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RINGKASAN PEMBELAJARAN 6

BERDAYAKAN MOTIVASI
DAN INSENTIF

Panduan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat

Apa maksud dan untuk siapa
ringkasan pembelajaran ini dibuat?
Ringkasan pembelajaran ini ditujukan bagi lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang giat dalam mendukung usaha-usaha lokal berskala
kecil, yang menyediakan layanan air dan sanitasi bagi masyarakat,
termasuk masyarakat miskin dan kurang beruntung. Tujuannya
adalah untuk menjadi dasar bagi pendekatan dan strategi LSM,
serta rancangan programnya. Oleh karena itu, pembaca sasaran
utama dari dokumen ini adalah para perencana dan perancang
program LSM; kendati demikian, ringkasan ini juga berguna untuk
para praktisi di bidang WASH secara luas.
Dokumen ini merupakan yang pertama dari seri enam ringkasan
pembelajaran yang dikembangkan atas dasar inisiatif penelitian
'Enterprise in WASH'. Keenam ringkasan tersebut mencakup:
-

Ringkasan pembelajaran 1: Peran-peran LSM
Ringkasan pembelajaran 2: Kenali sektor swasta Anda
Ringkasan pembelajaran 3: Bekerja bersama pemerintah
Ringkasan pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan
Ringkasan pembelajaran 5: Model-model bisnis usaha swasta dan sosial
Ringkasan pembelajaran 6: Motivasi dan insentif

POKOK-POKOK PENTING UNTUK LSM
• Ada peluang bagi LSM untuk bekerja sama dengan
pemerintah, usaha, dan masyarakat untuk
memanfaatkan, dan mempengaruhi, insentif yang
paling mendukung penyampaian layanan air dan
sanitasi yang adil dan berkelanjutan.
• Motivasi dan insentif perlu dipertimbangkan secara
bersamaan. Pengetahuan atas motivasi yang berperan
dalam konteks yang ada memerlukan pemahaman
ekonomi politik atas konteks tersebut; dan dapat
mendasari desain insentif yang matang.
• Ada beberapa jenis motivasi: orang perorangan dapat
termotivasi baik oleh manfaat materiel maupun
nonmateriel, seperti status, solidaritas, tujuan
tertentu, dan pengembangan diri.
• Kehadiran motivasi prososial di antara para
wirausahawan air dan sanitasi memberi peluang
untuk mendorong imbas kesetaraan melalui motivasimotivasi intrinsik ini dan untuk menyokong
pengembangan model usaha sosial.
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Mengapa motivasi dan
insentif penting?
Motivasi dan insentif itu penting karena keduanya
membentuk perilaku dan tindakan usaha, pemerintah,
dan anggota masyarakat dalam berbagai cara. Cara orang
merespons insentif (faktor pendorong eksternal) dipengaruhi
motivasi mereka (faktor pendorong internal) dan dinamika
ekonomi politik dalam konteks kerja mereka.
Pemahaman atas dinamika tersebut dapat membantu LSM
untuk memahami risiko dan peluang terkait beragam motivasi
pemangku kepentingan demi mendukung keterlibatan
usaha dalam penyampaian layanan air dan sanitasi. Selain itu,
pemahaman ini juga dapat membantu LSM mengenali peluang
kerja sama dengan pemangku kepentingan lain (pemerintah,
usaha, dan masyarakat) demi mencipta insentif yang
mendukung kelayakan usaha dan memfasilitasi penyampaian
layanan yang adil. Contohnya, mungkin Anda lihat tidak ada
insentif bagi usaha untuk menyediakan layanan atau pun bagi
pemerintah untuk mendukung peran tersebut. Atau mungkin
juga Anda melihat bahwa insentif yang ada ternyata tidak efektif
dan perlu dirancang ulang supaya sesuai dengan motivasi
intrinsik dan ekonomi politik yang membentuk tindakan serta
perilaku para pemangku kepentingan.

