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ABSTRAK
Berawal dari melihat barang- barang yang sudah tidak dipakai lagi seperti barang barang yang
terbuat dari besi, tembaga, plastik dan kertas,maka muncul ide untuk mengembangkan usaha
pengumpulan barang- barang yang sudah tidak dipakai tersebut, yang mana sering disebut barang
rongsokan. Tentu banyak yang tidak menyadari bahwa barang- barang tersebut mempunyai nilai harga
ekonomis yang sangat tinggi. Karena barang- barang tersebut bisa di daur ulang dan dapat dijadikan
barang yang baru kembali oleh perusahaan daur ulang. Menurut beberapa pemilik usaha ini mengaku
bahwa dirinya bukan lah tamatan dari s1 atau s2, mereka umumnya hanya sampai SD saja, tak disangka
dan tak diduga usaha ini bisa mengangkat tingkat ekonomi dari pemilik usaha rongsokan ini, umumnya
rumah pemilik tempat pengumpulan barang rongsokan tersebut dapat dilihat jelek dari depannya, tanpa
di sangka dan diduga ternyata di dalam rumahnya sangat mewah sekali.

Barang-barang rongsokan seperti plastik, kertas, tembaga, dan sebagainya banyak melimpah di
sekitar kita. Hal tersebut tanpa disadari menjadi sebuah peluang bisnis yang tidak hanya menggiurkan,
tetapi juga akan mendatangkan keuntungan lumayan. Meski terkesan ‘jorok’, namun perputaran uang
dalam bisnis ini lebih cepat dari usaha-usaha lainnya. Barang-barang rongsokan yang memiliki harga
jual tinggi antara lain besi rongsokan, kemudian plastik/ koran bekas. Untuk besi rongsokan memang
susah untuk didapat, berbeda dengan kertas/ koran bekas yang dapat dengan mudah ditemukan di
rumah-rumah ataupun perkantoran.
Bisnis ini bagi kebanyakan orang dikatakan bisnis “pemulung”, namun hasil dari bisnis ini bisa
disejajarkan dengan usaha-usaha lainnya yang lebih mentereng. Menurut seorang pengusaha barang
bekas Raisya yang selama ini membuka usahanya di kawasan Cimanggis, Depok, untuk membuka
usaha ini diperlukan kerja keras, semangat, dan positif thinking. Karena jika tidak, maka peluang bisa
diambil pihak lain yang juga menggeluti usaha dibidang yang sama. “Karena usaha ini bergulir terus.
Setiap hari ada saja barang baru yang datang untuk dibeli dari pengepul. Jadi, persaingan juga ketat,”
imbuhnya tanpa mau menyebutkan berapa keuntungan yang diperolehnya setiap bulan dari usahanya
ini.
Menjadi pengepul barang bekas memang memerlukan tekad dan berani malu, karena tidak
sedikit pula orang yang ragu dan merasa jorok dengan usaha semacam ini. Hal pertama yang harus
Anda lakukan adalah memiliki tempat penampungan. Kemudian setelah itu Anda hanya perlu mencari
informasi tentang harga beli dan jual barang-barang bekas di wilayah Anda, cari yang paling murah
harga belinya. Kemungkinan perbedaan harganya hanya 100 sampai 200 rupiah, tapi percayalah uang
receh itu nantinya yang membuat usaha anda besar apalagi bila transaksi nya sampai berton-ton.
Terlebih jika Anda menjalin sebuah kesepakatan dengan pengepul yang lebih besar dikota Anda,
apabila Anda sanggup menyediakan barang bekas dengan jumlah tertentu, kemungkinan besar Anda
akan diberi harga yang lebih murah sehingga margin keuntungan anda akan lebih besar.
Setelah itu Anda perlu promosi usaha Anda, baik itu melalui iklan baris di koran-koran dengan
ataupun dengan memberitahu ke orang-orang terdekat Anda tentang usaha yang dirintis ini. promosi
dari mulut ke mulut akan lebih efektif pastinya, bila hal tersebut dirasa masih kurang dan Anda masih
punya dana, tidak ada salahnya buat selebaran pemberitahuan yang disebar disekitar rumah Anda.
Selebaran ini cukup dari kertas buram biasa tetapi dengan bahasa yang menarik. Cantumkan nama,
alamat Anda, no telp, dan kesediaan Anda untuk mengambil barang2 bekas dari pelanggan dengan
harga yang pantas.
Kunci untuk sukses dalam usaha ini adalah sabar, karena proses ini memang tidak instan,
seorang anak umur 18 tahun di kota Malang mulai merintis bisnis ini dengan modal hanya 300rb dari
uang tabungannya, harus menunggu selama 1 bulan lebih untuk mendapatkan pelanggan pertamanya,
dan usahanya kini ber omset 20 sampai 25 juta dalam 1 bulan, transaksi dalam sebulan mencapai 2
sampai 3 ton barang-barang bekas. Jadi, ingat juga rumus ‘kalau ada satu, berarti ada dua’, sehingga
Anda harus menunggu pelanggan pertama muncul, karena pasti berikutnya ada pelanggan kedua.
Bisnis yang dijalankan oleh Andi Bustang sebenarnya warisan dari ayah mertuanya yang
bernama H. Muhtar. Dibawah perusahaan CV. Karya Baru, bisnis tersebut diambil alih olehnya empat
tahun lalu setelah ayah mertuanya tersebut meninggal. Ditangan H. Muhtar, bisnis tersebut telah
berjalan selama 16 tahun.
Berdasarkan informasi dari mertuanya, Andi Bustang menyebutkan bahwa H. Muhtar adalah
orang yang pertama memulai bisnis tersebut di Sidrap. Setelah melihat keberhasilan usaha tersebut,
saudara kandung H. Muhtar ikut menggeluti bisnis tersebut hingga tersebar di beberapa wilayah di
Sidrap.

