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Gotong royong, bermitra dan bekerja sama untuk 

kesejahteraan sejatinya merupakan budaya warisan 

para leluhur bangsa yang telah mengakar di seluruh 

sendi kehidupan masyarakat. Meninggikan nilai 

kehidupan bangsa Indonesia, itulah yang menjadi 

dasar semakin intensifnya Yayasan melibatkan 

pemangku kepentingan dan komunitas dalam 

menjalankan program investasi sosial induk 

perusahaan dan anak perusahaannya. 

Melalui tema ini kami ingin menggarisbawahi 

komitmen Yayasan dalam mengemban peran 

sebagai mitra pembangunan, katalis, dan sumber 

pembelajaran semata-mata untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.

Pelibatan pemangku kepentingan dan komunitas, 

kami yakini akan mendorong rasa kepemilikan 

terhadap program-program yang kami jalankan dan 

memastikan keberlanjutannya secara swadaya hingga 

mampu mendorong pihak lain untuk mereplikasi 

dan mengembangkannya. Keseluruhan hasil 

akhir tersebut selaras dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan dalam Nawacita dan rumusan tujuan 

pembangunan berkelanjutan dalam Sustainable 

Development Goals (SDGs). 
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RINGKASAN  EKSEKUTIF
IKHTISAR  KINERJA 

IKHTISAR KINERJA  pRoGRAM

1. PROGRAM PASAR SEJAhtERA
a. Mengelola tujuh pasar rakyat dampingan
b. Dukungan	perbaikan	fisik	dan	non	fisik	

mengacu	pada	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat
c. Mendukung	proses	sertifikasi	SNI	8152:2015	

di empat pasar dampingan
d. Diskusi lintas sektor melibatkan 330 peserta 

dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD)

e. Festival Pasar Rakyat berbasis komunitas 
di dua kota diikuti enam pasar non 
dampingan,	melibatkan	43	komunitas	
dan mengundang partisipasi pengunjung 
hingga 5.000 orang

f. Menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan, 
diskusi kelompok, literasi keuangan, mitigasi 
bencana dan penanganan kebakaran, 
pembinaan koperasi, dan radio komunitas

g. Menyelenggarakan Penghargaan Anugerah 
Pancawara,	diikuti	oleh	46	pasar	rakyat	dan	
memberi penghargaan kepada delapan 
pasar rakyat.

2. PEDuLI LINGKuNGAN
a. Mengurangi emisi karbondioksida dari 

aktivitas bank sampah dan tPSt sebesar 
143,5	juta	gram	CO2

b. Mengakomodir	keterlibatan	2.447	relawan	
dari unit Danamon, Adira Finance, dan Adira 
Insurance

c. Meningkatkan kualitas kesehatan 
lingkungan	di	45	pasar	rakyat.

3.	 CEPAT	TANGGAP		BENCANA
a. Memobilisasi bantuan untuk 23 bencana  

yang  terjadi meliputi banjir,  longsor, 
gunung meletus, kekeringan, kebakaran 
pasar dan gempa bumi

b. Mengkoordinasi pelatihan mitigasi bencana 
kebakaran pasar yang diikuti 555 peserta 
dari 101 pasar

c. Menyalurkan bantuan melalui program 
Cepat	Tanggap	Bencana	(CTB)	sejumlah	
Rp448	juta

d. Jumlah	penerima	manfaat	CTB	sebanyak	
45.880	orang.

4.	 KNOWLEDGE  MANAGEMENT
a. Menjadi narasumber di forum skala nasional 

maupun skala internasional
b. Merilis berita di media cetak nasional dan 

lokal	dengan	PR	Value	mencapai	Rp15,6	
miliar 

c. Menyelenggarakan sembilan kali workshop 
pembuatan 12 SOP Pasar Rakyat sesuai  SNI 
8152:2015	Pasar	Rakyat.

d. Menggelar diskusi terbatas pasca Konferensi 
Persatuan	Bangsa-Bangsa	Habitat	III	dan	
pembentukan Filantropi Klaster Permukiman 
dan Perkotaan.

