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PENDAHULUAN
Jum’at  pagi  kemaren,  saya  yang  lagi  galau  dengan  berbagai  masalah  pribadi  dan 
masalah interaksi saya terhadap lingkungan kerja dan prospek pekerjaan ke depan, 
mengambil kesempatan untuk bisa menemui Boss saya dan meminta nasehat-nasehat 
berkenaan  dengan  rencana-rencana  saya  dalam  pekerjaan  dan  berwirausaha  serta 
mengenai banyak hal yang berhubungan dengan perusahaan kita.

Dalam  salah  satu  paparannya,  setelah  menyinggung  analisa  SWOT  (Strength, 
Weakness, Oportunity dan Threat) suatu analasi yang sangat tepat dilakukan sebelum 
memulai suatu kegiataan usaha atau bisnis.

Analisa SWOT adalah analisa yang mengarahkan kepada kita untuk mengenali dan 
memahami dengan sebenar-benarnya  akan diri  kita,  akan Kekuatan (Strength)  dan 
Kelemahan  (Weakness)  kita.  Baru  setelah  kita  benar-benar  mengetahui  kekuatan-
kekuatan,  kelebihan-kelebihan,  kelemahan-kelemahan  dan  kekurangan-kekurangan 
kita,  kita  bisa  melanjutkan  dengan  melongok  ke  depan  melihat,  mengamati  dan 
menganalisa  peluang-peluang  usaha  (Oportunity)  serta  menagkap  dan  mengamati 
ancaman-anacaman (Threat) dalam peluang usaha yang hendak kita bangun tersebut.

Kata  Boss,  orang-orang  kita  ini  (tetangga,  teman-teman,  saudara  setanah  air 
Indonesia) tidak mau menjadi  Pioneer (pelopor), lebih suka mengikuti suatu usaha 
atau bisnis yang telah jalan dan sukses. Ada Wartel sukses, tetangganya ikut-ikutan 
mendirikan Wartel pada jarak yang tidak terlalu jauh, terus mengusik dirinya untuk 
ikut-ikutan mendirikan wartel  juga  di  depan rumahnya.  Demikian ini  yang terjadi 
hampir di semua jenis usaha dagang di negeri kita. Mereka lebih suka ikut-ikutan dari 
pada mencari peluang baru yang benar-benar belum pernah di garap oleh orang lain.

Sementara  itu kita  sering  membaca atau mendengar,  bahwa untuk menjadi  sukses 
dalam bisnis seorang Pengusaha/ Wiraswastawan harus berani memulai sesuatu yang 
baru dan sesuatu yang berbeda (mempunyai perbedaan) dengan usaha lain yang telah 
ada. Seperti pak Sosro yang mengawali bisnis berangkat dari impiannya bahwa suatu 
ketika semua orang Indonesia akan minum the dalam sebuah botol, yang sekarang 
‘dream come true’ dengan the botol  sosro-nya  yang tersebar  di  seluruh tanah air. 
Contoh lain adalah produk air mineral Aqua, minuman berkarbonasi Coca Cola, atau 
MC Donald dan sebagainya.

Tulisan ini lebih jauh akan menjelaskan secara singkat bagaimana melihat peluang 
bisnis dari kebutuhan manusia dari bangun tidur hingga tidur kembali, bagaimana 



memilah dan menganalisa bisnis apa yang belum ada yang mengerjakannya, serta tips 
menindaklanjuti peluang yang telah dipilih atau dirumuskannya.

Melihat Peluang Bisnis dari Kebutuhan Manusia
dari Bangun Tidur hingga Tidur Kembali
(M. Munir, 191107)

Seperti disebutkan di muka, orang-orang kita ini tidak mau atau tepatnya tidak berani 
menjadi  Pioneer (pelopor), lebih suka mengikuti suatu usaha atau bisnis yang telah 
jalan dan sukses. Seperti ada orang sukses usaha wartel yang lain pada ikut-ikutan, 
ada tetangga berhasil membuka warung tenda dirinya ikut juga buka warung tenda di 
depan rumahnya, dan sebagainya yang menjadikan mereka tidak semakin laris malah 
semakinmelemahkan.

Bandingkan  dengan  orang-orang  Chinesse,  mereka  sebelum  memulai  usaha  atau 
sebelum mnenetapkan barang apa yang akan dijual, mereka terlebih dulu menganalisa 
apa saja kebutuhan masyarakat di sekitarnya (yang akan menjadi pangsa pasarnya) 
dari bangun tidur hingga kembali tidur. Dari sederetan kebutuhan mereka itu mana 
yang belum disediakan oleh orang lain atau mana yang tiap hari  dibutuhkan oleh 
mereka,  maka  jenis  barang  itulah  yang  akan  disediakan  oleh  pebisnis-pebinis 
Chinesse tersebut. 

