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What is an Entrepreneur?An Entrepreneur 
a person who organizes and manages a 
business undertaking, assuming the risk for 
the sake of profit. 

An Entrepreneur 
a person who organizes and manages a 
business undertaking, assuming the risk for 
the sake of profit. 

Any person (any age) who starts and 
operates a business is an entrepreneur.
Any person (any age) who starts and 
operates a business is an entrepreneur.
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Goal Oriented 
vs

Goal Oriented 
vs

Money OrientedMoney Oriented

Keindahan Berfikir Kreatif
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Hanya orang fanatik
yang tidak dapat mengubah pikirannya dan tidak

mau mengubah subjek
(Winston Churchill)

Hendy Setiono
30 Maret 1983
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Bakat saja tidak cukup

IQ juga tidak, semua itu
baru menjadi potensi, dan

setiap potensi perluBakat saja tidak cukup. setiap potensi perlu
menemukan pintunya

(john C. Maxwell)
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Belajar dari Kegagalan
K l kit tid k hKalau kita tidak pernah
tersasar, kita tidak akan
pernah menemukan jalan
baru
(Christopher Colombus)

Keberhasilan adalah Soal
MemilihMemilih

Bangunlah hubungan seluas-
luasnya di luar zona
kenyamanan, 

hubungan itu akan
membawa kita pada daerah-p
daerah di luar jangkauan
yang belum pernah kita
kenal dan kuasai
sebelumnya
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Bersainglah dengan Konsep
P d k b l h  k i t d h diti  Produk boleh sama, karya cipta mudah ditiru, 
namun yang membedakan adalah konsep dan
orang dibelakangnya (Rhenald Kasali)

Bangunlah Kekuatan”Bisa!”
J M h  t b h l h jJangan Menyerah, tumbuh perlahanm jangan
takut tertinggal (Pepatah China)
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Carilah Sturkur Biaya Yang 
Rendah

Berwirausaha bukan
bergaya hidup. 

Kalau bergaya hidup, Kita 
Menghabiskan Uang. 

Dalam berwirausaha kita
mengurangi pengeluaran
dan mendatangkan
penghasilan.
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KOMPONEN RENCANA USAHA

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Produk dan Jasa (Products and Services)

A li i  I d t i d  P  (I d t  d M k t A l i )Analisis Industri dan Pasar (Industry and Market Analysis)

Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)

Pengembangan (Development)

Operasi (Operations)

Manajemen

Iktisar Keuangan (Summary of Financials)

Tawaran kepada Investor (Offering)

Lampiran (Appendices)

TUJUAN RENCANA USAHA

1. Sebagai 
rencana 

aksi (Action 

tiga tujuan 
utama 

RENCANA 

aksi (Action 
Plan)

RENCANA 
USAHA

2. Sebagai 
peta jalan 

(Road Map)

3. Sebagai 
alat 

penjualan 
(Sales Tool)
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Ringkasan Eksekutif

Singkat, Padat, Jelas
Menjelaskan inti (essence) dari rencana usaha Kita ?
Menjelaskan kompetensi 
bagaimana (strategi) untuk sukses?
Apakah dalam Ringkasan dimaksud ada kalimat seperti “ dalam 
rencana usaha ini kita akan menunjukkan bahwa….” atau “strategi 
pemasaran dijelaskan dalam rencana aksi”. Kalau ada, agar diganti. 
Ringkasan Eksekutif berdiri sendiri dan tidak bisa dikaitkan dengan 
bagian lain dalam rencana aksi.
Menarik? 
Apakah pembaca tertarik untuk membaca lebih jauh dan lebih detik 
Rencana Aksi dimaksud?
Apakah Ringkasan Eksekutif sudah mencakup komponen-komponen 
penting dari rencana usaha (perusahaan, produk/jasa, manajeme, 
pemasaran dan penjualan, pengembangan, operasi dan keuangan)

Latar Belakang Perusahaan (Usaha)

Sebel m menjelaskan latar belakang latar Sebelum menjelaskan latar belakang latar 
belakang perusahaan maka pertanyaan berikut ini 
harus terjawab dalam satu paragraf:

Apa nama perusahaan?
Apakah perusahaan itu sudah berdiri atau baru akan 
didirikan?
Dimana lokasinya?
Bagaimana perusahaan diorganisasikan (perusahaan 
perseorangan, firma/cv atau PT)
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Visi dan Misi (Mission Statement)
Misi sebuah perusahaan harus singkat (satu kalimat s.d. satu alinea), memberi inspirasi akan visi dan
tujuan yang akan dicapai. Banyak sekali pernyataan misi suatu perusahaan tidak jelas maknanya.
H  di ki k  b h  i i h  d  k  d  ik bHarus diyakinkan bahwa misi perusahaan padat, kaya dan menarik pembaca.

