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PENGANTAR

Semua ide bisnis yang dipaparkan dalam Ebook slide ini 
merupakan ide bisnis yang mudah dijalankan, memiliki potensi 
serta tidak membutuhkan modal besar. Semua orang bisa 
menjalankan bisnisnya.
Kuncinya Cuma satu: ACTION!

Hermas | CEO PT Ednovate & Webpraktis.com 
Mentor FB Grup “Belajar Bisnis & Marketing Bersama Hermas”
bit.ly/GroupBelajarBisnis



IDE BISNIS 1: Usaha Cuci Helm 

Deskripsi :

• Anda bisa memulai bisnis cuci 
helm, sebab bisnis ini relatif 
mudah dijalankan serta tidak 
perlu modal besar.

Mengapa berpotensi?

• Dengan populasi motor puluhan 
juta, membuat bisnis ini sangat 
berpotensi.



IDE BISNIS 2: Usaha Catering 

• Deskripsi :

• Berjualan nasi box atau catering bisa 
menjadi alternatif ide bisnis yang 
mudah dijalankan. Saran: Miliki 
keunikan dan kelebihan dibanding 
pesaing.

• Mengapa berpotensi?

• Permintaan yang tinggi atas nasi box 
dan catering menjadi alasan bahwa 
bisnis ini berpotensi. 



IDE BISNIS 3: Berjualan Baju Anak 

• Deskripsi :

• Berjualan baju anak bisa juga Anda jalankan, bahkan tanpa 
harus membuat produknya. Anda bisa mulai dengan 
menjadi reseller. Potensi: Bisnis ini sangat menjanjikan 
sebab permintaan baju anak sangat besar terutama di 
kalangan ibu-ibu muda.



IDE BISNIS 4: Berjualan Buku Bisnis 

• Deskripsi :

• Berjualan buku bisnis biasanya punya profit margin cukup 
besar, dari 10-50%. Enaknya kita tidak perlu membuat 
produknya, tinggal menjualkannya saja

• Mengapa berpotensi?

• Segmen pebisnis cukup besar



IDE BISNIS 5: Usaha Pangkas Rambut 

• Deskripsi :

• Usaha pangkas rambut pria bisa menjadi 
alternatif ide bisnis Anda 

• Mengapa berpotensi?

• Bisnis ini memiliki repeat buying 
(pembeli berulang) cukup tinggi, apalagi 
jika kita bisa memberikan pelayanan yang 
baik.



IDE BISNIS 6: Jasa Pembuatan Web / Toko Online 

• Deskripsi :

• Era online mendesak banyak 
pebisnis untuk memiliki 
rumah di dunia online, 
rumah inilah yang disebut 
website atau toko online. 

• Bisnis ini sangat berpotensi
terutama di era online shop 
yang semakin menjamur.



IDE BISNIS 7: Jasa Cucian Motor

• Deskripsi :

• Sama seperti ide bisnis 
cucian helm tadi. Bisnis ini 
dipicu dari banyaknya 
pengguna motor di 
Indonesia. Dengan modal 
yang tidak begitu besar, 
Anda bisa menjalankan ide 
bisnis ini.



IDE BISNIS 8: Membuat Bisnis Online

• Deskripsi :

• Pengguna internet yang tembus 100 juta pengguna di tahun 
2015 menjadi bukti bahwa pasar online sangatlah besar. 
Lalu bisnis apa yang berpotensi menghasilkan di era online 
ini? Tentu saja bisnis online. Anda bisa berjualan produk 
apapun via online shop atau media sosial



IDE BISNIS 9: Usaha Air Minum Isi Ulang

• Deskripsi :

• Semua butuh minum, ini dia potensi menghasilkan dari 
bisnis ini. Usaha air minum isi ulang menjadi potensi ide 
bisnis yang bisa Anda jalankan.



IDE BISNIS 10: Jasa Media Sosial / SEO

• Deskripsi :

• Era media sosial yang menjamur serta kebutuhan akan jasa 
SEO (agar web masuk hal utama google) menjadi potensi
bisnis baru di era internet ini. Jika Anda memiliki skill ini, 
Anda bisa mewujudkan ide ini menjadi menghasilkan.



IDE BISNIS 11: Usaha Laundry

• Deskripsi :

• Semua orang tahu bisnis 
laundry sangat menghasilkan, 
terutama jika berada di 
tengah masyarakat perkotaan 
dan memiliki banyak cabang.



IDE BISNIS 12: Berjualan Kue Basah 

• Deskripsi :

• Jualan kue basah ternyata bisa menghasilkan banyak lho. 
Sebab banyak orang yang berjualan produk ini dan memang 
menghasilkan. Kuncinya adalah kita menjadi supplier dan 
menjualkan ke berbagai toko. Atau kita bisa juga menjadi 
reseller produk ini.



IDE BISNIS 13: Jasa Reparasi Laptop

• Deskripsi :

• Puluhan juta pengguna laptop di Indonesia menjadi potensi 
tersendiri dari bisnis ini. Anda pun tidak harus jago reparasi 
laptop. Anda tinggal memperkerjakan orang yang memiliki 
keahlian ini



IDE BISNIS 14: Berjualan produk skincare secara Online

• Deskripsi :

Salah satu contoh bisnis online yang 
menjanjikan adalah berjualan produk 
kecantikan atau produk yang 
berhubungan dengan perawatan kulit. 
Segmen bisnis ini sangat besar yaitu 
perempuan. Anda bisa menjalankan 
ide bisnis ini tanpa harus membuat 
produk. Anda bisa memulai dengan 
menjadi reseller.



