
Proposal Pengajuan Dana ke PT…………… 

I. PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu tujuan wisata di Kota Bandung, Teras Cihampelas memiliki daya tarik yang sangat 
kuat baik bagi pembeli maupun penjual. Salah satu daya tarik yang ditawarkan oleh Teras Cihampelas 
adalah banyaknya para pelaku usaha yang menawarkan berbagai macam produk unggulan seperti kaos 
souvenir, tas, oleh oleh khas Bandung, dan juga kuliner. 

Banyaknya pelaku usaha yang berlomba lomba menarik konsumen dengan berbagai macam cara, 
membuat sebagian pelaku usaha yang lain meredup dan harus mempunyai inovasi yang berbeda dengan 
pelaku usaha yang lain. Namun tak jarang, sebagian dari pelaku usaha tersebut memiliki kendala salah 
satunya adalah kendala modul usaha yang terbatas. Maka dari itu, melalui proposal ini saya mengajukan 
permohonan bantuan dana untuk tambahan modal usaha keluarga di Teras Cihampelas. 

II. LATAR BELAKANG 

Selain banyaknya pelaku usaha yang menjual produk yang sama di Teras Cihampelas. Salah satu maksud 
kami mengajukan proposal ini adalah………............ Saya adalah seorang……….. berusia……………… tahun. 
Saya tinggal bersama keluarga di……………. Dalam keseharian kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari masih bisa tercukupi, namun saya merasa perlu berusaha lebih karena kebutuhan hidup semakin 
hari semakin tinggi. Maka atas dasar tersebut, saya bermaksud membantu keluarga bibi saya dengan 
mengajukan sebuah proposal permohonan bantuan dana untuk tambahan modal usaha. 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pengajuan permohonan bantuan dana untuk mengembangkan usaha di Teras Cihampelas sehingga 
dapat meningkatkan taraf hidup bagi anggota keluarga. 

IV. USAHA 

Jenis usaha yang kami ajukan untuk bantuan modalnya adalah……………… yang memang di sekitar tempat 
kami berjualan belum banyak. Sehingga saya merasa ini merupakan sebuah peluang bagi kami dalam 
menciptakan sebuah inovasi yang berbeda dengan pelaku usaha lain. Selain itu, usaha tersebut juga 
dapat ditunjang dengan produk minuman seperti air mineral, kopi dan lain-lain. 

V. ANGGARAN DANA YANG DIAJUKAN 

Terlampir 

VI. PENUTUP 

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dipertimbangkan untuk kemudian direalisasikan. Dan 
semoga niat dan usaha baik ini mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

 