Sejarah dan Status Sekarang (History and Current Status)
Dalam bagian ini agar dijelaskan secara singkat sejarah perusahaan dan status sekarang. Kalau
perusahaan baru akan berdiri, maka bagian ini tidak perlu dibuat.

Pasar dan Produk (Market and Products)
Dalam satu atau dua alinea, pertanyaan berikut ini harus dijawab:

Kebutuhan pasar apa yang akan dijawab oleh perusahaan?
Siapa target pelanggan?
Produk/Jasa apa yang akan dijual oleh perusahaan?
Produk/Jasa apa yang sedang dijual (jika ada)?
Apa batasan ruang lingkup?

Tujuan (Objectives)
D l  b i  i i  dij l k  d l   liDalam bagian ini agar dijelaskan dalam satu alinea:

Arah perkembangan dan sasaran yang dituju oleh 
perusahaan?
Apa yang diinginkan terhadap perusahaan (perusahaan 
tetap kecil, bertumbuh menjadi besar, di-waralaba-kan, 
dll)?
Apa exit strategy bagi pemilik, investor (menjual 
perusahaan ke perusahaan yang lebih besar,go public, 
diambil alih oleh investor)?
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Uraian Produk Barang & Jasa

Uraian
U ik   i k  b /j   di kUraikan secara singkat barang/jasa yang ditawarkan
Apa barang/jasa yang ditawarkan? Apa yang TIDAK
ditawarkan?
Siapa yang akan membeli dan mengapa?
Apa keistimewaan (keunikan) barang/jasa yang 
ditawarkan?ditawarkan?
Apa karakteristik (fitur) dan manfaat produk?
Berapa harganya dan apa strategi harga yang akan 
diterapkan?

Perbandingan Pasar
D l    d  li  i ik  d k Ki   di Dalam satu atau dua alinea, posisikan produk Kita  di 
pasar yang ada:

Siapa pesaing utama?
Jenis produk-produk pesaing?
Mengapa produk usaha Kita  lebih baik dari competitor, 
dimana mereka berbeda?



17/10/2010

15

Hak-hak Istimewa yang melekat (Proprietary Rights)
Apa hak-hak istimewa yang melekat pada produk yang ditawarkan? (Untuk 
kebanyakan produk  tidak ada hak hak istimewa yang melekat sehingga kebanyakan produk, tidak ada hak-hak istimewa yang melekat sehingga 
bagian ini bisa diabaikan).
Perjanjian hak paten, hak cipta, rahasia dagang dll?
HAKI?

Tahap Pengembangan
Jelaskan secara ringkas status terkini dari produk/jasa perusahaan:
Posisi produk pada siklus produk (tahap awal, tumbuh, dewasa dan menurun)?
A k h d k  d  l  k    h d l  ?Apakah produk siap di lepas ke pasar atau masih dalam pengemangan?
Kalau masih dalam pengembangan, berapa lama lagi?
Masalah-masalah yang masih tersisa?

Hak-hak Istimewa yang melekat (Proprietary Rights)
Apa hak-hak istimewa yang melekat pada produk yang ditawarkan? 
(U t k k b k  d k  tid k d  h k h k i ti   l k t (Untuk kebanyakan produk, tidak ada hak-hak istimewa yang melekat 
sehingga bagian ini bisa diabaikan).
• Perjanjian hak paten, hak cipta, rahasia dagang dll?
• HAKI?

