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JOGJA -- Salah seorang
mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas M uham
madiyah Yogyakarta (UMY),
TaufiqAinunUlyaberhasil men
jadi Best Sociopreneur terbaik
tingkat nasinal dalagi Kompetisi
dan Expo Sociopreneur Muda
Indonesia 2016 (SO PR EM A
2016) di UGM , beberapa waktu
lalu. M ahasiswa program studi
M anajemen angkatan 2014 itu
meraih penghargaan untuk kate
gori pertanian dan kemaritiman.
Dalam kompetisi tersebut,
Taufiq m em ilih tem a “N ilam
Socio Enterprise”, khususnya di
bidang manajemen pemasaran.
Melalui N ilam Socio Enterprise,
diamembagikan bibit tanaman
N ilam ke para pem ilik lahan tidakproduktifdi sejumlah daerah
di Yogyakarta. “Saya membeli
nilam yang menjadi bahan baku
minyak atsiri dengan mengolah
lalu m em asark an n y a,” je la s
Taufiq di kam pus setem pat,
Selasa (13/9).
Menurut Taufiq, dalam kom
petisi tersebut ada beberapa hal
yang dinilai. Diantaranya kelay
akan bisnis yang berkaitan den
gan kemungkinan dari program
ini dapat diim plem entasikan
sebagai sebuah bisnis sosial,
kreativitas yang dengan menun
jukkan ide solutif dan kreatif
di dalam mengatasi masalahmasalah sosial yang muncul di
masyarakat, dan inovasi sebagai
bagian dari orisinalitas program
tersebut.
D alam kom petisi itu dia
jUga harus memaparkan tentang
program bisnis yang dilakukan
harus m em b erik an dam pak
sosial dan kebermanfaatan bagi
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masyarakat. Manfaat ini dapat
dilihat dari sejauhmana keter
jangkauan program tersebut di
dalam memecahkan perm asala
h an yang dialam i'm asyarakat,
khususnya kelompok-kelompok
masyarakat yang termarginalkan. “A danya kom itm en dan
k eb erlan ju tan dari p ro g ram
terseb u t ju g a tu ru t d in ila i,”

ujarnya.
Berkat kemenangan itu dia
mendapatkan dana pengemban
gan usaha senilai Rp 35 juta.
T^ufiq ju g a mendapatkan tam
bahan dana sebesar Rp 15 juta.
Selain dia, tim lain ju g a
meraih sejumlah penghargaan.
D iafitaranya F erry V eraw ati
(Jawa Tengah), Indotani M ak

mur (Jawa Tengah), Jambi Youth
M ovement (Jambi), Najah (Ka
limantan Barat), Sosis Cilukba
(Jaw a Timur).
“ P restasi ini dih arap k an
dapat m enginspirasi para entrep ren eu r m uda ag ar terus
berkreasi dan berinovasi dalam
kegiatan sosial,” ungkapnya.
K o m p e tisi y an g d iik u ti

oleh pemuda usia 16 hingga 30
tahun dari seluiuh propinsi di
Indonesia ini diharapkan Taufiq
dapat didukung banyak pihak
dalam rangka memberdayakan
m asyarakat. K arena sem akin
banyak m ahasisw a y a n g .te r
gabung dalam kegiatan ini maka
mereka dapat berperan menga
tasi persoalan masyarakat, (ptu)

