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Portfolio Merek Kami
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Mewujudkan Tujuan Kami
Tujuan
kami

Menggunakan potensi makanan untuk meningkatkan kualitas
hidup setiap individu, saat ini dan untuk generasi mendatang
Nilai-nilai yang berakar pada sikap saling menghormati

Nilai kami
Di mana kami
memberikan
dampak

Bagaimana
kami
memberikan
dampak

Bagi individu &
keluarga

Bagi masyarakat

Bagi bumi

Membantu membentuk
kehidupan yang lebih sehat dan
bahagia

Mendukung pembangunan
masyarakat yang sukses dan
tangguh

Memelihara sumber daya yang
ada untuk generasi yang akan
datang

• Menyediakan pilihan yang lebih lezat dan
sehat

• Meningkatkan taraf hidup masyarakat
pedesaan

• Peduli akan keberlanjutan air

• Menginspirasi masyarakat untuk hidup
dengan lebih sehat

• Menghormati dan mempromosikan hak
asasi manusia

• Membangun, berbagi, dan menerapkan
pengetahuan tentang gizi

• Mempromosikan keragaman dan pekerjaan
yang layak

Merek-merek yang memiliki tujuan
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• Bertindak untuk mengatasi
perubahan iklim
• Menjaga kelestarian lingkungan

Membantu Membentuk Kehidupan yang Lebih Sehat dan Bahagia

Ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan,
perilaku dan kebiasaan hidup sehat dan aktif dari
anak sekolah dasar melalui pendidikan nutrisi
seimbang, kegiatan fisik, kebersihan dan
pengetahuan lingkungan.

Dimulai pada tahun 2010 dan telah membantu 289

SEKOLAH, lebih dari 88,100 MURID di 23 kota di
15 provinsi
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Membantu Membentuk Kehidupan yang Lebih Sehat dan Bahagia
Menyediakan pilihan yang lebih baik dan sehat melalui
reformulasi produk dengan mengurangi gula, garam dan lemak,
namun tetap mempertahankan rasa yang lezat

25% Gula lebih rendah
3,87 milyar porsi produk terfortifikasi di Indonesia (zat besi,
yodium, zink, vit A dan vit D)

Merayakan Pekan SaRapan Nasional , gerakan “Awali Hari Baik”
dilaksanakan untuk mengajak konsumen maupun karyawan untuk
mengonsumsi sarapan pagi yang seimbang dengan menerapkan
prinsip ABC (Atur-Baca-Cukup)
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Membantu Membentuk Kehidupan yang Lebih Sehat dan Bahagia
Bekerja sama dengan institusi local seperti PKK dan RPTRA,
Tantangan Juara MILO mengajak masyarakat Indonesia untuk
mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif. Sebanyak 600.000 anak
dan 350.000 ibu di 50 kota hinga 2020

Pada 2019 program DANCOW Dokter Kecil Mahir Gizi diubah
menjadi DANCOW KREASI ANAK INDONESIA. DKAI mengajak siswa
untuk berkreasi dalam empat bidang: Ilmu Pengetahuan & Teknologi,
Nutrisi, Lingkungan, dan Seni & Kreativitas. Pada 2019, sebanyak
1.270 ide Inovatif dikumpulkan dari siswa di 26 kota di Indonesia.
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Membantu Mengembangkan Komunitas yang Tangguh dan Makmur
Bekerja sama dengan 26.400 Peternak sapi
perah dari 42 koperasI & KUB di 16 kabupaten
di Jawa Timur

Pendampingan oleh tim Milk Procurement and
Dairy Development mengenai praktik

peternakan sapi perah berkelanjutan

guna meningkatkan produktivitas dan kualitas
susu segar selama lebih dari 45 tahun

Saat ini, kami menyerap sekitar 700.000 liter

susu segar/hari dan berkontribusi ke
perekonomian pedesaan
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Membantu Mengembangkan Komunitas yang Tangguh dan Makmur
Bekerja sama dengan 20.000 petani kopi dari 8

koperasi di 2 kecamatan di Lampung
Pendampingan oleh tim AgriService untuk
implementasi PRAktik perkebunan kopi
berkelanjutan sejak 1994

