
1

PENULISAN LAPORAN DAN PROPOSAL
Oleh Ido Priyono Hadi

Materi kuliah Program Studi Manajemen Perhotelan UK Petra 2000/2001

Dalam dunia bisnis penulisan laporan dan proposal sangat diperlukan. Laporan ditulis sebagai
bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen untuk menginformasikan [khalayak,
pemegang saham, customer, pemerintah, dan lain sebagainya] kondisi perjalanan
perusahaan secara jelas dan transparan, berdasarkan data analitis dan riset . Sedangkan
proposal biasanya digunakan sebagai usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar
lembaga, perusahaan, usulan kegiatan, sampai pada pemecahan masalah.

Laporan dan proposal yang bagus mendasarkan pada riset dan survey. Dalam penulisan
berbagai laporan dan proposal, ada 5 langkah dasar :
1. Definisikan masalahnya
2. Kumpulkan informasi dan data yang diperlukan
3. Intepretasikan
4. Organisasikan informasi yang terkumpul
5. Tulislah laporan dan Proposal

Formal reports didalamnya menggunakan elemen seperti judul halaman, tabel isi laporan,
pengiriman, dll. Sedangkan untuk informal reports banyak menggunakan surat biasa, memo,
atau bahkan hasil computer printout  .

! Laporan bisa disebut information reports jika dalam laporannya menyertakan data
untuk pembaca. Contohnya seperti :
" Sales reports [tingkat penjualan selama seminggu atau sebulan]
" Quarterly reports [bentuknya menunjukkan tingkat produktifitas perusahaan dan

keuntungan selama tiga bulan]

! Laporan bisa disebut analytical reports jika dalam laporannya data-data sudah
diintepretasikan, tapi tidak merekomendasikan tindakan selanjutnya. Contohnya seperti :
" Annual reports [data keuangan dan prestasi organisasi/ perusahaan selama tahun

lalu]
" Audit reports [interpretasi dari fakta selama proses pemeriksaan keuangan]
" Make-good or payback reports [kalkulasi umum yang menyangkut penanaman

modal]

! Laporan bisa disebut recommendation reports jika dalam laporannya
merekomendasikan tindakan selanjutnya atas kesimpulan dan solusi yang dibuat.
Contohnya seperti :
" Feasibility reports [evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang ada dan

merekomendasikan kepada organisasi/ perusahaan yang mana harus memilih salah
satunya]

" Justification reports [memberikan alasan untuk pembelian, sebuah investasi,
peraturan kepegawaian baru, atau perubahan prosedur]

" Problem-solving reports [mengidentikasi penyebab masalah organisasi/ perusahaan
dan merekomendasikan solusinya]

Seringkali nama laporan tidaklah cukup untuk mengidentifikasi tujuan laporan tsb. Laporan
bisa juga merupakan bentuk gabungan dari ketiganya di atas, seperti contoh berikut
" Accident reports [daftar sederhana yang memaparkan sebab-sebab kecelakaan di pabrik

dan kantor. Laporan ini juga bisa sebagai evaluasi perubahan untuk membuat kondisi
tempat bekerja menjadi lebih aman dan nyaman]

" Credit reports [kesimpulan sederhana atas pendapatan calon debitur dan kewajiban-
kewajiban kredit. Laporan ini bisa juga sebagai evaluasi terhadap debitur atas jaminan
hutang-piutang yang terjadi atau tingkat kepercayaan kreditur atas debitur]
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" Progress and interim reports [merupakan laporan pekerjaan yang sudah diselesaikan dan
dikerjakan serta yang belum selesai untuk satu proyek. Laporan ini juga bisa
merekomendasikan apakah proyek dihentikan, diteruskan, atau restructured .

" Trip reports [merupakan laporan tentang perjalanan dinas seseorang, apa yang didapat,
diperoleh, dipelajari dalam menghadiri sebuah acara. Misalnya seminar, konperensi, dll.

