
SEKOLAH CUKUR
PT BISNIS CUKUR NUSANTARA

logo





SEKOLAH CUKUR
PT BISNIS CUKUR INDONESIA



Highlight Industri
Dimulai dari 2 Maret 2021. Disaat penulisan, jumlah orang yang positif telah
mencapai angka 837.000. Sifat virus yang mudah menular bahkan bermutasi
dengan rata-rata mortalitas 1:10 ini telah membuat pemerintah dan publik
untuk beradaptasi dalam kesehatan dan perekonomian. Efek pandemi Corona
tidak hanya berimbas kepada kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian
dimana tantangan terbesar hadir untuk para kelas menengah ke bawah dan
kelas bawah.

Saat ini, pelatihan cukur rambut memiliki permintaan yang sangat tinggi,
dikarenakan lowongan dari Barbershop / Pangkas Rambut semakin banyak. Gaji
yang ditawarkan kepada calon SDM juga saat ini mengalami kenaikan tarif,
dikarenakan Capster / Barberman telah dihargai sebagai seorang Seniman. Hal
tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi Sekolah Cukur untuk
menciptakan SDM yang berkualitas, sehingga dapat bersaing secara sehat di
dunia Barbershop / Pangkas Rambut saat ini.

Melihat dari kesempatan yang besar dalam dunia usaha barbershop, banyak
respon positif dan antusias yang tinggi dalam dunia usaha barbershop, kini
banyak sekali usaha barbershop yang tersebar di nusantara dan kebutuhan
tenaga kerja dalam bidang ini terus meningkat seiring dengan maraknya model-
model ga rambut yang kekinian yang hadir di tengah masyarakat, hal tersebut
sejalan dengan semakin dibutuhkannya wadah pelatihan yang berstandar
kompetensi dan resmi maka sekolah cukur sangat tepat dapat hadir untuk
menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu tim sekolah cukur juga menilai bahwa skill mencukur rambut juga bisa
dijadikan sebagai alternatif penambah mata pencaharian bagi para lulusan-
lulusan kami, bagi mereka yang bingung untuk mencari tambahan penghasilan
ternyata mencukur rambut bisa dilakukan sebagai metode lain saat kerjaan
utama mereka sedang libur, atau sepulang mereka bekerja informasi ini juga
sangat perlu di edukasi kepada masyarakat untuk membantu perekonomian
mereka.



OUR VISIONS
Be The Leader
Kami merupakan Sekolah Cukur pertama yang bekerja sama dengan
pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.

Be A Trend Maker
Kami merupakan pelopor Barber Academy pertama, memiliki followers dan
antusiasme terbanyak di Sosial Media

Be The Solution
Kami merupakan solusi pengangguran paling efektif bagi seluruh masyarakat
Indonesia
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Sejarah usaha
Sekolah cukur berawal dari sebuah bisnis barbershop yang sederhana dan sama
seperti pada umumnya namun saat kami telah terjun dalam usaha ini kami masih
banyak dan sering sekali mendengarkan kekecewaan para konsumen kami yang
rambutnya gagal di potong di tempat lain, berangkat dari keresahan itulah kami
membulatkan tekad untuk bisa tetap menjaga standar potongan rambut dengan
(SOP) yang sudah kita buat untuk dapat menjadi pedoman bagi para tukang cukur di
republic ini.

Kami pikir awalnya usaha sambilan ini tidak akan terlalu berdampak di waktu yang
cepat, ternyata di luar dugaan kami antusias serta tanggapan positif sangat tinggi
ditunjukkan oleh para siswa-siswi kami yang mendaftar, berawal dari 1 cabgang
bekas kantor lama yang terletak di kota bogor, kami mantapkan niat untuk terus
berbenah atas kekurangan kami, tidak dalam berselang tuhan yang maha esa
memberikan kami kesempatan untuk hadir di kota bandung, dari sanalah kami
semakin optimis untuk terus membantu para pencari kerja mendapatkan kesempatan
untuk mengasah kemampuan mereka dalam dunia cukur rambut.

