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PROPOSAL 

RENCANA BISNIS DEALER “TOYOTA”  

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara yang perekonomiannya dikatakan berkembang, Kondisi 

itu sudah bisa diprediksi dari sekarang berdasarkan beberapa indikator diantaranya kembali 

menguatnya perekonomian Amerika yang berimbas pada berkurangnya likuididitas negara 

berkembang. Pelemahan pertumbuhan ini juga terjadi secara merata di hampir semua 

negara berkembang, bahkan dialami negara ekonomi besar seperti China, India, Brazil dan 

Indonesia. “Kondisi ini kelak juga akan membuat permintaan barang dan harga komoditas 

jadi melemah, 

Transportasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan yang sangat penting 

untuk menunujang aktifitas masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan akan keamanan dan 

kenyamanan dari kendaraan itu sendiri juga menjadi sangat penting. 

PT. Nasmoco Majapahit Semarang kedepannya semakin maju dan berkembang. 

Berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjadikan perusahaanya menjadi perusahaan yang 

besar.Kini telah berbagai macam banyaknya perusahaan berdiri di Indonesia.Bila tak 

dimbangi dengan persaingan yang sehat.Perusahaan akan jatuh dan gagal untuk meraih 

harapannya.Oleh karena itu perlu diadakanya suatu motivator untuk memberikan semangat 

kepada karyawan. 

Dengan adanya suatu motivasi di perusahaan,para karyawan akan mendapatkan apa 

yang diinginkan perusahaan.Tanpa adanya hal tersebut perusahaan akan susah untuk 

meraih harapan yang diinginkannya.Bagus tidaknya perusahaan berkembang dan sukses 

tergantung kepada para karyawannya yang bekerja di perusahaan tersebut.Penuh dengan 

tantangan untuk mendapatkan karyawan yang bekerja dengan sekuat tenaga.Perlu dengan 

motivasi yang kuat untuk memotivasi para karyawan.Agar hasil yang didapatkan 

perusahaan bisa memuaskan.Begitu amat penting suatu motivasi bagi kemajuan 

perusahaan. 

B. Tujuan Rencana Bisnis  

1. Untuk mempermudah  masyarakat dalam melaksanakan aktifitas  

2. Mempermudah dalam peningkatan kebutuhan manusia 

3. Agar memperoleh keuntungan 
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C. Pelaksanaan: 

1. Pembukaan akan dilaksanakan pada: 

 Tempat   : Showroom Nasmoco Majapahit Semarang 

 Tanggal  : 29 Desember 2014 

 Pukul  : 10.00 - selesai  

2. Pelaksanaan: 

1.   Tahap I (Ritel) 

a. Toyota Avanza 

All New 1.5 G (M/T) 

All New 1.3 G (A/T) 

All New 1.3 G (M/T) 

All New 1.3 E (A/T) 

All New 1.3 E (M/T) 

Rp 186,1 Juta 

Rp 189,8 Juta 

Rp 179,1 Juta 

Rp 173,7 Juta 

Rp 163,15 Juta 

b. Kijang Innova 

Innova New G (A/T) Diesel   Rp 292,2 Juta 

Innova New V (M/T) Diesel   Rp 314,35 Juta 

Innova New V (A/T) Diesel   Rp 327,85 Juta 

Innova New J (M/T) Gasoline   Rp 216,95 Juta 

Innova New E (M/T) Gasoline   Rp 243,2 Juta 

Innova New E (A/T) Gasoline   Rp 256,2 Juta 

Innova New G (M/T) Gasoline   Rp 263,6 Juta 

Innova New G (A/T) Gasoline   Rp 277,1 Juta 

Innova New G (M/T) Luxury Gasoline  Rp 273,9 Juta 

Innova New G (A/T) Luxury Gasoline  Rp 287,40 Juta 

Innova New V (M/T) Gasoline   Rp 298,65 Juta 

Innova New V (A/T) Gasoline   Rp 312,15 Juta 

Innova New V (M/T) Luxury Gasoline  Rp 308,2 Juta 

Innova New V (A/T) Luxury Gasoline  Rp 321,7 Juta 

Innova New E (M/T) Diesel   Rp 259,6 Juta 

Innova New G (M/T) Diesel   Rp 278,7 Juta 

 

2. Tahap II(Syarat Pembayaran) 

1. Alternatif  I   : Tunai   

2. Alternatif  II   : DP 30% dari Harga Jual menurut daftar 

3. Tahap III( Syarat Penyerahan barang) 



 

 

Syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai 

tempat serah terimanya barang yag diperjual belikan. 

