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Bagaimana Usaha
Sosial Dapat
Memberikan
Dampak Positif?
Ide dan konsep usaha sosial mungkin telah ada
sejak 1960-an dan perkembangannya terus
berlanjut. Namun, belum banyak penelitian dan
literasi yang menjadikan usaha sosial sebagai
sebuah tema besar.
Pada 2006, konsep usaha sosial menjadi pusat
perhatian
ketika
Muhammad
Yunus
memenangkan nobel atas usaha sosial yang
didirikannya yaitu Grameen Bank, sebuah bank
yang menyalurkan kredit mikro kepada orangorang dalam kategori ekonomi bawah di
Bangladesh sehingga mereka terbantu mencapai
kemandirian finansial yang lebih baik.
Sebuah pencapaian yang menyadarkan dunia
atas eksistensi usaha sosial. Diakui bahwa usaha
sosial mampu mengubah dunia ke arah yang
lebih baik.

Memahami dan mengetahui bagaimana usaha
sosial dapat mengubah dunia ke arah yang lebih
baik sangat penting bagi Anda sebagai seorang
wirausahawan sosial. Tentu untuk memupuk
serta membangun motivasi dan energi yang kuat
dalam menjalankan usaha sosial sehingga
berdampak positif sangat besar.

Bagaimana Wirausahawan Sosial Dapat Mengubah
Dunia?
Kita mengetahui beberapa penemuan atau ide yang dapat mengubah dunia,
misalnya penemuan bola lampu atau mesin uap. Banyak dampak yang
diciptakan dari penemuan tersebut.
Peradaban manusia dapat dikatakan tidak akan menjadi semaju saat ini jika
dua hal tersebut tidak ditemukan. Lantas, apa yang membuat usaha sosial
dapat membawa dampak-dampak yang mengubah dunia, seperti
penemuan-penemuan yang disebutkan di atas?
Sebagai wirausahawan sosial, Anda sadar bahwa usaha sosial yang
dijalankan
tidak
hanya
mengejar
keuntungan
finansial.
Menciptakan dampak positif yang berkelanjutan agar dapat
membantu mereka yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang
tidak layak, juga merupakan tujuan Anda sebagai wirausahawan
sosial.
Menurut Roger Martin dan Sally Osberg di dalam bukunya “Getting Beyond
Better: How Social Entrepreneurship Works”, usaha sosial dapat
menciptakan sebuah perubahan besar di dunia ketika dampak positif yang
diciptakan oleh usaha sosial yang bersangkutan dapat membuat tercapainya
keseimbangan sosial atau social equilibrium yang baru. Keseimbangan sosial
yang dimaksud meliputi :
• Terbukanya akses pendidikan dan ekonomi untuk masyarakat
terpinggirkan
• Terciptanya pola pikir masyarakat sehingga tergerak untuk melakukan
sesuatu untuk mengubah dunia ke arah yang lebih baik
• Berubahnya gaya hidup masyarakat untuk mendukung penyelesaian
masalah sosial atau lingkungan tertentu
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Kuncinya adalah keseimbangan sosial baru yang tercapai. Selanjutnya akan
dijelaskan lebih rinci mengenai bagaimana keseimbangan sosial baru yang
tercapai dapat mengubah dunia.
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Bagaimana Wirausahawan Sosial Dapat Mengubah
Dunia?
Keseimbangan yang baru bisa diciptakan oleh berbagai pihak. Pemerintah
dan bisnis konvensional juga dapat menciptakan keseimbangan sosial yang
baru. Keduanya juga dapat mengubah dunia ke arah yang lebih baik.
Contoh, Apple dengan produk dan ide inovatif yang mereka miliki telah
mengubah keseimbangan persaingan dan lingkungan teknologi di dunia.
Namun, ketika kita berbicara mengenai keseimbangan sosial, kita akan lebih
banyak melibatkan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang belum
terselesaikan.
Anda,
sebagai
wirausahawan
sosial,
dapat
menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut, membantu dunia
mencapai keseimbangan sosial yang baru untuk mengubah kondisi
ke arah yang lebih baik dengan dampak positif usaha sosial Anda
yang berkelanjutan.

Picture

Satu wirausahawan sosial dapat menciptakan sebuah keseimbangan sosial
yang baru dengan pendekatan lain. Muhammad Yunus yang mendirikan
Grameen Bank membuat dunia sadar atas ide dan konsep usaha sosial yang
dapat menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Hal tersebut
membuat banyak orang tergerak untuk mendirikan usaha sosial
sehingga lebih banyak dampak positif yang diciptakan. Maka jangan
ragu, Anda sebagai wirausahawan sosial juga dapat mengubah dunia ke
arah yang lebih baik!
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