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eBook ini dibuat untuk Anda 
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Haruskah Perempuan 
Berbisnis?
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Menurut saya jawabannya adalah, IYES BANGET!
Sejak dulu, ada perempuan yang masih pelajar 

tapi suka jualan hal receh, seperti stiker bergambar, 
atau perangko unik, dan lain-lain, kan, ya? Meski 
receh tapi hepi punya uang jajan tambahan dari 
keringat sendiri.

Saya juga sering ketemu perempuan yang masih 
single atau bahkan yang masih jadi mahasiswi tapi 
punya bisnis, lo.

Terus, saya juga suka dapat curhat:
- Teh, saya kapok berbisnis. Habisnya, sudah 

punya pelanggan, eh, suami dinasnya pindah kota => 
eit, sekarang sudah ada solusi yaitu bisnis online, 
Mak.

- Teh, setelah resign dan jadi Ibu Rumah Tangga 
atau IRT, kayaknya ada yang hilang gitu => soalnya 
Mamak terbiasa produktif, tuh.

Nah, contoh-contoh nyata di atas itu sebenarnya 
menunjukan kalau PEREMPUAN itu pasti PRODUKTIF. 
Salah satu cara agar terus produktif meski mungkin 
di rumah saja, ya BERBISNIS lah.
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Soalnya, ketika Mamak berbisnis, maka dituntut 
belajar lagi dan terus cari ilmu. Baik itu belajar 
mengurus organisasi atau perusahaan, belajar 
mengenal karakter konsumen yang macam-macam, 
dan lain sebagainya.

Jadi, sebenarnya BERBISNIS ONLINE itu MUDAH, 
karena:

Satu, bisa dikelola di mana saja.
Hari gini, banyak banget peluang berbisnis 

online yang bisa dikelola dari mana saja, termasuk 
di rumah saja.

Misalnya:
Jadi marketer, yang enggak harus nyetok barang, 

enggak rempong mengurus pengiriman barang, cuma 
modal ponsel juga bisa.

Dua, ilmu bisnis itu banyak dan bisa belajar 
lewat online. 

Nah, seperti Mamak di sini, sudah selangkah 
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lebih maju karena belajar.
Apalagi, belajar bisa cuma modal ponsel aja. 

Kemudian, bisa diakses kapan saja kan materinya?
- Baru bisa belajar malam pas anak sudah tidur 

=> juga bisa.
- Baca materi sambil menunggu anak di sekolah 

=> bisa juga.

Tujuan berbisnis meski berbeda tapi saya yakin 
Anda sepakat dengan ini:

Satu, mengisi waktu produktif. 
Hari gini, sudah enggak jaman IRT pada 

nongkrong terus gosipin orang lain.
Sekarang, IRT pada sibuk di dalam rumah dengan 

berbisnis.
Tentunya, sibuk yang positif, kan.
Tapi, boleh kok sesekali ikut ngegosip, tapi 

sambil nawarin dagangan, ya, hahaha tetap promosi 
gitu.
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Dua, menambah jumlah teman. 
Iye, banyak kok IRT yang berbisnis.
Jadi, Emak jangan merasa sendiri, ya.
Coba masuk ke komunitas bisnis yang ada IRT-

nya, jadi merasa semangat, lo.

Tiga, me-time? Iyes, meski rempong. 
Setuju enggak, kalau sebenarnya berbisnis itu 

bisa jadi ajang ME-TIME emak-emak.
Apalagi, kalau pas mengurus bisnis enggak 

lagi dirempongin sama anak, ya.
Hehehe ... rasanya, Emak bebas berekspresi, 

mengeluarkan ide, atau mengurus bisnis tanpa 
memikirkan sejenak soal rumah tangga. Me-time 
enggak tuh?

Empat, penghasilan yang tak terbatas. 
Iya, lo.
Hanya lewat berbisnis, membuat Emak bisa 

punya PENGHASILAN YANG TIDAK TEBATAS.
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Beda ya dengan jadi karyawan, kan pasti setiap 
bulan dapat gaji sekian rupiah.

Kalau pebisnis? Terseraaaah, mau berapa? 
Hohoho.

Coba tanya kepada diri sendiri: senang enggak 
sih punya penghasilan sendiri, yang didapatkan dari 
kerja keras sendiri? Meski punya tim bisnis juga, tapi 
kan tidak dari pasangan gitu. Senang, kan?

Jadi apa tujuan Anda berbisnis?