Tahap Pengembangan
Jelaskan secara ringkas status terkini dari produk/jasa perusahaan:
• Posisi produk pada siklus produk (tahap awal  tumbuh  dewasa dan • Posisi produk pada siklus produk (tahap awal, tumbuh, dewasa dan 
menurun)?
• Apakah produk siap di lepas ke pasar atau masih dalam pengemangan?
• Kalau masih dalam pengembangan, berapa lama lagi?
• Masalah-masalah yang masih tersisa?
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Analisis Industri dan Pasar

Analisis industri dan pasar menggambarkan dan menguraikan industri dan 
pasar dimana perusahaan Kita  akan beroperasi dan berkompetisi. 
Setelah menyelesaikan bagian ini, pembaca Kita  sudah harus memahami Setelah menyelesaikan bagian ini, pembaca Kita  sudah harus memahami 
dinamika, permasalahan dan peluang yang ada.

Analisis Industri
Bagaimana kita mendefinisikan industri?
Bagaimana segmentasi industri? Bagaimana segmentasi didefinisikan?
Apa tren an perkembangan penting?
Siapa pemain terbesar dan terpenting?
A  bl   d l  d ?Apa problem yang dialami industri?
Adakah kejadian nasional dan internasional yang mempengaruhi industri?
Bagaimana prakiraan pertumbuhan industri?

Analisis Pasar 
(Marketplace Analysis)
indentifikasikan peluang-peluang pasar 

Daftar pertanyaan yang harus dijawab dalam Daftar pertanyaan yang harus dijawab dalam 
menyusun analisis pasar
Bagaimana kita mendefinisikan pasar kita?
Seberapa besar dan seberapa cepat 
pertumbuhannya?
Bagaimana pasar disegmentasikan?
Perusahaan-perusahaan mana yang pada saat ini 
sedang beroperasi?
Kecenderungan penting di pasar?
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Analisis Pelanggan
Identifikasi dan melakukan segmentasi atas pelanggan Identifikasi dan melakukan segmentasi atas pelanggan 
penelitian pelanggan yang cukup untuk meyakinkan 
investor potensial (dan juga diri sendiri) bahwa ada 
kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar.
Siapa pelanggan yang tersedia di pasar?
Bagaimana pasar tersegmentasi (terbagi)?
Apa yang memotivasi keputusan untuk membeli?
Ketidakpuasan yang dialami pelanggan pada saat 
sekarang ini?

Analisis Pesaing (Competitor Analysis)
Dalam bagian ini sebutkan pesaing potensial baik yang langsung maupun tidak langsung.
Siapa pesaing potensial? Mana yang langsung dan mana yang tidak langsung?Siapa pesaing potensial? Mana yang langsung dan mana yang tidak langsung?
Apa karakterisktik pesaing ini dan produk-produknya? ukuran, lokasi, target market dan
karakteristik penting lainnya
Untuk produk dan jasa kompetitor sebutkan harga, mutu, fitur, saluran ditribusi dan atribut
penting lainnya
Masalah yang dihadapi pelanggan terhadap kompetitor dimaksud?

Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)
Bagaimana membedakan produk (barang/jasa) Kita  dengan kompetitor? 
Apa fitur, manfaat, kelebihan yang spesifik yang dibawa ke pasar? 
Riset yang dilakukan disini menyangkut pelanggan yang ada dan yang potensial. 
dll. 
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Target Market Strategy

Segmen pasar mana yang menjadi target?
Karakteristik target pelanggan?
Seberapa besar target pasar? Seberapa besar pangsa pasar yang 
akan diraih?
Siapa pelanggan? Pengguna akhir (end users), distributor, atau 
pengecer (retailer)?
Kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh produk yang ditawarkan 
kepada target market?
Masalah apa yang diselesaikan untuk pelanggan?
Adakah bukti bahwa pelanggan potensial menginginkan produk yang 
ditawarkan?
Bagaimana Kita  memposisikan produk terhadap pelanggan?
Adakah bukti bahwa target market menginginkan produk yang 
ditawarkan?

Strategi Produk/Jasa (Product/Service Strategy)
Gambarkan bagaimana produk Kita  telah dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan dan
bagaimana produk itu akan berkompetisi di pasar?
Apa spesifikasi/karakteristik produk Kita  yang akan memenuhi 
kebutuhan pelanggan?
Apa yang membedakan produk Kita  dengan kompetitor? Kelebihan 
dan kekurangannya?
Mengapa pelanggan akan lebih memilih produk Kita  daripada 
k tit ?kompetitor?
Seberapa cepat dan efektif kompetitor akan bereaksi terhadap 
kehadiran produk Kita ?
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Strategi Harga (Pricing Strategy)

A  i h  Ki   d   di ilih?Apa strategi harga Kita  dan mengapa dipilih?
Perbedaannya dengan strategi harga kompetitor?
Adakah bukti bahwa harga tersebut akan diterima 
oleh target pasar/pelanggan?

