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Tema yang dibahas dalam seri-32 ini tentang “CSR dan Kesalahpahaman yang perlu

diluruskan”. Sesi ini mendiskusikan mengenai mengapa CSR belum berjalan

sebagaimana mestinya, apa saja kesalahpahaman yang masih kerap terjadi seputar

CSR dan bagaimana upaya meluruskan pemahaman konsep dan penerapan CSR agar 

memadai.
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ISTILAH

1 Corporate Social Responsibility atau CSR;

2 Social responsibility;

3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP/TSP);

4 Community development;

5 Corporate citizenship;

6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);

7 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).



Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang  

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban

Mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan:

✓ Tanggung jawab sosial perusahaan,

✓ Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan

usaha penanaman modal, dan

✓ Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep‐236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003

tentang  Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan  yang mengatur mulai dari besaran dana hingga  tata cara 

pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan

Kemudian  diganti dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER‐  

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan 

Program  Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan  Menteri Negara BUMN Nomor PER‐08/MBU/2013 Tahun 

2013 tentang Perubahan  Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN 

Nomor PER‐05/MBU/2007 tentang  Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha 

Kecil dan Program Bina Lingkungan.  Kemudian diganti dengan Peraturan 

Menteri BUMN Nomor PER‐07/MBU/05/2015  tentang Program Kemitraan 

BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina  Lingkungan. Kemudian selang 1 

(satu) bulan, diganti lagi dengan Peraturan Menteri  BUMN Nomor 

PER‐09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan  Usaha Kecil 

dan Program Bina Lingkungan.
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“Kepedulian perusahaan menyisihkan sebagian

keuntungan (profit) bagi kepentingan

pembangunan manusia (people) dan lingkungan

secara berkelanjutan (plannet) berdasarkan

prosedur (procedure) yang tepat dan

profesional”
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Good Corporate Governance

Kesadaran tentang pentingnya CSR ini menjadi trend 

global seiring dengan semakin maraknya kepedulian

mengutamakan pemangku kepentingan

CSR ini selain wujud penerapan prinsip

good corporate governance juga terkait

untuk mendukung pencapaian tujuan

Sustainable Development Goals  (SDG’s), 

salah satu diantaranya adalah

pengurangan angka kemiskinan setiap

tahun
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Good Corporate Governance

01
CSR bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas

publik,  membangun dan memperkokoh pencitraan, 

kepercayaan,  keamanan sosial, memperkuat

investasi dan keberlanjutan perusahaan.

02
Bagi masyarakat, CSR bermanfaat untuk

perlindungan dan kesejahteraan masyarakat

dalam dimensi sosial ekonomi,  kenyamanan

lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan

dan keterpencilan

03
Bagi pemerintah, pelaksanaan CSR bermanfaat untuk

menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi

program- program pemerintah dengan dunia usaha

agar dapat terlaksana secara sistematis dan

berkesinambungan dalam rangka percepatan

pembangunan
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International Organization for  
Standardization (ISO)

Dan sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya

prinsip Corporate Social Responsibility : United National 

Global Compact  dan Acuan Sosial Responsibility : ISO 

26000 yang dirumuskan oleh International Organization for 

Standardization (ISO) bulan September 2004 yang diberi

nama Guidance Standard on Social  Responsibility

CSR adalah sebuah proses dengan itu perusahaan

mengelola hubungan dengan beragam pemangku

kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata

terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di 

suatu daerah.
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Subjek Inti

Tanggung

Jawab Sosial

Sumber:

ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility
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PIRAMIDA 

CSR
(Carrol, 2011)
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Konsep
Piramida CSR



Tanggungjawab
Ekonomis

Kata kuncinya adalah: make a profit

Motif utama perusahaan adalah

menghasilkan laba. Laba adalah pondasi

perusahaan.

Perusahaan harus memiliki nilai tambah

ekonomi sebagai prasyarat agar 

perusahaan dapat terus hidup (survive) dan

berkembang.

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | UNSRI



Tanggungjawab
Legal

1
Kata kuncinya adalah: obey 

the law.

2
Perusahaan harus taat

hukum

3
Dalam proses mencari laba,  

perusahaan tidak boleh melanggar

kebijakan dan hukum yang telah

ditetapkan oleh pemerintah.
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Tanggungjawab

Etik

Kata kuncinya adalah: be ethical.

Perusahaan memiliki kewajiban

untuk menjalankan praktek bisnis

yang baik,  benar, adil, dan fair.

Norma-norma masyarakat perlu  

menjadi rujukan bagi perilaku  

organisasi perusahaan
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Tanggungjawab Filantropis

Kata kuncinya adalah: be a good  citizen.

Perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi
yang dapat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas
kehidupan semua

Para pemilik dan pegawai yang bekerja di 
perusahaan memiliki tanggungjawab ganda, yaitu
kepada perusahaan dan kepada publik

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | UNSRI



MANFAAT CSR 
BAGI DUNIA 
USAHA

(Kotler, 2010)



1

2

3

4

5

Strengthened Brand Positioning

Improved Corporate Image and Clout

Increased Ability to Attract,  Motivate, 

and Retain Employees

Decreased Operating Cost

Increased Appeal to Investors and  

Financial Analyst

Benefits of CSR for Companies
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⚫ Suatu perusahaan atau brand dari perusahaan yang 

dihubungkan dengan kegiatan amal atau masalah

sosial akan menciptakan spirit terhadap brand  

tersebut (spirit of the brand).

⚫ Konsumen akan lebih berkesan terhadap brand yang 

memberikan donasi kepada korban bencana alam

dibandingkan dengan perusahaan yang  

menghadiahkan mainan gratis dari setiap produk

yang dijualnya.
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Memperkuat Posisi

Merek



Peningkatan Citra
dan Pengaruh

Perusahaan

⚫ Jika suatu perusahaan sudah menjalankan program TSP yang  

bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maka ketika terjadi krisis,  

perusahaan masih mendapatkan reputasi yang kuat dari

masyarakat. Inilah yang merupakan aset yang sebenarnya,

karena perusahaannya masih dipercaya oleh masyarakat

walaupun sedang mengalami krisis.

