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Prinsip #1
Tata Kelola dan Sumberdaya



Keriteria 1.1. Pengetahuan Dasar, Kebijakan dan 
Strategi

Indikator-Indikator:
1.1.1. Memenuhi prasyarat pengetahuan yang memadai tentang (1) pemangku 

kepentingan dan isu yang material; (2) aset dan kebutuhan masyarakat, 
terutama kelompok rentan (mis. Five Capitals); (3) data dasar kelompok sasaran; 
dan (4) prioritas pembangunan nasional dan daerah.

1.1.2. Memiliki kebijakan tertulis yang lengkap dan ditempatkan pada level tertinggi, 
dengan menyebutkan secara jelas kelompok sasaran utama dari investasi sosial
(kelompok rentan), cakupan kegiatan (peluang kerja, peluang usaha, projek
komunitas, dan produk yang memecahkan masalah masyarakat), serta rujukan
regulasi dan standar yang dimanfaatkan (mis. ISO 26000, IFC Performance 
Standards, dan Sustainable Development Goals/SDGs). 

1.1.3. Merumuskan rencana strategis (mis. berdasarkan Sustainable Livelihoods 
Approach), rencana setahunan, dan standar prosedur operasi secara
komprehensif, sesuai dengan fase bisnis dan/atau siklus projek, dengan
memperhatikan keseimbangan tujuan jangka panjang, menengah (lima tahunan) 
dan jangka pendek (setahunan), termasuk di dalamnya strategi keluar dan 
penyerahan (exit and handover strategy).



Indikator-Indikator:
1.2.1. Membangun bagian khusus yang bertanggung jawab untuk

mengelola investasi sosial, dengan koordinasi yang solid dengan
bagian lain yang terkait di dalam perusahaan, serta dengan
pemangku kepentingan eksternal.

1.2.2. Mengembangkan kapasitas SDM yang terlibat dalam investasi
sosial sesuai dengan fungsi yang sedang dan akan dijalankannya.

1.2.3. Menyediakan sumberdaya finansial yang memadai untuk
mencapai tujuan investasi sosial yang ditetapkan dalam rencana
strategis dan turunannya.

1.2.4. Mendapatkan sumberdaya komplementer dari para pekerja, 
kontraktor, kelompok sasaran, pemerintah, organisasi masyarakat
sipil serta pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian
yang sama pada pengembangan masyarakat. 

Keriteria 1.2. Pemenuhan Sumberdaya yang 
Dibutuhkan



Prinsip #2
Pengelolaan Perilaku Perusahaan & Eksternalitas Negatif



Indikator-indikator:

2.1.1. Memastikan seluruh pekerja perusahaan (termasuk 
pekerja kontraktornya) memiliki pengetahuan dan 
sensitivitas budaya yang memadai untuk berhubungan 
dengan masyarakat lokal.

2.1.2. Menghormati karakteristik masyarakat lokal serta hak
mereka untuk menentukan pemanfaatan sumberdaya
yang mereka miliki.

2.1.3. Memberikan perhatian ekstra dalam bantuan pelayanan
esensial (mis. pangan, pendidikan) kepada kelompok-
kelompok rentan.

Keriteria 2.1. Pengelolaan Perilaku Perusahaan



Indikator-indikator:
2.2.1. Melakukan penilaian eksternalitas negatif dengan menggunakan

metodologi paling terpercaya dan dipahami oleh seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat.

2.2.2. Menghindari, meminimumkan, dan merestorasi seluruh eksternalitas
negatif yang timbul dari keputusan dan tindakan perusahaan.

2.2.3. Menjalankan negosiasi kompensasi atas eksternalitas negatif yang 
tunduk pada prinsip-prinsip transparensi, tanpa paksaan, tanpa tipuan, 
serta proporsional.

2.2.4. Memenuhi kesepakatan kompensasi yang telah dicapai.
2.2.5. Memberikan perhatian ekstra pada restorasi dan kompensasi

eksternalitas negatif terhadap kelompok-kelompok rentan.
2.2.6. Memantau dengan lekat, hingga batas waktu yang memadai, kondisi

masyarakat terdampak setelah restorasi dan kompensasi untuk
memastikan tidak turunnya tingkat kesejahteraan.

Keriteria 2.2. Pengelolaan Eksternalitas Negatif
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