Melalui program NESCAFÉ Plan & Forestry
akan menanam 1 juta pohon di Lampung
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Membantu Mengembangkan Komunitas yang Tangguh dan Makmur
Bekerja sama dengan 700 petani padi & kedelai di

DI Yogyakarta, Jawa Tengah & Jawa Timur
Pendampingan oleh tim AgriService untuk
implementasi PRAktik pertanian berkelanjutan
sejak 2013, antara lain:
• Implementasi pola pengairan berselang untuk
efisiensi penggunaan air irigasi dan menurunkan Gas
Rumah Kaca (GRK)
• Implementasi pemupukan spesifik lokasi untuk
efisiensi pupuk dan penurunan GRK
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Program Pemberdayaan Komunitas yang Terintegrasi
Program pemberdayaan komunitas terintegrasi di
sekitar daerah operasi dan komunitas petani dan
peternak sejak 2010

• 16 fasilitas akses air bersih untuk komunitas di

Sulawesi Barat, Lampung dan Jawa Timur, yang
bermanfaat untuk lebih dari 660 keluarga

• 2 kebun sayur komunitas untuk pembibitan dan
komersial di Lampung

• Lebih dari 200 keluarga memiliki kebun sayur
individu di Lampung & Sulawesi Barat

• 120 fasilitas toilet dengan septic tank di Sulawesi Barat
• 1 bank sampah dan 1 TPS3R untuk 1.750 keluarga di
Jawa Barat
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Menjaga Sumber Daya untuk Generasi Mendatang
8.263 kubah biogas di Jawa Timur sejak 2010
Kolaborasi bersama Hivos (Yayasan Rumah Energi)
untuk membangun kubah biogas yang dapat
mengolah kotoran sapi menjadi energi terbarukan
yang dapat digunakan untuk memasak atau
penerangan.
Pengurangan emisi GHG sebanyak 32 MT CO2-e
per tahun
Pemanfaatan ampas kotoran sapi sebagai pupuk
organik untuk rumput pakan ternak sapi
Lebih dari 730 unit slurry pit serta pompa untuk
mengalirkan ke lahan

11

Menjaga Sumber Daya untuk Generasi Mendatang
Pengembangan kemasan bagi masa depan

Kemasan siap konsumsi
(UHT) menggunakan

100% sedotan kertas
pada 2020
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Gelas kertas yang

100% dapat didaur ulang

Pengembangan kemasan laminasi
dengan material monolayer
untuk menggantikan kemasan
laminasi multilayer agar lebih mudah
untuk didaur ulang

Memelihara Sumber Daya yang Ada Untuk Generasi yang Akan Datang

Projek STOP
Sebagai tindakan untuk mencegah polusi plastik
di laut; dengan bekerja sama dengan Systemiq
dan mitra lain untuk membangun sistim
pengelolaan sampah terpadu guna mencegah
kebocoran plastik ke laut
Lokasi: Lekok dan Nguling, Pasuruan, Jawa Timur
– Dekat Pabrik Kejayan dan daerah peternak sapi
perah. Program 3 tahun untuk membangun sistim
manajemen persampahan dan fasilitas
pengelolaan sampah untuk mengelola sampah
masyarakat 26 dusun from 2 desa
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Menjaga Sumber Daya untuk Generasi Mendatang
PROGRAM waste in Sustainable Environment
(WISE)
Inisiatif mendukung upaya pemerintah setempat
membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri
dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi volume
sampah ke TPA, atau dibakar, dibuang ke sungai &
mengedukasi komunitas sekitar wilayah operasional
untuk memilah sampah

Lokasi TPS3R: Karawang, Jawa Barat & Kebagusan,

DKI Jakarta
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Menjaga Sumber Daya untuk Generasi Mendatang

cleanups oleh karyawan

maupun pengelolaan sampah di
seluruh Site serta acara-acara
Corporate maupun Brands
15

Penyediaan fasilitas pengumpulan
kapsul bekas NESCAFÉ Dolce Gusto di

3 titik di Jakarta

Penghentian pemakaian

Single Use Plastics
di seluruh Site

Terima kasih!
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Program CSR Unggulan Mendukung Bisnis
Perusahaan dan Pencapaian SDGs
PT PLN (PERSERO)

