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• Penciptaan nilai baru

• Pengkoordinasian sumberdaya

• Orientasi profit
Entrepreneurship

• Amerika, terkait CSR.  

• kegiatan sosial dengan mendapatkan profit 
kemudian mendistribusikannya sebagai upaya 
penciptaan nilai sosial

social 
entrepreneurship

• Eropa. Penciptaan nilai sosial

• kemampuan entrepreneurship untuk mengubah 
masyarakat

• tujuan peningkatan nilai sosial yang berorientasi 
pada perilaku dan proses

• mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi

socio 
entrepreneurship



Sumber: Wiguna, 2013 



Sumber: Wiguna, 2013 



Pembaharu & 
Revolusioner

Misi 
Menciptakan 

Nilai Sosial

Social & Socio ==Wirausaha Sosial



Social enterprise adalah 
sebuah organisasi yang 
memiliki orientasi 
berkelanjutan, jadi bukan 
sekedar proyek. Namun 
sebuah proyek sosial bisa 
saja menjadi cikal bakal 
sebuah social enterprise.

Hal yang membedakan 
social enterprise dengan 
organisasi bisnis biasa 
adalah adanya misi sosial, 
pemberdayaan, 
pengamalan prinsip bisnis 
yang etis, dan monitoring 
dampak sosial.



bertujuan untuk menciptakan nilai
social

mengenali dan memanfaatkan
peluang untuk menciptakan nilai
sosial

menggunakan inovasi

bersedia menerima tingkat risiko di 
atas rata-rata 

Wirausaha Sosial



memainkan peran agen perubahan di sektor sosial dengan
mengadopsi misi untuk menciptakan nilai sosial, mengakui dan

tanpa henti mengejar peluang baru untuk melayani misi tersebut, 
terlibat dalam proses inovasi berkelanjutan, adaptasi dan

pembelajar, berani bertindak tanpa dibatasi oleh sumber daya
yang ada saat ini, dan menunjukkan rasa pertanggungjawaban

yang meningkat terhadap konstituen yang dilayani dan untuk hasil
yang tercipta.

Wirausaha Sosial



• berusaha untuk mencapai keberlanjutan dalam
mencapai misi sosial

• bergantung pada jejaring sosial : menghasilkan dana, 
menarik sukarelawan, menyebarkan informasi, 
mengundang pelanggan, dan lain-lain.

• pemimpin karismatik : individu bervisi, kreatif, berjiwa
wirausaha (entrepreneurial), dan beretika di belakang
gagasan inovatif tersebut

Wirausaha Sosial



Socio
entrepreneurship 

Social 
Value

Civil 
Society

Innovation

Economic 
Activity



Beberapa Contoh 

Wirausaha Sosial



• Jamie adalah seorang wirausaha sosial sekaligus celebrity chef, youtuber, dan pengusaha 
restoran terkenal yang dilahirkan di Desa Clavering wilayah barat laut Essex, Inggris, pada 
tanggal 27 Mei 1975 

• Memberdayakan para pemuda marginal yang terlahir dan tumbuh dalam kondisi kurang 
beruntung, melalui usaha kuliner. program magang Fifteen Restaurant; bahan lokal/menu 
menyesuaikan; kampanye makanan sehat untuk siswa



• 1974 pulang bangun negeri atasi kemiskinan. Membuat daftar anggota masyarakat miskin 
terjerat lintah darat, ada 42 orang total utang hanya sekitar Rp11.200 (USD27). Dia kredit 
bank lalu disalurkan. Proyek kredit mikro untuk orang miskin (banking for the poor), lahirlah 
Grameen Bank yang berbalikan dengan bank umum.

• bermodalkan semangat, keyakinan, kesabaran, dan konsistensi, th 2013 Grameen Bank sudah 
memiliki 2.914 cabang, hampir 22.000 orang karyawan, 8,54 juta anggota, dan total aset 
sekitar USD2,3 miliar. Tingkat pengembalian kredit terus dijaga di atas 95%. 



“Menolong si miskin dengan melalui sedekah itu mudah, tapi untuk memberdayakan 
mereka, maka kita harus mau berlelah diri melakukan pendampingan” - Mursida Rambe



www.bmtberingharjo.com



• Para muda-mudi yang tergerak untuk mengurangi keprihatinan dalam penanganan 

kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. 

• WeCare.Id mengumpulkan dana bagi pasien-pasien di daerah terpencil yang 

membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. 

• Memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai tonggak untuk membenahi isu sosial yang 

ada, para calon donatur pun bisa melihat daftar dan informasi pasien yang membutuhkan 

donasi. 

• Sistem pembagian yang diutarakan secara jelas dan transparan



https://wecare.id



Smart Farmer Kids In Action & AgroEdu Jampang Community



https://id-id.facebook.com/anakpetanicerdas/





https://www.duanyam.com



• crowdfunding : 
Kitabisa yang menyasar program sosial dan 
berinvestasi kepada ekonomi sosial, 2016: Rp.61 
miliar.

https://kitabisa.com





• Crowdlending : GandengTangan

memberikan lebih banyak kesempatan setiap 
orang yang ingin berperan dan meminjamkan 
dana mereka, minimal Rp 50 ribu, dengan 
bunga 0%.

https://gandengtangan.org





• iGrow : platform untuk agrikultur, untuk 
mendapatkan pendanaan untuk pertanian 
dari investor.

https://www.igrow.asia





Memulai langkah ...
Referensi: 
https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/indonesia/social-good/Berani-jadi-SE-24Jun2015-final.pdf
http://www.bmunusantara.com/5-tips-menjadi-social-entrepreneur/



Bisnis itu membantu orang lain



Lakukan Analisis Sosial: 
temu kenali permasalahan riil dan potensi masyarakat





Temukan faktor “WHY” dalam bisnis Anda



Jadilah kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai



Komunikasikan dan kolaborasi!



Review rencana bisnis Anda
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