
Ada beberapa format dalam menyusun rencana sebuah usaha bahkan tidak ada format baku dalam 

sistematikanya, biasanya disesuaikan dengan esensi rencana usahanya. Bahkan kadang-kadang pihak 

perbankan sudah menyediakan format baku yang harus diisi  oleh nasabah apabila akan mengajukan 

permohonan kredit usaha. 

Berikut ini saya tuliskan hal-hal yang urgen yang harus disajikan dalam menyusun rencana usaha 

atau proposal usaha : 

I. Identitas Usaha 

Berisi antara lain nama usaha, nama pemilik, alamat usaha, jenis usaha 

II. Peluang Usaha 

Berisi tentang alasan dalam memilih usaha (dapat menggunakan analisis SWOT) 

III. Gagasan Bisnis dan Pasar 

Anda dapat mendiskripsikan tentang identifikasi kebutuhan, calon konsumen, jenis 

produk dan bagaimana mendistribusikannya, market share, pesaing, pangsa pasar. 

IV. Rencana Pemasaran (marketing) 

Pada bagian ini dapat anda kelompokkan menjadi : 

1. Promosi Awal 

 Tuliskan media advertensi yang akan digunakan, tentunya disesuaikan dengan 

produk yang akan dijual, konsumen yang dituju dan share pasarnya. Anda juga 

dapat merencanakan launching product yang akan dilakukan apabila diperlukan. 

Perkirakan juga biaya yang digunakan dalam kegiatan ini. 

 Tuliskan rencana bentuk badan usaha yang akan dipilih, hal ini juga harus 

disesuaikan dengan kepemilikan modal, peran pemilik modal dan juga alasan 

memilih bentuk badan usaha tersebut. 

 Pilihlah perijinan yang diperlukan dan perkirakan budget yang diperlukan untuk 

pengurusan perijinannya 

2. Promosi produk (Product mix) 

Pada bagian ini anda dapat menjelaskan tentang denominasi produk atau jasa yang 

akan dihasilkan, spesifikasi produknya baik warna, kualitas, ukuran atau ciri khas 

lainnya, kemasan, dan sajikan pula program pelayanan purna jual yang akan 

dilakukan guna memikat calon konsumen. 

3. Strategi Harga / Kebijakan harga (Price Mix) 

 Tuliskan perkiraan harga yang mampu dibayar oleh calon konsumen, buatlah 

rentang mulai dari perkiraan tertinggi, rata-rata, dan terendah dari masing-

masing produk/jasa yang akan kita buat. 

 Tuliskan juga harga jual dari produk sejenis yang sudah beredar di pasaran 

 Berikan ulasan tentang alasan penentuan strategi harga yang anda tetapkan 

 Tuliskan perkiraan potongan harga yang akan dilakukan biasanya dinyatakan 

dalam bentuk prosen 

4. Strategi pemilihan saluran distribusi 

Jelaskan alasan pemilihan saluran distribusi yang akan dilakukan, kaitkan juga 

dengan rencana lokasi usaha beserta alasannya.; 

V. Sumber Daya Manusia 

1. Menentukan tenaga kerja 

 Tuliskan jabatan yang diperlukan dalam usaha (job analysis) 



 Buatlah uraian tugas masing-masing jabatan tersebut (job discription) 

 Buatlah kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi jabatan tersebut 

 Buatlah struktur organisasinya dan tentukan pula jenis/macam struktur 

organisasinya  

2. Rencanakan sistem penggajiannya dan buatlah rencana anggaran  gaji yang 

diperlukan untuk masing-masing jabatan 

VI. Rencana Modal dan pembiayaan 

Biasanya orang membaca proposal di”jujug” pada aspek ini, karena dengan melihat dan 

mencermati pada aspek ini, investor akan dapat memperdiksi apakah usaha ini realistik 

atau tidak, menguntungkan atau tidak dan bagaimana prospek ke depannya. Pada 

segmen ini anda perlu menjelaskan secara detail rencana pemasukan dan pengeluaran 

minimal dalam satu periode produksi agar dapat diperkirakan berapa tingkat 

keuntungan yang akan dapat diperoleh. 

Sistematikanya dapat menggunakan seperti berikut : 

1. Sumber Modal, terdiri dari : 

Modal sendiri(iuran anggota jika berkelompok) dan modal asing/pinjaman 

2. Pengunaan Modal : 

1) Modal investasi (membeli peralatan, mesin, perlengkapan, menyewa gudang 

(jika waktunya lama), menyewa tempat, mendirikan bangunan, membeli tanah. 

2) Modal kerja (hitung dalam satu periode akuntansi), misalnya untuk gaji dan 

upah, biaya produksi, pemasaran, distribusi dll 

3) Buatlah forecast penjualannya dalam satu periode akuntansi (biasanya satu 

tahun), hitung keuntungan yang akan diperoleh, dan tentukan berapa pajak 

yang harus kita bayar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang masih 

berlaku. 

 

Selamat mencoba, semoga bermanfaat, Amin! 