5. tAtA KELOLA ORGANISASI
Pelatihan bagi karyawan di kantor pusat dan 
koordinator lapangan di lokasi program.
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Ikhtisar	Posisi	Keuangan 2017 2016 2015
Aset lancar -  kas dan bank 1.761.040  1.551.690 	1.145.587	

Aset tetap - neto 78.473  75.310 	58.526	

Aset tidak lancar lainnya 223.746  326.565 	376.388	

Total	Aset 2.063.259 	1.953.565	 	1.580.501	
Liabilitas jangka pendek 1.613.467 	1.416.795	 	807.950	

Liabilitas lain-lain 	248.081	 	350.404	  622.732 

Total	Liabilitas 1.861.548 	1.767.200	 	1.430.682	
Aset	Neto 201.711 	186.665	 	149.819	
Liabilitas	dan	Aset	Neto 2.063.259 	1.953.865	 	1.580.501	
Ikhtisar	Laporan	Aktivitas      

total sumbangan dan pendapatan lain-lain 13.023.222  13.276.965 	10.743.296	

Beban	umum	dan	administrasi (4.657.356) 	(4.225.013) 	(3.898.916)

Dana	Tersedia	Untuk	Program 8.365.867 	9.051.952	 	6.844.380	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan  -     
Dana	Program	Digunakan (8.362.180) 	(9.043.731)  (7.927.776)

Kenaikan/(Penurunan)	jumlah	aset	neto	sebelum	pajak 3.687 	8.221	 	(1.083.395)
Manfaat/(Beban)	pajak  11.359 	28.624	 	(40.279)

Kenaikan/(Penurunan)	jumlah	aset	neto	-	setelah	pajak 15.046 	36.846	 	(1.123.674)
Jumlah aset neto awal 	186.665	 	149.819	 	1.273.493	

Jumlah	Aset	Neto	Akhir 201.711 	186.665	 	149.819	

Rasio-rasio	      

Rasio beban operasional terhadap dana program (%) 9% 10% 8%

Rasio biaya overhead terhadap dana program (%) 44% 36% 41%

Rasio beban operasional terhadap total pengeluaran (%) 6% 4% 5%

Rasio biaya overhead terhadap total pengeluaran (%) 29% 25% 27%

IKhTIsAR	KINeRJA	KeUANgAN

2015 2015 20152016 2016 20162017 2017 2017

10,7 6,8 8

13,3 9,1 1013,0
8,4

9

total Sumbangan & Pendapatan 
Lain (Rp Juta)

total Dana Program 
(Rp Juta)

Rasio	Beban	Operasioanal	-	
Total	Biaya	(%)	
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pENGHARGAAN

Selama beberapa tahun terakhir Yayasan Danamon Peduli menerima beberapa penghargaan berbagai 
lembaga	independen.		Penghargaan	yang	diperoleh	mencakup:

1. TOP	CSR	on	Nawacita	6	-		Business	
News 

2. Rekor MuRI - Pelatihan Mitigasi dan 
Penanganan Kebakaran di Pasar Rakyat 
terbanyak

3. TOP	Leader	on	CSR	Commitment	
-		Business	News	

4.	 Pemenang Program Public Relation 
Sub	Category	CSR			-		PR		Indonesia	

5. Sri	Kehati	Award,	Rating	“B”	-		SWA	
& Yayasan Keanekaragaman hayati 
Indonesia 

6. Social	Business	Innovation	Award	2017,	
Sector	Finance		-	Warta	Ekonomi	

7. Outstanding Philanthrophy 2017, Pasar 
Sejahtera - MIX Marketing Magazine

8.	 CSR	Core	Subject	Performance	of	ISO	
26000	“Best	Human	Rights	Program”		-	
CECT	Sustainability	Awards	

9. Penghargaan	CSR	Bidang	Kesehatan		-	
Kementerian Kesehatan RI

1. Speaker at united Nation habitat III, 
Quito Ecuador – united Nation 

2. Social	Innovation	Award	–	Warta	
Ekonomi 

3. CECT	CSR	Awards	“Special	
Achievement	Delivering	Successful	CSR	
Projects”	–	Universitas	Trisakti	

4.	 Sustainability Report Award -  First 
Runner	Up	–	NCSR

5. Commendation	for	Best	Practice	on	
Combined	Report	of	Foundation	-	
NCSR

2017 2016
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2008

1. Corporate	Reporting	Award

2. “the Most Markets Renovated and 
Cleaned	with	700	Markets”

