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KEWIR AUSAHAAN dan sosial sepertinya sebagai 
suatu kegiatan vatHl berbeda dan terpisal1. kewira11"'1haan se
bagai ke&iatan yang bertujuan mencari keunrungrui. sedang 
kal1 sosia1 sebagai kegiatan yang tidak bertujuan mencari ke
untungan. Kewrrausahaan merupak.m ilmu, seni. dan kete
rampiTan untuk mengclola semua keterbatasan sumber dava 
infom1asi, dan datla vang ada l,'lll1a mcmpertallankan hidUp. 
mencari nafkah. atau' mera1h posisi puncak dalam karier, se
dangkan kegiatan sosial meruj:>akan K.egiatan yang dilakukan 
oleli individu atau masyarakat untuk menejahterdkan ang
gotanya. 

Kewirausahaan sosial (sociul enlreprcneur) adalah wim
usalla yang social driven. bemerak. ttdak dirnotivasi profit 
rnelainkan misi mengatasi . n~asalah sosial, y-ang benipaya 
menc1ptakan pernbahan pos1ut ata<> persoalan vang merumpa 
masyafakat baik pendidikan. kesehatan. atau iimsalah mru.-va 
rakat lainnya. terutama ekonorni secara entrepreneurially. Ji-wa 
kewirausallllat1 sosial memberikan nilai bagi masyarakat 
dengatl cara menerapkan nilai-nilai entrepreneurShip. 

Kewirausahaan sosial (.~ocial entrepreneur! sebenamya 
telah lama ada. seba!llli mntoh pada tahun 1975 Muhammad 
Yun11s, profesor dari-Universitas Chitta&ong Banglade~h dan 
penerima Nobel Perdamaian 2006. te1ah rnemelopori pe
ngembangan ktedit mikro tanpa agunan bagi kaum miskin 
terutama 'kaum r.erempuan. Bennoaalkan kepercayaan pada 
rnasvarakat m1s1Cm. Grameen Bank telah membamu Bangla-
desli untuk keluar dari lembah kemiskinan. -

Di Indonesia, gairah kewirausahaan sosial mulai tum-huh 
ditandai dengan maraknya seminarl!okakarya tentang ke 
wirausahaan sosial. berdirinva pu..«at studi kewiruasahaan 
sosial di beberapa kampus. dan terbentuknya Asosiasi Kewi
rausahaan Sosial Indonesia (AKSl) padal6 November 2009. 
Kewirausahaan sosial sangat sesuai tUJtuk Indonesia. karena 
banyaknya masalah ~sial yang terjadi dan pemermtah tidak 
~at mengatas1 sendiri, sehingga perlu peran serta niru.)'ara
kat utamatlya kaum muda. Masalah sosial tersebut dianta
ranya: tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat _pe: 
ngangguran, ren_dalmya ttngkat pend1dikan, tctbatasnya vana s1 
lapangan pekeryaan yang menyebabkan urban1sasi. dan ren 
dahnya keSadarim men3aga lingfamgan. 

Bentuk kewirausaliaan sosia.I adalah: (I) organisasi ber
basis komunitas, yaitu organisasi yang dibuat untuk menga-tasi 
masalah tcrtentu dalam lrnmunitas (k.elompok masyara-kat). 
misalnya penyediaan fasilitas pendldikan untuk anak-anak 
miskin. panti asuhan untuk anak terlantar. (2) sociallv 
re,-ponsib1e enterprise yaitu peru>ahaan yang melakukan usi
ha 1comersial um:Uk mendukung atau men1biayai usalla sosial 
nya, sebagian keuntungan v311g dtdapatkan dari orgarusast 
profit dituJukrul untuk mendukling/membiavai usal1a sosial
nya, (3) sosio-economic atau dualistic enterpiises, yaitu usa-ha 
komersial yang menjalankan usal1anya beTdasarl<an prin-sip
prinsip sosial. Misal pemsahaan yang melak:ukat1 . daur ulatlg 
sampah rumah tangga. orgarusas1 yang mempeker-Jakatl orru1g 
cacat!difabel. kredtt rnikro untuk masyarakat pe-d~. 

Beberapa \virausahawan sosial di Indonesia yaitu: l) 
Goris Mustaqim (Asgar Muda). menciptakan beragam bisnis 
berbasis komunitas di Gamt, keciatannva difokus!<ari pada 3 
bidang, vaitu: (a) mengadakan Oimbingan belajar untUk dan 
beasiswa bagi s1swa Jrurang mampu (b) menyelenggarakan 
pelatihat1 kewi.rausahaan aan mempertemukan calon usaha
wan dengan investor, (c) pembinaan dan pendampingan ter
hadap pengrajin akar wangi. (2) Elang Gumilang (Elang 
Group). bcihas1l memban&un leb1h dan JOOO Rumah Sehat 
Sederhana (RSS) di Kaoupaten Bogor, untuk kalangan 
berpencl1asila11 rendah. (3) M. Bijaksana Junerosano (Gene
ranon fudonesia), vang memadukan bisnis dengan ~lesta-riatl 
lingkungan. yaitu' memproduksi produk "BaGoes · yaitu tas 
rari1ah lmclaingan vang <iapat menJad! penggru11t penggu-naan 
kantong plastik. (4) Eko Mulyadi, penggerak pemba-han 
"Kampumr Idiot" di Ponorogo, kegratailnya adalall mem 
berdavakan penderita tunagraluta vang ada di desanya deng-an 
mengajarkaii hidup mandi1i dalrun mengurangi ketergatl
tungan diri pada orang lain maup1m lingkiingannya. mefalui 
membudidaVakatl ikan lele. 

Wirausiiha sosial mempakatl upaya inovatit: aktivitas 
menciptakan nilai sosial y311g dapat teryadi di dalam atau di 
bisnis, nirlaba. atau sektor publik. Wira11c;aha sosial oerlu se
makin ditingkatkan untuk dajJllt membantu pemerintah <la-lam 
memecahkail mac;alah-ma<;;ilah sosial, karena dapat men 
ciptakan lai:>angan kerja, mengurangi pengangguran, mening 
katkan peni:la~atan masvarakat. dari membantu untuk peduli 
lingkungan. Ontuk itu fierlu partisipasi masyarakat teru~1a 
katun muda sebagai agen pembahan melalm wrrausaha sos1al. 

*) Penu/is ada/ah Dosen Program Studi Akunumsi 
Fakultas Elwnomi Universitas Katolik Wi4J1a Mandala 
Madilm 
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