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Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan 

Pem�erd�y��n D�n�mon Peduli
 
Kata Peduli diambil dari visi Bank 
Danamon, “Kita peduli dan membantu 
jutaan orang untuk mencapai 
kesejahteraan.” Tujuan utama Danamon 
Peduli adalah menjadi yayasan yang 
profesional dan transparan yang 
memberikan manfaat berarti bagi 
masyarakat.

Tujuan umum yayasan ini adalah untuk 
mengembangkan portofolio program 
yang efektif dan berorientasi pada 
kegiatan. Untuk mencapai hal tersebut, 
Danamon Peduli telah menerapkan 
beberapa kerangka kerja dan model 
yang berasal dari organisasi nirlaba 
internasional. Dengan model yang telah 
teruji, Danamon Peduli dapat menyusun 
dan meluncurkan program-programnya 
sehingga dapat memberikan dampak 
sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Kegi�t�n d�l�m t�hun 2006

Di tahun 2006, Danamon Peduli 
menjalankan tiga jenis program yaitu: 
“Pasarku”, serangkaian kegiatan 
pembersihan pasar dan proyek 
peningkatan kesehatan, program 
bencana alam “3R”, Relief, Recovery 
and Rebuild; dan program “Beasiswa 
Danamon” yang menyediakan beasiswa 
penuh dan biaya hidup bagi mahasiswa 
Universitas Pertanian Bogor berprestasi 
yang terpilih.

Kegiatan Pasarku, “Pasarku Bersih.
Sehat.Makmur.” yang diluncurkan 
pertama kali di tahun 2004 telah 
diperluas untuk meningkatkan 
kesadaran akan isu-isu kesehatan. 
Kegiatan dalam program ini mencakup 
penyapuan dan pembersihan area 
pasar, menyelenggarakan orientasi 
kesehatan dan pemeriksaan kesehatan 
gratis bagi anggota komunitas dan 
menyebarkan brosur informasi kepada 
para pedagang mengenai isu-isu yang 
sedang berkembang seperti flu burung 
dan imunisasi polio.

D�n�mon Peduli y�ng 
se�elumny� �eroper�si 
se��g�i se�u�h unit di 
��nk sec�r� resmi menj�di 
y�y�s�n y�ng independen  
p�d� 2 Fe�ru�ri 2006.
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Program “Pasarku” yang dijalankan 
selama tahun 2006 hampir dua kali 
lipat jumlahnya dibanding dengan tahun 
2005, jumlah relawan di tahun 2006 
meningkat 30% dibandingkan dengan 
tahun 2005 serta penerima bantuan 
bertambah tiga kali lipat menjadi 
724.701 di tahun 2006.

Keterlibatan relawan merupakan bagian 
integral dari salah satu keyakinan 
utama  Danamon Peduli yaitu karyawan, 
sebagai anggota dari masyarakat dapat 
berperan nyata dalam memberikan 
manfaat bagi lingkungan dimana 
mereka hidup dan bekerja.
 
Kami sedang mengupayakan untuk 
terus mengembangkan kesinambungan 
dan kedalaman program-program 
“Pasarku” juga mencakup Pojok 
Danamon Peduli yang menyediakan 
toilet umum, proyek daur ulang limbah 
air dan fasilitas informasi bagi pasar 
yang dapat menunjukkan komitmen 
jangka panjang terhadap pembersihan 
pasar dan mampu menjaganya agar 
tetap bersih, sehat dan makmur tanpa 
pengawasan dari Danamon Peduli. 
Dengan kata lain, program yang 
berlanjut akan mendapat imbalan 
dalam bentuk kesempatan untuk 

pengembangan lebih jauh.
Program bencana alam Danamon 
Peduli disebut “3R”: Relief.Recovery.
Rebuild, yang bertujuan untuk 
menyediakan bantuan terhadap korban 
bencana alam dalam waktu 24 jam; dan 
kemudian mengidentifikasi kebutuhan 
kritis masyarakat pasca bencana.  
Komitmen jangka panjang Danamon 
Peduli ditunjukkan dengan berlanjutnya 
pekerjaan di Aceh. Bekerjasama 
dengan Usindo, pembangunan 
gedung serbaguna bagi Laboratorium 
Universitas Syiah Kuala hampir selesai. 
Fasilitas ini juga berfungsi ganda 
sebagai balai rakyat. 
 