Jenis-jenis insentif
Insentif adalah instrumen, mekanisme atau proses yang memotivasi
orang untuk berperilaku atau bertindak dengan cara tertentu.
Insentif dapat dirancang untuk mendorong perilaku atau tindakan
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu.
Kategorisasi insentif berdasarkan caranya memengaruhi perilaku
akan berguna untuk mengenali dan memahami cara kerjanya.
Insentif sering kali dihubungkan dengan instrumen ekonomi,
keuangan, dan peraturan. Jenis-jenis instrumen yang biasa
digunakan dalam bidang kebijakan ekonomi dan industri ini
ditujukan untuk mengubah lingkungan hukum dan pasar secara
luas (lihat Kotak 1).

INSTRUMEN PERATURAN
DAN EKONOMI DI VIETNAM

KOTAK 1

Vietnam memiliki beragam instrumen peraturan dan ekonomi
yang ditujukan untuk mendorong investasi sektor swasta di
bidang air dan sanitasi. Contohnya, "Keputusan 131" yang
dikeluarkan oleh perdana menteri menyediakan kerangka
kerja untuk memberikan insentif bagi usaha air dan sanitasi
pedesaan yang memenuhi persyaratan melalui akses lahan,
pinjaman lunak, dan insentif perpajakan.
Akan tetapi, ada pula cara lain agar LSM dapat mempengaruhi
perilaku di luar insentif peraturan dan keuangan, yaitu melalui
peningkatan kapasitas (insentif informasi dan pendidikan), serta
pelibatan dan pemberdayaan (insentif keterlibatan). Berbagai
contoh insentif disajikan dalam Gambar 1.
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INSENTIF PERATURAN
(Mempengaruhi perilaku
melalui hukum)

•
•
•
•
•
•
•

Hukum dan peraturan
Standar
Izin
Kuota
Hak atas tanah/properti
Sasaran yang mengikat secara hukum
Penegakan (mis. surat peringatan, pemberitahuan mengenai
ketidakpatuhan, dan penalti atas ketidakpatuhan)

INSENTIF KEUANGAN
(Mempengaruhi perilaku
melalui nilai harga atau biaya)

•
•
•
•
•
•
•
•

Pajak
Retribusi
Royalti
Biaya/iuran pengguna
Hibah atau pinjaman
Diskon
Subsidi
Akses sumber daya dengan
biaya lebih rendah

•
•

INSENTIF INFORMASI
DAN PENDIDIKAN
(Mempengaruhi perilaku
peningkatan kesadaran dan
kapasitas)

•
•
•

Akses informasi
Kampanye kesadaran
Sasaran kinerja
sukarela
Penentuan tolok ukur

•

INSENTIF PELIBATAN
(Mempengaruhi perilaku
melalui pelibatan dan/atau
pemberdayaan)

•
•

Desain partisipatif
Diskusi/musyawarah
sesama rekan
Desakan oleh sesama rekan
Pengalaman langsung
Kegembiraan, kesenangan,
makanan, permainan
Keanggotaan
Tawaran pilihan
Tawaran kebebasan/kendali
atas pilihan/keputusan

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Bonus
Kontrak berbasis
kinerja
Asuransi
Izin polusi yang dapat
diperdagangkan

Sertiﬁkasi/pelabelan
(sukarela)
Inisiatif transparansi
Pelatihan

Teladan (mis. teladan dari
pakar atau selebritas)
Nama baik atau reputasi
buruk
Komitmen

TINGKAT INTERVENSI PEMERINTAH YANG DIBUTUHKAN

GAMBAR 1: CONTOH JENIS-JENIS INSENTIF1

Memahami jenis-jenis insentif ini juga berguna bagi LSM dalam
mengklariﬁkasi pihak yang perlu dilibatkan atau dipengaruhi
untuk melaksanakan insentif yang relevan.

