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Pengenalan Kewirausahaan Sosial

Materi ini memberi gambaran pada Anda
mengenai ide-ide usaha sosial yang sudah
berjalan di berbagai lokasi. Dari contoh-contoh
ini Anda dapat mempelajari:

• Latar belakang yang mendasari munculnya ide
tersebut.

• Arus pendapatan, siapa komunitas yang
dibantu dan bergerak di bidang apakah usaha
sosial ini.

Dengan memahami materi ini, diharapkan Anda
terinspirasi untuk memulai atau meningkatkan
skala usaha sosial Anda. Ya, Anda dapat belajar
dan mendapat referensi mengenai usaha sosial.

Usaha sosial ini dibuat oleh perusahaan
semen di Mexico dengan tujuan utama
membuka akses bagi masyarakat
berpenghasilan rendah untuk dapat
membangun rumah mereka sendiri. Mereka
diberi kemudahan mendapat bahan-bahan
bangunan, konsultasi gratis dengan tim
arsitek, serta pinjaman mikro untuk
kebutuhan pembangunan rumah.
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Perumahan
Membangun rumah bagi keluarga

berpenghasilan rendah di Mexico.
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Sumber
Pendapatan

Penjualan
semen hasil
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Pertanian di Indonesia tergolong masih
sangat tradisional dan rendah
produktivitasnya. CI Agriculture
menghadirkan layanan lengkap pendukung
pertanian, yaitu informasi mengenai kondisi
cuaca, kondisi tanaman, ketersediaan
pupuk, permintaan dan penawaran hasil
panen, dan sebagainya. Selain itu, ada
produk asuransi untuk mengurangi risiko
bagi para petani skala kecil di Indonesia.

Teknologi & Pertanian
Membantu petani skala kecil di Indonesia

untuk meningkatkan hasil panen

CI Agriculture
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Rangsutra berhasil mengumpulkan sekitar
1000 orang dari masyarakat di lokasi
terpencil di Rajasthan, India. Mereka
memproduksi kerajinan khas India yang
berkualitas. Masyarakat yang dibantu oleh
usaha sosial ini memiliki pekerjaan dan
dapat meningkatkan kualitas hidup mereka,
sekaligus melestarikan kemampuan
menjahit khas India.

Kerajinan
Membuka lapangan pekerjaan untuk
masyarakat terpencil di India

Komunitas
yang dibantu

Masyarakat di
lokasi terpencil di
India

Struktur Biaya

Operasional,
bahan baku,
transportasi

Struktur
Pendapatan

Penjualan hasil
kerajinan
berkualitas

WildHearts membuka layanan pinjaman
mikro untuk wanita di negara-negara seperti
Ghana, Uganda, Guatemala, dan
sebagainya. Usaha sosial ini membuktikan
bahwa wanita yang dibantu melalui
pinjaman mikro dapat berinvestasi untuk
memberi dampak positif bagi komunitas
tempat tinggalnya secara luas di bidang
edukasi, kesehatan, dan tempat tinggal bagi
keluarga.

Keuangan
Memberdayakan wanita dari keluarga
kurang mampu melalui pinjaman
mikro

Wild Hearts Micro 
Finance

Komunitas
yang dibantu

Wanita (ibu
rumah tangga)
berpenghasilan
rendah di
berbagai negara

Struktur Biaya

Biaya modal
finansial untuk
memberikan
pinjaman

Struktur
Pendapatan

Pengembalian
pinjaman dan
bunga

Rangsutra
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Ecotact adalah usaha sosial yang berusaha
mengembangkan berbagai solusi inovatif
untuk menjawab tantangan lingkungan
perkotaan di Afrika yang cukup padat dan
memiliki sumber daya air yang terbatas.
Meningkatkan kesadaran mengenai
kebersihan adalah salah satu langkah yang
diambil usaha sosial ini melalui produk toilet
yang hemat air dan higienis.

Kesehatan
Membuka akses kamar kecil yang bersih,
bebas penyakit dan hemat air di Afrika

Ecotact Ikotoilet

Komunitas
yang dibantu

Masyarakat
perkotaan di
Kenya dan
kota-kota
Afrika lain.

Struktur Biaya

Biaya produksi
dan operasional
toilet

Struktur
Pendapatan

Pembayaran
dari
masyarakat
pengguna
toilet

Recycling Lives adalah usaha sosial di
Inggris yang mempekerjakan orang-orang
yang tak memiliki pekerjaan atau
pengangguran dan tuna wisma. Mereka
mendapat pelatihan pengolahan limbah.

Recycling Lives juga menyediakan tempat
tinggal bagi mereka yang membutuhkan.
Usaha sosial ini telah membantu orang
untuk memperoleh penghasilan.

Pengolahan Limbah
Memberdayakan pengangguran dan tuna
wisma untuk mengolah limbah sehingga
bermanfaat

Recycling lives

Komunitas
yang dibantu

Pengangguran
dan tuna
wisma di
Inggris

Struktur Biaya

Pelatihan,
tempat tinggal
dan fasilitas
lainnya

Struktur
Pendapatan

Penjualan
olahan plastik,
besi, dan
sebagainya
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