000/bungkus
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Fauziah, Memberdayakan Perempuan
untuk Berwirausaha
Bagi pemburu kenikmatan kuliner, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu surganya kuliner di Jawa
Timur. Makanan di daerah ini dikenal mampu menggoyang lidah, misalnya Soto Lamongan yang bercita
rasa gurih karena ditabur koya. Adapula wingko babat dan arbanat, yakni makanan ringan berbasis gula
pasir yang dikenal dengan sebutan harum manis. Makanan ini juga sering disebut rambut nenek karena
bentuknya mirip rambut. Warga Kecamatan Pucuk di Lamongan ini banyak yang membuat arbanat.
Pelaku usaha arbanat ini bervariasi, ada yang individu atau komunitas usaha perempuan.
Salah satunya adalah Fauziah Ulhak. Ia sejak tahun 2009 mengajak
ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumahnya untuk memproduksi
camilan arbanat dan makanan olahan. Arbanat dibuat Fauziah
di musim tertentu, misalnya menjelang hari raya lebaran.
Sehari-harinya, rutinitas ibu dari empat anak ini adalah
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itu memompa semangat Fauziah untuk lebih gencar
memberdayakan perempuan. Ia mengajak perempuan
di sekitar tempat tinggalnya untuk membuat stik udang,
sosis, mie keriting, bumbu pecel, dan arbanat. Selain itu,
ia juga kerap menggandeng ibu-ibu di sekeliling rumahnya
membuat kue kering dan minuman sinom, sejenis jamu
tradisional yang terbuat dari kunyit, gula dan asam jawa.

memproduksi makanan olahan beku (frozen food) tanpa
bahan pengawet dan bumbu pecel yang diproduksi di
dapur rumahnya.
Bumbu pecel buatan Fauziah berbeda dengan bumbu
pecel lainnya karena lebih tahan lama. Resepnya, Fauziah
menyangrai kacang sehingga bumbu pecel lebih awet
dibandingkan bumbu pecel yang kacangnya digoreng.
Pemberdayaan Perempuan
Dalam menjalankan usahanya, Fauziah mendapatkan
bantuan mesin dari pemerintah setempat. Bantuan
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: Fauziah Ulhak
: 0813577431020

Fauziah menitipkan sinom ke toko oleh- oleh di Lamongan.
Ia juga sudah merambah internet dengan menjualnya
secara online. Cikal bakal usaha yang dijalankan wanita
kelahiran 27 November 1976 ini, bermula ketika membuka
toko bakery. Kala itu, dia membuat aneka kue, seperti
kue rainbow, brownies dan kue ulang tahun. Namun,
penjualan hanya bagus di momen tertentu saja. Akibatnya,
pemasukan Fauziah tidak bisa menutupi biaya operasional.
Fauziah pun terpaksa menutup tokonya. Sebagai
pengusaha, Fauziah tak kenal menyerah walau mengalami
kerugian. Ia beralih ke produksi makanan olahan beku
dan aneka makanan yang terbukti berhasil dan tekun
dijalaninya hingga saat ini.

Rugi adalah hal yang biasa
dalam usaha. Jangan mudah
menyerah agar rezeki semakin
melimpah.

: Desa Pucuk RT 003 RW 002
Pucuk Lamongan

: Frozen Food dan Makanan Tradisional
: Rp 18.000 - Rp 35.000
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Sego Kepel Ala Mojokerto
Pelancong yang berwisata ke Kota Mojokerto, Jawa Timur, dapat
mengunjungi berbagai lokasi wisata kuliner. Tempat kuliner di Mojokerto
ini menawarkan beragam pilihan kudapan hingga menu utama yang unik
dan lezat. Nasi kepel buatan Eka Aning Sumeidah adalah salah satu kuliner
yang diminati konsumen. Nasi kepelnya unik dan mudah diingat karena
mempunyai merek serta menyediakan berbagai varian rasa, salah satunya
sego kepel rasa black pepper yang difavoritkan penikmat kuliner.
Awalnya, Eka hanya iseng-iseng membuat nasi kepel. Motivasi utamanya
adalah mencari kesibukkan mendapatkan penghasilan tambahan buat
keluarga dan sebagai bekal makanan untuk anak-anaknya di sekolah. Di
tahap awal itu, pembeli mendatangi rumah Eka di Kecamatan Magersari,
Mojokerto, untuk memborong nasi kepel. Saat Eka tidak membuatnya, para
konsumen tetap berdatangan dan menanyakan nasi kepel. Peristiwa itu
menginspirasi ibu dari lima anak ini untuk menekuni usaha nasi kepel yang
dimulainya pada Oktober 2016.
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Keuntungan Disumbangkan
Perempuan kelahiran 1 Mei 1972 ini juga menjual sego
kepelnya dengan merek Sego d’Kepel. Merek itu adalah
jurus pemasaran Eka agar produknya semakin dikenal
konsumen. Untuk memperluas pasar, Eka juga aktif
berjualan lewat media sosial di Facebook dan Instagram.
Dalam sehari, Eka menjual 70 bungkus Sego d’Kepel.
Apabila barang dagangannya tidak habis, Eka
memberikannya kepada tetangga. Yang unik, Eka setiap
Jum’at menyumbangkan seluruh hasil penjualan sego
kepel ke warga miskin. Agar keterampilannya kian
berkembang, Eka rajin menghadiri pertemuan yang
dihadiri anggota komunitas pengusaha UMKM. Dia
juga mengikuti pelatihan usaha untuk meningkatkan
wawasannya mengelola usaha rumahan.
Keahlian Eka membuat makanan ini didapat dari pedagang
nasi kepel, termasuk adiknya yang ikut serta belajar
bersamanya kemudian membuka usaha nasi kepel di
Sidoarjo. Setelah menguasai cara membuatnya, Eka
memberanikan diri untuk membuat makanan ini dengan
racikan nasi kepel yang harga jualnya ramah di kantong
konsumen. Setiap jam 2-4 pagi, Eka meracik bumbu dan
bahan-bahan yang akan diolahnya menjadi sego (nasi) kepel.
Kemudian, sego kepel ini dibungkus dan diberi merek.
Suami dan anak-anak Eka bertugas mencetak kemasannya.
Sebelum ayam jantan berkokok, Eka mengantarkannya ke
warung dan toko langganan. Ia bermitra dengan pemilik
warung dan toko dengan sistem titip jual.
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: Eka Aning Sumeidah
: 085655052391

Setiap Jum’at, saya
menyumbangkan hasil
penjualan ke orang yang
membutuhkan. Semoga
usaha saya jadi semakin
menjadi berkah.

: Jl. Galunggung 1/11 RT 003 RW 001
Mojokerto

: Nasi Kepel
: Rp 5.000
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Memulihkan Bisnis Bakpia
dan Roti Khas Jombang
Suasana kota santri sangat terasa ketika menyambangi Kecamatan Diwek, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur. Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh ulama kharismatik, KH Hasyim
Asy’ri, yang juga dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, berlokasi di Diwek. Selain dikenal
sebagai kota santri, Diwek terkenal dengan wisata kulinernya. Sebut saja nasi kilik, bakpia
khas Jombang, roti rasa kopi dan roti goreng khas Diwek, yang seringkali dibeli wisatawan
sebagai cinderamata. Panganan ini mudah diperoleh di toko-toko yang tersebar di berbagai titik
keramaian di Jombang dan Mojokerto.
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Pelaku usaha panganan itu rata-rata tergolong
sebagai industri rumahan. Ahmad Junaidi dan
Zakiyah merupakan pelaku usaha kue di Diwek.
Pasangan suami isteri ini banting setir dari profesinya
sebagai aktivis kegiatan sosial dan guru, menjadi
pengusaha bisnis kue khas Jombang itu. Mereka
saling berbagi tugas. Ahmad menangani pemasaran,
sedangkan Zakiyah di bagian produksi. Usaha yang
kian meningkat membuat Ahmad dan Zakiyah mampu
menyisihkan sebagian keuntungan untuk ditabung,
sampai akhirnya mereka mampu membeli rumah
dan mobil sebagai kendaraan operasional dari hasil
usahanya ini.
Usaha mereka juga menyerap tenaga kerja, yakni
sebanyak 15 orang. Karyawan mereka ini adalah wong
cilik, yang keterampilannya minim. Mereka tadinya
adalah pengangguran atau pengamen. Ahmad dan
Zakiyah memberikan pelatihan informal kepada
karyawannya agar mereka bisa menekuni produksi
atau penjualan kue. Bagi pasangan ini mengangkat
derajat orang kecil merupakan kewajiban. Dan tugas
ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Namun, mereka sangat sabar membimbing para
karyawan. Ini adalah salah satu lika-liku perjalanan
dalam mengembangkan usaha.
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: Zakiyah
: 081550651140

Bisnis Kembali Pulih
Berbicara tentang pengalaman itu, kedua
pasangan ini pernah mengalami jalan terjal
ketika 7 tahun yang lalu nyaris bangkrut.
Pangkal penyebabnya adalah masalah
internal yang membuat produksi dan
penjualan turun drastis. Waktu itu mereka
terpaksa merumahkan karyawan. Mau tidak
mau, mereka harus memulai kembali usaha
dari titik nol. Saat itu, mereka hanya berdua
memproduksi dan menjalankan operasional
dengan modal kerja terbatas.
Denyut bisnis mereka kembali berdegup
lantaran mereka berhasil meningkatkan
produksi serta penjualan. Perlahan, karyawan
yang dirumahkan itu kembali dipanggil untuk
bekerja di rumah Ahmad dan Zakiyah.

