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CROWDFUNDING:  

BENTUK PERANTARA YANG BERORIENTASI SOSIAL DENGAN 

MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN 

STUDI PADA GANDENG TANGAN 

ABSTRAK 

Studi mengenai crowdfunding menggambarkan alternatif pendanaan bagi para pelaku usaha baik 

di tingkat individu, kelompok maupun organisasi untuk mendapatkan pendanaan dari non-bank. 

Pendanaan alternatif ini dianggap sebagai cara lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan 

mendapatkan pendanaan dari perbankan. Adanya pendanaan alternatif tersebut menciptakan 

peluang bagi organisasi untuk berperan sebagai perantara untuk menghubungkan antara pelaku 

usaha dan pemberi dana. Peran perantara ini dimiliki oleh organisasi Gandeng Tangan. Tujuan 

studi  ini adalah mengangkat fenomena peran organisasi sebagai perantara antara investor dan 

pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan alternatif yaitu mempelajari alasan didirikannya 

Gandeng Tangan, platform  usaha, sumber pendanaan, pengelolaan usaha, dan  evaluasi usaha. 

Metode penelitian dalam studi ini kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara para 

narasumber sebagai pengelola organisasi Gandeng Tangan.  

 

Latar Belakang 

Crowdfunding merupakan alternatif pendanaan bagi para pelaku usaha baik individu 

maupun organisasi untuk memulai, mengembangkan usaha dan mempertahankan usaha tanpa 

menggunakan perantara jasa perbankan. Pendanaan ini diambil dari para individu, kelompok atau 

pemodal lain yang memiliki orientasi kedermawaan dan sosial. Para pelaku usaha ini pada 

umumnya adalah pelaku usaha yang memulai bisnis baru (Swenson, Roads, Whitlark, 2014). 

Pelaku usaha ini biasanya adalah pelaku usaha yang memiliki skala masih kecil dan belum 

memiliki banyak pengalaman. Pelaku usaha ini juga tidak memiliki modal yang cukup untuk 

memulai usaha baru (Cosh, Cumming, Hughes, 2009).  Pengembangan dan pengelolaan usaha 
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membutuhkan pendanaan yang relatif besar, sehingga bagi pelaku usaha yang tidak memiliki 

modal akan mengalami kesulitan dalam memulai usahanya.  

 

Alternatif pendanaan ini mulai diminati oleh para pelaku usaha karena dianggap lebih 

mudah dan fleksibel. Menurut Sannajust, Roux dan Chaibi (2014), kekurangan sumber daya 

terutama keuangan beserta aksesnya menjadikan alternatif pendanaan melalui crowdfunding 

menjadi sasaran pilihan para pelaku bisnis. Selain itu, karakteristik yang menunjukkan adanya 

kecenderungan untuk menanggung bersama risiko kegagalan bisnis yang akan ditemui membuat 

para pelaku usaha merasa tertarik. Menurut Kleeman, Voss & Rieder (2008) organisasi yang 

memanfaatkan crowdfunding dengan tujuan untuk mendapatkan pengurangan pembiayaan yang 

rumit dan bisa mendapatkan sejumlah solusi. Solusi yang didapatkan dari sejumlah investor yang 

sukarela memberikan investasi. Solusi yang sifatnya kolektif ini merupakan bagian inteligensi 

sosial yang memiliki kepedulian bersama. Keuntungan lain adalah para pelaku usaha mampu 

mendapatkan jumlah dana yang tidak ada batasan minimal, sekecil apapun juga akan mendapatkan 

kemudahan dalam akses pendanaan.  

Crowdfunding ini dianggap sebagai cara yang lebih efisien, mudah meskipun Pemerintah 

Indonesia sudah memberikan kemudahan untuk pendanaan terkait perumusan kebijakan. 

Pemerintah Indonesia sudah menyusun peraturan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku 

usaha. Pemerintah Indonesia mendukung program untuk peningkatan kesejahteraan dengan  

mengembangkan prinsip keuangan inklusi. Prinsip keuangan inklusi ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pelaku usaha secara adil tanpa membedakan skala usaha. Salah satu 

kemudahan kredit yang diberikan pada pelaku usaha adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

yang sudah diluncurkan November 2007 lalu. Kredit ini bertujuan untuk memberikan kemudahan 



5 

 

pembiayaan dalam mengembangkan kegiatan usaha. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah 

Indonesia juga telah menyusun kebijakan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Selaku Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 

tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Kebijakan bertujuan untuk 

bisa mempercepat strategi pembangunan yang ditujukan untuk bisa 1) mendukung peningkatan 

kualitas sumber daya manusia; 2) memberikan kemudahan akses pembiayaan; 3) memberikan 

perluasan skema pembiayaan; 4) mendukung peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan 

pemasaran; 4) memperkuat  kelembagaan usaha; 5) meningkatkan kemudahan, kepastian dan 

perlindungan bagi pelaku usaha. Selain Pemerintah, OJK pun mengambil peran dengan 

meluncurkan OJK-PROKSI pada tanggal xx Maret 2016. OJK-PROKSI adalah Pusat 

Pengembangan Keuangan Mikro dan Keuangan Inklusif, dimana lembaga tersebut menjadi pusat 

riset, informasi, pengembangan, dan pelatihan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan 

mikro dan inklusif. 

 Bentuk crowdfunding bisa meliputi empat hal yaitu platform donation, non-monetary 

reward crowdfunding, platform financing equity atau co-production (Sannajust et al., 2014). 

Crowfunding lain juga berbentuk crowdlending atau dalam bentuk peer-to-peer lending. Platform 

donation adalah  pendanaan diperoleh melalui donasi individu atau kelompok tertentu. Individu 

atau organisasi sebagai pemilik proyek mendapatkan pendanaan dan donator tidak mendapatkan 

imbalan sebagai bagi hasil namun pemilik proyek mendapat hak paten atau hak intelektual atas 

proyek.  Non-monetary reward crowdfunding adalah individu atau organisasi sebagai pemilik 

proyek mendapatkan pendanaan dan donator mendapatkan imbalan sebagai bagi hasil dalam 

bentuk non-monetary reward. Platform financing equity atau co-production adalah individu atau 

organisasi sebagai pemilik proyek mendapatkan pendanaan dan donator dengan mendapatkan 
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imbalan sebagai bagi hasil dalam bentuk kompensasi keuangan dan properti intelektual.  Pilihan 

untuk memilih bentuk crowdfunding ditentukan oleh kesepakatan antara para partisipan yang 

terlibat dalam pendanaan. Keterlibatan untuk lebih lanjut akan dipengaruhi oleh motivasi yang 

dimiliki masing-masing investor dalam alternatif pendanaan ini.  

 Selain bentuk crowdfunding, ada sejumlah aktor yang memiliki peran masing-masing 

untuk terselenggaranya pelaksanaan pendanaan ini. Aktor-aktor tersebut adalah intermediaries, 

fundraiser, dan pendana (Bouncken, Komorek, Kraus, 2015). Masing-masing memiliki peran 

untuk mendukung pelaksanaan terealisasinya alokasi pendanaan ini. Aktor intermediaries dalam 

crowdfunding berperan untuk menghubungkan antara fundraiser dan individu atau organisasi yang 

menawarkan pendanaan yaitu investor. Intermediaries melayani komunikasi, berbagi informasi 

dan mengimplementasi keputusan. Platform intermediaries dapat berbentuk social networking. 

Facebook atau Twitter dapat berperan sebagai promotor untuk mengkomunikasikan antara 

investor dan fundraiser. Fundraiser merupakan individu yang berperan untuk mencari pendanaan. 

Sistem crowdfunding memberikan fundraiser akses ke pasar bebas untuk mendapatkan pendanaan 

(Burkett, 2011). Fundraiser tidak hanya yang bergerak dari perorangan namun juga atas nama 

perusahaan. Motivasi fundraiser ini bisa beragam, namun yang terpenting adalah untuk 

mendapatkan pendanaan. Pencarian  reputasi agar dikenal tidak menjadi prioritas dalam motivasi 

fundraiser. Biasanya fundraiser akan lebih memfokuskan pada organisasi yang tidak berorientasi 

pada profit. Aktor terakhir dalam crowdfunding adalah investor/pendana. Pendana adalah 

seseorang yang memutuskan untuk mendukung proyek, menanggung risiko dan mengharapkan 

hasil tertentu. Pendana ini bisa memberikan uang ini melalui bank atau penyedia keuangan mikro. 

Pendana ini biasanya bersifat anonim dan merupakan individu yang memiliki kemampuan lebih. 

Pendana ini cenderung bekerja secara kelompok dan menguatkan aspek sosial yaitu berkeinginan 
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untuk memberikan bantuan agar memberdayakan kelompok atau individu untuk mendapatkan 

usaha lebih baik. Para pendana cenderung didorong oleh adanya reputasi sosial dan motivasi 

intrinsik dan motivasi untuk mendapatkan finansial bisa menjadi prioritas berikutnya. . 

Terkait dengan aktor crowdfunding, salah satu organisasi di Indonesia adalah Gandeng 

Tangan. Gandeng Tangan ini bisa berperan sebagai intermediaries. Gandeng Tangan berperan 

sebagai  wadah kolaborasi bagi pemilik usaha sosial yang membutuhkan modal dengan publik 

yang ingin membantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. Gandeng Tangan hadir untuk 

menjembatani keduanya agar dapat bergandengan tangan untuk menciptakan dampak baik bagi 

Indonesia serta bertujuan untuk mendukung usaha kecil menciptakan perubahan di masyarakat 

dengan pendanaan yang mandiri. Keunggulan Gandeng Tangan yang diutamakan adalah 

membantu wirausaha sosial dengan pinjaman modal berbunga 0%; memberdayakan karena 

memberikan modal bergulir, bukan donasi habis pakai serta pinjaman modal yang sudah 

dikembalikan bisa ditarik atau diputar untuk membiayai proyek lain. 