CSR-PLN
01 Agustus 2020

Transformasi PLN “Power Beyond Generations”
Menjadi Perusahaan Terkemuka Se-Asia
Tenggara dan Menjadi Pilihan Nomor 1
Pelanggan untuk Solusi Energi

INNOVATIVE
Stimulasi pertumbuhan melalui
model bisnis dan layanan yang
inovatif

GREEN
Memimpin transisi energi
Indonesia melalui peningkatan
energi baru dan terbarukan
(EBT) secara pesat dan efisien

CUSTOMER FOCUSED
Memberikan kepuasan
kepada pelanggan melalui
kualitas dan layanan kelas
dunia

LEAN
Penyedia tenaga listrik yang
lean, andal, dan berbiaya
termurah untuk perumahan,
bisnis dan industri

www.pln.co.id | 43
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Menuju perusahaan kelas dunia

PROSES BISNIS INTI
SDGs PRIORITY

Pembangunan

Pembangkitan

Transmisi

1. Konservasi lingkungan
2. Pemberdayaan masyarakat,
ekonomi desa dan
kelompok Rentan
3. Program Vokasi dan
peningkatan SDM Lokal
4. Bantuan Sarana Fasilitas
Umum, Kesehatan dan
sarana sanitasi/ air bersih

1. Konservasi lingkungan
2. Pemberdayaan masyarakat,
ekonomi desa dan
kelompok Rentan
3. Program Vokasi dan
peningkatan SDM Lokal
4. Pemberdayaan masyarakat
pengelolaan limbah Fly ash
5. Program Renewable energy

1. Program pemberdayaan
ekonomi Desa di lahan
sekitar jaringan SUTT/SUTET
2. Program penggantian pohon
tinggi dibawah jaringan
SUTT/ SUTET
3. Konservasi lingkungan

Distribusi
1. Program Sambung Listrik
Gratis untuk menaikkan
Rasio Elektrifikasi
2. Program Edukasi
masyarakat, bahaya
layang2, bijak
menggunakan listrik,
keamanan penggunaan
listrik
3. Desa Wisata
(Pengembangan potensi
ekonomi local)

Unit Penunjang
1. Program Magang
Bersertifikat , Vokasi
(upgrading guru-guru SMK
jurusan Elektro, Mesin),
Unit Pusdiklat
2. Kompetisi Inovasi
Kelistrikan, Renewable
Energy bagi Mahasiswa,
Unit Puslitbang
3. Program Renewable
Energy bagi masyarakat
yang belum terjangkau
Listrik PLN, Unit Pusharlis

www.pln.co.id
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Isu-isu Besar PLN
Tuntutan Penggunaan EBT
Penurunan Konsumsi
Listrik

Pengelolaan Limbah Pembangkit
Listrik
Pelestarian Lingkungan di Sekitar
Pembangkit Listrik

Biaya Produksi Listrik
Tinggi

Kesalahan Baca Meter
Kendala Pembangunan Proyek

Pemadaman Listrik

Resesi Ekonomi
Tingginya angka pengangguran

www.pln.co.id
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Menjawab Tantangan Perusahaan
ENERGI
• Pengolahan Sampah menjadi
Sumber Energi
• Tabung Listrik (TALIS)
• Biogas, Biomass Microhidro
• Dedieselisasi (Gasifikasi)

PENINGKATAN
KONSUMSI LISTRIK
• Electrifying Agriculture
• Sambung Listrik Gratis
• Pelatihan Pemberdayaan
Ekonomi Dengan Peralatan
Listrik
• Desa Wisata

ENVIRONMENT
• Pengolahan FABA
• Konservasi Terumbu karang/
penyu/laut
• Bank sampah

www.pln.co.id
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Pemetaan SDGs berdasarkan Kolaborasi 3 Kepentingan
Global

Nasional

Tema mengubah dunia, agenda
2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan
Kepentingan

Sustainable
Development
Goals

Sasaran
RPJMN
2020-2024
adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai
bidang.