Apa yang 
Harus Dilakukan 

jika akan 
Terjun ke Bisnis?



Rahasia Bisnis Laris Manis8

Sudah tahu ya, kenapa perempuan harus 
berbisnis?

Dan, pasti pada setuju kan?
Lalu selanjutnya adalah: bagaimana bisa merintis 

bisnis?

Oke, Anda bisa melakukan langkah-langkah 
berikut ini:

Satu, memiliki MOTIVASI.
Sebelum terjun berbisnis, Emak harus punya 

MOTIVASI TERTINGGI UNTUK BERBISNIS.
Misalnya:
-  Ingin punya penghasilan buat bisa pergi umroh 

sekeluarga.
- Ingin setiap bulan kasih ke orang tua dari 

keringat sendiri.



Rahasia Bisnis Laris Manis 9

-   Ingin membantu suami cepat lunas cicil rumah.
-   Dan seterusnya.
Catat dan pajang motivasi tersebut. Ketika Emak 

malas berbisnis, coba baca kembali motivasinya agar 
semangat berbisnis.

Motivasi apa yang Anda miliki untuk memulai 
bisnis?
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Dua, siapkan MINDSET pebisnis.
Untuk menjadi pebisnis, maka Anda harus siap 

berada di ZONA TIDAK NYAMAN.
Soalnya, Anda akan mendapatkan penghasilan 

yang tidak pasti setiap bulannya.
Selain itu, menjadi pebisnis harus siap menjalani 

PROSES, karena sukses bisa diraih karena proses, 
bukan instan.

Mindset positif apa yang Anda siapkan untuk 
memulai bisnis?
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Tiga, tentukan akan BERBISNIS APA?
- Apakah Anda akan berbisnis menjual produk 

atau menawarkan jasa?
- Jika produk, akan menjual barang apa?
- Apakah Anda menjadi produsen, atau reseller?
- Jika jasa, akan menawarkan jasa apa?

Bisnis apa yang akan Anda jalankan?
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Empat, siapa TARGET MARKET Anda?
Siapa saja yang mungkin akan mau membeli 

produk atau jasa Anda?
Terkadang, mencari target market adalah hal 

yang susah bagi pebisnis pemula.
Kalau saya menyarankan, Emaklah target market-

nya.
Misalnya, Emak adalah IRT, maka jual produk 

atau jasa yang akan dibeli oleh IRT juga.

Siapakah target market Anda?
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Lima, kenali apa KELEBIHAN dan KEKURANGAN 
bisnis.

Catat juga:
- 10 kelebihan bisnis Emak,
dan 
- 10 kelemahan bisnis Emak.
Minimal harus 10, tapi lebih dari 10 malah bagus.

Sebutkan kelebihan bisnis Anda!

Sebutkan kelemahan bisnis Anda!
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Enam, kenali KOMPETITOR. 
Buat catatan:
- Siapa saja kompetitornya.
- 10 kelebihan kompetitor.
- 10 kelemahan kompetitor.

Sebutkan 5 kompetitor dan apa saja kelebihan 
serta kekurangannya.

Setelah melihat kompetitor apa perbaikan bisnis 
yang akan Anda lakukan?
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Tujuh, buat rencana KEUANGAN. 
Misalnya:
- Modal awal berapa?
- Dana untuk promosi berapa?
- Dana untuk operasional berapa?
- dan lain-lain.

Buatlah rencana keuangan bisnis Anda!
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Delapan, PROGRAM PROMOSI apa yang 
dilakukan.

Buat rencana, promosi apa yang akan dilakukan.
Contoh:
- Membuat status jualan 5x per hari.
- Sharing sambil info bisnisnya setiap hari.
- Dan lain-lain.

Program promosi apa yang akan Anda lakukan?
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Sembilan, buat TARGET OMZET.
Tujuannya, agar Emak semakin terpacu untuk 

bisa meraih target tersebut.
Beda jika Emak tidak punya target, maka akan 

mengelola bisnis asal-asalan.
Kalau untung ya hepi, kalau sepi ya sudah nasib. 

Duh jangan gitu, ya, Mak.
Katanya pengin laris manis? Ya harus punya 

target.

Berapa target omzet yang akan Anda kejar per 
bulannya dan per harinya?

Kesembilan hal yang saya tulis di atas adalah 
yang saya lakukan dalam bisnis yang saya jalankan. 

