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Apa saja jenis bisnis yang sesuai untuk anak muda? Mungkin itu yang pernah kamu 

tanyakan dalam hati. Memang dengan semakin majunya perkembangan teknologi 

sekarang ini membuat kita harus ikut berkembang dan lebih produktif. Alasan umur 

yang masih terlalu muda atau masih belum layak untuk bekerja rasanya sudah tidak 

mempan lagi, karena dijaman modern ini kita generasi muda dituntut untuk lebih 

produktif dan aktif dalam bidang usaha. 

Lalu jenis usaha yang seperti apa yang sesuai untuk remaja? Sebenarnya ada banyak 
sekali sektor usaha dan pekerjaan yang cocok jika dijalankan oleh anak muda, apalagi 
kalau kita mau kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. 
 
Di bawah ini adalah contoh-contoh jenis bisnis yang sangat bagus dijalankan oleh 
generasi muda, jika kalian punya keterampilan sendiri, maka akan lebih mudah untuk 
membuka usaha sesuai dengan keinginanmu. 
 
Jenis Bisnis yang Sesuai Untuk Anak Muda 
 

1. Jualan pulsa, meskipun terlihat sepele dan rate keuntungannya rendah, namun bisnis 
pulsa isi ulang sangat sesuai untuk kamu generasi muda. Dengan modal yang tidak 
begitu besar, kamu sudah bisa menjalankan bisnis sendiri. Bahkan jika kamu sudah 
dikenal oleh banyak kalangan, bisnis pulsa bisa mendatangkan keuntungan yang cukup 
besar dan kamu tidak perlu lagi merepotkan ortu untuk minta uang jajan. 
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2. Fotografer, ini merupakan bisnis tingkat menengah ke atas yang kalau ditekuni maka 
akan memberikan hasil yang cukup bagus. Kamu bisa memulai usaha fotografer dalam 
event-event tertentu misalnya wedding. 
 
3. Website developper, bisnis dalam bidang website developer memang terbukti 
mendatangkan hasil yang maksimal dan sangat sesuai buat kamu yang memiliki skill 
dibidang ini. Tidak harus mengerti bahasa pemrograman atau PHP, kamu bisa memulai 
bisnis ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya sambil jalan, kamu 
bisa belajar mengenal bidang web lebih jauh. 
 
4. Penulis dan Blogger, nah inilah bisnis yang banyak dijalankan oleh kalangan muda 
sekarang. Jika kamu punya skill bahasa Inggris, banyak job di internet yang menanti, 
misalnya menjual jasa penulis atau membuat sendiri blog bisnis yang nantinya 
dijadikan sebagai lahan bisnismu. 

5. Jual beli HP bekas, bisnis jual beli prinsipnya adalah beli dengan harga paling 
minimal dan jual dengan harga paling maksimal. Prinsip bisnis ini pada umumnya 
digunakan oleh Investor jual beli saham atau surat berharga. Selisih harga beli dengan 
harga jual sering dikenal dengan kata Spread. Dengan menggunakan sarana komunikasi 
yang lagi ngetren saat ini kita bisa jalani bisnis ini dengan modal yang relatif sedikit. 
Bisnis ini bisa dijalankan dengan menggunakan media sosial, internet dan perangkat 
lainnya. 

Masih ada banyak lagi bisnis murah meriah lainnya, yang penting ingat pesannya para 
pakar bisnis: Punya Kemauan, Pantang menyerah, Kreatif dan Inovatif, Jujur, dan 
Jangan lupa Bersedekah. 

Salam Super dan Salam Sukses Selalu 

Sumber: http://www.dijava.com/2012/05/jenis-bisnis-yang-sesuai-untuk-anak.html di 
akses 28 Agustus 2014  
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