Penulisan studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan, faktor yang menguatkan 

crowdfunding yang dikelola oleh GandengTangan, dan  pelaksanaan praktis GandengTangan 

dalam mengelola pendanaan dan menyalurkan pada individu atau organisasi yang membutuhkan. 

Tujuan penulisan ini memberikan penguatan pada konsep modal sosial yang bisa dijelaskan dalam 

kegiatan berbagi dalam usaha dengan orientasi sosial. Selain itu, penguatan konsep pemangku 

kepentingan atau stakeholder mampu menjelaskan bahwa entitas bisnis tidak bisa berjalan 

sendirian, namun perlu ada kerjasama dari semua elemen terkait dengan organisasi, investor, 

konsumen itu sendiri, masyarakat, perusahaan, pemasok, lingkungan eksternal, organisasi sosial, 

bahkan pemerintah. Secara praktis, tujuan penulisan ini bisa memberikan gambaran terkait dengan 

pelaksanaan sebuah kegiatan yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk 
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mengembangkan usaha dengan dukungan para donatur atau investor yang memiliki motivasi untuk 

berbagi dan bukan hanya pada profit. Selain itu, pendanaan alternatif dari sebuah organisasi juga 

memberikan manfaat bagi terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat karena usaha 

yang dihasilkan. Dengan demikian, mempelajari praktik penerapan Gandeng Tangan bisa 

memberikan gambaran terkait dengan sebuah usaha tidak akan menjadi kendala ketika ada 

keinginan para investor yang berorientasi sosial dan tulus yang bersedia untuk memberikan 

kemudahan bagi para pelaku usaha lain untuk berkembang. Kemajuan perekonomian akan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  

Tinjauan Literatur 

Definisi Crowdfunding 

 Definisi menurut Belleflamme et al. (2010), crowdfunding meliputi tawaran terbuka 

khususnya melalui internet untuk menyediakan pendanaan dalam bentuk donasi atau pertukaran 

beberapa bentuk hadiah atau reward lainnya. Fiedler dan Horsch (2014) mendefinisikan 

crowdfunding sebagai pendanaan yang terdiri atas pasokan modal dan terdiri atas perusahaan yang 

mencari pendanaan melalui internet. Pendanaan ini didasarkan pada ide bisnis yang inovatif dan 

menawarkan kerjasama dengan perusahaan tersebut untuk alokasi pendanaan. Crowdfunding 

adalah bentuk proyek dan inovasi pendanaan dengan pembayaran mikro. Voorbraak (2011) 

merumuskan crowdfunding adalah proses dari satu kelompok yang mengajukan permohonan 

pendanaan dan menerima sumber dana dari sekelompok orang untuk membiayai proyek dengan 

imbalan adanya moneter dan non-moneter.  
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Kajian Pendanaan   

Definisi aktivitas pendanaan menurut Katz & Green (2007) adalah aktivitas mendapatkan 

pemilik usaha, pemberi pinjaman, dan investor. Pendanaan bukan hanya diperlukan untuk aktivitas 

usaha, namun untuk semua aktivitas yang memiliki suatu tujuan bersama, seperti aktivitas sosial, 

pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Menurut Katz & Green (2007), pendanaan untuk usaha kecil 

bisa berasal dari beberapa sumber. Sumber pendanaan yang paling awal dipakai adalah dana 

pribadi pemilik usaha tersebut. Untuk sumber pendanaan lainnya berasal dari pihak luar atau 

eksternal yang bisa dibagi menjadi tiga, yaitu hutang (debt), ekuitas (equity), dan hibah (gifts).   

Pertama, pendanaan hutang (debt financing) merupakan suatu kewajiban legal untuk 

membayar suatu jumlah uang di masa depan. Pendanaan utang bisa berasal dari beberapa sumber, 

yaitu bank, pemerintah, lembaga pembangunan (development agencies), maupun pribadi. Kedua, 

pendanaan ekuitas (equity financing) adalah investasi dana yang dikontribusikan ke dalam suatu 

bisnis dengan imbal balik untuk mendapatkan sebagian kepemilikan dari bisnis tersebut. Ketika 

seseorang menjual sebagian perusahaannya, dana yang ia dapatkan tersebut adalah pendanaan 

ekuitas. Pendanaan ekuitas bisa berasal dari keluarga dan teman, angel investors, venture capital, 

dan penawaran saham publik (khusus untuk perusahaan yang sudah mapan). Ada pula investor 

yang hanya menginvestasikan dananya di salah satu atau beberapa proyek perusahaan sehingga 

tidak mendapatkan saham perusahaan, namun bagi hasil dari proyek yang dikerjasamakan (hal ini 

disebut dengan joint venture). Terakhir adalah hibah (gifts) yaitu segala aset dan jasa berharga, 

termasuk dana, yang didonasikan ke bisnis tersebut tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali 

ataupun memberikan kepemilikan perusahaan. Pendanaan yang sifatnya donasi atau hibah bisa 

berasal dari dua sumber, yaitu institusi, seperti lembaga pemerintahan dan yayasan, dan 

perorangan seperti keluarga atau teman dekat. 
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 Beberapa tipe dan sumber pendanaan tersebut harus disesuaikan dengan posisi fase bisnis 

yang dibutuhkan. Berdasatkan Katz & Green (2007), pendanaan yang cocok untuk usaha startup 

yang belum menghasilkan profil dan membutuhkan dana untuk membayar pegawai, suppliers, dan 

bertahan hidup adalah dana dari keluarga, teman, angel investors, lembaga pembangunan, dan 

lembaga inkubator untuk usaha kecil. Setelah usaha sudah mulai berjalan dan menghasilkan 

penjualan, pelaku usaha bisa mendapatkan pendanaan dari pinjaman lembaga keuangan, baik bank 

maupun non-bank. Tentunya mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank maupun 

non-bank memerlukan persyaratan yang lebih banyak dibandingkan pendanaan dari teman dan 

keluarga. 

 Sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat kecil dan salah satu upaya untuk 

memberantas kemiskinan, Pemerintah membuat suatu program untuk membantu pengusaha kecil 

dalam hal permodalan yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemerintah meluncurkan KUR 

(Kredit Usaha Rakyat) pada tanggal 5 November 2007. Sejak diluncurkan,  Pemerintah selalu 

menurunkan tingkat bunga KUR untuk mempermudah pengusaha kecil mendapatkan permodalan. 

Awal mula diluncurkan, KUR memiliki tingkat bunga 22%, lalu turun menjadi 12% di tahun 2015, 

lalu turun lagi menjadi 9% di Januari 2016, dan sudah ada rencana menjadi 7% di tahun 2017.  

Ketentuan umum dalam mengajukan KUR berdasarkan aturan dari Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah ada tiga, yaitu (a) mempunyai usaha produktif yang sudah berjalan 

minimal 6  bulan – 2 tahun, bukan usaha baru; (b) usahanya layak, yaitu mapu memberikan laba 

sehinggan mampu membayar seluruh bunga dan mengembalikan seluruh hutang pokoknya dalam 

jangka waktu yang disepakati; (c) belum bankable, artinya belum memenuhi persyaratan teknis 

perbankan terutama aspek agunan dan legalitas. Menurut data dari Tim Nasional Percepatan 
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Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat ini sudah ada 33 bank yang menjadi bank pelaksana 

KUR, yang terdiri dari 7 bank umum dan 26 bank daerah. 

Walaupun sudah ada 33 bank di Indonesia yang menjadi pelaksana KUR, masyarakat 

pengusaha kecil yang membutuhkan permodalan masih sangat banyak. Hal itu menyebabkan masa 

proses dan waktu tunggu para pengusaha kecil untuk mendapatkan KUR masih panjang dan 

berbelit-belit.  

 Suatu inovasi pendanaan berupa crowdfunding hadir sebagai alternatif pendanaan untuk 

usaha kecil dan menengah dalam sisi permodalan. Dengan perkembangan teknologi dan internet, 

banyak pelaku usaha muda yang membawa ide segar dan inovatif, termasuk untuk bidang 

keuangan. Menurut berbagai macam sumber yang dirangkum oleh Scholz (2015), kelebihan yang 

dimiliki crowdfunding jika dibandingkan dengan pendanaan konvensional, adalah: 

1. Memungkinkan untuk mengukur minat publik sebelum meluncurkan produk baru, 

sehingga dapat memperkirakan bentuk minat publik pada umumnya. 

2. Pendanaan dengan biaya yang sangat murah dan tetap memiliki perusahaan 

sepenuhnya, tidak harus berbagi kepemilikan dengan investor. 

3. Wadah untuk menguji dan memvalidasi ide melalui pendukung awal dengan biaya 

yang hampir nol dan sedikit sumber daya, seperti membuat video presentasi. 

4. Investor pendukung menjadi promotor di jaringannya dan membantu mempromosikan 

projek tersebut di berbagai macam jaringan pribadi yang dimiliki. 

Crowdfunding juga memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan pendanaan 

konvensional, yaitu: 
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1. Kampanye dalam penggalangan dana membuat stress dan dipenuhi oleh gejolak naik-

turun yang menyebabkan pengusaha harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk 

menggalang dana, walaupun belum pasti berhasil. 