⚫ Jika perusahaan menjalankan program TSP sesuai dengan

peraturan yang berlaku dengan hasil yang memuaskan, maka

perusahaan akan mendapat kepercayaan sehingga tidak

mendapat kontrol yang kuat dari pemerintah lokal maupun

pemerintah nasional.
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Improved Corporate Image and Clout



Increased Ability to 
Attract,  Motivate, and 
Retain Employees

Peningkatan Kemampuan untuk Menarik, 

Memotivasi, dan Mempertahankan

Karyawan

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang banyak

melakukan kegiatan kemanusian akan merasa bangga

dengan kebijakan yang  terdapat diperusahaan tersebut.

Sebaliknya, terdapat beberapa beban moral bagi karyawan yang  

bekerja pada perusahaan yang hanya mementingkan

kepentingan bisnis tanpa mempedulikan keadaan lingkungan

masyarakat sekitar.

Pencitraan ini berimplikasi terhadap keputusan calon

karyawan dalam menentukan perusahaan tempat dia

bekerja.



Decreased 
Operating Cost

Penurunan
Biaya Operasi

⚫ Konsep reduce, reuse and recycle mengurangi sampah,  penggunaan ulang

material, pendaurulangan dan konservasi air dan listrik dapat secara nyata

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan selama proses produksi karena

karyawan dituntut untuk dapat semaksimal mungkin menggunakan bahan-

bahan yang tersedia dalam menciptakan produk yang berkualitas dengan

tujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan selama proses produksi.

⚫ Jika perusahaan sudah secara konsisten menjalankan program  tersebut, 

maka citra posistif perusahaan akan lebih menonjol dan dapat

mengurangi biaya iklan untuk mengenalkan perusahaan kepada

masyarakat.

⚫ Contohnya adalah The Body Shop, perusahaan kosmetik yang  

menggunakan bahan-bahan alami berasal dari tumbuhan.
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Increased 
Appeal to 
Investors and  
Financial Analyst

Peningkatan Daya Tarik bagi Investor 

dan Analis Keuangan

• Suatu perusahaan yang mampu mencitrakan diri sebagai

perusahaan yang mapan dan peduli lingkungan, akan

dengan mudah menarik investor untuk menanamkan

modalnya di  perusahaan tersebut.

• Dengan banyaknya investasi, resiko terjadinya krisis di

perusahaan secara otomatis akan berkurang



ALASAN MELAKSANAKAN CSR
(Kramer, 2006)



Moral
Obligation
⚫ Perusahaan mempunyai tugas untuk menjadi Good 

Corporate Citizen, dan “do the right thing” 

merupakan tujuan bisnis untuk Social Responsibility.

⚫ Tujuannya adalah agar setiap anggota mendapatkan

kesuksesan komersial dengan penghargaan nilai etis

dan respek kepada manusia, komunitas dan

lingkungan alam.
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Sustainability
⚫ Perusahaan harus beroperasi dengan performa ekonomi jangka panjang,

⚫ Dengan cara menghindari tingkah laku jangka pendek yang bersifat merusak kehidupan

sosial atau mengotori lingkungan.
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Pendekatan ini menawarkan pendekatan nyata yang dapat

digunakan oleh dunia usaha dalam mengidentifikasikan isu

sosial yang  menjadi masalah bagi stakeholders dan

pemecahan masalahnya

Dengan memperhatikan kepuasan stakeholders, maka pandangan

stakeholeder mengenai perusahaan menjadi hal penting walaupun

stakeholders tidak paham mengenai permasalahan perusahaan

sepenuhnya seperti kemampuan perusahaan, posisi kompetitior atau

kebijakan penjualan perusahaan.
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Reputation

Untuk mendapatkan reputasi, maka

perusahaan akan fokus pada

kepuasan external audiences.

Pada perusahaan yang focus pada 

consumer, maka perusahaan akan

banyak menggunakan cause-related

campaign

Sedangkan pada perusahaan yang 

bergerak pada bidang pertambangan

dan energi, maka perusahaan akan

membuat iklan sosial yang 

menawarkan asuransi

Asuransi ini diharapkan akan meningkatkan

kesadaran masyarakat akan kegiatan

sosial yang dilakukan perusahaan sehingga

masyarakat tidak cepat menyalahkan

perusahaan ketika terjadi krisis



FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

PELAKSANAAN CSR 

DI Indonesia
(Wibisono, 2007)
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Tuntutan yang berasal dari

masyarakat, dimana masyarakat

menuntut agar perusahaan

beroperasi tanpa merugikan

masyarakat dan membantu

menyelesaikan permasalahan yang  

ada di lingkungan masyarakat

sekitar.

⚫ Dorongan keramahan

lingkungan dalam operasional

perusahaan.

⚫ Dorongan ini lebih mengarah

pada perusahaan yang bergerak

pada bidang eksploitasi alam

Dorongan melakukan CSR untuk

mendongkrak citra perusahaan.



Upaya untuk Memenuhi Kewajiban
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1 2

3 4

CSR diimplementasikan karena memang

ada regulasi, hukum dan aturan yang

memaksanya.

Beberapa bursa sudah menerapkan indeks

yang memasukkan kategori saham

perusahaan yang telah

mengimplementasikan CSR  contohnya

adalah New York Stock Exchange yang 

memiliki Dow  Jones Sustainability Index 

(DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang 

dikategorikan memiliki nilai CSR yang baik

Semakin maraknya kepedulian

masyarakat global terhadap produk yang 

ramah lingkungan dan diproduksi dengan

memperhatikan kaidah-kaidah sosial

Adanya penghargaan-penghargaan

(reward) yang diberikan oleh segenap

institusi atau lembaga, contohnya adalah

CSR Award
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Adanya Dorongan yang Tulus dari Dalam

Perusahaan telah menyadari bahwa:

✓ Tanggung jawabnya bukan lagi sekedar

kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit

demi kelangsungan bisnisnya, melainkan

juga tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✓ Menggantungkan semata-mata pada

kesehatan finansial tidak akan menjamin

perusahaan bisa tumbuh secara

berkelanjutan.

