
3 . Peluang Bisnis Jasa Unik dengan Penghasilan yang Cukup Memuaskan 

Kali ini kita akan membahas mengenai Peluang Bisnis Jasa Unik dengan Penghasilan yang Cukup 

Memuaskan. hmmm …. Kedengarannya menarik bukan, dengan menawarkan jasa yang unik, bahkan 

bias dikatakan tanpa keahlian kushus kita dapat memperoleh penghasilan yang cukup memuaskan. Tapi 

apakah jasa-jasa unik tersebut mari kita lihat bersama sama … 

1 . Jasa Menguburkan Orang dalam Pasir 

 

 

Jasa yang satu ini pertama ditawarkan oleh sekelompok pemuda di pantai Bogota, Kolombia. Mereka 

menawarkan untuk menguburkan wisatawan di dalam pasir tapi tentunya tidak di kubur dengan 

kepalanya.. hehehe…  untuk biaya jasa yang satu ini ditawarkan 10 dolar atau sekitar 100 ribuan di 

tambah dengan gratis 1 lembar foto ketika sedang di kubur dalam pasir. Unik bukan?.... dengan 

menguburkan orang di dalam pasir kita dapat memperoleh penghasilan. Bagi yang berminat silahkan di 

praktekkan pada pantai-pantai di Indonesia. 

2 . Jasa Iklan Di Tubuh 

 



Kita ketahui bersama saat ini sedang tren untuk menjadikan organ tubuh seseorang sebagai papan iklan. 

Berbagai organ tubuh dapat digunakan mulai dari rambut, wajah, tangan ataupun kaki. Kelebihan iklan 

jenis ini adalah iklan anda akan menjadi semakin mencolok karena kesan uniknya, sehingga akan 

membuat lebih banyak orang yang melihat iklan anda. 

Salah satu jasa iklan di tubuh yang cukup aneh adalah seorang gadis yang menyediakan dahinya sebagai 

papan iklan. Gadis asal Ceko itu akan memasang iklan anda di dahinya jika anda berani membayar 

sebesar 5 dolar atau sekitar 50 ribuan di tempat umum selama 1 jam . Cukup aneh bukan?... ada baiknya 

kita mencoba menawarkan ini jika sangat membutuhkan uang. Hehehe…  

3 . Jasa Suporter Bayaran 

 

Sebuah pertandingan olahraga tentunya akan terasa kurang menarik tanpa kehadiran suporter yang 

memberikan dukungan sebagai penyemangat bagi tim atau orang yang sedang bertanding. Tapi 

masalahnya tidak setiap orang atau tim memiliki fans loyal yang bersedia hadir menyaksikan mereka 

bertanding. Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa kelompok suporter menyediakan jasa suporter 

bayaran bagi anda yang tidak memiliki suporter. 

Salah satu yang cukup terkenal adalah para fans Belgia yang bersedia menjadi suporter bayaran selama 

Euro 2012 lalu. Karena tim mereka tidak ikut berkompetisi, mereka memutuskan untuk mendukung tim 

manapun yang bersedia membayar mereka. Uniknya penghasilan yang mereka terima ternyata 

digunakan untuk sumbangan pada berbagai badan kemanusiaan. Sayangnya anda tidak bisa 

mengharapkan keloyalan dari para suporter bayaran ini, karena jika tim yang membayar telah tersingkir 

mereka akan berpindah pada tim lain yang mau membayar mereka. 

 