2. Banyak proyek lain yang menggalang dana harus berkompetisi untuk mendapatkan 

perhatian dari audiens yang sama pada komunitas platform online tersebut. 

3. Mempublikasikan ide ke umum artinya pesaing  berpotensi untuk bisa mendapatkan 

keuntungan dari informasi public tersebut. 

Kajian Stakeholder/Pemangku Kepentingan 

 Konsep stakeholder atau pemangku kepentingan memiliki sejumlah makna.  Freeman, 

Harrison, Wicks, Parmar, de Colle (2010) merumuskan konsep pemangku 

kepentingan/stakeholder sebagai perorangan atau kelompok yang mampu memengaruhi atau 

terpengaruhi oleh keputusan, kebijakan dan operasi suatu organisasi. Kemudian,  Freeman et al. 

(2010) mengemukakan bahwa ide mengenai konsep pemangku kepentingan adalah menyarankan 

kepada para pengelola organisasi agar memformulasikan dan mengimplementasikan sebuah 

proses yang dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Luaran dari pendekatan ini 

adalah untuk mengatur dan mengintegrasikan hubungan dan kepentingan para pemegang saham, 

karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, investor, organisasi sosial atau lembaga non-

pemerintah, pemerintah yang dapat memberikan dukungan akan keberlangsungan dalam  jangka 

panjang sebuah organisasi atau entitas organisasi bisnis lainnya.  Substansi praktik pemangku 

kepentingan/stakeholder adalah terciptanya  hubungan yang timbal balik untuk saling mendengar, 

memahami kepentingan juga harapan dan tuntutan dari pelaku bisnis dan pemangku 

kepentingan/stakeholder.  Waddock (2006) juga mendefinisi makna penting hubungan pelaku 

bisnis dengan pemangku kepentingan adalah  mengikutsertakan sebuah komitmen untuk saling 
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menguatkan  rasa bertanggung jawab, saling berbagi informasi, dialog yang terbuka dan saling 

menghormati, dan komitmen yang terus menerus untuk berusaha dalam pemecahan masalah. 

Crosby (1991) juga menjelaskan mengenai tujuan analisis penerapan konsep pemangku 

kepentingan  adalah untuk mengidentifikasikan kepentingan siapa yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan keputusan. Identifikasi dalam siapa stakeholder yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan keputusan dilakukan: 

a. Apabila seseorang atau kelompok dalam posisi dapat melemahkan kekuasaan atau 

dukungan politik dari pembuat keputusan atau perusahaan itu sendiri. 

b. Apabila kehadiran atau dukungan dari kelompok dapat memberikan keuntungan secara 

finansial dan atau memperkuat otoritas atau menambah kapasitas pembuat keputusan 

dalam hal pembuatan keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c. Apabila suatu kelompok pemangku kepentingan mampu memengaruhi arah kegiatan 

organisasi. 

 

Terkait dengan crowdfunding, pendekatan stakeholder ini menjadi relevan untuk 

dijelaskan karena setiap elemen dalam pendekatan ini merupakan aktor-aktor pendukung bagi 

terlaksananya operasi sebuah sistem organisasi atau entitas usaha tertentu. Crowdfunding 

merupakan sebuah usaha yang tidak bisa dilaksanakan oleh satu aktor saja, namun perlu adanya 

kerjasama antara semua aktor. Aktor ini terkait dengan investor, organisasi sebagai intermediaries, 

dan konsumen dalam hal ini adalah fundraiser yang membutuhkan pendanaan. Penguatan  

stakeholder ini merupakan bentuk sinergi yang saling membutuhkan dan semua hasil yang didapat 

sebagai luaran akan dikembalikan kepada masing-masing aktor stakeholder.  
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Pendekatan stakeholder dalam crowdfunding menjadi sebuah co-creation yang merupakan 

kombinasi dari semua elemen yang memiliki masing-masing keunggulan. Co-creation ini menjadi 

sebuah sinergi karena merupakan interaksi intensif satu sama lain (Gouillart, 2014). Dalam konsep 

co-creation dengan semua elemen stakeholder, co-creation ini bisa menciptakan banyak hal 

positif. Nasholm dan Blomquist (2015) menunjukkan bahwa co-creation mampu menciptakan 

emotional engagement dari konsumen, konsumen menjadi bagian dari konteks pengalaman, dan 

konsumen menjadi individu yang mencari solusi permasalahan. Artinya adalah masing-masing 

aktor dalam crowdfunding akan memiliki keterikatan emosional untuk bersama-sama 

mengoptimalkan masing-masing peran. Kesuksesan peran masing-masing aktor akan menentukan 

kerjasama dalam mendukung pelaksanaan crowdfunding. Masing-masing aktor juga terlibat 

langsung dalam pengalaman dan berusaha untuk mencari solusi permasalahan yang ada.  

 

Kajian Modal Sosial 

 Modal sosial adalah struktur jaringan kontak individu dan merupakan pola interkoneksi 

antar individu yang terikat satu sama lain (Raider & Burt, 1996). Modal sosial bisa terbentuk dalam 

sebuah hubungan antara individu dan individu yang lain dan bisa diperluas ke jaringan yang lebih 

besar. Jaringan ini semakin besar dan tidak terbatas dalam hubungan antar individu namun bisa 

melebihi dari sistem yang ada.  

 Dengan menguatkan modal sosial akan memudahkan individu untuk mendapatkan 

informasi dari sumber yang luas. Informasi yang didapat cenderung memiliki kualitas yang baik, 

relevansi terhadap kepentingan individu tertentu dan informasi bersifat terkini (Adler & Kwon, 

1999). Ada aspek reciprocity dalam modal sosial. Masing-masing aktor bisa bertukar informasi 
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sesuai dengan kebutuhan yang saling menguntungkan. Untuk para aktor yang terlibat dalam 

jaringan dan memiliki hubungan yang erat, akan memudahkan bagi para aktor untuk saling berbagi 

informasi. Ketika masing-masing aktor ini memiliki hubungan yang baik dan kuat maka akan 

memudahkan bagi aktor yang terlibat untuk bersedia berbagi informasi dan sumber daya yang ada 

(Tomlinson, 2011). Hal ini didorong oleh adanya trust atau kepercayaan dari masing-masing aktor 

untuk menyerahkan informasi satu sama lain. Kepercayaan ini akan memudahkan para aktor untuk 

bekerja sama dan menguatkan solidaritas satu sama lain. Putnam (2000) menguatkan bahwa modal 

sosial akan lebih menghasilkan produktivitas yang tinggi. Sumber daya dari masing-masing aktor 

pendukung akan saling menguatkan dan melengkapi.  

 Nahapiet dan Goshal (1998) merumuskan tiga dimensi modal sosial yaitu dimensi relasi, 

dimensi struktural dan dimensi kognitif. Pertama, dimensi relasi. Kedua, dimensi struktural. 

Ketiga, dimensi kognitif. Dimensi relasi terkait dengan bagaimana individu mengembangkan 

hubungan atau pertemanan dengan pihak lain. Hubungan ini bisa dalam bentuk penghormatan atau 

persahabatan. Dimensi relasi ini juga terkait dengan trust atau kepercayaan, norma bersama, 

kewajiban dan identifikasi bersama (Ariani, 2012). Hubungan ini tentunya berlangsung dalam 

waktu lama karena terkait dengan masalah kepercayaan dan kesediaan berbagi terkait dengan 

norma. Selain, itu adanya hubungan dalam jangka panjang menjadikan masing-masing aktor yang 

terlibat memiliki kesamaan identitas.  

 Dimensi kedua terkait dengan dimensi struktural. Dimensi struktural terkait dengan sistem 

sosial dan jaringan hubungan secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan konfigurasi sosial antar 

individu maupun semua aktor terlibat dalam sistem (Tomlinson, 2011). Dimensi ketiga terkait 

dengan sumber daya yang memiliki kebermaknaan dan diberikan kepada semua aktor dalam 
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sistem. Dimensi kognitif ini terkait dengan bahasa atau kode, nilai, aturan, norma,  yang dipahami 

bersama (Ariani, 2012).  

 Terkait dengan crowdfunding, modal sosial merupakan konsep utama untuk menguatkan 

semua aktor yang terlibat dalam  sistem. Modal sosial menjadikan para aktor yang terlibat dalam 

crowdfunding memiliki komitmen dan ikatan emosional yang kuat. Para aktor baik fundraiser , 

investor dan intermediaries memiliki dimensi relasi yang kuat. Dari sisi intermediaries, para 

individu yang mengelola organisasi memiliki relasi yang kuat dengan investor. Aktor 

intermediaries ini memiliki kemampuan utk mengembangkan kerjasama dan menanamkan 

kepercayaan investor utk memberikan modal kepada fundraiser dalam hal ini pelaku usaha. 

Intermediaries ini juga memiliki trust bagi para pelaku usaha untuk bisa mengelola bisnisnya 

dengan baik. Kemudian, para pelaku usaha atau fundraiser ini juga memiliki trust pada 

intermediaries karena akan memberikan jaminan keuangan yang tidak membebani. 

