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Mengenai C-BED 
 
Community-Based Enterprise Development (C-BED) adalah program pelatihan 

inovatif yang rendah biaya yang dirancang oleh International Labour Organization 

(ILO) untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pemberdayaan 

masyarakat lokal guna meningkatkan mata pencaharian, produktivitas dan kondisi 

kerja.  

 

C-BED merupakan pendekatan pelatihan yang unik sebagai sebuah program yang 

dibangun di atas kegiatan peer-to-peer, kegiatan ini merupakan kegiatan 

berdasarkan metode belajar yang tidak membutuhkan peran guru, ahli, atau 

konsultan eksternal yang memiliki keahlian khusus di bidang keterampilan yang 

hendak dikembangkan. Sebaliknya, peserta C-BED bekerja bersama melalui 

serangkaian kegiatan dan diskusi yang hanya dipandu dengan instruksi yang 

mengandung petunjuk untuk setiap langkah yang terdapat di dalam manual 

pelatihan. Peserta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka 

miliki. Melalui interaksi inilah, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi baru 

dapat dikembangkan. Dengan cara ini, program ini hanya membutuhkan sedikit 

biaya, dan dapat menjadi pilihan berkelanjutan bagi setiap organisasi atau 

komunitas. 

 

Program C-BED mengandung struktur yang terdiri dari dua paket pelatihan utama 

yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi untuk mendirikan bisnis dan 

menjalankan bisnis melalui fokus dalam bidang pemasaran, manajemen finansial, 

dan perencanaan kegiatan. Paket pelatihan ini berjudul C-BED untuk Calon 

Wirausahawan (C-BED for Aspiring Entrepreneurs) dan C-BED untuk Operator Usaha 

Kecil (C-BED for Small Business Operators). Selain itu, sejumlah alat untuk menguatkan 

kompetensi bisnis dan meingkatkan keterampilan untuk sektor tertentu terus 

dikembangkan. Paket ini dapat diterapkan baik sebagai pelatihan tersendiri atau 

dalam format modular yang terintegrasi dalam program yang sudah ada.  

. 
 

Mengenai Paket Vendor Pasar: 

Paket pelatihan: 

Paket vendor pasar sebaiknya digunakan untuk membantu calon pemilik dan para 

pemilik vendor untuk memulai dan meningkatkan bisnis mereka. Paket ini berfokus 

pada prinsip bisnis utama untuk membangun dari apa yang sudah diketahui oleh 

para peserta dari pengalaman mereka dalam mengelola toko dan membantu 

mereka untuk belajar lebih banyak lagi. Paket ini juga dapat dibangun dari 

pembelajaran dalam alat C-BED yang lainnya seperti SBO atau AE. Peserta 

membawa pengalaman yang telah diperoleh dan membagikannya dan di akhir 

pelatihan akan membawa pulang rencana tindakkan prioritas (setidaknya 3 
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tindakkan untuk memperkenalkan perbaikkan pada bisnis mereka). Pada akhir 

pelatihan, peserta akan telah:  

• Memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan vendor pasar yang 

lebih meningkat dan maju  

• Menguatkan kompetensi yang penting untuk menganalisis prospek kerja atau 

kondisi kerja yang ada 

• Mengokohkan potensi pengembangan usaha  

• Mengidentifikasi langkah dan tindakkan untuk meningkatkan bisnis atau 

memulai ide bisnis 

• Membuat keputusan atas tindakkan yang perlu diambil di masa depan 

• Mengambil langkah awal dalam merencanakan kolaborasi dan asosiasi yang 

efektif 

 
Panduan Praktik yang Baik: 

Selama hari pelatihan, peserta akan diperkenalkan pada dan menjadi lebih terbiasa 

untuk menggunakan Panduan Praktik yang Baik / Good Practice Guide (GPG), yang 

di kemudian hari dapat digunakan untuk semakin memajukan pembelajaran mereka 

dan mendukung mereka dalam mendirikan atau meningkatkan bisnis mereka. GPG 

mengandung praktik terbaik, alat dan kegiatan tambahan yang melengkapi hal 

yang telah tercakup dalam pelatihan yang dimaksudkan untuk memberikan 

dukungan tambahan kepada peserta dalam rangka mendirikan atau meningkatkan 

bisnis mereka. Latihan ini mungkin memiliki ketergantungan hingga tingkat tertentu 

terhadap GPG tetapi jika peserta tidak memiliki panduan ini, sesungguhnya hal ini 

tidak akan menghalangi peserta untuk bergerak maju, jika perlu peserta dapat 

melewatkan kegiatan tersebut. Jika Anda memukan tanda ini: 

 

 

 

Pesan kepada Kelompok 

Pada akhir pelatihan C-BED ini, Anda akan memiliki rencana yang jelas terkait 

langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil guna memulai atau meningkatkan 

bisnis Anda. Pemahaman Anda terhadap prinsip dasar dalam menjalankan bisnis 

akan menjadi jauh lebih kuat dan Anda akan memiliki hubungan awal dengan pihak 

di komunitas Anda yang berpotensi untuk mendukung atau bekerja sama dengan 

Anda guna mencapai keberhasilan yang saling menguntungkan di masa depan.  

 

Gaya pelatihan ini berbeda dari pendekatan pendidikan trandisional. Pelatihan ini 

tidak menyediakan guru, pelatih atau ahli untuk membantu Anda. Sebaliknya, Anda 

akan bekerja sama dalam kelompok untuk mengikuti instruksi sederhana yang 

menjabarkan langkah demi langkah yang perlu diterapkan dalam melaksanakan 

Tanda ini berarti Anda harus mengacu kepada Panduan Praktik yang 

Baik / Good Practice Guide guna mendapatkan informasi lebih. 
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diskusi dan kegiatan yang terdapat dalam panduan pelatihan Anda. Karena tidak 

ada pemimpin kelompok, maka seluruh anggota kelompok, secara bergantian, harus 

membaca dengan lantang informasi dan instruksi kepada anggota yang lain, dan 

seluruh anggota kelompok berbagi tanggung jawab untuk mengawasi waktu. Pada 

pelatihan gaya baru ini, kita akan saling belajar dengan saling berbagi ide dan 

pendapat, keterampilan dan pengalaman. Agar pelatihan ini dapat berhasil, maka 

seluruh anggota harus ikut serta dalam diskusi.  

 

Anda akan diminta untuk mengisi survey di awal dan akhir pelatihan supaya dapat 

memahami dampak pelatihan. Informasi ini akan dijaga kerahasiaannya dan 

digunakan untuk meningkatkan materi pelatihan dan penyelenggaraan program di 

masa depan. Beberapa peserta pelatihan mungkin akan dihubungi di masa depan 

dalam jangka waktu 3, 6 atau 12 bulan setelah pelatihan untuk diminta mengisi 

survey lainnya guna menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memahami 

rencana bisnis Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruksi dalam panduan pelatihan ini mudah diikuti dan telah disediakan juga durasi 

waktu untuk setiap langkah. Cermati tanda berikut ini: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gunakan flipchart sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1, jika 

Anda tidak memiliki flipchart gunakan kertas tambahan atau 

Panduan Pelatihan 

Tanda ini memberikan perkiraan waktu untuk sesi tersebut 

Ketika menemukan tanda ini, bacalah dengan lantang 

Ketika menemukan tanda ini, Anda membaca instruksi dan 

mengerjakan kegiatan 

Ketika melihat tanda ini, Anda diminta untuk saling berbagi 
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Sebelum memulai pelatihan, ikuti langkah sederhana berikut ini untuk 

mempersiapkan pelatihan. 

 
• Isi survey pra pelatihan. Mintalah kepada penyelenggara jika Anda belum 

mendapatkan salinan atau jika lembar yang Anda miliki telah terisi. 

• Bentuk kelompok kecil yang teridiri atas 5-7 orang. Penyelenggara akan 

memandu Anda mengenai cara terbaik untuk melakukan hal ini. 

• Tentukan satu anggota kelompok yang bersedia menjadi ‘Pembaca 

Kelompok’ di awal pelatihan. Peran ‘Pembaca Kelompok’ adalah membaca 

informasi dan instruksi dengan lantang bagi kelompok. Setiap anggota 

kelompok yang memiliki kemampuan baca tulis dasar dapat menjadi 

‘Pembaca Kelompok’ dan usahakan agar peran ini dapat dipegang secara 

bergantian oleh seluruh anggota kelompok selama pelatihan berlangsung.  

 
Seluruh anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengawasi waktu tetapi 

sebaiknya ada satu anggota yang ditunjuk untuk setiap sesi guna memberikan 

peringatan terkait sisa waktu pada setiap langkah yang sedang dilaksanakan. Anda 

tidak perlu mengikuti saran penggunaan waktu yang diberikan dengan kaku, tetapi 

Anda harus dapat mengelola waktu sedemikian rupa sehingga keseluruhan waktu 

pelatihan yang tersedia dapat mencakup seluruh sesi yang telah direncanakan. Jika 

satu kegiatan memakan waktu lebih lama dari yang disarankan, coba untuk 

memotong waktu kegiatan yang lain sehingga jumlah total waktu pelatihan tidak 

berubah, dan alokasi waktu untuk setiap sesi dapat dibuat cukup seimbang. 

 

Seluruh anggota kelompok akan memperoleh panduan pelatihan yang sama. Tugas 

individual dan kelompok dapat dikerjakan di panduan ini. Kelompok juga dapat 

mengerjakan kegiatan secara bersama-sama di kerta flipchart apabila tersedia. 

 

Selamat menjalankan pelatihan! 
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Sesi 1: Pendahuluan 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pada sesi ini Anda akan saling berkenalan dan akan diperkenalkan dengan gaya 

pelatihan yang digunakan. Pada pelatihan ini Anda akan belajar tanpa kehadiran 

guru. Anda akan saling membantu dengan cara saling berbagai pengalaman yang 

berbeda dan mengajukan pertanyaan ketika Anda kesulitan memahami kegiatan 

tertentu. Anda akan menyelesaikan satu kegiatan tunggal. Tujuan dari sesi ini adalah:  

• Mengidentifikasi sesi pelatihan, pembagian waktu pelatihan pada hari ini, 

harapan, dan pengaturan lokakarya 

• Menuliskan nama beberapa peserta pelatihan  

• Memahami gaya pembelajaran untuk kursus ini, termasuk kegiatan dan kerja 

kelompok  

 
 

Kegiatan 1A: Saling Berkenalan  
 

 
Pada Kegiatan 1A, Anda akan memperkenalkan diri secara singkat 

sehingga Anda dapat saling berkenalan.  