Sebaliknya, LSM dapat menerapkan hibah dan pinjaman
(instrumen keuangan), menyediakan pelatihan (insentif
informasi), dan menggunakan pendekatan nama baik (insentif
pelibatan) dalam skala yang lebih kecil (dalam proyek dan
Dalam konteks peran usaha, bekerja sama secara efektif dengan program), tanpa harus melibatkan kepemipinan atau intervensi
pemerintah adalah hal penting (lihat Ringkasan pembelajaran 3:
langsung dari pemerintah. Dalam situasi demikian, pendekatan
Bekerja bersama pemerintah). Namun, jenis dan tingkat
pelibatan pemerintah dapat lebih bersifat konsultatif dan
keterlibatan pemerintah akan berbeda sesuai dengan jenis insentifnya. informatif demi memastikan keselarasan dengan pendekatan
dan kebijakan pemerintah yang sudah ada.
Contohnya, hukum (insentif peraturan) dan pengurangan pajak
(insentif keuangan) berfungsi di tataran pasar dan menuntut LSM
untuk melibatkan diri secara langsung dengan dan mempengaruhi
pemerintah untuk mendorong dan menjalankannya.
3
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Jenis-jenis motivasi
Motivasi adalah alasan di balik pilihan seseorang yang
mempengaruhi sejauh mana ia bersedia untuk mendukung atau
berupaya mencapai tujuan tertentu. Motivasi dibentuk oleh
sejumlah faktor yang mencakup kepribadian individu, sistem nilai
dan kepercayaannya, serta konteks kultural dan sosiologis di
lingkungan tempat mereka tinggal (lihat Kotak 2).
Ada beberapa jenis motivasi. Individu di seluruh organisasi
pemerintahan, usaha, dan masyarakat dapat termotivasi baik
dengan penghargaan materiel atau nyata (mis. kenaikan
gaji dan bonus) maupun manfaat nonmateriel3 (lihat Kotak 3).
Gambar 2 mengilustrasikan beberapa jenis motivasi nonmateriel.
Bidang komunikasi perubahan perilaku (KPP) juga melibatkan
motivasi manusia, dan mencakup serangkaian motivasi yang
saling terkait meski berbeda tipis.4
Pemahaman atas berbagai jenis motivasi ini dapat membantu
LSM mengenali motivasi yang mungkin relevan dalam konteks
tertentu, yang belum dan dapat dimanfaatkan melalui insentif
baru, serta mengetahui apakah ada ketidakselarasan antara
insentif yang ada dan motivasi para pemangku kepentingan yang
menjadi sasarannya.
Asosiasi wirausahawan dapat menjadi sarana untuk
melaksanakan sejumlah insentif keuangan, informasi, dan
pelibatan bagi para wirausahawan yang memanfaatkan
kombinasi dari berbagai jenis motivasi, dan yang mendukung
keberhasilan bisnis (lihat Kotak 3). Contohnya, peluang belajar
dari sesama rekan dan peningkatan kapasitas yang
memanfaatkan motivasi pengembangan diri, serta peluang untuk
berjejaring dan bersosialisasi yang memanfaatkan motivasi
solidaritas dan aﬁliasi.

SEJARAH DAN BUDAYA
MEMPENGARUHI PANDANGAN
DAN MOTIVASI2

KOTAK 2

Timor Leste adalah sebuah negara pascakonﬂik dengan
keterlibatan sektor swasta yang masih berada pada tahap
awal. Selain itu, ada tradisi layanan sipil dan pekerjaan yang
dikendalikan donor. Kurangnya kesempatan masyarakat
mengenali budaya yang dikendalikan pasar mempengaruhi
pandangan negatif orang soal bisnis dan mereka cenderung
enggan terlibat dalam kegiatan semacam itu. Kondisi ini
dapat menghambat potensi usaha air dan sanitasi: "LSM itu
bagus. Bisnis itu buruk ... semua orang kerja di LSM. Orang
bercita-cita membentuk LSM, bukan bisnis" (warga). Dalam
konteks seperti ini, LSM yang telah membangun relasi
kepercayaan yang baik dapat berperan membangun
kepercayaan masyarakat terhadap usaha air dan sanitasi
dengan mendukung mereka dan meningkatkan kesadaran
akan pentingnya usaha-usaha tersebut. Cara melakukannya
dapat mencakup bekerja bersama pemerintah untuk menjamin
bahwa usaha-usaha itu menawarkan produk dan jasa yang
memenuhi standar tertentu, misalnya melalui skema akreditasi.