Kajian Evaluasi Program 

 Kajian evaluasi kegiatan Gandeng Tangan perlu dilakukan untuk menganalisis aspek-

aspek penting terkait dengan manfaat untuk menciptakan kinerja positif dan memberikan implikasi 

bagi pemberdayaan usaha kecil. Dalam melakukan evaluasi ini, penelitian ini menggunakan 

pengukuran yang dikembangkan oleh  Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi 

(OECD). Dimensi untuk kriteria evaluasi meliputi  relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan 

keberlanjutan (Chianca, 2008). 

a. Relevansi. Relevansi berkaitan dengan sejauh mana program ini sesuai dengan prioritas 

dan kebijakan dari target.  

b. Efisiensi. Efisiensi berarti pengukuran output. Hal ini terkait sumber daya dan  biaya untuk 

mencapai program yang ditargetkan.  
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c. Keefektifan. Keefektifan berarti pencapaian tujuan kegiatan. Hal ini juga tentang sejauh 

mana tujuan tercapai dan sejauh mana sasaran program dijalankan.  

d. Dampak. Perubahan pelaksanaan program diharapkan untuk menghasilkan hasil yang 

positif. Hal ini dapat melibatkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan dan 

lainnya.  

e. Keberlanjutan. Ini menyangkut dengan mengukur apakah manfaat suatu kegiatan 

kemungkinan akan terus. Sebuah intervensi program dipandang gagal jika tidak ada hasil 

yang positif setelah program ini dilaksanakan. Keberlanjutan juga penting untuk hasil yang 

berarti tanpa dampak negatif.  

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian & Jenis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), metode deskriptif digunakan untuk 

mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik dari seseorang, fenomena atau situasi. 

Fokus penelititan ini ada pada permasalahan yang menyangkut deskripsi crowdfunding di 

organisasi.  Sekaran dan Bougie (2013) menjelaskan bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan 

data di dalam kata-kata, misalnya transkrip wawancara, transkrip focus group, rekaman video, 

gambar, foto, artikel dan lain sebagainya.  Data kualitatif dalam studi ini dapat datang dari sumber 

data primer maupun sekunder misalnya individu, kelompok, arsip perusahaan, dan internet. 

Metode kualitatif bersifat menyeluruh karena sifatnya yang tidak hanya menggunakan teknik 

pengumpulan data semata, melainkan juga memastikan terdapat hubungan yang dekat antara data 

dengan kondisi lapangan. Metode kualitatif juga berguna untuk memahami masyarakat 
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berdasarkan perspektif dan pengalaman nyata terkait dengan pelaksanaan crowfunding di 

perusahaan beserta para aktor yang terlibat.  

 

Profil Perusahaan 

GandengTangan.org  

 GandengTangan.org adalah platform online di mana masyarakat bisa memberikan 

pinjaman mikro tanpa bunga ke wirausaha sosial, mulai dari Rp 50,000. Secara deskriptif, 

GandengTangan.org adalah website platform crowdfunding berbasis pinjaman (disebut juga 

crowdlending) yang menghubungkan antara crowd (publik/masyarakat) yang ingin memberikan 

pinjaman dana tanpa bunga, dengan pelaku usaha sosial, yang membutuhkan dana pinjaman. 

 Alasan ini didirikan adalah untuk mempercepat pertumbuhan kewirausahaan sosial agar 

dapat memberikan multiplier effect untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya. Wirausaha sosial bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial sebagai bagian dari 

aktivitas bisnisnya. Namun, masalah yang paling sering dihadapi adalah akses ke pendanaan. 

Lebih dari 75% wirausaha sosial di Indonesia masih berada di tahap awal. Sebagian besar belum 

memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pinjaman konvensional dan belum cukup mapan untuk 

mendapat investasi. 

GandengTangan.org memberikan akses ke pendanaan dengan mengajak partisipasi publik 

masyarakat yang peduli melalui penyebaran cerita untuk berkontribusi memberikan pinjaman tulus 

tanpa bunga, secara keroyokan, sebagai alternatif akses pendanaan bagi wirausaha sosial yang 

membutuhkan. Sehingga siapapun dapat berkontribusi memberikan pinjaman, tanpa harus 

memiliki dana yang sangat besar.  
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GandengTangan.org diluncurkan pada tanggal 15 Maret 2015, yang awalnya didirikan oleh 

Betania Jezamin Setiawan dan Nur Roni Dinnurohan, lalu seiringnya berjalan dua orang 

professional bergabung menjadi pendiri yaitu Dhini Hidayati dan Edwin Aldrin Tan untuk 

memperkuat formasi tim. 

Saat ini GandengTangan.org telah menggalang dana lebih dari Rp 250,000,000,  mendanai 

sepuluh usaha sosial, dan memberikan manfaat kepada 3,180 penerima manfaat. 

GandengTangan.org telah melibatkan 525 pemberi pinjaman, menerima 218 aplikasi permohonan 

pinjaman, dan memiliki 2,900 database pengguna. 

 

Kitabisa.com 

Kitabisa.co.id berawal dari ide crowdfunding yang dipresentasikan kepada Rumah 

Perubahan yang didirikan oleh Prof Rhenald Kasali di tahun 2012. Ide ini memiliki idealism sosial 

yang kemudian dikelola dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Konsep ide 

kitabisa.co.id berasal dari gerakan sosial yang ada di Negara barat, yang kemudian dipadukan 

dengan budaya Indonesia yang ketimuran. Kitabisa.co.id sendiri resmi dioperasikan pada tanggal 

6 Juli 2013, dan tercatat sebagai situs yang mengusung crowdfunding sosial pertama di Indonesia. 

Berbicara mengenai idealisme sosial, pendiri Kitabisa.co.id yakni Alfatih Timur yang memiliki 

keprihatinan terhadap isu kemiskinan, sehingga tergerak menjadikan kitabisa.co.id sebagai 

jembatan, antara pihak yang berhasrat menjadi donator dan gerakan sosial yang perlu dukungan 

dari donator. Dalam perjalanannya, KitaBisa tidak hanya melayani proyek sosial, namun juga hal-

hal lainnya, seperti terkait teknologi, kreativitas dan bisnis. Yang menarik adalah KitaBisa akan 

melakukan validasi, pada proyek yang diajukan, sebagai penilaian awal sebelum akhirnya dirilis 

di situs KitaBisa. Lebih jauh lagi, bagi gerakan yang terdanai, wajib mengirimkan laporan 
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keuangan dan laporan kemajuan atas perkembangan proyeknya. Metode monetisasi juga 

dipraktikkan di KitaBisa, dimana KitaBisa mengambil potongan sebesar lima persen, dari setiap 

proyek yang bisa terealisasi, atau dengan kata lain ini tidak berlaku pada proyek yang tidak 

terealisasi (dan potensi proyek yang tidak terealisasi sebenarnya sudah tersaring pada saat validasi 

sebelum naik tayang ke situs). Proyek yang diwadahi oleh KitaBisa dan memiliki nilai terbesar 

adalah pada saat proyek SaveMaster di tahun 2014, sebesar Rp. 137.091.557,00 (dari target Rp. 

150.000.000,00) yang merupakan proyek penyelamatan Sekolah Masjid Terminal Depok, yang 

bertahun-tahun membina anak jalanan menjadi siswa berprestasi bahkan beberapa diantaranya 

berhasil mendapatkan beasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri. Selain SaveMaster, proyek sosial 

lainnya yang telah dilakukan melalui KitaBisa antaralainnya adalah: 1) pengadaan bus keliling 

donor darah PMI, 2) pengiriman buku untuk anak-anak papua, 3) donasi pohon TELAPAK di 

Sulawesi Tenggara), 4) Anak Cibuyutan Jelajah Kampus, 5) pembagian parsel Ramadhan untuk 

masyarakat mantan penderita kusta di Sitanala Tangerang, 6) perpustakaan keliling di Sumedang, 

dan 7) pemberdayaan perempuan bersama Dreamdelion Bandung. 

 

Blueprint Pertanyaan 

Blue print untuk pertanyaan terkait dengan pengelolaan organisasi sebagai berikut. 

1. Alasan pendirian organisasi. 

2. Motivasi para pendiri organisasi. 

3. Faktor yang mendorong terbentuknya organisasi. 

4. Peran masing-masing aktor yang terlibat aktif dalam organisasi. 

5. Platform organisasi. 

6. Sumber pendanaan. 
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7. Pengelolaan dan menjaga hubungan antar aktor di organisasi. 

8. Faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan organisasi terkait kemampuan mengelola 

hubungan antar aktor, penguatan trust dan nilai-nilai kebersamaan, dan kerjasama antar 

aktor.  

9. Evaluasi kinerja GandengTangan terkait dengan relevansi, efisiensi, keefektifan, dampak, 

dan keberlanjutan. 

Pengumpulan Data 

Data  yang  digunakan   dalam analisis penelitian ini  adalah data yang dapat menjawab 

permasalahan apa yang  diangkat,  ruang  lingkup  dan  tujuan  dari penelitian.  Untuk mengoleksi 

data, studi ini menggunakan wawancara. Wawancara  yang  dilakukan  adalah wawancara  

mendalam  namun  penggunaannya  tidak  seketat  wawancara  terstruktur tetapi tetap  

menggunakan  pedoman wawancara. 