 
 

 
 
 

 
 

1. Setiap peserta memperkenalkan diri dengan menyebutkan: 

• Nama lengkap dan nama panggilan yang hendak digunakan selama sesi 

• Alamat toko atau pasar 

• Berapa lama toko telah berdiri (jika berlaku) 

• Tujuan menghadiri sesi ini dan apa yang hendak Anda peroleh supaya 

dapat membantu bisnis Anda 

2. Setiap orang membagikan sketsa atau gambar barang dagangan mereka 

yang paling laku supaya dapat dilihat oleh peserta yang lain. Letakkan 

gambar tersebut di dinding atau di tengah meja atau izinkan peserta yang lain 

untuk melihatnya di telefon genggam Anda. 

20 Menit 

Ikhtisar Sesi 

20 Menit 
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3. Isi lembar di bawah ini (jika tidak sekarang, bisa juga di saat jeda dan makan 

siang) 
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Pada kegiatan ini Anda telah mengenal satu dengan yang lain, siapa 

rekan Anda dan sedikit mengenai bisnis mereka.  

 

Tabel 1A: Informasi Peserta 

Nama Peserta Alamat toko atau pasar Nomor telefon / 

Alamat email 
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Sesi 2: Menilai 

Bisnis Anda 
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Sesi 2: Menilai Bisnis Anda 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Pada sesi ini, Anda akan melakukan beberapa kegiatan untuk membantu Anda 

menilai bisnis Anda. Anda akan menyelesaikan 3 kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah 

sebagai berikut: 

• Memahami faktor apa saja yang mempengaruhi bisnis Anda 

• Memahami faktor apa saja yang membuat bisnis Anda sukses 

• Menggunakan SWOT sebagai alat untuk memahami faktor keberhasilan 

internal dan peluang atau ancaman eksternal yang dihadapi oleh bisnis 

Anda 

 
 

Kegiatan 2A: Apa yang Membuat Bisnis Menjadi Sukses 

 
 
 

Pada Kegiatan 2A, Anda akan mencermati beberapa faktor penting 

yang membuat sebuah bisnis sukses. Diskusi di antara peserta akan 

membantu Anda mengidentifiaksi faktor yang mempengaruhi bisnis 

Anda.  

 
 

 
 

 
 

1. Dalam kelompok Anda, bahas kata-kata dalam Word Cloud pada Tabel 2A di 

bawah. Sebutkan lima kata yang paling penting pada seluruh anggota 

kelompok. Negosiasikan urutannya hingga seluruh anggota setuju. [5 menit] 

2. Setiap kelompok menampilkan kelma karakteristik utama mereka di flip chart 

/ selembar kertas yang besar. [5 menit] 

3. Ajukan pertanyaan berikut: [10 menit] 

• Apa persamaan yang ada antar kelompok? 

• Yang mana yang menciptakan diskusi yang paling panjang, dan kenapa? 

• Apakah ada yang secara khusus hanya terkait dengan perempuan saja, 

1 90 Menit 

 

Ikhtisar Sesi 

 

45 Menit 
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mengapa demikian? 

4. Setelah Anda selesai, gunakan hal ini untuk menilai bisnis Anda dan diri Anda 

sendiri sebagai wirausahawan.  

5. Bahas penilaian Anda dengan kelompok Anda dan renungkan poin berikut ini: 

• Apakah ada yang dapat Anda kelompokkan? Contohnya, hal yang terkait 

dengan finansial, pemasaran, staf, dll.? 

• Dapatkah Anda memikirkan cara penataan berdasarkan tingkat kemudahan 

atau kesulitan untuk ditangani? 

• Dapatkan Anda memikirkan cara mewujudkan perubahan, apakah Anda tahu 

hal yang harus dilakukan? Contohnya, membuat diri Anda lebih tertata, 

meminta nasihat dari orang lain, atau mencari bahan pembelajaran seperti 

buku, majalah, internet 

 

Tabel 2A: Hal yang Membuat Bisnis Menjadi Sukses 

 
Word Cloud 

 

Tempat bisnis/penjualan    Kenali kebutuhan pelanggan    Harga penjualan yang baik 

Ketahui biaya bisnis Anda    Biaya produksi        Dukungan keluarga 

Produk berkualitas baik    Staf/pekerja sibuk       Teknik pemasaran yang baik 

Menarik pelanggan                Ketersediaan produk       Pekerja yang terampil 

Penyimpanan yang baik    Tidak ada produk yang terbuang Ketersediaan pinjaman 

Ketahui tugas harian Anda    Kondisi kerja yang baik        Pembukuan yang baik 

Tempat kerja yang bersih    Pelanggan yang mencukupi       Menelusuri uang Anda 

Tempat kerja yang tertata    Mengetahui jenis biaya Anda     Pelaku bisnis yang baik 

Puas dengan bisnis Anda    Produk dalam kondisi baik        Ketahui penghasilan Anda 

Perlengkapan dalam kondisi baik    Ketahui tugas pekerja Anda  

Ketahui jumlah hutang Anda                Pelangan setia pada Anda 
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5 Faktor Keberhasilan Bisnis yang Utama 

5 kriteria utama bisnis 

yang sukses menurut kami 

Alasan kami memilih 

kriteria ini 

 

Apakah Anda telah 

melakukannya dengan 

baik – berikan skor 

secara individual: 

☺ Baik  

� Cukup baik 

� Perlu ditingkatkan 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Penilaian Bisnis Anda Sendiri 

 Kriteria Kesuksesan ☺ 

Baik  

 

� 

Cukup 

Baik 

 

� 

Tidak 

Baik 

 

Apa yang bisa saya lakukan 

1. Tempat bisnis/penjualan     

2. Mengetahui biaya bisnis 

saya 

    

3. Kualitas produk     

4. Pelanggan     

5. Penyimpanan produk     

6. Tugas harian dan rutinitas     

7. Tempat kerja yang bersih     

8. Tempat kerja yang 

tertata 

    

9. Kepuasan dengan bisnis     

10. Kondisi perlengkapan     

11. Mengetahui hutang saya     

12. Mengetahui kebutuhan 

pelanggan 

    

13. Biaya produk     

14. Harga penjualan     

15. Ketersediaan produk     

16. Limbah produk     

17. Produktivitas staf     

18. Kondisi kerja staf     

19. Kecukupan pelanggan     

20. Seluruh biaya telah     
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diperhitungkan 

21. Produk dalam kondisi 

baik 

    

22. Ketahui tugas staf     

23. Pelanggan setia     

24. Harga penjualan     

25. Keluarga mendukung 

Anda 

    

26. Teknik pemasaran     

27. Staf yang terampil dan 

dapat diandalkan 

    

28. Ketersediaan pinjaman     

29. Pembukuan     

30. Menelusuri uang Anda     

31. Pelaku bisnis yang baik     

32 Mengetahui penghasilan 

Anda 

    

 

 
 

Pada kegiatan ini Anda telah mencermati sejumlah faktor yang dapat 

mempengaruhi bisnis Anda dan menekankan beberapa faktor yang 

paling penting. Anda juga telah menilai diri Anda sendiri sebagai 

seorang wirausahawan dan bisnis Anda berdasarkan faktor-faktor ini. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi bisnis Anda dan jika 

Anda dapat menemukan faktor yang memberikan pengaruh negative 

pada bisnis Anda, ubahlah hal tersebut, sehingga bisnis Anda dapat 

meningkat. 

 
 

Kegiatan 2B: Analisis SWOT 

 
Pada Kegiatan 2B Anda akan melengkapi analisis SWOT. Alat analisis 

SWOT digunakan untuk menjajaki masalah dalam bisnis, termasuk 

kekuatannya, kelemahannya dan faktor eksternal yang dapat 

meningkatkan bisnis atau resiko yang dapat merusak bisnis. 

 

SWOT:   

• Kekuatan: yang terdapat dalam bisnis 

• Kelemahan: yang terdapat dalam bisnis 

• Peluang: yang berasal dari luar bisnis 

• Ancaman: yang berasal dari luar bisnis 

 
Kekuatan akan memberikan keunggulan pada bisnis Anda atas bisnis yang serupa. 

Contoh: Produk berkualitas, tempat penjualan yang baik. 

 

Kelemahan adalah aspek yang kurang baik pada diri atau bisnis Anda. Contoh: 
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Pemasok tidak konsisten, biaya transportasi produk tinggi. 

 

Peluang adalah hal yang terjadi di luar bisnis yang dapat membantu Anda. Contoh: 

Penginapan baru di daerah Anda, turis menggunakan stasiun bus. 

 

Ancaman adalah hal yang berada di luar bisnis, yang dapat membahayakan bisnis 

Anda dan mengurangi keuntungan Anda. Contoh: Ide bisnis Anda popular dan 

orang-orang mencontoh ide Anda, semakin sedikit jumlah turis yang dapat membeli 

produk Anda. 

 
Ketika kekuatan dan peluang lebih besar dari pada kelemahan dan ancaman, Anda 

memegang kendali bisnis Anda dan dapat mengabil risiko yang sudah diperkirakan. 

Ketika kelemahan dan ancaman lebih besar dari pada kekuatan dan peluang, Anda 

perlu untuk mengambil tindakan yang serius untuk menyelamatkan bisnis Anda.  
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Berikut adalah contoh analisis SWOT. 

 
Kekuatan Kelemahan 

Lokasi terbaik di pasar lokal 

Akan menjual berbagai jenis produk 

Mengetahui beberapa produsen 

kerajinan tangan 

Memiliki keterampilan untuk 

mendapatkan produk dan 

menegosiasikan harga produk 

Manajemen finansial yang tidak 

konsisten 

Tidak ada rencana pemasaran dan 

pengembangan 

Peluang Ancaman 

Banyak pengunjung datang ke area 

Lebih banyak hotel dan penginapan  

Memiliki hubungan yang baik dengan 

banyak penduduk dan bisnis setempat 

Kompetitor dapat dengan mudah 

memulai bisnis serupa yang akan 

mengakibatkan penurunan penjualan 

 

Apakah ada lebih banyak kekuatan daripada kelemahan?        Ya         Tidak   

 

Apakah ada lebih banyak peluang daripada ancaman?             Ya         Tidak   

 

Bagaimana saya akan mengatasi kelemahan dan ancaman?  

Saya akan memperbaiki bisnis saya dengan memberikan perhatian lebih pada 

aspek finansial dan pemasaran. 