IDE BISNIS 15: Jualan Hijab / Baju Muslim

• Deskripsi :

• Masyarakat Indonesia yang 
sebagian besar muslim menjadi 
alasan potensi yang sangat 
menjanjikan bagi Anda yang 
menjalankan ide bisnis ini. 
Potensi bisnis ini tidak harus 
berjualan dari offline, Anda 
juga bisa berjualan via online.



IDE BISNIS 16: Usaha Mie Ayam / Bakso

• Deskripsi :

• Siapa yang tidak suka mie dan 
bakso? Inilah mengapa bisnis 
ini sangat digandrungi. 
Memang pemainnya sudah 
banyak, namun jika Anda yakin 
bisa membuat makanan ini 
menjadi lebih enak, maka 
bisnis ini sangat menjanjikan



IDE BISNIS 17: Jasa Pembuatan Logo Merek / Kemasan 

• Deskripsi :

• Semakin banyaknya 
pebisnis dan UKM 
menjadikan jasa ini sangat 
dicari-cari. Anda bisa 
menjalankan ide bisnis 
dengan skill dasar yaitu 
desain. 



IDE BISNIS 18: Berjualan Makanan Siap Saji

• Deskripsi :

• Era instan menjadi pengawal mulainya bisnis ini. Bisnis 
sederhana ini bisa dilakukan dengan membuat sarapan siap 
saji seperti roti isi atau nasi uduk instan (dengan kemasan). 
Bisnis ini berpotensi karena gaya hidup masyarakat yang 
berubah ke arah gaya hidup serba instan.



IDE BISNIS 19: Usaha Travel

• Deskripsi :

• Momentum industri pariwisata yang terus digalakkan 
menjadi potensi mengapa bisnis ini sangat menjanjikan. 
Anda bisa menjalankan usaha ini secara online.



IDE BISNIS 20: Berjualan Makanan Ringan

• Deskripsi :

• Bisnis makanan ringan relatif mudah dijalankan. Anda 
tinggal mencari suplier snack kemudian tinggal menjual di 
toko fisik maupun online. Potensi bisnis ini salah satunya 
adalah dengan berjualan oleh-oleh.



IDE BISNIS 21: Usaha Es Krim Cone

• Deskripsi :

• Bisnis ini sederhana dan simpel. Anda tinggal membeli 
mesin ice cone, membeli bahan kemudian tinggal menjual 
ditempat yang cukup ramai. Bisnis ini berpotensi
berkembang mengingat banyak orang menyukai ice cone.



IDE BISNIS 22: Usaha Counter Pulsa

• Deskripsi :

• Semua orang membutuhkan pulsa dan bisnis ini sangat 
mudah dijalankan. Inilah kedua alasan mengapa ide bisnis 
berpotensi menghasilkan. Enaknya lagi era sekarang tidak 
perlu harus mengeluarkan modal besar untuk menjalankan 
bisnis ini.



IDE BISNIS 23: Berjualan Produk Herbal

• Deskripsi :

• Bisnis herbal saat ini menjadi bisnis yang digrandrungi. 
Bisnis ini memiliki potensi berkembang pesat karena 
masyarakat semakin teredukasi bahwa herbal berkhasiat 
untuk kesehatan tanpa harus terkena dampak kimia



IDE BISNIS 24: Membuka Jasa EO

• Deskripsi :

• Jasa EO bisa menjadi alternatif bisnis yang bisa Anda 
jalankan. Bisnis ini berpotensi sebab banyak event atau 
acara yang membutuhkan jasa EO ini untuk membantu 
terselanggaranya sebuah acara.



IDE BISNIS 25: Jasa Percetakan Undangan

• Deskripsi :

• Anda juga bisa menjalankan ide bisnis jasa percetakan 
undangan. Bisnis ini mudah, Anda tinggal mempertemukan 
jasa desain dan jasa cetak, Anda berperan sebagai orang 
yang mempertemukan supplier dan konsumen. Jika Anda 
sudah punya modal, Anda bisa membeli percetakannya 
sendiri.



IDE BISNIS 26: Jasa Guru Privat

• Deskripsi :

• Usaha ini tidak memerlukan modal 
besar. Hanya dengan modal skill Anda 
sudah bisa mendapatkan penghasilan 
untuk menjadi guru privat.

• Mengapa berpotensi?

• Bisnis ini berpotensi sebab edukasi 
anak menjadi kebutuhan mendasar 
setiap orang.



IDE BISNIS 27: Usaha Rental Mobil 

• Deskripsi :

• Rental mobil memang menjanjikan, namun modalnya juga 
harus tersedia, yaitu mobil. Jika Anda tidak punya modal, 
Anda juga bisa meminjam mobil rekanan untuk bisa 
disewakan. 

• Mengapa berpotensi?

• Era taksi online, bisnis travel dan wisata membuat usaha ini 
semakin potensial.



IDE BISNIS 28: Berjualan Kaos 

• Deskripsi :

• Kaos menjadi kebutuhan basic fashion 
dari banyak orang. Ide ini berpotensi 
untuk dijalankan.

• Mengapa berpotensi?

• Hampir semua orang adalah konsumen 
produk ini.



IDE BISNIS 29: Jasa Reparasi Tas & Sepatu 

• Deskripsi :

• Fashion menjadi ide bisnis paling 
potensial, apalagi bisnis pendukung, 
salah satunya adalah jasa reparasi

• Mengapa berpotensi?

• Pemain masih belum banyak, potensi 
pembeli cukup besar



IDE BISNIS 30: Berjualan Aksesories HP 

• Deskripsi :

• Berjualan aksesories HP relatif 
mudah, Anda bisa menjalankan 
ide bisnis ini, bahkan tanpa 
harus punya toko fisik (bisa 
dengan online)

• Mengapa berpotensi?

• Pengguna HP yg sangat besar



Ingin bergabung dengan hampir 20,000 member pebisnis? 
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Dapatkan berbagai materi & ebook GRATIS
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