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LAMPIRAN 

 

PEMILIK BISNIS 

Faktor Mikro ( Push ) 

1. Bagaimana cara anda dalam menjalankan usaha ini  terutama dalam 

pengambilan keputusan, cara kerja dan kegiatan sosial?  

2. Bagaimana perasaan Anda ketika belum mampu berbuat banyak bagi 

kesejahteraan masyarakat? Jika ada bagaimana Anda mengatasinya?  

3. Bagaimana anda mengajarkan untuk berbagi kasih dengan sesama 

terutama bagi yang membutuhkan yang terdapat di setiap agama yang ada? 

Faktor Makro ( Pull ) 

1. Apakah anda pernah mengalami ketidakpuasan ketika melihat lingkungan 

sekitar anda yang dirasakan membutuhkan tetapi terdapat perasaan bahwa 

lingkungan tersebut tidak pantas untuk dibantu? Jika pernah bagaimana 

anda mengatasinya? 

2. Bagaimana peran eksternal dalam pengambilan keputusan yang ada seperti 

dari karyawan maupun aspirasi masyarakat?  

3. Adakah sosok inspirasional yang ada di lingkungan sekitar untuk menjadi 

seorang sociopreneur? Jika ada, hal – hal apa sajakah yang memotivasi 

anda dalam menjadi sociopreneur?  

4. Bagaimana tujuan akhir anda ketika menjalankan bisnis ini sebagai 

seorang sociopreneur?  

5. Bagaimana cara anda  untuk  masyarakat mengenal apa itu sociopreneur 

dan ingin membuat masyarakat lain untuk berpartisipasi menjadi salah 

satu dari sociopreneur? 

6. Apa sajakah manfaat yang dirasakan ketika menjadi seorang sociopreneur? 

7. Bagaimana dalam menjadi sociopreneur dapat  memberikan peluang usaha 

lain dan apakah ada peluang yang hilang ketika menjadi sociopreneur?  



 

 

98 
 

KARYAWAN 

Faktor Mikro ( Push ) 

1. Dalam menjalankan bisnis ini, bagaimana pemilik bisnis mengambil 

keputusan dan menentukan sistem kerja, dan kegiatan sosialnya?  

2. Bagaimana perasaan pemilik usaha ketika sering kali merasa tidak puas 

saat belum bisa mensejahterakan masyarakat sekitar? 

3. Bagaimana cara pemilik bisnis memberikan nasihat dan memotivasi dalam 

melakukan sociopreneur untuk berbagi kasih kepada yang membutuhkan 

sesuai dengan ajaran agama yang ada?  

Faktor Makro ( Pull ) 

1. Bagaimana reaksi dan perasaan pemilik bisnis jika adanya ketidakpuasan 

ketika lingkungan yang ditargetkan kurang pantas untuk mendapat 

bantuan?  

2. Bagaimana  pemilik bisnis memberikan forum diskusi kepada karyawan 

yang ada untuk berpendapat akan program yang ada?  

3. Apakah perilaku dan tindakan pemilik bisnis memberikan pengaruh yang 

positif kepada lingkungan perusahaan? Jika iya, bagaimana pemilik bisnis 

memotivasi untuk membantu orang yang membutuhkan?  

4. Peluang apa atau bentuk kerjasama apakah yang biasanya perusahaan 

dapatkan dari hasil menjadi sociopreneur?  

5. Apakah pemilik bisnis seringkali memotivasi untuk melakukan 

sociopreneur? Jika iya, bagaimana tanggapan anda dengan hal tersebut?  
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PEMILIK YAYASAN HARVEY MOVEMENT  

Faktor Mikro ( Push ) 

1. Bagaimana  upaya perusahaan PT. MOSES MITRA SETIA  dalam  

mencerminkan ajaran agama dalam memberikan kasih kepada sesama 

yang membutuhkan?  