Berikut mari  kita gali  lebih jauh apa saja  yang menjadi  kebutuhan orang-orang di 
sekitar kita terutama yang bersifat  konsumtif dari mulai bangun tidur hingga tidur 
kembali, untuk selanjutnya diidentifikasi dan diklasifikasi mana yang dapat ditangkap 
sebagai peluang usaha baru yang ‘pertama’ dan ‘unik’.

Pertama,  dari  mulai  bangun  manusia  hendak  menuju  kamar  mandi,  maka  untuk 
keperluan di kamar mandi (untuk mandi dan sebagainya) orang-orang mebutuhkan: 
sabun,  sikat gigi,  pasta gigi,  sampu, alat  cukur kumis,  deterjen,  sabun colek, obat 
kumur, sikat WC, pengharum kamar mandi, pembersih lantai, dan handuk.

Kedua, sehabis dari kamar mandi orang-orang pada umumnya ganti pakaian untuk 
kegiatan kerja ataupun kegiatan lainnya di hari itu, maka orang-orang pada umumnya 
membutuhkan: pakaian dalam (underwear) meliputi celana dalam, kaos dalam, bra, 
stocking,  baju,  celana,  rock,  longdress,  sepatu  (sepatu  anak,  sepatu  ABG,  sepatu 
dewasa, sepatu wanita, sepatu olah raga, sepatu kerja yang khusus, sepatu mandor, 
sepatu polisi/tentara/satpam, dsb.), sandal, kaos kaki, semir sepatu, tali sepatu, tas (tas 
sekolah anak putra dan putri, tas kuliah, tas remaja putri, tas ibu-ibu untuk kerja, tas 
kerja bapak-bapak, tas kuliah cowok, tas ibu-ibu untuk ke pasar, dlsb.). 

Sedangkan untuk busana meliputi antara lain: busana muslim dengan berbagai ragam 
variasinya,  busana kerja  kantoran,  busana seragam PNS,  seragam dewan,  seragam 
polisi pamong praja, busana pegawai rumah sakit, seragam guru dan dosen, seragam 
anak  mulai  dari  TK sampai  dengan  Mahasiswa  Diploma-III,  seragam alamamater 
perguruan tinggi, pakaian kuliah yang sangat bervariasi, seragam olah raga mulai dari 
anak  TK  sampai  dengan  pegawai  pemkot,  seragam  tukang  kebersihan  (pasukan 
kuning), seragam montir/ bengkel, seragam pegawai bank, seragam polisi, seragam 
tentara,  seragam   satpam,  seragam  PMK,  seragam  pegawai  perhutani,  seragam 



pegawai  pasar,  seragam  karyawan  toko,  seragam  tukang  kebun,  seragam  hansip, 
seragam tukang parkir, seragam seragam sopir bus, seragam sopir angkot, seragam 
sopir  taksi,  seragam tukang  ojek,  seragam masisis  dan  awak  kereta  api,  seragam 
pedagang asongan, seragam penjual koran, seragam anak-anak panti asuhan, seragam 
tahanan/ napi, pakaian anak, pakaian abg, pakaian petani, pakaian nelayan, pakaian 
pedagang di pasar, dan sebagainya. 

Atau untuk jenis seragam bisa juga disebutkan di sini, seragam jamaah pengajian atau 
majlis taklim, seragam jamaah tahlil atau jamaah yasinan, seragam jamaah sholawat 
nabi, seragam grup orkes melayu/ dangdut, seragam grup orkes gambus, seragam grup 
jafin, seragam grup qosidah, dan lain sebagainya, tentunya masih banyak profesi yang 
spesifik dengan seragam khusus pula yang masih bisa digali lebih jauh.

