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P R O P O S A L 

Penawaran Produk & Jasa 

Siswa Wirausaha 
d/a SMK Itaco Putra Harapan 
Jl. Gurame Raya No.1 Perumnas 1  
Bekasi Selatan 
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Kepada Yth, 
Bapak / Ibu Pimpinan Perusahaan 
di tempat 
 

Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu yang telah 
menerima dan meluangkan waktu untuk membaca proposal penawaran ini sehingga 
dapat mempertimbangkan dan memilih beberapa produk dan jasa yang kami 
tawarkan. 

Siswa Wirausaha merupakan usaha yang di kelola oleh para siswa dimana SMK 
ITACO menjadi pilot project nya. Ide ini berlatar belakang untuk menanamkan jiwa 
kewirausahaan sejak dini selain juga membantu biaya pendidikan mereka. Ke depan 
Siswa Wirausaha juga akan mengajak siswa/i dari sekolah lain untuk membentuk 
komunitas wirausaha dan secara berkala mendapatkan ilmu dari para wirausahawan 
sukses dan juga terlibat dalam usaha yang di jalankan. Dengan membeli produk/jasa 
kami, Bapak/Ibu telah turut membantu biaya pendidikan mereka serta memberikan 
pengalaman wirausaha sejak dini. Beberapa produk/jasa yang kami tawarkan adalah: 

1. Jasa design grafis 
2. Mug printing 
3. Pin 
4. Jasa event organizer 
5. Service dan perawatan komputer 
6. Kaos sabon 
7. Kerajinan dari koran bekas 
8. Jasa terjemah 
9. Jasa pengetikan dan entry data 
10. Jasa web design 
11. Jasa mengelola website dan sosial media 

Detail dari penawaran ini kami sertakan di halaman selanjutnya. Besar Harapan kami 
untuk dapat menjalin kerja sama dengan Bapak / Ibu. Demikian proposal penawaran 
ini, kami menunggu kabar baik dari Bapak / Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya 
kami ucapkan terima kasih. 
 

Hormat Kami 

 

Siswa Wirausaha 
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TENTANG SISWA WIRAUSAHA 

Siswa Wirausaha merupakan portal khusus yang menyajikan informasi tentang 
produk/jasa yang di kelola siswa, komunitas belajar wirausaha para siswa dengan 
pakarnya dan juga reportase sosok wirausahawan dan juga liputan usaha untuk 
menanamkan jiwa wirausaha, mengajarkan hidup mandiri dan juga artikel-artikel 
posifit lainnya.  
 
Inisiatif siswa wirausaha berawal dari keprihatinan adanya siswa yang terpaksa tidak 
bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya karena permasalahan ekonomi seperti untuk 
biaya pendidikan ataupun keperluan lainnya seperti buku, seragam, transport dan 
masih banyak lagi. Masalah lain juga muncul ketika sang anak dipaksa bekerja untuk 
membantu orang tuanya sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Masalah 
lainnya adalah rendahnya jiwa wirausaha di kalangan siswa padahal keterampilan ini 
bisa di ajarkan. Portal ini di harapkan bisa menjadi marketplace sederhana dengan 
tujuan lebih banyak lagi siswa terlibat, lebih banyak lagi pihak yang mendukung dan 
lain-lain.  
 
SMK ITACO menjadi pilot project untuk program ini. Siswa Wirausaha bertujuan untuk 
:  

 Memperkenalkan produk siswa ke market lokal dan global 
 Membantu biaya pendidikan siswa kurang mampu 
 Membentuk komunitas dan buaya wirausaha di kalangan siswa 
 Menanamkan jiwa wirausaha 
 Meningkatkan nilai ekonomi produk/jasa 
 Menjadi portal yang bernilai tinggi bagi stakeholder didalamnya 
 Mendapatkan sharing ilmu dan pengalaman dari wirausahaan senior 