Tujuan dan Rencana aksi global
guna mengakhiri kemiskinan,
kesenjangan dan melindungi
lingkungan.

Visi
PLN
adalah
Menjadi
Perusahaan Terkemuka Se-Asia
Tenggara dan Menjadi Pilihan
Nomor 1 Pelanggan untuk Solusi
Energi.
GREEN, LEAN, INNOVATIVE &
CUSTOMER FOCUSED
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Target SDGs yang meliputi aspek
people, planet, prosperity,
partnership, dan peace.

5

Fokus Utama Pembangunan :
Infrastruktur, Investasi, APBN tepat sasaran, SDM, dan
reformasi birokrasi.

169

Deskripsi kegiatan yang dapat
dilakukan untuk mendukung
tercapainya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

3

Prioritas Presiden:
5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Daerah 3T, dan
Ibukota Baru

4

Pilar RPJMN IV:
Kelembagaan politik dan hukum yang mantap,
kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,
struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh,
terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

6

Prioritas SDG’s
untuk
menjalankan
berbasis ISO 26000

www.pln.co.id
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Pilar SOSIAL
Program Sekolah Sungai :
Adalah program Pendidikan khususnya di sekitar
bantaran sungai terkait dengan upaya preventif
sejak dini mengajarkan kepada masyarakat untuk
menjaga
lingkungan
untuk
keamanan,
keseimbangan
ekosistem
lingkungan
serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan potensi alam yang ada.
Contoh : Sekolah Sungai Ciliwung, Sekolah Sungai
Siluk Jogjakarta, Sekolah Sungai Surabaya
Video Sekolah Sungai Ciliwung

www.pln.co.id
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Program Sekolah Sungai
Manfaat :
•
Diharapkan menurukan kerusakan lingkungan sungai
•
Sungai menjadi lebih bersih
•
Sungai bebas dari bahan pencemar

Tempat belajar tentang
menjaga lingkungan

Penghijauan sekitar
sungai

Mengembalikan
keseimbangan
ekosistem sungai

Bersih-bersih
sepanjang sungai

Memperindah
bantaran sungai agar
lebih menarik

www.pln.co.id
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Pilar LINGKUNGAN
Pemanfaatan Limbah Fly Ash & Bottom Ash Batubara
Limbah tersebut termasuk limbah B3 yang perlu perijinan
khusus dari KLHK, ijin pemanfaatan limbah menjadi batako
tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah,
MCK dan Fasilitas umum lainnya. Program ini sebagai
bentuk pengelolaan limbah PLTU Batubara untuk
meminimalisir polusi udara dan pencemaran air.

www.pln.co.id
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Pilar LINGKUNGAN

Program TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat)
merupakan upaya PLN dalam mengurangi sampah untuk
menjadi salah satu alternatif energi dengan cara mengolah
campuran sampah organic dan plastic menjadi pellet yang
dapat menghasilkan energi. Saat ini telah dicoba di
beberapa PLTU Co-Firing (batubara dicampur dengan Pelet
Sampah sebagai batubara nabati untuk meningkatkan
bauran energi dan EBT menuju 23 %.

Program Konservasi terumbu karang, padang lamun,
konservasi tukik serta pemberdayaan ibu-ibu nelayan
dalam memanfaatkan hasil laut dengan bijak merupakan
upaya Program-program CSR PLN dalam melindungi
ekosistem lautan, terutama disekitar Pembangkit PLTU
PLN.

Konservasi Flora dan Fauna merupakan program unggulan
CSR PLN, seperti di Bangka PLN melakukan penghijauan
tanaman endemic yaitu pohon Pelawan dimana hutan
pelawan ini akan menghasilkan pendapatan masyarakat
dengan produk Madu Pelawan, Jamur pelawan dan
keseimbangan ekosistem daratan

www.pln.co.id
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Konservasi Flora Fauna
Manfaat :
•

Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi
maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

•

Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.