Setelah bandung dengan bangga kami terus memperkenalkan sekolah cukur ke
berbagai elemen masyarakat baik tua maupun mudah kami mengedukasi dan
mendengar keluhan mereka dari Lorong ke Lorong, rumah per umah walaupun sektor
pekerjaan ini masih terbilang bukan prioritas yang dituju banyak kalangan namun dari
sini kami merasa bermanfaat bagi masyarakat dan pada akhirnya tiba kami di situasi
kami harus berkembang dan maju jauh lebih terukur dan bermanfaat

Makassar menjadi kota tujuan kami berikutnya untuk mengembangkan sayap
perjuangan ini, kami memilih kota di provinsi Sulawesi selatan tersebut karena
banyaknya permintaan agar sekolah cukur dapat hadir untuk membantu memberikan
solusi bagi masyarakat di sana, tidak hanya berhenti sampai di sana,

Padang, Jakarta, Cirebon, Purwakarta, Jambi, Kalimantan utara turut menjadi tempat
yang kami singgahi untuk bisa berguna bagi para masyarakat, besar harapan kami
sekolah cukur dapat terbangun di seluruh pelosok negeri agar masyarakat dapat
terbantu untuk meningkatkan perekonomian mereka pribadi.

Bersamaan dengan hal tersebut pula kini sekolah cukur resmi menjadi mitra
pemerintah provinsi di beberapa daerah untuk mendukung penekanan tingkat
pengangguran dan mendayagunakan masyarakat di daerah tersebut.
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Team Profile
Kami berawal dari 4 orang pemuda yang memiliki mimpi yang sama untuk dapat
bermanfaat bagi sekitar kami, Armor Toreadore Sebagai CEO, Ilham Ramadhan
Sebagai Chief Operating Officer Outlet, Muhammad Satria Kusuma Sebagai Chief
Marketing Officer, dan yang terakhir Heddy Hedriyan Chief Financial Officer.

Kami dengan teguh terus mengembangkan hal-hal baru dalam industri potong
rambut di Indonesia khususnya memang pada awal mula menjalankan perusahaan ini
jujur tidak mudah, banyak sekali penyesuaian yang harus kami lakukan selalu menjadi
gelas kosong bertemu dengan para orang-orang yang bisa disebut sebagai senior di
dunia potong rambut.

Seiring berjalannya waktu kami mulai dapat saling menyesuaikan dengan kebutuhan
dan tantangan yang hadir dalam proses mengembangkan Sekolah cukur. Perlahan-
lahan kami mulai memasukan team lain dari mulai trainer hingga Gm Struktur mulai
kita lengkapi untuk membantu proses monitoring dalam menjalankan visi dan misi
Sekolah cukur kedepannya.
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LAPORAN LABA RUGI
SEKOLAH CUKUR

TAHUN 2022
Keterangan Januari Februari Maret April Mei Total

Pendapatan Usaha

Pendapatan Outlet Rp100.754.000 Rp110.280.000 Rp141.154.000 Rp75.212.000 Rp100.000.000 Rp527.400.000

Pendapatan Proyek Pemerintah Rp200.885.000 Rp207.330.000 Rp79.445.000 Rp80.665.000 Rp122.775.000 Rp691.100.000

TOTAL PENDAPATAN USAHA Rp301.639.000 Rp317.610.000 Rp220.599.000 Rp155.877.000 Rp222.775.000 Rp1.218.500.000

Beban Usaha

Biaya Sewa Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp20.000.000

Biaya Air dan Listrik Rp700.000 Rp920.000 Rp380.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp2.700.000

Biaya Keamanan dan Kebersihan Rp320.000 Rp410.000 Rp260.000 Rp215.000 Rp295.000 Rp1.500.000

Biaya Pembelian Alat Cukur Rp210.000 Rp310.000 Rp155.000 Rp140.000 Rp185.000 Rp1.000.000

Biaya Pembelian Bahan Coloring Rp3.100.000 Rp4.550.000 Rp2.320.000 Rp1.580.000 Rp3.250.000 Rp14.800.000

Biaya Model Cukur Rp590.000 Rp810.000 Rp390.000 Rp280.000 Rp530.000 Rp2.600.000

Biaya Periklanan Media Sosial Rp6.000.000 Rp10.000.000 Rp4.500.000 Rp3.000.000 Rp5.500.000 Rp29.000.000

Biaya Gaji Karyawan Rp31.000.000 Rp31.000.000 Rp31.000.000 Rp31.000.000 Rp31.000.000 Rp155.000.000