 
Kami juga secara rutin akan mengadakan kelas wirausaha dimana para siswa dari berbagai 

sekolah akan di ajarkan oleh wirausahawan yang ingin berbagi ilmunya baik secara teori atau 

aplikasi. Selain itu kami akan mengadakan event pameran untuk memperkenalkan produk 

siswa, event seminar dan workshop kewirausahaan, lomba business plan dll. Kami membuka 

kesempatan kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak-pihak lain.  
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PENAWARAN UNTUK ANDA 

Produk 

1. Jasa Design Grafis 

Sebuah produk akan bernilai jual apabila mampu disajikan dengan menarik sehingga 
mampu meningkatkan harga jual produk. Tim design akan mewujudkan design guna 
membantu promosi baik promosi barang, jasa dll. Jasa design mulai dari Rp.20.000 
tergantung dari tingkat kesulitan. Siswa wirausaha menawarkan pembuatan: 

 Jasa pembuatan logo perusahaan, 
 Jasa pembuatan identitas perusahaan seperti kop surat, kartu nama, amplop, dll. 
 Jasa print ad untuk sebuah iklan, 
 Jasa desain katalog perusahaan, 
 Jasa desain buku dan majalah, 
 Jasa desain packaging atau kemasan, 
 Jasa desain poster, banner, brosur, undangan, spanduk 
 Jasa desain billboard atau papan reklame, dan 
 Jasa desain lainnya yang berkaitan erat dengan jasa desain grafis. 

Portofolio : 
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2. Mug Printing 

Mug souvenir/promosi adalah cangkir keramik yang memiliki kesan tersendiri dan 
bertahan lama. Mug dapat dipakai setiap minum sehingga ketika mereka minum, mug 
tersebut akan bertindak sebagai pengingat anda/produk. Mug juga sangat istimewa 
dijadikan sebagai cinderamata, hadiah, kado, oleh-oleh dll. Harga mulai dari 
Ro.12.000/pcs (tidak termasuk ongkir) 
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3. Pin 

Pin berguna untuk acara event baik sebagai merchandise atau nama tag. selain itu bisa 
digunakan sebagai koleksi. Harga mulai dari Rp.3.000 (tidak termasuk ongkos kirim) 
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4. Service dan Perawatan Komputer 

Jasa service yang di berikan termasuk : CPU error, ngehang, mati total, tidak bisa 
masuk windows, terkena virus, blue screen. Siswa wirausaha juga menawarkan 
perawatan data seperti hardisk bad sector, instalasi software, back up data, recovery 
data, penghapusan hardisk, mmc dll secara permanen.  
Menerima juga perawatan hadware seperti : 

 Upgrade memory (PC/Laptop) 
 Upgrade Hardisk (PC/Laptop) 
 Upgrade VGA (PC) 
 Ganti Processor (PC) 
 Ganti Motherboard (PC) 
 Ganti CD/DVD Rom (PC/Laptop) 
 Rakit Komputer 
 Membersihkan Komputer 

 Networking/jaringan seperti melalui kabel dan atau wireless setting server, router 
dan jaringan serta internet. Untuk memudahkan pelayanan kepada pelanggan, kami 
juga memberikan pelayanan delivery sehingga bisa menghemat waktu. Biaya mulai 
Rp.50.000.  
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5. Jasa Runner Event Organizer 
Siswa Wirausaha menyediakan jasa untuk membantu atau mengelola event seperti 
acara : 

 Gathering perusahaan/umum 
 Pameran, seminar, talk show 
 Study tour 
 Ulang tahun 
 Promosi produk/jasa 
 Kegiatan komunitas dll 

  Bisa sebagai pelaksana acara, membantu perencanaan, pengatur proses dan  
mekanisme pendaftaran, hiburan, mengurus perizinan, rutem sampai ke pihak-pihak 
terkait keamanan jalannya acara. Siswa membantu baik sebagai organizer maupun 
runner/pelaksana tambahan.  

