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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT Moses Mitra Setia 

PT MOSES MITRA SETIA bertempat di Puri Anjasmoro Blok H5 no. 3, 

Semarang. PT MOSES MITRA SETIA ini bergerak di bidang Air Minum dalam 

Kemasan (AMDK) yang mempunyai visi yaitu membuat orang – orang di 

Indonesia menjadi lebih sehat. Sedangkan untuk misi dari PT MOSES MITRA 

SETIA sendiri adalah terus menjaga kualitas produk air dalam kemasan untuk 

terus sehat, menyebarkan produk tersebut ke Indonesia hingga ke seluruh dunia 

dan menjadi produk terbaik supaya menaikan derajat bangsa.  Dalam hal ini 

pemilik PT MOSES MITRA SETIA merupakan seorang Sociopreneur, hal ini 

dikarenakan PT MOSES MITRA SETIA sangatlah berfokus pada kondisi 

ekonomi sosial masyarakat dan yang ingin memberikan peningkatan kualitas 

sosial dari masyarakat dari bisnis yang dilakukannya saat ini. 

PT. MOSES MITRA SETIA dalam menjalankan bisnisnya membagikan 

pendapatan yang diterimanya untuk melakukan kegiatan sosial untuk area 

Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa ada kegiatan CSR yang telah dilakukan 

oleh PT. MOSES MITRA SETIA. CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab 

sosial perusahaan kepada masyarakat, dimana keuntungan yang didapatkannya 

dibagikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan CSR ini 

pada PT. MOSES MITRA SETIA biasanya dilakukan dengan mendonasikan air 
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minum (dalam bentuk botol maupun bentuk galon) pada berbagai kegiatan – 

kegiatan sosial.  

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Pembentukan motivasi sociopreneur pemilik PT Moses Mitra Setia diteliti 

dengan mengambil kesimpulan dari jawaban beberapa narasumber yaitu 5 orang 

responden yaitu 1 orang pemilik, 3 orang karyawan PT MOSES MITRA SETIA 

yang sudah bekerja pada PT MOSES MITRA SETIA sejak berdirinya PT 

MOSES MITRA SETIA dan 1 orang pemilik Yayasan Harvey Movement. 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

No Nama Jabatan Jenis 

Kelamin 

Usia Pendidikan 

1 Hadassah 

Gloria 

Pemilik PT 

Moses Mitra 

Setia 

Perempuan 25 S1 

2 Pak Urip Karyawan PT 

Moses Mitra 

Setia 

Laki-laki 40 D3 

3 Mbak Etti Karyawan PT 

Moses Mitra 

Setia 

Perempuan 37 D3 

4 Mbak Novi Karyawan PT 

Moses Mitra 

Setia 

Perempuan 35 D3 

5 Hadassah 

Gloria 

Pemilik 

Yayasan Harvey 

Movement 

Perempuan 25 S1 

Sumber: data primer diolah (2020) 

 

4.2 Pembentukan motivasi sociopreneur Pemilik PT. Moses Mitra Setia 

Pembentukan motivasi sociopreneur pemilik PT Moses Mitra Setia diteliti 

dengan berdasarkan teori Gabarret (2018) berdasarkan indikator push dan pull 

faktor dengan hasil sebagai berikut:  
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4.2.1 Push Factor 

Push factor adalah faktor yang berasal dari dalam diri pemilik PT Moses 

Mitra Setia yang mendorong dirinya untuk mau melakukan kegiatan sosial dari 

hasilnya dalam berbisnis. Push factor adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

pemilik PT Moses Mitra Setia yang mendorong dirinya untuk mau melakukan 

kegiatan sosial dari hasilnya dalam berbisnis. Indikator push factor adalah 

independence, dissatisfaction dan religion. 

4.2.1.1 Independence 

Adanya keinginan dari pemilik PT Moses Mitra Setia untuk bekerja 

dengan cara-caranya sendiri, baik dalam berbisnis maupun dalam kegiatan 

sosialnya. Hasil wawancara dengan responden adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Kesimpulan Jawaban Responden terhadap Indikator Independence 

Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

Bagaimana cara 

Pemilik Bisnis dalam 

menjalankan usaha ini  

terutama dalam 

pengambilan 

keputusan, cara kerja 

dan kegiatan sosial?  

 

Untuk pengambilan 

keputusan 

dilakukan pada saat 

rapat bersama 

dewan direksi, 

setelah itu hasil 

rapat akan diberikan 

pada direktur utama 

untuk keputusan 

akhir. 

Kegiatan sosial 

Pengambilan 

keputusan oleh pemilik 

bisnis dilakukan bukan 

hanya dengan 

mengedepankan 

pendapat pemilik 

semata. Untuk 

keputusan yang 

strategis, pengambilan 

keputusannya 

dilakukan langsung 

Pemilik bisnis biasanya 

sudah mempersiapkan 

rencana untuk melakukan 

kegiatan sosial, dan setelah 

itu pemilik bisnis akan 

membicarakan dengan 

pihak yayasan sosial supaya 

setiap kegiatan sosial yang 

ada dapat berlangsung 

dengan baik dan teratur.  

Pengambilan keputusan 

bisnis oleh pemilik 

dilakukan dengan 

berdasarkan hasil diskusi 

atau rapat yang dilakukan 

oleh pemilik dengan 

direksi, karyawan maupun 

yayasan sosial. Pada rapat 

tersebut, pemilik sudah 

memiliki rencana 

kegiatan, cara kerja, 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

yang dilakukan 

berupa karyawan 

yang diterima 

berkerja di 

perusahaan direkrut 

dari kelurahan di 

didekat mata air, 

sehingga penduduk 

di dekat mata air 

memiliki mata 

pencaharian. Selain 

itu setiap ada hari 

libur nasional, 

oleh pemilik seperti 

pengadaan mesin baru 

yang membutuhkan 

investasi, pembelian 

tanah untuk gudang 

yang baru. Namun 

untuk beberapa 

keputusan tertentu, 

maka pemilik akan 

berkoordinasi untuk 

mendengarkan 

pendapat dari 

karyawan mengenai 

maupun rencana kegiatan 

sosial yang dilakukan. 

Kemudian setelah 

mendengarkan dan 

mempertimbangkan 

semua usulan yang masuk, 

baru diambil keputusan 

oleh pemilik dengan 

memprioritaskan 

kebutuhan, contohnya 

seperti lebaran, 

perusahaan membagikan 

sembako, lalu untuk acara 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

contohnya seperti 

lebaran, perusahaan 

membagikan 

sembako, lalu untuk 

acara seperti hari 

kemerdekaan, 

perusahaan 

mensponsori acara 

kemerdekaan di 

sekitar kelurahan 

dengan memberi 

sponsor berupa 

minuman. 

pembuatan keputusan 

seperti pemberian 

potongan harga atau 

pemberian potongan 

harga untuk acara 

tertentu seperti pada 

acara penggalangan 

dana. Kemudian untuk 

beberapa kegiatan 

sosial, pemilik 

berdiskusi dengan 

karyawan untuk 

mengetahui jadwal 

seperti hari kemerdekaan, 

perusahaan mensponsori 

acara kemerdekaan di 

sekitar kelurahan dengan 

memberi sponsor berupa 

minuman. 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

bagi rumah ibadah 

mana yang perlu 

diberikan air mineral 

untuk menunjang 

kegiatan ibadah.  

