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Weekend

Social enterprise masih dianggap barang asing  
dan belum  menjadi perhatian banyak pihak. 

Padahal , beban  pemerintah begitu besar dan 
saat ini banyak  area kesejahteraan yang menjadi blank 

spot dan tidak tertangani.
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Social Enterprise belakangan ini 
dipandang sebagai sebuah solusi 
alternatif untuk mengatasi 
kegagalan negara dan pasar untuk 
memberikan kesejahteraan pada 
masyarakat secara menyeluruh. 

Tidak hanya di negara berkembang, social 
enterprise juga mulai digandrungi di negara 
maju.  

Pasalnya, tidak semua hal yang 
berhubungan dengan kesejahteraan 
masyarakat dapat dipenuhi secara menyeluruh 
oleh negara dan pasar akan selalu ada blank 
spot yang tidak dapat dijangkau oleh negara 
dan pasar secara efektif. Social enterprise 
dianggap dapat mengisi kekosongan ini.  

Anatomi organisasi yang berbeda dari 
negara dan organisasi bisnis konvensional 
yang mendorong social enterprise dapat 
mengisi kekosongan ini. Sama seperti 
organisasi negara dan organisasi 
kemasyarakatan, social enterprise memiliki 
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.   

Namun berbeda dengan organisasi negara 
yang birokratis, social enterprise lebih lincah 
dan dapat menghindari sejumlah 
permasalahan inefisiensi yang ditimbulkan 
oleh birokrasi. Tujuan social 
enterprise juga berbeda dengan 
organisasi bisnis konvensional 
yang terikat oleh misi utama 
untuk memenuhi kepentingan 
para pemilik modal.    

Oleh banyak pihak, social 
enterprise sering dikatakan 
sebagai organisasi hibrid 
yaitu memiliki tujuan seperti 
lembaga sosial, tetapi selincah 
organisasi bisnis. Untuk 
beberapa pihak, social 
enterprise adalah sebuah 
organisasi yang memiliki 
tujuan dan etika sosial yang 
menggunakan prinsip-prinsip bisnis 
dalam beroperasi.

Di beberapa negara, social enterprise sudah 
dianggap serius. Utamanya, karena mereka 
menyadari bahwa keberadaan organisasi jenis 
baru ini penting. Social enterprise dianggap 
sinergis dengan kepentingan pemerintah dan 
sektor swasta.  

Di Australia dan Singapura, misalnya, 
pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi 
tumbuh dan berkembangnya social enterprise 
melalui pelatihan, akses pasar, dan 
sebagainya.  Di Thailand, social enterprise 
berkembang pesat berkat kantor khusus 
pemerintah (Thai Social Enterprise Office – 
TSEO) yang ditugaskan untuk menjalankan 
dukungan untuk social enterprise.

Namun, sayang di Indonesia tidak 
demikian.  Social enterprise masih dianggap 
barang asing dan belum menjadi perhatian 
banyak pihak.   Padahal, beban pemerintah 
begitu besar dan saat ini banyak area 

kesejahteraan yang menjadi blank spot dan 
tidak tertangani.  

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan 
untuk pertumbuhan Social Enterprise di 
Indonesia. Pertama, dukungan pemerintah.  
Dualitas antara tujuan sosial dan prinsip bisnis 
membuat social enterprise menjadi entitas 
yang sulit dikategorikan di Indonesia.

Akibatnya dukungan dan kebijakan 
pemerintah yang menyeluruh menjadi sulit, 
padahal bentuk badan hukum untuk social 
enterprise adalah keputusan taktis. Social 
enterprise bisa berbentuk perkumpulan atau 
lembaga swadaya masyarakat, yayasan, 
koperasi, atau bahkan perusahaan.    

Hal ini menjadikan isu social enterprise 
melintasi berbagai kementerian di Indonesia 
antara lain: Kementerian Sosial, Kementerian 
UKM dan Koperasi, dan Kementerian 
Perdagangan, serta Kementerian Hukum dan 
HAM.  

Kompleksnya birokrasi dan ketiadaan 
kebijakan menyeluruh yang mendukung 
menjadi satu hal yang mendorong sulitnya 
social enterprise berkembang di Indonesia.   
Tampaknya, model Thailand perlu ditiru.  