Franco Gudang Penjualan ( free On Board Shipping Point)  

Pembeli harus menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudangnya 

sendiri. Jika diperjalanan terjadi kerusakan atau kehilangan maka kerugian yang timbul 

ditanggung oleh pembeli. 

 

D. Pemilik:  

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu 

persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang 

pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri 

dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat 

dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan 

perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak 

saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka 

kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila 

perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang 

disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh 

perseroan terbatas. 

Ciri dan sifat PT : 

- kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi 

- modal dan ukuran perusahaan besar 

- kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham 

- dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham 

- kepemilikan mudah berpindah tangan 

Mekanisme Pendirian PT 

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) 

yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat 

perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri 

kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

- Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan 

- Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang 



 

 

- Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai 

dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas) 

E. Sasaran  

1. Pengusaha rental mobil 

2. Yayasan  

3. Instansi pemerintah 

4. Masyarakat umum 

5. Transportasi umum 

6. Badan usaha 

  

F. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu alat untuk mengadakan pembagian tugas, tanggungjawab 

dan wewenang masing-masing bagian dalam suatu perusahaan. 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT NASMOCO MAJAPAHIT adalah sebagai 

berikut : 

Dealer Nasmoco Majapahit oleh seorang Direktur sekaligus pemilik dealer. Direktur dibantu 

oleh Sekretaris, Sales Manager, After Sales Manager, dan Accounting/Bendahara. Struktur 

organisasi Dealer Nasmoco Majapahit dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
 

Berikut ini dijelaskan tugas dan kriteria dari setiap jabatan yang ada pada Dealer Nasmoco 

Majapahit : 



 

 

1. Direktur 

Tugas Pokok 

Seorang direktur dapat dicalonkan dengan cara pemilihan direktur atau peraturan tertentu yang 

telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya seorang direktur memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

 Memimpin, mengelola perusahaan dan membuat kebijakan-kebijakan untuk 

kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. 

 Ikut memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan manager. 

 Menetapkan anggaran tahunan. 

 Menyampaikan laporan kinerja pada setiap rapat. 

 Mewakili perusahaan dalam bertanggung jawab pada konsumen, masyarakat, dan 

hukum.  

 

Kriteria 

Kriteria direktur sebagai pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut : 

 Mempunyai jiwa pemimpin dan bisa bekerja dalam tim. 

 Mempunyai semangat untuk mencapai tujuan perusahaan dan bisa memotivasi 

bawahannya untuk ikut bersemangat mencapai tujuan. 

 Mampu mengelola informasi. 

 Berkemampuan mengambil keputusan. 

 Berkemampuan membina hubungan yang baik di dalam dan di luar perusahaan, 

disenangi oleh bawahan dan pihak lain. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

 

2. Sekretaris Direktur 

Dalam Dealer Suzuki Sepuluh Jaya, jabatan Sekretaris Direktur adalah tangan kanan pimpinan 

dalam mengatur aktivitas perusahaan.  

Tugas Pokok 

Tugas-tugas pokok Sekretaris Direktur adalah sebagai berikut: 

 Menjadi perantara bagi direktur dan pihak lain yang ingin berhubungan dengan direktur. 

 Menyusun jadwal, seperti jadwal perjanjian dengan pihak lain, meeting, rapat, dan 

sebagainya. 

 Menangani administrasi seperti surat menyurat, pembuatan laporan, dan sebagainya. 

 Menerima telepon untuk direktur dan menerima tamu direktur. 



 

 

Kriteria 

Untuk menjalankan tugas-tugas pokok, sekretaris direktur harus mempunyai kriteria sebagai 

berikut: 

 Mempunyai keterampilan manajemen. 

 Berpenampilan rapi, sopan, dan menarik. 

 Bisa berbahasa Inggris lisan dan tertulis. 

 Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi ke bagian internal perusahaan dan 

eksternal. 

 Bisa berkerja dalam tim. 

 Bisa mengoperasikan komputer. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

3. Sales Manager 

Sales Manager Dealer Suzuki Sepuluh Jaya menangani penjualan dan pemasaran mobil Suzuki 

Sales Manager membawahi Supervisor Marketing dan Administrator Sales. 

Tugas Pokok 

Tugas pokok sales manager adalah sebagai berikut: 

 Memimpin dan mengkoordinasi aktivitas yang mencakup penjualan. 

 Menentukan potongan harga dan kerja sama kredit. 

 Mengamati dan menganalisis keadaan pasar. 

 Memberikan respon bagi kostumer yang complain masalah penjualan. 