Kami tidak hanya berbisnis
untuk diri sendiri tapi
sebisa mungkin juga
memberikan manfaat sosial
kepada rakyat kecil.

: Jalan Raya Sukapuro No 16 Jombang

: Bakpia dan Roti Khas Jombang
: Rp 3.000 - Rp 25.000
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Srikandi Asal Mojokerto yang
					Membesarkan Usaha Keripik
Kabupaten Mojokerto terkenal karena hasil pertaniannya. Pertanian
memberikan rezeki bagi warga setempat. Tak heran, jika kemudian
banyak di antara warga yang memanfaatkan peluang usaha menjadi
produsen makanan olahan berbasis hasil pertanian. Keuletan warga
Mojokerto, khususnya perempuan, patut diacungi jempol. Suwarsih,
misalnya, mengayuh sepeda untuk mengantar barang dagangan ke
konsumen yang lokasinya berdekatan dari rumahnya di Kecamatan
Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Wanita kelahiran, 12 September 1964 ini membuat panganan
keripik singkong, keripik pisang, dan keripik durian. Usaha
ini sangat membantu Suwarsih, orang tua tunggal bagi ketiga
anaknya untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Ia
menyulap rumahnya sebagai tempat usaha sekaligus rumah
tinggal. Di rumah itu, Suwarsih dibantu 3 pegawai Mereka
membuat 10 varian keripik.
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Suwarsih adalah sosok srikandi yang tangguh. Betapa
tidak, ia berdagang keripik sejak tahun 2007. Ia sudah
banyak mencicipi pengalaman manis dan pahit selama
berjualan keripik ini. Misalnya, kesulitan memperoleh
bahan baku atau menarik pembayaran dari pembeli.
Pengalaman ini memperkuat mental Suwarsih untuk
terus mengembangkan usahanya. Kini, ia juga memiliki
toko di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Tiap hari, Suwarsih memproduksi 2 varian keripik. Bahan
baku keripik di antaranya singkong. Ia belanja singkong
sebanyak 100 kg untuk memenuhi produksi dalam 2-3

hari. Selain singkong, ia membeli pisang yang dipasok
dari Pasuruan, Jawa Timur sebanyak 2 kali dalam
seminggu. Pisang ini dikupas, dicuci dan diparut. Setelah
itu diberi bumbu rempah-rempah dan digoreng. Lantas,
pegawainya mengemas keripik itu dalam plastik tanpa
merek untuk dijual ke pelanggan.
Varian Keripik
Aneka keripik buatan Suwarsih itu digemari konsumen
di beberapa daerah. Keripiknya terjual di Malang hingga
beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Pembeli langsung
memesan keripik ke rumah Suwarsih. Keripik yang dibeli
konsumen itu ada yang diberi merek. Lalu, konsumen
menjualnya kembali di daerahnya.
Dari usaha ini, Suwarsih mampu membiayai sekolah
anak-anaknya dan hidup mandiri. Ke depannya, Suwarsih
ingin mengembangkan usaha keripik ini. Suwarsih rajin
menghadiri berbagai pelatihan di mana ia bisa berjumpa
dengan peserta pelatihan lainnya yang umumnya adalah
perempuan yang membuka usaha rumahan.

Sebagai orang tua tunggal,
saya tidak ingin berpangku
tangan, tapi meniti harapan
dengan berjualan keripik.
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: Suwarsih
:085748220494

: Dusun Jaten RT 005 RW 002 Selotapak
Trawas Mojokerto

: Keripik Singkong, Keripik,
Pisang, dan Keripik Durian
: Rp 5.000 - Rp 15.000
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Penghasilan Bertambah Optimal
						dari Usaha Mebel
Pasar Seni dan Pusat Oleh-oleh Khas Situbondo, Jawa Timur merupakan salah satu
episentrum kerajinan tangan yang sering dikunjungi wisatawan. Puluhan stan berjejer
di tempat itu dan menjajakan aneka macam cendera mata buatan tangan, misalnya
kerajinan kerang, batik khas Situbondo dan kerajinan kayu. Warga setempat memang
gemar membuat kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi.
Devi Irmayanti, misalnya, membuka usaha mebel bersama suaminya, Rusman
Hadi. Devi ini dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang kreatif dan bisa
membuka lapangan pekerjaan bagi tetangganya. Betapa tidak, Devi yang tadinya
adalah pegawai di salah satu usaha mebel milik orang lain bisa mengubah haluan
hidupnya dengan mendirikan usaha mebel rumahan sejak tahun
2012. Lokasi produksi mebelnya di rumah orang tuanya di
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur.
Perlahan tapi pasti, usaha mebel Devi yang
digarap bersama suaminya itu kian berkembang

180

dari tahun ke tahun. Kedua pasangan suami-isteri
ini saling berbagi tugas. Sang suami bertugas di
bagian produksi dan Devi di bagian keuangan serta
mencari pasokan kayu sebagai bahan baku mebel.
Kini, Devi mempekerjakan 15 karyawan untuk
memproduksi mebel yang dipesan konsumen.
Dalam seminggu, mereka membutuhkan pasokan
kayu sebanyak 4-5 kubik.
Dibantu Pemodalan
Tantangan terbesar dalam usaha mebel ini
adalah modal. Devi memerlukan modal yang
cukup banyak untuk menyiasati fluktuasi harga
kayu yang acapkali naik dari tahun ke tahun.
Wanita kelahiran 8 Juli 1993 ini pernah mencoba
mengatasi keterbatasan modal dengan meminjam
ke rentenir. Alih-alih untung, Devi malah terjerat
utang yang semakin menggelembung. Ibu dari satu
anak ini pun kapok dan beralih ke perbankan untuk
memperoleh modal kerja.
Modal ini dibelikan bahan baku yang kemudian
diolah menjadi berbagai produk mebel, seperti
meja, kursi makan, serta lemari. Konsistensi
Devi menjaga kualitas mebel didengar konsumen
di luar pulau Jawa. Tak heran, pesanan mebel
berdatangan dari toko-toko furnitur di Bali.
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: Devi Irmayanti
: 082315532685

Ke depannya, Devi ingin usahanya semakin maju dan
mempunyai rumah sendiri yang terpisah dengan tempat
usaha saat ini.

Ibu rumah tangga itu tidak
hanya bertugas di dapur, tetapi
bisa mandiri dengan membuka
usaha untuk meningkatkan
perekonomian keluarga.

: Kampung Krajan RT 001 RW 001
Bugeman Kendit Situbondo

: Kerajinan Kayu Jati/Mebel
: Rp 20.000 - Rp 2.000.000
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NUSA TENGGARA TIMUR
Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang unik karena terdiri 1.192 pulau. Dari semua
pulau tersebut baru 432 pulau yang memiliki nama dan 44 pulau yang dihuni manusia. Selain
terkenal dengan pantai-pantai indah dan eksotis, Nusa Tenggara Timur juga terkenal dengan
tenun kainnya. Hampir setiap suku mempunyai corak dan motif yang khas. Setiap motif
memiliki makna tersendiri yang dihasilkan dari ketekunan wanita-wanita penerus tradisi. Bagi
masyarat daerah ini, kain tenun lebih dari sekadar busana. Kain tradisional ini memiliki fungsi
sebagai maskawin hingga penolak bala.
Foto: Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur
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Tenun Ikat Memikat
		 Dari Bone Atambua
Bone Atambua adalah salah satu pusat pengrajin tenun ikat
khas Nusa Tenggara Timur. Menurut adat istiadat, menenun
merupakan keahlian yang harus dimiliki setiap wanita, terutama
wanita yang hendak menikah. Keahlian ini diwariskan turuntemurun demi menjaga kelestariannya. Makanya, tak heran kalau
hampir setiap wanita di daerah ini bisa menenun kain.
Salah satu motif tenun yang terkenal adalah Futus Amanuban.
Tenun ini biasanya mengkombinasikan warna hitam, merah,
dan coklat muda dengan hiasan corak tertentu di motifnya.
Tenun Amanuban kerap menampilkan corak fauna seperti ulat
teke (semacam tokek) atau ayam jantan yang melambangkan
penguasa.
Motif-motif di kain tenun biasanya merupakan manifestasi dari
kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki ikatan emosional
yang cukup erat.
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tidak hanya bagi dua orang putri, tapi juga ibu, kakak dan
keponakannya. Bahkan ia harus bisa membagi waktu
antara menenun dan merawat kakak yang sakit serta
mengasuh keponakannya yang masih bayi.
Selain menenun, Mama Jeni juga mempunyai penghasilan
tambahan sebagai petani. Jika musim panen tiba, ia fokus
mengurus hasil kebunnya. Ini membuat hasil produksi
tenunnya menjadi terbatas.
Dalam sebulan, Mama Jeni bisa menghasilkan dua kain
tenun ikat motif lotis. Sedangkan motif buna adalah motif
yang paling rumit dan bisa memakan waktu hingga satu
tahun pengerjaan.
Untuk memasarkan produknya, ia kadang pergi ke pasar.
Tak jarang pula orang-orang yang sudah kenal membeli
barang dengan mendatangi rumahnya.
Salah satu nasabah binaan BTPN Syariah dari daerah ini
adalah Jeni Bees. Mama Jeni, begitu ia kerap disapa adalah
salah satu penenun khas daerah Atambua yang berkarya
demi menafkahi keluarga.
Penuh Warna Namun Bersahaja
Sederhana dan bersahaja, itulah gambaran yang timbul saat
menjejakkan kaki di rumah Mama Jeni. Ia tinggal di rumah
kayu semi permanen yang masih beralaskan tanah.
Mengenal tenun sejak masih belia, Mama Jeni harus
menjadi tulang pungung keluarga sejak Oktavianus Busoin
suaminya meninggal dunia. Ia menjadi sandaran hidup
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: Jeni Bees
: 085210681288

Kain hasil tenunnya dijual bervariasi tergantung tingkat
kerumitan. Sebagian besar keuntungan dari menenun ia
belikan benang agar dapat terus berkarya.
Ia berharap agar selalu mempunyai kemampuan untuk
membeli bahan baku kain tenun, sehingga ia bisa terus
menenun dan menafkahi keluarganya.

