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Mendapatkan nilai tambah dari transformasi LSM

menjadi social enterprise dengan mempertahankan

nilai-nilai dan visi



memahami pengertian social enterprise yang membedakannya dengan

LSM,

memahami tentang konsep social enterprise seperti: model usaha,

pendanaan, serta kemitraan kunci,

mempelajari langkah-langkah transformasi dari suatu LSM menjadi

sebuah social enterprise, termasuk model pendanaan yang

berkelanjutan dan menyusun business plan.

Pengenalan tentang pengembangan “social enterprise”.

Langkah-langkah menuju kelembagaan “social enterprise”.

Model usaha (business model) suatu “social enterprise”.

Dari penerima manfaat sampai para klien: menelaah peluang pasar

dan segmentasi klien.

Kesiapan organisasi: SWOT, keberlanjutan, dan akuntabilitas sebagai

keuntungan kompetitif.

Identifikasi mitra.

Pendanaan “social enterprise”: donor, investor, penggalangan dana

domestik.

Berbagai organisasi nirlaba beberapa tahun belakangan ini berupaya

mencari jalan untuk tetap bertahan dan berkelanjutan, salah satunya

dengan mencari sumber dana yang lebih bervariasi agar tidak selalu

bergantung pada pendanaan asing atau donor. Salah satu peluang untuk

menjadi organisasi berkelanjutan dan bisa berdiri sendiri adalah melalui

social enterprise yang menawarkan produk atau jasa dengan nilai tambah

yang sejalan dengan misi organisasi, sehingga dampak sosial dan visi

organisasi tetap terjaga. Kewirausahaan sosial mengkombinasikan

orientasi pasar dengan tujuan sosial organisasi yang mendatangkan hasil

secara finansial maupun sosial bagi organisasi.

Hal-hal yang hendak dicapai oleh peserta, di antaranya: 

Topik utama:

Latar Belakang



Pembukaan dan pengenalan tentang transformasi LSM ke social

enterprise: Anda di tahap apa? Presentasi tentang organisasi Anda.

Rangkuman tentang pembentukan sebuah social enterprise,
perencanaan strategis dan visi/misi social enterprise Anda
Rekap pada Business Model Canvas (1-4)
Kerja kelompok pada Business Canvas Model dan organisasi Anda
sendiri

Business Canvas Model (5)
Kuliah tamu tentang bagaimana mengatur dan memulai social
enterprise
Tanya jawab dan mencocokkan dengan organisasi Anda sendiri
Business Canvas Model (6-8)

Wawasan Pengembangan Bisnis: konsep dan pendekatan utama
Tanya jawab dan sesi terbuka
Business Canvas Model (9-11)
Perencanaan tindakan
Penutupan

Hari pertama: Selasa, 1 November

Hari kedua: Rabu, 2 November

Hari ketiga: Kamis, 3 November

Waktu mulai harian: 09:00 WITA 

Jadwal Pelatihan

Pembelajaran Interaktif selama 3 Hari di Bali



Profil peserta

Pelatihan ini diselenggarakan bagi staf organisasi (LSM, sektor swasta,
lembaga multilateral/bi-lateral seperti PBB, badan pemerintah nasional
ataupun daerah) yang terlibat dalam perencanaan strategis serta
membina keberlanjutan organisasi yang perlu memahami usaha-usaha
transformasi menjadi social enterprise. Pelatihan ini juga bermanfaat
untuk siapa saja yang bergbung dalam suatu LSM.

Baca lebih lanjut tentang kebijakan pembatalan, persyaratan visa, dan
asuransi kami di halaman  Frequently Asked Questions.

Syarat dan Ketentuan

Setelah menyelesaikan kursus NGO2SE, dan tunduk pada kehadiran dan aktif
partisipasi, MDF Training & Consultancy akan memberi Anda sertifikat
penyelesaian.

Sertifikat

Kursus ini menanamkan pemikiran terkini tentang pembelajaran; gagasan
bahwa belajar tidak hanya terjadi di kelas tetapi paling efektif di antara teman
sebaya dan di tempat kerja. Oleh karena itu, kami fokus pada campuran teori
dan praktik, dalam kelompok dan individu.
Anda akan bekerja pada tujuan pembelajaran individu Anda dan realitas kerja
Anda sendiri akan dicerminkan terhadap kasus dan teori lain. Selama seluruh
lintasan, pelatih tersedia untuk umpan balik dan menjawab pertanyaan,
terutama selama hari-hari pelatihan. Ketika pelatihan dan saran tambahan
diperlukan, Anda dapat mendiskusikannya dengan para pelatih.

Metode pembelajaran

https://www.mdf.nl/faq


Pelatihan ini mendukung

peningkatan kapasitas staff

(PERSEPSI), sehingga

memilik keahlian lain untuk

melatih perempuan usaha

kecil, misalnya tentang

digital marketing. 

Testimoni

Direktur PERSEPSI – Yanti Susanti

Para peserta kami berasal dari:



Rennie Roos

Pendaftaran

Buka sampai 25 oktober 2022
MDFPI@mdf.nl

Biaya
Rp 7.500.000

1 s/d 3 November 2022
Dates 

MDF TRAINING & CONSULTANCY
MDF Asia - Indonesia Ofiice
HJl. Bypass Ngurah Rai 379
Denpasar 80228Indonesia

Tanya Pelatih!

RRO@mdf.nl

Diskon 10%
untuk MDF
alumni
1 peserta
GRATIS untuk
setiap
kelompok 6
pendaftaran
S&K berlaku 

Penawaran

spesial! 

DAFTAR DISINI!

https://lk.linkedin.com/in/zoelawsonnz
https://www.linkedin.com/in/rennie-roos/
mailto:MDFPI@mdf.nl
mailto:lfr@mdf.nl
https://www.mdf.nl/courses-categories/transformasi-ngo-menjadi-social-enterprise
https://www.mdf.nl/courses-categories/transformasi-ngo-menjadi-social-enterprise