 

Narasumber 

  Narasumber yang sesuai dengan kriteria tersebut dan ditetapkan oleh penulis sebagai 

narasumber tunggal dalam studi ini adalah pendiri GandengTangan.org yaitu Betania Jezamin 

Setiawan dan Kitabisa.org. yaitu Alfatih Timur. Para pendiri organisasi tersebut yang bertanggung 

jawab langsung terhadap pengelolaan organisasi. Pemilihan narasumber ini berdasar pada 

kompetensi narasumber sebagai pengelola yang berwenang dalam memberikan informasi yang 

tepat dan akurat sehubungan dengan data-data yang diperlukan oleh peneliti mengenai strategi 

organisasi  dalam mengelola organisasi.  
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Analisis 

1. Meringkaskan data. Aktivitas ini merupakan proses yang dilakukan untuk menyeleksi, 

memfokuskan, abstraksi dan mentransformasikan data yang ada dari hasil wawancara, 

dokumen atau bahan empiris lainya. Proses ini adalah bagian dari analisis kualitatif 

sebagai bentuk organisasi  data agar dapat dibuat suatu kesimpulan. 

2. Menampilkan data. Penampilan data berupa  hasil wawancara yang merupakan 

jawaban narasumber untuk menguatkan argumen. Tahapan ini dilakukan dengan 

maksud agar analisis sebuah konsep dapat menjadi lebih terfokus. 

3. Membuat kesimpulan. Aktivitas ini merupakan penafsiran dari seluruh pendapat yang 

disampaikan oleh narasumber. Penjelasan atas data tersebut diupayakan untuk dapat 

menguatkan informasi dan pengembangan dari konsep yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK STUDI KASUS GANDENG TANGAN 

 

Demografi dan Profil  
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Gagasan dan konsep untuk mendirikan Crowdlending Platform bernama GandengTangan 

tercetus oleh Jezzie Setiawan bersama Nur Roni Dinnurohman pada bulan September 2014. 

Namun pada saat itu Jessie belum bisa mewujudkan dan menjalankan organisasinya ke dalam 

bentuk website atau online. Pada bulan Februari 2015, Jezzie berhasil mendapat seed funding dari 

sebuah Foundation. Dari dana yang telah didapat akhirnya GandegTangan mulai dapat merekrut 

beberapa pekerja part time untuk web designer, content specialist dan digital marketing campaign. 

Setelah berhasil mengumpulkan sekitar dua belas karyawan akhirnya GandengTangan resmi 

diluncurkan pada bulan Maret 2015. Berikut wawancara dengan Jezzie terkait awal mula launching 

GandengTangan: 

“Awal mula ide untuk mendirikan GandengTangan itu muncul pada tahun 2014 bulan 

September, hanya itu baru kayak konsepnya dan develop websitenya. Tadinya mau 

launching sekitar bulan November atau Desember 2014 tapi karena molor akhirnya 

launching bulan Maret 2015. Saat set up perusahaan di tahun 2014 itu baru ada dua orang 

saja, saya dan Nur Roni Dinnurohman. Pada bulan Februari 2015 kita sudah dapat seed 

funding dari sebuah foundation, dimana seed funding ini digunakan untuk biaya 

operasional setiap bulannya. Setelah mendapat dana ini, barulah kita merekrut beberapa 

karyawan part time seperti web designer, content specialist dan digital marketing 

campaign. GandengTangan sempat memiliki 12 orang karyawan, rata-rata freelance gitu 

jadi sering ganti-ganti orangnya tapi sekarang yang tetap tinggal 9 orang saja.”  

 

Adapun tujuan didirikannya platform GandengTangan ini adalah untuk menjembatani 

antara masyarakat Indonesia yang peduli dan ingin berkontribusi untuk perubahan dengan para 

social entrepreneur dan wirausaha mikro dan kecil yang sedang berjuang untuk memperbaiki taraf 

hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kemudahan teknologi yang sudah dapat 

dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia, GandengTangan ingin mengajak masyarakat untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan sosial tanpa harus beranjak jauh dari tempat tinggal. 

Berikut wawancara dengan Jezzie mengenai visi dan misi dari GandengTangan: 

“Sebenarnya misi besarnya adalah pengen no poverty gitu. Visinya awalnya dulu agak 

luas cakupannya yaitu solving social problems and environmental problems not using by 
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donation but by empowerment and independent entrepreneurship. Sekarang visinya agak 

dipersempit walaupun ujungnya adalah no poverty. Visinya sekarang adalah accelerate 

improvement of people's life by entrepreneurship.”  

 

Pada awal berdiri, GandengTangan yang berinisiatif sendiri mencari para pelaku social 

entrepreneur yang proyek usahanya ingin didanai. GandengTangan sangat selektif dalam memilih 

penerima bantuan, dimana GandengTangan hanya akan mendanai social entrepreneur yang benar-

benar memiliki misi sosial untuk memberikan value dan dampak positif bagi masyarakat. 

GandengTangan berusaha merangkul inkubator-inkubator social entreprise seperti UnLtd 

Indonesia, British Council, Ashoka Indonesia dan KEHATI guna mendapatkan data dan informasi 

para pelaku social entrepreneur yang ada di Indonesia dan membutuhkan dana untuk berkarya. 

Hasilnya, pada awal berdiri GandengTangan berhasil mendapatkan lima proyek usaha social 

entrepreneur yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai penerima dana, walaupun pada 

akhirnya hanya tiga yang berhasil terdanai.  

Pada akhir tahun 2015, GandengTangan berhasil masuk tiga besar pemenang The 

NextDev 2015 Telkomsel, sehingga GandengTangan banyak diundang ke acara talkshow di 

beberapa stasiun televisi, seperti acara Kick Andy, Indonesia Morning Show, Sarah Sechan, 

Tonight Show, dan Big Bang Show. Bahkan profil GandengTangan juga banyak diliput oleh 

beberapa media massa. Sejak saat itulah, GandengTangan mulai dikenal oleh masyarakat di 

Indonesia. Banyak wirausahawan yang mendaftar untuk meminjam dana dari GandengTangan.  

Setelah berdiri kurang lebih dari satu tahun, sudah ada sekitar 450 applicant yang 

mendaftar sebagai peminjam dana, namun hanya sekitar 10% saja yang memenuhi syarat sebagai 

social entrepreneur. Maka dari itu, sekarang yang menjadi target penerima bantuan 

GandengTangan tidak hanya para social entrepreneur, namun juga Unit Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang turut berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

“Kalau penerima dananya sekarang kita perluas, tadinya awalnya kan penerima 

dananya hanya social entrepreneur, dimana setiap usaha yang diajukan ditanya dulu 

misi sosialnya apa. Jadi misalnya saya usahanya fotocopy, nah itu gak bisa, pokoknya 

harus ada tujuan sosialnya. Nah tapi karena dari 450 pendaftar ternyata hanya sekitar 
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10% saja yang murni social entrepreneur. Maka dari itu sekarang kita perluas penerima 

dananya, selain social entrepreneur bisa juga UMKM yang memberikan lapangan 

pekerjaan, setidaknya memberikan dampak positif bagi masyarakat.”  

 

Saat ini GandengTangan memiliki sembilan karyawan Dimana Jezzie Setiawan sebagai 

Founder dan Chief Executive Officer (CEO), Nur Roni Dinnurohman sebagai Founder dan Chief 

Technology Officer (CTO), Edwin Aldrin Tan sebagai Co-Founder dan Chief Finance Officer 

(CFO), Dhini Hidayati sebagai Co-Founder dan Head of Partnership and Business Development, 

Agrita Widiasari sebagai Content Manager, Jumrotin sebagai Graphic Designer, Achmad Syafii 

sebagai UI/UX Designer, Primadita Rahma sebagai Content Writer dan Oki Nurkholis sebagai 

Social Media Administrator and Customer Service. 

GandengTangan memiliki sistem untuk menyeleksi proposal usaha yang layak untuk 

didanai oleh publik dan jaringan yang dimiliki oleh wirausaha tersebut. Langkah pertama yang 

harus dilakukan oleh peminjam yang ingin mendaftarkan usahanya adalah dengan meng-upload 

kartu identitasnya. Hal ini ntuk membuktikan bahwa yang mengajukan pinjaman merupakan nama 

seseorang yang terdaftar secara resmi secara hukum di Indonesia. Tahap selanjutnya,   peminjam 

juga harus memberikan pinjaman pertama kali ke proposal usaha lain sebelum mengajak orang 

untuk memberikan pinjaman kepada proyek usahanya,. Hal ini bertujuan agar peminjam mengerti 

bagaimana cara memberikan pinjaman, sehingga bisa mengajak orang lain, dan agar peminjam 

juga merasakan kedudukannya sebagai pendana. Setelah itu, peminjam juga wajib memiliki 

rekomendasi atau testimoni dari endorser (pendukung), yaitu pihak yang mau memberikan 

pendapat dan rekomendasi mengenai usaha dan kepribadian dari peminjam dan tidak memiliki 

kepentingan apa pun terhadap peminjam. Rekomendasi ini disarankan diberikan oleh organisasi 

atau orang-orang yang memiliki misi dan isu yang sama dan memiliki reputasi yang baik, seperti 

Tokoh Masyarakat, Asosiasi Pecinta Alam, Lembaga Sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, 

sebelum meminta dana dari dari publik, peminjam juga harus mengumpulkan dukungan pendana 

di awal dengan meminta bantuan dari jaringan-jaringan di sekitar peminjam dengan minimal 10 

orang pendana untuk memberikan pinjaman kepada proposal usaha minimal sebesar Rp 50.000. 
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Total dana pinjaman yang telah terkumpul saat ini adalah sekitar Rp. 400.000.000, 

dimana sudah ada enam belas unit usaha yang telah berhasil terdanai yang dapat dilihat pada tabel 

1, dan empat puluh dua unit usaha yang masih berusaha mengumpulkan dana pinjaman dari publik.  