Perlu ada satu instansi pemerintah 
yang dapat bekerja antar-kementerian 

untuk menjamin kebijakan 
yang mendukung social 
enterprise di Indonesia. 
Untuk mewujudkan hal 
ini, perlu ada kajian 
mendalam tentang 
peran instansi 
tersebut.

Kedua, ketiadaan 
keterhubungan antara 
CSR perusahaan 

dengan social enterprise.  
Pada Asian Forum CSR, 
sebuah pertemuan 

bergengsi bagi para pegiat 
CSR di Asia, yang diselenggarakan 
di Bali tahun lalu, pihak 

penyelenggara yaitu Asian Institute of 
Management menyadari pentingnya hubungan 
antara CSR perusahaan dengan kemajuan 
social enterprise.

Temanya adalah hubungan antara CSR dan 
social enterprise. Pasalnya, CSR biasanya 
berbentuk donasi atau sumbangan yang 
seringkali berkumpul di tiga hal yaitu 
pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan 
bencana.  

Akibatnya, terjadi surplus aktivitas CSR di 
tiga sektor tersebut dan seringkali program 
CSR yang dikerjakan sama sekali tidak 
berhubungan dengan strategi bisnis 
perusahaan. CSR harus dikaitkan dengan 
social enterprise dan sinergi antara dukungan 
sektor swasta pada perkembangan social 
enterprise adalah sebuah keniscayaan. 

UBAH MINDSET
Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh 

perusahaan dan sektor swasta untuk dapat 
ikut memajukan social enterprise di Indonesia?  

Pertama, redesign program CSR agar dapat 
menjadi katalis untuk pengembangan social 
enterprise. Untuk mewujudkan hal ini mindset 
perusahaan mengenai CSR harus diubah.  
Dalam berbagai forum, seringkali 
dikemukakan bahwa desain CSR  harus tidak 
semata-mata hanya sebuah aktivitas sosial 
perusahaan yang dilakukan sekali-kali, 
misalnya melalui donasi.

Namun, harus berkelanjutan. Memang sulit 
untuk melakukan hal ini. Tantangannya 
adalah desain dan implementasinya serta 
tuntutan untuk memberikan hasil yang nyata.  
Akhirnya, karena rumit, perusahaan tetap 
berpegang pada CSR yang berbentuk donasi.  

Mindset ini lah yang harus diubah. Harus 
ada perubahan atas bagaimana perusahaan 
memandang CSR. 

Belakangan ini, perspektif yang memandang 
CSR sebagai bagian integral dari perusahaan 
sudah mulai berkembang.  Oleh Porter dan 
Kramer (2011), mindset ini disebut Creating 
Shared Value (CSV). Perusahaan diminta 
untuk memastikan bahwa keseluruhan 
aktivitasnya memberikan dampak positif 
kepada lingkungan dan masyarakat.

Seiring dengan perubahan mindset ini 
perusahaan bisa menjadi katalis untuk 
pengembangan social enterprise. Program CSR 
dapat dirancang untuk pengembangan 
kapasitas social enterprise untuk 
meningkatkan efisiensinya dalam beroperasi.  

Meskipun ada beberapa hal yang berbeda 
dalam desain model bisnis social enterprise 
bila dibandingkan dengan perusahaan, tetapi 
hal-hal yang mendasar, misalnya, sistem 
akuntansi dapat mengadopsi apa yang sudah 
ada dan beroperasi dengan baik di 
perusahaan.

Contoh program lainnya adalah dengan 
melibatkan social enterprise menjadi bagian 
dari value chain, misalnya menjadi vendor, 
untuk perusahaan. Di beberapa negara lain, 
misalnya di Australia dan Inggris, perusahaan 
dan pemerintah aktif untuk melibatkan social 
enterprise untuk menjadi vendor dalam 
program pengadaannya barang dan jasa.  

Dalam rangka meningkatkan kesempatan 
social enterprise untuk terlibat dalam value 
chain, perusahaan bisa juga mendorong 
asosiasi industrinya untuk juga melibatkan 
social enterprise di dalam proses bisnisnya.

Kedua, meskipun tidak secara langsung, 
perusahaan dapat terlibat dalam fasilitasi 
proses pembuatan kebijakan pemerintah yang 
memberikan dukungan pada berkembangnya 
sektor social enterprise.    