 



 

 

49 
 

Berdasarkan hasil jawaban pemilik mengenai indikator independence, 

pemilik menyatakan bahwa pengambilan keputusan untuk perusahaan dilakukan 

pada saat rapat bersama dewan direksi. Hasil rapat kemudian akan diberikan pada 

direktur utama untuk keputusan akhir. Kegiatan sosial yang dilakukan berupa 

karyawan yang diterima berkerja di perusahaan direkrut dari kelurahan di didekat 

mata air, sehingga penduduk di dekat mata air memiliki mata pencaharian. Selain 

itu setiap ada hari libur nasional, contohnya seperti lebaran, perusahaan 

membagikan sembako, lalu untuk acara seperti hari kemerdekaan, perusahaan 

mensponsori acara kemerdekaan di sekitar kelurahan dengan memberi sponsor 

berupa minuman. Minuman ini adalah air isi ulang Moses yang dikemas dalam 

kemasan plastik yang kecil. 

Berdasarkan hasil jawaban karyawan terhadap indikator independence, 

pengambilan keputusan oleh pemilik bisnis dilakukan bukan hanya dengan 

mengedepankan pendapat pemilik semata. Untuk keputusan yang strategis, 

pengambilan keputusannya dilakukan langsung oleh pemilik seperti pengadaan 

mesin baru yang membutuhkan investasi, pembelian tanah untuk gudang yang 

baru. Namun untuk beberapa keputusan tertentu, maka pemilik akan berkoordinasi 

untuk mendengarkan pendapat dari karyawan mengenai pembuatan keputusan 

seperti pemberian potongan harga atau pemberian potongan harga untuk acara 

tertentu seperti pada acara penggalangan dana. Kemudian untuk beberapa 

kegiatan sosial, pemilik berdiskusi dengan karyawan untuk mengetahui jadwal 

bagi rumah ibadah mana yang perlu diberikan air mineral untuk menunjang 

kegiatan ibadah. 
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Berdasarkan hasil jawaban pemilik yayasan sosial, terhadap indikator 

independence, pemilik bisnis biasanya sudah mempersiapkan rencana untuk 

melakukan kegiatan sosial, dan setelah itu pemilik bisnis akan membicarakan 

dengan pihak yayasan sosial supaya setiap kegiatan sosial yang ada dapat 

berlangsung dengan baik dan teratur. 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber, didapatkan hasil bahwa 

Pengambilan keputusan bisnis oleh pemilik dilakukan dengan berdasarkan hasil 

diskusi atau rapat yang dilakukan oleh pemilik dengan direksi, karyawan maupun 

yayasan sosial. Pada rapat tersebut, pemilik sudah memiliki rencana kegiatan, cara 

kerja, maupun rencana kegiatan sosial yang dilakukan. Kemudian setelah 

mendengarkan dan mempertimbangkan semua usulan yang masuk, baru diambil 

keputusan oleh pemilik dengan memprioritaskan kebutuhan, contohnya seperti 

lebaran, perusahaan membagikan sembako, lalu untuk acara seperti hari 

kemerdekaan, perusahaan mensponsori acara kemerdekaan di sekitar kelurahan 

dengan memberi sponsor berupa minuman. 

 

4.2.1.2 Dissatisfaction 

Adanya perasaan ketidakpuasan pemilik PT Moses Mitra Setia ketika 

merasakan bahwa dirinya belum mampu berbuat banyak bagi kesejahteraan 

masyarakat. Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber terhadap 

variabel dissatisfaction telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Kesimpulan Jawaban Responden terhadap Indikator Dissatisfaction 

Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

Bagaimana perasaan 

Anda ketika belum 

mampu berbuat 

banyak bagi 

kesejahteraan 

masyarakat? Jika ada 

bagaimana Anda 

mengatasinya?  

 

Ada rasa bersalah di 

karenakan kegiatan 

sosial yang 

dilakukan masih di 

skala yang belum 

besar. Untuk  itu 

perusahaan ingin 

mengembangkan 

bisnisnya sehingga 

menghasilkan 

keuntungan yang 

Pemilik mencoba 

untuk berbuat lebih 

banyak bagi 

kesejahteraan 

masyarakat. Pemilik 

akan melakukan survei 

langsung ke 

masyarakat sekitar, 

dengan cara ikut duduk  

bersama dengan 

masyarakat sekitar di 

Ada perasaan bersalah oleh 

pemilik bisnis karena belum 

bisa menjangkau dalam 

ruang lingkup yang luas, 

dan juga tidak bisa di semua 

aspek yang dibantu, tetapi 

pemilik bisnis terus 

berusaha untuk 

mengembangkan 

perusahaannya supaya dari 

profit yang ada dapat 

Perasaan pemilik ketika 

belum mampu berbuat 

banyak bagi kesejahteraan 

masyarakat adalah merasa 

bersalah sebab kegiatan 

sosial yang dilakukan 

masih di skala terbatas 

dan belum bisa 

menjangkau dalam ruang 

lingkup yang luas, dan 

juga tidak bisa di semua 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

lebih besar, 

sehingga kegiatan 

sosial bisa 

dilakukan di skala 

yang lebih besar 

warung dekat 

perusahaan untuk 

mencari tahu apa 

kebutuhan masyarakat 

di sekitar perusahaan 

yang dapat dipenuhi 

oleh pemilik. 

membantu masyarakat yang 

membutuhkan lebih lagi.  

aspek yang dibantu. Untuk 

mengatasinya, pemilik  

melakukan survei 

langsung ke masyarakat 

sekitar, dengan cara ikut 

duduk bersama dengan 

masyarakat sekitar di 

warung dekat perusahaan 

untuk mencari tahu apa 

kebutuhan masyarakat di 

sekitar perusahaan yang 

dapat dipenuhi oleh 

pemilik. Kemudian 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

pemilik berusaha untuk 

meningkatkan dan 

mengembangkan 

usahanya sehingga dapat 

menghasilkan keuntungan 

yang dapat digunakan 

untuk membantu 

sesamanya. 
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Berdasarkan hasil jawaban untuk indikator dissatisfaction, pemilik 

menyatakan bahwa dririnya merasa bersalah dikarenakan kegiatan sosial yang 

dilakukan masih di skala yang belum besar. Untuk itu perusahaan ingin 

mengembangkan bisnisnya sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar, 

sehingga kegiatan sosial bisa dilakukan di skala yang lebih besar. Sebagai 

contohnya adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemilik baru menjangkau 

area di sekitar perusahaan saja. 

