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Siapa Kami? Layanan Kami
Visi & Misi Public Training
Prinsip Kami Special Events
Nilai Klien Kami
Tim Kami 

Konten :



VISI & MISI
Visi
Menjadi mitra pilihan dalam pengembangan dan pelaksanaan program investasi sosial 
yang berkelanjutan

Misi
-   Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan yang berkualitas untuk                                                                                         
      memenuhi kebutuhan spesifik mitra.
-   Menyediakan layanan pelatihan & pengembangan kapasitas yang berkelanjutan 
   bagi para pelaksana program yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra.
-   Menyediakan tenaga alihdaya yang handal untuk membantu mitra mencapai target 
      dan tujuan program.
-   Menyediakan layanan penelitian terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan  
   pengembangan masyarakat terutama untuk assessment/baseline study, need           
   assessment, stakeholder mapping, dan pengukuran dampak yang dibutuhkan mitra.

Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, 
kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi 
positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya.

FAJAR KURNIAWAN

Managing Partner

Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, 
kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi 
positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya.

FAJAR KURNIAWAN
Managing Partner

Kehadiran perusahaan di suatu daerah 
dapat memberikan dampak positif dan 
dampak negatif sekaligus. Tanggung jawab 
sosial perusahaan harus menjadi bagian 
dari strategi  pengelolaan dampak dan 
strategi pengelolaan pemangku kepentin-
gan. Dalam ISO 26000:2010, salah satu 
subjek inti dalam tanggung jawab sosial 
perusahaan adalah pelibatan dan pengem-
bangan masyarakat, dimana diharapkan 
perusahaan dapat memberikan kontribusi 
bagi peningkatan kualitas hidup mas-
yarakat, khususnya kelompok rentan, yang 
ada di sekitar wilayah operasinya.

Kontribusi yang dilakukan perusahaan 
dapat dilakukan dengan pendekatan pem-
berdayaan dan pelibatan masyarakat untuk 
menciptakan kemandirian masyarakat 
dalam jangka panjang. Pola pendekatan 
inilah yang banyak dikenal dengan sebutan 
Investasi Sosial.

Berangkat dari latar belakang inilah Social 
Investment Indonesia (SII) berupaya 
mengembangkan dan menyebarkan peran 
penting & strategis serta manfaat investasi 
sosial, baik bagi perusahaan maupun 
pemangku kepentingannya.

SIAPA KAMI?
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Multi-stakeholders        
Partnership
Selalu melibatkan berbagai     
kelompok pemangku kepentingan, 
dalam rangka meningkatkan      
efektifitas dan efisiensi 
alokasi sumber daya.

Integrated Solution
Kami berkomitmen untuk           

menyediakan solusi terpadu,           
berorientasi jangka panjang dan 

program berbasis penilaian 
risiko-peluang, 

mengembangkan 
dan merancang 

strategi program

Stakeholders 
Capacity Building
Kami juga mendorong klien kami 
untuk mengembangkan kapasitas 
mereka secara berkelanjutan, baik 
untuk organisasinya maupun 
orang-orang yang bertugas/mitra.

Sustainability
Kami selalu memerhitungkan isu 
keberlanjutan program saat kami 

merancang program investasi sosial 
atau memberikan saran untuk        

klien kami.

PRINSIP KAMI

https://socialinvestment.id/tentang-kami

NILAI KAMI

Bekerja dengan penuh 
tanggung jawab dan 
memiliki komitmen 

yang tinggi.

Amanah

Bekerja dengan sepenuh 
hati dan mengutamakan 

kompetensi terbaik

Profesional

Bekerja secara 
terjadwal dan selesai 

sampai tuntas.

Tuntas



TIM KAMI
Tim kami memiliki keahlian di berbagai bidang. Mereka memiliki spesialisasi yang beragam 
di sektor industri tertentu seperti pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, perkebunan, 
manufaktur, infrastruktur dan layanan. Maka hal tersebut menjamin kualitas layanan kami 
dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja program.

Dikenal sebagai Sustainability Provocateur , penasihat berbagai lemba-
ga dan pembicara nasional & Internasional mengenai aspek sosial dan 
lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan pada 
industri sumber daya alam.