Meskipun perusahaan tidak memiliki 
kepentingan langsung, tetapi mendukung 
terbentuknya asosiasi-asosiasi social enterprise 
adalah salah satu caranya. Asosiasi social 
enterprise yang aktif akan meningkatkan 
peluang terwujudnya enabling environment 
bagi para social entrepreneur . 

Lahir di keluarga 
yang serba 
kekurangan, 
Lee Myung-bak 
sempat tinggal 

di Osaka, Jepang ketika 
Korea masih dijajah oleh 
Jepang. Ayahnya bekerja 
sebagai buruh tani di 
Negeri Sakura itu. 

Setelah Korea 
merdeka, Lee kembali ke 
Negeri Ginseng itu 
bersama keluarga. 
Keadaan ekonomi 
keluarganya sempat 
membaik, tetapi masa 
manis itu berlangsung 
sebentar. Perang 
saudara di Korea 
membuat sang ayah 
menjadi pengangguran.

Keadaan seperti itu 
memaksa Lee kecil 
ikut berpeluh untuk 
membantu sang ayah. 
Dia ikut berjualan 
kain di pasar-pasar. 
Namun, kesulitan 
ternyata tidak berhenti 
sampai di situ. 

Lee yang terlahir 
dalam keluarga besar, 
orang tuanya memiliki 
enam orang anak. 
Ketika masih dalam keadaan 
perang, salah satu kakak dan adiknya 
terkena bom, dan harus tutup usia 
dua bulan kemudian.

Dia menuliskan kisah masa 
sulitnya yang harus berpindah-pindah 
tempat karena ayahnya kesulitan 
mendapatkan pekerjaan. Ketika 
semuanya bekerja pun, kemiskinan 
tidak dapat diatasi. Kelaparan masih 
terus melanda keluarganya. 

Namun, deraan kemiskinan sejak 
kecil melecut Lee bersaudara agar 
selalu membakar semangat dan lepas 
dari hidup susah. Lee dan saudaranya 
tetap disekolahkan sejak kecil, tetapi 
yang diberi kesempatan untuk 
melanjutkan sekolah ke jenjang lebih 
tinggi hanya dua abang Lee.  

Dengan lika-liku kehidupan yang 
tidak mudah, akhirnya Lee bisa 
melanjutkan kuliah di Universitas 
Korea. Ketika mahasiswa dan terjadi 
kudeta militer pada 16 Mei 1961, 
semua pria Korea yang sehat 
diharuskan ikut kegiatan militer. 

Lee pun mendaftarkan diri tetapi 
ditolak karena ditemukannya 
penyakit bronkiektasis atau saluran 
napas kronis yang menyebabkan 
tubuhnya semakin 
lemah jika terlalu 
lelah. Dia juga sempat 
bergabung menjadi 
aktivis mahasiswa 
yang menolak sistem 
pemerintahan baru 
pada masa tersebut. 

Kegiatan ini pula 
yang membuat Lee 
dan beberapa 
kawannya menjadi 
buronan pemeritah. 
Dengan tuduhan 

bohong, 
pelaku pembunuhan dan 

pemerkosaan, wajah Lee dipampang 
di daftar pencarian orang di seluruh 
kota.

Tak lama setelah keluar dari 
penjara, Lee dinyatakan lulus kuliah. 
Namun, pada saat itu pula menjadi 
saat yang terberat bagi Lee dan 
keluarganya karena sang ibu tutup 
usia. Pada Juli 1965, Lee diterima 
bekerja di Hyundai Constructions.

Bagaimana lika-liku perjalanan 
hidup Lee Myung-bak hingga bisa 
menjadi Presiden Korea Selatan? 
Semua itu diceritakan oleh Lee 
Myung-bak sendiri dalam buku ini. 
Mengangkat perjalanan hidupnya 
sendiri menjadi sebuah autobiorafi, 
Lee menceritakan perjalanan 
hidupnya yang menarik satu per satu 
secara mendetail.

Menggunakan bahasa yang 
sederhana dan mudah dimengerti, 
Lee mengajak pembaca untuk masuk 
ke dalam kisah hidupnya dari bawah 
hingga bisa menjadi Presiden Korea 
Selatan. Lee mengharapkan buku ini 
dapat menginspirasi orang di mana 
pun untuk mewujudkan mimpi 
menjadi negarawan, pengusaha dan 
pemimpin negara.  AGNES SAVITHRI
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