Perusahaan meyakini bahwa program CSR

merupakan investasi demi pertumbuhan

dan keberlanjutan (sustainability) usaha.

CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya

(cost center) melainkan sebagai sentra laba

(profit center) di masa mendatang

CSR bukan lagi sekedar aktifitas tempelan

yang kalau terpaksa bisa dikorbankan demi

mencapai efisiensi



Cara Pandang CSR Yang Salah antara Perusahaan, 
Pemerintah, dan Masyarakat
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Perusahaan: 
❑Bingung CSR : voluntary or mandatory ; kepedulian atau kewajiban ; atau bahkan sekedar belas kasihan

❑Umumnya hanya sekedar untuk menggugurkan  kewajiban; atau agar tampak seakan ada kepedulian

❑menjaga reputasi,  

❑motif pelaksanaan CSR hanya untuk public relation saja, sehingga  terkesan imagesentris dan mendahulukan

program-program populer di mata publik

❑dianggap sebagai biaya yang akan menambah beban perusahaan dan  mengurangi keuntungan, after profit.

❑Visi yang kabur sehingga tidak memiliki perencanaan CSR 5  atau 10 tahun kedepan dalam pengelolaan CSR

❑CSR ditangani oleh manajemen yang kurang kapabel dengan staf pengelola yang kurang kompeten

❑Merasa paling tahu kebutuham masyarakat yang akan diprogramkan dalam CSR sehingga program kurang 

sinergis dengan daerah/masyarakat dan tidak terukur. 

❑Lebih menitikberatkan pada pelaporan kegiatan tahunan daripada  kebermanfaatan dan kesinambungan.

❑Usulan/ proposal masyarakat tidak terkordinasi dengan baik sehingga cenderung  tumpang tindih.

❑Manajemen CSR cenderung tertutup atau bahkan seakan penuh misteri. 



Cara Pandang CSR Yang Salah antara Perusahaan, 
Pemerintah, dan Masyarakat
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Pemerintah: 
❑Menganggap CSR sebagai kewajiban perusahaan

❑Peningkatan PAD, anggaran pembangunan melalui sumbangan pihak ke 3.

❑Perda, Per Kdh, Kep Kdh mandul karena kurang memahami CSR secara komprehensif

❑Adanya perbedaan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang CSR

❑CSR hanya untuk daerah terdampak, bukan merata untuk daerah lainnya

❑Upaya pemerintah  untuk mengalihkan tanggung jawab pemenuhan hak ekosob masyarakatnya 

kepada perusahaan

❑Terbatasnya SDM pemerintahan  yang memahami CSR secara komprehensip.



Cara Pandang CSR Yang Salah antara Perusahaan, 
Pemerintah, dan Masyarakat

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | UNSRI

Masyarakat : 
❑CSR sebagai kewajiban perusahaan

❑dana bantuan gratis untuk kegiatan desa, masyarakat dan lainnya; 

❑berkaitan dengan keamanan dan keberlanjutan perusahaan 

❑Berpotensi terjadi ‘pemerasan’ oleh kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

❑Harus melakukan pembinaan masyarakat sekitar

❑CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar saja , 

❑bersifat kosmetik tanpa ada pertanggungjawaban

❑Harus menyerap tenaga kerja lokal meski tanpa standar kompetensi 



Meluruskan Cara Pandang CSR Yang Salah antara 
Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat
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➢ Sinkronisasi dan harmonisasi melalui Forum CSR Daerah untuk membangun kepercayaan, 

kenyamanan, dan insentif bersama.

➢Rakor Forum CSR   dan Rapat Catur wulan secara berkala daring maupun luring

➢ Penyusunan program CSR tahunan dan lima tahunan bersama antara Pemda, Perusahaan, dan 

masyarakat

➢Mengikutsertakan perusahaan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (RKPD Non APBD).

➢ Peningkatan kapasitas pengolala CSR di pemerintahan dan perusahaan

➢ Pembentukan dan atau optimalisasi semacam asosiasi CSR daerah / nasional

➢Menyerahkan pengelolaan CSR kepada lembaga profesional

➢ Pendampingan pengelolaan dana CSR untuk pembangunan daerah oleh lembaga/perorangan yang 

kredibel

➢Kejelasan dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat tentang CSR



Sepintas

Implementasi CSR – PKBL 
Di Kabupaten Muara Enim
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01

02
03

Pembangunan bukan hanya 

tugas Pemerintah saja  tapi 

tugas bersama antara 

Pemerintah, Dunia Usaha dan 

Masyarakat

Adanya Keterbatasan dana 

APBD dalam pelaksanaan 

pembangunan

Perlu adanya sinergisitas 

dan harmonisasi 

pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah

Latar Belakang



Dasar Hukum
Peraturan Bupati Muara Enim 

Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Corporate Social Responsibility –

Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (CSR – PKBL).