Nah, susunlah pertanyaan saya di atas menjadi 
peta bisnis Anda.
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Konsep Bisnis 
yang Bikin Laris
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“Teh, saya mau jualan ini karena lagi booming,” 
kata emak pebisnis.

Tapi ketika sudah enggak booming, eh, Emak 
tadi ganti bisnis lain.

Capek enggak Mak, ganti-ganti bisnis?
Jadi, pilih 1 bisnis dan fokus di bisnis itu dulu.

Soalnya, bisnis apa pun pasti laris, asal:

Satu, Tahu apa nilai lebih produknya?
Nilai produk itu hal unik di produk Anda, dan 

tidak ada di kompetitor.
Misalnya:
Handsock Indblack itu punya nilai seperti 

otomatis membuat konsumen sudah berdonasi, 
diproduksi terbatas jadi eksklusif, dan lain-lain.

Sudah tahu apa nilai lebih bisnisnya?
Ya tinggal tonjolkan saja nilai tersebut.
Nilai produk kan tidak ada di kompetitor, 

jadi konsumen pasti balik order ke Anda karena 
punya nilai tadi.
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Apa nilai lebih produk Anda?

Dua, fokus jualan itu dulu.
Anda harus FOKUS DI SATU BISNIS.
Kadang, lihat bisnis teman kok jualannya laris => 

langsung banting setir, hiks.
Bersabarlah sejenak, Mak.
Ketika Anda fokus di 1 bidang, akan lebih paham 

bagaimana bisa maksimal.

Mau fokus jualan apa?
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Tiga, bikin promosi yang sesuai dengan target 
market.

Coba buat promosi yang memang akan disukai 
oleh target market.

Contoh:
- target market adalah IRT => maka promosinya 

di status FB karena IRT banyak yang pakai FB.

Bisa juga, Anda membuat PROMO HARIAN.
Contoh:
Tanggal 1 => promo buy 1 get 1.
Tanggal 2 => promo free ongkir.
Tanggal 3 => promo diskon.
Dan seterusnya.
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Empat, luruskan niat memberi solusi.
Setiap melakukan prospek, Anda harus meluruskan 

niat.
Contoh:
Awalnya niat ingin closing => ganti niat 

silaturahmi. 
Mungkin, hari ini enggak closing, tapi karena 

terus bersilaturahmi, eh, tanpa promosi malah 
datang orderan. Hasyeeek!

Promo harian apa yang akan dilakukan?
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Lima, sering sharing.
Iya, pola ini yang saya lakukan dan terbukti 

berhasil closing bertubi-tubi.
Saya, konsisten sharing, di grup WA atau meski 

lewat status FB. Dengan sering sharing, maka pelan-
pelan akan membentuk personal branding saya 
sebagai pebisnis Indscript. Jadi, ketika butuh produk 
buat emak pebisnis, ya langsung ingat Indscript.

Tema sharing apa yang akan Anda angkat?
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Enam, terus membuat inovasi.
Saya selalu membuat inovasi, misalnya:
Dulu membuat modul Metrik buat pebisnis atau 

siapa saja agar bisa meraih target.
Lalu, pernah membuat Agenda buat emak-emak 

pebisnis.
Juga, terbaru modul membuat Rancangan Bisnis, 

buat Pebisnis MLM, buat merekrut reseller, dan lain-
lain.

Inovasi apa yang akan Anda lakukan?
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Tujuh, rekrut dan bina reseller. 
Iyap. Cara biar terus closing ya rekrut dan bina 

reseller, jadi setiap hari makin banyak reseller yang 
promosi, dan makin banyak jumlah closing yang 
terjadi.

Berapa jumlah reseller yang akan Anda rekrut?



Kolaborasi Antar 
Perempuan itu 

Menguatkan
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Nah, poin ke-7 di bab sebelumnya, itu sangat 
berpengaruh jika ingin laris manis.

Saya jelaskan di materi ke-4 ini ya:

PEREMPUAN adalah makhluk yang perasa.
Setuju, ya? Apalagi terhadap sesama perempuan.

Contoh:
Melihat berita ada KDRT, pasti perempuan di 

mana pun enggak terima ada perilaku tersebut. 
Atau, komunitas khusus perempuan sekarang makin 
marak lo, seperti komunitas muslimah, pebisnis 
perempuan, dan lain-lain.

Jadi, pada dasarnya sesama PEREMPUAN pasti 
ingin MEMBANTU PEREMPUAN LAIN.