Saya akan menyediakan layanan yang baik pada produsen dan pelanggan 

sehingga bisnis saya terus maju. 

Saya akan menggunakan teman-teman saya, keluarga dan kontak saya yang 

lainnya untuk mendukung dan mempromosikan bisnis saya. 

 
 

 
 
 

 
   

1. Pikirkan mengenai bisnis Anda sendiri, tuliskan hal sebayak mungkin terkait 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Anda. [5 menit] 

2. Bekerja berpasangan dalam kelompok. Menggunakan kriteria pada Kegiatan 

2A (5 faktor keberhasilan utama) pastikan semua sudah tercakup, bahas 

dengan pasangan Anda. [10 menit] 

3. Ajukan pertanyaan berikut untuk menekankan kesamaan dan masalah yang 

diselesaikan secara berkelompok [10 menit]: 

• Apakah ada pasangan yang memiliki pernyataan yang sama, yang mana? 

25 Menit 
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• Apakah ada yang memiliki tantangan yang tidak diketahui cara 

penyelesaiannya; jika demikian, bagaimana yang lain yang ada di kelompok 

mengatasi tantangan ini? 

• Apakah Anda mulai mendapatkan ide mengenai beberapa tantangan bisnis 

Anda? 

 

Tabel 2B: Analisis SWOT 

Kekuatan Kelemahan 

  

Peluang Ancaman 

  

 

Apakah ada lebih banyak kekuatan daripada kelemahan?        Ya         Tidak   

 

Apakah ada lebih banyak peluang daripada ancaman?             Ya         Tidak   

 

Bagaimana saya akan mengatasi kelemahan dan ancaman?  

 

Saya akan  

Saya akan  

Saya akan  

Pada kegiatan ini, Anda sekarang sudah menggunakan alat kedua 

untuk membantu Anda mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

yang memiliki dampak positif atau negatif terhadap bisnis Anda. 

Terdapat banyak faktor yang akan memiliki dampak terhadap bisnis 

Anda dan jika Anda dapat menemukannya, dan mengubahnya, bisnis 

Anda akan meningkat.  
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Kegiatan 2C: Rencana Tindakkan Pribadi  

 
 

 Pada kegiatan akhir dari sesi ini Anda akan memutuskan beberapa 

tindakkan kongkrit yang berhubungan dengan bisnis Anda. Ingatlah 

semua hal yang telah Anda bahas hingga saat ini, luangkan beberapa 

menit untuk mencatat pemikiran Anda.   

 
 

 
 

 
1. Masing-masing menggunakan Tabel 2C: Rencana Tindakkan Pribadi untuk 

menuliskan perubahan yang hendak Anda buat untuk meningkatkan bisnis 

Anda. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat berdasarkan apa 

yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika demikian, tentukan 

apa yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 
 

Tabel 2C: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 
 

Pada sesi 2 Anda berfokus padapenilaian bisnis Anda. Hal ini membantu Anda 

menentukan faktor yan akan membantu bisnis Anda menjadi sukses serta untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan 

ancaman eksternal. Baca Sesi 1 di GPG Anda untuk mendapatkan informasi 

lebih lengkap.  

  

10 Menit 
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Sesi 3: 

Memasarkan 

Bisnis Anda 
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Sesi 3: Memasarkan Bisnis Anda 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Sesi ini membahas kebutuhan atas rencana pemasaran dan menyediakan kegiatan 

untuk mengembangkan rencana untuk bisnis Anda sendiri. Rencana pemasaran 

dikembangkan dari analisis pelanggan dan analisis pasar serta meliputi analisis 4 Ps’ 

– Produk, Tempat, Promosi dan Harga (Product, Place, Promotion and Price). Setiap 

bisnis yang efektif membutuhkan rencana pemasaran untuk memandu bisnis 

menjangkau pelanggan sebanyak mungkin. Rencana pemasaran diperlukan ketika 

Anda hendak menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis adalah sebuah dokumen 

yang menjabarkan dan nmenjelaskan keseluruhan bisnis Anda. Menyusun rencana 

bisnis adalah latihan yang berguna untuk Anda karena membantu Anda menata 

pemikiran Anda, ide Anda dan membuat rencana agar bisnis dapat berkembang. 

Anda akan menyelesaikan 4 kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah sebagai berikut: 

• Jabarkan bisnis Anda sendiri dengan menggunakan istilah utama guna 

membantu pihak lain memahami hal yang Anda lakukan dan cara Anda 

melakukannya 

• Cermati aspek yang penting dari sebuah rencana bisnis 

• Dapatkan ikhtisar rencana pemasaran dan beberapa konsep pemasaran 

utama 

 
 

Kegiatan 3A: Jabarkan Bisnis Anda 

 
 

Pada kegiatan ini, Anda akan mempelajari cara menjabarkan bisnis 

Anda dengan efektif. Pertama baca studi kasus dan contoh berikut ini, 

sebelum melenngkapi deskripsi bisnis dengan menggunakan template. 

Deskripsi binis membantu Anda menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

• Kebutuhan pelanggan yang mana yang akan dipenuhi oleh 

produk 

• Produk apa yang dijual 

• Akan dijual kepada siapa 

• Bagaimana produk dijual 

2 95 Menit 

 

Ikhtisar Sesi 
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[5 menit] Pratiwi Susanto tinggal di kota kecil dengan dua anaknya yang masih 

remaja. Ia telah membeli kerajinan tangan buatan setempat dan menjualnya pada 

“Pasar Minggu”. Bisnis telah berjalan cukup baik selama dua tahun terakhir. Pratiwi 

telah berhasil mendapatkan cukup banyak kerajinan tangan dari desa sekitar dan 

tingkat perputaran stoknya cukup baik. Ia mempertimbangkan untuk memperluas 

bisnisnya dengan membuka pilihan penjualan lain karena ia menyadari lebih banyak 

pengunjung ke area tersebut menggunakan penginapan dan homestays. Pratiwi 

telah menilai bisnisnya yang sekarang dan hendak meningkatkan manajemen 

pemasaran dan finansialnya. Ia bahkan bermaksud untuk meminjam uang dari 

pamannya yang telah menawarkan persyaratan pembayaran hutang yang bagus, 

termasuk bunga pinjaman yang sangat rendah. Tetapi sebelum ia menginvestasikan 

uangnya, pamannya ingin tahu apakah investasinya akan aman dan apakah Pratiwi 

akan mampu membayar cicilan bulanan sehingga ia meminta dirinya untuk 

membuat rencana bisnis sederhana, yang dilengkapi dengan proyeksi.  

 

 

Deskripsi Bisnis  Pratiwi Susanto 

Nama bisnis Serba Etnik 

Jenis bisnis �  Manufaktur � Operator layanan 

�  Pedagang eceran             � Pedagang grosir 

Kebutuhan apa yang akan 

dipenuhi oleh produk?  

Kerajinan tangan untuk orang lokal, pengunjung 

dan turis untuk mendukung pekerja kerajinan 

tangan lokal (misal. tanggung jawab sosial), hadiah 

untuk festival dan acara khusus (misal. kartu Hari Ibu 

& hari kelulusan), serta souvenir dari 

liburan/kunjungan mereka. 

Produk apa yang akan dihasilkan 

oleh bisnis? 

Tidak ada, produk dibeli dari produsen kerajinan 

tangan pedesaan. 

Produk akan dijual ke siapa? Orang yang tinggal, bekerja atau berkunjung ke 

kota.   

Bagaimana caranya produk akan 

dijual? 

Di pasar, di penginapan, stasiun bus, warung kopi 

dan di pasar ‘acara’ khusus (misal. untuk kelulusan – 

di luar sekolah pada hari kelulusan). 

 
Beberapa definisi:  

• Manufaktur: membuat produk. 

• Pedagang grosir: pedagang grosir mengambil produk dalam jumlah besar dan 

menjualnya ke pedagang eceran. Mereka biasanya tidak menjual secara 

Studi Kasus 
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langsung ke masyarakat (pelanggan). Jika pedagang eceran dapat 

meniadakan kebutuhan atas pedagang grosir (misal. mendapatkan produk 

dari orang yang membuatnya) mereka tidak perlu membayar biaya ke 

pedagang grosir – sehingga produk mereka biasanya lebih murah. Pedagang 

grosir akan digunakan jika pedagang eceran tidak memiliki akses ke produsen. 

• Penyedia layanan: tidak menjual produk tetapi menjual layanan (misal. 

Memperbaiki mesin jahit, memotong rambut). 

 

1. Baca bahan berjudul rencana bisnis. Lihat daftar cek rencana bisnis di bawah 

ini dan lihat bagian 1 pada GPG Anda.  

2. Baca dengna lantang penjelasan di bawah ini dari daftar cek rencana bisnis. 

Anda tidak perlu membaca seluruh informasi di setiap judul karena sebagian 

besar akan dibahas di bagian selanjutnya dari modul. Anda sebaiknya 

memberikan perhatian terbanyak pada analisis marker dan bagian rencana 

pemasaran.  

3. Kita telah membaca studi kasus Pratiwi Susanto, sekarang lengkapi deskripsi 

bisnis Anda sendiri pada Tabel 3A. Bekerjalah secara berpasangan. [10 menit] 

4. Bagikan deskripsi Anda dengan kelompok.  [10 menit] 

5. Bahas dalam kelompok pertanyaan berikut ini. [5 menit] 

• Apa perbedaan yang dimiliki ketiga pasangan, apa persamaannya? 

• Menurut Anda, apa manfaat yang dapat Anda peroleh dari kegiatan ini 

 
Daftar Cek Rencana Bisnis* 

Ringkasan eksekutif: 

• Nama usaha 

• Nama pemilik 

• Visi (gambaran dalam waktu 5 tahun ke depan) 

• Struktur bisnis, siapa yang terlibat dan di bidang apa 

• Jabarkan produk dan cara pembuatannya 

• Apa peluang pasar yang ada untuk penjualan 

• Apa target penjualan yang akan Anda capai dalam 1, 2 dan 

3 tahun 

• Ketika meminta pinjaman: cantumkan jumlah, cara 

penggunaannya dan cara menjamin pengembalian hutang 

berdasarkan keberhasilan bisnis Anda 

 

Deskripsi bisnis: 

• Karakteristik produk terutama ketika dibandingkan dengan 

pesaing Anda 

• Ikhtisar bisnis termasuk harga dan pemasaran 

 

Analisis pasar: 

• Deskripsi produk khusus termasuk ukuran, bahan baku, dan 

 

30 Menit 
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berat 

• Deskripsi klien dan alasan mereka membeli dari Anda 

• Penilaian potensi pasar (misal. jumlah wisatawan yang lebih 

banyak atau hotel baru) 

• Pasar penjualan yang kompetitif, mengapa Anda dapat lebih 

baik dari yang lainnya 

• Daya tarik penjualan yang unik (misal.. menggunakan bahan 

lokal, organik atau yang berkelanjutan) 

Rencana manajemen: 

• Struktur bisnis, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang 

mendukung bisnis 

 

Rencana pemasaran: 

• Harga yang bersedia dibayar pelanggan dan yang 

dikenakan oleh pesaing 

• Distribusi (misal. tempat untuk menjual, pemesanan melalui 

pos dll.) 