Tabel 1. Unit Usaha Yang Telah Berhasil Terdanai 

No. Nama Unit Usaha Dana 

1 Agradaya: Petani-petani Muda Memberdayakan Ibu-Ibu Desa Sendangrejo Rp. 25.000.000 

2 Mama Tata: Penyelamat Sorgum di Flores Rp. 15.000.584 

3 
Komodo Water: Menyediakan Air Minum Bersih Untuk Penduduk 

Kepulauan Komodo 
Rp. 30.694.618 

4 
Timba: Jembatan Antara Pengrajin Lokal di Bantul dengan Desainer Muda 

Kreatif 
Rp. 10.000.000 

5 
Komunitas Agus Lele Booster: Pemberdayaan Warga Desa Banywangi 

oleh Ekonomi Lokal 
Rp. 16.000.000 

6 Du’Anyam: Membantu Ibu dan Bayi Lewat Anyaman Lontar Rp. 16.670.151 

7 
Assalam Argo Industri: Usaha Jamur, Membuat Ibu-Ibu TKW Pulang 

Kampung ke Cianjur 
Rp. 23.871.533 

8 Pelangi Viridis: Mengupayakan Nelayan Kerang Yang Lebih Sejahtera Rp. 16.375.002 

9 
Sun Creativity Studio: Menyeimbangkan Kreativitas Anak di Era 

Teknologi 
Rp. 21.925.303 

10 
Pioner: Merawat Makanan Tradisional, Menyelamatkan Petani Kedelai 

Organik 
Rp. 17.000.855 

11 Aquatic Tropish Farm : Harapan Persediaan Ikan di Kutai, Kalimantan Rp 10.570.670 

12 Desy Catering: Karya Resep Dari Keterbatasan Rp. 20.722.206 

13 
Iyas Lele: Meluaskan Dampak, Memperkuat Usaha Masyarakat Desa 

Banten 
Rp. 20.000.000 

14 
Mr. Heri: Bisnis Sepatu Online Menyokong Keberlangsungan Les Bahasa 

Inggris Murah di Surabaya 
Rp. 5.000.121 

15 Es Krim Raja Ubit : Usaha Perempuan Leupung, Aceh, Untuk Keluarga Rp. 10.000.100 
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16 
Bank Sampah Sejahtera: Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Sampah di 

Jepara 
Rp. 15.000.100 

 

Sama seperti start-up lainnya, GandengTangan juga memiliki beberapa kendala dalam 

mengelola perusahaan. Berikut hasil wawancara dengan Jezzie mengenai kendala internal yang 

dihadapi GandengTangan:  

“Dari sisi internal sendiri karena minimnya sumber daya manusia yang ada sehingga 

GandengTangan masih mengalami kerepotan  dalam hal information technology 

development, seperti update layout, content, grafis dan informasi baru di dalam situs 

GandengTangan.”  

Sementara itu public trust merupakan kendala yang muncul dari sisi eksternal. Public 

trust ini mengarah kepada masalah regulasi. Muncul beberapa pertanyaan dari masyarakat 

mengenai aspek legalitas hukum yang dimiliki GandengTangan untuk mengumpulkan dana dari 

publik. Berikut hasil wawancara mengenai kendala eksternal GandengTangan: 

“Ya kalau kendala dari eksternal itu masalah public trust dimana lebih mengarah ke 

regulasi, lebih ke ini…apa namanya, loh emang legalitasnya apa? Kok bisa menghimpun dana 

masyarakat? menghimpun dana public? Emangnya sidah dapat izin pembiayaan, atau sudah 

dapat izin dari OJK? Kalau aku sendiri berhubungan dengan OJK, kayak ketika launching kita 

undang OJK dan kita juga meminta testimoni dari OJK, ada videonya di youtube kok testimoninya. 

Saat ini OJK belum punya legalitas untuk crowfunding. Paling yang penting bagi OJK adalah 

adanya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik terutama si pendana. Kalau 

GandengTangan semdiri saat ini secara legalitas memiliki 2 badan hokum yaitu Yayasan dan 

Perseroan Terbatas.”  

Sebagai wirausaha sosial, GandengTangan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 

dua badan hukum, yaitu: 

1. Yayasan Gandeng Tangan Indonesia, sebuah lembaga yang menjadi penyelenggara layanan 

Crowdlending Platform (pinjaman gotong royong). Seluruh dana dari publik yang nantinya 

dipinjamkan akan masuk ke dalam rekening lembaga ini. Yayasan Gandeng Tangan Indonesia 
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memiliki Dewan Pengawas yang terdiri dari tiga orang yaitu, seorang Ekonom Indonesia, 

Prof.Dr. Emil Salim, dan Pendiri Bank Tani, Masril Koto, serta Roni Pramaditia yang juga 

menjabat sebagai Head of Medco Foundation. 

2. PT. Kreasi Anak Indonesia, yang menjadi pembuat, pengembang, dan pengelola website 

GandengTangan.org. Perusahaan ini menerima biaya jasa atas pekerjaannya dalam membuat, 

mengembangkan, dan mengelola website GandengTangan.org.  

Yayasan Gandeng Tangan Indonesia  merupakan lembaga yang didirikan dalam bentuk 

badan hukum berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan  memiliki Surat Izin Operasional atau 

Kegiatan Yayasan dan Tanda Daftar Yayasan sesuai dengan peraturan Hukum Republik Indonesia. 

Lembaga ini tidak diatur oleh atau dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia 

karena bukan merupakan penyelenggara jasa keuangan. Lembaga ini memfasilitasi kegiatan 

pinjam meminjam dengan bunga 0% melalui situs GandengTangan.org, yang bertujuan untuk 

memberikan akses pendanaan pada usaha sosial dan usaha mikro dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Dana yang ditempatkan di rekening GandengTangan tidak akan dianggap dan 

bukan merupakan simpanan yang diselenggarakan oleh lembaga seperti diatur dalam Peraturan 

Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Lembaga bekerja sama dengan PT. Kreasi 

Anak Indonesia (Perusahaan) sebagai pembuat dan pengelola situs GandengTangan.org. Lembaga 

dan Perusahaan tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua 

Informasi yang ada di dalam situs Lembaga akan disimpan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang 11/2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan PP No 82/2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Syarat dan Ketentuan Lembaga, dan 

Pencatatan Data Personal Lembaga. Yayasan Gandeng Tangan Indonesia dan GandengTangan.org 

secara aktif selalu berkomunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar kegiatan yang 

dijalankan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan nasional.  

Selain itu kendala public trust juga mengarah kepada kepercayaan para pendana terhadap 

ketepatan pengembalian dana yang telah dipinjamkan. Berikut hasil wawancara dengan Jezzie 

mengenai kendala ketepatan pengembalian dana yang dipinjam: 

“Public trust juga berkaitan dengan kepercayaan pendana, tau dari mana si peminjam 

akan pasti mengembalikan uangnya? Akhirnya sekarang GandenTangan 

menanggulanginya dengan kerjasama dengan koperasi lokal seperti Baitul Maal wat 
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Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT). Usaha mereka kan mengarah ke 

mikro, nah jadi nasabahnya adalah nasabah mereka. Jadi mereka yang cari dan 

scanning. Kalau sudah dapat, mereka share ke kita namanya, cerita dan foto-fotonya. 

Lalu kita yang publish terus nanti ketika berhasil terdanai, kita kasih dananya lewat BMT 

dan yang nagih ke nasabahnya adalah BMT itu sendiri.”  

 

Maka dari itu untuk mengurangi kendala ini, GandengTangan juga mulai melakukan 

kerjasama dengan lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri 

Terpadu (BMT), dimana BMT memiliki tujuan melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama 

dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Peran 

GandenTangan disini hanya menyediakan sarana dalam mencari pendana. Sementara BMT sendiri 

yang bertugas menyeleksi para nasabahnya yang memenuhi kriteria sebagai penerima dana dan 

BMT juga yang akan bertugas mengawasi penggunaan dana dan pengembalian dana.  

Walaupun GandengTangan memiliki misi sosial tetapi tetap juga memiliki kompetitor, berikut 

hasil wawancara mengenai kompetitornya: 

“Kita juga kalau ditanya direct competitor siapa itu bingung. Tapi entah mengapa orang 

selalu bilang KitaBisa, padahal kan kalau KitaBisa itu kan sosial ya, gak bisnis kan, 

sedangkan GandengTangan ini kan khusus usaha.  Cuma KitaBisa memang 

crowdfunding paling sukses sih saat ini. Nah, kalau kompetitor yang lebih nyambung itu, 

either yang bener-bener komersil kayak Modalku sama Investree, atau yang lebih mirip 

itu Amartha. Tapi Amartha ini dia berawal dari lembaga keuangan mikro offline. Jadi 

Amartha ini, mikro offlinenya sudah 5 tahun berjalan, jadi sudah punya nasabah sekitar 

20.000 gitu. Nah sekarang Amartha ini di-online-in, bentuknya Syariah Compliance juga 

dan dia juga sudah punya nasabahnya yang offline tinggal dimasukin ke online terus 

sifatnya investasi bagi hasil jadi menarik untuk si pendana. Kalau Amartha ini sudah 

punya koperasi offline, kalo GandengTangan kan gak punya koperasi jadi kita kerja sama 

dengan BMT.”    
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Alasan Pendirian 

Jezzie Setiawan adalah seorang alumni dari School of Business and Management Institut 

Teknologi Bandung (SBM-ITB). Setelah lulus kuliah pada tahun 2009, kecintaan Jezzie kepada 

dunia  finance (keuangan) membawanya diterima bekerja di salah satu Bank terkemuka di Jakarta. 