Berdasarkan hasil jawaban karyawan atas indikator dissatisfaction, 

karyawan merasa bahwa pemilik sudah mencoba untuk berbuat lebih banyak bagi 

kesejahteraan masyarakat. Pemilik akan melakukan survei langsung ke 

masyarakat sekitar, dengan cara ikut duduk bersama dengan masyarakat sekitar di 

warung dekat perusahaan untuk mencari tahu apa kebutuhan masyarakat di sekitar 

perusahaan yang dapat dipenuhi oleh pemilik. Namun karyawan juga merasa 

pemilik memiliki keterbatasannya sendiri sebab hanya satu orang saja, sehingga 

tidak mungkin membantu semua orang. 

Berdasarkan hasil jawaban yayasan sosial, pemilik merasa tidak puas dan 

ada perasaan bersalah oleh pemilik bisnis karena belum bisa menjangkau dalam 

ruang lingkup yang luas, dan juga tidak bisa di semua aspek yang dibantu, tetapi 

pemilik bisnis terus berusaha untuk mengembangkan perusahaannya supaya dari 

profit yang ada dapat membantu masyarakat yang membutuhkan lebih lagi. 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber, didapatkan hasil bahwa perasaan 

pemilik ketika belum mampu berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat 

adalah merasa bersalah sebab kegiatan sosial yang dilakukan masih di skala 
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terbatas dan belum bisa menjangkau dalam ruang lingkup yang luas, dan juga 

tidak bisa di semua aspek yang dibantu. Untuk mengatasinya, pemilik  melakukan 

survei langsung ke masyarakat sekitar, dengan cara ikut duduk bersama dengan 

masyarakat sekitar di warung dekat perusahaan untuk mencari tahu apa kebutuhan 

masyarakat di sekitar perusahaan yang dapat dipenuhi oleh pemilik. Kemudian 

pemilik berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga 

dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membantu 

sesamanya.. 

 

4.2.1.3 Religion 

Religion merupakan persepsi dari pemilik PT Moses Mitra Setia merasa 

ajaran agamanya mengajarkan untuk berbagi kasih dengan sesama terutama yang 

kurang mampu. Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber 

terhadap variabel religion telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Kesimpulan Jawaban Responden terhadap Indikator Religion 

Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

Bagaimana anda 

mengajarkan untuk 

berbagi kasih dengan 

sesama terutama bagi 

yang membutuhkan 

yang terdapat di setiap 

agama yang ada? 

 

Secara perusahaan 

memang sudah 

disediakan dana 

CSR yang 

digunakan untuk 

menjalankan 

kegiatan sosial. 

Tetapi untuk 

mengajarkan dalam 

berbagi kasih 

dibutuhkan sebuah 

Pemilik menanamkan 

untuk berbagi kasih 

dengan sesamanya 

yaitu dengan 

menekankan bahwa 

diri karyawan diberkati 

oleh Tuhan untuk 

menjadi berkat bagi 

orang lain. Maksud 

dari hal tersebut adalah 

ketika berkat yang 

Dalam membantu dengan 

kegiatan sosial, selalu 

dengan tujuan untuk 

membagi kasih dengan 

orang lain dengan tulus, 

karena dengan itu orang 

lain tanpa sadar akan 

belajar bagaimana untuk 

saling berbagi kasih kepada 

orang yang membutuhkan.  

Cara pemilik mengajarkan 

untuk berbagi kasih 

dengan sesama terutama 

bagi yang membutuhkan 

adalah dengan 

mengadakan suatu doa 

dan sharing bersama 

dengan karyawan, disitu 

ditekankan bahwa diri 

karyawan diberkati oleh 

Tuhan untuk menjadi 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

komunitas yang 

bisa bergerak 

bersama untuk 

berbuat kegiatan 

sosial. Selain itu, 

ada sebuah prinsip 

yang dipegang 

teguh yaitu 

diberkati untuk 

menjadi berkat, 

karena ketika kita 

bisa berbagi kasih 

maka Tuhan akan 

diberikan kepadanya 

dapat disalurkan 

sebagian kepada orang 

yang membutuhkan 

maka Tuhan akan 

mencukupkan 

kebutuhan sendiri. 

berkat bagi orang lain. 

Maksud dari hal tersebut 

adalah ketika berkat yang 

diberikan kepadanya dapat 

disalurkan sebagian 

kepada orang yang 

membutuhkan maka 

Tuhan akan mencukupkan 

kebutuhan sendiri. Pemilik 

mengajarkan hal tersebut 

adalah karena ingin untuk 

memberikan pemahaman 

pada karyawan bahwa 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

sediakan apa yang 

jadi kebutuhan kita.  

semua yang dimiliki dan 

didapatkan oleh pemilik 

maupun karyawan 

merupakan berkat dari 

Tuhan yang harus 

disyukuri dan dibagikan 

kembali ke sesama 

manusia lainnya yang 

membutuhkan. Selain itu 

dengan memberikan 

bantuan sosial kepada 

orang yang membutuhkan 

melalui CSR PT Moses 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

maka hal ini juga 

mencerminkan adanya 

pengajaran secara tidak 

langsung bahwa agama 

dari pemilik PT Moses 

mengajarkan untuk 

berbagi kasih kepada 

orang lain yang 

membutuhkan. 
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Berdasarkan hasil jawaban pemilik mengenai cara pemilik mengajarkan 

untuk berbagi kasih dengan sesama terutama bagi yang membutuhkan yang 

terdapat di setiap agama yang ada. Pemilik menyatakan bahwa secara perusahaan 

memang sudah disediakan dana CSR yang digunakan untuk menjalankan kegiatan 

social yang dapat mewakili berbagi kasih kepada sesamanya. Tetapi untuk 

mengajarkan dalam berbagi kasih dibutuhkan sebuah komunitas yang bisa 

bergerak bersama untuk berbuat kegiatan social yang didukung oleh seluruh 

komponen perusahaan. Selain itu, ada sebuah prinsip yang dipegang teguh yaitu 

diberkati untuk menjadi berkat, karena ketika manusia mau untuk berbagi kasih 

maka Tuhan akan sediakan apa yang jadi kebutuhan kita. 

Berdasarkan hasil jawaban karyawan, didapatkan hasil bahwa Pemilik 

menanamkan untuk berbagi kasih dengan sesamanya yaitu dengan menekankan 

bahwa diri karyawan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. 

Maksud dari hal tersebut adalah ketika berkat yang diberikan kepadanya dapat 

disalurkan sebagian kepada orang yang membutuhkan maka Tuhan akan 

mencukupkan kebutuhan sendiri. Pemilik mengajarkan hal tersebut adalah karena 

ingin untuk memberikan pemahaman pada karyawan bahwa semua yang dimiliki 

dan didapatkan oleh pemilik maupun karyawan merupakan berkat dari Tuhan 

yang harus disyukuri dan dibagikan kembali ke sesama manusia lainnya yang 

membutuhkan. 