Kriteria 

Sales Manager memiliki kriteria sebagai berikut: 

 Bisa mengoperasikan komputer, aplikasi Microsoft Office Word dan Excel. 

 Mampu menjalin relasi yang luas dengan dealer/showroom otomotif dan partner bisnis 

lainnya. 

 Memiliki kemampuan analisa kredit yang kuat dan strategis. 

 Mampu mengembangkan sistem penjualan. 

 Mampu bekerjasama dengan tim, berorientasi pada target, memiliki motivasi tinggi. 

 Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam mengkoordinir tim untuk mencapai 

target. 

 

4. After Sales Manager 

Tugas Pokok 

 Tugas pokok after sales manager adalah sebagai berikut: 

 Memimpin dan mengkoordinasi aktivitas yang mencakup penjualan spare parts, 



 

 

perbaikan kendaraan/servis, dan transportasi. 

 Menentukan potongan harga pada spare parts. 

 Memberikan respon bagi kostumer yang complain masalah spare part, servis, dan 

transportasi. 

 

Kriteria 

 Bisa mengoperasikan komputer, aplikasi Microsoft Office Word dan Excel. 

 Mampu menjalin relasi yang luas dengan dealer/showroom otomotif dan partner bisnis 

lainnya. 

 Memiliki kemampuan analisa kredit yang kuat dan strategis. 

 Mampu bekerjasama dengan tim, berorientasi pada target, memiliki motivasi tinggi. 

 Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam mengkoordinir tim untuk mencapai 

target. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

 

5. Accounting / Bendahara 

Tugas Pokok 

Mengelola dana perusahaan, bekerja sama dengan ¬manager-manager untuk membuat 

perencanaan pengeluaran dan pembelian unit kendaraan. 

Kriteria 

 Bisa mengoperasikan komputer, aplikasi Microsoft Office Word dan Excel. 

 Telah lulus pendidikan akuntansi. 

 Mampu mengelola keuangan sebuah perusahaan. 

 Memiliki kemampuan analisa kredit yang kuat dan strategis. 

 Mampu bekerjasama dengan tim, berorientasi pada target, memiliki motivasi tinggi. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

 

6. Supervisor Marketing / Pemasaran 

Tugas Pokok 

Mengkoordinir front officers, membuat laporan penjualan, dan menjalankan strategi pemasaran 

yang telah ditetapkan oleh sales manager. 

Kriteria 

 Bisa mengoperasikan komputer, aplikasi Microsoft Office Word dan Excel. 

 Mampu menjalin relasi yang luas dengan dealer/showroom otomotif dan partner bisnis 

lainnya. 



 

 

 Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. 

 Mampu memasarkan produk dengan baik, serta inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan 

penjualan. 

 Mampu bekerjasama dengan tim, berorientasi pada target, memiliki motivasi tinggi. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

 

7. Front Officers 

Tugas Pokok 

Front officers bertemu langsung dengan pembeli pada dealer. Berkomunikasi dengan costumer, 

menjelaskan detail kendaraan dan proses pembayaran. 

Kriteria 

 Bisa mengoperasikan komputer, aplikasi Microsoft Office Word dan Excel. 

 Berpenampilan menarik. 

 Lancar berbahasa inggris tertulis maupun lisan. 

 Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, sopan, dan ramah pada costumer. 

 Mampu bekerjasama dengan tim, berorientasi pada target, memiliki motivasi tinggi. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

 

8. Administrator Spare Part 

Tugas Pokok 

Tugas Administrator Spare Part adalah adalah bertanggung jawab secara penuh atas ketersedian 

spare part. 

Kriteria 

 Mengetahui dan mengerti Spare Part kendaraan Suzuki. 

 Mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang otomotif. 

 Berkemampuan manajemen dan dapat mengurus administrasi. 

 Bisa mengoperasikan komputer. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

 

9. Staff Spare Part 

Tugas Pokok 

Tugas pokok staff Spaer Part adalah menjaga spare part dan memantau ketersedian spare part 

yang ada. 

Kriteria 

 Mengerti seluk beluk kendaraan roda empat khususnya Suzuki dan mengetahui bagian-



 

 

bagiannya. 

 Mengetahui dan mengerti Spare Part kendaraan Suzuki. 

 Mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang otomotif. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

 

10. Supervisor Service 

Tugas Pokok 

Supervisor Service bertugas mengkoordinir staff service, memotivasi staff agar tetap bekerja 

dengan semangat. 

Kriteria 

 Mengerti seluk beluk kendaraan roda empat khususnya Suzuki dan mengetahui bagian-

bagiannya. 