2. Bagaimana program yang dilakukan oleh perusahaan PT. MOSES MITRA 

SETIA  untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ? dan 

bagaimana menurut anda apakah dalam ber sociopreneur PT. MOSES 

MITRA SETIA hanya mencari popularitas atau sesuai dengan visi yang 

sudah ditetapkan?  

Faktor Makro ( Pull ) 

1. Bagaimana perusahaan PT. MOSES MITRA SETIA dalam memberikan 

kesempatan untuk masyarakat sekitar untuk menyampaikan aspirasinya?  

2. Apa sajakah manfaat yang diberikan perusahaan kepada masyarakat di 

lingkungan perusahaan PT. MOSES MITRA SETIA? 

3. Bagaimana pengaruh perusahaan atau sociopreneur  PT. MOSES MITRA 

SETIA  dalam memberikan dampak positive, terutama munculnya 

keinginan untuk menjadi sociopreneur bagi masyarakat sekitar perusahaan 

tersebut?  

4. Apakah dengan adanya perusahaan PT. MOSES MITRA SETIA  

memberikan peluang kerjasama tertentu dengan bisnis yang dilakukan 

oleh masyarakat di lingkungan setempat? Bagaimana pendapat anda?  

5. Di dalam kegiatan sociopreneur PT. MOSES MITRA SETIA  harus 

memperhatikan dan bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya, 

bagaimana pendapat anda mengenai hal ini?  

6. Bagaimana pendapat anda terhadap perusahaan sociopreneur lainnya jika 

dibandingkan dengan perusahaan PT. MOSES MITRA SETIA ?  
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4. Membuat kesimpulan jawaban yang menentukan bagaimana sociopreneur 

pemilik PT MOSES MITRA SETIA. Kesimpulan dibuat berdasarkan 

kecenderungan jawaban dari 5 responden tersebut didasarkan pada pola 

jawaban yang cenderung hampir sama mengenai sociopreneur pemilik PT 

MOSES MITRA SETIA. 

5. Analisis jawabab sociopreneur pemilik PT MOSES MITRA SETIA akan 

dilakukan berdasarkan kesamaan dan rekapitulasi jawaban responden, 

misalnya adalah ketika kesimpulan jawaban kesejahteraan pada 

masyarakat saat ini masih kurang, maka hasil analisis yang akan dilakukan 

adalah dengan cara melihat alasan apa yang dimaksud dengan kurang oleh 

pemilik dari keterangan tambahannya yaitu alasan pemilihan jawaban 

kurang dan analisis akan diambil berdasarkan kesamaan jawaban dari 

responden dengan mencari pola yang sama dari jawaban tersebut. Persepsi 

dari responden tersebut akan dianalisis dengan dikuatkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan indikator Faktor Mikro (Push) 

dan Faktor Makro (Pull).sehingga dapat dibuat kesimpulan mengenai 

sociopreneur pemilik PT MOSES MITRA SETIA. 
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Kesimpulan Jawaban Pemilik 

Indikator  Pertanyaan  Jawaban Responden Penelitian  

(Pemilik Bisnis )  

Kesimpulan 

Faktor Mikro ( Push )  Bagaimana cara anda 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 diretur utama untuk keputusan 

akhir. 

Kegiatan sosial yang dilakukan berupa 

karyawan yang diterima bekerja 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. 

Untuk pengambilan keputusan 

dilakukan pada saat rapat bersama 

dewan direksi, setelah itu hasil rapat 

akan diberikan pada diretur utama 

untuk keputusan akhir. 

Kegiatan sosial yang dilakukan berupa 

karyawan yang diterima bekerja 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. 

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 lebih besar, sehingga kegiatan 

sosial bisa dilakukan di skala yang lebih 

besar 

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 lebih besar, 

sehingga kegiatan sosial bisa 

dilakukan di skala yang lebih besar 

Bagaimana anda mengajarkan 

untuk berbagi kasih dengan 

Secara perusahaan memang sudah 

disediakan dana CSR yang digunakan 

Secara perusahaan memang sudah 

disediakan dana CSR yang digunakan 
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sesama terutama bagi yang 

membutuhkan yang terdapat di 

setiap agama yang ada? 