Berdasarkan hasil jawaban yayasan sosial, didapatkan jawaban pemilik 

bisnis mengajarkan untuk berbagi kasih dengan sesama terutama bagi yang 

membutuhkan sesuai dengan ajaran agamanya dengan membantu dengan kegiatan 
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sosial, selalu dengan tujuan untuk membagi kasih dengan orang lain dengan tulus, 

karena dengan itu orang lain tanpa sadar akan belajar bagaimana untuk saling 

berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan. 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber terhadap indikator religion, 

didapatkan hasil bahwa cara pemilik mengajarkan untuk berbagi kasih dengan 

sesama terutama bagi yang membutuhkan adalah dengan mengadakan suatu doa 

dan sharing bersama dengan karyawan, disitu ditekankan bahwa diri karyawan 

diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maksud dari hal 

tersebut adalah ketika berkat yang diberikan kepadanya dapat disalurkan sebagian 

kepada orang yang membutuhkan maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan 

sendiri. Pemilik mengajarkan hal tersebut adalah karena ingin untuk memberikan 

pemahaman pada karyawan bahwa semua yang dimiliki dan didapatkan oleh 

pemilik maupun karyawan merupakan berkat dari Tuhan yang harus disyukuri dan 

dibagikan kembali ke sesama manusia lainnya yang membutuhkan. Selain itu 

dengan memberikan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan melalui 

CSR PT Moses maka hal ini juga mencerminkan adanya pengajaran secara tidak 

langsung bahwa agama dari pemilik PT Moses mengajarkan untuk berbagi kasih 

kepada orang lain yang membutuhkan.. 

 

4.2.2 Pull Factor 

Pull factor adalah faktor yang berasal dari dalam diri pemilik yang 

membuat pemilik merasa tidak ingin untuk melakukan kegiatan social dengan 



 

 

62 
 

indikator Independence (for everybody), Dissatisfaction (with society) dan role 

model. 

4.2.2.1 Independence (for everybody) 

Adanya persepsi dari pemilik bahwa semua orang perlu memiliki 

kebebasan yang bertanggung jawab dimana kebebasan tersebut perlu untuk diatur 

dalam suatu tatanan norma. Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban 

narasumber terhadap variabel Independence (for everybody) telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Kesimpulan Jawaban Responden terhadap Indikator Independence for everybody 

Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

Apakah pemilik bisnis 

dalam pengambilan 

keputusan 

mempertimbangkan 

pendapat dari 

karyawan maupun 

aspirasi masyarakat? 

Bagaimana cara 

pemilik bisnis 

membuat keputusan? 

Dalam pengambilan 

keputusan pihak 

Direksi akan 

meminta masukan 

dari karyawan 

untuk 

pengembangan 

perusahaan. Dan 

juga ada karyawan 

yang punya 

pengalaman khusus 

Pemilik bisnis juga 

selalu 

mempertimbangkan 

pendapat dan masukan 

dari karyawan. 

Pendapat karyawan 

yang dipertimbangkan 

oleh pemilik tersebut 

dijadikan sebagai suatu 

bahan untuk 

pengambilan 

Dari pihak pemilik bisnis 

akan mempertimbangkan 

setiap aspek didalam 

melakukan kegiatan sosial. 

Hal ini dicontohkan adalah 

semisal pemilik bisnis ingin 

memberikan bantuan sosial 

berupa sembako, tetapi 

harus dirundingkan terlebih 

dahulu dengan pihak 

yayasan supaya apa yang 

Pemilik bisnis selalu 

mempertimbangkan 

pendapat dari karyawan 

maupun aspirasi 

masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. 

Pemilik akan meminta 

masukan dari karyawan 

untuk pengembangan 

perusahaan, pendapat 

karyawan yang 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

yang didapat dari 

pekerjaan 

sebelumnya yang 

akan membantu 

perusahaan dalam 

menjalin hubungan 

dengan pihak lain.  

keputusan yang terbaik 

menurut pemilik 

bisnis. Hal tersebut 

juga diambil dalam 

suatu musyawarah 

mufakat bila 

didapatkan ketidak 

setujuan antar 

karyawan dan pemilik. 

Karyawan juga selalu 

yakin bahwa pemilik 

mampu untuk 

mengambil keputusan 

dibutuhkan masyarakat juga 

sesuai dengan bantuan yang 

akan diberikan. Dengan 

begitu setiap bantuan yang 

ada dapat memberikan 

manfaat lebih untuk 

masyarakat. 

dipertimbangkan oleh 

pemilik tersebut dijadikan 

sebagai suatu bahan untuk 

pengambilan keputusan 

yang terbaik menurut 

pemilik bisnis. Hal 

tersebut juga diambil 

dalam suatu musyawarah 

mufakat bila didapatkan 

ketidak setujuan antar 

karyawan dan pemilik. 

Karyawan juga selalu 

yakin bahwa pemilik 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

yang terbaik yang 

berdampak baik pada 

perusahaan di masa 

yang akan datang 

mampu untuk mengambil 

keputusan yang terbaik 

yang berdampak baik pada 

perusahaan di masa yang 

akan datang.  

Bagaimana tujuan 

akhir anda ketika 

menjalankan bisnis ini 

sebagai seorang 

sociopreneur?  

Sebagai perusahaan 

yang diwariskan 

oleh Bapak Petrus 

Agung Purnomo, 

perusahaan ini 

memiliki tujuan 

yaitu sebagai 

penggerak atau 

  Tujuan akhir pemilik 

ketika menjalankan bisnis 

ini sebagai seorang 

sociopreneur adalah PT 

Moses Mitra Setia ini 

dapat berperan sebagai 

penggerak atau pendana 

untuk membiayai setiap 



 

 

66 
 

Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

pendana untuk 

membiayai setiap 

kegiatan sosial yang 

ada 

kegiatan sosial yang ada 

sesuai dengan jiwa yang 

diwariskan oleh Bapak 

Petrus Agung Purnomo. 

Bagaimana cara anda  

untuk  masyarakat 

mengenal apa itu 

sociopreneur dan ingin 

membuat masyarakat 

lain untuk 

berpartisipasi menjadi 

salah satu dari 

sociopreneur? 

Seringkali ketika 

ingin membuat 

orang – orang lain 

dapat mengenal dari 

media sosial justru 

membuat 

pandangan yang 

kurang baik karena 

dianggap hanya 

 Untuk mengenalkan konsep 

sociopreneur memang 

dilakukan oleh pemilik, 

tetapi jarang  untuk 

mengajak aktif dalam 

berpartisipasi dalam 

menjadi salah satu dari 

sociopreneur. Hal ini karena 

untuk memiliki rasa untuk 

Cara pemilik untuk 

mengenalkan sociopreneur 

adalah dengan learning by 

watching, yaitu 

membiarkan orang lain 

untuk melihat perbuatan 

yang dilakukannya bagi 

masyarakat melalui 

kegiatan sosial. Hal ini 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

untuk unjuk diri. 

Untuk membuat 

orang lain 

berpartisipasi dari 

sociopreneur tidak 

lebih harus dari 

keinginan dari hati 

masing – masing 

orang 

menjadi sociopreneur harus 

dari hati masing – masing 

orang untuk bergerak di 

bidang ini.  

karena sulit untuk 

mengajak orang 

melakukan kegiatan sosial 

sebab harus berasal dari 

keinginan hati masing-

masing. 