Yang penting percaya kita bisa,
maka Tuhan akan kasih jalan
untuk semuanya.

: Bone RT 006 RW 003 Desa Bone,
Amanuban Tengah, Timor Tengah
Selatan

: Kain tenun
: Rp 500.000 - Rp 1.000.000
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Menenun, Menjawab Panggilan
Membuka Harapan
Soe adalah ibu kota dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sejak zaman kolonial,
Kota Soe telah menjadi tempat pesanggrahan dan peristirahatan pejabat-pejabat
Belanda di Timor karena udaranya yang dingin dan sejuk.
Seperti daerah lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Soe juga terkenal dengan
budaya kain tenunnya. Tenun merupakan bagian dari penunjang kehidupan
ekonomi. Ada begitu banyak jenis kain tenun di daerah ini, tapi yang paling banyak
dicari dan digemari wisatawan lokal dan mancanegara adalah tenun motif buna
dan lotis.
Kain tenun yang dihasilkan juga punya corak yang beragam: dari gambar binatang,
bunga, atau bergaris seperti hujan turun. Semua memiliki makna filosofis yang
mendalam.
Kain tenun khas NTT kini juga mengalami perkembangan yang pesat, dari semula
hanya pakaian adat, kini mulai banyak dilirik dan diadaptasi desainer terkemuka
menjadi lebih modern untuk busana resmi maupun acara komersial. Selain itu,
kain tenun juga menjadi simbol status sosial dan alat tukar di masyarakat NTT.
Panggilan Penyambung Hidup
Salah satu pengrajin kain tenun khas NTT yang kami temui adalah Oktovia Faot.
Wanita kelahiran Oktober 1959 ini telah menekuni usaha kerajinan kain tenun lebih
dari 40 tahun.
Bagi Mama Okto, tenun tidak saja menjadi mata pencaharian, tapi juga menyokong
kehidupannya hingga ia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dari hasil tenun, ia
bisa menyekolahkan dua orang anaknya hingga lulus S1 dan S2. Inilah yang menjadi
kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi Mama Okto.
Mulai menekuni kerajinan tenun di usia 18 tahun, awalnya kegiatan ini bagi Mama
Okto hanya sebatas usaha sampingan untuk membantu suaminya yang bekerja
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di sebuah koperasi. Tapi ujian datang di tahun 1988.
Suaminya harus pulang mendahului. Seorang diri menjadi
orangtua tunggal bagi kedua anaknya, Mama Okto
memutuskan memaksimalkan keterampilannya menenun.

Mama Okto jarang menjual produknya ke pasar.
Umumnya pembeli datang dan memesan barang
langsung kepada Mama Okto. Tenun kain yang ia jual
bervariasi tergantung tingkat kesulitan.

Usaha yang dilaluinya tak mudah. Ia sempat kesulitan
modal untuk usahanya dan menjual barang-barangnya
untuk memulai usaha. Namun, tak ada kerja keras yang
sia-sia. Mama Okto mampu bertahan, menghasilkan
lembar demi lembar kain tenun yang menjadi
penyambung harapan.

Kini, Mama Okto menjalani hari-harinya dengan terus
berkarya. Baginya, menenun tidak lagi semata sumber
pendapatan tapi sudah menjadi panggilan hidupnya.

Kini, tiap bulan ia bisa menghasilkan tiga kain motif lotis.
Untuk motif buna seperti sarung atau selimut pengerjaan
memakan waktu yang cukup lama, enam bulan hingga
satu tahun. “Buna pengerjaan lebih rumit karena
dikerjakan dengan cara halus,” ujar Mama Okto. Semua
proses pembuatan dari membeli benang hingga menenun
dilakukannya oleh Mama Okto sendiri.
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: Oktovia Faot
: 081239138973

Tenun ini adalah adalah
talenta yang diberikan oleh
Tuhan kepada saya yang akan
terus saya lakukan sampai
dipanggil pulang.

: Tetaf, RT 001 RW 001,
Kuatnana, Timor Tengah
Selatan

: Kain Tenun
: Rp 500.000 - Rp 2.000.000
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Merajut Masa Depan
dengan Tenun khas Kupang
Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu ‘surga’ di timur nusantara. Bukan hanya karena pesona
alam tapi juga pesona budayanya. Salah satu magnet budaya NTT adalah kain tenunnya. NTT mempunyai
tenun dengan motif dan corak khas yang berbeda di tiap wilayah. Dari Sumba sampai Ende kita dapat
menjumpai kain tenun yang tidak hanya cantik tapi juga sarat filosofi dan nilai budaya.
Di sini, masih sering kita temui gadis-gadis penjaga tradisi. Dengan wajah ditaburi beras kencur,
rambut disanggul dan atau dibiarkan jatuh, gadis-gadis itu bisa duduk berlama-lama dalam kepungan
perangkat tenun. Sesekali mereka bercakap-cakap dan atau melepas canda. Sesekali tanpa suara,
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Yang tadinya sambilan, kini jadi sumber utama
pendapatan. Tapi bagi Mama Mince, menyerah bukan
pilihan. Delapan orang anak yang harus dihidupinya
menjadi motivasi terbesar untuk terus berkarya.
Kini, beragam hasil tenun telah ia hasilkan, mulai
dari selendang, selimut, hingga bandana. Proses
pembuatan secara manual cukup rumit. Satu tenunan
bisa memakan waktu 2-4 minggu. Dari hasil tenun,
Mama Mince bisa mendapat sekitar Rp500.000 per
bulan.
hanya terdengar hentakan bilah perapat benang. Dari
tangan mereka lembaran-lembaran kain tenun beraneka
corak dan warna terlahir. Keindahan warisan budaya yang
menjadi kebanggaan masyarakat NTT.
Anugerah yang Jadi Sumber Nafkah
Salah satu penjaga tradisi tenun yang kami jumpai di
daerah ini adalah Mince Olo. Mama Mince, begitu ia kerap
disapa adalah seorang sederhana dan bersahaja.
Awalnya, ia menenun sebagai tambahan penghasilan.
Dengan delapan orang anak, tentu tak mudah bagi ia dan
suaminya yang hanya pegawai kantoran untuk menafkahi
keluarga. Perjuangannya menjadi tulang punggung
keluarga dimulai sejak tahun 1998 saat suaminya
meninggal dunia.
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: 082342114191

Mama Mince bersyukur, Esti salah satu anaknya kini
mewarisi bakatnya menenun. “Dulu semua dikerjakan
sendiri. Sekarang, Esti sudah bisa bantu gulung benang
untuk ditenun.”
Sistem penjualan saat ini masih sederhana. Pedagang
atau pembeli akan langsung datang untuk membeli
hasil tenun Mama Mince. Ia berharap suatu hari bisa
punya etalase untuk produk hasil tenunannya di rumah.
Dengan begitu, ia tidak harus bolak-balik ke kamar jika
ada pembeli yang mau melihat tenunannya.

Menghidupi delapan orang anak
tidak mudah. Tapi, Tuhan kasih
saya anugerah untuk bisa cari
nafkah dengan menenun.

: Oefau RT 002 RW 001, Oinlasi, Mollo 		
Selatan, Timor Tengah Selatan

: Kain tenun
: Rp 50.000 - Rp 500.000
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Mebel Bermutu dari Olahan Bambu
Di tengah-tengah dominasi kerajinan tenun, Nusa Tenggara Timur juga
menyimpan potensi kerajinan lain yaitu kerajinan mebel bambu. Ini merupakan
kerajinan khas yang tak kalah unik.
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Adalah Yohana Nuban dan suaminya Milianus
Beno yang pertama kali menekuni usaha
kerajinan mebel yang terbuat dari bambu. Usaha
ini bermula saat Milianus mendapat pelatihan
pembuatan mebel bambu dari departemen
perindustrian sekitar lima tahun lalu. Yohana
menjadi sangat tertarik dan menjalankan usaha
mebel bambu yang bertahan hingga saat ini.
Bemodal Gigih dan Percaya
Mebel buatan Mama Yohana sangat sederhana
dengan finishing warna gelap. Yang menarik
adalah terdapat corak khas NTT yang dipoles
ke setiap mebel. Inilah yang menjadikan mebel
buatannya terlihat unik dan eksotis.
Usaha ini dirintis sejak lima tahun yang lalu.
Bahan baku bambu yang banyak terdapat di
sekitar rumah menginspirasi mebel bambu
ini. Awalnya, boleh dikatakan mereka hanya
bermodal tenaga. Semua bahan baku bambu
diambil dari sekitar rumah. Pelanggan pun
baru sebatas tetangga dan keluarga. Lambat
laun usaha mulai berkembang sampai harus
membeli bambu jika ada pesanan.
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Namun, masalah mulai bermunculan. Umumnya, mebel
dijual berdasarkan pesanan. Kendala muncul saat mebel
telah selesai diproduksi dan pembeli ternyata tidak
mampu melunasi mebel tersebut. Pola penjualan seperti
ini sempat membuat Mama Yohana dan suami frustasi.
Perputaran modal menjadi terhambat dan margin
usaha menjadi berkurang karena beberapa pembeli
ternyata tidak mampu melunasi pesanannya. Tapi hal
ini tak membuat semangat mereka surut. Bagi mereka,
kepercayaan terhadap pelanggan tetap modal utama.
Kerja keras dan ketekunan akhirnya membuat usaha
yang dirintis ini perlahan mampu berkembang. Pesanan
dari tetangga dan keluarga mulai berdatangan.
Meskipun skala kecil, Mama Yohana dan suami sangat
bersyukur karena usaha ini tidak saja dapat menjadi
tumpuan hidup tapi menjadi keterampilan yang nanti bisa
diwarisi keempat orang anaknya.

