
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia khususnya Ibukota Jakarta membawa 

masalah yang besar, yaitu sampah. Produksi sampah di DKI Jakarta diperkirakan mencapai 6000 

ton perhari. Di sisi lain pengolahan sampah di Indonesia masih tergolong sederhana dan 

berorientasi pada pemusnahan sampah, bukan daur ulang sehingga sampah tersebut berubah 

menjadi polusi yang seharusnya dapat dipergunakan kembali untuk keuntungan masyarakat 

khususnya masyarakat Ibukota Jakarta. Selain itu dampak pengolahan sampah yang ada saat ini 

adalah penimbunan sampah yang tentu saja membawa dampak negatif bagi masyarakat. 

Selain risiko penimbunan dan pengolahan yang lebih berat, peningkatan sampah 

berdampak bagi keuangan DKI Jakarta. Setiap tahun, Ibu Kota harus mengeluarkan ratusan 

miliar rupiah untuk membayar biaya pengolahan sampah (tipping fee) dan biaya sosial warga 

sekitar TPST. Dengan latar belakang belakang permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk 

memulai usaha pengolahan sampah multiguna. Dengan pengolahan sampah yang multiguna 

maka sampah yang memiliki nilai jual tidak akan sia-sia dan dapat menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup besar. 

 1. Manfaat Usaha 

a. Manfaat Ekonomi 

 Usaha pengolahan limbah multiguna sangat menguntungkan. Karena ketersediaan bahan 

baku yang terus tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang sangat rendah dan bahkan gratis 

dengan usaha-usaha tertentu. Dengan bahan baku yang murah maka dapat menjamin biaya 

pengolahan yang rendah dengan nilai jual yang tinggi sehingga dapat membawa keuntungan 

yang besar bagi perusahaan dan investor. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja dengan 

kemampuan yang dibutuhkan dapat dengan mudah ditemui di Pulau Jawa yang padat 

penduduknya sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. 

b. Manfaat Sosial 

1) Bagi Pemilik 

Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah  di 

Indonesia. Selain usaha pengolahan limbah yang sangat menjanjikan, usaha ini berkontribusi 

dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat khususnya sekitar TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir Sampah) dan memenuhi tanggung jawab pemilik dan pemegang saham dalam tanggung 

jawab sosial atau Corporate Social Responsibility. 

2) Bagi Masyarakat  

Dengan adanya Usaha Pengolahan Limbah Multiguna, pendapatan masyarakat yang terlibat di 

dalamnya akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kesejahteraan 

masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka taraf hidup 

masayarakat akan meningkat dan mempengaruhi kualitas hidup daerah hingga nasional. 



2. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana pengolahan limbah multiguna yang bernilai jual tinggi dengan efisien. 

b) Bagaimana cara mengantisipasi produksi polutan yang tinggi. 

c) Bagaimana caranya agar meningkatkan profit perusahaan dan masyarakat secara beriringan. 

3. Profil Organisasi 

Nama Usaha : Koperasi Usaha Pengolahan Limbah Multiguna (KUPLM) 

Jenis Usaha : Pengolahan Limbah 

Alamat  : Jalan Raya Narogong no. 1 Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Pemilik:  

 Aditya Panji Kirana 

 Fachry Alesi 

 Fahrel Yusri Rahmat 

 RIzky Fajrin 

4. Visi, misi dan tujuan 

a. Visi 

Menciptakan sebuah usaha pengolahan limbah yang unggul dengan orientasi keuntungan usaha 

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

b. Misi 

• Menciptakan sistem pengolahan limbah multiguna yang bernilai tinggi yang efisien 

• Penyerapan tenaga kerja besar secara maksimal 

 Menghasilkan produk berdaya guna dan bernilai jual tinggi dan berkualitas 

c. Tujuan Usaha 

• Memperoleh Profit yang besar. 

• Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan masyarakat sekitar usaha. 

• Mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. 

• Membudayakan semangat, sikap, prilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan 

masyarakat dan masyarakat yang peduli dengan sampah. 

5. Produk 

Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen secara umum adalah pengolahan 

kembali barang-barang bekas yang masih memiliki nilai jual untuk diolah kembali menjadi karya 

yang memiliki nilai guna dan jual. Hasil pengolahan barang tersebut akan dijual kembali  



a) Sejenis Plastik (Botol, Bekas Kemasan, Dll.) 

b) Triplek/Blockthick 

c) Kertas 

d) Besi/Seng/Perunggu 

e) Kayu (Bekas Furniture/Kayu Olah/Kayu Alam) 

Dengan pengolahan berbagai macam limbah tidak terpakai, selain memudahkan masyarakat 

dalam mengatasi sampah maupun barang yang sudah tidak layak guna, dapat membantu 

pemerintah dalam mengatasi produksi sampah masyarakat yang tinggi. 