Konservasi Bekantan di
Kalimantan Selatan di
dekat PLTU AsamAsam

Konservasi Mangrove
dan Penyu di Sumatera
Barat, di dekat PLTU

Konservasi Jalak Bali di
dekat pembangunan
Transmisi PLN

Konservasi Tarsius di
Bangka oleh
Komunitas pecinta
hewan

Konservasi Bungai
Bangkai di dekat PLTA
Musi

www.pln.co.id
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Konservasi Flora Fauna
Kalimantan Selatan :
Bekantan

Aceh :
Mangrove

Kalimantan Timur :
Orang Utan

Kalimantan Barat :
Mangrove

Sulawesi Utara :
Tarsius
Papua :
Penyu, Buah Naga

Sumatera Barat :
Penyu

Jawa Tengah :
Pulau Panjang

Bengkulu :
Bunga Bangkai/ Raflesia
Bangka Belitung :
Tarsius

Banten :
Mangrove

Sumatera Selatan :
Mangrove, ikan karang, terumbu
karang
Lampung :
Mangrove

Sulawesi Selatan :
Kupu-Kupu

Yogyakarta :
Penyu

Jawa Timur :
Mangrove

Bali:
Burung Jalak Bali

NTB :
Mangrove,
Terumbu Karang

NTT :
Kelor, Mangrove

www.pln.co.id
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Program Bank Sampah
Manfaat :
1. Membuat lingkungan lebih bersih
2. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan
3. Membuat sampah menjadi barang ekonomis, menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka
menukarkan sampah, mereka akan mendapat imbalan berupa uang, sembako, token Listrik dll

Sampah dipilah dan
dikumpulkan

Jenis nilai sampah

Sampah disetor ke
tabungan bank sampah

Sampah dimanfaatkan
menjadi nilai jual lebih
tinggi

Tabungan
dimanfaatkan untuk
beli token listrik

www.pln.co.id
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Bank Sampah
Pontianak

Boolang Mongondow

Tanah Datar

Balikpapan,
Samarinda
Palembang

Ambon
Makasar

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya, Malang

Mataram
Klungkung

www.pln.co.id
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PETA SEBARAN PROGRAM RENEWABLE ENERGY

Desa Mandiri Energi
Lampung Tengah
, Lampung
BIOGAS
Bogor, Jabar

BIOGAS
Mamuju, Sulbar

BIOGAS
Jepara, Jateng

Battery Sotrage
Tenaga Surya
Jayapura
Battery Sorage
Tenaga Surya
Papua

BIOGAS
Jombang, Jatim

www.pln.co.id
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Pilar EKONOMI
Electrifiying Agriculture
Electrifying Agriculture adalah membantu melistriki ladang
pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani, seperti
petani buah Naga di Banyuwangi dapat meningkat hasil
panen buah Naga dan dibantu membuat Agro Wisata
Taman Suruh yaitu Wisata edukasi pemanfaatan listrik
untuk pertanian (Kelompok Tani Renggit).
Diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan ekonomi
masyarakat sekitar serta percontohan untuk petani lainnya.
Video Desa Wisata Buah Naga

www.pln.co.id
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Pemberdayaan Desa
Manfaat :
1. Tingkat hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari.
2. Akan memunculkan lapangan kerja baru, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa karena fasilitas
desa yang diperbaiki sehingga layak dikunjungi, muculnya industri kecil
3. Manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan, baik secara langsung yaitu dari keuntungan yang diperoleh
dari obyek wisata yang ditawarkan,

Desa Wisata Sendi,
Pacet Mojokerto Jawa
Timur

Kawasan Silalahi Danau
Toba

Balkondes Ngadiharjo
Magelang Jawa Tengah

Desa Gerbosari,
Jogjakarta

Desa Lolong Jawa
Tengah

www.pln.co.id
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Pemberdayaan Desa
Silalahi, Sumut

Kutai Timur, Kaltim

Muara Takus, Riau

Pelawan, Babel

Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalbar

Pringgarata, Lombok Tengah, NTB
Lolong, Ngadiharjo, Jateng
Tuntang, Semarang
Gerbosari, Jatimulyo, Jogja

Gunung Anyar, SBY

Sendi Pacet, Jatim
Semongkat, Sumbawa
Kuranji, Lombok Barat, NTB

www.pln.co.id
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Pilar EKONOMI
Pembinaan UMKM Tahun 2020