Usaha tidak saja jadi tumpuan hidup,
tapi bisa jadi keterampilan yang bisa
diwarisi anak-anak.

: Desa Kuatae, RT 005 RW
003, Dusun 01, Kota Soe,
Timor Tengah Selatan

: Mebel Bambu
: Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000
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NUSA TENGGARA BARAT
Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau besar dengan keistimewaan dan daya
tariknya. Pulau Lombok yang dihiasi dengan begitu banyak kubah dan menara masjid
berdampingan dengan gugusan perbukitan hijau. Inilah yang membuat Lombok dijuluki
kota ‘Seribu Masjid’. Beranjak ke timur, terdapat pulau Sumbawa yang sarat dengan seni
tari dan kerajinan tenun yang memikat. Di sini akan mudah ditemui tenun kain
dan sarung khas Bima hasil kerajinan ibu-ibu rumah tangga pewaris budaya sekaligus
tulang punggung ekonomi keluarga.
Foto: Desa Sembalun, Lombok
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Menenun untuk Menghidupi Keluarga
Nusa Tenggara Barat terkenal dengan keindahan alamnya sehingga daerah
ini harum bagi kalangan wisatawan. Namun, keindahan yang didapatkan
tidak hanya dari pesona alamnya, kerajinan tenun khasnya juga memiliki
daya tarik tersendiri bagi mereka yang sempat melihatnya. Kain ini juga
kerap dikenal sebagai kain tenun Bima.
Kalisom, wanita kelahiran 22 November 1974 ini merupakan salah satu
pengrajin tenun kain khas Bima yang sudah bertahun-tahun menjalani
profesinya. Sempat menjadi seorang karyawan pabrik di kawasan
Tangerang membuatnya enggan untuk menjadi penenun di daerah
asalnya. Namun takdir berkata lain, suaminya yang saat itu sedang sakit,
memaksanya untuk kembali ke kampung halaman dan menemani sang
suami. Sembari menemani suami yang sakit, dirinya kembali menekuni
kerajinan tenun ini yang sudah dikuasainya sejak usia 8 tahun. Setelah
setahun berada di tanah kelahirannya, sang suami justru dijemput oleh sang
khalik. Semenjak itulah dirinya semakin fokus untuk menekuni kerajinan
tenun ini.
Awalnya memang tidak mudah baginya untuk melakukan proses
tenun. Setelah sekian lama tidak memegang alat tenun, dirinya
sempat beberapa kali mengalami kesulitan untuk membuat
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motif. Bahkan untuk menyelesaikan satu kain saja
memerlukan waktu lebih dari 1 minggu. Namun,
saat ini dirinya sudah bisa membuat motif yang
sulit hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kain
tenun dijual di sekitar Bima dan sesekali dibeli
konsumen di Jakarta.
Peran Ganda Orangtua
Tidak hanya mengerjakan tenun, orang tua tunggal
dari 2 orang anak ini menjalankan usaha warung
kelontong sejak tahun 2014. Meski modalnya paspasan, Kalisom bertekad untuk memajukan warung
kelontongnya ini. Kalisom adalah tulang punggung
perekonomian keluarganya. Karena itu, dia selalu
mencari peluang berwirausaha, yakni membuat kain
tenun serta memiliki warung kelontong.
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Ke depannya, Kalisom berharap untuk memasarkan
kain tenun ke berbagai daerah. Ia meyakini kualitas
kain tenun buatannya sangat layak dibeli konsumen.
Lantaran demikian, dia selalu membeli bahan baku
tenun berkualitas baik agar kain yang dihasilkannya
semakin mampu bersaing dengan produk tenun lainnya.
Saat ini, pemasarannya masih di sekitar Bima dengan
mengandalkan promosi dari mulut ke mulut (word of
mouth marketing). Dia berharap kedua usahanya ini kian
berkembang di tahun-tahun berikutnya.

Memulai usaha dari titik nol,
bukan berarti hasilnya tidak
maksimal. Saya sudah melewati
yang sulit untuk mengawali bisnis
kain tenun.

: RT 004 RW 002 Nata
Palibelo Bima

: Tenun Bima
: Rp 180.000 - Rp 500.000
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Merajut Tenun, Juraini Menjaring Rezeki
Usaha tenun merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat
Bima, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya menjadi usaha, kegiatan ini
merupakan sebuah tradisi turun temurun yang dilakukan kaum ibu di
daerah sana. Tidak heran jika hampir semua pengrajin tenun di sana
adalah wanita.
Juraini, salah satu warga Desa Roi Palibelo ini adalah pengrajin
tenun yang sudah memulai usahanya sejak usia masa-masa
sekolah. Baginya, menenun adalah warisan orang tua yang harus
terus dilestarikan oleh setiap putrinya. Untuk itu, wanita
berusia 36 tahun ini masih melakukan kegiatan tenun
sampai saat ini.
Baginya, selain untuk melestarikan adat daerah
setempat, kegiatan menenun juga memberikannya
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penghasilan tambahan. Saat ini, penghasilan yang
didapatkan digunakan untuk membantu pendapatan
suami sekaligus sebagai tabungan untuk masa depan
pendidikan anak-anaknya. Meski dirinya mulai fokus
pada usaha tenun sarung, awalnya dirinya masih belum
berani memasarkan secara langsung produk buatannya.
Dirinya sudah cukup terpuaskan dengan kedatangan
para pengepul untuk membeli hasil tenunannya. Hal ini
bertahan cukup lama, setidaknya sampai dia menikah di
tahun 2000.
Saat ini, dirinya sudah berani menjual langsung produk
buatannya. Memang tidak langsung ke pasar, melainkan
pelanggan langsung yang datang ke tempatnya.
Menurutnya, harga jual langsung ke pelanggan bisa lebih
tinggi daripada harus dikumpulkan di pengepul atau
dijual langsung ke pasar.
Sebelumnya, dirinya hanya mampu membuat 3-4 kain
setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
modal untuk membeli bahan baku berupa benang.
Produksi kain tenunnya sudah mencapai 10 kain setiap
bulannya. Kain tersebut cepat terjual karena permintaan
kain tenun Bima saat ini terus meningkat. Menurutnya,
dukungan dari suami, Rusdin, ikut memberikan andil
yang berarti terhadap usahanya ini.
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Usaha ini akan saya besarkan
agar mampu menyekolahkan
anak saya ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi berkuliah di
perguruan tinggi.

: RT 006 RW 001 Desar Roi
Palibelo Bima

: Kain Tenun Bima
: Rp 200.000/helai
197

Merajut Masa Depan
				dengan Menenun Kain
Tingginya harga jual kain sarung tenun buatan pengrajin Bima, Nusa Tenggara Barat, memberikan peluang
usaha kepada warga setempat. Fitriati, misalnya, adalah salah satu warga yang menggeluti usaha kain sarung
tenun. Fitria begitu ia kerap disapa, menekuni usaha kain sarung tenun ketika masih bersekolah dan belajar
otodidak dalam mengasah keterampilannya membuat kain sarung ini.
Sebelum memutuskan terjun ke usaha ini, ia mencermati peningkatan harga
kain sarung tenun. Ia mencontohkan beberapa tahun lalu harganya
berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per helai. Kini, harga
jualnya sudah lebih tinggi dari harga tersebut. Antusiasme
konsumen terhadap kain sarung tenun asal Bima ini
diyakininya sebagai faktor penyebab tingginya harga
jual kain. Fitria melihat kondisi ini sebagai peluang
untuk membesarkan usahanya.
Wanita berusia 35 tahun ini memang masih terbilang
baru dalam menjalankan usahanya sebagai pengrajin
kain sarung tenun. Ia memulai usahanya sejak 2009
dan didorong untuk bisa mendapat penghasilan
tambahan dan memaksimalkan kemampuannya
dalam menenun. Kemampuan menenun
didapatkannya dari mendiang ibunya sejak ia
masih berumur 8 tahun.
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Sebelum menjadi pengrajin tenun, Fitria
sempat bekerja di Banten sebagai buruh
pabrik selama 10 tahun. Bungsu dari
empat bersaudara ini harus kembali dari
perantauan untuk merawat ibunya yang
mengidap penyakit diabetes. Fitria akhirnya
memutuskan untuk menetap di tanah
kelahirannya serta menikah dengan Rahmad Maulidin.
Di masa inilah Fitria bersentuhan kembali dengan aktivitas
menenun. Awalnya, cukup sulit baginya untuk bisa
menenun sehelai kain. Namun kecintaannya terhadap seni
tenun serta bakat warisan yang menurun dari orangtua
yang juga penenun, membuat Fitria belajar dengan cepat.
Tidak butuh waktu lama bagi Fitria untuk bisa menemukan
kembali sentuhan dan gaya menenunnya. Kini, dalam
seminggu ia sudah bisa menghasilkan beberapa helai kain
sarung.
Semua kain sarung tersebut masih dibuat dengan
menggunakan alat tenun tradisional. Jika pemesanan
membludak, Fitria mengambil kain sarung dari pengrajin
lainnya. Itu dilakukan agar tidak mengecewakan konsumen
yang telah memesan dari Fitria. Strategi ini berhasil
mengangkat reputasinya sebagai pengrajin yang bisa
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diandalkan. Biasanya, konsumen mendatangi kediaman
Fitria untuk membeli kain. Dalam sebulan, ia menjual kain
sarung sekitar 4-5 helai.
Fitria mengerjakan motif kain sarung berdasarkan
kreativitasnya. Sesekali, ia dibantu temannya mengerjakan
motif tertentu. Usaha kain sarung yang ditekuninya ini
menarik masyarakat setempat berkumpul di rumahnya
untuk menghimpun modal kerja dan membuka usaha
kerajinan tenun.