KEANGGOTAAN ASOSIASI
SEBAGAI KONTRIBUTOR PENTING
BAGI KEBERHASILAN BISNIS6

KOTAK 3

Penelitian 'Enterprise in WASH' menemukan bahwa di
Indonesia, asosiasi wirausahawan sanitasi adalah kontributor
penting bagi keberhasilan bisnis. Sebagian besar
wirausahawan yang menjadi anggota asosiasi terkait sektor
berhasil dan menyatakan bahwa keterlibatan mereka di
asosiasi merupakan pengalaman positif (64%, n=42). Selain
menyediakan kesempatan untuk belajar dari sesama rekan,
meningkatkan kapasitas, serta berjejaring dan bersosialisasi,
asosiasi-asosiasi ini juga mengampanyekan kompetisi yang
adil serta menawarkan akses informasi, bahan yang lebih
murah, kredit, dan advokasi untuk isu-isu bersama di
kalangan anggota asosiasi.

GAMBAR 2: JENIS-JENIS MOTIVASI NONMATERIEL5
Motivasi
status

Motivasi
solidaritas
dan aﬁliasi

• Prestise
• Rasa hormat
• Pengakuan dan apresiasi
• Kebanggaan dan kehormatan

• Rasa seperjuangan
• Rasa memiliki misi kelompok
• Pergaulan
• Kebutuhan akan aﬁliasi

Motivasi
bertujuan
tertentu

Motivasi
pengembangan/
pertumbuhan
diri

• Kebermaknaan
• Rasa memiliki tugas dan
tanggung jawab
• Otonomi
• Motivasi prososial yang didorong
oleh rasa empati pada orang
miskin, rasa tanggung jawab
sosial dan/atau keyakinan religius
• Kepakaran
• Pengembangan karier
• Pembelajaran
• Kebutuhan akan pencapaian
• Kebutuhan akan kemandirian
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Membahas insentif dan
motivasi secara bersamaan
Insentif dan motivasi perlu dipertimbangkan secara bersamaan
ketika LSM merancang strategi untuk mempengaruhi tindakan
usaha, masyarakat, dan pemerintah demi mendukung
penyampaian layanan air dan sanitasi. Contohnya, jika perilaku
yang diharapkan tidak berpotensi melanggar hukum atau
berorientasi pada keuangan, maka insentif selain instrumen
peraturan dan keuangan perlu dipertimbangkan. Mengenali
motivasi yang berperan dan mencocokkannya dengan insentif
juga dapat mengurangi kebutuhan insentif keuangan.7
Acapkali, ada lebih dari satu motivasi yang berperan (bahkan
dalam diri satu orang), sehingga kombinasi beberapa insentif
mungkin diperlukan. Menyusun kombinasi insentif juga dapat
memperbesar kemungkinan dampaknya. Gambar 3
mengilustrasikan cara kerja insentif dan motivasi secara
bersamaan.
Berpikirlah melampaui sektor WASH. Contohnya, badan-badan
pemerintah dan nonpemerintah dengan peran mendorong
pengembangan sektor swasta (mis. kamar dagang).

Insentif untuk memperkuat fokus pemerintah
lokal pada peran usaha
Penelitian 'Enterprise in WASH' mengungkapkan beragam
kepentingan pemerintah lokal dalam mendukung
pengembangan usaha. Beberapa cara yang dapat dilakukan
LSM untuk mendorong penguatan fokus pemerintah lokal
pada pengembangan usaha melalui pertimbangan motivasi
dan insentif terkait secara bersamaan adalah:
- Menghubungkan sasaran-sasaran terkait sanitasi dengan
dukungan usaha: Banyak pelaku di lingkup pemerintah lokal
bertanggung jawab untuk meningkatkan cakupan layanan air
dan sanitasi di daerah mereka. LSM dapat menekankan pada
pemerintah lokal bahwa mendukung usaha akan berkontribusi
langsung pada perluasan cakupan.
- Memanfaatkan motivasi status: Selain memenuhi sasaran,
penghargaan dapat ditawarkan pada pemerintah lokal sebagai
pengakuan atas praktik inovatif dalam keterlibatan usaha.