Ya, kan? Misalnya:
- Ada IRT yang harus menjadi single mom karena 

suaminya meninggal.
- Ada perempuan yang sebatang kara karena 

tidak punya keluarga.
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-  Dan lain-lain.
Tapi, kadang bingung, harus bantu gimana? 

Pas banget, sebenarnya dengan Anda merintis 
bisnis, itu juga bisa menjadi wadah untuk membantu 
perempuan lain.

Solusinya adalah, MEREKRUT dan MEMBINA 
RESELLER dari kalangan PEREMPUAN saja.

Dengan adanya reseller perempuan, maka:
Emak jadi merasa terbantukan, kan? 
Para perempuan tersebut bertugas 

mempromosikan produk atau jasa Emak.
Reseller juga bisa melakukan closing.
Jadi, semakin banyak reseller yang aktif jualan, 

maka jumlah closing akan makin meningkat, tuh.

Selain mengajak perempuan untuk menjadi 
reseller Anda. Ternyata, Anda juga memberdayakan 
perempuan lain di posisi selain reseller.
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Contoh:
- Di Indscript itu, tim digital, tim writing, tim CS 

juga perempuan.
Pokoknya, mayoritas bisnis saya, memang 

merekrut perempuan. Baik sebagai tim inti atau 
reseller.

Selain itu, para perempuan tersebut juga bisa 
mengembangkan potensi mereka. Bahkan, ada yang 
bekerja dari rumah saja, lho. Seperti ini:

- tim reseller => mengembangkan potensi 
marketing mereka.

- tim digital => mengembangkan potensinya di 
dunia digital.

- tim CS => mengembangkan potensinya dalam 
menghadapi konsumen.
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Selain itu, lewat bisnis, Anda bisa membuat 
program CSR untuk perempuan lain.

Contohnya di Indscript:
- Pada setiap pembelian, maka konsumen 

otomatis menyumbangkan 10% untuk membantu 
perempuan lain agar terbebas dari riba.

- Selain itu juga ada donasi untuk membantu 
perempuan lain mendapatkan modal usaha.

Bahkan, Anda bisa memilih supplier yang 
perempuan juga, atau membuat program kerja sama 
dengan pebisnis perempuan lainnya, dan masih 
banyak lagi. 

Jadi, lewat bisnis, Anda bisa bekerja sama dengan 
perempuan lain, agar sama-sama bermanfaat dan 
bisa berkembang. Tentu saja, BONUS LARIS MANIS! 
Hasyeeek nih, closing ... closing terus.
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Soooo, Sebutkan 5 hal penting yang Anda 
dapatkan dari eBook ini dan akan segera dijalankan 
agar bisnis Anda laris manis.
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Profil Penulis
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Indari Mastuti merupakan ibu rumah tangga 
sekaligus pebisnis yang memiliki dua putri dan satu 
putra. 

Berbisnis sejak tahun 2007 dan menjadi penulis 
sejak tahun 1996.

Karya pertamanya muncul di majalah Gadis, 
buku pertamanya terbit tahun 2004, hingga akhirnya 
memilih berbisnis dari rumah di tahun 2007 dengan 
tekad membangun produktivitas hanya dari rumah 
saja.

Alhamdulillah, kini Indari sudah menelurkan 
lebih dari 150 judul buku, mulai dari buku solo, buku 
antologi, biografi, hingga berupa ebook.

Selain produktif menulis, Indari juga memiliki 
beberapa bisnis lain, seperti Indscript Writing, 
Indscript Businesswomen University, BUKUIN aja!, 
Kunikita, Tsabita, dan beberapa lini bisnis lainnya.

Baginya, produktivitas adalah KEHARUSAN!
Perempuan berusia 40 tahun ini selain produktif 

menulis dan berbisnis, juga menceburkan diri pada 
aktivitas sosial seperti mengelola Sekolah Gratis, 
Yayasan Panti Asuhan, Sekolah Tahfiz Qur’an, dan 
Rumah Singgah. 

Untuk tertaut dengan Indari bisa lewat Facebook 
Indari Mastuti atau Telegram di 081321811219.
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Hubungi Leader dan Ambassador
terdekat 

untuk bergabung bersama kami
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Mau menerbitkan
karya pertamamu?

Kontak
Yuni Ummu Wafi:
0852-5240-2874
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Ikuti Program
Simple Digital for

Mom’s
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START WITH
PUSAT BELAJAR BISNIS 100% PEREMPUAN
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Hotline
Konseling Keluarga
+821 1737-2785
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