2009

1.	 First	Runner	Up	BBC	World	Challenge

2. “the Most Markets Renovated and 
Cleaned	with	800	Markets”

2010

“The	Most	Markets	Renovated	and	Cleaned	
with	850	Markets”

2012

Winner	in	Sustainable	Entrepreneurship	
Award

2013

Second	Runner	Up	–	Best	Sustainability	
Report 2013

2014

1. Best	Annual	Reporting

2. First	Runner	Up	-	Best	Sustainability	
Report	2014

3. Sustainability	Business	Innovation

2015

1. Silver	Winner	For	for	Overall	CSR	
Performance	for	Banking	Sector		-	
dari	Program	MM	CSR,	Universitas	
trisakti 

2. Piagam Penghargaan Mitra 
Pembangunan	Jawa	Barat	dari	
Gubernur	Jawa	Barat

3. Piagam Penghargaan Pembangunan 
Kota Padang Penataan Pasar dari 
Pemerintah Kota Padang.

4.	 Penghargaan	CSR	Kota	Denpasar	
dari Pemerintah Kota Denpasar

5. top 100 Indonesia Social Enterprises 
dari	Majalah	SWA	–	Kegiatan	Pasar	
Rakyat

6. 	First	Runner	Up	–	Best	Sustainability	
Report	2015	-	dari	National	Center	
for	Sustainability	Reporting	(NCSR)
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pERISTIWA pENTING 

Rekor MuRI 

Seremoni Penyerahan Rekor Museum Rekor-

Dunia Indonesia (MuRI) kepada Yayasan 

Danamon Peduli sebagai ‘Pelatihan Mitigasi 

Bencana	&	Penanganan	Kebakaran	di	Pasar	

terbanyak’.

Meraih Public Relations Indonesia Award 

(PRIA) 2017 kategori ‘Program PR Sub 

Kategori	Corporate	Social	Responsibility	

(CSR)’.	

Meraih	TOP	CSR	Award	2017	kategori	‘TOP	

Leader	on	CSR	Commitment’	dan	‘TOP	CSR	

2017	on	Nawacita	6:		Traditional	Market		

27	febRUARI	2017

27	MAReT	2017

5	APRIL	2017

Laporan tahunan terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli 7

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



Meraih Sustainable and Responsible 

Investment (SRI) Kehati Award 2017 – 

Kategori	B	

Festival Pasar Rakyat Kota Pontianak ‘Pegi 

Pasar Nyok!’, Danamon Peduli kembangkan 

Festival Pasar Rakyat berbasis komunitas, 

berkolaborasi dengan 15 komunitas lokal 

lintas sektoral dan 500 relawan di Kota 

Pontianak.

Meraih	Social	Business	Innovation	2017	

kategori Sektor Finance

7	JUNI	2017

22-23	JULI		2017

18	AgUsTUs	2017
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Meraih	‘Indonesia’s	Best	Corporate	Social	

Initiatives 2017’ kategori ‘Outstanding 

Philanthropy’. 

Menggelar kegiatan Pelatihan Mitigasi 

Bencana	dan	Penanganan	Kebakaran	bagi	

pengelola dan komunitas pasar rakyat, 

sebanyak delapan kota dan kabupaten di 

Indonesia.

Yayasan Danamon Peduli, Filantropi 
Indonesia, dan Kemitraan habitat  gelar 
Diskusi terbatas Pasca Konferensi 
Persatuan	Bangsa-Bangsa	Habitat	III	dan	
pembentukan Filantropi Klaster Permukiman 
dan Perkotaan untuk mendukung penerapan 
SDGs tujuan ke-11.

Kementerian Perdagangan RI dan Danamon 
Peduli bersinergi menggelar Anugerah Pancawara 
2017 sebagai ajang apresiasi yang diberikan 
kepada pengelola pasar rakyat baik pemerintah 
daerah,	BUMD,	maupun	swasta	yang	mengelola,	
mengembangkan, dan melakukan inovasi demi 
kemajuan pasar rakyat di Indonesia. 