• Pemasaran dan promosi 

 

Rencana finansial: 

• Uang yang diperlukan untuk meminjam demi 

mengembangkan (atau memulai) sebuah bisnis 

• Pendanaan di masa depan ketika pinjaman jatuh tempo 

berdasarkan laba yang meningkat 

• Kinerja yang diproyeksikan termasuk perkiraan angka 

pertumbuhan 

• Pernyataan keuangan, perikiraan jumlah pemasukkan total, 

pengeluaran total dan investasi total (termasuk aset) 

• Pernyataan pemasukkan yang menunjukkan perkiraan kinerja 

selama 3 tahun atau lebih, total penerimaan dan 

pengeluaran 

• Analisis balik modal yang menunjukkan bahwa pemasukkan 

dari penjualan lebih tinggi dari pada pengeluaran (misal. 

biaya bisnis atau aliran ke luar) 

• Proyeksi perputaran uang untuk menunjukkan sumber 

finansial yang diperlukan 

• Perlengkapan modal (aset) misal. item bisnis, bahan baku, 

dan perlengkapan yang Anda miliki 

 

 
 
 

Tabel 3A: Deskripsi Bisnis 

Nama bisnis:  
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Jenis bisnis:  �  Manufaktur     � Operator layanan 

�  Pedagang eceran  � Pedagang grosir 

�  Lain-Lain 

Apa kebutuhan yang akan 

dipenuhi oleh produk? 

 

Apa produk yang akan 

dihasilkan oleh bisnis? 

 

Kepada siapa produk akan 

dijual? 

 

Bagaimana produk akan dijual?  

 

Menggunakan template seperti pada Kegiatan 3A akan memberikan 

kerangka kerja untuk Anda guna mencantumkan seluruh informasi yang 

relevan yang diperlukan untuk menjabarkan bisnis Anda secara terinci. 

Banyak kegiatan dalam modul ini yang akan membantu Anda 

membangun keterampilan untuk menulis rencana bisnis Anda secara 

terinci. 

 

Kegiatan 3B: Analisis Pasar 

 
 

Pada kegiatan 3B Anda akan mengambil langkah selanjutnya dalam 

menulis rencana pemasaran 

 
 

 
[5 menit] Langkah berikutnya dalam menulis rencana pemasaran 
adalah menganalisis pasar Anda. Hal ini berarti memahami pelanggan 

dan pesaing Anda. Bagaimana Anda dapat melakukan hal ini?  
 
 
 

1. Berbicara kepada pelanggan potensial/calon pelanggan.  

• Apa produk yang ingin mereka beli? 

• Apa pendapat mereka mengenai pihak lain yang menjual produk yang 

serupa? 

 

2. Amati bisnis pesaing Anda. 

• Seperti apa kualitas, ragam, ukuran, dll dari produk yang mereka jual? 

• Berapa harga yang dikenakan? 

• Bagaimana cara mereka menarik pelanggan? Penawaran atau potongan 
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harga apa yang mereka gunakan? 

 

3. Bertanya pada teman, keluarga dan pelaku bisnis lainnya. 

• Apa produk yang terjual dengan baik? 

• Apa yang sejujurnya mereka rasakan tentang bisnis Anda? 

• Apa pendapat mereka atas produk pesaing Anda? 

• Bagaimana mereka mendapatkan pelanggan? 

 
 

 
 

1. Bahas grafik bisnis kerajinan Pratiwi Susanto. Siapa yang kemungkinan besar 

akan menjadi pelanggannya dan apa yang mereka butuhkan dan sukai? [5 

menit] 

2. Secara berpasangan, lengkapi grafik serupa yang masih kosong sesuai 

dengan bisnis Anda [10 menit]. 

3. Ajukan pertanyaan berikut untuk memancing diskusi [10 menit] 

• Apakah Anda memiliki pelanggan potensial yang tidak biasa, bisa berupa 

individual atau vendor lainnya? 

• Apa kebutuhan (misal, jenis kerajinan) dan preferensi (misal. Ukuran, 

bentuk, warna, spesifik gender, acara musiman seperti Hari Ibu dan acara 

khusus seperti kelulusan atau Songkran)? Acara khusus atau festival apa 

yang dapat Anda pasok? 

 
 

Pelanggan Potensial Pratiwi Susanto 

Segmen 

pasar 

Pelanggan potensial Kebutuhan dan 

preferensi pelanggan 

Analisis pesaing 

1. Perorangan (atau 

memiliki kios pasar) 

Ringan dan mudah 

dikemas ketika 

berpergian, mudah 

dikirim ke luar negeri, 

kenang-kenangan 

atas kunjungan 

mereka 

 

Beberapa penjual 

kerajinan tangan di 

pasar/atau outlet bisnis 

lainnya 

 

Biaya transportasi 

barang yang lebih 

tinggi dari Negara lain 

(usahakan tetap lokal) 

 

Waktu pembelian 

terbatas – waktu 

dihabiskan di bisnis 

utama (misal. 

2. Bisnis lainnya (misal. 

penginapan, stasiun 

bus, toko kerajinan 

tangan setempat, 

galeri, cafe) 

 

Saat ini membuat 

persediaan stok 

sendiri (memakan 

waktu kaena ini 

bukan bisnis utama 

mereka dan mereka 

25 Menit 
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tidak dapat 

meninggalkan toko 

mereka), mereka 

biasanya tidak tahu 

dimana tempat 

untuk mendapatkan 

produk 

penginapan) 

3. Sekolah, universitas 

(siswa, guru, orang 

tua menunggu anak-

anak mereka) 

Siswa hanya memiliki 

waktu tertentu untuk 

membeli produk, dan 

memiliki anggaran 

yang terbatas. 

Hanya ada sedikit 

pelanggan di 

lingkungan sekolah 

 
 
 

Tabel 3B: Analisis Pasar 

Segmen 

pasar 

Pelanggan potensial Kebutuhan dan 

preferensi pelanggan 

Analisis pesaing 

1.    

2.    

 

3. 

   

Pada kegiatan ini, Anda mencermati analisis pasar untuk bisnis Anda. 

Menganalisis pelanggan potensial Anda dapat membantu Anda 

menjajaki peluang bisnis baru dan meningkatkan pelanggan setia 

Anda, Anda dapat memiliki banyak segmen pasar – jajaki seluruh 

peluang baru.  Peluang ini dapat meliputi tempat/cara Anda menjual. 

Contohnya, hanya dari kios Anda di pinggir jalan di pasar. Meskipun 

Anda dapat menitipkan barang Anda agar dijual oleh penjual lain atau 

Anda dapat menjajaki peluang untuk menggunakan pasar melalui 

pemesanan lewat pos atau lewat internet secara online. Hal ini berarti 

menjual dari brosur atau website. Selanjutnya Anda dapat menganalisis 

dan menjabarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Anda harus 

bertanya pada mereka, lakukan pencarian fakta untuk memperoleh 

jawaban. Terakhir, Anda perlu mengetahui dan menganalisis pesaing 
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Anda sehingga Anda dapat memposisikan bisnis Anda dengan lebih 

baik.  

 
 

Kegiatan 3C: Produk, Tempat, Promosi 

 
 
 

Pada kegiatan 3C, Anda akan menjajaki 3 dari 4 strategi pemasaran. 

Anda akan membaca tabel produk, tempat, promosi, dan harga di 

bawah ini dan mengacu beberapa template yang sudah lengkap 

sebelum mengerjakan latihan.  

 

PRODUK:  Apa produk yang Anda jual ke pelanggan Anda?   

• Ragam produk = tas, topi, syal, kaos kaki, dompet, dll. 

• Ukuran = tas besar, tas kecil, dompet, S/M/L dll. 

• Gaya = ransel, tas samping, clasp etc. 

• ‘Gender atau usia’ = sesuai untuk bayi, anak-anak, atau orang tua, laki-laki 

dan/atau perempuan. 

• Kualitas = murah dan rendah biaya, menengah, mahal dan berbiaya tinggi). 

• Warna = gelap, muda, campuran, modern, tradisional. 

• Kemasan = kantong swalayan daur ulang, terutama kantong kertas coklat 

cetakkan, tas hadiah organza untuk produk mahal seperti perhiasan. 

TEMPAT:  Dimana dan bagaimana Anda menjangkau pelanggan Anda? 

• Pelanggan datang ke kios Anda di pasar atau ke keios Anda di acara khusus. 

• Anda menjual ke bisnis lain yang kemungkinan besar berinteraksi dengan 

pengunjung atau wisatawan. 

• Bagaimana dengan pesanan lewat pos (misal. Untuk pelanggan yang 

berlibur yang telah kembali ke tempat asalnya)? 

• Apakah Anda telah memikirkan kemungkinan untuk menjual melalui Internet 

atau Facebook (pemesanan lewat pos)? 

• Apa lokasi terbaik untuk menjangkau pelanggan saya? 

• Dimana tempat yang paling mungkin digunakan untuk ‘berkumpul’ oleh 

pelanggan saya? 

• Dapatkah saya membawa produk ke kios? 

• Apakah tersedia layanan – misal, air, listrik, toilet, tempat ganti (untuk 

mencoba pakaian)? 

• Apakah saya perlu mempertimbangkan pemasok saya ketika memilih 

tempat? 

• Apakah saya masih dapat menghasilkan laba jika saya jauh dari produsen 

saya? 

• Apakah memungkinkan untuk menjual melalui tempat orang lain (misal. Kios 

di stasiun bus, pajangan dinding di penginapan, kios di kantor camat)? 

• Berapa harga sewanya? 
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PROMOSI:  Bagaimana Anda akan memberitahu pelanggan Anda mengeai produk 

Anda dan bagaimana Anda dapat membuat mereka tertarik untuk membelinya? 

• Pasang tanda di kios utama Anda (misal. waktu buka dan waktu tutup, 

telefon, nama Anda, nama bisnis, alamat email). 

