
Mengapa Merencanakan Bisnis Sosial
Penting?

5 Alasan Pentingnya 
Membuat Perencanaan 
Usaha bagi Wirausaha 

Sosial

Mengembangkan Ide dan Perencanaan Usaha
Merencanakan Usaha

DITULIS & DIADAPTASI OLEH:
Josh Sihombing

TERINSPIRASI DARI:
Smarta (2016) Why You Need A Business Plan

Australian Government (2016) Why Do I Need A Business Plan

HASIL KOLABORASI OLEH TIM:



Merencanakan Usaha

5 Alasan
Pentingnya 
Membuat 
Perencanaan
Usaha bagi
Wirausaha Sosial

Page 1 | 3

Jika Anda ingin membangun bisnis dan
mencapai visi Anda, perencanaan bisnis sangat
diperlukan. Bisnis yang sudah berjalan selama
bertahun-tahun pun masih memerlukan rencana
bisnis karena rencana ini bisa menjadi kunci
untuk mencapai keberhasilan Anda. Materi ini
akan membahas pentingnya perencanaan dalam
membangun bisnis.

Mengapa ini penting?
Perencanaan bisnis bukan sekadar dokumen
yang dibuat lalu disimpan di dalam lemari Anda
begitu saja. Rencana ini dijadikan panduan
dalam mengembangkan bisnis Anda. Usaha
Sosial yang berhasil selalu mengubah dan
mengembangkan perencanaannya supaya
bisnisnya bisa terus berjalan.

MENGAPA ANDA PERLU MERENCANAKAN
BISNIS USAHA SOSIAL ANDA?

Perencanaan bisnis akan dibentuk dalam sebuah dokumen yang menjelaskan
bisnis Anda. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, penjualan,
pemasaran, dan prediksi keuangan. Perencanaan bisnis membantu Anda dalam:

Mengklarifikasi ide bisnis Anda

Mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah

Membuat tujuan organisasi

Untuk Usaha Sosial yang baru berdiri, perencanaan bisnis ini akan sangat
membantu dalam:

Mendapatkan bantuan finansial dari bank dan investor

Meyakinkan pembeli, pemasok barang, dan anggota tim untuk membantu Anda



Perencanaan bisnis membantu menjelaskan ide bisnis Anda dan membuat tujuan bisnis
dalam jangka panjang. Materi ini akan membahas tolak ukur yang digunakan untuk
mengetahui perkembangan Usaha Sosial Anda. Hal ini juga penting untuk meyakinkan
bank Anda dan mungkin pelanggan serta pemasok utama Anda untuk mendukung
Usaha Sosial Anda.
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1. Membantu Anda dalam menjelaskan ide bisnis
Anda harus mengambil waktu untuk mengidentifikasi
nilai-nilai inti Usaha Sosial Anda dan tujuannya, yang
akan membantu Anda dalam mengambil keputusan.
Perencanaan ini akan membantu menjawab dua hal : Apa
nilai yang dijunjung oleh Usaha Sosial Anda dan mengapa
Usaha Sosial Anda harus ada?

2. Membantu Anda dalam mengidentifikasi pasar
Agar bisa berhasil, Anda harus mengerti pasar Anda dan
mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang Anda bisa
berikan. Hal ini penting diketahui bahkan sebelum
mengetahui siapa target pasar Anda. Perencanaan bisnis
akan membantu Anda mengetahui siapa target Anda dan
mengerti bagaimana Usaha Sosial Anda akan
memberikan solusi kepada mereka
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3. Membantu Anda untuk menentukan tujuan
organisasi
Perencanaan bisnis akan membatu Anda membuat tujuan
Usaha Sosial dan strategi untuk mencapainya. Artinya, Anda
akan fokuskan tenaga dan energi kepada tujuan Anda, bukan
kepada hal lainnya.

4. Membantu meyakinkan investor dan pinjaman
finansial
Saat Anda membutuhkan uang untuk membangun bisnis,
Anda ingin memperlihatkan alasan bagus mengapa bank dan
investor harus berinvestasi di Usaha Sosial Anda. Mereka akan
memberikan investasi bila percaya Usaha Sosial Anda akan
berjalan dengan lancar dan menghasilkan laba. Perencanaan
yang bagus juga akan membuat bank dan investor mengerti
tentang ide Usaha Sosial. Selain itu, membantu mereka
membuat keputusan untuk membantu Usaha Sosial Anda.

5. Membantu meyakinkan pembeli, pemasok, dan tim
untuk bekerja dengan Anda
Ditahap awal bisnis, sangat penting untuk bisa membagikan
visi Anda kepada orang yang dapat membantu bisnis Anda,
dan tidak hanya memikirkan risiko. Membuat dokumen tertulis
akan meyakinkan orang lain bahwa Anda serius dan
mengorganisasikan ide Usaha Sosial Anda dengan baik. Hal ini
akan membantu juga dalam proses merekrut tim agar
bergabung dengan Anda.
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