B. Analisis SWOT 

Adapun analisis SWOT terhadap bisnis ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor internal. 

a . Strengths (Kekuatan)  

• Pengolahan limbah tidak terpakai memerlukan modal yang cukup sedikit untuk mendapatkan 

bahan bakunya dengan nilai jual hasil produksi yang tinggi  

• Memudahkan masyarakat dalam mengatasi limbah/barang yang sudah tidak terpakai  

• Produk yang dihasilkan memiliki nilai jual dan nilai guna yang tinggi  

b. Weakness (Kelemahan)  

• Penyediaan kendaraan dan persiapan teknis pengambilan limbah dan barang dari masyarakat 

yang rumit 

• Diperlukan pengenalan konsep usaha kepada masyarakat luas karena masih awamnya 

masyarakat dengan konsep daur ulang 

• Penyediaan tempat pengolahan dan penampungan yang luas 

2. Faktor eksternal 

a. Opportunities (Peluang / kesempatan)  

• Melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan pengolahan limbah/barang yang sudah 

tidak digunakan secara praktis 

• Tingginya minat masyarakat local dan internasional terhadap hasil kerajinan dan barang 

berguna produksi Indonesia. 

• Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan memudahkan ekspansi usaha menuju 

regional ASEAN 

b. Threats (Ancaman) 



Adanya kemungkinan para pemungut sampah/Pemulung maupun pemungut barang bekas yang 

belum memahami konsep usaha untuk protes sehingga mengancam keberlansungan usaha 

sehingga diperlukan mekanisme kerjasama dengan mereka agar membawa keuntungan bagi 

bersama. 

C. Rencana Usaha 

Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah sebagai berikut: 

1. Rencana Jangka Pendek 

Usaha pengolahan limbah yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja 

didalam usaha bisnis bagi masyarakat sekitar daerah TPA (Tempat Pengolahan Akhir Sampah) 

dan membawa keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat. 

2. Rencana Jangka Menengah 

Dengan keuntungan yang sudah diraih dalam rencana jangka pendek perusahaan melakukan 

ekspansi dengan mengajak lebih banyak lagi masyarakat dan pemulung serta pemungut barang 

bekas untuk terlibat dalam usaha serta memulai usaha ekspor ke berbagai wilayah di Indonesia. 

Selain itu mulai merintis usaha penjualan produk ke Mancanegara, dimulai dari kawasan 

ASEAN. 

3. Rencana Jangka Panjang 

Setelah perusahaan menghasilkan profit yang besar dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang terlibat, akan dilakukan studi di kawasan TPA di daerah lain untuk dibangun 

usaha yang serupa. Serta pengenalan produk yang terus dilakukan agar masyarakat mendukung 

usaha Pengolahan Limbah dan Barang Tidak Berguna ini. 

D. Analisis Pasar dan Pemasaran 

Analisis Pasar dan Pemasaran usaha roti bakar kelompok kami yaitu: 

1. Target Pasar 

Target pasar usaha kami adalah masyarakat yang membutuhkan barang-barang bernilai guna 

dengan harga yang bersaing serta ramah lingkungan. Umumnya pasar dengan kriteria tersebut 

adalah masyarakat perkotaan yang umumnya sudah mengenal produk hasil pengolahan limbah. 

2. Pesaing 

Tidak ada pesaing dalam usaha ini karena ide perusahaan ini yang masih baru dan orisinal di 

Indonesia. 

3. Sasaran Pembeli 

Sasaran pembeli kami tidak terbatas hanya di satu kawasan pengolahan karena marketing produk 

yang menggunakan media sosial dan berbagai took online yang tersedia sehingga masyarakat 

luas akan mengenal produk dari mana saja. 



 

E. Strategi Pemasaran 

Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah: 

1. Dari mulut ke mulut 

Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya 

untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga 

untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen/masyarakat 

akan mengetahui usaha kita. Promosi dari mulut ke mulut diharapkan mampu mempromosikan 

kualitas dan nilai guna produk yang tinggi serta ramah lingkungan dan sebagai alternatif barang 

serupa yang dibuat dari bahan baku alam/non-limbah. 

2. Dengan media Internet 

Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

media internet, seperti dapat melalui facebook, twitter, blog,dll. Karena sebagian besar 

masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha 

kita. 

3. Pengembangan Pasar 

Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti diatas, kami juga mempromisikan 

usaha kami ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah 

dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha Pengolahan Limbah dan Barang tidak 

berguna ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan 

juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan 

memperkerjakan karyawan yang baru. 