" Closure reports [merupakan dokumen sederhana yang menginformasikan penyebab
adanya kegagalan dalam sebuah proyek. Karena secara ekonomis dan teknis dipandang
tidak layak diteruskan dalam kondisi tertentu. Laporan ini juga bisa merekomendasikan
pelaksanaan pencegahan agar tidak gagal dimasa mendatang]

Penulisan Proposal dan Laporan Kemajuan

Untuk menulis proposal yang bagus, anda seharusnya mempunyai sudut pandang yang jelas
atas masalah yang anda harapkan untuk dipecahkan dengan metode riset atau tindakan lain
yang dibutuhkan untuk memecahkannya. Sebuah proposal harus menjawab pertanyaan
berikut :

! Masalah apa yang akan Anda pecahkan?
Menunjukkan bahwa Anda mengerti masalanya dan kebutuhan organisasi/ perusahaan.

! Bagaimana Anda akan memecahkan masalahnya?
Buktikan bahwa metode Anda adalah feasible . Tunjukkan bahwa solusi bisa Anda
temukan dalam waktu yang disediakan perusahaan. Spesifikasikan topik yang akan di
investigasi. Terangkan bagaimana Anda mengumpulkan data.

! Apa sebenarnya yang akan Anda berikan untuk kami?
Spesifikasikan produk yang bisa terukur yang akan Anda produksi. Terangkan bagaimana
Anda akan mengevaluasinya.

! Dapatkah Anda menyampaikan [pesan] apa yang Anda janjikan?
Tunjukkan bahwa Anda mempunyai pengetahuan, staf, dan fasilitas untuk melakukan
seperti apa yang Anda katakan. Gambarkan kerja utama Anda dalam area ini, kualifikasi
lain Anda dan kualifikasi orang-orang yang akan membantu Anda.

! Keuntungan apa yang bisa Anda tawarkan?
Dalam sebuah proposal sales, beberapa vendors mungkin bida mensuplai peralatan yang
dibutuhkan. Tunjukkan mengapa perusahaan itu akan menyewa Anda. Diskusikan
keuntungan - direct and indirect - bahwa perusahaan Anda bisa memberikannya.

! Kapan Anda akan menyempurnakan [merampungkan] hasil
pekerjaannya?
Berikan sebuah jadwal yang terinci yang menunjukkan kapan tiap bagian dari pekerjaan
akan dilengkapi, disempurnakan, diselesaikan.

! Seberapa banyak Anda akan menganggarkan?
Berikan sebuah anggaran secara detail dan masuk akal, termasuk biaya-biaya untuk
material, gaji, dan ongkos-ongkos lainnya.

Proposal yang disusun mahasiswa biasanya seperti ini :

1. Dalam paragraf pertama [no heading] simpulkan dalam sebuah atau dua kalimat
topiknya dan tujuan dari laporan Anda.

2. Masalah. Apa masalah yang ada di kampus? Mengapa butuh dipecahkan? Apakah ada
sejarah atau latarbelakang yang relevan?

3. Kelayakan [feasibility]. Apakah Anda yakin bahwa sebuah solusi bisa Anda temukan
dalam waktu yang tersedia? Bagaimana Anda mengetahuinya?

4. Audience. Siapakah dalam organisasi yang mempunyai wewenang untuk
mengimplementasikan rekomendasi Anda? Apakah audience akan terpengaruh dengan
rekomendasi Anda?
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5. Topics to investigate . Daftarlah pertanyaan yang akan Anda jawab dalam laporan Anda,
sesuai dengan topik atau konsep yang akan Anda terangkan, aspek-aspek yang
menyangkut masalah.  

6. Methods/ procedure. Bagaimana Anda akan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan Anda? Siapa yang akan Anda interview atau di survey  Sumber publikasi apa
yang akan Anda gunakan? Berikan referensi bibliografis secara lengkap.

7. Qualifications/ facilities/ resources. Harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang
memadai, mempunyai akses ke organisasi, dsb.

8. Work Schedule. Alokasikan total waktu yang anda rencanakan untuk melakukannya ,
anggal yang diharapkan Anda bisa menyelesaikan tiap aktifitas seperti :
! Gathering Information
! Analyzing Information
! Preparing the progress report
! Organizing Information
! Writing the draft
! Revising the draft
! Preparing the visuals
! Editing the draft
! Proofreading the report

Designing Visuals

Ada 6 langkah untuk menciptakan laporan dan proposal sehingga tampil lebih bagus secara
visual :

1. Check the ource of the data
2. Determine the story you want to tell
3. Choose the right visual for the story
4. Follow the conventions for designing typical visuals
5. Use color and decoration with restraint
6. Be sure the visual is accurate and ethical
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