 

 

 
6. Kaos Sablon 

Kaos merupakan produk pokok yang paling banyak dicari dan dibutuhkan yang sudah 
ada sejak dahulu. Produk kaos relatif tidak ada masa kadaluarsa, kecuali kaos rusak 
oleh karena salah dalam penanganannya. Kami mengamati bahwa saat ini masyarakat 
lebih menyukai beli kualitas bukan beli merk untuk urusan sandang termasuk kaos. 
Karakter yang unik, bahan nyaman dipakai menjadikan kaos menjadi favorit untuk 
digunakan dalam keseharian. Kaos juga bisa digunakan sebagai alat berpromosi 
produk/komunitas anda. Kami membuat kaos-kaos dengan tema-tema seperti : 
entrepreneurship, kaos bertema Bekasi, kaos club sepak bola, komunitas, kaos islami 
dan masih banyak lagi.  
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7. Kerajinan dari Koran Bekasi 

Saat ini produk eco friendly banyak dicari seiring dengan mengingkatnya kesadaran 

masyarakat akan isu global warming. Bahan utama yang dibutuhkan hanyalah koran 

bekas yang banyak sekali ada di sekitar kita. Harga mulai dari Rp.15.000. Produk yang 

dihasilkan seperti : 

 Keranjang sampah 

 Vas bunga 

 Tempat tisu 

 Tempat pensil 

 Figura 

 Tempat majalah 

 dll 

  

 

8. Jasa Terjemahan 
Siswa Wirausaha menyedikan jasa translate dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya 
dari Indonesia ke Inggris. Kami menawarkan kualitas maksimal, tepat waktu dan 
harga lebih murah. Kami menerima pesanan translate dari individu, perseorangan, 
lembaga, institusi, sekolah, perusahaan, bisnis dan corporate yang membutuhkan jasa 
translete dalam beragam jenis seperti terjemah artikel, terjemah dokumen, terjemah 
skripsi, terjemah buku, terjemah lamaran kerja dll. Kami menerima berbagai dile 
seperti Microsoft Word/doc, rich text format/rtf, docx, ptt, pttx, pdf, txt, hasil scan text 
dan sebagainya. Kirimkan dokumen yang ingin di translate ke email: 
admin@siswawirausaha.com. Harga terjemah Inggris-Indonesia Rp.10.000/halaman 
kuarto sumber terjemahan ukuran 12 spasi 1,5. Indonesia-Inggris Rp.20.000/halaman 
kuarto sumber terjemahan ukuran 12 dan spasi 1,5.  

mailto:admin@siswawirausaha.com
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9. Jasa Pembuatan Web Design 
Kendala dalam penyampaian informasi terkadang menjadi faktor gagalnya sebuah 
strategi yang kita bangun, karena penyampaian informasi yang baik akan 
menimbulkan citra dan nilai positif bagi produk atau jasa yang ditawarkan, informasi 
juga dapat dikatakan baik bila informasi itu dapat diakses setiap waktu kapan pun 
dan dimana pun. Di Era seperti sekarang ini setiap orang dapat mengakses infomasi 
yang dibutuhkan secara cepat dengan teknologi yang bernama Internet, dengan 
internet kita dapat mengakses informasi dari website-website yang menyediakan 
informasi yang kita butuhkan.  
 
Website atau yang lazim sering disingkat web adalah halaman-halaman informasi 
yang dapat diakses melalui teknologi internet. Siswa wirausaha menjawab dan 
menjadi solusi dari problem tersebut. Siswa wirausaha menyediakan konsultasi, jasa 
pembuatan website dan Desain Grafis. Service atau layanan yang kami sediakan 
adalah pembuatan Website Company  Profile merupakan salah satu media 
infomrmasi Public Relation yang merepresentasikan sebuah produk atau jasa sebuah 
perusahaan. Selain itu kami juga membuat Website E-Commerce yang merupakan 
bagian Electronic Business yang digunkan sebagai media transaksi perdagangan 
/perniagaan barang atau jasa. 
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10. Jasa Pengetikan dan Entry Data 
Siswa Wirausaha menyediakan jasa pengetikan dan entry data. Kegiatan ini juga dapat 
membantu mempercepat pencapaian kompetensi hard skill maupun soft skill siswa 
dalam menghadapi dunia kerja, membiasakan untuk bekerja dengan target mutu dan 
waktu. Kami menyediakan jasa pengetikan, data entry, menulis dengan harga murah 
dan terjangkau. Dokumen yang dapat kami olah dapat berupa: 

