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Penanaman
Nilai dan
Budaya
Saat Anda ingin mendirikan sebuah Usaha
Sosial, pastikan Usaha Sosial tersebut memiliki
visi dan misi yang jelas. Pastikan pula,
lingkungan kerja tim di dalam Usaha Sosial
Anda memiliki karakter, nilai, dan budaya yang
ingin Anda bangun. Saat hal-hal tersebut sudah
tersusun jelas maka Anda perlu menanamkan
hal-hal tersebut kepada tim Anda.
Mengapa ini penting?
• Untuk membangun kekompakan tim
• Untuk mengingatkan tujuan utama dari
Usaha Sosial yang dibangun
• Untuk menciptakan lingkungan kerja yang
baik

TIGA CARA MENANAMKAN NILAI DAN BUDAYA
DALAM TIM
Menanamkan nilai dan budaya menjadi penting terlebih jika Anda ingin membangun Usaha
Sosial karena ini bukan hanya tentang mendapatkan laba maksimal namun bagaimana
menciptakan dampak positif yang luas pada masyarakat. Dalam perjalanan membangun Usaha
Sosial pun banyak tantangan yang akan datang. Sehingga setiap anggota tim harus selalu
diingatkan akan tujuan utama dan nilai-nilai dari Usaha Sosial yang dibangun. Untuk
mempermudah tim menjaga tujuan dan nilai-nilai Usaha Sosial, dapat dilakukan penanaman
nilai dan budaya Usaha Sosial sejak dini dengan cara:
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