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ABSTRAK 
 

Masalah pengangguran merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh 
setiap Negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran disebabkan 
karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlahl apangan 
kerja yang tersedia. Pengangguran di perkotaan merupakan salah satu 
permasalahan sosial yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah 
pengangguran di perkotaans ebesar 6,34% lebih tinggi dibandingkan 
denganjumlah pengangguran di pedesaan sebesar 3,72%.Salah satu cara 
untuk mengatasi permasalahan sosialtersebut adalah pemberdayaan 
masyarakat melalui kewirausahaan social ataulebih dikenal dengansocial 
entrepreuner. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah khususnya 
pemerintah Kota Bogor sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan 
yang berkaitan dengan penanganan permasalahan ekonomi dan sosial. 
Penelitian ini menggunakan model Interaktif.Hasil penelitian : 1. Karakteristik 
kader Posdaya di Kota Bogor ditinjau berdasarkan karakteristik individunya 
sebagian besar berjenis kelamin perempuan, berusia 25 tahun sampai 
dengan 45 tahun, memiliki pendidikan tertinggi sederajat dengan SMU 
(Sekolah Menengah Umum), bekerja sebagai wirausaha dan telah menjadi 
pengurus selama 4 sampai 6 tahun. 2. Secara analisis kualitatif diperoleh 
bahwa sociopreuner dan inovasi sosial memiliki hubungan dengan 
keberhasilan usaha Posdaya (Social Enterpreuner). Di mana socioprenuer 
dan inovasi sosial cenderung memiliki hubungan positif dengan Social 
Enterpreuner. 
 

LATAR BELAKANG  
 

Menurut Saragih (2017) social entrepreneur merupakan tindakan berinovasi 
dan mengenali masalah social dengan menggunakan prinsip 
kewirausahaan. Modal dasar yang dibutuhkan untuk menjadi social 
entrepreneur adalah lebih kepada komitmen untuk membuat perubahan 
social berdasarkan tujuan mulia. Untuk itu social entrepreneur berfokus 
kepada pengalaman yang dialami masyarakat sehingga sangat perlu untuk 
menjalin komunikasi serta membangun empati melalui peristiwa yang 
dialami oleh masyarakat. Menurut Yunus (2007) alasan munculnya social 
entrepreneurship adalah pertama implementasi kebijakan seringkali tidak 
efektif. Kedua, ketidak mandirian organisasi nirlaba secara finansial untuk 
membiayai aktivitas sosial. Organisasi nirlaba hanya mengandalkan donor 
dalam kegiatan sosialnya sehingga kurang efektif dalam menyelesaikan 
permasalahan sosial. Ketiga, organisasi multilateral seperti Bank Dunia 
yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun belum 
memberikan hasil yang nyata terhadap pengurangan kemiskinan. Keempat, 
adanya program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan 
swasta belum memberikan manfaat sosial yang besar karena hanya sedikit 
dari perusahaan tersebut yang benar-benar melakukan program CSR. 
 
 

METODE  
 

Penelitian ini menggunakan model Interaktif. Aktivitas dalam analisis 
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas 
dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajiandata 
(data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
(conclusiondrawing/verification).  
 

KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 1. Karakteristik kader Posdaya di Kota Bogor ditinjau 
berdasarkan karakteristik individunya sebagian besar berjenis kelamin 
perempuan, berusia 25 tahun sampai dengan 45 tahun, memiliki pendidikan 
tertinggi sederajat dengan SMU (Sekolah Menengah Umum), bekerja 
sebagai wirausaha dan telah menjadi pengurus selama 4 sampai 6 tahun. 
2.Secara analisis kualitatif diperoleh bahwa sociopreuner dan inovasi sosial 
memiliki hubungan dengan keberhasilan usaha Posdaya (Social 
Enterpreuner). Di mana socioprenuer dan inovasi sosial cenderung memiliki 
hubungan positif dengan Social Enterpreuner. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

Posdaya menjadi alternatif efektif guna mengatasi permasalahan sosial 
dan ekonomi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan posdaya yang 
menyangkut pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan 
lingkungan. Posdaya merupakan gagasan yang muncul dari pemerintah 
untuk membangun kualitas sumber daya manusia sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian 
keberadaan Posdaya dari sisi ekonomi diharapkan dapat mengurangi 
pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Posdaya 
memiliki peranan dalam memajukan usaha-usaha UMKM yang ada di 
masyarakat melalui kader posdaya. UMKM dapat memanfaatkan 
keberadaan Posdaya untuk mengembangkan usahanya dengan menjadi 
kader Posdaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai 
sumber daya pembangunan menjadi syarat utama untuk memperbaiki 
derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun ekonomi 
diperlukan partisipasi masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan 
seimbang dan mencapai sasaran. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
jelas disebutkan  bahwa dengan adanya Posdaya manfaat yang diperoleh 
masyarakat bukan hanya dilihat secara finansialnya saja tetapi mencakup 
hal yang lebih bersifat khusus guna memajukan usaha sekaligus 
kesejahteraan masyarakat. Dengan label halal yang diberikan oleh 
Disperindag akan semakin memperkuat eksistensi produk pada di pasar, 
sehingga semakin memberikan keuntungan bagi usaha tersebut. 
Keberhasilan usaha Posdaya dapat terwujud karena Posdaya diyakini 
akan menjadi salah satu program unggulan melalui kegiatan yang 
dirancang dan dilaksanakan yang bersifat konsisten, terintegrasi dan 
sinergi dengan pemerintah Kota Bogor sebagai wilayah sasaran sampai 
dapat berkontribusi untuk tercapainya Millenium Development Goal’s 
(MDG’s) atau tujuan pembangunan milenium dan bahkan dapat 
meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Keberhasilan usaha Posdaya di Kota Bogor sesuai dengan beberapa 
penelitiaan tentang Posdaya yang telah dilakukan. Pada beberapa 
penelitian menguatkan fungsi penting Posdaya dalam membangun social 
entrepreneur  masyarakat, seperti yang dikemukakan Ariyanto, Indaryani 
dan Masturi (2012) dalam penelitiannya yangdilakukan di Kabupaten Pati 
dan Kudus sebagai wilayah yang telah digunakan untuk kegiatan KKN 
Tematik Posdaya UMK pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 
2012  Menemukan bahwa posyandu, pospaud, dan kelompok kegiatan 
ekonomi produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN   
 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, baik yang telah diketahui sebelumnya 

maupun yang tidak diduga, sehingga hasil penelitian yang dicapai belum 

memberikan hasil yang memuaskan. Adapun beberapa keterbatasan 

penelitian adalah penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan 

sampel pelaku wirausaha di Kota Bogor padahal masih ada areal 

Kabupaten Bogor yang lebih luas.  Selain itu, jumlah sampel yang 

digunakan tidak memperhitungkan jumlah populasi yang ada, yaitu 

melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha. Cakupan penelitian 

ini juga masih diseputar  Kota Bogor penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan untuk disuatu kawasan, atau membandingkan sosial 

entrepreneurship dari wilayah lain.  

 