 Mengetahui dan mengerti Spare Part kendaraan Suzuki. 

 Mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang otomotif. 

 Berkemampuan manajemen dan dapat mengurus administrasi. 

 Bisa memimpin dan bekerja dalam tim. 

 Bisa mengoperasikan komputer. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 
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11. Staff Service / Montir 

Tugas Pokok 

Tugas pokok staff service / montir adalah menangani perbaikan kendaraan, pemasangan spare 

parts pada kendaraan. 

Kriteria 

 Mengerti seluk beluk kendaraan roda empat khususnya Suzuki dan mengetahui bagian-

bagiannya. 

 Mengetahui dan mengerti Spare Part kendaraan Suzuki. 

 Mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang otomotif. 

 Sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bekerja dibawah tekanan. 

 Diutamakan yang memiliki sertifikasi pelatihan teknisi. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

12. Supervisor Transportasi 

Tugas Pokok 

Tugas pokok Supervisor Transportasi adalah Mengatur semua jadwal pengantaran mobil 

kepada pelanggan. 



 

 

Kriteria 

 Mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang otomotif. 

 Berkemampuan manajemen dan dapat mengurus administrasi. 

 Bisa memimpin dan bekerja dalam tim. 

 Bisa mengoperasikan komputer. 

 Bisa mengemudi dan mempunyai surati ijin mengemudi mobil container. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

13. Staff Transportasi 

Tugas Pokok 

Tugas pokok staff transportasi adalah mengantarkan mobil yang dipesan oleh pelanggan 

sampai pada pelanggan dengan tepat waktu. 

Kriteria 

 Mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang otomotif. 

 Bisa mengemudi dan mempunyai surati ijin mengemudi mobil container. 

 Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab 

G. Fasilitas Usaha 

1. Perlengkapan: 
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2. Peralatan: 
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Komputer    Faksimile   Almari Brankas 

 

H. Sumber Dana 

1. Tahap I  :  Setoran Modal Rp. 1.000.000.000,00 

2. Tahap II :  modal sendiri  

a. Meningkatkan modal sendiri 

b. Modal dasar 100 juta, disetor 25 juta disetor ke Notaris untuk pengesahan , 

masih ada 75 % yang belum disetor, kemudian untuk tahun kedua disetor 50 % , 

dalam jangka waktu 10 tahun modal dasar harus disetor penuh. 

c. Mencari saham emas atau "golden share” yaitu mengajak orang yang 

berpengaruh untuk ikut menanam saham , untuk bisa mendapatkan saham emas 

harus mempunyai reputasi yang baik , profesional dan jujur. 

 



 

 

3. Tahap III:  Sumber Modal Asing 

1.  Bank dengan cara kredit investasi maupun kredit modal kerja 

2.  Masyarakat yaitu melalui pasar bursa (Bapepam) bagi PT yang sudah go publik 

berupa emisi, saham atau obligasi. 

3. Melalui lembaga non bank : 

a. Lembaga pembiayaan : leasing, PRU Factor,PSB 

b. Asuransi (SB), Kartu Kredit 

c. Dana Pensiun (Investasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Demikian proposal ini saya susun dengan harapan permohonan pendirian perusahaan yang saya 

dirikan dapat di kabulkan.pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan 

ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha.Dari pendirian usaha ini,saya 

menyimpulkan bahwa berdirinya perusahaan ini karena kebutuhan masyarakat  dan permintaan 

pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini.Selain itu saya mendirikan perusahaan 

Genting ini juga mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di 

era krisis global seperti sekarang ini. 

Saya menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali yang Maha Kuasa.Dalam 

pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan,untuk itu saya mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. 

Akhir dari penulisan proposal ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan proposal dan pendirian perusahaan “Genteng Sinar 

Cemerlang”.Dan terima kasih juga atas terkabulnya proposal ini,serta saya berharap agar 

pelaksanaan perusahaan yang saya dirikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti 

harapan saya. 

B. Saran 

Agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan lancar,maka saya mempunyai beberapa 

saran,antara lain: 

1. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan 

2. Pandai berkomunikasi 

3. Mempunyai etos kerja yang tinggi 

4. Mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain 

5. Tidak mudah putus asa 

6. Mampu menghasilkan produk yang berkualitas 

7. Mengutamakan kepuasan pelanggan 

8. Disiplin,bertanggung jawab,kreatif dan inovatif 

 

        Semarang, 14 Maret 2015 

         ……. 

 

        Dra. Dwi Harti, M.Pd. 
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