- Memanfaatkan kepentingan materiel atau keuangan: Dalam
beberapa konteks, para pelaku di lingkup pemerintah lokal
berperan sebagai agen penjualan yang mendapatkan komisi,
atau memiliki usaha skala kecil sebagai pekerjaan sampingan.
Mendorong para pegawai pemerintah lokal untuk mengambil
peran pelengkap ini dapat memberi mereka insentif ekstra
untuk mengembangkan bisnis usaha itu karena mereka juga
bertanggung jawab atas peningkatan cakupan air dan sanitasi.
Akan tetapi, strategi ini juga bisa jadi kontroversial dan mungkin
perlu dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat adanya
potensi konﬂik kepentingan dan/atau korupsi.
- Memanfaatkan motivasi pengembangan diri dan keterampilan:
Pegawai pemerintah lokal dapat termotivasi dengan hasrat
untuk belajar dan menambah keterampilan mereka. Maka dari
itu, insentif yang pas untuk motivasi semacam ini dapat dirancang
dengan menekankan aspek keterlibatan LSM dengan pemerintah
lokal, dan dengan kemungkinan pengakuan formal atas
penguasaan keterampilan baru, contohnya melalui sertiﬁkat yang
diberikan oleh atasan.
- Memanfaatkan motivasi bertujuan tertentu dari badan
pemerintah lokal selain di jajaran bidang sanitasi: LSM dapat
bekerja sama dengan badan pemerintah lokal yang mendapat
mandat untuk mendukung usaha swasta. Hal ini akan tampak
menarik bagi pegawai pemerintah lokal yang ingin benar-benar
menguasai ranah kerjanya (dan dapat diberi penghargaan oleh
satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya).

GAMBAR 3: DIAGRAM KONSEPTUAL TENTANG CARA INSENTIF DAN MOTIVASI BEKERJA SECARA BERSAMAAN

INSENTIF
Nama
baik

Reputasi
buruk

Penentuan tolok ukur

Motivasi prososial

Rasa
seperjuangan

Asosiasi

Desakan oleh
sesama rekan

MOTIVASI

Rasa memiliki
misi kelompok

Kebebasan
memilih/
menentukan

Otonomi

Kebanggaan & pengakuan

Keanggotaan

Insentif
peraturan

Pengembangan
karier

Kebutuhan
akan
pencapaian
Motivasi
materiel

Kepakaran

Asosiasi

Bonus yang
dibayarkan karena
memenuhi target
Kontrak
berbasis
kinerja

Diskon

PERHATIAN!
Insentif itu lebih kompleks
dari sekilas kelihatannya.
Sering kali tidak mungkin
untuk memperkirakan semua
kemungkinan tanggapan
orang atas insentif. Sehingga,
menerapkan insentif
berdasarkan pemahaman
yang tidak lengkap atas
konteks mereka dapat
mengakibatkan konsekuensi
buruk yang tidak diharapkan.

Denda
Kesempatan belajar
& berlatih

Pengurangan
Pajak
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Memahami ekonomi politik serta motivasi dan insentif di dalamnya
Agar dapat mengetahui motivasi yang berperan dalam konteks tertentu dan dapat
memikirkan insentif yang paling efektif untuk mendorong penyampaian pelayanan yang
berkelanjutan dan adil, LSM perlu memahami situasi ekonomi politik konteks tersebut
(lihat Kotak 4). Situasi ekonomi politik mencakup norma-norma formal dan informal,
institusi dan nilai, distribusi kekuasaan dan kekayaan, serta proses yang menciptakan,
mempertahankan, dan mengubah dinamika ini dari waktu ke waktu.8 Pertanyaan dalam
Tabel 1 menyediakan titik tolak untuk memikirkan dinamika ini.
TABEL 1: PERTANYAAN UNTUK MEMIKIRKAN DINAMIKA EKONOMI POLITIK YANG
MEMPENGARUHI ENTERPRISE IN WASH
Memahami para
pemangku kepentingan
dan hubungan mereka

- Siapa saja pemangku kepentingan lembaga dan institusi yang saat ini mempengaruhi, atau punya
potensi mempengaruhi, peran usaha dalam bidang penyampaian layanan air dan sanitasi?
Siapa yang memegang kewenangan untuk mengambil keputusan?