Keputusan Bupati Muara Enim 

Nomor 568/Bappeda-

Sarpras/2011 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Forum Corporate 

Social Responsibility – Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan 

Kabupaten   Muara Enim
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Sebagai suatu wadah yang mempersatukan 

berbagai pihak yang berkepentingan untuk 

koordinasi, konsultasi, integrasi, sinkronisasi 

dan bertindak bersama dalam implementasikan 

CSR-PKBL agar dapat memberikan manfaat 

yang besar bagi pembangunan

Menyelaraskan, mensinergikan, dan 

memberikan masukan, serta mendukung 

perbaikan implementasi CSR-PKBL dari aspek 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan 

evaluasinya agar memberikan hasil yang lebih 

optimal dan akuntabel



Inovasi Proses Penyusunan RKPD 
dan RKPD Non APBD

41

RANCANGAN AWAL 
RKPD KABUPATEN

FORUM SKPD 
KABUPATEN

RANCANGAN RKPD 
KABUPATEN

MUSRENBANG RKPD 
KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR 
RKPD KABUPATEN

PENETAPAN PERATURAN 
BUPATI TENTANG RKPD 

TAHUN n

RANCANGAN RENJA SKPD

HASIL RAKORTEK PROVINSI

HASIL MUSRENBANG 
DESA/KECAMATAN

HASIL MUSRENBANG RKP 
NASIONAL

HASIL FORUM SKPD 
PROVINSI

HASIL MUSRENBANG RKPD 
PROVINSI

KONSULTASI KE PEMPROV

HASIL RESES DPRD

RANCANGAN AKHIR 
RKPD NON APBD

DUNIA 
USAHA

Forum CSR PKBL

Inovasi

HASIL KONSULTASI PUBLIK
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9. Output  Inovasi Kebijakan CSR  
(contoh)



Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR-

PKBL Pola Musrenbang

Perbup 
RKPD



Kinerja Forum CSR-PKBL 
Kabupaten Muara Enim

Tahun
Badan 
Usaha

Rencana           (Rp)
Realisasi           

(Rp)

2011 5 - 15.843.877.087

2012 9 49.301.431.690 48.746.374.154

2013 16 39.308.772.811 101.184.794.974

2014 17 96.931.361.388 12.405.951.399

2015 19 120.000.000.000 96.064.093.148

2016 18 105.000.000.000 79.729.332.188

2017 23 100.000.000.000 93.823.794.790

2018 21 100.000.000.000 99.993.403.819

Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Forum CSR-PKBL 

Kabupaten Muara Enim

(PTBA, PGN, Bank BNI, Bank SumselBabel, PTPN VII, PT. MHP, 

PT. TEL, PT. Pertamina Asset II, PT. Pertamina Geothermal 

Energy, PT. Medco EP Lematang, PT.  Sewatama, PT.  PAMA 

Persada, PT.  Kirana Permata, dll)

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | UNSRI

2019 23 100.000.000.000 98.675.250.190

2020 25 100.000.000.000 102.993.403.819
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Membuat dan melaksanakan

kerjasama dengan

BUMN/BUMS/BUMD

Rapat Kordinasi Forum CSR-PKBL 

tahunan sekaligus pemberian

Awards (penghargaan) kepada

BUMN/BUMS terbaik dalam

realisasi CSR-PKBL

Penyampaian Buku Inovasi RKPD 

Non APBD kepada BUMN/BUMS

Pemantauan, pelaporan dan 

evaluasi pelaksanakan CSR-PKBL  

BUMN/BUMS 

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | UNSRI



Mengikuti berbagai event CSR tingkat regional dan

nasional dan Menjadi narasumber dalam

pembentukan Forum CSR di daerah lain

Berinovasi melalui kegiatan audensi/anjangsana

Bupati dan Ketua DPRD serta SKPD ke BUMN/BUMS 

untuk peningkatan alokasi anggaran CSR

AKSI DAN KEBERLANJUTAN (2)

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | UNSRI



PERMASALAHAN

Belum semua Perusahaan 
menyampaikan Laporan Rencana dan 
Realisasi CSR sehingga belum dapat 
menggambarkan peran serta Dunia 

Usaha secara menyeluruh dalam
pembangunan daerah

Perbedaan jadwal penyusunan 

rencana pembangunan oleh 

pemerintah dan agenda 

penyusunan Business Plan oleh 

perusahaan

Masih relatif rendahnya political 

will  Pimpinan perusahaan

dalam pemanfaatan dana CSR 

untuk pembangunan daerah
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ALTERNATIF DAN 
SOLUSI

01
Meningkatkan kesadaran pihak perusahaan tentang pentingnya Laporan Pelaksanaan 

CSR. Pelaporan diperlukan dalam rangka pencatatan dan penyerahan aset pembangunan

yang didanai CSR kepada Pemda.

02
Mengoptimalkan peran Forum CSR-PKBL dalam komunikasi intensif dengan BUMN/BUMS 

sebagai anggota forum dalam perencanaan program.

03 Perlu adanya regulasi yang jelas tentang pemanfaatan dana CSR  untuk pembangunan

daerah yang terkena dampak langsung operasionalisasi perusahaan.



INOVASI DAN 

SINERGISITAS 

PEMANFAATAN DANA CSR 

DALAM PEMBANGUNAN 

DAERAH



Pemetaan Pemanfaatan CSR

Pendekatan 
Sektoral

✓ Csr Pertanian

✓ Csr Kesehatan

✓ Csr Pendidikan

✓ Csr Infrastruktur

✓ Csr Digital

✓ Csr UKM

✓ Csr Pemukiman

✓ Csr Keolahragaan

✓ Dll

Pendekatan 
Wilayah Tematik

✓ Wilayah /Zonasi I :

Isu utama : Pertanian 

/ Perkebunan

✓ Wilayah / Zonasi II :

Isu Strategis :

Pendidikan dan 

Kesehatan

✓ Wilayah /Zonasi III :

Isu Strategis :