 

untuk menjalankan kegiatan sosial. 

Tetapi untuk mengajarkan dalam berbagi 

kasih dibutuhkan sebuah 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 sediakan apa yang jadi 

kebutuhan kita.  

untuk menjalankan kegiatan sosial. 

Tetapi untuk mengajarkan dalam 

berbagi kasih dibutuhkan sebuah 

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 sediakan apa yang jadi 

kebutuhan kita.  

Faktor Makro ( Pull )  Apakah anda pernah mengalami 

ketidakpuasan ketika melihat 

lingkungan sekitarnya yang 

dirasakan membutuhkan tetapi 

terdapat perasaan bahwa 

lingkungan tersebut tidak pantas 

untuk dibantu? Jika pernah 

bagaimana anda mengatasinya? 

 

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 membantu 

orang sekitar.  

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 membantu orang sekitar.  

Bagaimana peran eksternal 

dalam pengambilan keputusan 

yang ada seperti dari karyawan 

maupun aspirasi masyarakat?  

 

Dalam pengambilan keputusan pihak 

Direksi akan meminta masukan dari 

karyawan untuk pengembangan 

perusahaan. Dan juga ada karyawan 

yang punya pengalaman khusus yang 

didapat dari pekerjaan sebelumnya yang 

akan membantu perusahaan dalam 

menjalin hubungan dengan pihak lain.  

Dalam pengambilan keputusan pihak 

Direksi akan meminta masukan dari 

karyawan untuk pengembangan 

perusahaan. Dan juga ada karyawan 

yang punya pengalaman khusus yang 

didapat dari pekerjaan sebelumnya 

yang akan membantu perusahaan 

dalam menjalin hubungan dengan 

pihak lain.  

Adakah sosok inspirasional yang 

ada di lingkungan sekitar untuk 

menjadi seorang sociopreneur? 

Sosok (alm) Bapak Petrus Agung 

Purnomo dan Hadassah Gloria Purnama, 

yang mana perusahaan ini merupakan 

Sosok (alm) Bapak Petrus Agung 

Purnomo dan Hadassah Gloria 

Purnama, yang mana perusahaan ini 
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Jika ada, hal – hal apa sajakah 

yang memotivasi anda dalam 

menjadi sociopreneur?  

 

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.  

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.  

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 pendana untuk 

membiayai setiap kegiatan sosial yang 

ada. 

Sebagai perusahaan yang diwariskan 

oleh Bapak Petrus Agung Purnomo, 

perusahaan ini memiliki tujuan yaitu 

sebagai penggerak atau pendana untuk 

membiayai setiap kegiatan sosial yang 

ada. 

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 unjuk diri. Untuk membuat orang 

lain berpartisipasi dari sociopreneur 

tidak lebih harus dari keinginan dari hati 

masing – masing orang  

Seringkali ketika ingin membuat 

orang – orang lain dapat mengenal 

dari media sosial 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  

Apa sajakah manfaat yang 

dirasakan ketika menjadi 

seorang sociopreneur? 

 

Manfaat yang dirasakan sebagai 

sociopreneur adalah menyadarkan ketika 

dapat memberi orang lain, itu 

menyadarkan kalau kita adalah orang 

Manfaat yang dirasakan sebagai 

sociopreneur adalah menyadarkan 

ketika dapat memberi orang lain, itu 

menyadarkan kalau kita adalah orang 
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yang diberkati. Selain itu ketika kita 

tulus dalam memberi kasih, kita tidak 

akan pernah menjadi kurang tapi akan 

terus diberkati  

yang diberkati. Selain itu ketika kita 

tulus dalam memberi kasih, kita tidak 

akan pernah menjadi kurang tapi akan 

terus diberkati  

Bagaiamana dalam menjadi 

sociopreneur dapat  memberikan 

peluang usaha lain dan apakah 

ada peluang yang hilang ketika 

menjadi sociopreneur?  