Saya menekuni usaha tenun
untuk mewarisi tradisi
leluhur sebagai bekal hidup
di masa depan.

: Desa Runggu, RT 003 RW 001
Runggu Belo Bima

: Kain Tenun
: Rp 180.000 - Rp 200.000
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Laris Manis
Menjual Aneka Macam Kue
Industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat mendorong
tumbuhnya banyak peluang usaha. Salah satunya adalah
bisnis kuliner dan jajanan. Salah satu warga yang
menangkap peluang ini adalah Nuryatin yang menjalankan
usaha pembuatan kue. Bagi Nuryatin, usaha kue ini
melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh nenek dan
ibunya.
Tidak saja terbukti mampu menyokong ekonomi keluarga,
usaha ini terbukti memberi manfaat dan membuka
lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui
usaha ini ia merekrut 7 orang karyawan yang sebagian
besar adalah perempuan.
Varian rasa dan jenis kue
buatan Nuryatin terdiri dari
6 macam, yakni kue mawar,
cincin, birua putih, birua
cokelat, bisko, dan jintan.
Nuryatin seringkali
kebanjiran order pada
musim liburan dan
hari raya Idul Fitri.
Untuk memenuhi
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pesanan, Nuryatin dan karyawannya harus menggenjot
produksi menjadi puluhan juta kue di musim tersebut.
Namun demikian, penjualan di musim regular tidak begitu
jauh berbeda dibandingkan musim liburan sebab ia sudah
memiliki pelanggan tetap di beberapa kota.
Biasanya, pelanggan akan mendatangi rumah Nuryatin
untuk membeli camilan ini. Selain itu, Nuryatin sesekali juga
memasok produknya ke Kabupaten Bima dan Dompu. Ke
depan, ia juga berencana untuk menjual kuenya ke daerahdaerah lain.
Rencana Bisnis
Rencana itu menginspirasi Nuryatin untuk menghimpun
modal kerja agar bisa membeli mobil untuk memperluas
wilayah pemasaran. Nantinya, mobil ini berfungsi
sebagai kendaraan operasional untuk mengantarkan
kue ke Sumbawa dan Mataram. Di samping itu, Nuryatin
juga berancang-ancang menambah dapur agar bisa
meningkatkan produksi kuenya. Hal ini guna mengantisipasi
lonjakan pesanan kue di masa mendatang.

: Nuryatin
: 085339215483
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Saya masih ingin menciptakan
lapangan kerja untuk warga sekitar
dan membantu ekonomi tetangga.
: Timur II RT 002/RW 001,
Bolo, Bima

: Kue Kering
: Rp 5.000Rp 10.000/bungkus

Pangaha Bunga Penghasil Laba
Pangaha bunga atau jajanan bunga merupakan salah
satu makanan tradisional Bima yang digemari penikmat
kuliner. Pangaha bunga terbuat dari tepung beras ketan
dan bebas bahan-bahan kimia maupun pengawet sehingga
cukup tahan lama disimpan berminggu-minggu. Biasanya
pangaha bunga sering dihidangkan di acara pernikahan
atau perayaan tertentu lainnya, khususnya acara
keagamaan umat muslim.
Itulah sebabnya permintaan konsumen terhadap
kudapan tradisional ini sangat tinggi. Hal ini dirasakan
Merry Suliyanti yang berprofesi
sebagai produsen pangaha. Setiap
hari ia memproduksi sekitar 20
kilogram pangaha bunga agar
bisa memenuhi permintaaan
konsumen. Pelanggan
setianya tidak hanya di Bima
tetapi
juga di Pulau Jawa, Bali
hingga Australia
dan beberapa negara
h
Konsumen di
daerah itu memesan
Nasabalainnya.
MMS
n
a
a
in
B
kue ke Merry melalui
telepon.

Bolo

: Mery Suliyanti
: 081237215152

Belajar Otodidak
Cikal bakal Merry menekuni usaha ini berawal dari usaha
kecil-kecilan membuat jajanan bunga dan aneka kue basah
di awal tahun 1990-an. Ibu dari 3 anak ini belajar otodidak
yang mengasah keterampilannya membuat aneka macam
kue. Ketika itu, dia membuat kudapan ini berdasarkan
pemesanan saja.
Seiring berjalannya waktu, usahanya itu kian
berkembang. Menjaga loyalitas pelanggan, Merry selalu
mempertahankan kualitas dan cita rasa khas pangaha
bunga. Itulah sebabnya, Merry selektif memilih bahan baku
berkualitas yang akan dibuat menjadi adonan pangaha.
Merry tidak menggunakan bahan-bahan pengawet sehingga
kudapannya sehat dan tahan selama satu bulan.
Bagi Merry, usaha pangaha bunga ini terbukti mampu
menyokong ekonomi keluarga. Ia bersyukur karena hasil
usaha ini bisa membiayai pendidikan anaknya di perguruan
tinggi. Anaknya yang bungsu, misalnya, sudah bergelar
Sarjana Teknik dan kini berkarier di salah satu perusahaan
kontraktor.

: Desa Kananga Bolo
RT 007 RW 003 Bima

: Kue Kering
: Rp 5.000Rp 10.000/bungkus
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Larisnya Dodol Bima Yang Manis
Tidak hanya terkenal di daerah Jawa, dodol juga salah satu
makanan khas daerah Bima yang cukup dicari. Sama seperti di
Jawa, bahan baku dodol Bima ini juga berasal dari beras, hitam
dan putih.
Menjadi seorang pengrajin dodol membuat keuangan keluarga
Nurhaida menjadi lebih baik. Hasil dari menjual dodol Bima
ini memang menjadi sumber pendapatan utama baginya dan
suaminya, Fadilah. Bahkan, usaha keluarga ini sudah mendapat
tempat di hati masyarakat sekitar. Dodol buatan Nurhaida ini
selain dijual sebagai buah tangan, ternyata juga sering digunakan
sebagai camilan ketika melakukan pesta adat, baik itu pernikahan
atau doa-doa untuk para leluhur.
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memiliki 3 orang karyawan yang siap membantunya
kapan pun. Nurhaida bahkan pernah mengirim dodol ke
Malaysia.
Jual Kue
Dia mengakui, usaha dodol ini merupakan usaha turun
temurun dari keluarganya sejak ibu Nurhaida masih
kecil sampai sudah memiliki cucu-cicit, usaha ini masih
berjalan. Nurhaida meneruskan usaha keluarganya ini.
Penghasilan dari berjualan dodol dirasakan Nurhaida
sangat membantu kebutuhan keluarga. Ia mengklaim
dodol buatannya sangat terkenal di berbagai kampung
dan kota besar sekitar Bima. Mereka biasanya memesan
dodol ke Nurhaida. Dodol ini biasa dipakai untuk acara
pernikahan, doa-doa, dan acara keluarga lainnya.
Pemasarannya akan diperluas ke daerah lainnya.
Proses pembuatannya yang panjang membuat dia
dan suaminya harus fokus pada usaha ini. Setidaknya
memerlukan waktu 3-6 jam untuk menghasilkan dodol
yang berkualitas baik. Proses ini bisa lebih lama lagi jika
dodol hasil produksinya tadi akan dikirim ke luar kota
atau bahkan ke luar negeri.
Saat ini, produksi dodolnya mampu mencapai 10 kilogram
per hari. Jumlah ini masih bisa terus bertambah jika
pesanan dari daerah sekitar atau luar kota datang.
Untuk memenuhi pesanan tadi, ibu dari 2 anak ini sudah

h
Nasaba S
M
M
n
a
a
Bin
Bolo

: Nurhaida
: 082359287956

Selain dodol, dirinya juga menjajakan makanan lainnya.
Aneka kue basah menjadi salah satu produk andalannya.
Sampai saat ini, dirinya sudah memproduksi 6 jenis kue
basah lainnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk
menambah penghasilannya sebagai pengusaha makanan.

Kami menyisihkan sebagian rezeki
untuk menambah modal dan
mengembangkan usaha kami.