Jalal
Chairperson of Advisory Board

Konsultan profesional  yang berpengalaman di pengembangan sistem 
manajemen sosial, penyusunan rencana strategis/ road map/ RI-PPM, 
studi evaluasi dan penilaian kinerja dampak program.

Fajar Kurniawan
Managing Partner

Konsultan profesional yang berpengalaman di pengembangan       
lembaga keuangan mikro/syariah; pengembangan ekonomi lokal dan 
pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat.  

Pitono Nugroho
Strategic Relation Director

Konsultan profesional yang berpengalaman pada Survey Pemetaaan 
Sosial; Potensi Ekonomi; Studi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); PRA 
dan RRA; High Conservation Value Area (HCVA).

Ponco Nugroho
Project Director

Konsultan profesional yang berpengalaman di berbagai projek evaluasi 
investasi sosial dan merupakan pakar Social Return on Investment 
(SROI) di Indonesia.  

Purnomo
Senior Advisor

Member of

INTERNATIONAL

SOCIAL VALUE



LAYANAN KAMI

III. Pengembangan
Kapasitas

Memberikan layanan             
peningkatan kapasitas individu 
/mitra dan organisasi dalam 
melaksanakan program investasi 
sosial.

I. Asistensi Teknis
dan Advisori

Memberikan layanan bantuan 
teknis untuk manajemen tingkat 
menengah & atas dalam     
menyusun program strategis 
investasi sosial.

IV. Pengembangan Start-Up
Kewirausahaan Sosial
dan Bisnis Sosial

Memberikan layanan bagi individu 
atau lembaga yang hendak      
memulai untuk mengembangkan 
kewirausahaan sosial atau bisnis 
sosial.

II. Riset Pengembangan
Sosial

Melakukan penelitian dan kajian 
untuk mencapai efektifitas dan    
efisiensi pelaksanaan program 
investasi sosial.

https://socialinvestment.id/layanan-kami



I. Asistensi Teknis dan Advisori
Kami memberikan bantuan teknis untuk manajemen tingkat menengah & atas dalam 
menyusun program strategis investasi sosial. Beberapa layanan konsultasi yang kami 
berikan meliputi:

Program Strategic Plan/Masterplan/Roadmap Development

Program Manual/Guidance Development

Grant Making Strategy Development, layanan khusus yang didedikasikan untuk 
lembaga atau organisasi nirlaba (not-for-profit organization) yang hendak 
mengembangkan strategi grant making untuk memaksimalkan dampak dari 
aktivitas lembaga atau organisasi bagi pemangku kepentingannya.

Stakeholder Engagement Strategy Formulation

Conflict Management & Resolution menggunakan pendekatan Alternative Dispute 
Resolution (ADR)

Reporting Development (CSR Reports, Sustainability Reports, Thematic Reports)

Strategic Communication 

Tri-sector Partnerships Development



I. Asistensi Teknis dan Advisori
Performance Indicators Development

Program Monitoring & Evaluation

Employee Engagement/Volunteering

Technical Assisstance for Program Implementation, seperti:

Pendidikan: pengembangan kapasitas sekolah & pendidikan, pelatihan 
 life-skills, peningkatan daya saing pendidikan.

Kesehatan: peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan program 
kesehatan masyarakat, pengembangan sarana air bersih, sanitasi dan higienis 

 (WASH).

Ekonomi: penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat (BUMDes & BKAD), 
pendampingan teknis budidaya komoditas pertanian, peternakan & perikanan, 
pengembangan UMKM,  penguatan jaringan pasar, pengembangan kawasan 
perdesaan terpadu.

Infrastruktur: pendampingan sarana dan fasilitas umum & sosial, fasilitas 
pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas pengembangan pertanian, 
peternakan, perikanan, industri kecil dan kawasan perdesaan.

    Lingkungan: pendampingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan       
    lingkungan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM untuk 
    pelestarian lingkungan, asistensi teknis konservasi dan rehabilitasi kawasan 
    esensial berbasis lansekap (bentang alam), fasilitasi teknis dalam migitasi 
    lingkungan, penerapan ekonomi sirkular (circular economy), penerapan produksi 
    ramah lingkungan dan prinsip-prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).