Dalam menjadi sociopreneur, tidak ada 

peluang yang hilang tetapi memberikan 

peluang usaha kepada orang lain. Salah 

satu contohnya adalah kegiatan sosial 

yang dilakukan 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. 

Dalam menjadi sociopreneur, tidak 

ada peluang yang hilang tetapi 

memberikan peluang usaha kepada 

orang lain. Salah satu contohnya 

adalah kegiatan sosial yang dilakukan 

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. 

 

Kesimpulan Jawaban Karyawan 

Indikator  Pertanyaan  Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

Faktor Mikro 

(Push)  

Dalam menjalankan 

bisnis ini, bagaimana 

pemilik bisnis 

mengambil keputusan 

dan menentukan sistem 

kerja, dan kegiatan 

sosialnya?  

 

Pengambilan 

keputusan dalam 

perusahaan ini bersifat 

fleksibel, karena 

beberapa keputusan 

hanya bisa di putuskan 

oleh atasan, tapi juga 

ada kalanya pemilik 

bisnis juga 

menanyakan pendapat 

karyawannya.  

Perusahaan akan 

Dalam pengambilan 

keputusan biasanya 

pendapat karyawan 

akan di pakai sebagai 

pertimbangan dalam 

pengambilan 

beberapa keputusan 

di perusahaan.  

Seringkali 

perusahaan 

memberikan bantuan 

gratis kepada 

Pengambilan 

keputusan dalam 

perusahaan ini 

terkadang pemilik 

bisnis menanyakan 

pendapat para 

karyawan. 

Perusahaan 

seringkali 

memberikan 

potongan harga 

(harga khusus) untuk 

Pengambilan 

keputusan oleh 

pemilik bisnis 

dilakukan bukan 

hanya dengan 

mengedepankan 

pendapat pemilik 

semata. Untuk 

keputusan yang 

strategis, 

pengambilan 

keputusannya 
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memberikan bantuan 

kepada rumah ibadah 

yang membutuhkan air 

mineral untuk 

menunjang kegiatan 

ibadah. 

karyawan dan warga 

ataupun konsumen 

yang sedang berduka 

(biasanya dirumah 

duka) 

 

acara-acara tertentu, 

terutama acara-acara 

sosial. 

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 aara 

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 
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mineral untuk 

menunjang kegiatan 

ibadah.  

Bagaimana perasaan 

pemilik usaha ketika 

belum mampu berbuat 

banyak bagi 

kesejahteraan 

masyarakat? Jika ada 

bagaimana pemilik 

bisnis mengatasinya?  

 

Pemilik mencoba 

untuk berbuat 

semampunya tapi kan 

manusia juga ada 

keterbatasan 

Pemilik merasa 

bahwa dirinya dapat 

berbuat lebih banyak 

lagi bagi masyarakat. 

Pemilik selalu 

mencoba untuk 

mencari jalan seperti 

melakukan survei 

langsung ke 

masyarakat sekitar 

kadang nongkrong 

kopi untuk mencari 

tahu apa saja 

kebutuhan dari 

masyarakat 

Pemilik turun 

langsung ke 

masyarakat, 

menyurvei. Mencari 

tahu apa yang benar-

benar dibutuhkan 

masyarakat. 

Mencoba lebih dekat 

dan agar mereka mau 

terbuka. 

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 warung 

dekat perusahaan 

untuk mencari tahu 

apa kebutuhan 

masyarakat di sekitar 

perusahaan yang 

dapat dipenuhi oleh 

pemilik. 

Bagaimana cara 

pemilik bisnis 

mengajarkan untuk 

berbagi kasih dengan 

sesama terutama bagi 

yang membutuhkan 

yang terdapat di setiap 

agama yang ada? 

 

Sebuah prinsip yang 

selalu Pemilik bisnis 

ajarkan “diberkati 

untuk menjadi berkat”. 