: Kananga RT 005 RW 002 Bolo

Bima

: Dodol Bima
: Rp 5.000 - Rp 100.000
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Berjualan Kain Perca 						
		 Bantu Ekonomi Keluarga
Piknik ke Kawasan wisata di Bima, Nusa Tenggara Barat, memang
memanjakan mata. Coba saja kunjungi hamparan pasir putih dan air laut
berwarna biru di Pantai Sonumbe yang terletak di Kecamatan Asakota,
Bima. Pantai Sonumbe merupakan habitat terumbu karang sehingga
cocok untuk snorkeling. Jika sudah puas menikmati keindahan alam
di pantai ini, bergeserlah ke perumahan penduduk di Kecamatan
Asakota, untuk memburu cindera mata yang unik. Warga di
daerah ini ada yang berprofesi sebagai pengrajin.
Tengok saja Yuliati yang membuat kerajinan dari kain
perca. Yuliati menjadi pengrajin dari bahan-bahan sisa
kain perca sekitar tahun 2012. Awalnya, kerajinan kain
perca dipandang sebelah mata. Namun, Yuliati
bergeming terhadap persepsi miring itu. Ia
melihat peluang usaha yang menjanjikan
dari penjualan kain perca.
Yuliati mengisahkan cikal bakal menekuni
kerajinan perca ini berawal dari kegiatan
iseng-iseng memanfaatkan sisa-sisa kain
dari pengrajin garmen. Dia terinspirasi
dari sebuah tayangan di televisi yang
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awalnya hanya membuat ikat rambut saja. Sampai akhirnya
beberapa ide muncul dan mampu menghasilkan barang
lainnya seperti dompet, sarung bantal, baju anak, dan yang
lainnya.
Dibantu Suami
Usaha Yuliati ini dibantu oleh sang suami yang banting tulang
mengembangkan usaha sang isteri apabila sedang tidak sibuk
berladang di sawah. Kiprah Yuliati membuat kerajinan kain
perca terdengar oleh konsumen di sekitar tempat tinggalnya.
Pemesanan dari konsumen di daerah lainnya pun mengalir.
Yuliati sempat membuat 1.500 suvenir bunga tulip dalam 3 hari.
Ini adalah salah satu bentuk tantangan yang dihadapinya ketika
dirinya merintis usaha kerajinan kain perca ini.

menjabarkan kerajinan kain perca. Sebelum menjadi
pengrajin kain perca, perekonomian keluarganya
bergantung dari penghasilan suaminya yang bekerja
sebagai buruh tani harian. Keinginannya yang besar
untuk membantu ekonomi keluarganya ini memantapkan
kepercayaan dirinya untuk merintis usaha kerajinan kain
perca.
Dia melakukan uji coba beberapa kali membuat aneka
macam kerajinan kain perca. Lantas, dia melakukan
beberapa perbaikan untuk pakaian atau segala sesuatu
yang berbahan dasar kain. Untuk bahan baku kain perca,
Yuliati mendapatkannya dari sisa-sisa kain yang dibawakan
oleh rekannya. Usaha yang dimulai sejak 5 tahun lalu ini,
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: Yuliati
: 082339518955

Semangatnya pantang menyerah. Sebagian dari hasil
penjualan disisihkan Yuliati untuk keluarga. Pemasaran
kerajinan buatan Yuliati ini masih konvesional. Namun,
Yuliati tidak sendiri. Seringkali ia dibantu oleh adiknya
yang juga turut memasarkan produknya tersebut.

Mengolah sisa kain perca
membantu masyarakat menjaga
lingkungan. Hasil penjualan
kain perca untuk bantu ekonomi
keluarga.

: Jl St Hasanudin RT 002/RW 001,
Bima

: Kerajinan Perca
: Rp 5.000 - Rp 100.000
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Keunggulan Madu Hutan
Membawa Keberuntungan
Pesona alam yang kaya di bagian Timur Indonesia memberikan
berkah tersendiri bagi setiap orang yang ada di sekitarnya.
Salah satu berkah yang bisa diraih adalah banyaknya madu yang
bisa dipanen di dalam hutan. Kekayaan alam ini juga yang ikut
memberikan jalan usaha bagi Dewi Kusnani yang masih berjualan
madu hutan sampai saat ini.
Dia memulai usaha ini tanpa didesain sedemikian rupa. Bermacam
usaha pernah dilakoninya, jatuh bangun juga pernah dirasakannya.
Sampai akhirnya, pada 20 tahun lalu, ia tidak sengaja mulai
menjual madu hutan yang didapatkannya dari para petani madu
hutan.
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Sejak menjual madu hutan tersebut, ternyata ada
keberuntungan yang dirasakannya. Rezekinya mulai
mengalir dari sana sehingga dirinya semakin mantap
untuk menekuni usaha ini. Bermula dari membeli
madu dalam jumlah sedikit, sampai akhirnya mampu
membeli dalam jumlah yang banyak dari para petani
madu hutan.

Ia beralih ke usaha madu hutan yang ditekuninya selama 20
tahun terakhir ini. Keberuntungan berpihak ke Dewi setelah
berjualan madu hutan. Ia mengirim madu hutan Sumbawa ke
sejumlah kota, antara lain Jakarta, Jogja, Surabaya, Malang,
dan Mataram. Ia menambah lini usahanya dengan berjualan
minyak khas Sumbawa dan makanan kering.

Usahanya ini juga sudah cukup dikenal, tidak hanya di
sekililing wilayahnya, daerah di luar Nusa Tenggara
Barat juga banyak yang kenal dengan madu hutan
yang dijual oleh ibu dari satu anak ini. Lokasinya yang
dekat dengan bandar udara juga semakin menopang
popularitas madu hutan.
Perluas Usaha
Meski sudah terbilang maju, Dewi masih ingin
memperlebar lingkup usahanya. Dirinya mulai
merambah ke aneka oleh-oleh khas Sumbawa.
Selain itu, Dewi juga sudah merencanakan untuk
membesarkan tokonya agar mampu menampung
madu dan dagangan lainnya lebih banyak lagi.
Sebelumnya, Dewi pernah mencoba peruntungannya
dengan berjualan nasi, ikan, dan lainnya. Namun,
usaha itu kurang lancar dan banyak kerugiannya.
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: Dewi Kusnani
: 085237299648

Masa depan saya adalah
berjualan madu hutan
Sumbawa agar hidup keluarga
lebih sejahtera.

: JL. Garuda RT 002 RW 002

Lempeh Sumbawa

: Madu Hutan Sumbawa
: Rp 90.000 - Rp 100.000

207

Tekad Rahma Memproduksi Tenun Ikat
Panorama alam di Sumbawa yang eksotis memberikan
kenangan yang tidak mudah dilupakan. Pantai Sili
maci dengan air jernih berwarna biru itu asyik untuk
berselancar atau menjelajahi budaya warga lokal akan
membuat wisatawan kesengsem dengan Sumbawa,
misalnya keindahan kain Sumbawa. Eksistensi
kain adat dari daerah Sumbawa tidak digerus oleh
kemajuan zaman, kain adat yang memiliki motif khas
ini justru semakin dicari pembeli baik itu daerah
sekitar atau bahkan dari luar kota.
Rahma, salah satu pengrajin tenun ikat atau biasa
disebut kre alang, sudah menjalankan profesinya
semenjak dirinya masih belia. Dia mulai diajari oleh
orang tuanya ketika masih duduk di bangku SMP.
Memang tidak langsung menghasilkan uang, tetapi
keterampilan ini juga yang membawanya bisa memiliki
penghasilan tambahan untuk membantu suaminya.
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Kain yang biasa dipakai pada acara adat atau acara
resmi seperti pernikahan ini memang tidak mudah
untuk dibuat. Dia baru bisa membuat satu set
kain beserta dengan selendangnya dalam waktu
1 bulan. Kerumitan menenun dan membuat motif
membutuhkan durasi waktu yang cukup lama untuk
menyelesaikan kre alang ini.
Pembelinya pun tidak hanya datang dari daerah
sekitar. Namun, dari luar kota seperti Jakarta dan
Bali juga banyak yang mencari kre alang ini. Berbeda
dengan beberapa tahun lalu, tenun ikat ini tidak
terlalu diminati dan membuat harganya murah.
Dijual Paket
Saat ini, harga paket kre alang cukup ramah
dikantong konsumen. Dengan harga tersebut,
kain sepanjang 4 meter dan selendang sudah bisa
didapatkan. Warna dasar dari kain ini juga bisa
disesuaikan dengan keinginan pembeli dan harus
dipesan beberapa waktu sebelumnya.
Menurut ibu dari 2 putri ini, kesulitan dalam
menjalankan usaha ini adalah alat tenun yang masih
sangat tradisional. Tidak hanya itu, modal awal yang
digunakan untuk membeli bahan baku berupa benang
juga menjadi masalah lainnya.
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: Rahma
: 082339629537

Saya menenun mulai dari dini
hari sambil memasak untuk
keluarga. Ke depannya, saya
ingin meremajakan mesin
tenun agar produksi kain bisa
lebih baik.

: Dsn Samri RT 001 RW 001 Poto

Moyohilir Sumbawa

: Kain tenun ikat Sumbawa (kre alang)
: Rp 1.500.000/paket
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Memetik Penghasilan dari Anyaman Pandan
Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, daun pandan
digunakan dalam upacara adat perang-perangan yang
berkaitan dengan prosesi kesuburan tanah. Bagi warga
lokal, daun pandan selain digunakan untuk upacara
adat juga dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan
anyaman yang bernilai ekonomi. Suraini, misalnya,
membuat aneka macam kerajinan anyaman dari daun
pandan.
Menjalani usaha ini selama bertahun-tahun,
membuat wanita yang lahir di Lombok Timur pada
1974 ini mengandalkan penghasilan dari penjualan
kerajinan tikar pandan sebagai sumber utama rezeki
keluarganya. Maklum saja, setelah suaminya wafat,
Suraini berperan sebagai tulang punggung ekonomi
keluarga serta ibu dari 5 anaknya. Ia juga menafkahi
kedua orang tua dan kakaknya. Jadi, Suraini menafkahi
8 orang.
Awalnya, mantan guru dan tenaga pemasaran
obat-obatan ini menekuni usaha ini untuk
mengisi waktu luang saja. Perlahan tapi
pasti, pemesanan kian membludak.
Lantas, Suraini banting stir menjadi
pengusaha kerajinan tikar anyaman
dari pandan.

