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Mengevaluasi Ide

Beberapa
Metode untuk
Mengevaluasi
Ide Usaha 
Sosial

Materi ini akan membahas tentang evaluasi
terhadap konsep ide Usaha Sosial yang telah
Anda buat. Proses evaluasi ini akan melalui
beberapa tahap dan menggunakan metode-
metode yang sederhana serta efektif seperti
analisis SWOT, social business model
canvas, thinking hats dan studi
kelayakan. Diharapkan setiap Anda membuat
sebuah ide untuk Usaha Sosial, Anda
melakukan evaluasi ini terlebih dahulu, agar
realisasi konsep usaha tersebut dapat berjalan
dengan sukses.

Mengapa ini penting?

Memahami proses evaluasi ini adalah penting
karena :

• Membantu Anda melihat apakah konsep
usaha yang Anda buat tersebut dapat
direalisasikan atau tidak

• Membantu menentukan pengambilan
keputusan terkait strategi ke depannya

• Memastikan Anda untuk melakukan
penyesuaian atau revisi terkait ide Usaha
Sosial Anda sebelum menjalankannya.

MENGEVALUASI IDE USAHA SOSIAL
Ada beberapa metode untuk mengevaluasi sebuah ide yang telah Anda buat. Metode-
metode ini berbeda-beda tujuan dan penggunaannya. Ada yang dapat Anda kerjakan
sendiri, ada yang perlu dikerjakan oleh tim. Ada yang bertujuan membuat ide secara
lengkap, ada yang bersifat untuk menguji kehandalan ide tersebut, dan lainnya. Berikut
adalah perbedaan dari masing-masing metode:

APA UNTUK APA HASIL

KANVAS            
USAHA SOSIAL

THINKING 
HATS

ANALISIS
SWOT

STUDI
KELAYAKAN

Metode (template)
mengenai bagian-
bagian sebuah Usaha
Sosial

Poin-poin penting
mengenai apa yang
perlu direvisi atau
diubah dari ide Anda

Panduan untuk Anda
melakukan diskusi
efektif dengan
berbagai perspektif

Metode diskusi dari
berbagai perspektif

Strategi yang harus
diambil oleh Usaha
Sosial Anda

Menemukan hal apa
saja yang berpengaruh
terhadap ide Anda dari
kondisi eksternal dan
internal

Metode analisis
keadaan internal dan
eksternal Usaha
Sosial Anda

Gambaran lengkap
mengenai konsep Usaha
Sosial Anda

Menjelaskan detail
terkait ide Usaha Sosial
Anda

Daftar pertanyaan
untuk memeriksa
apakah ide Usaha Sosial
sudah siap dijalankan

Menjawab pertanyaan-
pertanyaan penting
apakah ide Usaha Sosial
sudah siap dijalankan

Seberapa mantap
situasi dan kondisi Anda
untuk mulai
menjalankan ide Anda
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Beberapa Metode untuk Mengevaluasi Ide 
Usaha Sosial Anda

Mengevaluasi Ide

KANVAS USAHA SOSIAL THINKING HATS

STUDI KELAYAKAN IDEANALISIS SWOT

VISUALISASI 4 METODE UNTUK MENGEVALUASI IDE
Anda dapat memeroleh keterangan lengkap mengenai bagaimana cara menggunakannya di materi PLUS lainnya.