II. Riset Pengembangan Sosial
Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program investasi sosial,       
diperlukan berbagai penelitian dan kajian. Kami memiliki pengalaman dalam     
melakukan penelitian dan kajian semacam ini, seperti:

Social Impact Assessment

Economic Impact Assessment

Social Baseline Study

Community Needs & Assets Assessment (Social Mapping)

Strategic Issues & Stakeholder Mapping

Community Perception Study 

Community Satisfaction Index 

Project/Program Evaluation 

Impact Measurement Study – Social Return on Investment (SROI) Method 

Impact Measurement Study – Sustainable Livelihood Impact Assessment 
(SLIA) Methods

Social & Reputation Audit



Pengembangan kapasitas sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan pelaksana program. Kami menyediakan beberapa 
program pengembangan kapasitas dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 
Modul yang kami tawarkan berupa public training yang dilakukan secara regular 
dan in-house training yang dilaksanakan sesuai permintaan, diantaranya:

III. Pengembangan Kapasitas

Project Management for Social Investment         
Program
Conflict Management In Natural Resources-Based 
Industries
IFC's Enviromental & Social Performance Standard; 
a Tools for Managing Risk of Your Project
Social Investment for SDGs; Aligning Process for 
Maximum Contribution

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

EVALUASI
Social Investment Index; an Introduction

Measuring the Impact of Social Investment Program

Social Return On Investment (SROI)

Social Livelihood Impact Assessment (SLIA)

Sustainability Reporting based-on GRI Reporting Standard

Designing Social Investment Program Based-On     
Corporate Risk & Opportunity Assessment
Social Assessment and Stakeholders Management For 
Strategic Social Investment
ISO 26000 SR
Sustainability & CSR Masterclass - Basic
Sustainability & CSR Masterclass - Advance
Community Development



Layanan bagi individu atau lembaga yang hendak memulai dan atau mengembangkan 
kewirausahaan sosial atau bisnis sosial sebagai model operasional bisnisnya, untuk 
memaksimalkan dampak kepada masyarakat serta  memastikan keberlanjutan inisiatif 
atau program dalam jangka panjang.

IV. Pengembangan Start-Up
Kewirausahaan Sosial dan
Bisnis Sosial



PUBLIC TRAINING
Untuk meningkatkan kapasitas individu dan organisasi mitra kerja dalam implementasi 
program investasi sosial, kami secara regular mengadakan public training dengan       
berbagai tema yang relevan. Kami juga menyediakan diri untuk mengisi inhouse training 
dimana materinya dibuat secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan mitra kami (tailor 
made). Adapun beberapa modul yang kami tawarkan dalam public training di antaranya:

Designing Social Investment Program
Based-on Corporate Risk and Opportunity
Assessment

Project Management for Social Investment
Program

Social Assessment and Stakeholder 
Management for Strategic Social Investment

Pelatihan ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan             
keterampilan teknis bagi Anda dalam menyusun program-program 
CSR/investasi sosial sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan, 
penapisan dan praktik desain program investasi sosial yang strategis 
serta perumusan program yang selaras dengan rencana pembangunan 
daerah, kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. 

Sehingga investasi sosial dengan mempertimbangkan faktor isu     
strategis dari sudut pandang perusahaan (risiko) serta faktor isu    
strategis dari sudut pandang pemangku kepentingan (peluang).

Pada pelatihan ini Anda akan memiliki pengetahuan dan keterampilan 
teknis dalam merancang, mengimplementasikan, melakukan             
pemantauan dan evaluasi proyek investasi sosial yang dilaksanakan 
oleh perusahaan Anda. Anda juga diberikan keterampilan untuk     
menyusun kerangka logis program dengan menggunakan pendekatan 
Logical Framework Analysis (LFA), agar dapat melakukan analisis dan 
merancang desain proyek dalam jangka panjang untuk pelaksanaan 
proyek investasi sosial perusahaan yang berkelanjutan.

Anda akan memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai berbagai 
teknik dan alat untuk melakukan penilaian social (social assessment), 
seperti social baseline study, penilaian asset komunitas dan community 
need assessment.

Selain itu juga anda akan dibekali keterampilan dalam mengelola 
pemangku kepentingan (stakeholder management), Identifikasi isu 
sosial strategis dan merumuskan strategi pengelolaannya.