Perumahan dan 

Pemukiman

✓ dst

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | UNSRI

Pendekatan 
Program Strategis

✓ Penanggulangan 

Kemiskinan

✓ Pemberdayaan 

Perempuan

✓ SDGs

✓ Pendidikan dan 

kesehatan

✓ Penanggulangan 

Stunting

✓ dll



1

2

3
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RENCANA 
AKSI

Revitalisasi Forum CSR – PKBL Kabupaten 

Muara Enim

Melakukan pemetaan ulang pemanfaatan dana CSR 

dalam pembangunan daerah dalam suatu workshop 

atau FGD yang dihadiri pemerintah, dunia 

usaha,perguruan tinggi,  tokoh masyarakat, dan LSM

Hasil workshop atau FGD menghasilkan rencana aksi jangka 

pendek (tahunan)dan jangka menengah (lima tahunan)  

sinergisitas dan harmonisasi pemanfaatan dana csr dalam 

pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim. Dan di tanda 

tangani bersama sebagai komitmen para pihak sesuai dengan 

tugas fungsi, hak dan kewajiban masing-masing



“Hidup bukan hanya tentang diri kita 

sendiri melainkan juga tentang 

sesama dan semesta” .... ans



Dr. Ir. H. ABDUL NADJIB,. MM
Email : anadjib.salatti@gmail.com

Hp. 0811737168

mailto:anadjib.salatti@gmail.com


https://socialinvestment.id/

Work Experience

- Mendirikan A+ CSR Indonesia, 

- Ketua dewan penasihat Social Investment Indonesia (SII), 

- Ketua dewan pakar Social Value Indonesia, 

- Anggota dewan Institute for Certified Sustainability Practitioners (ICSP), 

- Pendiri sekaligus reader di Thamrin School of Climate Change and Sustainability, 

- Anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau

- Mitra strategis CCPHI Partnership for Sustainable Community

Education

Jalal belajar sosial ekonomi pertanian di Institut Pertanian Bogor dan pascasarjana sosiologi
di Universitas Indonesia. Dia juga telah menyelesaikan beragam pendidikan eksekutif terkait
keberlanjutan perusahaan dan ESG di Sloan School of Management, Massachussetts Institute 
of Technology (MIT Sloan); Tsinghua University School of Economics and Management 
(Tsinghua SEM); University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL); 
Harvard Business School (HBS); London Business School (LBS); University of Oxford Said 
Business School (Oxford Said), dan University of California Berkeley, School of Law (Berkeley 
Law). Dia juga telah mengikuti lebih dari 30 pelatihan dan sertifikasi internasional dalam
bidang yang terkait keberlanjutan perusahaan.
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YANG BUKAN-BUKAN DALAM CSR

“There is one and only one social purpose of business

. . . to increase profits so long as it stays

within the rules of the game.” 

– Milton Friedman

“The purpose of business is to produce profitable solutions

to the problems of people and planet, and not to profit 

from producing problems for people and planet.” 

– Colin Mayer

Wacana dan Praktik CSR Mutakhir serta Konsekuensinya untuk Perusahaan
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Cakupan dampak itu mencakup dampak terhadap HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik
operasi yang adil, konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat—sebagaimana yang
dinyatakan dalam ISO 26000. Perusahaan tak bisa memilih sebagian saja, melainkan harus
mengelola keseluruhannya, untuk benar-benar bisa bertanggung jawab sosial. CSR bukan pula
sinonim pengembangan masyarakat.

Cara perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif adalah dengan memetakan seluruh
potensi dampak, menghindari, meminimumkan, merestorasi, dan mengompensasinya—dan dalam
urutan yang demikian. Cara perusahaan bertanggung jawab atas dampak positif adalah dengan
memetakan seluruh potensi dampak, lalu memaksimumkannya. CSR bukan soal pamer ‘dampak’
positif.

CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak negatif maupun positifnya.

Dampak tersebut ditimbulkan oleh keputusan dan tindakan perusahaan terhadap

masyarakat (dalam pengertian luas) dan lingkungan. Makna tanggung jawab sendiri

mencakup pengertian aktif yaitu melaksanakan pengelolaan dampak, juga pengertian

menanggung akuntabilitas atas hasil pengelolaan tersebut. CSR bukan soal donasi

perusahaan.
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Tanggung jawab sosial itu bertujuan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, yang
pada konteks sekarang berarti SDGs. Oleh karena itu, setidaknya hingga 2030, tujuan perusahaan
ber-CSR adalah membantu seluruh pemangku kepentingan lokal, nasional, dan global untuk
mencapai SDGs. CSR bukan bertujuan utama meningkatkan, apalagi memaksimalkan,
keuntungan.

Kontribusi tersebut terwujud dalam tiga ranah: bisnis inti, investasi sosial, dan advokasi kebijakan
publik yang seluruhnya harus sesuai dengan SDGs. Lagi-lagi, perusahaan tidak bisa memilih
sebagiannya saja untuk bisa membuat dirinya benar-benar berkontribusi terhadap SDGs.
Perhitungan dampak positif dan negatif perusahaan juga mencakup ketiga ranah tersebut. Ketiga
ranah itu diajukan oleh Jane Nelson. CSR bukan memilih ranah intervensi yang mudah, melainkan
seluruh yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan.

Dengan logika yang demikian, perusahaan seharusnya menjadikan dampak positifnya
maksimal, dan jauh melampaui dampak negatifnya (yang minimal, atau bahkan tidak
ada). Dampak bersih perusahaan, yaitu dampak positif dikurangi dampak negatif, harus
dihitung dengan hati-hati dan transparen. Perusahaan yang bisa menunjukkan dampak
bersihnya positif disebut Paul Polman dan Andrew Winston, sebagai perusahaan net
positive. CSR bukannya menyembunyikan dampak negatif.
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Apabila perusahaan melaksanakan hal tersebut, maka peluang bagi perusahaan untuk memeroleh
keuntungan lebih tinggi dalam jangka panjang akan meningkat, karena setiap pemangku
kepentingan akan melihat perusahaan benar-benar membawa manfaat kepada mereka masing-
masing. Pemangku kepentingan yang puas terhadap kinerja perusahaan akan cenderung
membalas secara resiprokal, yang mewujud dalam berbagai bentuk dukungan. CSR bukan untuk
membeli dukungan atau memanipulasi pemangku kepentingan.

Manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan itulah yang sebetulnya merupakan makna dari value.
Perusahaan yang membawa manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan itu disebut
melakukan value creation. Alternatifnya, perusahaan hanya melakukan value extraction, bahkan
value destruction. Pembedaan ini diajukan oleh Mariana Mazzucato. CSR bukan cara untuk
melakukan value extraction apalagi menutupi value destruction.

Perusahaan perlu memetakan dampaknya terhadap setiap Tujuan SDGs, baik yang
positif maupun negatif, membuat prioritisasi pengelolaan pada Tujuan-tujuan paling
material, menentukan bentuk intervensi paling tepat, mengeksekusi bentuk-bentuk
intervensi itu, memonitor dan mengevaluasi hasilnya dengan Target dan Indikator SDGs
yang sesuai, serta melaporkan kinerjanya—dalam bentuk hasil langsung, hasil ikutan,
dan dampak. CSR bukan box ticking Tujuan SDGs atau pameran stiker SDGs.
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Perubahan sikap investor dan lembaga jasa keuangan yang makin memerhatikan aspek-aspek lingkungan,
sosial dan tata kelola (environmental, social, and governance, disingkat ESG) yang material terhadap
kinerja finansial membuat perhatian banyak bergeser dari pengelolaan dampak yang ditimbulkannya ke
pengelolaan isu-isu yang dianggap material terhadap keuntungnnya. Walaupun tampak mengelola isu-
isu yang sebutannya sama, namun perkembangan ESG tidak membuat dampak perusahaan atas
masyarakat dan lingkungan terkelola secara optimal, bahkan bisa sebaliknya. CSR bukannya digantikan
oleh ESG—hubungannya tidak sederhana.

Bagaimanapun, pembicaraan tentang CSR akan jauh lebih bermakna bagi perusahaan dan pemangku
kepentingannya bila dimulai dari pertanyaan: apa sesungguhnya tujuan perusahaan itu? Pembicaraan ini
bisa menyatukan antara CSR dengan ESG. Untuk perusahaan yang sudah menemukan purpose-nya—
yang jauh lebih dalam dibandingkan sekadar meningkatkan keuntungan bagi pemilik modal—CSR
menjadi satu-satunya jalan bisnis agar perusahaan bisa dan pantas mendapatkan keuntungan. CSR
bukan berhenti di level projek, program dan strategi.

Upaya agar CSR mendatangkan keuntungan bagi perusahaan (CSR strategis) sebelumnya sudah
banyak diajukan oleh para pakar. Perubahan dalam sikap pemangku kepentingan eksternal,
terutama konsumen, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga jasa keuangan telah membuat
kinerja perusahaan—baik secara objektif maupun perseptif—dalam mengelola dampak sosial
dan lingkungannya menjadi salah satu penentu kinerja ekonomi perusahaan. Kinerja CSR yang
tinggi cenderung mendorong kinerja finansial yang tinggi pula. Pada strategi tertentu, seperti
CSV, keuntungan bisa diperoleh dalam waktu relatif singkat. CSR bukannya tidak bisa langsung
mendatangkan keuntungan—ada bermacam strategi yang bisa dimanfaatkan untuk itu.
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Untuk bisa melakukan perubahan sistemik, perusahaan perlu untuk mengubah cara pandang
tentang dirinya dan keberlanjutan. John Elkington menjelaskan bahwa kalau dalam model
shareholder value perusahaan melihat dirinya lebih penting daripada masyarakat dan lingkungan,
lalu pada model shared value perusahaan melihat dirinya setara dan berkelindan dengan
kepentingan masyarakat dan lingkungan, dalam system value perusahaan perlu melihat dirinya
sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan dan mengabdi pada tujuan menciptakan masa
depan yang flourishing. Dahulu, konsep Triple Bottom Line (TBL) mengacu kepada shared value,
namun sejak 2018 Elkington menegaskan bahwa TBL itu menganut system value. CSR bukanlah
konsep yang mati, sehingga perusahaan serta pemangku kepentingannya selalu perlu
menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan terbaru.

Pertanyaan di ujung tulisan ini adalah apakah perusahaan dengan purpose yang benar,
dan CSR yang bersifat net positive akan menjamin perusahaan menjadi berkelanjutan?
Dalam pengertian sempit dan berjangka pendek hingga menengah, tentu demikian.
Namun, keberlanjutan dalam jangka panjang akan ditentukan di level sistem. Mustahil
perusahaan berkelanjutan dalam sistem yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian,
kalau mau benar-benar berkelanjutan, perusahaan memiliki CSR yang sangat menantang:
melakukan advokasi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk
mewujudkan keberlanjutan di level sistem. CSR bukan juga berhenti di wilayah
organisasi dan pemangku kepentingan terdekatnya, melainkan mengupayakan
perubahan sistemik.
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Diskon khusus untuk pemesanan via SII 

Diskon 50%

Untuk pemesanan silahkan menghubungi:

0852-2035-3655
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PROFILE

PT SAHABAT INVESTASI INDOTAMA
(Social Investment Indonesia)
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SIAPA KAMI ?

• Konsultan yang mempunyai kompetensi inti dalam menyediakan 
dukungan untuk pengembangan  masyarakat melalui pendekatan 
investasi sosial yang strategis (strategic community investment). 

• Dukungan tersebut kami wujudkan dalam penyediaan layanan konsultasi
kami secara terpadu dari: 

– Proses Perencanaan: Penilaian (assessment) dan Penyusunan
Strategi;  

– Proses Pelaksanaan dan Pendampingan Teknis;

– Proses Pemantauan, Evaluasi & Penilaian Dampak; dan

– Proses Komunikasi & Pelibatan Pemangku Kepentingan

• Kami mendorong pelaksanaan investasi sosial sebagai bagian dari 
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan SNI 
ISO 26000:2013 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial.

