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Mahasiswa FEB UMY Raih
Best Sociopreneur 2016
JOGJA—M ahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas M uham m adiyah
Yogyakarta (UMY) kembali m eraih prestasi
tingkat nasional. Kali ini prestasi tersebut
diraih oleh Taufiq A inun Ulya m ahasisw a
program studi M anajemen angkatan 2014.
Taufiq berhasil m enyabet juara sebagai
Best Sociopreneur kategori pertanian dan
kemaritiman dalam ajang SociopreneurMuda
Indonesia 2016 (Soprema 2016) di Graha
Saba Pram ana UGM, akhir pekan lalu.
Dalam kejuaraan itu, tim Taufiq mengusung
Nilam Socio Enterprise.
“M elalui pengem bangan Nilam Socio
Enterprise ini dengan m em bagikan bibit
tanaman nilam ke para pem ilik lahan
tidak produktif di sejum lah daerah di
Jogja. Saya m em beli nilanryang m enjadi
bahan baku minyak atsiii dengan mengolah
lalu m em asarkannya,” tutur Taufiq, Selasa
(13/9).
Taufiq m enjelaskan, dalam kom petisi
tersebut ada beberapa hal yang dinilai.
Penilaian di antaranya menyangkut kelayakan
bisnis yang berkaitan dengan kemungkinan
dari program ini dapat diim plem entasikan

sebagai sebuah bisnis sosial, kreativitas.
Bisnis yang dijalankan pun garus
m enunjukkan ide solutif dan kreatif
di dalam m engatasi m asalah-m asalah
sosial di m asyarakat. “M anfaat ini dapat
dilihat dari sejauh m ana keterjangkauan
program tersebut di dalam m em ecahkan
perm asalahan yang dialam i m asyarakat,
khususnya kelompok-kelompok masyarakat
yang term aiginalkan.,” katanya.
A dapun kom petisi ini diselenggarakan
oleh Fakultas Ilm u Sosial dan Ilm u Politik
UGM bekerjasam a dengan Kementerian
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Melalui
kompetisi yang diikuti oleh pemuda usia 1630 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia
ini, Taufiq berharap agar berbagai pihak
juga ik u t m endukung kom petisi seperti
sociopreneur untuk m em berdayakan
m asyarakat.
“Semoga pihak universitas dapat
mendukung kam i dalam berbagai hal, serta
m em berikan kam i banyak kesem patan
bekerjasam a dengan universitas untuk
m enuju sociopreneur tingkat Asia mewakili
Indonesia,” pungkasnya. (Arif watryudi/*)