• Apakah Anda menjelaskan di kartu nama, selebaran atau stiker, dari mana 

asal produk Anda dan bagaimana Anda mendukung produsen lokal, 

mendukung budaya dan kerajinan etnik? Apa Daya Tarik Penjualan Unik 

yang Anda miliki? 

• Apakah Anda memiliki pengumuman atau selebaran yang menawarkan 

potongan harga untuk pembelian produk yang sama sebanyak 10 atau lebih 

atau insentif seperti ‘Tiga untuk Harga Dua!’ 

• Bagaimana dengan jaminan mutu? 

HARGA: Berapa harga yang akan Anda kenakan? Harga sangat penting – jika 

harga terlalu tinggi mungkin penjualan Anda tidak akan terlalu banyak, jika harga 

terlalu rendah mungkin Anda tidak akan menghasilkan uang yang mencukupi. Kami 

membahas penentuan harga di Sesi 3. 
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Contoh 

Produk 

 Contoh:  Tas Jinjing Contoh: Dompet Karung Nasi 

Kualitas Katun dengan pewarna alami, 

jahitan tangan 

Daur ulang, karung yang sudah 

dicuci, jahitan ganda agar 

tahan lama, tahan air 

Warna Hitam/merah Beragam, tergantung pada 

karung yang digunakan saat 

produksi 

Ukuran 14” x 9” x 22” 6” x 3” 

Kemasan Cellophane  Label bisnis (logo) 

USP  

(keunikkan) 

Desain lokal, buatan tangan Bahan baku produksi sangat 

murah, karung beras daur 

ulang, sumber bahan baku 

berkelanjutan 

Tempat 

Kepemilikkan:   ����  Sewa         ���� Milik Sendiri        ���� Penyewaan Ruang         ����  

Jual/Kembali       ����  Lain-lain 

 

Tempat Stasiun bus utama (cabinet) Penginapan Lucky 

Mengapa di 

isni? 

Banyak pengunjung dan turis 

yang datang menggunakan 

bus, Saya tidak perlu menjual – 

hanya memasok, menarik 

bayaran setiap minggu 

Teman bekerja di sini, 

penginapan yang ramai, tidak 

harus menjual – hanya 

memasok, menarik bayaran 

sekali sebulan, akan dihubungi 

jika butuh memasok lebih 

banyak 

Kerugian? Tanda hilang, beberapa 

produk hilang/dicuri 

Tidak ada 

Sewa Tidak ada, membayar komisi 

(5% dari total penjualan) 

Tidak dikenakan biaya, mereka 

mendukung bisnis lokal 

Promosi 

IKLAN 

Jenis Rincian Biaya 

Tanda untuk 

kios penjualan  

 

Menyewa penulis untuk 

membuatnya dilengkapi 

dengan nama bisnis, pemilik 

bisnis, nomor telefon 

Rp. 300,000 

Kartu nama 

 

Seperti di atas tetapi 

mencantumkan USP (misal. 

Berkelanjutan, lokal, buatan 

tangan dll.) 

Rp. 120,000 

Label produk 

(seperti di atas 

Label kecil yang dapat 

ditempelkan dan dilepaskan di 

Rp. 50,000 
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atau hanya 

logo) 

 

kemasan, hanya 

mencantumkan nama dan 

nomor telefon 

PROMOSI  

Jenis Rincian Biaya 

Potongan harga 

musiman 

10% pada Hari Ibu, Cuci 

Gudang diskon 20%  

10% dari pemasukan harian 

untuk periode yang sama 

pada tahun sebelumnya 

Pembelian 

jumlah besar 

 

potongan 20% untuk 

pembelian 5 atau lebih produk 

yang sama; gratis pengiriman 

untuk pemesanan di atas Rp 

1,000,000 

Biaya pengiriman sekitar Rp 

20,000 per 100; 1/5 

Beli 2 gratis 1 

(sepanjang 

tahun) 

 

 

Berbagai waktu berbeda 

dalam satu tahun termasuk 

musim sepi, musim hujan, Hari 

Tahun Baru China 

1/3 

Contoh 

Produk 

 Contoh:  Tas Jinjing Contoh: Dompet Karung Nasi 

Kualitas Katun dengan pewarna alami, 

jahitan tangan 

Daur ulang, karung yang sudah 

dicuci, jahitan ganda agar 

tahan lama, tahan air 

Warna Hitam/merah Beragam, tergantung pada 

karung yang digunakan saat 

produksi 

Ukuran 14” x 9” x 22” 6” x 3” 

Kemasan Cellophane  Label bisnis (logo) 

USP  

(keunikkan) 

Desain lokal, buatan tangan Bahan baku produksi sangat 

murah, karung beras daur 

ulang, sumber bahan baku 

berkelanjutan 

Tempat 

Kepemilikkan:   ����  Sewa         ���� Milik Sendiri        ���� Penyewaan Ruang         ����  

Jual/Kembali       ����  Lain-lain 

 

Tempat Tempat Tempat 

Mengapa di 

isni? 

Mengapa di isni? Mengapa di isni? 

Kerugian? Kerugian? Kerugian? 

Sewa Sewa Sewa 

Promosi 
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IKLAN 

Jenis Rincian Biaya 

Tanda untuk 

kios penjualan  

 

Menyewa penulis untuk 

membuatnya dilengkapi 

dengan nama bisnis, pemilik 

bisnis, nomor telefon 

Rp. 300,000 

Kartu nama 

 

Seperti di atas tetapi 

mencantumkan USP (misal. 

Berkelanjutan, lokal, buatan 

tangan dll.) 

Rp. 120,000 

Label produk 

(seperti di atas 

atau hanya 

logo) 

 

Label kecil yang dapat 

ditempelkan dan dilepaskan di 

kemasan, hanya 

mencantumkan nama dan 

nomor telefon 

Rp. 50,000 

PROMOSI  

Jenis Rincian Biaya 

Potongan harga 

musiman 

10% pada Hari Ibu, Cuci 

Gudang diskon 20%  

10% dari pemasukan harian 

untuk periode yang sama 

pada tahun sebelumnya 

Pembelian 

jumlah besar 

 

potongan 20% untuk 

pembelian 5 atau lebih produk 

yang sama; gratis pengiriman 

untuk pemesanan di atas Rp 

1,000,000 

Biaya pengiriman sekitar Rp 

20,000 per 100; 1/5 

Beli 2 gratis 1 

(sepanjang 

tahun) 

 

 

Berbagai waktu berbeda 

dalam satu tahun termasuk 

musim sepi, musim hujan, Hari 

Tahun Baru China 

1/3 
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1. Dalam kelompok, lengkapi contoh template produk dan tempat di Tabel 3C 

2. Kemudian kembangkan beberapa ide untuk promosi, termasuk iklan. 

3. Secara perorangan siapkan poster A4 untuk mengiklankan bisnis Anda sendiri. 

Hal ini dapat berupa informasi mengenai bisnis atau bisa berupa tawaran 

promosi. Ingatlah bahwa poster harus dapat dibaca dari jarak jauh (misal. Dari 

seberang jalan) maka buatlah gambar, tulisan, dall mudah dibaca, ditata 

dengan baik, dieja dengan benar, tebal dan jelas. Ketika sudah selesaikan 

gantungkan poster di dinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3C: Produk, tempat, promosi 

Produk 

 Produk 1 Produk 2 

Kualitas   

Warna   

Ukuran   

Kemasan   

USP  

(Keunikkan) 

  

Tempat 

Kepemilikkan:    � Sewa         � Milik sendiri        � Penyewaan Tempat        �  Jual/Kembali       

�  Lain-lain 

 

 Tempat 1 Tempat 2 (pilihan) 

Mengapa di 

sini? 

 

 

 

 

30 Menit 
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Kegiatan ini telah menunjukkan cara menulis informasi yang terkait 

dengan Produk, Tempat dan Promosi Anda dan Anda telah 

mendapatkan kesempatan untuk merancang beberapa bahan promosi 

untuk bisnis Anda. Strategi 4 P adakan komponen utama dari rencana 

pemasaran. Dalam GPG Sesi 2.3, Anda dapet menmukan template 

kosong (dengan contoh) untuk analysis 4P. Silahkan gunakan template 

ini untuk menilai bisnis Anda dengan lebih baik di masa depan.  

 
 

Kegiatan 3D: Rencana Tindakkan Pribadi 

 
 

 Pada kegiatan akhir dari sesi ini Anda akan memutuskan beberapa 

tindakkan kongkrit yang akan diambil terkait dengan bisnis Anda. 

Ingatlah semua hal yang telah Anda bahas hingga saat ini, luangkan 

beberapa menit untuk mencatat pemikiran Anda.   

 
1. Masing-masing menggunakan Tabel 3D: Rencana Tindakkan Pribadi untuk 

menuliskan perubahan yang hendak Anda buat untuk meningkatkan bisnis 

Anda. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat berdasarkan apa 

yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika demikian, tentukan 

apa yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 
 

Tabel 3D: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

Kerugian?  

 

 

 

Sewa   

 

 

 

10 Menit 
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Pada sesi ini, Anda telah menjajaki dan menjabarkan pelanggan Anda 

dan menganalisis pasar Anda, yaitu terkait cara dan tempat Anda 

dapat berjualan. Secara keseluruhan, sesi ini membantu Anda untuk 

memikirkan cara menyusun rencana pemasaran untuk bisnis Anda. Sesi 

2 di GPG Anda memiliki informasi yang lebih lengkap.  
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Sesi 4: Penentuan 

Anggaran dan 

Harga 
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Sesi 4: Penentuan Anggaran dan 

Harga 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami jenis biaya bisnis yang berbeda terkait 

dengan harga penjualan produk Anda guna menghasilkan laba. Sesi ini meliputi 

biaya dan cara menghitung laba. Anda akan menyelesaikan 3 kegiatan. Tujuan sesi 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Memahami biaya variabel dan tetap 

2. Menggunakan biaya total untuk menentukan harga 

3. Menghitung laba bisnis 

 
 

Kegiatan 4A: Mengetahui Biaya, Harga dan Laba Anda 

 
 

Pada Kegiatan 4A, Anda akan mendapatkan ide mengenai cara 

mengelola keuangan. Hal ini meliputi biaya bisnis dan penentuan harga 

produk Anda. Untuk mendapatkan angka tersebut, kita perlu memulai 

dengan memperkirakan berapa banyak produk yang dapat kita jual 

setiap bulannya. 