Total Rp. 30,7 M

Total UMKM 6.475 UMKM tahun 2020
Sejak 1992 sampai saat ini Disalurkan kepada 43,958 UMKM Total dana Rp. 349 M

: PLN mempunyai 29 RB

www.pln.co.id
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Pilar EKONOMI

Pembinaan UMKM di Era Digitalisasi

Kualitas Produk

Packing

Branding
Manajemen Keuangan

Medsos

Fotografi

Marketing

Pelatihan Webinar UMKM sebanyak 90
kali, dan 348 Pelatihan

Memperluas Pasar , mengikuti dan
Menyelenggarakan Pameran, dan
Pemasaran online (E-commers)

SERTIFIKASI
Standard Produk, Halal, Kesehatan/
Gizi, dll

www.pln.co.id
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Pilar EKONOMI
UMKM Binaan PLN Menembus Pasar Internasional

Produk UMKM Tapis Lampung ditampilkan di di Museum Tekstil
AMsterdam Belanda (National Symbool in een tussenstaat Central Station
Metrohal ) dan di Petroria Afrika Selatan. Pemasaran sudah sampai
Singapore, Afrika Selatan, Dubai, New York, Amsterdam Belanda.

VIDEO

Produk UMKM Madu Sumbawa yang telah tembus Expor ke Korea,
Hongkong, Malaysia, Singapore

VIDEO
www.pln.co.id
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Pilar HUKUM & TATAKELOLA
1. Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO
37001:2016 “Penerapan SNI ISO 37001:2016 ini juga
bagian dari transformasi kami. Ini akan berdampak
pada proses bisnis melaju semakin cepat dan efisien,
menjadi
lebih
transparan,
akuntabel,
serta
meningkatkan kepercayaan stakeholder perusahaan.
Sertifikasi ini memperkuat pencegahan korupsi,
kolusi dan nepotisme yang telah kami jalankan
sebelumnya seperti seperti pencegahan gratifikasi
dan benturan kepentingan, budaya Whistleblowing
System juga Pengendalian Gratifikasi,”
2. Komite GRC yang terdiri dari Divisi Corporate
Secretary, Divisi Complaince, Divisi Managemen
Resiko

www.pln.co.id
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Terima Kasih

PENERAPAN SHARED VALUE
PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN
DI DOMPET DHUAFA
Indonesia Social Investment Forum
RABU, 2 DESEMBER 2020

TEKTANO GRANDYANTO DS
Dirut PT. Dompet Dhuafa Niaga

• Dompet Dhuafa (DD) sebagai lembaga nirlaba,
memposisikan shared value sebagai nilai utama
dari aktivitas pengembangan praktik-praktik organ
bisnis Social Enterprise yang menginvestasikan
keuntungannya untuk memaksimalkan pencapaian
misi sosial, baik di bidang ekonomi, kesehatan,
pendidikan, ataupun lingkungan sesuai dengan core
business.
• Shared value pada program pemberdayaan
ekonomi DD menumbuhkan kelembagaan
Community Enterprise, bertujuan meningkatkan
pendapatan dan keberlanjutan usaha komunitas
dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang
memberi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan
bagi masyarakat sekitarnya.

Produk ‘Berlian SAE’ diproduksi oleh petani dampingan
DD dengan teknologi ramah lingkungan

Program Green Horti Move Mustahik to Muzakki (M3) Cipanas-Cianjur

Produk ‘Madaya Coffee’ dari program Petani Berdirikari yang
tersebar di Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan

Pengembangan kawasan agroindustri berbasis integrated farming
untuk usahatani nanas dan buah naga di Subang, Jawa Barat

Program Pedagang Tangguh (Bakso tanpa formalin
dan Boraks) di Jabodetabek

RS. Rumah Sehat Terpadu DD sebagai layanan
kesehatan dari dana zakat dan wakaf

Menumbuhkan lembaga bisnis berorientasi
sosial (social enterprise) yang mendampingi
manajemen, memfasilitasi pendistribusian,
dan pemasaran hasil lembaga bisnis
komunitas (community enterprise)

1.
2.