Pada tahun 2011, Jezzie memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di University of Exeter, 

Inggris dengan mengambil studi Financial Analysis and Fund Management. Ketika menjalani 

studi di Inggris inilah, Jezzie menemukan sebuah jurnal penelitian yang mengatakan bahwa pada 

tahun 2030 Indonesia akan menjadi Negara terbesar ketujuh di dunia mengalahkan Inggris dan 

Jerman. Selain itu Jezzie juga mendapatkan jurnal penelitian yang menyebutkan bahwa lebih dari 

50% penduduk di Indonesia berpenghasilan kurang dari 2 USD dan ternyata hanya 0,01% 

penduduk Indonesia yang mampu malanjutkan studi di luar negeri. Hal inilah yang membuat 

Jezzie bertekad untuk memberikan dampak positif bagi Indonesia setelah lulus kuliah di Inggris. 

Jezzie berambisi untuk ambil bagian mewujudkan Indonesia menjadi Negara terbesar ketujuh di 

dunia pada tahun 2030 sesuai dengan apa yang telah dikatakan dalam jurnal penelitian. Berikut 

hasil wawancara dengan Jezzie mengenai motivasi dan inspirasinya: 

“Pas lagi nyusun thesis di University of Exeter, kan baca-baca riset penelitian. Waktu itu 

pas dapet riset McKinsey yang mengatakan bahwa di tahun 2030 Indonesia bakal jadi 

Negara terbesar ketujuh didunia dan mengalahkan Inggris dan Jerman. Nah, pas itu kan 

lagi kuliahnya di Inggris, hah bagaimana bisa Indonesia lebih bagus daripada Inggris? 

Gak mungkin gitu. Ini alasannya dari mana sih. Katanya dari demografi lah, pertumbuhan 

ekonomi yang 6%, growth GDP. Tapi di lain sisi, dapat juga data yang aku baru tahu juga 

bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia itu hidupnya di bawah 2 USD. Nah itu 

bagaimana bisa? 2USD dapat apa? Beli kopi aja 3,6 USD sedangkan itu 2 USD buat satu 

keluarga. Aku kira gak separah itu. Parah banget nih Indonesia. Dan ternyata juga yang 

bisa kuliah ke luar negeri hanya 0,01% dari penduduk Indonesia. Terus kayak ya melihat 

teman-teman yang pulang kuliah dari luar negeri terus kerja sama orang lain itu sayang 

banget, padahal dia sudah punya kesempatan 0,01% dibanding dengan orang lain. Kalau 

dia tidak memberikan impact bagi negaranya kayak rugi aja gitu. Terus aku berpikir, wah 

tahun 2030 aku kan umur 40 tahun. Tahun 2030 apakah Indonesia bisa menjadi Negara 

terbesar ketujuh itu kan generasi aku yang tentuin, oh ya udah kalo gitu aku pengen ambil 
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bagian buat Indonesia, tapi belum tahu mau ngapain. Waktu itu mikirnya ya udah berkarir 

dulu, baru nanti bikin social foundation kayak sekolah atau yayasan.”  

 

 Setelah lulus kuliah di Inggris, Jezzie kembali ke Indonesia dan sempat pergi ke Halmahera 

Selatan mengunjungi teman Indonesia Mengajar dan ikut menjadi volunteer. Setelah selesai 

menjadi relawan di Indonesia Mengajar, Jezzie sempat bekerja di sebuah Perusahaan Sekuritas 

selama kurang dari setahun hingga akhirnya bertemu dengan Ananda H. Siregar dan Nur Roni 

Dinnurohman di Turun Tangan Movement. Ide untuk membentuk GandengTangan muncul ketika 

Jezzie berdiskusi dengan Nur Roni. Nama GandengTangan sendiri memiliki filosofi bahwa dengan 

bergandengan tangan ketika satu maju maka yang lain ikut maju, ketika satu jatuh maka yang lain 

akan membantu berdiri.  

Saat ini telah banyak bermunculan social enterprise (perusahan/yayasan sosial) yang 

ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat. Banyak pelaku social enterprise yang siap 

untuk berkarya namun tersandung oleh kendala financial yang memperlambat tujuan untuk 

mencapai perubahan sosial. Tidaklah mudah untuk mendapatkan pendanaan dari investor. 

Sementara pinjaman dari bank pasti memiliki suku bunga yang tinggi, bahkan terkadang 

membutuhkan banyak persyaratan dengan jaminan atau agunan. Beranjak dari permasalahan inilah 

GandengTangan dibentuk untuk mengajak masyarakat bersama-sama membantu social enterprise 

dalam bentuk pinjaman tulus tanpa bunga secara gotong royong demi menciptakan dampak baik 

bagi Indonesia.  

 

Model Bisnis 

 

Kegiatan utama dari GantengTangan adalah mencari pendana dan penerima atau pengguna dana. 

Berikut hasil wawancara mengenai kegiatan utama GandengTangan: 

“Kegiatan yang utama ya itu intinya cari pendana dan penerima dana. Cuma karena 

mencari pendana tanpa bunga itu susah, jadi ya akhirnya berbagai macam dilakukan. Ya 

itu bikin workshop atau event terus deal sama koperasi lokal supaya orang yang 

mendanai merasa aman, oh ini duitnya dijamin balik karena adanya koperasi lokal ini. 
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Dulu approach CSR company, tapi ya belum ada yang tembus. Dulu pernah Samsung 

ajak ketemu tapi melihat website readiness nya, karena website kita kurang maksimal ya 

belum bisa menarik company. Ya itu, sekarang fokusnya di IT nya, karena ketika website 

readiness oke, ya akan menarik banyak orang dari mulut ke mulut.” 

 

Dari awal berdiri hingga saat ini GandengTangan masih belum dapat menghasilkan profit 

yang optimal. Pada awal berdiri GandengTangan mendapatkan seed funding dari salah satu 

Foundation di Indonesia sebesar tiga puluh juta rupiah setiap bulan. Dana tersebut digunakan 

untuk biaya operasional dan gaji karyawan GandengTangan. Berikut wawancara mengenai 

struktur pengelolaan biaya dan sumber revenue GandengTangan:  

 

“Kita ambil 5% dari setiap project yang berhasil terdanai untuk biaya operasional 

GandengTangan. Pas awal berdiri kita dapat seed funding dari sebuah foundation 

sebesar tiga puluh juta rupiah tiap bulan buat operasional. Dana tersebut dikasih sebagai 

contribution buat GandengTangan. Tapi mulai Agustus 2016 ini dana tersebut sudah 

menjadi pinjaman atau comfortable loan. Nanti ketika GandengTangan sudah 

mendapatkan revenue yang optimal, dana ini berubah menjadi saham.” 

 

GandengTangan berdiri dengan konsep bisnis model zero person interest loan, dimana 

fokus terhadap social entrepreneurship. Namun ternyata, dari pihak investor pun mengajukan 

perubahan bisnis model GandengTangan. Berikut wawancara mengenai bisnis model 

GandengTangan: 

 

“Nah, investor ini ketika mereka minta saham tadi, minta share itu sebenarnya mereka 

pengen bisnis modelnya diubah, kayak zero persen interest loan itu belum bisa jalan, 

kalau kita kan referensinya KIVA, mungkin kalau KIVA itu kan global jadi orang-orang 

di sana sudah lebih social awareness, nah banyak yang ngusulinnya itu kayak lending 

with benefit, dibandingin duitnya balik mendingan dikasih barang gitu. Misalnya dari 

petani kopi dapat berapa kilo hasil kopi, atau dari perajin tenun. Tapi kan gak semuanya 

produknya itu kece. Apa mereka mau menerima produk yang kece, misalnya kayak lele. 

Terus di satu sisi juga kalau dikasih barang bearti kan digratisin buat pendana gitu kan, 
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misalnya perajin tenun butuh dua puluh juta, terus ada sepuluh orang pendana kasih dua 

juta, ya udah berarti kain tenunnya buat sepuluh orang pendana itu gratis. Nilai kain nya 

itu kan dua puluh juta, berarti dia sama aja kerja tapi gak dapet duitnya dong, sama aja 

kayak melunasi hutangnya gak dicicil tapi langsung lunas gitu. Mungkin ya gak bisa jalan 

ke borrowersnya. Emang banyak yang nyuruh bisnis modelnya diubah, tapi apa usul 

mereka ketika digodok lagi kayak susah diimplementasikan. Itu kan dari sudut pandang 

pendana, memang lebih menarik karena dapat barang. Nah dari sudut pandang 

peminjam emang mau kasih barang gratis.” 

 

 

Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan oleh GandengTangan adalah melakukan kerja 

sama dengan koperasi lokal, seminar atau workshop. Selain itu, GandengTangan juga 

memanfaatkan promosi dan iklan melalui google ads dan facebook ads yang secara gratis 

diberikan kepada seluruh Non-Governmental Organization (NGO).  

Indikator kesuksesan GandengTangan adalahh manfaat atau impact yang telah dihasilkan 

dari sebuah proyek usaha, misalnya menambah lapangan pekerjaan. User Growth juga menjadi 

indikator kesuksesan bagi GandengTangan. Dengan bertambah pendana dan penerima atau 

pengguna dana maka berarti GandengTangan telah berhasil mengajak Masyarakat Indonesia untuk 

saling bergandeng tangan menciptakan value yang positif bagi Indonesia.  