Ketiga, masih serangkaian dengan ganti pakaian, maka hal lain yang rutin dilakukan 
oleh  orang-orang  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  tua  maupun  muda,  dewasa 
maupun anak-anak adalah berdandan atau merias penampilannya. Maka dalam hal ini 
barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya antara lain: (a) Yang digunakan untuk 
berbagai usia (umum): parfum, gunting kecil, pemotong kuku, (b) Yang khusus untuk 
bapak-bapak  kebutuhan  riasnya  adalah:  minyak  rambut,  parfum,  semir  rambut, 
pencukur kumis atau jenggot, gunting kecil, pemotong kuku, dan lain-lain. (c) Untuk 
ibu-ibu dan remaja dewasa putri: 

Ketiga, seusai ganti pakaian orang-orang pada umumnya makan pagi (sarapan) baik di 
rumah maupun di warung, rumah makan, restoran, atau paket catering. Maka untuk 
kebutuhan sarapan pagi ini termasuk makan siang makan malam, makan santai atau 
wisata  kuliner  atau  makan  tak  terjadual.  Kebutuhan  konsumtif  orang-orang  untuk 
sarapan pagi di rumah (masak sendiri) pada umumnya meliputi: elpiji, minyak tanah, 
beras, lauk (tempe, tahu, ayam, bebek, daging kambing, daging sapi, ikan asin, ikan 
lele,  ikan  segar  lainnya,  sarden,  bakso,  sosis,  udang,  jamur,  dll.),  sayur-mayur 
(sebanyak  jenis  sayurnya  maupun  jenis  menu  masakan  sayur  tersebut),  minyak 
goreng, bumbu masak (garam, gula,  kecap manis, kecap asin, sambal instan, saus, 
terasi,  cabe  rawit,  besar,   bawang  merah,  bawang  putih,  lengkuas,  kunyit,  daun 
seledri, daun bawang muda, penyedap baik tunggal maupun yang sudah racikan, dll.), 
bumbu masak instan (nasi goreng, rawon, kare, sup, rendang, dll), mie instant rebus 
mau goreng, mie biasa, bihun, krupuk, buah-buahan (pisang, semangka, melon, apel, 
jeruk, anggur, mangga, rambutan, pepaya, klengkeng, manggis, duren, strowberi, leci, 
dll), susu instan maupun susu segar, susu untuk anak-anak, susu untuk remaja dan 
susu untuk manula,  sirup,  teh  dengan berbagai  jenisnya,  air  mineral  (galon,  botol 
besar, tanggung dan botol kecil), kopi (kopi tubruk, kopi instan dengan berbagai jenis 
dan  merk  kegemarannya),  makanan dan minuman suplemen untuk kesehatan,  dan 
sebagainya.

Untuk  yang  sarapan  dengan  makanan  catering,  maka  jenisnya  yang  ada  adalah: 
sebanyak  jenis  menu  masakan  yang  bisa  disediakan,  jenis-jenis  layanan  makanan 
catering  dari  cara  pengirimannya,  cara  kombinasinya,  masak  di  tempat  kost  atau 
masak di rumah usaha catering, paket mingguan atau bulanan, sehari 2 kali atau tiga 
kali, dan lain sebagainya.

Untuk  yang  sarapan  dengan  cara  makan  di  luar  (di  warung  nasi,  rumah  makan, 
restoran dan sebagainya), jenisnya sebanyak jenis usaha tersebut, jenis menu masakan 



yang bisa dijual, dan jenis modifikasi layanan yang dapat diberikan oleh pengusaha 
rumah makan dan sejenisnya.
 
Keempat,  Sesaat  setelah  sarapan,  sebagian  orang  ada  yang  menyempatkan  diri 
membaca koran, majalah atau buku-buku ringan, maka kebutuhan orang-orang pada 
umumya adalah :  koran harian pagi,  koran harian umum, koran segmnetasi  sesuai 
profesi  orang  per  orang,  koran  pendidikan,  koran  kampus,  karan  dan  buletin 
periklanan (advertising) baik seluas kota maupun propinsi, tabloid mingguan, tabloid 
wanita,  keluarga  muslim,  tabloid  atau  majalah  hobbi  (seputar  burung,  bunga, 
komputer,  motor,  olah  raga,  masak,  musik,  entertainment,  agroindustri,  buku, 
hanphone, busana, rumah, bahan bangunan, interior rumah, eksterior rumah, alat-alat 
musik, alat-alat pesta, pesta pernikahan, meniti karir, panduan bekerja optimal, salon 
rambut, salon wajah, interior mobil, eksterior mobil, merangkai bunga, keterampilan, 
wirausaha,  bisnis  home indutry,  politik,  pecinta  alam,  bisnis  barang-barang bekas, 
akord musik, bina vocal dan paduan suara, bina prestasi remaja, bina balita sehat, bina 
anak  berprestasi,  terampil  di  usia  senja  atau  masa  pensiun,  pembinaan  menulis, 
pembinaan  mengarang,  seni  lukis,  seni  tari,  seni  suara,  seni  kepenyiaran  atau 
pembawa acara atau mc, seni pidato, seni puisi dan sastra, seni pahat, seni batik, kiat 
sukses, dsb.), 
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