Apa sajakah manfaat 

yang dirasakan ketika 

menjadi seorang 

sociopreneur? 

Manfaat yang 

dirasakan sebagai 

sociopreneur adalah 

menyadarkan ketika 

Pemilik menginginkan 

agar produknya 

mampu bermanfaat 

bagi kesehatan 

Memberikan kebutuhan air 

bersih untuk masyarakat 

yang membutuhkan, tetapi 

juga memberikan edukasi 

Manfaat yang dirasakan 

ketika menjadi seorang 

sociopreneur adalah bagi 

pemilik hal tersebut 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

dapat memberi 

orang lain, itu 

menyadarkan kalau 

kita adalah orang 

yang diberkati. 

Selain itu ketika 

kita tulus dalam 

memberi kasih, kita 

tidak akan pernah 

menjadi kurang tapi 

akan terus diberkati  

masyarakat. Air moses 

adalah air demineral 

yang memiliki 

kandungan baik bagi 

tubuh sehingga 

masyarakat yang 

mengkosumsinya 

diharapkan lebih sehat 

dan mampu 

menjalankan 

aktivitasnya dengan 

lebih baik lagi. Pemilik 

juga menginginkan 

kepada setiap warga akan 

kebutuhan air bersih dan 

sehat untuk masyarakat.  

menyadarkan pemilik 

ketika dapat memberi 

orang lain, itu 

menyadarkan kalau 

pemilik adalah orang yang 

diberkati. Selain itu ketika 

tulus dalam memberi 

kasih, maka tidak akan 

pernah menjadi kurang 

tapi akan terus diberkati. 

Selain itu Pemilik 

menginginkan agar 

produknya mampu 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

agar bisnisnya 

memberikan dampak 

positif yang dirasakan 

nyata oleh masyarakat 

sekitar dengan 

pemberian bantuan 

seperti sembako yang 

diberikannya 

bermanfaat bagi kesehatan 

masyarakat. Air moses 

adalah air demineral yang 

memiliki kandungan baik 

bagi tubuh sehingga 

masyarakat yang 

menkonsumsinya 

diharapkan lebih sehat dan 

mampu menjalankan 

aktivitasnya dengan lebih 

baik lagi. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber untuk indikator independence for 

everybody, pemilik menyatakan peran eksternal dalam pengambilan keputusan 

yang ada seperti dari karyawan maupun aspirasi masyarakat adalah dalam 

pengambilan keputusan pihak Direksi akan meminta masukan dari karyawan 

untuk pengembangan perusahaan. Selain itu juga ada karyawan yang punya 

pengalaman khusus yang didapat dari pekerjaan sebelumnya yang akan membantu 

perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pihak lain sebagai contohnya adalah 

salah satu karyawan dahulu bekerja sebagai sales di perusahaan yang memiliki 

hubungan dengan salah satu perusahaan tekstil sehingga dapat memasukkan 

Moses sebagai air minum pabrik tekstil tersebut. Cara pemilik  untuk  masyarakat 

mengenal apa itu sociopreneur dan ingin membuat masyarakat lain untuk 

berpartisipasi menjadi salah satu dari sociopreneur, pemilik menyatakan seringkali 

ketika ingin membuat orang – orang lain dapat mengenal dari media sosial 

mengenai sociaopreneur justru membuat pandangan yang kurang baik karena 

dianggap hanya untuk unjuk diri.  

Untuk membuat orang lain berpartisipasi dari sociopreneur tidak lebih 

harus dari keinginan dari hati masing – masing orang yang tulus dan ikhlas ingin 

membantu sesamanya. Manfaat yang dirasakan sebagai sociopreneur adalah 

menyadarkan ketika dapat memberi orang lain, itu menyadarkan kalau kita adalah 

orang yang diberkati. Selain itu ketika kita tulus dalam memberi kasih, kita tidak 

akan pernah menjadi kurang tapi akan terus diberkati. Dalam menjadi 

sociopreneur, tidak ada peluang yang hilang tetapi memberikan peluang usaha 

kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah kegiatan sosial yang dilakukan 
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dengan membagi sembako, maka orang – orang yang dapat menjual sembako 

dengan harga murah kepada perusahaan, akan dijadikan sebagai mitra bisnis 

ketika melakukan kegiatan sosial, yang mana kedua belah pihak akan 

diuntungkan. 

Berdasarkan hasil jawaban karyawan mengenai kebebasan memberikan 

pendapat dalam pengambilan keputusan, pemilik bisnis dirasakan oleh karyawan 

selalu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari karyawan. Pendapat 

karyawan yang dipertimbangkan oleh pemilik tersebut dijadikan sebagai suatu 

bahan untuk pengambilan keputusan yang terbaik menurut pemilik bisnis. Hal 

tersebut juga diambil dalam suatu musyawarah mufakat bila didapatkan ketidak 

setujuan antar karyawan dan pemilik. Karyawan juga selalu yakin bahwa pemilik 

mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik yang berdampak baik pada 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber untuk indikator independence for 

everybody, yayasan sosial menyatakan bahwa pihak pemilik bisnis akan 

mempertimbangkan setiap aspek didalam melakukan kegiatan sosial. Hal ini 

dicontohkan adalah semisal pemilik bisnis ingin memberikan bantuan sosial 

berupa sembako, tetapi harus dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak yayasan 

supaya apa yang dibutuhkan masyarakat juga sesuai dengan bantuan yang akan 

diberikan. Dengan begitu setiap bantuan yang ada dapat memberikan manfaat 

lebih untuk masyarakat. Manfaat yang diberikan oleh pemilik kepada masyarakat 

dari bisnisnya adalah menyediakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang 

membutuhkan, tetapi juga memberikan edukasi kepada setiap warga akan 
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kebutuhan air bersih dan sehat untuk masyarakat. Pemilik juga mencoba 

mengenalkan konsep sociopreneur ini kepada temannya, namun jarang  untuk 

mengajak aktif dalam berpartisipasi dalam menjadi salah satu dari sociopreneur. 

Hal ini karena untuk memiliki rasa untuk menjadi sociopreneur harus dari hati 

masing – masing orang untuk bergerak di bidang ini. 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber mengenai indikator independence 

for everybody, didapatkan hasil bahwa tujuan akhir pemilik ketika menjalankan 

bisnis ini sebagai seorang sociopreneur adalah PT Moses Mitra Setia ini dapat 

berperan sebagai penggerak atau pendana untuk membiayai setiap kegiatan sosial 

yang ada sesuai dengan jiwa yang diwariskan oleh Bapak Petrus Agung Purnomo. 