Memahami situasi
ekonomi politik

- Bagaimana kebiasaan masa lalu membentuk perilaku dan hubungan para pemangku kepentingan ini?
- Bagaimana norma formal dan informal serta hiearki membentuk perilaku dan hubungan para
pemangku kepentingan ini?
- Bagaimana dinamika dan hierarki kekuasaan membentuk perilaku dan hubungan para
pemangku kepentingan ini?
- Bagaimana hierarki dan struktur internal organisasi membentuk perilaku individu dalam
organisasi atau institusi ini? Bagaimana cara mengukur keberhasilan dan kinerja individu
serta bagaimana cara ini membentuk perilaku dan tindakan mereka?
- Apakah sudah ada insentif yang diberikan dengan tujuan mendukung peran usaha dalam
penyampaian layanan air dan sanitasi? Bagaimana insentif tersebut membentuk perilaku dan
hubungan para pemangku kepentingan ini? Seberapa efektif insentif ini? Adakah insentif yang
menimbulkan imbas yang bertentangan atau tidak diharapkan?

Memahami motivasi

-

Apa motivasi tipikal orang-orang di dalam organisasi atau institusi pemangku kepentingan?
Dari pemahaman tentang situasi ekonomi politik, kira-kira motivasi apa yang berperan?
Motivasi apa yang dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi dalam penguatan peran usaha?
Motivasi apa yang dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi dalam penguatan hasil yang adil
dari peran usaha?
- Insentif apa yang dapat kita gunakan untuk memanfaatkan motivasi ini?
- Siapa saja yang harus dilibatkan untuk menerapkan insentif ini?

DIMENSI EKONOMI POLITIK YANG MEMPENGARUHI INSENTIF DAN MOTIVASI
DALAM BADAN PEMERINTAH LOKAL DI INDONESIA9

KOTAK 4

Sebagian besar negara memiliki badan pemerintah lokal yang bidang kesehatan, perencanaan, lingkungan) tidak memiliki
bertanggung jawab atas pengembangan sektor swasta atau
kewenangan untuk mewajibkan, atau tidak memiliki kapasitas
usaha. Akan tetapi, kecil kemungkinan badan-badan tersebut
untuk mempengaruhi, badan-badan tersebut agar memberikan
secara otomatis terlibat dalam sektor WASH. 'Enterprise in
sokongan yang diperlukan.
WASH' menemukan bahwa cara mendorong badan-badan ini
Meski demikian, pada tahun 2014 di Kabupaten Manggarai
untuk mendukung usaha air dan sanitasi itu penting untuk
Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
dipahami. Di Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM umumnya
mendanai pelatihan bagi wirausahawan sanitasi (Pemerintah
tidak terlibat dalam menyokong usaha air dan sanitasi. Di salah Kabupaten Manggarai Timur 2015). Kegiatan tersebut adalah
satu lokasi, kami menemukan bahwa Dinas tersebut hanya
bagian dari upaya Plan International Indonesia untuk
berfokus pada bisnis yang mencapai hasil-hasil konkret (mis.
meningkatkan kesadaran akan strategi nasional untuk STBM
dalam bidang pangan, pembangunan, dan kerajinan). Selain
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Kepemimpinan kuat Plan
itu, tampaknya mekanisme alokasi anggaran dengan
Indonesia sempat dicatat oleh salah satu pemangku
akuntabilitas yang buruk juga telah membentuk patronasi
kepentingan di pemerintah lokal: 'Sebelum Plan datang,
bisnis dan mencegah Dinas untuk melibatkan diri dalam bidang sanitasi sama sekali bukan prioritas ... Plan menyadarkan kami
sanitasi, yang tidak menawarkan keuntungan besar. Di lokasi
tentang arti pentingnya sanitasi.' Contoh ini menyoroti bahwa
ini, kelompok kerja air dan sanitasi antarbadan pemerintah lokal LSM dapat berperan dalam memperbaiki koordinasi antarbadan
mendorong anggotanya untuk menyokong bisnis air dan sanitasi. pemerintah terkait dan meningkatkan perhatian badan
Namun, badan inti terkait WASH dalam kelompok ini (misalnya pemerintah pada air dan sanitasi di luar sektor WASH.
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Mendesain insentif untuk
mendukung penyampaian
layanan yang adil
Ada peluang bagi LSM untuk memanfaatkan, dan
mempengaruhi, insentif yang menyokong penyampaian layanan
air dan sanitasi yang adil. Peluang-peluang tersebut mencakup:
- bekerja bersama pemerintah untuk menyediakan insentif
yang mendukung dan memfasilitasi penyampaian layanan
yang adil oleh usaha swasta dan sosial
- memanfaatkan motivasi prososial wirausahawan sudah ada
maupun yang akan muncul ke depannya demi mendorong
pengembangan usaha sosial
- mendorong usaha bukan-untuk-laba untuk berkontribusi dalam
menciptakan imbas sosial dengan memanfaatkan motivasi
keuangan, status, dan jenis lainnya
- bekerja bersama atau membentuk asosiasi wirausahawan yang
menyediakan insentif untuk menyokong kelayakan usaha
swasta dan sosial, serta memfasilitasi kelayakan usaha dan
penyampaian layanan yang adil