Kami menyediakan layanan In-house & Pelatihan Secara Khusus, dengan 
bahan pembelajaran, waktu, dan tempat yang dapat disesuaikan.

Conflict Management in Natural Resources
Based Industries

Anda akan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam men-
gidentifikasi dan menganalisis penyebab konflik di industri berbasis 
sumberdaya alam (migas, tambang, perkebunan dan kehutanan).

Mampu melakukan penyusunan strategi pengelolaan konflik dan 
negosiasi serta mediasi konflik antara perusahaan dengan 
pemangku kepentingan.

Measuring the Impact of Social Investment
Program

Social Return on Investment (SROI) Training

Anda akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam 
mengukur dampak program social yang dilakukan perusahaan anda 
secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode pengukuran dampak 
program yang digunakan adalah metode Sustainable Livelihood 
Impact Assessment (SLIA) dan metode Social Return on Investment 
(SROI). Sehingga anda akan mendapatkan gambaran mengenai 
program investasi sosial yang dapat diukur dampaknya.

Metode SROI memungkinkan anda meng-CLAIM tingkat keberhasilan 
program dan manfaat dana CSR yang sudah dikucurkan oleh perusa-
haan secara kuantitatif. Sehingga dapat terukur berapa besaran 
dampak yang diterima oleh perusahaan tersebut dari hasil kegiatan 
CSR-nya. 

Saat ini SROI banyak sekali digunakan oleh kalangan LSM, Perusahaan, 
bahkan Pemerintah untuk dapat mengungkapkan DAMPAK PROJEK 
mereka secara lebih definitif dan terukur.



SPECIAL EVENTS
Dalam rangka menyebarluaskan pemahaman dan praktik terdepan (leading practices) 
mengenai Investasi Sosial dan perkembangannya di Indonesia, serta berbagai hal yang 
terkait dengannya, kami secara regular mengadakan forum-forum diskusi, seminar dan 
webinar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, di antaranya 
adalah:

Social Investment Roundtable Discussion (SIRD)

Indonesia Social Investment Forum (ISIF)

Executive Briefing Strategic Issues 
on Sustainability and Social Investment 

Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali selama 1 hari berupa 
sharing discussion, coaching, studi kasus dan presentasi dari berbagai 
narasumber yang kompeten dari berbagai sektor. Dengan peserta 
yang merupakan manajemen puncak di berbagai perusahaan. 

Semakin penting bagi manajemen puncak perusahaan memiliki 
pengetahuan yang memadai terkait dengan perkembangan mutakhir 
isu keberlanjutan. Dengan pengetahuan yang memadai dari           
manajemen puncak diharapkan perusahaan bisa cepat melakukan 
proses adaptasi dengan menyesuaikan strategi bisnisnya sesuai 
perkembangan dinamika eksternal dan internal agar keberlanjutan 
perusahaan dapat tetap dipertahankan dalam jangka panjang.

Forum yang kami rancang khusus bagi mitra kami, dimana dalam 
setiap pertemuan akan dibahas isu spesifik berkenaan dengan 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran 
dampak dan pelaporan program investasi sosial, termasuk        
berbagai alat bantu (tools) program investasi sosial. Termasuk 
beberapa isu atau tema yang erat kaitannya dengan keberhasilan 
pelaksanaan program investasi sosial. Forum ini dilaksanakan satu 
kali tiap bulannya.

Indonesia Social Investment Forum (ISIF) merupakan forum yang 
didedikasikan untuk menyebarkan pengetahuan, pemahaman, 
paradigma, konsep dan praktik terdepan investasi sosial, serta segala 
hal yang terkait dengannya, kepada kalangan bisnis dan dunia usaha 
yang beroperasi di Indonesia beserta para pemangku kepentingan- 
nya, baik dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 
instansi  pemerintah dan masyarakat.

Forum yang diadakan tiap satu tahun sekali ini memiliki agenda 
berupa: Training Pra Forum, Forum Plenary, Sesi Breakout, Field Trip.
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info@socialinvestment.id
https://socialinvestment.id

031 - 8432810
0813-1724-5657

Hubungi Kami :

Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, 
kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi 

positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya.

Jl. Bendul Merisi Selatan Airdas 
No. 18 A, Surabaya - 60239

@socialinvestment_idSocial Investment Indonesia