• Kami bermitra dengan perusahaan dari seluruh sektor, khususnya 
pertambangan, minyak & gas, manufaktur, perkebunan & kehutanan.
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LINGKUP & JENIS LAYANAN KAMI

• Untuk memaksimalkan dampak investasi sosial
perusahaan, maka Kami menyediakan layanan
konsultasi yang terintegrasi mengikuti daur program, 
mulai penilaian, penyusunan strategi, pelaksanaan & 
pengkomunikasian.

• Jenis layanan yang Kami berikan meliputi:

–Pemberian Pendampingan Teknis (Technical 
Assistance)

–Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas (Capacity
Building)

–Pelaksanaan Riset dan Pengembangan Program

–Alihdaya dan Retainer Consultant

Strategic 
Community 
Investment
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OUR PRODUCTS & SERVICES BASED ON OUR 4 CORE COMPETENCIES 

TECHNICAL ASSISTANCE

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

Strategic Plan Development

▪ Program Design & Manual Development

▪ Stakeholders Engagement Strategy

▪ Conflict Management & Resolution

▪ Employee Engagement/Volunteering

▪ Reporting & Communication

▪ Tri-sector Partnership

▪ Performance Indicator for Social Investment Program Development

▪ Program Monitoring & Evaluation

RESEARCH

Untuk menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program investasi sosial, maka diperlukan 
beberapa pengkajian dan penelitian. Kami telah berpengalaman melakukan berbagai pengkajian 
dan penelitian, diantaranya adalah:

▪ Social Impact Assessment

▪ Economic Impact Assessment

▪ Stakeholders Mapping 

▪ Social Mapping

▪ Baseline Studi & Community Need Assessment

▪ Perception Study

▪ Community Satisfaction Survey

▪ Impact Evaluation, khususnya menggunakan Metode Social Return on Investment/SROI & 
Sustainable Livelihood Impact Assessment/SLIA

TRAINING & CAPACITY BUILDING

Pengembangan kapasitas merupakan hal yang esensial bagi perusahaan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan pelaksana program. Kami secara reguler mengadakan sesi 
pembelajaran (learning series), seperti:

▪Program design based-on Risk & Opportunity Assessment

▪Social Assessment

▪Measuring Program’s Impact 

▪Project Management

▪Conflict Management

Kami juga menyediakan layanan Inhouse & Tailor Made Training, dengan materi, waktu dan 
lokasi pelaksanaan yang lebih fleksibel.

Kami juga memberikan layanan pengembangan kapasitas untuk mitra kerja, 
kelompok/kelembagaan pemangku kepentingan dan komunitas..

OUTSOURCING & RETAINER

▪ Banyak perusahaan yang mempunyai keterbatasan SDM untuk pelaksanaan program 
investasi sosialnya. Melalui layanan alih daya ini, maka SDM pelaksanaan program 
dapat Kami dipasok sesuai dengan kebutuhan. 

▪ Melalui penyediaan tenaga-tenaga profesional pelaksana program, maka akan 
terjadi akselerasi pelaksanaan program.

▪ Kami menawarkan SDM yang handal, khususnya untuk level pelaksana (officer, 
executive, supervisor, superintendent hingga senior manager).

▪ Bentuk dukungan lainnya yang dapat dimanfaatkan berupa retainer consultant untuk 
membantu pelaksanaan program perusahaan.

PRODUK & JENIS LAYANAN KAMI
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KLIEN KAMI
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TRAINING & EVENTS
2022

https://socialinvestment.id/agenda-training-events
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Welcome to Our Company
Setelah melewati 2 tahun yang diwarnai dengan adanya pandemic covid-19, tentu kita harus segera bangkit dalam menyongsong tahun 2022

dengan penuh harapan dan semangat lebih baik. Tahun 2020 dan 2021 kita hadapi berbagai kendala akibat pandemic covid-19, tentunya tahun

2022 kita harus segera mencari solusi terbaik agar kita bisa bangkit untuk meneruskan cita-cita kehidupan yang berkelanjutan.

Semangat kebersamaan yang sangat terasa di tahun 2021 harus kita teruskan agar 2022 dapat kita songsong dengan penuh kolaborasi positif dan

inovatif. Berbekal semangat kebangkitan itulah Social Investment Indonesia (SII) berusaha agar di tahun 2022 tetap menjadi mitra yang baik dan

terus memberikan solusi dalam menggapai tatanan kehidupan yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu upaya menjalin kolaborasi positif kami sampaikan Profil SII di tahun 2022. Semoga bisa memberikan informasi yang baik bagi

Bapak/ Ibu para penggerak investasi sosial dimanapun berada.

Akhirnya semoga kita semua bisa Bangkit Bersama menggapai kesuksesan di tahun 2022

Salam Semangat Investasi Sosial

FAJAR KURNIAWAN 

Managing Partner
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Februari
8-10 | Social Return On Investment (SROI)

15-17 | Project Management for Sosial Investment Program

22 | Logical Framework Approach (LFA)

23-24 | Social Livelihood Impact Assessment (SLIA)

AGENDA TRAINING 2022
- Social Investment Indonesia Learning Series (SIILS) -

Januari
25-27 | Project Management for Sosial Investment Program

Juni
14-16 | Project Management for Sosial InvestmentProgram

28-30 | Social Return On Investment (SROI)

Mei
24-25 | Social Investment for SDGs; Aligning Process for Maximum 

Contribution

April
5-6 | Designing Sosial Investment Program Based-On Corporate      

Risk & Opportunity Assessment

Maret
2-3 | Social Assessment and Stakeholders Management For Strategic  

Social Investment

15-17 | Social Return On Investment (SROI) #20

29-31 | Social Return On Investment (SROI) #21
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September
27 | Logical Framework Approach (LFA)

28-29 | Social Livelihood Impact Assessment (SLIA)

AGENDA TRAINING 2022
- Social Investment Indonesia Learning Series (SIILS) -

Agustus
9-11 | Social Return On Investment (SROI) 

30 Agus-1 Sep | Project Management for Sosial Investment Program Desember

20-22  | Social Return On Investment (SROI) 

November
8-10 | Social Return On Investment (SROI) 

Oktober

Juli

5 | Logical Framework Approach (LFA)

6-7 | Social Livelihood Impact Assessment (SLIA)

12-13 | Creating Shared Value (CSV); Maximizing Your Business Impact 
for Stakeholder

26-27 | Social Assessment and Stakeholders Management for Strategic  
Social Investment
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Tentang Pelatihan:

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.