Oleh karena itu 

berbagi kasih dengan 

sesama tidak akan 

membuat 

berkekurangan, karena 

Tuhan akan 

Pemilik bisnis selalu 

mengajarkan jika 

kita memberkati 

orang lain dengan 

tulus maka Tuhan 

yang akan 

membalasnya. 

Pemilik bisnis juga 

mengajarkan bahwa 

ketika kita banyak 

Pemilik bisnis 

menanamkan prinsip 

bahwa berkat yang 

kita terima tidak 

untuk dinikmati 

sendiri, tetapi berkat 

yang kita terima juga 

untuk disalurkan 

kepada orang yang 

membutuhkan. 

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 
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mencukupkan apa 

yang menjadi 

kebutuhan kita.  

memberi, kita tidak 

akan kekurangan. 

 

tersebut adalah 

ketika berkat yang 

diberikan kepadanya 

dapat disalurkan 

sebagian kepada 

orang yang 

membutuhkan maka 

Tuhan akan 

mencukupkan 

kebutuhan sendiri. 

Faktor Makro (Pull)  Apakah pemilik bisnis 

pernah mengalami 

ketidakpuasan ketika 

melihat lingkungan 

sekitarnya yang 

dirasakan 

membutuhkan tetapi 

terdapat perasaan 

bahwa lingkungan 

tersebut tidak pantas 

untuk dibantu? Jika 

pernah bagaimana cara 

pemilik bisnis  

mengatasinya? 

 

Sejuah ini tidak pernah 

mengalami 

ketidakpuasan karna 

saat membantu selalu 

tergerak dari hati.  

Setau saya, pemilik 

bisnis saat 

membantu sesama 

selalu dengan tulus 

walaupun terkadang 

yang diberi bantuan 

tidak sesuai 

ekspektasi.  

 

Saya kurang paham, 

namun berdasarkan 

pengalaman,Pemilik 

bisnis tidak pernah 

mengalami 

ketidakpuasan 

karena pemilik bisnis 

membantu perbaikan 

jalan di sekitar 

kantor tanpa 

meminta iuran 

kepada warga 

setempat. 

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. 

Apakah pemilik bisnis 

dalam pengambilan 

Seringkali pemilik 

bisnis menanyakan 

Pasti, karna pemilik 

bisnis mementingkan 

Iya pasti, selain 

meminta pendapat 

Pemilik bisnis juga 

selalu 
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keputusan 

mempertimbangkan 

pendapat dari 

karyawan maupun 

aspirasi 

masyarakat?Bagaimana 

cara pemilik bisnis 

membuat keputusan. 

 

pendapat karyawan 

lainnya dalam 

pengambilan 

keputusan tapi jika 

keputusan yang 

penting dan harus 

segera di putuskan 

maka pemilik bisnis 

akan mengambil 

keputusan yang terbaik 

menurut pemilik 

bisnis. 

musyawarah mufakat 

dalam pengambilan 

keputusan.  

 

dari karyawan, 

pemilik bisnis juga 

mengambil 

keputusan yang 

terbaik untuk jangka 

panjang. 

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 

Apa saja manfaat yang 

diberikan oleh pemilik 

kepada masyarakat dari 

Air moses 

memberikan manfaat 

yang baik, bagi 

Selain membantu 

secara sosial, lewat 

air moses ini dapat 

Pemilik bisnis 

memberikan dampak 

positif yang dapat 

Pemilik 

menginginkan agar 

produknya mampu 
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bisnisnya?(pertanyaan 

kelima) 

 

kesehatan masyarakat, 

karna air moses adalah 

air demineral yang 

kandungannya lebih 

baik untuk tubuh.   

 

membantu 

memelihara 

kesehatan 

masyarakat yang 

mengkonsumsi air 

moses ini.  

 

dirasakan secara 

nyata oleh 

masyarakat sekitar 

lewat bantuan yang 

diberikan.  

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. 