Menumbuhkan dan mengembangkan
program pemberdayaan ekonomi
berjangka panjang berbasis sentra
komoditas lokal yang ditunjang
lembaga usaha komunitas

Menumbuhkan lembaga bisnis berorietasi
sosial yang mengelola aset sosial (wakaf)
untuk diproduktifkan dan menguntungkan
secara jangka panjang

3.
4.

Mensinergikan pelayanan/penyaluran
program sosial melalui pendekatan
berorientasi bisnis, terutama dalam bidang
pendidikan dan kesehatan yang bertujuan
memberikan pelayanan terbaik bagi
benefisiaris

(2)
Lembaga Nirlaba

(1)

Investasi modal, pemilik
mayoritas saham, distribusi
profit untuk program

Penyaluran ZIS & CSR,
Pendistribusian

Program
Pemberdayaan

Kemitraan bisnis,
jaringan sosial bisnis

Social Enterprise

(3)
PROFIT &
BENEFIT

Community
Enterprise

Mengintegrasikan &
menginternalisasikan sektor bisnis
dan sosial secara seimbang dalam
visi, misi, dan nilai-nilai dari
perusahaan

Terbatasnya dukungan para
pihak (pemerintah dan
swasta) dalam mendorong
komunitas lokal untuk terlibat
bersama

Terbatasnya pembiayaan
investasi jangka panjang dalam
menumbuhkan aktivitas bisnis
berbasis wirausaha sosial di
pedesaan

SDM yang terbatas dalam aspek
sikap, pengetahuan &
ketrampilan untuk mengelola dan
mengembangkan kelembagaan di
tengah masyarakat

PEMERINTAH MENYUSUN KEBIJAKAN
YANG KONDUSIF SEBAGAI REGULATOR
Pemerintah diharapkan dapat
menciptakan enabling environment,
sehingga masyarakat bersemangat
untuk berpatisipasi

PEMERINTAH MENJADI FASILITATOR
DALAM GERAKAN KEWIRAUSAHAAN
SOSIAL
Pemerintah diharapkan mampu
menyediakan kemudahan dan akses
bagi lembaga swasta sektor riil, sektor
keuangan, dan komunitas

PEMERINTAH MEMBERIKAN INVESTASI
PEMBIAYAAN MURAH BERJANGKA
PANJANG
Untuk modal produksi dan teknologi
unggulan bagi sektor swasta dan
kelembagaan Community Enterprise

PIHAK SWASTA SEKTOR RILL BERSAMA
LSM SEBAGAI KATALISATOR BERSINERGI
Untuk mengembangkan aktivitas
menciptakan laba berbasis investasi
dan dana CSR, yang memberikan
dampak sosial ekonomi langsung
secara berkelanjutan

tendysatrio@gmail.com
Twitter: @tendysatrio
0818-102-757
0812-9853-4057
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Sahabat Cipta (Yayasan) & Lokale Indonesia (PT)
Wirausaha Sosial
Peluang bisnis

Hulu (petani & UMKM)
• Produktivitas
• Kualitas produk
• Pascapanen
• Layanan usaha
• Teknologi

Kontribusi
keuntungan

Hilir (Lokale – off-taker)
• Nilai tambah
• Pemasaran
• Penjualan
• Kontrol kualitas
• Investasi

Wilayah Kerja & Jejaring UMKM
Agroforestri: kakao, kopi, pala, gula aren,
madu hutan
Kelapa (minyak, gula
kelapa), ikan laut,
ikan kolam, kerajinan

Lada & kakao
di Berau

Ikan kolam, ternak,
pertanian terpadu,
singkong, produk
makanan, kerajinan

Sapi, gula
aren

Garmen
Garam

Proyek lingkungan &
kesehatan masyarakat
Sapi
perah

Kopi, jamur,
ternak ayam,
produk
makanan,
desa wisata

Tenun ikat

UMK
Keuangan
mikro

Rumput
laut

Kakao, mete,
madu hutan

Garmen
Sapi,
jagung,
singkong

Keuangan
mikro agri

18 komoditas
lainnya

Perspektif dari pelaksana program Social Investment/Corporate Social
Responsibility bidang pembangunan ekonomi masyarakat

Mengapa program Social Investment (SI) perusahaan
tidak berkelanjutan? Tidak memberi nilai tambah
bagi perusahaan, masyarakat, dan stakeholders?