Strategi Distribusi

Bagaimana Kita  akan mendistribusikan produk ke pelanggan?
Saluran distribusi yang mana yang akan digunakan dan mengapa 

k  it ?menggunakan itu?
Bagaimana caranya Kita  mendapatkan akses untuk mendapatkan 
saluran dimaksud?

Strategi promosi dan iklan (Advertising and Promotion Strategy)
Bagaimana Kita  mempromosikan dan mengiklankan produk Kita ? 
iklan? 
PR? 
Personal selling? katalog? atau saluran promosi yang lain?
Mengapa strategi itu akan efektif bagi pasar dan pelanggan Kita ?
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Strategi Penjualan (Sales Strategy)

usaha tidak ada apa-apanya hingga penjualan 
terjadi”. j

Strategi penjualan yang efektif sangat penting untuk 
kebanyakan perusahaan manufaktur, perusahaan software 
dan banyak penyedia jasa.
Dengan cara bagaimana produk Kita  dijual? personal 
selling? TV info commercials? Direct mail? atau cara lain?
Siapa yang akan melakukan penjualan? Tenaga Salesman? 
Perwakilan pabrik? Atau pihak lain?
Siapa yang akan merekrut tenaga penjual, melatih dan 
memberikan kompensasinya?
Dengan cara bagaimana Kita  memberikan support kepada 
tenaga penjual?(e.g. ada staf internal, jasa operasional dll)

Prakiraan Pemasaran dan Penjualan 

( k i d S l )(Marketing and Sales Forecasts)
Berdasarkan analisis pelanggan, kompetitor, pasar, 
Kita  akan mampu menyusun rencana biaya marketing, 
biaya penjualan, volume penjualan dan total 
pendapatan (umumnya untuk 5 tahun ke depan).
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Operasional

Daftar Pertanyaan untuk Operasi

Bagaimana Kita  akan menghasilkan dan men-deliver produk?

Apa yang Kita  produksi in-house dan apa yang akan dibeli dari luar (membuat sendiri Vs membeli dari luar)?p y g p p y g ( )

Bagaimana aspek operasional dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing? biaya? mutu? tepat waktu?flexibilitas?

Keuntungan komparatif apa yang Kita  punyai dari aspek desain operasi?

Bagaimana hubungan Kita  dengan vendor, supplier, partner dan mitra lainnya?

Strategi Operasi (Operational Strategy)

Bagaimana Kita  akan menggunakan operasi untuk menambah nilai terhadap pelanggan di pasar?

Bagaimana Kita  akan memenangkan persaingan di pasar dalam aspek biaya, mutu, ketepatwaktuan dan fleksibilitas?

Dimensi operasional mana yang akan ditekankan dan mana yang tidak?

Ruang Lingkup Operasi (Scope of Operations)

Jelaskan ruang lingkup operasi usaha Kita . Bisa menggunakan lampiran untuk detail, kalau dibutuhkan.

Apa yang akan dilakukan in-house dan apa yang dilakukan diluar? (misalnya produk dibuat sendiri atau dibeli dari luar)?

b h d d l d h l ?Hubungan perusahaan dengan vendor, supplier, partner dan mitra usaha lainnya?

Operasi yang Sedang Berlangsung

Bagaimana operasi bisnis yang sedang berjalan? Kalau dibutuhkan agar disajikan secara detail pada lampiran.

Biaya Operasional

Jelaskan biaya operasional dan asumsi yang dipergunakan sebagaimana terlihat di laporang keuangan.

Pengembangan (Development)

road map
Strategi Pengembangan (Development Strategy)

Resiko yang ada, resiko teknologi 
resiko biaya 
resiko kompetisi (kompetitor ‘mengalahkan’ produk kita ). 
Bagaimana mengadapi resiko ini?.

Skedul Pengembangan (Development Timeline)
Kapan waktunya untuk launching perusahaan Kita  dan produknya? Sebaiknya 
dalam bentuk chart atau tabel.