Cara pemilik untuk mengenalkan sociopreneur adalah dengan learning by 

watching, yaitu membiarkan orang lain untuk melihat perbuatan yang 

dilakukannya bagi masyarakat melalui kegiatan sosial. Hal ini karena sulit untuk 

mengajak orang melakukan kegiatan sosial sebab harus berasal dari keinginan hati 

masing-masing. Manfaat yang dirasakan ketika menjadi seorang sociopreneur 

adalah bagi pemilik hal tersebut menyadarkan pemilik ketika dapat memberi 

orang lain, itu menyadarkan kalau pemilik adalah orang yang diberkati. Selain itu 

ketika tulus dalam memberi kasih, maka tidak akan pernah menjadi kurang tapi 

akan terus diberkati. Selain itu Pemilik menginginkan agar produknya mampu 

bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Air moses adalah air demineral yang 

memiliki kandungan baik bagi tubuh sehingga masyarakat yang menkonsumsinya 

diharapkan lebih sehat dan mampu menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik 

lagi. 



 

 

73 
 

 

4.2.2.2 Dissatisfaction (with society) 

Pemilik PT Moses Mitra Setia merasa tidak puas dengan lingkungan 

sekitarnya yang dirasakan membutuhkan namun ada perasaan bahwa lingkungan 

tersebut tidak pantas untuk dibantu. Hasil penelitian yang merupakan hasil 

jawaban narasumber terhadap variabel Dissatisfaction (with society) telah 

dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Kesimpulan Jawaban Responden terhadap Indikator Dissatisfaction (with society) 

Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

Apakah Pemilik Bisnis 

pernah mengalami 

ketidakpuasan ketika 

melihat lingkungan 

sekitarnya yang 

dirasakan 

membutuhkan tetapi 

terdapat perasaan 

bahwa lingkungan 

tersebut tidak pantas 

untuk dibantu? Jika 

Tidak pernah, 

karena 

kenyataannya 

banyak yang masih 

berkecukupan tetapi 

juga meminta untuk 

dibantu. Jadi semua 

kegiatan sosial yang 

ada semua karna 

dari hati yang 

tergerak untuk 

Karyawan merasa 

bahwa pemilik selalu 

menginginkan untuk 

membantu sesamanya 

dengan tulus. Hal ini 

juga menunjukkan 

bahwa pemimpin 

selalu tergerak dalam 

hatinya untuk dapat 

membantu sekitarnya 

sebagai contohnya 

Karna pada dasarnya setiap 

masyarakat tidak ada yang 

tidak pantas dibantu, 

meskipun seringkali ada 

masyarakat yang 

berkecukupan tetapi tetap 

meminta bantuan. Setiap 

kegiatan sosial didasarkan 

dari hati untuk membantu 

sesama.  

Pemilik tidak pernah 

mengalami ketidakpuasan 

ketika melihat lingkungan 

sekitarnya yang dirasakan 

membutuhkan tetapi 

terdapat perasaan bahwa 

lingkungan tersebut tidak 

pantas untuk dibantu. Hal 

tersebut karena pemilik 

memang memiliki hati 

yang tergerak untuk 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

pernah bagaimana 

anda mengatasinya? 

 

membantu orang 

sekitar.  

adalah dengan 

membantu perbaikan 

jalan di sekitar kantor 

untuk warga tanpa 

meminta bantuan dana 

kepada masyarakat 

sekitar perusahaan. 

membantu orang sekitar 

dan pada dasarnya setiap 

masyarakat tidak ada yang 

tidak pantas dibantu. Hal 

tersebut diperkuat 

keterangan karyawan yang 

merasa bahwa pemilik 

selalu menginginkan 

untuk membantu 

sesamanya dengan tulus. 

Hal ini juga menunjukkan 

bahwa pemimpin selalu 

tergerak dalam hatinya 
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Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Karyawan Jawaban Yayasan Sosial Kesimpulan 

untuk dapat membantu 

sekitarnya sebagai 

contohnya adalah dengan 

membantu perbaikan jalan 

di sekitar kantor untuk 

warga tanpa meminta 

bantuan dana kepada 

masyarakat sekitar 

perusahaan.  
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber, didapatkan hasil bahwa Pemilik 

tidak pernah mengalami ketidakpuasan ketika melihat lingkungan sekitarnya yang 

dirasakan membutuhkan tetapi terdapat perasaan bahwa lingkungan tersebut tidak 

pantas untuk dibantu. Sebagai contohnya adalah ketika ada orang yang memiliki 

rumah di Tanah Mas yang secara materiil berkecukupan, namun suatu hari orang 

tersebut meminta bantuan kepada pemilik. Hal ini membuat pemilik merasa tidak 

puas dengan situasi tersebut dimana ada orang yang tidak perlu untuk dibantu 

tetapi memohon untuk diberikan bantuan. Kondisi tersebut dialami oleh pemilik 

tidak hanya sekali saja sehingga membuat adanya dilema dalam diri pemilik yang 

sebenarnya menginginkan memberikan bantuan untuk yang berkekurangan. 

Semua kegiatan sosial yang ada semua karena dari hati yang tergerak untuk 

membantu orang sekitar sehingga pemilik juga kemudian legowo untuk 

memberikannya jika ada yang meminta. 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber karyawan terhadap dissatisfaction 

with society, didapatkan hasil bahwa karyawan merasa bahwa pemilik selalu 

menginginkan untuk membantu sesamanya dengan tulus. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa pemimpin selalu tergerak dalam hatinya untuk dapat 

membantu sekitarnya sebagai contohnya adalah dengan membantu perbaikan 

jalan di sekitar kantor untuk warga tanpa meminta bantuan dana kepada 

masyarakat sekitar perusahaan. 

Berdasarkan hasil jawaban yayasan sosial, memiliki pendapat bahwa pada 

dasarnya setiap masyarakat tidak ada yang tidak pantas dibantu, meskipun 

seringkali ada masyarakat yang berkecukupan tetapi tetap meminta bantuan. 
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Setiap kegiatan sosial didasarkan dari hati untuk membantu sesama sehingga tidak 

selalu tahu pasti kondisi seseorang. Hal ini membuat bantuan harus tetap 

diberikan walaupun tahu bahwa orang tersebut berkecukupan. 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber terhadap indikator dissatisfaction 

with society, didapatkan hasil bahwa Pemilik tidak pernah mengalami 

ketidakpuasan ketika melihat lingkungan sekitarnya yang dirasakan membutuhkan 

tetapi terdapat perasaan bahwa lingkungan tersebut tidak pantas untuk dibantu. 

Hal tersebut karena pemilik memang memiliki hati yang tergerak untuk 

membantu orang sekitar dan pada dasarnya setiap masyarakat tidak ada yang tidak 

pantas dibantu. Hal tersebut diperkuat keterangan karyawan yang merasa bahwa 

pemilik selalu menginginkan untuk membantu sesamanya dengan tulus. Hal ini 

juga menunjukkan bahwa pemimpin selalu tergerak dalam hatinya untuk dapat 

membantu sekitarnya sebagai contohnya adalah dengan membantu perbaikan 

jalan di sekitar kantor untuk warga tanpa meminta bantuan dana kepada 

masyarakat sekitar perusahaan. 