4. Pengembangan Produk 

Pengembangan produk dari usaha ini dengan pengembangan desain yang unik dan terus menerus 

dengan nilai guna dan jual yang tinggi. Mengingat limbah dan barang berguna memiliki berbagai 

macam rupa dan karakter memungkinkan daya kembang produk yang tidak terbatas di satu jenis 

produk saja. 

5. Langkah-langkah promosi 

Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan kami mempunyai 

cara-cara tertentu, adapun cara tersebut yaitu: 

• Menawarkan harga yang relative murah dengan produk serupa yang diolah dengan bahan alam 

• Akan rutin diadakan cuci gudang 

• Selain itu, gratis biaya pengiriman seluruh Indonesia dengan pembelian produk lebih dari 3 juta 

rupiah dan diatas 500 ribu rupiah untuk daerah D.K.I. Jakarta dan sekitarnya 



F. Analisis Operasional 

Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut: 

1. Desain produk 

Desain produk yang diusahakan ialah kami membuatnya dengan semenarik mungkin agar 

pelanggan memiliki banyak pilihan produk yang dibutuhkan. 

2. Tempat usaha 

Tempat usaha yang kami rintis adalah tempat pengolahan limbah yang berada di sekitar kawasan 

bantargebang. Untuk penampilan produk (Showroom) dengan media Internet. 

3. Pengawasan kualitas 

Dalam mengontrol kualitas produk dari usaha kami agar aman bagi segala usia dan tidak 

membawa dampak negatif serta ramah lingkungan mengingat bahan baku adalah limbah dan 

barang tidak berguna. 

4. Marketing atau promosi 

a. Analisis aspek SDM 

Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang terkait didalamnya. Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam 

kelangsungan usaha ini, yaitu: 

1) Distributor 

2) Tenaga Kerja 

Dalam usaha ini kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus 

seperti sarjana dll, akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun / 

telaten, sabar, kerja keras dan tidak gengsi serta memiliki keahlian di bidang kerajinan dengan 

pemberian pelatihan sebelum kerja. 

3) Masyarakat Sekitar 

Selain SDM dari distributor dan tenaga kerja selanjutnya masyarakat juga berperan penting 

dalam kelancaran usaha ini, karna kita juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat 

setempat, karna apabila kita tidak mempunyai hubunga baik maka bisa saja usaha kita tidak 

disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kita sebagai 

wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. 

b. Analisis aspek finansial 

1. Harga 

Adapun produk yang kami tawarkan memiliki harga yang bervariasi tergantung dari jenis 

barang, nilai guna dan daya estetika seperti lemari, meja, tempat lampu, dan lainnya. 



2. Total Modal Awal 

Pembangunan Tempat usaha serta bangunan seluas 3 ha sebesar Rp. 4.000.000.000 

Pembelian perkakas dan peralatan pengolahan limbah sebesar Rp. 1.000.000.000 

Total biaya Rp. 5.000.000.000 

G. Metode Pelaksanaan Program 

1. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan yang dilakukan ialah dengan mencatat segala jenis aktifitas dan kendala-

kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran produksi barang dan pengembangan produk 

serta minat masyarakat. 

2. Survei bahan baku 

Menyusun skema pengambilan bahan baku dan kerjasama dengan para pemulung dan 

pengumpul barang bekas serta jenis barang yang akan diambil. 

3. Pembuatan bahan baku. 

Bahan baku akan dilebur atau dipotong sesuai kebutuhan dan barang yang akan diproduksi. 

Setelah menjadi bagian-bagian yang siap diolah akan dibawa ke assembly line yang terdiri dari 

para pengrajin untuk pengolahan produk. 

4. Sosialisasi kepada masyarakat 

Menciptakan tren yang ramah lingkungan dan pengenalan produk rumah tangga yang minimalis, 

ramah lingkungan dengan harga yang relative murah dengan mekanisme pembelian yang 

nyaman dan mudah tanpa harus mendatangi tempat produksi. 

7. Penjualan produk 

Penjualan dilakukan melalui media sosial dan website serta melalui berbagai took online yang 

tersedia. 

8. Pembagian hasil kerja 

Usaha Pengolahan Limbah dan Barang Bekas menggunakan patungan modal pemilik dan dana 

bantuan (CSR) bidang lingkungan dari berbagai perusahaan sebagai modal awal. 

 

H. PENUTUP 

Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucap syukur kepada Tuhan YME karena atas 

segala Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis kami. Dan tidak lupa 

pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam 

pembuatan proposal ini.  



Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal 

kami dalam memulai Usaha Pengolahan Limbah dan Barang Bekas ini. Dengan selesainya 

proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami 

rencanakan ini.  

Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak, karena 

kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut 

semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik 

lagi dihari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 