Varian produknya bermacam-macam, antara lain tikar,
tas, dan tempat tembako. Untuk tempat tembako dan tas,
dia mampu memproduksi sekitar 50-100 per bulan. Harga
jual produknya itu sangat ramah bagi kantong konsumen.
Pemesanan datang dari Bali dan Jakarta. Penjualan tikar paling
banyak berkontribusi terhadap total penghasilan Suraini dalam
sebulan.
Ratusan pengrajin yang berdomisili dekat rumahnya itu
mempercayakan penjualan produknya ke Suraini. Lantas,
Suraini menjual kembali produk para pengrajin itu ke
konsumen. Kegigihannya sebagai pengrajin dan pengepul
kerajinan anyaman pandan ini patut diacungi jempol.

Menjadi pengrajin atau
pengepul adalah sama-sama
pekerjaan yang mulia untuk
menyejahterakan keluarga.

: Suraini
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: 081997887703
: Lengkok Lendang
Tembeng Putik Wanasaba
Lombok
: Anyaman Tikar Pandan
: Rp 15.000 - Rp 50.000
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Menganyam Pandan Dahulu,
			Mendapat Rezeki Kemudian
Nurjanah adalah pengrajin tikar yang terbuat dari
anyaman daun pandan. Ia mempelajari teknik
menganyam pandan sejak lulus dari Sekolah Dasar.
Kebetulan orang tua Nurjanah adalah pengrajin anyaman
pandan. Bagi Nurjanah, keterampilan menganyam
pandan menjadi bekal untuk menjalankan usaha
keluarga. Ia menghidupi 3 anaknya dari hasil penjualan
produk kerajinan anyaman ini, sedang sang suami
bekerja di negeri tetangga.
Nurjanah membuat tikar daun pandan yang kualitas dan
daya tahannya diklaim lebih kuat karena menggunakan
bahan baku yang bagus. Kurang lebih, tikar buatannya itu
awet selama setahun. Ia menjelaskan kalau bahan baku
pandan berkualitas tinggi yang digunakannya
diperoleh dari pemasok. Pandan yang bagus
adalah pandan yang dijemur. Umumnya,
masa panen pohon pandan sebanyak dua
kali dalam tiga bulan. Pandan seperti
inilah yang diutamakan Nurjanah sebagai
bahan baku kerajinan tikarnya.
Kelancaran pasokan pandan
merupakan salah satu faktor
penentu yang mempengaruhi
kualitas tikar.
Dijemput Pembeli
Nurjanah mampu
menyelesaikan tikar

berukuran 2,5 meter dalam 2 hari. Setiap minggu,
pembeli akan datang ke rumahnya untuk mengambil dan
membeli tikarnya ini. Para pelanggannya itu ada yang
berprofesi sebagai pengrajin dan juga pedagang.

Selain produktif menjadi pengrajin, wanita kelahiran 1983 ini
berpartisipasi aktif sebagai anggota di komunitas pengrajin
tikar di kampungnya. Anggota komunitas ini lebih dari 50
orang. Mayoritas anggota di komunitas itu adalah pengrajin
tikar. Sisanya adalah pedagang. Menurut perkiraan
Nurjanah, pengrajin yang tergabung di komunitas itu bisa
memproduksi sekitar 100 tikar dalam 3 bulan.
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: Nurjannah
: 087763306925
: Lendang Belo Mamben Baru
Wanasaba Lombok
: Anyaman Tikar Pandan
: Rp 35.000 - Rp 80.000
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Tas Batik Yang Makin Ciamik
Kain batik dan produk turunannya memang memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya.
Tidak terkecuali tas batik yang berasal dari Nusa Tenggara Barat ini. Johaeriah, pengrajin tas batik ini
salah satu yang mereguk manisnya bisnis ini. Usaha yang dijalankan bersamasama dengan keluarganya ini memang dimulai dengan menyasar
pelanggan yang masih memiliki anak usia sekolah. Tas batik produksi
pertamanya sengaja dibuat kecil agar bisa digunakan untuk anak
Sekolah Dasar. Pasalnya tas yang kebesaran yang digunakan siswa
SD terasa sangat merepotkan.
Setelah 3 tahun berjalan, Ibu dari 3 anak
ini mulai mengembangkan produknya.
Ia menyerap ide anaknya untuk
membuat produk selain tas. Usaha
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kerajinannya itu diberi nama Kompas Budaya ini yang
memproduksi berbagai model, semisal baju, kopiah,
dompet, dan ikat kepala.
Ikut Pelatihan
Penambahan lini produk itu merupakan cara Johaeriah
mengaplikasikan keterampilan yang didapatkannya saat
mengikuti pelatihan. Ia memang rajin mengikuti berbagai
pelatihan yang didapatkan dari pemerintah setempat. Hal
ini berpengaruh terhadap laju usahanya. Dia juga dibantu
pemerintah daerah untuk mempromosikan produknya.
Pemasaran produk menjangkau Bima dan Bali.
Strategi pemasaran itu menambah gaya pemasaran
konvesional yang dilakukannya. Pengepul langsung
datang ke rumah Johaeriah untuk mengambil barang
yang sudah diproduksi.
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: Johaeriah
: 087763423212

Saat ini, dirinya hanya memiliki satu buah mesin.
Ke depannya, dirinya akan menambah jumlah mesinnya
agar produksi yang dihasilkan bisa lebih banyak lagi.

Saya tidak suka meniru
desain yang sudah beredar di
pasaran. Lebih baik membuat
desain sendiri agar lebih
dikenal dan mengerjakan
jahitannya juga lebih mudah.

: Bengkung Karang Baru
Wanasaba Lombok

: Kerajinan Tas
: Rp 55.000 - Rp 75.000
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Bekerjasama Membuat Sapu Serabut Kelapa
Warga di Kecamatan Telaga Waru, banyak yang
menekuni usaha membuat sapu serabut kelapa. Itulah
sebabnya, ibu-ibu di daerah itu membuat komunitas
pengrajin, di antaranya komunitas Sentra Telaga Waru.
Sulastri. Komunitas ini berdiri sejak beberapa tahun lalu
dan memang fokus untuk membuat sapu.
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yang ketat. Setidaknya, setiap orang mampu
menghasilkan 30-50 sapu setiap harinya.
Tantangan yang dihadapi komunitas ini adalah
mempromosikan produknya.
Selain membuat sapu, kelompok ini juga
belajar memasarkan sapunya ke konsumen.
Saluran pemasaran dan promosi produk
mereka itu tergolong terbatas. Meski demikian,
keterbatasan itu tidak menghalangi mereka
untuk berkarya. Tak heran, setiap barang yang
sudah diproduksi oleh komunitas ini selalu
habis diborong oleh pembeli, terutama oleh para
pengepul untuk dijual kembali. Pemasaran sapu
juga dilakukan oleh tetangga yang menjual sapu
serabut kelapa ke pasar. Mereka membeli sapu
ke Sentra Telaga Waru.
Mayoritas anggota komunitas ini adalah ibu rumah tangga.
Mereka menekuni pekerjaan ini untuk mendapatkan uang
tambahan untuk kebutuhan keluarga, dan menjadikan
komunitas ini sebagai wadah yang tepat bagi mereka yang
ingin membantu perekonomian keluarganya.
Kualitas Sapu Dijaga
Sulastri, salah satu anggota Kelompok Sentra Telaga,
meyakini komunitas ini menghasilkan sapu berkualitas
karena kualitas produk menggunakan sistem pengawasan
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: Sentra Telaga Waru
: 085338065292
(Sulastri)

Membuat sapu serabut
kelapa membutuhkan
kesabaran dan ketekunan.
Kami saling menolong agar
keterampilan anggota kami
semakin terasah.

: Sentra Benyar Daya
Dusun Telaga Waru Lombok

: Sapu
: Rp 5.000 – Rp 10.000
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Kerajinan Anyaman Ketak
					Semakin Diminati
Memiliki tanah yang subur membuat daerah Nusa Tenggara Barat kaya akan
tumbuh-tumbuhan. Salah satunya adalah tanaman Ketak yang banyak dijumpai di
daerah Lombok Tengah. Kekayaan daerah ini juga dimanfaatkan oleh para pengrajin
untuk membuat anyaman yang berbahan dasar akar Ketak tadi. Yuliani Puspitayani,
wanita kelahiran 1992 ini adalah salah satu dari sekian banyak pengrajin akar Ketak
yang ada di wilayah Batuklian Utara. Usaha ini mulai dilakoninya sejak 8
tahun silam, ketika dia menikah dengan suaminya, Muh Akil.
Awalnya, ia tidak terpikir untuk menjadi pengrajin akar Ketak
seperti saat ini. Semenjak diajarkan oleh sang suaminya itu dan
bisa membantu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Yuliani
semakin tertarik untuk menekuni usaha ini. Bahkan, dia sudah bisa
melanjutkan usaha suaminya.
Ciri khas dari kerajinan ini awalnya adalah tempat buah.
Namun, seiring tingginya permintaan dan persaingan
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usaha, dirinya mulai melirik model lain seperti tas yang
memiliki harga jual lebih tinggi. Saat ini, setidaknya
sudah ada puluhan model kerajinan yang berasal dari
akar Ketak ini.
Berbagi Ilmu ke Komunitas
Berada di dalam komunitas yang beranggotakan 18
pengrajin, membuat ibu dari 2 anak ini semakin giat
dalam mengembangkan usahanya. Partisipasi Yuliani di
komunitas ini mengundang decak kagum masyarakat
setempat. Sebab, komunitasnya itu pernah menyabet
juara 3 di lomba kerajinan.
Pendapatan Yuliani dari berjualan kerajinan menambah
penghasilan keluarga dan membantu sang suami,
yang sehari-hari berprofesi sebagai petani. Yuliani
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: Yuliani Puspitayani
: 081907085306

mengapreasiasi peran suami yang telah mengajarinya
keterampilan membuat kerajinan akar ketak. Saat
ini pesanan datang dari Mekah, Arab Saudi, Bali, dan
perusahaan swasta di Lombok Tengah.