Biaya pengembangan (Development Expenses)
Disini dijelaskan biaya dan asumsi pengembangan sebagaimana tampak dalam 
laporan keuangan.
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Manajemen

Kemampuan dan keberhasilan 

Organisiasi Perusahaan (Company Organization) 
Tunjukkan bagan organisasi?
Bagaimana struktur kepemilikan perusahaan?
Siapa direksi, komisaris dan apa peran mereka?

Tim Manajemen
Jelaskan siapa pendiri dan juga manager inti yang akan melaksanakan usaha.
Siapa manajer inti/kunci (Lampirkan resume/CV dalam lampiran)Siapa manajer inti/kunci (Lampirkan resume/CV dalam lampiran)
Apa tugas dan tanggung jawab mereka?
Kemampuan unik apa yang mereka bawakan ke dalam usaha?
Bagaimana kompensasi mereka?

Biaya

Biaya Administrasi (Administrative Expenses)
bi  d i i t i  t k d l  l  kbiaya administrasi yang tampak dalam laporan keuangan.

Ikhtisar Keuangan (Summary of Financials)
Bagian ini sangat penting. 

Asumsi Keuangan

Asumsi apa yang dipergunakan dalam membuat 
proyeksi keuangan? Detail bisa dibuat dalam lampiran.
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Prakiraan Keuangan (Financial Forecasts)
Sajikanlah dalam bagian ini rangkuman prakiraan Sajikanlah dalam bagian ini rangkuman prakiraan 
keuangan dari bisnis yang akan dibangun. Detail bisa 
dilampirkan termasuk proyeksi aliran kas, rugi/laba dan 
neraca. Umumnya prakiraan keuangan mencakup 5 tahun 
periode. 
Tahun pertama dirancang secara bulanan, tahun ke-dua 
dan ke-tiga kuartalan dan tahun ke-empat dan ke-lima 
t h  tahunan. 
Juga dalam bagian ini bisa ditunjukkan dokumen keuangan 
lainnya seperti analisis titip impas (BEP), kalkulasi penilaian 
dll. 
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Contoh
Investasi 800000
bunga 0.05
Rongsok 120000
Rawat 80000

BEP = (BT / (HP – BV)

= (256000)/(1600 – 1200) = 
640 hKapasitas kg/jam 40

Umur 5
• Depresiasi 136000
• Rawat 80000
• Bunga 40000

Total BT 256000

• Listrik 75
• Upah 1125

640 jam per tahun

• Upah 1125
Total BV 1200

BP= 256000+ 1200 X
bila jam kerja per tahun = 500
BP per tahun 856000
BP per jam 1712
BP per kg 42,8

Permodalan dan Keuangan

Persyaratan permodalan (Capital Requirements)
Berapa suntikan modal yang dibutuhkan dan kapan?Berapa suntikan modal yang dibutuhkan dan kapan?

Resiko Keuangan (Financial Risks)
Adakah resiko keuangan yang melekat pada 
rencana bisnis ini? Bagaimana Kita  
meminimalkannya? Bagaimana Kita  mencegah meminimalkannya? Bagaimana Kita  mencegah 
kegagalan keuangan? Apa skenario terburuk yang 
mungkin terjadi dan bagaimana Kita  
meresponsnya?
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Strategi Keluar dari Bisnis (Exit Strategies)

AApa exit strategy dari bisnis Kita ? go public? jual 
usaha? operasikan dan tumbuh? Apa exit strategy 
jika bisnis tidak berkembang seperti yang 
diharapkan? Bagaimana Kita  bisa keluar dari 
bisnis dimaksud?

Cari Dana (Offering/Funding Request)

Kebutuhan Investasi (Investment Requirements)

Lampiran-lampiran (Appendices)

Apakah sudah ada bukti (dukungan/rasionalistas) untuk Apakah sudah ada bukti (dukungan/rasionalistas) untuk 
mendukung asumsi, tren dan perbandingan yang Kita  buat?
Apakah ada dukungan untuk rencana pembentukan dan 
pengembangan bisnis Kita ?
Apakah laporan proyeksi keuangan berikut ini sudah 
dilampirkan?
Laporan Arus KasLaporan Arus Kas
Laporan Rugi/Laba
Neraca


