
PANDUAN PROPOSAL INVESTASI 
 

Yang harus termuat dalam proposal investasi anda: 
 
1. Profil Organisasi dan Inisiatif  

(maks 1 halaman A4)  
 
A. Judul Inisiatif Keberlanjutan Organisasi  
B. Organisasi Pengusul 
C. Alamat lengkap 
D. Status organisasi 
E. Tahun didirikan 
F. Nama dan jabatan penanggung jawab Inisiatif,  
G. Misi organisasi 
H. Pengalaman organisasi yang relevan dengan Inisiatif yang akan diajukan 
I. Sumber daya manusia Inti (Kompetensi, Jumlah dan Ketersediaan) 

 
 
2. Permasalahan Yang Melatarbelakangi Inisiatif  

(maks.2 halaman A4) 
 
1. Jelaskan latar belakang pendirian organisasi (contohnya mengenai: kesehatan, 

lingkungan, pendidikan, ekonomi masyarakat, ketersediaan air dan  
lain-lain). 

2. Jelaskan dasar permasalahan sehingga muncul inisiatif keberlanjutan organisasi    
 

3. jabarkan mengapa inisiatif keberlanjutan ini penting dalam konteks organisasi, 
kepentingan lokal dan sesuai dengan target penerima manfaat (beneficiary) Anda  

 
4. Jelaskan sudah berapa lama inisiatif keberlanjutan dilakukan dan alasan pemilihan 

inisiatif keberlanjutan yang dilakukan saat ini  
 
 
3. Analisa S.W.O.T 

(maks.2 halaman A4) 
 
Bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa Anda peka terhadap apa yang menjadi 
kelebihan atau kekurangan organisasi Anda  yang sekiranya dapat menghambat atau 
mendukung Inisiatif Anda. 
 

A. Lakukan analisa SWOT terhadap organisasi anda  
B. Jabarkan strategi Anda dalam mengelola SWOT tersebut, khususnya dalam 

pelaksanaan strategi keberlanjutan organisasi yang diajukan  
 

4. Strategi Keberlanjutan Inisiatif  
(maks.2 halaman A4) 
 
Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam Proposal Investasi.  Pastikan bahwa: 
 
Inisiatif yang anda tawarkan adalah inisiatif yang inovatif (mempunyai nilai kebaruan). 
Berkelanjutan (baik dari sisi Inisiatif maupun organisasi Anda), dan 
Mempunyai dampak positif yang jelas pada masyarakat. 
 
Pastikan dalam penyusunan Strategi Inisiatif ini Anda mencantumkan para mitra yang 
akan Anda libatkan dan sumber daya yang akan Anda galang dari mereka (jenis dan 
skala besaran)  
 
Jabarkan: 
 



- Uraian tentang strategi keberlanjutan yang dilakukan (apa yang dilakukan, siapa 
yang melakukan dan bagaimana melakukannya) 

- Jelaskan Strategi Kelembagaan yang dilakukan dalam melaksanakan strategi 
keberlanjutan organisasi  

- Jelaskan Strategi Pembiayaan dan atau Strategi Penggalangan Sumber Daya, yang 
akan diterapkan dalam inisiatif yang Anda akan lakukan 

- Jabarkan:  Inovasi dalam model apa yang akan Anda lakukan, terkait dengan butir-
butir di atas 

 
5. Analisa Dampak  

(maks.1 halaman A4) 
 
Sekali lagi pastikan bahwa inisiatif yang akan Anda lakukan berorientasi jangka panjang 
dan mempunyai dampak yang jelas bagi organisasi dan masyarakat. 
 
Jelaskan dampak inisiatif terkait dengan aspek: 
Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. 

 
 
6. Jadwal Kegiatan, Target Ketercapaian dan Anggaran 

(maks.2 halaman A4) 
 
Buatlah tahapan dan jadwal inisiatif terkait, target ketercapaian dan anggaran. 

 


