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Menentukan Dampak Positif

Apa Saja Dampak
Positif yang 
Dihasilkan oleh
Usaha Sosial

Dampak adalah ukuran dari hasil yang terlihat
dan tak terlihat dari sebuah
aktivitas/produk/jasa. Pada dasarnya, dalam
mencari sebuah ide usaha sosial, dampak yang
ingin diciptakan merupakan titik awal untuk
membangun usaha sosial.

Anda tentu menyadari bahwa ada sebuah
permasalahan sosial di masyarakat. Lalu, ada
peluang usaha untuk menciptakan dampak
sosial dan sekaligus keuntungan finansial.
Dampak yang diciptakan bergantung dari jenis
usaha sosial Anda.

Penting bagi Anda untuk memahami dampak
positif apa saja yang bisa diciptakan, sebelum
memutuskan untuk merealisasikan ide. Berikut
akan dipaparkan 6 jenis dampak positif yang
bisa Anda ciptakan melalui usaha sosial.

6 JENIS DAMPAK POSITIF USAHA SOSIAL

Dampak ekonomi adalah dampak dari hasil menciptakan
lapangan kerja dan meraih pendapatan. Berikut contoh
dari dampak ekonomi:
1. Mengurangi angka pengangguran, khususnya bagi

komunitas yang dibantu
2. Menciptakan keuntungan komersial dari hasil produk

usaha sosial Anda
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Dampak di mana komunitas yang dibantu maupun
konsumen mampu meningkatkan kualitas hidup mereka,
pengetahuan, perilaku dan juga ide kreatif secara positif.
Contoh dari dampak sosial:
1. Semakin banyak konsumen yang peduli terhadap visi

dan misi usaha sosial Anda dan mendukung usaha
sosial Anda

2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup
komunitas yang dibantu

1. Dampak Ekonomi 2. Dampak Sosial

6. Dampak Keterlibatan Internasional

4. Dampak Kebijakan Publik

Dampak keterlibatan internasional adalah dampak di
mana usaha sosial yang Anda bangun mampu
mendapatkan perhatian dan dijadikan contoh untuk
memotivasi wirausahawan sosial di negara lain untuk
mengembangkan ssaha sosial. Contoh dari dampak
keterlibatan internasional:
1. Menarik investor asing untuk berinvestasi di usaha

sosial Anda
2. Menyebarkan ide gagasan perubahan sosial yang

hendak Anda ciptakan di skala regional dan global

Dampak kebijakan publik adalah dampak di mana usaha
sosial yang Anda ciptakan mampu mendapatkan
perhatian pemangku kebijakan sampai menciptakan
regulasi untuk mengembangkan usaha sosial di wilayah
Anda. Contoh dari dampak kebijakan publik:
1. Walikota mengadakan pelatihan untuk

mengembangkan usaha sosial di tingkat kotamadya
2. Dibuat regulasi untuk peringanan pajak bagi usaha

sosial

5. Dampak Perubahan Gaya Hidup

Dampak perubahan gaya hidup adalah dampak yang
dihasilkan karena usaha sosial Anda mampu membawa
perubahan gaya hidup secara positif. Contoh dari dampak
perubahan gaya hidup:
1. Jika usaha sosial Anda menghasilkan produk makanan

organik, Anda secara tidak langsung telah membantu
masyarakat untuk menerapkan gaya hidup konsumsi
yang sehat.

2. Jika komunitas yang dibantu usaha sosial Anda adalah
para pengemis, Anda secara langsung menfasilitasi
mereka untuk menerapkan gaya hidup yang lebih
baik, dengan bekerja secara produktif.

3. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan adalah dampak yang dihasilkan
karena usaha sosial Anda berkontribusi terhadap
kelestarian lingkungan. Contoh dari dampak lingkungan:
1. Jika usaha sosial Anda bergerak dalam bidang

pengolahan limbah plastik, Anda telah berkontribusi
untuk mengurangi sampah plastik

2. Jika usaha sosial Anda bergerak dalam bidang
produksi produk ramah lingkungan, Anda juga telah
berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.