 

 

“Jadi di start up itu ada dua orientasi, revenue atau growth. Ketika mementingkan 

revenue maka akan sacrifice growth, misalnya Start up A dan Start up B sama-sama 

jualan tiket. Profitnya start up A lebih besar dari start up B karena starp B ini gak ambil 

untung sama sekali tapi start up B ini user growth nya lebih besar dari start up A.” 

 

“Revenue stream yang lain rencananya dari blog, blognya itu kan agak terpisah dari 

website. Nah di blog nya itu paling dipasang advertisement.” 

 

“Kalau bisa sih 10 tahun mendatang itu udah bisa kasih impact kayak pengurangan 

persentase poverty gitu, tapi semoga bisa IPO juga ya….hehehehe” 
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Di awal berdiri, semua progress usaha yang telah terdanai dilaporkan oleh 

GandengTangan kepada para pendana. Tetapi setelah setahun ini, ketika ada perubahan website 

dan perubahan borrowers guidance, semua peminjam wajib melaporkan perkembangan proyek 

usahanya lansung kepada para pendananya. 

 

“Setiap usaha yang berhasil terdanai, setelah 6 bulan berjalan wajib memberikan 

laporan bagaimana implikasi atau impact mereka.” 

 

“Semua peminjam itu bisa langsung posting progress update projectnya di profilnya 

masing-masing dan itu setiap ngepost sudah otomatis terkirim ke email pendana nya. 

Jadi laporan progress updatenya langsung dari peminjam ke pendana, bukan dari kita. 

Makanya di borrows guidelinenya itu kita nyuruh mereka harus mengucapkan terima 

kasih kepada semua pendana ketika pertama kali usaha berhasil terdanai. Ketika barang 

atau asset sudah dibeli langsung difoto dan diposting, dikasih tahu ke pendana. Tapi ya 

itu, ada yang rajin banget update, tapi ada yang belum pernah update.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberlangsungan Usaha 

Sampai saat ini, pengelolaan dana-dana yang telah didapat dari pendana cukup terbatas disalurkan 

kepada peminjam GandengTangan saja.  

“Dana dari pendana ya langsung tersalurkan, tapi sebenarnya dananya itu kan numpuk 

di kita. Itu bisa diapain gitu, didepositoin, diinvestasiin, tapi gak tau itu boleh apa nggak. 

Mereka kan kayak punya dompet virtual gitu ya, sebenarnya sudah disalurkan ke kita 

tapi baru masuk ke dompetnya dia, belum ke project. Nah kalau dikelola gitu kan bisa 
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dapat revenue tambahan, tapi kayaknya sih gak boleh. Malahan aku pengennya kita gak 

bisa intervensi rekening ini karena rekening ini adalah dana-dana mereka.” 

 

Untuk ke depannya, GandengTangan sudah memiliki alternatif sumber revenue. GandengTangan 

berencana ingin melakukan kolaborasi antara UMKM dengan beberapa platform ecommerce. 

Karena pada dasarnya UMKM juga butuh market ascess untuk menjual produknya. Berikut ini 

hasil wawancara: 

 “Ini ada beberapa alternatif yang dibahas bersama tim, pengennya itu nanti kedepannya 

kayak bagi hasil, syariah compliance karena si Nur Roni itu Islami banget dia, gak mau 

pakai bunga. Lalu kayak si UMKM itu kan tidak hanya tentang permodalan, tapi mereka 

juga butuh market access. Nah, ada wacana apakah kita bikin satu kanal ecommerce buat 

mereka jualan nanti pendana bisa dapat diskon 50% buat produk-produknya si 

peminjam. Tapi itu kan berarti kita bikin ecommerce sendiri, jadi ribet juga. Satu jualan 

projectnya crowdfunding, yang satunya ecommerce. Nah, atau kerja sama dengan 

marketplace yang sudah ada aja gitu. Misalnya kerjasama dengan Bukalapak. Jadi 

peminjam yang ada di GandengTangan diwajibkan promosi atau jualan online ke 

Bukalapak. Dan juga nasabah BMT ternyata baru jualan offline. Nah ini kan bisa jadi 

kolaborasi antar social enterprise. Nah jadi nantinya pendana bisa dapat diskon 50% 

jika beli produk-produk peminjam GandengTangan yang ada di Bukalapak.” 

 

Sebagai start up, GandengTangan juga memiliki kekhawatiran untuk menjaga sustainability nya. 

Sudah banyak platform crowdlending yang sejenis dengan GandengTangan bermuculan satu per 

satu. Bukan tidak mungkin, para pendatang baru bisa saja bisa lebih berkembang pesat jika 

GandengTangan tidak mampu berinovasi dengan cepat dan memberikan sesuatu yang menarik 

bagi para pendana dan peminjam. Berikut hasil wawancara terkait kekhawatiran GandengTangan 

di masa yang akan datang: 

 “Kalau dari omongan orang-orang kan GandengTangan ini prospeknya gede, bisa 

kemana-mana. Tapi kita sadar ini gak ada benefitnya buat lendersnya selain impact 
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selain laporan. Berapa banyak orang yang mau laporan dan impact. Tapi jika bentuknya 

barang, bentuknya bunga, bentuknya diskon, yang mana yang paling efektif juga masih 

dicari dulu. Khawatirnya ini, kalau semakin lambat, semakin banyak muncul orang yang 

idenya mirip dengan GandengTangan tapi dia benefitnya lebih gede buat si pendana jadi 

dia lebih cepet growthnya. Ya sebenarnya lebih ke cepet-cepetan berinovasi.” 

 

Apakah ada keluhan dari lender atau borrower selama ini? 

“Ada keluhan yang saldonya salah beberapa kali. Kok saya saldonya tinggal segini. Ada 

juga malah yang saldonya kelebihan, kok saldo saya masih segini ya padahal harusnya 

sudah berkurang. Ada dari sisi peminjam yang mau promote link profilnya ke linkedin, 

tapi link yang dia share itu kalau diklik sama orang gak langsung ke profilnya dia. Jadi 

mengeleuh kok IT nya kurang mumpuni.” 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adler,P.S. & Kwon, S.W. 2002. Social capital: Prospects for a new concept. Academy of 

Management Review, 27 (1): 17-40.  

Ariani, D.W. 2012. The relationship between social capital, organizational citizenship behaviors, 

and individual performance: An Empirical study from banking industry in Indonesia. 

Journal of Management Research 4(2): 226-241.  

Belleflamme, P., Lambert, T. and Schwienbacher, A. 2013. Individual crowdfunding practices. 

Venture Capital, 15 (4): 313-333. 

Bouncken, R.B., Komorek, M., Kraus, S. 2015. Crowdfunding: The Current State of Research.  

International Business & Economics Research Journal, 14 (3): 407-411. 

Burkett, E. 2011. A crowdfunding exemption? Online investment crowdfunding and US securities 

regulation. Transaction: The Tennessee Journal of Business Law, 1(1): 63-106.  

Cosh, A., Cumming,D.  &  Hughes, A. 2009. Outside entrepreneurial capital. Economic Journal 

119: 1494-1533. 



37 

 

Crosby, B.L. 1991. Stakeholder analysis: A vital tool for strategic managers. A Publication of 

USAID’s Implementing Policy Change Project. 

Gouillart, F.J. 2014. The race to implement co-creation of value with stakeholders: Five 

approaches to competitive advantage. Strategy & Leadership, 42(1): 2-8. 

Freeman, R.E., Harrison, J.S., Wicks, A.S., Parmar, B.L., deColle, S. 2010. Stakeholder Theory: 

The State of the Art. Cambridge: Cambridge University Press.  

Katz, J. A. & Green, R. P. 2007. Entrepreneurial Small Business.  

Kleemann, F, Voss,G.G.  &  Rieder, K. 2008. n(der)paid innovators: The Commercial utilization 

of consumer work through crowdsourcing. Science, Technology & Innovation Studies 4(1): 

526. 

 Nasholm, M.H. & Blomquist, T. 2015. Co-creation as a strategy for program management. 

International Journal of Managing Projects in Business, 8(1): 58-73.  

Putnam, R. 2000. Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: 

Simon and Schuster.  

Raider, H.L & Burt, R.S. 1996. Boundaryless careers and social capital in Arthur, M.B and 

Rousseau, D.M (Eds), The Boundaryless Careers, Oxford University Press, New York.  

Sannajust, A.,  Roux,F., Chaibi, A., 2014. Crowdfunding in France: A new revolution. The Journal 

of Applied Business Research, 30 (6): 1919-1924. 

Scholz, Nadina. 2015. The Relevance of Crowdfunding: The Impact on the Innovation Process of  

Small Entrepreneurial Firms. Manchester: Spring Gabler. 

Sekaran, U. & Bougie, R. 2013. Research Methods for Business. Sixth Edition. United Kingdom: 

Wiley. 

Swenson, M.J., Rhoads, G.K. & Whitlark, D.B. 2014. Startup marketing: Leveraging leverage. 

Journal of Applied Business and Economics, Vol. 16(6): 56-62. 

 

Tomlinson, P.R. 2011. Industry institution, social capital, and firm participation in industrial 

development. Industrial and Corporate Change, 21(1): 1-29.  

 

Waddock, S. 2006. Building the institutional infrastructure for corporate social responsibility. The 

Working Paper, 32: Corporate Social Responsibility Initiative.  

 

Voorbraak, K.J.M. 2011. Crowdfunding for financing new ventures: Consequences of the financial 

model on operational decisions. Eindhoven University of Technology.  

 