 Skripsi/Makalah 
 Catatan atau photocopy data baik yang ditulis tangan ataupun  

yang diketik manual. 
 Entry data baik yang berupa formulir ataupun laporan 
 Excel dan akuntansi 
 Semua yang berkaitan dengan korespondensi surat menyurat. 
 Dokumen dalam format PDF untuk diubah menjadi format MS. Word. 

Harga per lembar spasi 1,5 Rp.1.500 dan spasi 1 harga Rp.2.000 (teks Indonesia) 
Harga per lembar spasi 1,5 Rp.2.500 dan spasi 1 harga Rp.2.500 (teks Inggris) 
 

11. Jasa Mengelola Website dan Sosial Media 
Banyak perusahaan yang ingin memulai menggunakan sosial media untuk keperluan 
bisnisnya tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Siswa wirausaha akan membantu 
membuat dan mengelola sosial media tersebut seperti Blog, Twitter dan Facebook.  
 

 
 

 

FORM VOLUNTEER MENGAJAR 

Siswa Wirausaha mengundang siapapun yang ingin volunteer mengajar dan berbagi dengan 
tema bebas yang aplikatif, namun diutamakan yang berhubungan dengan kewirausahaan. 
Pilihan waktu weekend atau hari biasa tapi diatas jam 13.00, karena pagi waktu belajar wajib. 

Yuk, yang ingin merasakan keseruan pengalaman mengajar di SMK, tinggal isi form di bawah 

ini Alamatnya di SMK Itaco Putra Harapan, Jl. Gurame Raya No.1 Perumnas 1, Kayuringin 
Bekasi 

Terima kasih .. 

Nama  : 
No Hp  : 
Twitter  : 
Tema Materi : 
Gambaran singkat materi   : 
Waktu yang diinginkan untuk mengajar : 
Alasan ikut volunteering mengajar  : 
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FORM GABUNG SISWA WIRAUSAHA 

Untuk kamu siswa tingkat SLTP/SLTA yuk gabung di siswa wirausaha. Beberapa manfaat 
yang akan kamu dapat adalah: 

1. Gratis ikut kelas wirausaha yang di ajar oleh para praktisi 
2. Belajar kewirausahaan langsung dengan siswa yang sudah bergabung dan menguasai 

unit usaha 
3. Ikut terlibat dalam usaha di siswa wirausaha yang tentunya selain menambah skills 

wirausahanya, juga bisa menambah uang saku. 
4. Lomba-lomba dan pameran yang di adakan siswa wirausaha 
5. Menambah teman dengan passion yang sama dari berbagai sekolah dan latar 

belakang 

Caranya? Isi form di bawah ini! 

Nama  : 
Asal sekolah : 
Kelas  :  
Hp  : 
Twitter  : 
Facebook : 
Hobi  : 
Bakat  : 
Alasan bergabung   : 
Keahlian yang ingin kamu kuasai : 
 
Lampirkan foto (Max 100kb) 
 
PENUTUP 
Demikian surat penawaran ini dibuat sekaligus penawaran kepada Anda untuk bermitra 
dengan kami. 
 
 
Contact Us: 
 
SISWA WIRAUSAHA 
d/a SMK Itaco Putra Harapan 
Jl. Gurame Raya No.1 Perumnas 1  
Bekasi Selatan 
http://siswawirausaha.com 
FB : Siswa Wirausaha 
Twitter : @siswawirausaha 
Email : admin@siswawirausaha.com 
Cp: Susi 
085711433250 

http://siswawirausaha.com/