 

Setiap bagian ini berhubungan dengan contoh yang dipaparkan pada flipchart 

(atau selembar kertas yang ada di atas meja Anda). Sekarang kita akan membaca 

dan mencermati flipchart tersebut.  

 
 
 
 

 
 
1. MEMPERKIRAKAN HARGA PRODUK:  

[10 menit] Berapa harga yang akan Anda kenakan ke pelanggan yang hendak 

membeli produk Anda? Untuk menghasilkan laba, harga yang dibayar pelanggan 

harus lebih tinggi daripada biaya Anda untuk menyediakan produk dan setara 

dengan harga pesaing Anda. Untuk menentukan harga, kita perlu tahu:  

3 1 60 Menit 

 

Ikhtisar Sesi 
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• Berapa yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan potensial Anda 

• Harga pesaing Anda – rentang harga tertinggi hingga terendah di pasar untuk 

jenis produk yang sama 

• Biaya untuk menghantarkan produk ke tempat penjualan seperti pasar 

Bekerja dengan menggunakan Flipchart 1 untuk menunjukkan contoh  

 
2. MEMPERKIRAKAN PENJUALAN BULANAN:   

Ketika Anda memiliki perkiraan, Anda dapat menghitung penjualan bulanan Anda. 

Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara: 

• Perbandingan jumlah penjualan untuk periode yang sama pada tahun 

sebelumnya. 

• Perbandingan dengan pedagang kerajinan tangan lainnya. 

• Melakukan survey dengan calon pelanggan. 

• Tes lapangan dengan menjajakan serangkaian kecil produk untuk uji coba – 

apa yang cepat terjual, seberapa banyak dll. (Ini bukan metode yang baik 

jika biaya investasinya tinggi) 

• Pemesanan di muka – ingat, sebagaimana dengan semua transaksi bisnis, 

persetujuan tertulis biasanya lebih baik dari pada persetujuan tidak tertulis. 

Bekerja dengan menggunakan Flipchart 1 untuk menunjukkan contoh [5 menit]. 

 
 

Pada kegiatan ini, Anda akan mencermati cara memperkirakan berapa 

harga yang dapat Anda kenakan pada produk dan berapa banyak 

produk yang dapat Anda jual setiap bulannya. Ketika Anda sudah 

mendapatkan jumlah keduanya, Anda dapat berfokus pada 

penghitungan biaya Anda.  

 
 
 

Kegiatan 4B:  Mengetahui Biaya Anda (Tidak Tetap/Tetap) 

 
 

[10 menit] Anda memiliki ide mengenai berapa banyak produk yang 

Anda harapkan dapat terjual dan memperkirakan harga penjualannya, 

tetapi Anda tidak dapat mengkonfirmasi angka tersebut hingga Anda 

mengetahui berapa biaya yang Anda tanggung untuk menjual produk. 

Terdapat sejumlah jenis biaya berbeda. Pada Kegiatan 4B kita akan 

membaca definisi berbagai jenis biaya berbeda. 

 
Tabel ini mengandung definisi berbagai jenis biaya. Mari kita baca bersama untuk 

membantu Anda melengkapi kegiatan berikut. Singkatnya, Anda harus mengingat:  

• Tidak tetap: biaya ini meningkat dan menurun tergantung dari berapa banyak 

pekerjaan yang Anda lakukan dan berapa banyak yang Anda jual 

• Tetap: biaya ini tetap karena tidak terpengaruh pekerjaan dan apa yang 

Anda jual 
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1. Sekarang kita akan mengerjakan kuis singkat. 

2. Jika seluruh peserta mampu berdiri (yaitu, tidak ada yang menggunakan kursi 

roda atau kesulitan untuk berjalan atau berdiri untuk periode singkat) mulai 

kuis dengan seluruh peserta diminta berdiri.   

3. Pemimpin kelompok akan membacakan pernyataan dan periksa jawaban 

yang tepat. Jika menurut Anda biaya dijabarkan sebagai biaya tetap maka 

Anda akan duduk. Jika biaya Anda anggap sebagai biaya tidak tetap, maka 

tetaplah berdiri.  

Istilah yang 

digunakan 

Definisi 

Biaya tidak 

tetap 

Biaya tidak tetap berubah seiring dengan jumlah produk yang 

Anda jual. Mereka meliputi bahan baku mentah dan biaya 

pekerja. Pedagang kerajinan tangan akan memasukkan biaya 

seperti transportasi dan pengiriman produk ke pelanggan dll 

biaya pulsa telefon, tetapi tidak telefonnya, juga masuk biaya 

tidak tetap – biaya tersebut berubah tergantung pada 

seberapa sering dan seberapa lama Anda berbicara di telefon. 

 

Bahan baku 

mentah 

Ini adalah bahan baku mentah yang digunakan untuk membuat 

produk akhir. Contohnya, pengemasan perhiasan atau label 

logo untuk produk. Bahan baku mentah berada di bawah ‘biaya 

tidak tetap karena biaya berubah-rubah bergantung pada 

seberapa banyak produk yang dijual. 

 

Biaya Pekerja Biaya pekerja adalah jumlah gaji yang Anda bayar pada Anda 

sendiri, pekerja Anda atau komisi yang Anda berikan pada 

orang yang menjual untuk Anda (misal. manajer kios stasiun 

bus). Biaya pekerja berada di bawah ‘biaya tidak tetap’ karena 

jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah yang Anda jual (misal. 

manajer kios – tidak memperoleh gaji secara teraatur, hanya 

persentase dari total penjualannya). Demikian juga, gaji Anda 

sebaiknya bergantung pada seberapa produktif Anda. 

 

Biaya Tetap Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama terlepas dari jumlah 

produk yang Anda jual. Contoh, biaya kios Pasar Malam Minggu, 

telefon dll . 

10 Menit 
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4. Peserta dengan jawaban yang salah harus menjauh dari kelompok utama 

karena mereka tidak lagi diperbolehkan untuk mengikuti kuis. 

5. Pemenangnya adalah peserta yang masih tersisa setelah pertanyaan terakhir 

diajukan. 

6. Cermati lembar jawaban di awab ini ketika Anda selesai menjawab kuis untuk 

melihat kesalahan Anda. 

7. Setelah kuis selesai, pemimpin kelompok akan membacakan contoh 

penentuan anggaran dan biaya untuk Anda.  

 
 
 
 
 
 

Item Tidak 

Tetap 

Tetap 

Sewa bulanan untuk kios 

 

  

Komisi untuk kios stasius bus 

 

  

Pembayaran pinjaman untuk sepeda motor 

 

  

Kopi untuk staf 

 

  

Listrik untuk kios 

 

  

Tagihan telefon 

 

  

Produk pembersih 

 

  

Pengiriman dan pengemasan produk untuk dikirim ke luar negeri 

 

  

Pembayaran jaminan social pemilik bisnis 

 

  

Pembayaran hutang ke Paman 

 

  

Pembayaran hari libur untuk pemilik bisnis 

 

  

Biaya transportasi untuk mengambil produk dari desa  

 

  

Biaya akomodasi untuk mengamati pameran perdagangan 

kerajinan tangan di Kota 

 

  

Kain baru untuk meja di kios pasar 

 

  

Gunting 

 

  

Tanda baru untuk kabinet pajangan   
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Kartu nama dengan logo 

 

  

Kotak plastik dengan tutup untuk memindahkan produk ke pasar 

 

  

Kemasan produk 
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Lembar Jawaban 

Item 

Tidak 

Tetap 

Tetap 

Sewa bulanan untuk kios 

 
 �  

Komisi untuk kios stasius bus 

 
�   

Pembayaran pinjaman untuk sepeda motor 

 
 �  

Kopi untuk staf 

 
 �  

Listrik untuk kios 

 
 �  

Tagihan telefon 

 
 �  

Produk pembersih 

 
 �  

Pengiriman dan pengemasan produk untuk dikirim ke luar negeri 

 
�   

Pembayaran jaminan social pemilik bisnis 

 
 �  

Pembayaran hutang ke Paman 

 
 �  

Pembayaran hari libur untuk pemilik bisnis 

 
 �  

Biaya transportasi untuk mengambil produk dari desa  

 
 �  

Biaya akomodasi untuk mengamati pameran perdagangan 

kerajinan tangan di Kota 

 

 �  

Kain baru untuk meja di kios pasar 

 
 �  

Gunting 

 
 �  

Tanda baru untuk kabinet pajangan 

 
 �  

Kartu nama dengan logo 

 
 �  

Kotak plastik dengan tutup untuk memindahkan produk ke pasar 

 
 �  

Kemasan produk 

 
�   

 
[20 menit] Sekarang kita akan mencermati beberapa contoh dan 

template yang akan membantu Anda menghitung harga dan laba 

berdasarkan biaya tidak tetap dan tetap Anda. Jjika Anda tidak balik 

modal - yaitu. Menutupi seluruh biaya Anda maka bisnis Anda bisa 

gagal. Anda mungkin perlu menekan biaya Anda atau menaikkan 
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harga dan penjualan Anda. Berikut adalah contoh biaya dari bisnis 

Pratiwi Santoso. 

 
 

Biaya bahan baku mentah (tidak tetap) 

Bahan Baku 

Mentah 

Berapa banyak? Harga unit? Biaya per produk? 

Logo dicetak di 

bungkus cokelat 

1 Rp100,000 untuk 

100 

Rp 1,000 

Label tempelan 

berlogo 

1 Rp 50,000 untuk 

100 

Rp 500 

Biaya total per 

produk 

Rp 150 

Total per bulan 18.8 (diambil dari perhitungan sebelumnya) 

BIAYA PER BULAN Rp 22,800 untuk BAHAN BAKU MENTAH TIDAK TETAP 

 
 

Biaya pekerja (tidak tetap) 

Siapa? 

 

Per bulan Tarif Biaya per bulan 

Orang: Saya 

sendiri 

5 jam per hari x 6 

hari per minggu x 4 

minggu per bulan 

= 120 jam 

Rp10,000 per jam Rp1,200,000 

Orang: Kios stasiun 

bus 

Perkiraan 10 

penjualan per 

bulan dari produk 

seharga Rp 15,000 

(diambil dari 

perhitungan 

sebelumnya) = 

Rp150,000 

10% dari penjualan 

barang 

Rp15,000 

BIAYA PER BULAN Rp 1,215,000 untuk BIAYA PEKERJA TIDAK TETAP 

Persentase untuk orang di kios stasiun bus dapat juga ditambahkan ke perhitungan 

‘Biaya Bahan Baku Mentah’, tetapi lebih baik berada di bawah ‘biaya pekerja. 