Karena:
• Pendekatan top-down (dari perusahaan ke masyarakat)
• Tidak berdasarkan kebutuhan dan keterbatasan masyarakat, tapi berdasarkan apa yang dibutuhkan
masyarakat menurut perusahaan
• Masyarakat menyampaikan ‘keinginan, aspirasi, harapan’ kepada perusahaan, namun bukan
kebutuhan
• Masyarakat bahkan tidak tahu apa yang mereka butuhkan
• Jika tujuan program SI umumnya jelas disebutkan (meningkatkan kesejahteraan masyarakat),
perusahaan umumnya tidak men-declare nilai tambah atau tujuan yang ingin dicapai untuk
perusahaan melalui program SI
• Tujuan perusahaan, misal mengamankan operasi, namun apakah tepat ditangani dengan program
SI(?) atau tujuannya untuk meningkatkan reputasi perusahaan – apa indikator reputasinya agar
dapat dicapai melalui SI?
• Atau jika tujuannya untuk membuat supply chain lebih efisien dan efektif (perusahaan yang
melakukan SI dalam supply chain-nya), hal ini tidak dinyatakan dalam tujuan program SI dengan
indikator yang jelas dan terukur
• Atau tujuan perusahaan misalnya memperoleh PROPER hijau atau emas, aspek-aspek apa yang
harus dicapai melalui program SI? Kontribusi apa yang diharapkan dari program SI?
• …dan seterusnya

Jika belum bisa menjawab mengapa perlu
melakukan social investment dan apa tujuannya,
dan apa yang ingin dicapai bagi perusahaan,
masyarakat, stakeholders, maka jangan memulai
mendesain program SI!

Apa kriteria program social investment yang berkelanjutan?
• Program selesai, masyarakat tetap melanjutkan dan
menumbuhkembangkan usahanya dan perusahaan tetap melanjutkan
pemantauan/pengukuran dampak dan return on investment
• Sistem pasar atau supply chain atau value chain dimana masyarakat
(petani/UMK) terlibat di dalamnya berubah menjadi lebih efektif dan
memberikan manfaat/keuntungan bagi para pelaku pasar
• Program SI in line dengan program pemerintah setempat

Aspek keberlanjutan atau komersialisasi atau
model bisnis SI harus didesain sebelum menyusun
kerangka logis dan intervensi program!

…juga analisis risiko dan mitigasinya!

Fungsi
pendukung

Media

Asosiasi bisnis

Sektor swasta
LSM

Akses
keuangan

Training

INTI

Teknologi

Pemasaran

Pemasok
bahan
baku

Petani/
UMK

Pengepul

Pedagang

Pembeli

Monitoring

Informasi
Petani/UMK
tidak berdaya
saing

S

Petani/UMK
lebih berdaya
saing

D

Supply

Regulasi

Demand
Norma

Standar
Budaya

Lingkungan
usaha

Sistem Pasar

Lembaga
sertifikasi

Undangundang

Pemerintah

Aktor/investor yang dapat melakukan
perubahan sistemik dalam pasar dimana
petani/UMK ada di dalamnya.

Influencers
yang
menentukan
demand

Gandeng mitra bisnis yang berada di dalam INTI sistem pasar untuk
melakukan perubahan sistemik!
…stakeholders yang berada di luar INTI merupakan fasilitator, bukan
agent of change! Leadership para pelaku perubahan sangat kritikal.
Mitra bisnis berorientasi bisnis, berorientasi pasar! Jika mereka tidak
tertarik, tanyakan mengapa, adakah peluang untuk perbaikan, apa
yang diperlukan, siapa yang melakukan. Jika perlu ubah model bisnis!

Selamat melakukan perubahan social investment
untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan,
masyarakat, dan stakeholders secara efektif &
berkelanjutan!
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waty@sahabatcipta.or.id
www.sahabatcipta.or.id

