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Tabloid simple ini adalah bentuk inisiatif kami selaku Admin, untuk menyampaikan
banyak hal hal positif yang dapat memberikan inspirasi kepada sesama member 
Group

Semoga Kami Team Admin bisa istiqomah dalam meneruskan menyampaikan
kebaikan dari member” baik disini.

Dan semoga semakin banyak Member Wirausaha yuuk yang berbagi Inspirasi dan 
Pengalaman serta usaha nya secara positif. 

Serta Doa saya, semoga banyak Terlahir Wirausaha Wirausaha Baru dari Member 
Wirausaha Yuuk !



DAFTAR ISI :

• INSPIRASI PELUANG & PERJALANAN USAHA

• Anesya : Peluang usaha Jamur

• Yoshi Shiyo : Peluang usaha Maggot 

• HALF PRENEUR [Usaha sambil Bekerja]

• Cak Iman Adika : Usaha Tutut

• BERBAGI PELUANG KERJASAMA

• Bejo Supriyatna : Usaha Celengan Gypsum

Disclosure
❑ Semua member Wirausaha Yuk yang tercantum

disini sudah kami kontak dan bersedia untuk profile 
nya di tampilkan dalam mini Tabloid ini

❑ Serta bersedia juga dengan murah hati untuk
berbagi ide saling bertanya jawab

❑ Semoga bisa menjadi sinergi untuk member lainnya



(5) WIRAUSAHA Yuk!! | Mungkin ada yang tidak percaya usaha
hanya menggunakan uang Rp 26.000 saja | Facebook

INSPIRASI PELUANG & PERJALANAN USAHA

https://www.facebook.com/groups/WIRAUSAHA.YUK/permalink/5581458618544058


(5) WIRAUSAHA Yuk!! | ini salah satu usaha
sy gaesss...maggot kering buat pakan
ikan,sugar glider n reptile jg bs.. | Facebook

INSPIRASI PELUANG & PERJALANAN USAHA

https://www.facebook.com/groups/WIRAUSAHA.YUK/permalink/5595038913852695/


HALF PRENEUR 
[Usaha sambil
Bekerja]
Buat yg sering nanya modal sekian bs buat usaha apa ya?..

Sy modal 350rb,keuntungan bersih minim 3 jt/bln.

Ambil dr petani 100 kg, 3 rb/kg x 100 = 300 rb, bbm motor 
+ beli makan minum 25 rb + 25 rb. Total modal 350 rb.

Jual ke pedagang 8 rb/kg, ecer 10 rb/kg.

8 rb x 100 = 800 rb. Untung bersih 450 rb. Rata" seminggu
minim 2 kwintal. Seminggu untung 900 rb. Sebulan 900 x 4 
= 3,6 jt. Modal tetap 350 rb an.

Itu yg sy bahas kondisi sekarang ya. Klo dulu baru merintis, 
seminggu cuma laku 50 - 70 kg aja. Ya semua butuh
proses.

Koo tetap semangat & tdk menyerah, pasti akan
menemukan hasilnya.

Intinya pekerjaan itu byk jika mau.

Yg menganggap sulit cari kerja itu sebenarnya org 
gengsian, dan pilih pilih.

Ini statusnya kerja sampingan ya, kerjaan utama sy adalah
karyawan kontrak pabrik meter air.

(4) Cak Iman Adika | Facebook

https://www.facebook.com/cahya.adika




HALF PRENEUR [Usaha sambil Bekerja]   - Cak Iman Adika

• Sebagai admin, saya menilai beliau adalah sosok yang humble dan sangat 
terbuka berbagi ilmu dan perjalanan usahanya

• Usahanya adalah usaha sampingan sambal bekerja sebagai karyawan di 
sebuah perusahaan swasta

• Dilihat dari postingannya, cak Iman ini banyak sekali peluang peluang usaha
yang dijalankan nya, mulai dari buat parcel murmer buat lebaran, buat
percetakan saat musim nikahan, dan yang paling konsisten adalah
perjalanannya dalam usaha Tutut nya

• Jejak yang bisa di tiru dari Cak Iman adalah, usaha sampingan itu bisa apa
saja idenya, tidak harus yg umum gitu gitu saja, banyak peluang kreatif
yang bisa dijalankan bahkan sambal tetap bekerja dan pendapatannya pun 
tidak bisa di anggap enteng



BERBAGI PELUANG 
KERJASAMA

usaha produksi asbak dan celengan
sejak tahun 2000
jual cetakan silikon
pelatihan usaha gratiss

Mau buka usaha takut gagal?

Saya ajari produksi celengan karakter bahan
gypsum sampai berhasil gratis..mau

Cara buatnya mudah dicetak pasti bisa

Cara jual produknya juga mudah tinggal titip jual
ke banyak toko tanpa batas kadaluarsa

Diajari cara jual produknya.

Minat silakan wa saya kirim video tutorialnya
gratis 087837860806

Lok desa kuwayuhan kec Pejagoan kab kebumen
Jawa tengah 54361

(3) Beja Supriyatna | Facebook

Click Link ke Tautan

(3) WIRAUSAHA Yuk!! | Namanya ibu Sugiarti difabel
amputasi kaki karena laka lantas | Facebook

https://www.facebook.com/groups/108305832526058/user/100002089988873
https://www.facebook.com/groups/WIRAUSAHA.YUK/permalink/5626810567342196/


(3) Beja Supriyatna | Facebook

https://www.facebook.com/groups/108305832526058/user/100002089988873


BERBAGI PELUANG KERJASAMA      Beja Supriyatna

• Sebagai admin, saya menilai beliau adalah sosok yang humble dan sangat 
terbuka dan mendedikasikan dirinya untuk berbagi ilmu dan berbagi usaha.

• Saya kenal beliau mulai dari postingannya di member area sampai saat
kalau tidak salah usaha beliau di liput salah sastu media tv swasta.

• Usaha celengan karakter nya sudah di tekuni mulai tahun 2000, dan sudah
banyak juga kegiatan berbagi / training usaha celengan karakter di 
lakukannya

• Peluang usaha ini cocok untuk pemula yg ingin memulai usaha tanpa takut
rugi yang berlebihan, hanya dengan modal beberapa ratus ribu anda dapat
training gratis, dapat cetakan dan bisa belanja gypsum / material sendiri
untuk kelangsungan usaha anda

• Diajari cara produksi nya secara gratis sampai berhasil, yang jauh dari TKP 
bisa WA, dan nanti bisa dikirim video tutorialnya gratis 087837860806



PENUTUP

Demikian 4 Orang member Hebat di Wirausaha
Yuuk, yang bisa kita share bulan Agustus 2022 ini

Semoga bisa menginspirasi dan menambah
semangat rekan rekan untuk lebih gass dan sat- set 
mengejar mimpi dan Target Wirausaha nya

Masih banyak member member hebat yang belum
di ulas dan ditampilkan dalam majalah sederhana
ini, semoga bulan depan kita bisa tampilkan dan 
sampaikan

Tak Lupa, mohon doanya agar kami, Team Admin 
selalu diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam
usaha dan pekerjaan serta dalam kemampuan kami 
menjaga Group Wirausaha Yuuk

Terimakasih dan salam Sukses Wirausaha Yuuk

Wassallamualaikum wr. wb

Beranda - Wirausaha yuk

Ingin masuk dalam artikel kami ?
Anda bisa sampaikan materi success story anda ke kami

www.wirausahayuk.com

https://wirausahayuk.com/
http://www.wirausahayuk.com/