 
 

Biaya tetap (Termasuk Overheads) 

Item Harga beli 
Jumlah bulan 

pemakaian 
Biaya per bulan 

Sewa bulanan 

untuk kios pasar 
- - Rp 40,000 

Sewa bulanan 

untuk pemajangan 
- - Rp 10,000 
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di kedai kopi 

Meja untuk kios 

pasar 
Rp100,000 24 Rp 4,000 

Selebaran bisnis Rp 50,000 12 Rp 2,000 

Tanda di kios 

pasar 
Rp 100,000 24 Rp 4,000 

Tanda di kedai 

kopi 
Rp 20,000 24 Rp 8,000 

Tanda di kios 

stasiun bus 
Rp 20,000 24 Rp 8,000 

Perjalanan ke 

produsen (sekali 

per bulan) 

- - Rp 80,000 

BIAYA PER BULAN Rp156,000 per bulan untuk BIAYA TETAP 

 
 

Total Biaya Per Bulan* 

Jenis biaya Total biaya per bulan 

Bahan Baku Mentah (Tidak Tetap) Rp 22,600 

Biaya Pekerja (Tidak Tetap) Rp 1,215,000 

Overhead (Tidak Tetap) Rp 156,000 

Biaya Total (pengeluaran) Per Bulan Rp 1,393,600 

Harga x Penjualan - Biaya = Laba 

 

  

Kita hanya menggunakan penjualan Anda di Kios Malam Minggu; Anda perlu 

melakukan perhitungan serupa untuk kios stasiun bus dan pajangan di kedai kopi. 

Langkah 1 

Harga X Penjualan = Penjualan 

Bulanan 

Rp15,000  104  Rp1,560,000 

Langkah 2 

Penjualan 

Bulanan 

_ Biaya Saya = LABA 

Rp1,560,000  Rp1,393,600  Rp170,000 

 
 

Kita telah membahas biaya untuk bisnis Pratiwi Susanto dengan 

menggunakan contoh yang sudah disiapkan sebelumnya. Ketika Anda 

sampai ke rumah, Anda sebaiknya melengkapi template kosong yang 

terkandung dalam GPG pada sesi 3.2. Disimpulkan dengan menghitung 
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laba.  

 
 

Terdapat informasi yang lebih banyak dalam anggaran dan harga di 

GPG Anda. Baca sesi 3 dengan cermat karena ini merupakan sesi yang 

penting. Pada kegiatan ini, kita telah belajar lebih banyak mengenai 

berbagai jenis biaya yang berbeda dan meninjau contoh cara 

menghitung laba berdasarkan studi kasus Pratiwi Susanto. 

 
 

Kegiatan 4C: Rencana Tindakkan Pribadi 

 
 

Pada kegiatan akhir di sesi ini, Anda memutuskan beberapa tindakkan 

kongkrit yang terkait dengan bisnis Anda. Ingatlah seluruh hal yang 

telah Anda bahas hingga saat ini, luangkan beberapa menit untuk 

mencatat pemikiran Anda.   

 
 

 
 

1. Masing-masing menggunakan Tabel 4C: Rencana Tindakkan Pribadi untuk 

menuliskan perubahan yang hendak Anda buat untuk meningkatkan bisnis 

Anda. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat berdasarkan apa 

yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika demikian, tentukan 

apa yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 
 

Tabel 4C: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

10 Menit 
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Sesi ini cukup menantang. Cobalah untuk sekali lagi membaca catatan 

dan GPG Anda pada Sesi 3 jika Anda memerlukan latihan tambahan 

tentang topic ini. Sesi ini memberikan ikhtisar mengenai jenis biaya dan 

mencermati perkiraan harga dan pejualan bulanan.  
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Sesi 5:  Sistem 

untuk 

peningkatan 
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Sesi 5:  Sistem untuk Peningkatan 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Pada sesi ini kita akan menekankan pentingnya sistem bisnis dasar guna menjaga 

kontrol atas produk/stok dan uang. Anda akan menyelesaikan 2 kegiatan. Tujuan dari 

sesi ini adalah sebagai berikut:  

• Mendapatkan ikhtisar jenis sistem yang Anda dapat gunakan untuk menelusuri 

dan mencatat perputaran uang dan produk Anda.  

• Membantu Anda menganalisis beberapa masalah bisnis umum dan 

menentukan sistem yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau 

memperbaiki masalah tersebut.  

 
 

Kegiatan 5A: Menyelesaikan Masalah Bisnis Umum 

 
 

Pada Kegiatan 5A Anda akan meninjau beberapa alat yang hingga 

saat ini sudah dicermati dan fokus pada cara menggunakan alat 

tersbut untuk membantu menyelesaikan masalah bisnis yang umumnya 

dihadapi. Kita akan membaca 4 skenario dan kemudian menyelesaikan 

kegiatan.  

 
 
 
 
 

 

 

Saudara perempuan Anda yang juga menjual kerajinan tangan di kios pasar di salah 

satu hotel di pantai telah memberi tahu Anda bahwa ia telah bertemu dengan 

seseorang yang ingin menginvestasikan sedikit uang ke bisnisnya, jadi dia dapat 

beralih dari penjualan di ‘alam terbuka’, ke pasar yang lebih ‘tertutup’. Investor 

tersebut meminta dirinya membuat catatan sederhana mengenai format rencana 

bisnis karena ia ingin memastikan saudari Anda menjalankan bisnis yang sukses.  

3 2 35 Menit 

 

Ikhtisar Sesi 

 

Skenario 1: 
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Teman Anda telah memberi tahu Anda bahwa ia mengira sudah saatnya untuk 

dirinya memperluas bisnisnya tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tahu ada 

banyak pembangunan berlangsung di areanya dan beberapa bisnis baru mulai 

bermunculan. Masalah utamanya adalah ia tidak tahu apakah sekarang ini ia 

menghasilkan laba, jadi apakah ia sebaiknya memikirkan masalah perluasan bisnis?   

 

 
 
 

Perempuan yang membantu Anda untuk menjual produk di kios stasiun bus meminta 

lebih banyak dompet karena ia baru saja menjual stok terakhir. Ketika Anda 

mengirimkan dompet dan meminta uang haisl penjualan dari stok yang sebelumnya 

telah ia jual ia memberikan Rp120,000 (yaitu. Artinya ia telah menjual 8 dompet 

sehargat @15,000).  Anda merasa kebingungan karena biasanya Anda memberikan 

stok sejumlah 10 untuk setiap item, tetapi ia berkata di kesempatan terakhir Anda 

hanya menitipkan 8 dompet pada dirinya. 

 

 
 
 

Anda telah diminta untuk memberikan sambutan singkat pada kelompok komunitas 

lokal. Mereka meminta Anda untuk berbicara mengenai ‘Pencatatan Transaksi Bisnis 

Masuk dan Keluar’.   

 
 

 
 
 
 

 
1. Pada Flipchart 2 atau pada selembar kertas di atas meja Anda, Anda akan 

melihat sejumlah template yang telah Anda bahas hari ini. 

2. Identifikasi masalah dan jawab pertanyaan berikut untuk setiap skenario 

• Dokumen mana yang akan Anda gunakan? 

• Mengapa yang ini? 

3. Bekerja secara berpasangan untuk memasangkan sistem sebagaimana 

terlihat pada flipchart atau pada handouts yang tersedia dengan masalah di 

Tabel 5A. 

4. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, saling menjelaskan pada yang 

lain alasan masing-masing. 

5. Template dapat Anda temukan pada GPG Sesi 3  serta Sesi 1 

 
 
 

Skenario 2: 

 

Skenario 3: 

 

Skenario 4: 

 

25 Menit 
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Tabel 5A: Sistem untuk Perbaikkan 

Template yang telah saya 

identifikasi / halaman 

Telah saya miliki Saya butuhkan 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 � Ya � Tidak � Ya � Tidak 

 
 

Seluruh bisnis yang sukses dan dikelola dengan baik pasti telah memiliki 

dokumentasi, sistem dan catatan, supaya pemiliknya mengetahui hal 

yang sedang terjadi: menelusuri produk (stok) dan mencatat transaksi 

finansial (uang yang masuk dan keluar). Dokumen bisnis menjadi 

semakin penting ketika Anda hendak mendapatkan pinjaman, atau 

dukungan finansial lainnya. Kegiatan ini membantu kita untuk 

mencermati sistem apa yang telah tersedia dan bagaimana cara 

menggunakannya1.    

 
 

Kegiatan 5B: Rencana tindakkan pribadi 

 
 

Pada kegiatan terakhir di sesi ini, Anda memutuskan beberapa 

tindakkan kongkrit untuk dilakukan terkait dengan bisnis Anda. Ingatlah 

semua hal yang telah Anda bahas hingga saat ini, luangkan beberapa 

menit untuk mencatat pemikiran Anda.   

 
 

 
 
 

 

                                                
1 Jawaban yang tepat untuk kegiatan ini adalah: Skenario 1: Template Rencana Bisnis, Skenario 2: Biaya Total 
per Bulan, Skenario 3: Kartu Stok Produk, Skenario 4: Pembukuan Sederhana 
 

10 Menit 
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1. Setiap peserta menggunakan Tabel 5B: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat untuk emningkatkan bisnis 

Anda. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat berdasarkan apa 

yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika demikian, tentukan 

apa yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini?. 

 
Tabel 5B: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 
 

Pada kegiatan ini, Anda telah meninjau beberapa template yang Anda 

miliki dan melihat bagaimana template tersebut dapat membuat 

perbedaan pada bisnis. Sesi ini juga membantu Anda untuk 

mengidentifikasi template yang mana yang dapat Anda gunakan dari 

GPG untuk diterapkan di bisnis Anda setelah pelatihan. Template 

tersebut juga tersedia di Sesi 3.3 pada GPG Anda. 
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Sesi 6:  

Rencana 

Tindakkan 

Prioritas 

 



Program Daya Saing Usaha Kecil ILO – ASEAN 49

Sesi 6: Rencana Tindakkan Prioritas 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dengan beban kerja dari pengelolaan bisnis kerajinan, terkadang tidak 

mudah untuk menerapkan perubahan yang diharapkan. Pada sesi ini, 

Anda akan mencermati pekerjaan yang telah Anda selesaikan selama 

pelatihan dan membuat rencana tindakkan sederhana untuk 

meningkatkan bisnis Anda. Anda akan menyelesaikan satu kegiatan 

 
 

Kegiatan 6A: Rencana tindakkan prioritas 

 
 

 
Anda akan bekerja selangkah demi selangkah, sesi demi sesi, untuk 

memprioritaskan tindakkan yang telah Anda tuliskan di sesi sebelumnya.   

