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1. Memudahkan pengaturan pemasukan
Anda akan mudah mengatur pemasukan usaha sosial Anda. Anda dapat
menentukan pembagian biaya. Misal, berapa biaya untuk supplier (penyedia
produk) dan gaji untuk tim. Aturlah dalam persentase untuk memudahkan
penghitungan.

2. Memperkirakan target pemasukan
Anda akan mudah menentukan target pemasukan bagi usaha sosial Anda.
Coba Anda tentukan jumlah uang yang harus didapatkan agar usaha sosial
Anda terus berjalan dan tentunya menguntungkan.

3. Membantu memperkirakan jumlah modal untuk membeli aset
Dengan rencana keuangan, jumlah modal yang diperlukan untuk membeli aset
baru akan lebih mudah diperhitungkan. Misal, berapa modal yang dibutuhkan
untuk membeli kendaraan operasional atau mesin baru? Itu akan mudah
diprediksi.

4. Menghindarkan Anda dari penipuan dan kehilangan uang
Pernahkah Anda merasa uang berkurang tapi tak tahu kemana perginya?
Tentu hal ini tak akan terjadi jika Anda memiliki rencana keuangan. Sebab,
setiap pemasukan dan pengeluaran usaha sosial Anda akan tercatat dengan
rapi.

Penting sekali bagi Anda sebagai wirausahawan
sosial untuk menyusun rencana keuangan.

Rencana keuangan yang baik dapat
menghindarkan usaha sosial Anda dari
masalah atau kesulitan keuangan yang bisa saja
terjadi tanpa diduga.

Untuk menyusun rencana keuangan, Anda tak
perlu menjadi ahli akuntansi atau menggunakan
jasa seorang manajer keuangan.

Ya, Anda sendiri pasti dapat membuat rencana
keuangan dengan mudah!



Nah, tidak ada kata terlambat untuk memulai.
Ayo segera menyusun rencana keuangan untuk
usaha sosial Anda. Tak perlu ditunda lagi. Pasti
usaha sosial Anda akan menjadi lebih baik dan
tertata!
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5. Menghindarkan Anda dari kesalahan pembayaran pajak
Anda harus memiliki rencana keuangan untuk mengetahui berapa pajak yang
harus dibayarkan ke pemerintah.

6. Memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk usaha sosial Anda di
masa mendatang
Jika ingin menambah mesin untuk usaha sosial Anda, berapa tambahan uang
yang harus dikeluarkan setiap bulannya? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan
mudah jika Anda memiliki rencana keuangan.

7. Menjaga kondisi keuangan dan menghindarkan Anda dari masalah
Rencana keuangan memudahkan Anda mengontrol pos-pos pengeluaran yang
melebihi target sehingga masalah keuangan dapat dideteksi lebih awal.

8. Membantu menentukan nilai perusahaan
Ketika Anda sudah siap meningkatkan skala usaha dan mengundang investor,
adanya rencana keuangan akan memudahkan Anda menghitung nilai
perusahaan. Dengan demikian, persentase saham yang bisa Anda tawarkan
pada investor juga dapat diketahui.
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