 

4.2.2.3 Role Model 

Pemilik PT Moses Mitra Setia merasa bahwa dalam tatanan di masyarakat 

perlu adanya suatu role model yang saat ini tidak dimiliki oleh masyarakat. Hasil 

penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber terhadap variabel Role 

Model telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Jawaban Pemilik terhadap Indikator Role model 

Pertanyaan Jawaban Responden Penelitian 

(Pemilik Bisnis ) 

Adakah sosok inspirasional 

yang ada di lingkungan 

sekitar untuk menjadi seorang 

sociopreneur? Jika ada, hal – 

hal apa sajakah yang 

memotivasi anda dalam 

menjadi sociopreneur?  

 

Sosok (alm) Bapak Petrus Agung Purnomo dan Hadassah Gloria Purnama, yang mana perusahaan 

ini merupakan warisan dari Bapak Petrus Agung. Kedua sosok inilah yang memberikan inspirasi, 

karena pemikiran mereka yang diluar dari pikiran orang – orang banyak, yang mana tidak meniru 

sebuah kegiatan sosial tertentu tetapi menjadi pelopor dari sebuah kegiatan sosial. Kedua sosok ini 

juga memikirkan untuk orang lain bisa menjadi berkat ke sesamanya. Bukan hanya secara sosial saja 

yang mereka bantu, tapi aspek – aspek lain juga mereka bantu.  
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Role model dari pemilik PT Moses Mitra Setia merasa bahwa dalam 

tatanan di masyarakat perlu adanya suatu role model yang adalah (alm) Bapak 

Petrus Agung Purnomo dan Hadassah Gloria Purnama. PT Moses Mitra Setia 

merupakan warisan dari Bapak Petrus Agung yang menginisiasi dan 

menginspirasi pemilik untuk mendirikan PT Moses Mitra Setia. (alm) Bapak 

Petrus Agung Purnomo dan Hadassah Gloria Purnama memberikan inspirasi, 

karena pemikiran mereka yang diluar dari pikiran orang – orang banyak, yang 

mana tidak meniru sebuah kegiatan sosial tertentu tetapi menjadi pelopor dari 

sebuah kegiatan sosial. Kedua sosok ini juga memikirkan untuk orang lain bisa 

menjadi berkat ke sesamanya, dengan bukan hanya secara sosial saja yang mereka 

bantu, tapi aspek – aspek lain juga mereka bantu seperti pendidikan, 

mendistribusikan bagi yang membutuhkan. 

 

4.3 Rekapitulasi Pembentukan Motivasi Sociopreneur Pemilik PT Moses 

Mitra Setia 

Pembentukan motivasi sociopreneur pemilik PT Moses Mitra Setia 

dengan pendekatan teori Gabarret (2018) dapat dirumuskan melalui rekapitulasi 

pembentukan motivasi sociopreneur pemilik PT Moses Mitra Setia sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.8 

Rekapitulasi Pembentukan Motivasi Sociopreneur Pemilik PT Moses Mitra Setia 

Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

Push Factor Independence Pengambilan keputusan bisnis oleh pemilik 

dilakukan dengan berdasarkan hasil diskusi 

atau rapat yang dilakukan oleh pemilik dengan 

direksi, karyawan maupun yayasan sosial. Pada 

rapat tersebut, pemilik sudah memiliki rencana 

kegiatan, cara kerja, maupun rencana kegiatan 

sosial yang dilakukan. Kemudian setelah 

mendengarkan dan mempertimbangkan semua 

usulan yang masuk, baru diambil keputusan 

oleh pemilik dengan memprioritaskan 

kebutuhan, contohnya seperti lebaran, 

Pembentukan motivasi sociopreneur 

pemilik PT Moses Mitra Setia didasari 

pada keinginannya yang besar untuk 

membantu sesamanya yang membutuhkan, 

terutama ketika pemilik merasa bersalah 

sebab belum mampu berbuat banyak bagi 

kesejahteraan masyarakat. Pemilik juga 

meyakini bahwa berbagi kasih sesuai 

dengan yang diajarkan oleh agamanya 

bahwa berkat dari Tuhan harus disalurkan 

juga kepada orang lain, sehingga pemilik 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

perusahaan membagikan sembako, lalu untuk 

acara seperti hari kemerdekaan, perusahaan 

mensponsori acara kemerdekaan di sekitar 

kelurahan dengan memberi sponsor berupa 

minuman. 

memiliki pandangan bahwa kita diberkati 

untuk memberkati orang lain. Hal tersebut 

merupakan sesuatu yang juga diajarkan 

oleh pemilik kepada karyawannya. Tujuan 

akhir pemilik ketika menjalankan bisnis 

ini sebagai seorang sociopreneur adalah 

PT Moses Mitra Setia ini dapat berperan 

sebagai penggerak atau pendana untuk 

membiayai setiap kegiatan sosial yang ada 

sesuai dengan jiwa yang diwariskan oleh 

Bapak Petrus Agung Purnomo. Dengan 

membuktikannya melalui berbagai 

kegiatan sosial yang dilakukannya maka 

Dissatisfaction Perasaan pemilik ketika belum mampu berbuat 

banyak bagi kesejahteraan masyarakat adalah 

merasa bersalah sebab kegiatan sosial yang 

dilakukan masih di skala terbatas dan belum 

bisa menjangkau dalam ruang lingkup yang 

luas, dan juga tidak bisa di semua aspek yang 

dibantu. Untuk mengatasinya, pemilik  

melakukan survei langsung ke masyarakat 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

sekitar, dengan cara ikut duduk bersama 

dengan masyarakat sekitar di warung dekat 

perusahaan untuk mencari tahu apa kebutuhan 

masyarakat di sekitar perusahaan yang dapat 

dipenuhi oleh pemilik. Kemudian pemilik 

berusaha untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usahanya sehingga dapat 

menghasilkan keuntungan yang dapat 

digunakan untuk membantu sesamanya. 

pemilik juga ingin untuk menarik dan 

mengajak orang lain untuk ikut bergabung 

dalam misinya sebagai sociopreneur sesuai 

dengan jiwa warisan dari role modelnya 

yaitu (Alm) Petrus Agung Purnomo 

dimana PT Moses Mitra Setia diharapkan 

dapat menjadi penggerak atau pendana 

untuk membiayai setiap kegiatan sosial. 

Jiwa tersebut membuat pemilik juga tetap 

memberikan bantuan kepada masyarakat 

yang meminta walaupun tahu bahwa 

masyarakat tersebut sebenarnya 

berkecukupan karena tidak ada yang tidak 

Religion Cara pemilik mengajarkan untuk berbagi kasih 

dengan sesama terutama bagi yang 

membutuhkan adalah dengan mengadakan 

suatu doa dan sharing bersama dengan 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

karyawan, disitu ditekankan bahwa diri 

karyawan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi 

berkat bagi orang lain. Maksud dari hal 

tersebut adalah ketika berkat yang diberikan 

kepadanya dapat disalurkan sebagian kepada 

orang yang membutuhkan maka Tuhan akan 

mencukupkan kebutuhan sendiri. Pemilik 

mengajarkan hal tersebut adalah karena ingin 

untuk memberikan pemahaman pada karyawan 

bahwa semua yang dimiliki dan didapatkan 

oleh pemilik maupun karyawan merupakan 

berkat dari Tuhan yang harus disyukuri dan 

dibagikan kembali ke sesama manusia lainnya 

pantas dibantu sehingga pemimpin selalu 

tergerak dalam hatinya untuk dapat 

membantu sekitarnya. 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

yang membutuhkan. Selain itu dengan 

memberikan bantuan sosial kepada orang yang 

membutuhkan melalui CSR PT Moses maka 

hal ini juga mencerminkan adanya pengajaran 

secara tidak langsung bahwa agama dari 

pemilik PT Moses mengajarkan untuk berbagi 

kasih kepada orang lain yang membutuhkan. 