Saya belajar tentang kerajinan
tangan untuk mendapatkan
penghasilan. Kalau tidak belajar,
saya tidak mendapatkan apaapa, keahlian juga tidak akan
punya. Makanya, teruslah belajar
dan berbagi ilmu ke sesama
pengrajin.

: Desa Masmas,
Kecamatan Batukliang
Utara, Tenggara Barat

: Kerajinan Akar Ketak
: Rp 2.500 - Rp 500.000
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Tekad Nur Faizah
		 Membesarkan Bisnis Cokelat
Perkebunan kakao di Nusa Tenggara Barat ada yang
berlokasi di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara. Warga di daerah ini menanam
kakao sejak puluhan tahun lalu. Daerah tersebut sebagai
salah satu sentra penghasil biji cokelat di Nusa Tenggara
Barat. Umumnya, kakao diolah kembali menjadi cokelat.
Nur Faizah Rohmi, warga Lombok Tengah, adalah
salah satu pelaku usaha kecil yang berbisnis cokelat.
Usaha yang dijalankan Nur sejak tahun 2015 silam ini
mendapatkan tempat di hati para konsumen. Bermula dari
ketidaksengajaan dirinya membuatkan makanan untuk
anaknya, kini usaha cokelatnya sudah mulai besar dan
sudah mulai diikuti oleh para penduduk sekitar di dekat
rumahnya.
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Usaha yang awalnya dijalankan secara iseng-iseng
ini ternyata banyak diminati oleh teman-teman
sekolah anaknya serta orang tua murid. Akhirnya, dia
memutuskan untuk fokus pada usaha camilan cokelat
ini untuk membantu sang suami dan menambah
penghasilan keluarga. Jajanan dibentuk dalam bentuk
stick ini juga dijajakan dengan harga yang relatif
terjangkau, yaitu Rp 1.000. Murahnya harga jual ini
membuat camilan ini semakin dicari konsumen.

Ibu dari 2 anak ini memperluas sayap bisnisnya dengan
mengoptimalkan modal kerja yang diperolehnya. Langkah
ekspansi bisnis istri dari Yuwono Wahyu Kristian, yang
berprofesi sebagai polisi ini, adalah menawarkan paket
cokelat ke konsumen. Dalam satu paket cokelat itu berisi
12 cokelat. Nur dibantu seorang pegawai. Ia menambah
tenaga tambahan apabila banyak menerima pemesanan
dari konsumen.

Dalam sehari, dia mampu menjual 500 stick yang
didistribusikan ke beberapa warung dan kios makanan
di sekitar rumahnya serta ke Sumbawa. Meski sudah
memiliki saingan, ia optimis bahwa cokelat buatannya
tetap akan dicari pelanggan. Pasalnya, kualitas
produknya selalu dijaga agar rasa yang dihasilkan tidak
berubah. Ia juga berinovasi dengan memberikan warnawarna yang menarik pada setiap produknya.
Pemasaran Online
Promosi yang dilakukannya juga sudah mulai
berkembang. Jika selama ini dilakukan secara
konvensional atau dari mulut ke mulut, sekarang
pemasaran sudah mulai dilakukan secara online dengan
media sosial. Untuk pemasaran online ini, Perempuan
kelahiran Mantang, pada 1990 ini mempercayakan
adiknya untuk mengelola pemasaran di online. Nur sangat
bersyukur karena hasil penjualan cokelat ini menambah
penghasilan keluarga.
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: Nur Faizah Rohmi
: 085954607646

Sekarang sudah mulai banyak
pesaing. Kuncinya agar usaha ini bisa
bertahan adalah menjaga kualitas.
Jangan membuat cokelat yang tipis.

: Dusun Jantuk, Desa Mantang,
Kec. Batukliang, Lombok Tengah
f : Erinta Dwi

: Stick Cokelat
: Rp 1.000/stick
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Kerajinan Tenun Yang Bikin Untung
Lombok merupakan salah satu produsen kain tenun. Kualitas kain
tenun buatan pengrajin Lombok itu dikenal konsumen sebagai
kain tenun berkualitas apik. Pembuat kain tenun seperti Zubaedah,
menyadari kain tenun berkualitas tinggi akan selalu dicari pembeli
walau harganya cukup tinggi. Zubaedah dikenal sebagai pengrajin
tenun yang memperoleh keterampilan menenun dari keluarga,
khususnya diajarkan oleh orang tuanya.
Ibu dari dua anak ini ini sudah memulai usahanya sejak 10 tahun
lalu. Berniat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan
membantu suaminya yang menjadi pembuat batu bata, dirinya mulai
menekuni kegiatan menenun ini.
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Perlu proses yang panjang untuk
bisa menghasilkan satu kain
tenun. Setidaknya, dirinya perlu
waktu antara 1 sampai 2 minggu
untuk bisa membuat 1 kain. Tidak
hanya itu, tingkat kesulitan untuk
membuat sebuah motif juga turut
memperpanjang proses tersebut.
Tenun Bernilai Tinggi
Saat ini, dirinya hanya mampu membuat 3 kain dalam
sebulan. Harga jual kain tenun yang dibuatnya ini tidak
menyurutkan minat konsumen untuk membelinya.
Harga jualnya bervariasi tergantung motif dan bahan
yang digunakan. Semakin rumit motifnya, maka semakin
tinggi harganya. Begitu juga bahannya, jika mengandung
benang emas, maka harga jualnya juga semakin mahal.
Menjadi pengrajin bukanlah satu-satunya mimpi yang
ingin diraih seorang Zubaedah. Dia berkeinginan untuk
membuka art shop untuk menjual produk-produk yang
dibuatnya.

h
Nasaba S
M
M
n
a
Bina
rat
a
B
a
y
Pra

: Zubaedah
: 081915774114

Harapannya, tahun depan, pinjaman modal usaha
digunakan untuk mengembangkan usaha kerajinan tenun,
di antaranya membuka galeri seni alias art shop dan
menjual kain di online.

Membuat tenun adalah hobi yang
menghasilkan uang. Saya dibantu
anak-anak dan hasil penjualan
kain tenun bisa membantu
ekonomi keluarga.

: Batu Beduk, Desa Batujai,
Kecamatan Praya Barat,
Lombok

: Tenun Songket Lombok
: Rp 300.000 - Rp 1.500.000
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Tenun Songket Pembawa Rezeki
Sebuah daerah wisata tidak hanya terkenal karena keindahan
alamnya. Hasil karya warga yang ada di daerah tersebut juga
menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Seperti yang ada di
daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, kerajinan tenun songket
yang ada di daerah ini merupakan salah satu daya tarik yang bisa
dibanggakan.
Salah seorang warga yang ikut mendulang sukses dari usaha
tenun ini adalah Hidayah, wanita kelahiran 32 tahun lalu adalah
salah satu pengajin tenun yang ikut menikmati keberkahan daerah
wisata tadi.
Berawal dari keinginan membantu suaminya untuk mendapatkan
penghasilan tambahan, dirinya mulai untuk menjadi pengrajin
tenun songket. Setidaknya, Hidayah sudah menjadi pengrajin
tenun ini sejak 10 tahun lalu.
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Namun, ibu dari dua putri ini mulai mengalihkan
kegiatannya. Jika di awal-awal usahanya dia menjadi
pengrajin, sekarang ia beralih menjadi pengepul
kerajinan tenun itu sendiri. Kesibukannya merawat
kedua awaknya yang masih kecil memaksanya untuk
vakum sementara dari kegiatan menenun tadi.
Pengepul Tenun Songket
Menjadi pengepul ternyata memberikan keberuntungan
yang lain. Setiap hari Hidayah bisa mengumpulkan 5-10
kain tenun yang didapatkannya dari daerah sekitar.
Kain-kain ini kemudian ia jual kembali ke art shop atau
pelanggan lain yang sudah melakukan pemesanan.
Tidak hanya dari satu desa, Hidayah bisa
mengumpulkan kain tenun dari beberapa desa yang
ada di sekitar tempat tinggalnya. Saat ini, dirinya sudah
memiliki rekanan pengrajin tidak kurang dari 50 orang.
Selain menjadi pengepul, Hidayah juga menyediakan
benang yang menjadi bahan dasar untuk membuat
tenunan tersebut. Menurutnya, dengan menjual benang
kepada para pengrajin, ia bisa ikut menolong para
pengrajin untuk mendapatkan perlengkapan menenun
dengan mudah dan murah.
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: Hidayah
: 087765767827

Saya masih mau membesarkan
usaha ini. Saya masih ingin
produk ini tidak hanya dikenal
di daerah Lombok saja, tapi
juga sampai ke Jawa, Bali, atau
luar negeri.

: Batu Beduk, Desa 		
Batujai, Kecamatan
Prabayat, Lombok

: Kain Tenun Songket
: Rp 50.000 - Rp 800.000
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Ada saat di mana jatuh adalah jalan untuk tumbuh
dan hambatan adalah titian menuju kesuksesan.
Dengan kelembutan kau lewati semua ujian.
Dengan percaya kau mampu terus melangkah,
merajut satu persatu mimpi
yang kau sematkan bersama keluarga.
Semoga dengan usaha dan doa
setiap napas dan keringat menjadi berkah.
Teruslah berjuang dengan kerja dan karya.
Kami bangga berjalan mendampingimu menuju sejahtera.
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