Biaya Transportasi dan Akomodasi 

Trainer
Rp580.000 Rp650.000 Rp545.000 Rp450.000 Rp575.000 Rp2.800.000

Biaya Tunjangan Hari Raya Rp2.600.000 Rp2.600.000 Rp2.600.000 Rp2.600.000 Rp2.600.000 Rp13.000.000

Biaya Sertifikat dan Seragam Rp1.950.000 Rp2.900.000 Rp1.500.000 Rp1.200.000 Rp1.750.000 Rp9.300.000

TOTAL BEBAN USAHA Rp51.050.000 Rp58.150.000 Rp47.650.000 Rp44.765.000 Rp50.085.000 Rp251.700.000

Laba/Rugi Rp250.589.000 Rp259.460.000 Rp172.949.000 Rp111.112.000 Rp172.690.000 Rp966.800.000
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Deskripsi/Akun 2021

Aktiva Lancar

Kas 364.581.942

Piutang 11.000.000

Perlengkapan 27.000.000

Sewa dibayar dimuka 150.000.000

Total Aktiva Lancar 552.581.942

Aktiva tetap

Peralatan 545.000.000

Akumulasi penyusutan peralatan 60.000.000

Total Aktiva Tetap 485.00.000

Total Aktiva 1.037.581.942

Kewajiban 

Utang Lancar

Utang usaha 42.581.942

Utang Gaji 15.000.000

Total Utang Lancar 57.581.942

Modal

Modal Usaha 980.000.000

Total Kewajiban dan Modal 1.037.581.942
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SCIN

Rp.5.500.000.000

30%
Rp.100.000

Rp.100.000

6 bulan sekali

45 Hari



Armor Toreador 
Gustifante

CEO 60% Saham

Ilham Ramadhan COO 10% Saham

Muhammad Satria 
Kusuma

CMO 10% Saham

Heddy Hedriyan CFO 20% Saham





Rp 5.500.000.00 Rp 2.850.000.000 30% Rp 825.000.000 15%

15%-25%









Rencana
Penggunaan Dana

Aanggaran yang terkumpul akan kami alokasikan untuk melebarkan sayap ke seluruh
plosok Indonesia dengan membuka noutlet sekolah cukur harapannya agar kamis bisa
lebih membantuk masyarakat yang ingin belajar memotong rambut, tidak hanya itu
nanti di tiap-tiap outletpun kami akan menjual kebutuhan bahan pakai habis untuk
barbershop-barbershop di radius sekitar.

Maka dari itu kami sangat optimis di masa yang akan datang dunia potong rambut
akan memiliki metode yang lebih Mutahir dan maju untuk menjawab kebutuhan pasar
yang kian hari kian meningkat, kami pun terus mempersiapkan segala kebutuhan
perkembangan bisnis potong rambut baik secara digital maupun/non digital

Berikut kami tampilkan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pembangunan outlet
di setiap unitnya.
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Resiko khusus & mitigasinya

Dalam bisnis jasa khusus pelatihan persaingan usaha
merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dan harus
dihadapi.

Walau saat ini belum terlalu banyak bisnis yang hadir
meramaikan industri pelatihan barbershop secara profesional,
Namun kami tetap berupaya untuk terus meningkatkan
kualitas serta standar agar menjadi yang terdepan serta
terpercaya, untuk itu perusahaan telah menyiapkan beberapa
hal, yaitu:
● Tim pengajar profesional dan teruji secara kualitas dan

mutu di tiap-tiap bidangnya masing- masing.
● Tim marketing yang kuat, terdiri dari digital marketing

dan graphic designer yang tidak hanya mampu menjaring
market namun juga menumbuhkan antusiasme serta
membentuk trend agar tetap berkiblat pada produk-
produk termutakhirkan milik kami.

● Tim operasional yang selalu senantiasa menyajikan
pelayanan terbaik untuk setiap customer ataupun calon
customer agar mereka tidak memiliki keraguan untuk
memilih kami sebagai tempat landasan mereka akan
menimba ilmu from zero to hero.

Membentuk sistem yang yang teruji agar tepat sasaran dalam
melakukan pelaksanaan pengelolaan sebuah hingga sampai
kepada tujuan kita bersama dan mampu meminimalisir segala
bentuk resiko.





PT BISNIS CUKUR NUSANTARA