Agenda Pelatihan:

➢ 15 – 17 Februari 2022

➢ 14 – 16 Juni 2022

➢ 30 Agustus – 1 September 2022

Project Management for Social 
Investment Program
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Tentang Pelatihan: 

Metode SROI memungkinkan anda meng-CLAIM tingkat 
keberhasilan program dan manfaat dana CSR yang sudah 
dikucurkan oleh perusahaan 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.

Agenda Pelatihan:

➢ 15 – 17 Maret 2022

➢ 28 – 30 Juni 2022

➢ 9 – 11 Agustus 2022

➢ 13 – 15 September 2022

➢ 8 – 10 November 2022

➢ 20-22 Desember 2022

Social Return on Investment (SROI)
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Tentang Pelatihan: 

Metode SROI memungkinkan anda meng-CLAIM tingkat 
keberhasilan program dan manfaat dana CSR yang sudah 
dikucurkan oleh perusahaan 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.

Agenda Pelatihan:

Tanggal: 29-31 Maret 2022

Waktu  : 08:30 s.d. 15:30 WIB

Tempat : Royal Padjadjaran Hotel*

Social Return on Investment (SROI)
[offline]



https://socialinvestment.id/

Sustainable Livelihood Impact 
Assessment (SLIA)

Tentang Pelatihan: 

Metode SLIA mampu menghitung dampak program yang 
hasilnya baik secara kualitatif dan kuantitatif. Sustainable 
Livelihood Impact Assessment (SLIA) mempunyai beberapa 
keunggulan, diantaranya: mempunyai keseimbangan antara 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta mempunyai daya 
adaptasi tinggi untuk beberapa kasus, dll

Agenda Pelatihan:

➢ 23 – 24 Februari 2022

➢ 6 – 7 Juli 2022

➢ 28 – 29 September 2022
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Logical Framework Approach (LFA) 

Tentang Pelatihan: 

Untuk menuntun desain proyek dan pelaksanaan proyek yang 
baik diperlukan sebuah tools, salah satunya menggunakan 
Logical Framework Approach (LFA). Tools ini menggunakan 
pendekatan kerja yang logis dalam desain sebuah proyek.

Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat memperkirakan 
apakah sebuah proyek program investasi sosial (CSR) bisa gagal 
atau tidak.

Agenda Pelatihan:

➢ 22 Februari 2022

➢ 5 Juli 2022

➢ 27 September 2022
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Social Assessment and Stakeholder 
Management for Strategic Social  
Investment

Tentang Pelatihan: 

Anda akan memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai 
berbagai teknik dan alat untuk melakukan penilaian sosial 
(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.

Agenda Pelatihan:

➢ 9 – 10 Maret 2022

➢ 26 – 27 Juli 2022
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Creating Shared Value (CSV); 
Maximizing Your Business Impact for 
Stakeholder

Tentang Pelatihan: 

Creating Shared Value (CSV) melihat kebutuhan/masalah 
ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat 
sebagai peluang bisnis.  Dengan menggabungkan aset dan 
keahlian inti perusahaan, CSV meningkatkan keuntungan dan 
keunggulan perusahaan melalui kebijakan dan tindakan yang 
dilakukan secara terencana. 

Inisiatif CSV diidealkan berada pada kuadran tertinggi dalam 
mendatangkan manfaat untuk perusahaan dan masyarakat. 

Agenda Pelatihan:

➢ 12 – 13 Juli 2022
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Designing Social Investment Program 
Based-On Corporate Risk & 
Opportunity Assessment

Tentang Pelatihan: 

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).

Agenda Pelatihan:

➢ 5 – 6 April 2022



https://socialinvestment.id/

Social Investment for SDGs; Aligning 
Process for Maximum Contribution

Tentang Pelatihan: 

Tujuan dan target-target SDGs bersifat global dan dapat 
diaplikasikan secara universal, kemudian mendorong aksi-aksi 
selama 15 tahun ke depan di bidang-bidang yang amat 
penting. Namun demikian, untuk mencapai tujuan dan target-
target SDGs, tidaklah mudah. 

Untuk itulah perlunya di sini mempelajari tentang bentuk-
bentuk pencapaian SDGs beserta tantangan dan peluangnya 
dalam strategi bisnis dan investasi, seiring penerapan rencana 
tindakan nasional maupun internasional, penegakan peraturan 
dan kebijakan, serta munculnya pengharapan akan peran 
dunia bisnis yang lebih luas dalam masyarakat. 

Agenda Pelatihan:

➢ 24 – 25 Mei 2022
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AGENDA EVENT 2022
- SIDR & ISIF -

ISIF

Keterangan:
SIRD : Social Investment Roundtable Discussion

: Indonesia Social Investment Forum
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Social Investment Roundtable 
Discussion (SIRD)

Forum yang kami rancang khusus bagi mitra kami, dimana 

dalam setiap pertemuan akan dibahas isu atau yang 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.
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Indonesia Social Investment Forum (ISIF)

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  kepentingannya, 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.

Agenda: 6 – 8 Desember 2022
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Question & Answer Please ask

For more information, visit our website:

https://socialinvestment.id/agenda/

SOCIAL INVESTMENT INDONESIA

Jl. Bendul Merisi Selatan Airdas No.18A, 

Surabaya, Jawa Timur - 60239

Phone : +6231-8432810 | +62251 8315579

Mobile : +62813 -1724-5657

Email : info@socialinvestment.id

Web : https://socialinvestment.id/

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