 
 

 
 
 

 

1. Anda berdiskusi dalam kelompok. Setiap orang menyatakan temuannya dari 

setiap kegiatan. Anda mulai dari kegiatan pertama.  

2. Untuk langkah selanjutnya Anda menggunakan Tabel 6A: Rencana tindakkan 

prioritas. Secara individual Anda melihat rencana tindakkan yang telah Anda 

selesaikan untuk setiap sesi dan memilih yang mana yang akan Anda 

lansanakan terlebih dahulu dan kapan, dalam waktu satu minggu, satu bulan, 

dua bulan? Tuliskan setidaknya 3 tindakkan [15 menit] 

3. Setiap peserta menyampaikan Rencana Tindakkan Prioritas masing-masing 

dalam kelompok dan berbagi ide terkait prioritas tindakkan yang sebaiknya 

diubah atau tidak perlu diubah karena telah cukup baik. Setiap peserta 

memiliki waktu 5 menit. [25 menit] 

4. Dalam kelompok, Anda dapat menggunakan waktu tambahan untuk 

memutuskan apakah Anda akan berkumpul kembali, setelah pelatihan, untuk 

berlatih beberapa kegiatan, seperti penentuan biaya. Anda dapat 

merencanakan pertemuan secara teratur dan membahas keadaan Anda 

setelah menerapkan perubahan  

  

40 Menit 

 

40 Menit 
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Tabel 6A: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan 

prioritas saya 

Bagaimana saya 

akan membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

    

    

    

 
 

Memprioritaskan tindakkan, kegiatan yang Anda selesaikan di akhir 

pelatihan adalah langkah yang sangat penting. Langkah ini mendorong 

Anda untuk menentukan cara menerapkan apa yang telah Anda 

pelajari di pelatihan ini ke dalam pekerjaan dan tempat tinggal Anda. 

Anda dapat menggunakan hal ini bersamaan dengan Panduan 

Pelatihan untuk melakukan revisi dan memotivasi diri Anda sendiri untuk 

mengambil tindakkan.  

 
Ini adalah akhir pelatihan. Anda sekarang dapat melengkapi evaluasi. Dalam 

beberapa bulan akan ada tindak lanjut. 
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Flipcharts 
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Flipcharts: 
Flipcharts untuk Kegiatan 4A: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Memperkirakan Harga Produk* 

 1: Dompet Kantong 

Beras 

2: 3: 

Yang dibayarkan 

pelanggan 

Rp 15,000   

Harga tertinggi 

pesaing  

Harga terendah 

pesaing 

Rp22,500 (dijual di 

toko di kota)  

Rp12,500 (dijual 

dari rumah) 

  

Harga saya 

(sebelum 

potongan harga 

ditawarkan) 

Rp15,000   

 
 
 

Memperkirakan Penjualan Bulanan 

Bulan Produk 1 Produk 2 Produk 3 Produk 4 Produk 5 

1  80     

2 90     

3 100     

4 150     

5 100     

6  100     

Total 

(dalam 

periode 6 

ulan) 

620     

Rata-rata 

bulanan  

104 

 

 

    

 

1 
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Flipcharts untuk Kegiatan 5A 

 
 
 
 

 

Catatan: kegiatan ini mungkin membutuhkan lebih dari satu flipchart tetapi yang 

akan digunakan ketika Anda melihat symbol dan angka di atas. 

 
 
Template 1: Penilaian bisnis saya sendiri 

 
 Kriteria kesuksesan ☺☺☺☺ 

Baik  

 

���� 

Cukup 

Baik 

 

���� 

Tidak 

Baik 

 

Apa yang bisa saya lakukan?             

1. Tempat 

bisnis/penjualan 

    

2. Mengetahui biaya 

bisnis saya 

    

3. Kualitas produk     

4. Pelanggan     

5. Penyimpanan produk     

6. Tugas harian dan 

rutinitas 

    

7. Tempat kerja yang 

bersih 

    

8. Tempat kerja yang 

tertata 

    

9. Kepuasan dengan 

bisnis 

    

10. Kondisi perlengkapan     

11. Mengetahui hutang 

saya 

    

12. Mengetahui kebutuhan 

pelanggan 

    

13. Biaya produk     

14. Harga penjualan     

15. Ketersediaan produk     

16. Limbah produk     

2 
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17. Produktivitas staf     

18. Kondisi kerja staf     

19. Kecukupan pelanggan     

20. Seluruh biaya telah 

diperhitungkan 

    

21. Produk dalam kondisi 

baik 

    

22. Ketahui tugas staf     

23. Pelanggan setia     

24. Harga penjualan     

25. Keluarga mendukung 

Anda 

    

26. Teknik pemasaran     

27. Staf yang terampil dan 

dapat diandalkan 

    

28. Ketersediaan pinjaman     

29. Pembukuan     

30. Menelusuri uang Anda     

31. Pelaku bisnis yang baik     

32 Mengetahui 

penghasilan Anda 

    

 
 
 
Template 2: Deskripsi Bisnis 

 
Deskripsi bisnis 

Nama bisnis  

Jenis bisnis �  Manufaktur � Operator layanan 

�  Pedagang eceran      � Pedagang grosir 

�  Lain-lain 

Kebutuhan apa yang akan 

dipenuhi oleh produk?  

 

Produk apa yang akan 

dihasilkan oleh bisnis? 

 

Produk akan dijual ke siapa?  

Bagaimana caranya produk 

akan dijual? 
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Template 3: Daftar Cek Rencana Bisnis 

 
Daftar Cek Rencana Bisnis �  

1. Ringkasan Eksekutif (ringkasan 1 - 5 di bawah) 

• Nama usaha 

• Nama pemilik 

• Visi (gambaran dalam waktu 5 tahun ke depan) 

• Struktur bisnis, siapa yang terlibat dan di bidang apa 

• Jabarkan produk dan cara pembuatannya 

• Apa peluang pasar yang ada untuk penjualan 

• Apa target penjualan yang akan Anda capai dalam 1, 2 dan 3 

tahun 

• Ketika meminta pinjaman: cantumkan jumlah, cara 

penggunaannya dan cara menjamin pengembalian hutang 

berdasarkan keberhasilan bisnis Anda 

 

2. Deskripsi bisnis: 

• Karakteristik produk terutama ketika dibandingkan dengan 

pesaing Anda 

• Ikhtisar bisnis termasuk harga dan pemasaran 

 

3. Analisis pasar: 

• Deskripsi produk khusus termasuk ukuran, bahan baku, dan berat 

• Deskripsi klien dan alasan mereka membeli dari Anda 

• Penilaian potensi pasar (misal. jumlah wisatawan yang lebih 

banyak atau hotel baru) 

• Pasar penjualan yang kompetitif, mengapa Anda dapat lebih baik 

dari yang lainnya 

• Daya tarik penjualan yang unik (misal.. menggunakan bahan lokal, 

organik atau yang berkelanjutan) 

 

4. Rencana manajemen: 

• Struktur bisnis, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang 

mendukung bisnis 

 

5. Rencana pemasaran: 

• Harga yang bersedia dibayar pelanggan dan yang dikenakan 

oleh pesaing 

• Distribusi (misal. tempat untuk menjual, pemesanan melalui pos 

dll.) 

• Pemasaran dan promosi 

 

6. Rencana finansial: 

• Uang yang diperlukan untuk meminjam demi mengembangkan 

(atau memulai) sebuah bisnis 

• Pendanaan di masa depan ketika pinjaman jatuh tempo 

berdasarkan laba yang meningkat 

• Kinerja yang diproyeksikan termasuk perkiraan angka 
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pertumbuhan 

• Pernyataan keuangan, perikiraan jumlah pemasukkan total, 

pengeluaran total dan investasi total (termasuk aset) 

• Pernyataan pemasukkan yang menunjukkan perkiraan kinerja 

selama 3 tahun atau lebih, total penerimaan dan pengeluaran 

• Analisis balik modal yang menunjukkan bahwa pemasukkan dari 

penjualan lebih tinggi dari pada pengeluaran (misal. biaya bisnis 

atau aliran ke luar) 

• Proyeksi perputaran uang untuk menunjukkan sumber finansial 

yang diperlukan 

• Perlengkapan modal (aset) misal. item bisnis, bahan baku, dan 

perlengkapan yang Anda miliki 

Template 4: Memperkirakan harga produk 

 
Memperkirakan Harga Produk* 

 1: Dompet kantong 

Beras 

2: 3: 

Yang dibayarkan 

pelanggan 

   

Harga tertinggi 

pesaing  

Harga terendah 

pesaing 

 

 

  

Harga saya 

(sebelum 

potongan harga 

ditawarkan) 

   

 

 

Template 5: Memperkirakan penjualan bulanan 

 
Memperkirakan Penjualan Bulanan 

Bulan Produk 1 Produk 2 Produk 3 Produk 4 Produk 5 

1       

2      

3      

4      

5      

6       

Total 

(selama 

periode 6 

bulan) 
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Rata-rata 

bulanan 

 

 

 

    

 
 
 
Template 6: Total biaya per bulan 

 
Total Biaya Per Bulan 

Jenis biaya Total biaya per bulan 

Bahan Baku Mentah (Tidak Tetap)  

Biaya Pekerja (Tidak Tetap)  

Overheard (Tetap)  

Total Biaya (pengeluaran) Per Bulan  

Harga x Penjualan - Biaya = Laba 

  
 

Langkah 1 Harga 

 

X Penjualan  

 

= Penjualan 

Bulanan 

     

Langkah 2 Penjualan 

Bulanan 

_ Biaya 

 

= LABA 

     

 
 
Template 7: Kartu stok produk 

 
Kartu Stok Produk 

 

Nama produk:   

 

Kode produk:  

 

Kontak pemasok/produsen:   

 

Deskripsi: Value & Mark Up Komentar: 

   

Tanggal MASUK 

(B/F) 

KELUAR Saldo Komentar 
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Totals 

 
Template 8: Pembukuan sederhana 

 
Mengelola uang 

Pembukuan yang Dibuat Sederhana:  Buku Kas 

Bulan 

Tahun 

Deskripsi Uang 

masuk 

bisnis 

Uang keluar 

bisnis 

Uang 

keluar 

pribadi 

Saldo 

(balance) 

01      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

Total      

 
 