Oleh ibu mertuanya Hj. Sasmiah, pengelolaan CV. Karya Baru tersebut sepenuhnya diserahkan
kepada Andi Bustang. Di tangannya, kerajaan bisnis rongsokan tersebut makin diperluas hingga ke
beberapa kabupaten di sekitar Sidrap seperti Pinrang, Soppeng, Pare-pare, Sengkang, Enrekang dan
Bone.
Dengan adanya perluasan usaha tersebut, kini Andi Bustang mempunyai kurang lebih seratus
orang karyawan. Pada umumnya karyawan yang direkrut adalah transmigran dari Jawa, namun
demikian penduduk lokal pun banyak yang bekerja di perusahaan Andi Bustang.
Dalam satu bulan, CV. Karya Baru berhasil mengumpulkan besi tua sebanyak 50 ton. Besi-besi
tersebut dibeli dari warga di beberapa kabupaten dengan harga rata-rata Rp1800 per kilo. Selain dibeli
oleh karyawan Andi Bustang, besi tua tersebut juga dapat ditukar dengan mainan anak-anak, barang
pecah bela, dan berbagai peralatan dapur.
Besi-besi tua yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian di jual ke penampungan di
Makassar dengan harga rata-rata Rp2000 per kilo. Menurut Andi Bustang, barang rongsokan tersebut
harus dijual ke seorang langganan tetap. “Jika tidak, pembeli akan mempermainkan harga seenaknya,
sehingga kita bisa rugi karena harga penjualan kita jauh lebih murah dari harga pembelian,” jelas Andi
Bustang.
Berkat bisnis barang rongsokan tersebut, dalam satu bulan CV. Karya Baru bisa membukukan
keuntungan bersih sekitar Rp5 hingga Rp6 juta. Menurut Andi Bustang, keuntungan sebanyak itu bisa
dicapai dengan beberapa syarat.

“Kita harus punya karyawan yang selalu mencari barang rongsokan
itu, modal atau uang untuk membeli barang rongsokan itu, mobil pengangkut ke penampung di
Makassar, dan yang tidak kalah penting adalah pembeli tetap,” jelas ayah dua orang balita tersebut.
Berawal dari usaha yang dirintis oleh H. Muhtar tersebut, enam orang anaknya kini
mendapatkan modal untuk membuka usaha sendiri. Seperti usaha yang dijalankan oleh Hj. Maryam,
istri Andi Bustang. Mendapatkan modal usaha dari usaha ayahnya, kini Hj. Maryam membuka usaha
penjualan pakaian jadi di Pasar Sentral Pangkajene Sidrap.
Selain itu, lima saudaranya juga membuka usaha perdagangan di ibu kota Sidrap berdasarkan
modal yang didapatkan dari usaha ayah mereka. “Alhamdulillah, semuanya berawal dari usaha barang
rongsokan yang biasanya tidak pernah diberi nilai oleh warga,” ungkap Andi Bustang.
Bisnis yang beralamat di Jalan Anoa Pangkajene tersebut juga berhasil meningkatkan taraf
perekonomian keluarga H. Muhtar. Terbukti dengan rumah permanent yang mereka tempat sekarang ini

dengan luas 6x10 meter persegi, dengan dua lantai. Selain itu, bapak dan ibu mertua Andi Bustang juga
telah menunaikan ibadah haji. “Istri saya sendiri, telah menunaikan ibadah haji sejak kelas satu sekolah
menengah atas,” lanjut Andi Bustang.
Namun demikian, suami Hj. Maryam tersebut tetap berangan-angan untuk terus
mengembangkan usaha tersebut. Namun keinginan itu harus dipendamnya dulu karena dibutuhkan
modal yang sangat besar untuk membeli barang-barang rongsokan tersebut.
Andi Bustang berharap ada lembaga yang bisa memberinya pinjam modal dengan persyaratan
dan bungan yang ringan. “Saya pernah mendengar Kementerian Usaha Kecil dan Menengah bisa
memberikan bantuan untuk usaha seperti ini, namun tidak tahu bagaimana cara mendapatkan dan
prosedurnya seperti apa?” jelas penerus CV. Karya Baru itu.
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