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Prinsip #3
Manajemen Pemangku Kepentingan & Program Investasi Sosial



Kriteria 3.1. Kesiapan Partisipasi

Indikator-indikator:
3.1.1. Memanfaatkan investasi sosial sebagai salah satu cara 

berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, di samping bisnis inti yang berkelanjutan 
dan advokasi kebijakan.

3.1.2. Memfokuskan program pada isu-isu yang paling material 
bagi masyarakat, pemerintah dan perusahaan, serta di 
mana perusahaan paling mampu memberikan
kontribusinya.

3.1.3. Memastikan bentuk hubungan yang setara, transparen, 
dan membawa manfaat bersama dengan seluruh
pemangku kepentingan yang terlibat dalam investasi sosial.



Indikator-indikator:
3.2.1. Memiliki dokumen rencana pembinaan hubungan dengan pemangku

kepentingan (stakeholder engagement plan) yang komprehensif.

3.2.2. Menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas—yaitu Dampak, Inklusivitas, 
Materialitas, dan Sifat Responsif—di dalam pembinaan dengan
pemangku kepentingan.    

3.2.3. Melakukan kerjasama dengan pihak yang kompeten dalam upaya
peningkatan kapasitas masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil,
perusahaan, dan aparat pemerintah.

3.2.4. Mendorong penguatan kelembagaan lokal dan tradisional yang 
berpotensi untuk menjadi mitra dalam pengelolaan investasi sosial.

3.2.5. Mendorong kesukarelawanan di antara pekerja perusahaan, masyarakat
lokal, masyarakat sipil, dan aparat pemerintahan untuk pengembangan
masyarakat.

Kriteria 3.2. Pembinaan Hubungan dengan
Pemangku Kepentingan



Indikator-indikator:
3.3.1. Melakukan perencanaan partisipatori dengan melibatkan perwakilan seluruh

pemangku kepentingan yang relevan untuk seluruh bentuk pengembangan
masyarakat (peluang kerja, peluang usaha, projek komunitas, dan produk
yang memecahkan masalah masyarakat).

3.3.2. Mengimplementasikan program secara partisipatori, bekerja sama dengan
pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sejalan dan kapasitas
yang memadai.

3.3.3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatori, dengan
menggunakan metodologi yang kokoh dan dapat dilaksanakan oleh pihak-
pihak yang terlibat.

3.3.4. Meminta pihak ketiga yang kredibel melakukan evaluasi yang independen
atas kinerja (output, outcome dan impact) pengembangan masyarakat serta
persepsi pemangku kepentingan atasnya secara berkala.

3.3.5. Membuat dokumen rencana tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut atas
hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatori maupun
independen.

Kriteria 3.3. Manajemen Program Investasi Sosial



Indikator-indikator:

3.4.1. Membuat dokumentasi yang lengkap di sepanjang proses 
manajemen, mulai dari perencanaan hingga penyerahan
(hand-over) program dan projek kepada masyarakat.

3.4.2. Mengomunikasikan hasil-hasil investasi sosial kepada
pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk
namun tidak terbatas pada berbagai bentuk laporan. 

Kriteria 3.4. Dokumentasi dan Komunikasi



Prinsip #4
Kinerja Investasi Sosial



Indikator-indikator:
4.1.1. Memastikan bahwa seluruh program dan projek yang 

direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan kerangka waktu
dan sumberdaya yang ditetapkan.

4.1.2. Memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang ditetapkan
dalam tujuan program dan projek, terutama kebutuhan
kelompok rentan yang menjadi sasaran utama.

4.1.3. Membantu pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional
dan daerah yang menjadi pertimbangan dalam menyusun
rencana program dan projek.

4.1.4. Memberikan kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB), sesuai dengan target dan indikator yang 
relevan dengan rencana program dan projek.

Kriteria 4.1. Kesesuaian Realisasi dengan Rencana



Indikator-indikator:
4.2.1. Menjaga dan mengokohkan integrasi sosial di antara anggota masyarakat, antara

masyarakat dengan pemangku kepentingan lain, dan antara masyarakat dengan
perusahaan. 

4.2.2. Meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, yang dibuktikan dengan
perubahan kondisi masyarakat setelah program dan projek dilaksanakan
dibandingkan dengan data dasar.

4.2.3. Menciptakan kemandirian kelompok sasaran, yang dibuktikan dengan kemampuan
masyarakat untuk memertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya dengan
bantuan sumberdaya yang mengecil, atau bahkan tanpa bantuan dari perusahaan.

4.2.4. Membentuk masyarakat yang siap siaga dalam menghadapi beragam guncangan
dan memiliki kelentingan sosial ekonomi hingga mampu kembali ke kondisi semula
sesegera mungkin.

4.2.5. Memastikan tersedianya seluruh jenis modal—finansial, infrastruktur, insani, 
sosial, dan natural—dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan untuk
keberlanjutan masyarakat.

Kriteria 4.2. Integrasi Sosial, Kesejahteraan, Kemandirian, 
Ketangguhan & Keberlanjutan



Indikator-indikator:
4.3.1. Mengalihkan pengelolaan program dan projek investasi sosial

kepada masyarakat sesuai dengan strategi keluar dan penyerahan
yang telah ditetapkan.

4.3.2. Memastikan diperolehnya beragam manfaat operasional (mis. 
social license to operate) dalam jangka pendek, menengah
maupun panjang bagi perusahaan, yang dinyatakan sebagai
tujuan dalam menyusun rencana program dan projek.

4.3.3. Menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, yang 
dibuktikan dengan studi persepsi pemangku kepentingan yang
dilaksanakan secara berkala.

4.3.4. Mendatangkan manfaat finansial yang memadai bagi
perusahaan, yang dibuktikan dengan pengukuran dengan
metodologi yang kokoh.

Kriteria 4.3. Strategi Keluar dan Penyerahan, serta
Pencapaian Tujuan Perusahaan
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