Jenis tersebut mencakup struktur hukum dan susunan kebijakan
yang cocok, yang mendukung keberlangsungan kelembagaan dan
imbas layanan yang adil. Penting pula untuk memastikan badanbadan hukum ini diakui dan tidak dikecualikan dari proses tender
untuk mengakses hibah, pinjaman, atau pendanaan lewat
mekanisme kedermawanan. Insentif bagi usaha-usaha ini juga
dapat mencakup dukungan ﬁnansial untuk memastikan mereka
menghasilkan imbas yang adil ketika biaya penanganan misi
sosial mereka melebihi pemasukan yang didapatkan dari aktivitas
dagang (lihat Kotak 5).

KOTAK 5

INSENTIF PERATURAN BAGI
USAHA SOSIAL AIR DAN SANITASI DI VIETNAM
Di Vietnam, Undang-Undang Usaha Tahun 2014
membolehkan badan-badan usaha untuk terdaftar sebagai
usaha sosial dan menyatakan bahwa pemerintah "harus
mengadopsi kebijakan untuk mendorong, menyokong, dan
mempromosikan pengembangan usaha sosial". Menurut
undang-undang ini, usaha sosial harus beroperasi "untuk
tujuan penyelesaian berbagai persoalan sosial dan
lingkungandemi kepentingan masyarakat" dan mereka
harus menginvestasikan kembali 51% dari laba tahunannya
demi mencapai tujuan-tujuan sosial dan lingkungan yang
mereka ajukan. Usaha semacam ini diizinkan untuk
"memobilisasi dan menerima bantuan keuangan dalam
berbagai bentuk dari individu, usaha, organisasi
nonpemerintah, dan organisasi lain dari Vietnam maupun
asing, untuk menutup pengeluaran manajeman dan
operasional mereka." Selain itu, "pemilik dan pengelola
usaha sosial harus dipertimbangkan, diberi kondisi yang
menguntungkan, dan didukung dengan pemberian izin dan
sertiﬁkat terkait menurut undang-undang".10

Insentif yang menyokong
pengembangan usaha sosial

Usaha sosial termotivasi oleh hasrat mencapai imbas prososial
dan, oleh karena itu, mereka punya potensi untuk menangani
kebutuhan masyarakat yang gagal dilayani pasar dan/atau negara.
Hadirnya motivasi prososial di antara wirausahawan air dan
sanitasi yang potensial membuka peluang untuk membangun
usaha sosial (lihat Ringkasan pembelajaran 5: Model-model bisnis
usaha swasta dan sosial) dan mempromosikan kesetaraan (lihat
Ringkasan pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan) dalam
penyediaan layanan air dan sanitasi. Untuk mengidentiﬁkasi
wirausahawan sosial, LSM perlu meluaskan pandangan sampai ke
luar kelompok pelaku sektor swasta tipikal dan mempertimbangkan
apakah jenis organisasi lainnya, seperti lembaga berbasis masyarakat
(LBM) yang bermotivasikan tujuan-tujuan prososial, juga dapat
menjadi usaha sosial air dan sanitasi. Akan tetapi, pemanfaatan
motivasi prososial mungkin tidak cukup untuk mendorong
pembentukan usaha dan imbas semacam itu. Jenis-jenis insentif
lainnya mungkin perlu digunakan juga.
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