Pull Factor Independence 

(for everybody) 

Pemilik bisnis selalu mempertimbangkan 

pendapat dari karyawan maupun aspirasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Pemilik akan meminta masukan dari karyawan 

untuk pengembangan perusahaan, pendapat 

karyawan yang dipertimbangkan oleh pemilik 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

tersebut dijadikan sebagai suatu bahan untuk 

pengambilan keputusan yang terbaik menurut 

pemilik bisnis. Hal tersebut juga diambil dalam 

suatu musyawarah mufakat bila didapatkan 

ketidak setujuan antar karyawan dan pemilik. 

Karyawan juga selalu yakin bahwa pemilik 

mampu untuk mengambil keputusan yang 

terbaik yang berdampak baik pada perusahaan 

di masa yang akan datang. Tujuan akhir 

pemilik ketika menjalankan bisnis ini sebagai 

seorang sociopreneur adalah PT Moses Mitra 

Setia ini dapat berperan sebagai penggerak atau 

pendana untuk membiayai setiap kegiatan 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

sosial yang ada sesuai dengan jiwa yang 

diwariskan oleh Bapak Petrus Agung Purnomo. 

Cara pemilik untuk mengenalkan sociopreneur 

adalah dengan learning by watching, yaitu 

membiarkan orang lain untuk melihat 

perbuatan yang dilakukannya bagi masyarakat 

melalui kegiatan sosial. Hal ini karena sulit 

untuk mengajak orang melakukan kegiatan 

sosial sebab harus berasal dari keinginan hati 

masing-masing. Manfaat yang dirasakan ketika 

menjadi seorang sociopreneur adalah bagi 

pemilik hal tersebut menyadarkan pemilik 

ketika dapat memberi orang lain, itu 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

menyadarkan kalau pemilik adalah orang yang 

diberkati. Selain itu ketika tulus dalam 

memberi kasih, maka tidak akan pernah 

menjadi kurang tapi akan terus diberkati. 

Selain itu Pemilik menginginkan agar 

produknya mampu bermanfaat bagi kesehatan 

masyarakat. Air moses adalah air demineral 

yang memiliki kandungan baik bagi tubuh 

sehingga masyarakat yang menkonsumsinya 

diharapkan lebih sehat dan mampu 

menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik 

lagi. 

Dissatisfaction Pemilik tidak pernah mengalami ketidakpuasan 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

(with society) ketika melihat lingkungan sekitarnya yang 

dirasakan membutuhkan tetapi terdapat 

perasaan bahwa lingkungan tersebut tidak 

pantas untuk dibantu. Hal tersebut karena 

pemilik memang memiliki hati yang tergerak 

untuk membantu orang sekitar dan pada 

dasarnya setiap masyarakat tidak ada yang 

tidak pantas dibantu. Hal tersebut diperkuat 

keterangan karyawan yang merasa bahwa 

pemilik selalu menginginkan untuk membantu 

sesamanya dengan tulus. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa pemimpin selalu tergerak 

dalam hatinya untuk dapat membantu 
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Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

sekitarnya sebagai contohnya adalah dengan 

membantu perbaikan jalan di sekitar kantor 

untuk warga tanpa meminta bantuan dana 

kepada masyarakat sekitar perusahaan. 

Role Model Role model dari pemilik PT Moses Mitra Setia 

merasa bahwa dalam tatanan di masyarakat 

perlu adanya suatu role model yang adalah 

(alm) Bapak Petrus Agung Purnomo dan 

Hadassah Gloria Purnama. PT Moses Mitra 

Setia merupakan warisan dari Bapak Petrus 

Agung yang menginisiasi dan menginspirasi 

pemilik untuk mendirikan PT Moses Mitra 

Setia. (alm) Bapak Petrus Agung Purnomo dan 



 

 

91 
 

Factor Aktivitas Kesimpulan dari seluruh responden Analisis 

Hadassah Gloria Purnama memberikan 

inspirasi, karena pemikiran mereka yang diluar 

dari pikiran orang – orang banyak, yang mana 

tidak meniru sebuah kegiatan sosial tertentu 

tetapi menjadi pelopor dari sebuah kegiatan 

sosial. Kedua sosok ini juga memikirkan untuk 

orang lain bisa menjadi berkat ke sesamanya, 

dengan bukan hanya secara sosial saja yang 

mereka bantu, tapi aspek – aspek lain juga 

mereka bantu seperti pendidikan, 

mendistribusikan bagi yang membutuhkan. 
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Pembentukan motivasi sociopreneur pemilik PT Moses Mitra Setia 

didasari pada keinginannya yang besar untuk membantu sesamanya yang 

membutuhkan, terutama ketika pemilik merasa bersalah sebab belum mampu 

berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat. Pemilik juga meyakini bahwa 

berbagi kasih sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya bahwa berkat dari 

Tuhan harus disalurkan juga kepada orang lain, sehingga pemilik memiliki 

pandangan bahwa kita diberkati untuk memberkati orang lain. Hal tersebut 

merupakan sesuatu yang juga diajarkan oleh pemilik kepada karyawannya. Tujuan 

akhir pemilik ketika menjalankan bisnis ini sebagai seorang sociopreneur adalah 

PT Moses Mitra Setia ini dapat berperan sebagai penggerak atau pendana untuk 

membiayai setiap kegiatan sosial yang ada sesuai dengan jiwa yang diwariskan 

oleh Bapak Petrus Agung Purnomo. Dengan membuktikannya melalui berbagai 

kegiatan sosial yang dilakukannya maka pemilik juga ingin untuk menarik dan 

mengajak orang lain untuk ikut bergabung dalam misinya sebagai sociopreneur 

sesuai dengan jiwa warisan dari role modelnya yaitu (Alm) Petrus Agung 

Purnomo dimana PT Moses Mitra Setia diharapkan dapat menjadi penggerak atau 

pendana untuk membiayai setiap kegiatan sosial. Jiwa tersebut membuat pemilik 

juga tetap memberikan bantuan kepada masyarakat yang meminta walaupun tahu 

bahwa masyarakat tersebut sebenarnya berkecukupan karena tidak ada yang tidak 

pantas dibantu sehingga pemimpin selalu tergerak dalam hatinya untuk dapat 

membantu sekitarnya.  