Pemilik juga 

menginginkan agar 

bisnisnya 

memberikan dampak 

positif yang 

dirasakan nyata oleh 

masyarakat sekitar 

dengan pemberian 

bantuan seperti 

sembako yang 

diberikannya 
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Rangkuman Jawaban Responden Yayasan Sosial  

Indikator Pertanyaan Jawaban Responden Penelitian  

(Yayasan Sosial) 

Kesimpulan 

Faktor Mikro Bagaimana cara Pemilik Bisnis 

dalam menjalankan usaha ini  

terutama dalam pengambilan 

keputusan, cara kerja dan 

kegiatan sosial?  

 

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.  

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.  

 Bagaimana perasaan Pemilik 

Bisnis ketika belum mampu 

berbuat banyak bagi 

kesejahteraan masyarakat? Jika 

ada bagaimana Anda 

mengatasinya?  

 

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.  

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.  

 Bagaimana Pemilik Bisnis 

mengajarkan untuk berbagi kasih 

dengan sesama terutama bagi 

yang membutuhkan yang terdapat 

di setiap agama yang ada? 

 

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.  

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.  

Faktor Makro Apakah Pemilik Bisnis pernah 

mengalami ketidakpuasan ketika 

Karna pada dasarnya setiap masyarakat 

tidak ada yang tidak pantas dibantu, 

Karna pada dasarnya setiap 

masyarakat tidak ada yang tidak 
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melihat lingkungan sekitarnya 

yang dirasakan membutuhkan 

tetapi terdapat perasaan bahwa 

lingkungan tersebut tidak pantas 

untuk dibantu? Jika pernah 

bagaimana anda mengatasinya? 

 

meskipun seringkali ada masyarakat 

yang berkecukupan tetapi tetap meminta 

bantuan. Setiap kegiatan sosial 

didasarkan dari hati untuk membantu 

sesama.  

pantas dibantu, meskipun seringkali 

ada masyarakat yang berkecukupan 

tetapi tetap meminta bantuan. Setiap 

kegiatan sosial didasarkan dari hati 

untuk membantu sesama.  

 Apakah pemilik bisnis dalam 

pengambilan keputusan 

mempertimbangkan pendapat 

dari Anda maupun aspirasi 

masyarakat? Bagaimana cara 

pemilik bisnis membuat 

keputusan? 

 

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 

dibutuhkan masyarakat juga sesuai 

dengan bantuan yang akan diberikan. 

Dengan begitu setiap bantuan yang ada 

dapat memberikan manfaat lebih untuk 

masyarakat. 

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 dibutuhkan masyarakat juga 

sesuai dengan bantuan yang akan 

diberikan. Dengan begitu setiap 

bantuan yang ada dapat memberikan 

manfaat lebih untuk masyarakat. 

 Apa saja manfaat yang diberikan 

oleh pemilik kepada masyarakat 

dari bisnisnya?(pertanyaan 

kelima) 

 

Memberikan kebutuhan air bersih untuk 

masyarakat yang membutuhkan, tetapi 

juga memberikan edukasi kepada setiap 

warga akan kebutuhan air bersih dan 

sehat untuk masyarakat.  

Memberikan kebutuhan air bersih 

untuk masyarakat yang 

membutuhkan, tetapi juga 

memberikan edukasi kepada setiap 

warga akan kebutuhan air bersih dan 

sehat untuk masyarakat.  

 Dari pengamatan Anda, apakah 

pemilik juga mencoba 

mengenalkan konsep 

sociopreneur ini kepada 

temannya?Apakah pemilik secara 

aktif mengajak kenalannya untuk 

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 

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 
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berpartisipasi menjadi salah satu 

dari sociopreneur? 

 

menjadi sociopreneur harus dari hati 

masing – masing orang untuk bergerak 

di bidang ini.  

memiliki rasa untuk menjadi 

sociopreneur harus dari hati masing – 

masing orang untuk bergerak di 

bidang ini.  
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