Ratusan mil di sebelah timur, 3R 
terus dilaksanakan di Yogyakarta. 
Bekerjasama dengan Forum 
Merti Dusun yang diketuai oleh 
Putri Pembayun, putri Sri Sultan 
Hamengkubuwono X, Danamon Peduli 
membangun 6 balai rakyat, “Pojok 
Danamon Peduli” untuk membantu 
daerah yang mengalami kerusakan. 
Balai rakyat ini memfasilitasi aktivitas 
pendidikan non-formal, kesenian, dan 
pusat pembelajaran komputer, serta 
menyediakan fasilitas toilet umum dan 
papan informasi.  

 Program Relawan Program Relawan Program Relawan

Pasarku 146 160 794 6.336 1.434 9.535

Relief.Recovery.Rebuild. 4 52 13 327 82 116

Beasiswa Danamon  118 236 2 4 2 4
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Program Beasiswa Danamon yang 
dilaksanakan sejak 2004 menyediakan 
beasiswa penuh untuk biaya akademis 
dan biaya hidup bagi 8 mahasiswa 
berdasarkan kriteria prestasinya, untuk 
belajar di Universitas Pertanian Bogor.  
Beasiswa ini mencakup tunjangan buku 
dan akomodasi. Program beasiswa 
ini juga memperkenalkan mahasiswa 
dengan hal-hal di luar masalah 
akademis melalui inisiatif Sharing-on-
a-Sunday yang melibatkan pembicara 
tamu untuk berbicara mengenai isu-isu 
pengembangan diri dengan topik mulai 
dari keterampilan berbicara di depan 
umum, teknik wawancara hingga 
perencanaan kehidupan.

Proses Intern�l y�ng Tr�nsp�r�n 
d�n T�t� Kelol�

Agar dapat berjalan secara efektif, 
Danamon Peduli berfokus pada 
empat unsur utama yaitu: operasional 
yang efisien; relawan yang terkelola 
dengan baik, inovasi dalam program 
yang sederhana dan tata kelola yang 
transparan. Kinerja operasional telah 
ditingkatkan melalui pengenalan proses 
penulisan dan persetujuan usulan yang 
ringkas dan tanggapan yang lebih cepat 
serta saluran komunikasi yang lebih 
terbuka antara anggota tim.  Pemikiran 
yang inovatif sangat membantu 
meningkatkan daya tarik dan dampak 
dari program; pada proyek Pasarku, 
program pembersihan pasar tahunan 
tersebut telah diperluas dengan 
menambah fasilitas pemeriksaan 
medis dan saran kesehatan gratis serta 
pembasmian hama penyakit di bagian 
perunggasan di pasar tradisional.

Untuk memastikan tata kelola yang 
transparan, laporan keuangan Danamon 
Peduli diaudit setiap akhir tahun oleh 
akuntan publik yang sudah disetujui. 
Pertemuan rutin diselenggarakan, berita 
acaranya dibuat serta didistribusikan. 
Informasi serta berita disebarkan secara 
terbuka melalui brosur, artikel dan 
ringkasan yang dipublikasikan di media 
internal dan eksternal. Selama tahun 
2006, terdapat lebih dari 50 materi 
seperti ini.

T�nggung J�w�� Keu�ng�n

Tanggung jawab keuangan merupakan 
bagian penting dalam integritas sebuah 
lembaga nirlaba.  Aktivitas pemantauan 
Danamon Peduli mencakup tiga aspek: 
supervisi yang ketat terhadap rasio Rp/
penerima manfaat; kepatuhan terhadap 
anggaran yang telah ditetapkan; dan 
pengumpulan dana secara independen.

Rasio Rp/penerima manfaat adalah total 
biaya aktivitas per penerima manfaat.  
Bagi program Pasarku, jumlahnya 
adalah Rp 14.252 per penerima manfaat 
dan Rp 50.000 pada program 3R, suatu 
jumlah yang mencakup pembelian obat-
obatan, air minum, beras serta semen 
untuk pembangunan kembali.

Danamon Peduli dapat mencari dana 
dari masyarakat dan telah membuka 
rekening-rekening terpisah untuk itu. 
Pada tahun 2006, kurang lebih 10% dari 
seluruh dana yang disumbangkan untuk 
Danamon Peduli berasal dari upaya-upaya 
pengumpulan dana. Dana ini disimpan 
secara terpisah dari program dan 
anggaran operasional Danamon Peduli.




