
Lapak Mak Ijah – Startup Baru Berkonsep Secondhand Shop 

 

 Industri perdagangan di Indonesia tergolong dalam kategori industri yang berkembang 

secara pesat. Di pusat-pusat perbelanjaan mewah, pasar tradisional hingga kawasan kaki lima 

terjadi ribuan transaksi jual beli setiap harinya. Komoditas barang-barang yang diperdagangkan 

pun beragam, mulai dari bahan makanan, produk kuliner siap pakai, pakaian, barang-barang 

elektronik hingga kendaraan bermotor. Untuk beberapa jenis barang seperti pakaian dan 

peralatan elektronik, biasanya diperdagangkan dalam kondisi yang masih baru. 

Bagaimana dengan peluang bisnis untuk menjual beragam barang bekas? 

Apakah pihak konsumen memiliki animo yang besar terhadap kehadiran bisnis barang bekas? 

 Bisnis barang bekas sudah bukan merupakan hal baru di beberapa negara kawasan 

Amerika dan Eropa. Seseorang yang sedang memiliki keinginan dan waktu senggang untuk 

membereskan perabotan di rumahnya kemudian akan membuka suatu bisnis dadakan yang 

bernama garage sale. Disebut garage sale karena pada umumnya orang-orang yang melakukan 

bisnis ini meletakkan barang-barang dagangannya di garasi mobil. Bisnis garage sale dapat 

membantu mereka untuk menyingkirkan barang-barang bekas yang sudah tak terpakai di rumah. 

Caranya sangat mudah, cukup menata barang-barang tersebut di luar rumah, dan membuat papan 

pengumuman garage sale untuk memberitahu para tetangga dan calon pelanggan lainnya. Maka 

para tetangga dan calon pelanggan yang tertarik dengan barang-barang secondhand tersebut akan 

mendatangi lokasi garage sale. Bisnis seperti ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu yang 

relatif singkat, hanya sampai barang-barang yang diperdagangkan laku terjual. 

 Di Indonesia, bisnis barang bekas belum sepopuler garage sale di luar negeri. Kendati 

demikian, banyak pula pebisnis yang berusaha menjadikan bisnis barang bekas sebagai bisnis 

permanen dengan ketersediaan stok barang yang berkesinambungan. Beberapa pusat bisnis 

barang bekas yang terkenal berada di kawasan Bandung (lazim disebut toko BaBe atau RangKas 

red: barang bekas) dan di kawasan Depok (Mall Barang Bekas). Lokasi tersebut biasanya 

menjajakan barang-barang bekas berkualitas dengan harga yang agak mahal. 

Adakah peluang bisnis barang bekas di daerah-daerah lain? 

Yup, jawabannya tentu ada. 

 Salah satu startup baru yang mengusung konsep bisnis barang-barang bekas adalah 

Lapak Mak Ijah. Pilihan brand nya memang terdengar ndeso dan nyeleneh. Maklum saja, karena 

orang-orang biasanya cenderung tergelitik dan tertarik dengan brand bisnis yang terdengar unik 

dan tak biasanya. Pemilihan nama yang unik tersebut biasanya juga lebih mudah diingat oleh 

orang. 
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 Bisnis barang bekas yang satu ini digagas oleh seorang ibu rumah tangga bernama Vivi 

Widya. Wanita kelahiran 21 September 1968 ini mengawali bisnis barang bekas dari 

kegemarannya menyimpan berbagai barang-barang yang tak terpakai di rumah. Ide untuk 

mewujudkan sebuah bisnis barang bekas yang murah dan berkualitas pun timbul ketika Vivi 

memiliki sebuah rumah kosong di kawasan perumahan Villa Regency 2, Tangerang. Akhirnya 

bisnis barang bekas yang diberi nama Lapak Mak Ijah itu resmi dibuka pada tanggal 17 Maret 

2013 dan digawangi oleh satu orang pegawai. Konsepnya sangat unik dan sederhana. Vivi pun 

tak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beragam barang-barang bekas. Siapa pun 

boleh menitipkan barang-barangnya yang tak terpakai di Lapak Mak Ijah. Selanjutnya Vivi akan 

melakukan pemotongan harga sebesar 20% per item sebagai bentuk charge yang dikenakan ke 

pemilik barang. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menitipkan 

barang-barang bekasnya di Lapak Mak Ijah, yakni barang tersebut harus dalam kondisi layak 

pakai dan bersih. 

 

 

 

 

 
 

Beberapa Contoh Barang Bekas yang Dijual di Lapak Mak Ijah 

Sumber : 
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 Jenis barang yang dijual di Lapak Mak Ijah sangat bervariasi. Mulai dari pakaian pria dan 

wanita, barang-barang elektronik, kompor gas, helm, sepeda, komik dan majalah. Jenis-jenis 

barang tersebut tergantung dari stok barang yang diberikan oleh para pemilik barang bekas. 

Harga jualnya pun sangat terjangkau, untuk jenis pakaian biasanya berkisar dari harga Rp 5.000,- 

hingga Rp 30.000,- . Sementara untuk jenis barang lainnya harga tergantung dari kualitas dan 

kondisi fisik barang tersebut. Barang-barang tersebut selalu melalui tahap pemeriksaan 

kelayakan dan pembersihan sebelum dikemas rapi untuk dijual. Animo masyarakat sekitar 

terhadap keberadaan Lapak Mak Ijah ternyata cukup besar. Hal ini mendorong Vivi untuk 

memindahkan lokasi bisnisnya ke posisi yang strategis. Terhitung sejak Januari 2014, Lapak 

Mak Ijah sempat vakum sementara untuk mencari lokasi strategis sekaligus mengumpulkan stok 

barang. Dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2014 Lapak Mak Ijah melakukan re-opening dan 

kembali beroperasi. 
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 Vivi senantiasa berharap bisnis barang bekasnya memiliki omset yang kian meningkat 

dalam jangka panjang. Ia pun tak lupa untuk melakukan berbagai inovasi untuk menarik 

perhatian para pelanggan dan mencari stok-stok barang yang berkualitas. Semoga Lapak Mak 

Ijah menjadi salah satu startup minim modal yang dapat memotivasi kreativitas para generasi 

muda untuk mengembangkan jenis bisnis lainnya. 
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