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1. Talenta/Kemampuan
Dalam membentuk tim, Anda harus memastikan mengajak
orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.
Untuk usaha baru dengan ukuran kecil, jika di dalam tim
terdapat orang dengan satu keahlian yang dikuasai dengan
baik dan beberapa keahlian lain yang lumayan bagus, maka
keahlian lain tersebut juga dapat dimanfaatkan sehingga orang
tersebut tak hanya fokus di bidangnya namun dapat
memberikan bantuan untuk mendukung aktivitas usaha.

2. Passion/Semangat
Saat pertama kali usaha didirikan, banyak tantangan yang
akan dihadapi. Tak hanya itu, keadaan usaha yang masih
belum tertata rapi mungkin saja membuat semangat beberapa
orang dalam tim akan turun terlebih jika mereka tidak
mempunyai tujuan yang sama dengan usaha yang dijalankan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan orang-
orang dengan semangat tinggi yang memiliki tujuan yang
sama sehingga seberat apapun tantangan tetap mampu untuk
dihadapi bersama.

Mengapa ini penting?
• Semakin bagus kualitas tim, semakin bagus

pula hasil yang akan dicapai.
• Membangun Usaha sosial membutuhkan

banyak persiapan besar dan penuh
tantangan

• Usaha sosial di masa awal pendiriannya akan
berada pada tahap yang sangat kritis
sehingga butuh tim yang baik dan kompak
untuk saling menguatkan dan berjalan untuk
mencapai tujuan bersama. 3. Dedikasi

Semangat dan dedikasi sangat erat hubungannya. Dedikasi di

sini memiliki arti bahwa orang-orang yang dipilih untuk menjadi

tim memang sepenuh hati ingin bekerja untuk mencapai tujuan

usaha atau kesuksesan usaha. Dedikasi juga berarti bahwa

seseorang tersebut akan benar-benar meluangkan waktunya

untuk menjalankan tanggung jawabnya agar usaha sosial

sukses.

Dalam membangun Usaha Sosial Anda, dua hal
yang perlu Anda perhatikan:
• Karakteristik yang harus dimiliki oleh anggota
Super Team Anda
• Posisi penting yang perlu ada di dalam Usaha
Sosial Anda

TIGA KARAKTER PENTING UNTUK DIMILIKI
ANGGOTA TIM

"Tim dengan
semangat dan
sedikit talenta

bisa
mengalahkan
tim bertalenta

tanpa
semangat. 

Namun Tim 
dengan talenta
dan semangat

akan
mengalahkan

keduanya."
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1. Leader
Dalam tim perlu ada satu
leader atau pemimpin yang
mampu memimpin tim dengan
baik. Leader juga dibutuhkan
untuk membuat keputusan-
keputusan penting dalam
usaha yang dilakukan.
Keputusan-keputusan yang
diambil nantinya akan sangat
berpengaruh terhadap
kesuksesan usaha.

3. Sales & Marketing
Usaha yang Anda jalankan
hanya akan menghasilkan
uang jika produk atau jasa bisa
terjual. Mempunyai seseorang
dalam tim yang sudah memiliki
pengalaman dan pengetahuan
tentang produk serta
semangat dalam berjualan
sangat penting. Karena orang
yang sudah sering berjualan
tahu bagaimana menarik
konsumen, memiliki banyak
kenalan, dan mental berjualan
akan lebih kuat. Untuk bagian
sales atau penjualan, jangan
sampai anda memilih orang
yang tidak memiliki
pengalaman berjualan sama
sekali.

2. Engineer
Orang-orang yang mengerti
teknis dan memiliki keahlian
dalam proses produksi terkait
usaha sosial yang Anda dirikan
sangat penting. Jika usaha
yang didirikan merupakan
usaha yang menghasilkan
produk, maka engineer adalah
orang yang mampu
menciptakan produk. Dalam
usaha restoran misalnya,
engineer adalah seorang juru
masak yang menciptakan
resep dan memasak makanan
sebagai produk utama dari
usaha.
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Ada enam posisi penting yang Anda butuhkan
untuk membentuk Super Team Anda:
• Leader
• Engineer
• Sales & Marketing
• Accounting
• Veteran atau Experts
• Legal



4. Accounting
Akuntan atau orang yang
mengurusi bagian pencatatan
dan pelaporan keuangan
merupakan salah satu bagian
terpenting dalam membangun
usaha sosial. Akuntan sangat
berperan dalam
mengendalikan pengeluaran-
pengeluaran usaha sosial dan
menyusun rencana keuangan
bagaimana agar usaha
mendapat untuk dan dapat
terus berjalan hingga waktu
yang lama. Bagian ini pulalah
yang mengatur arus kas untuk
digunakan dalam operasi
usaha setiap hari. Tak hanya
itu, bagian keuangan juga
yang bertanggung jawab
dalam mengatur pendanaan.

5. Veteran atau Experts
Veteran adalah orang yang
memiliki pengalaman dan
pemahaman akan industri
usaha yang dijalankan,
kemampuan berkomunikasi
atau melobi yang baik, serta
orang yang memiliki banyak
kenalan atau koneksi. Veteran
di sini sangat penting bagi
usaha sosial untuk menjalin
hubungan dengan pihak-pihak
lain seperti investor (pemilik
modal), mentor, pemerintah,
dan lain-lain. Selain itu,
dengan pemahaman industri
yang dimiliki, veteran
berfungsi untuk mengamati
keadaan untuk membantu
pihak-pihak lain dalam
menyusun strategi usaha.

7. Legal
Bagian legal adalah orang
yang memahami hukum dan
peraturan-peraturan terkait
usaha. Setiap usaha harus
memahami hukum dan
peraturan yang ada agar
dapat menjalankan aktivitas
usaha dengan baik dan lancar.
Hukum-hukum tentang usaha
yang perlu diketahui antara
lain adalah bagaimana
peraturan pendirian usaha,
peraturan tentang
perdagangan, pajak,
penggajian karyawan, dll. Jika
usaha Anda masih tergolong
kecil dan tidak banyak
membutuhkan orang legal
maka Anda dapat
menggunakan jasa pihak luar
untuk membantu Anda
memahami masalah hukum
ini. Pihak luar yang dapat
Anda gunakan untuk
membantu Anda dari segi
hukum salah satunya adalah
Startup Legal Clinic dengan
link berikut :
http://startuplegal.clinic/

Mengelola Tim

Membangun
Super Team 
untuk Usaha 
Sosial

ENAM POSISI PENTING UNTUK MEMBENTUK
SUPER TEAM

Page 3 | 3

Ada enam posisi penting yang Anda butuhkan
untuk membentuk Super Team Anda:
• Leader
• Engineer
• Sales & Marketing
• Accounting
• Veteran atau Experts
• Legal

http://startuplegal.clinic/
http://startuplegal.clinic/
http://startuplegal.clinic/
http://startuplegal.clinic/
http://startuplegal.clinic/
http://startuplegal.clinic/