30	AgUsTUs	2017

sePTeMbeR	2017

11	OKTObeR	2017 26	OKTObeR	2017
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Festival Pasar Rakyat Kota Mataram ‘Lalo 

Meken Nteh!’, Danamon Peduli mendukung 

komunitas milenial kota Mataram untuk 

jadikan pasar sebagai ruang publik yang 

kreatif, edukatif, dan berbudaya. Sebanyak 

28	komunitas	lintas	sektoral	dan	250	orang	

relawan terlibat dalam kegiatan.

Meraih	CECT	Sustainability	Awards	2017	

kategori ‘2nd Runner up Publicly Listed 

Company	Hollistic	CSR	Performance’	dan	

‘CSR	Core	Subject	Performance	of	ISO	

26000	Best	Human	Rights	Program.’

Meraih	Penghargaan	CSR	Bidang	Kesehatan	

2017 yang diselenggarakan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, sekaligus 

penandatanganan Mou terkait ‘tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Pasar Sehat 

untuk Mendukung Pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs)’. 

25-26	NOveMbeR	2017

5	DeseMbeR	2017

12	DeseMbeR	2017
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PERNYATAAN		DEWAN		PENGAWAS		DAN		DEWAN		
PENGuRuS

Kami  yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini  menyatakan  bahwa  semua informasi  dalam  laporan  tahunan  
Yayasan Danamon Peduli  tahun 2017 ini telah disetujui dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran 
isi laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DeWAN	PeNgAWAs	

MANGGI  T. HABIR
Ketua

DeWAN	PeNgURUs		

ResTU			PRATIWI
Ketua

RITA MIRASARI  
Anggota

sWANDAJANI	gUNADI	
Ketua

ReZA	P.	RUsLY
Ketua

MICheLLINA	L.	TRIWARDhANY		
Anggota

MADe	sUKADA		
Anggota

ALeXANDeR	C.	seTJADI		
Sekretaris umum  

TONI	DARUsMAN		
Sekretaris  

TheResIA	ADRIANA			
Bendahara	Umum

TAUfAN	ARIJANTONO			
Bendahara

heRRY	hYKMANTO		
Anggota
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•	 Pesan	Ketua	Dewan	Pembina	 15
•	 sambutan	Ketua	Dewan	Pengawas	 19
•	 sambutan	Ketua	Dewan	Pengurus	 23



LAPORAN MANAJEMEN

bayu	Krisnamurthi
Ketua Dewan Pembina

Restu	Pratiwi
Ketua Dewan Pengurus

Manggi	T.	habir
Ketua Dewan Pengawas
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Bayu	Krisnamurthi
Ketua	Dewan	Pembina	
Yayasan	Danamon	Peduli



PesAN	KeTUA	DeWAN	PeMbINA [GRI 102-14]

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, 

Mengawali sambutan ini, perkenankan kami, mewakili 

jajaran Dewan Pembina menyampaikan puji syukur ke 

hadirat tuhan Yang Maha Esa serta salam sejahtera 

untuk kita semua karena atas karunia-Nya, Yayasan 

Danamon Peduli  berhasil mengisi tahun 2017 dengan 

upaya maksimal guna merealisasikan program demi 

mewujudkan visi Danamon, yaitu “Kami peduli dan 

membantu	jutaan	orang	untuk	mencapai	kesejahteraan”	

dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan 

pada umumnya.   

Kondisi usaha di tahun 2017 menunjukkan sinyal 

perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional. upaya 

Pemerintah mendorong peningkatan kegiatan ekonomi 

melalui realisasi pembangunan infrastruktur, penguatan 

kondisi makro ekonomi. 

Perbaikan kondisi usaha tersebut membuat berbagai 

sektor mencatatkan peningkatan skala usaha. Konsistensi 

dukungan tersebut akan lebih menjamin kelanjutan 

penerapan dan peningkatan kualitas program dan akan 

membuat Yayasan mempunyai kompetensi lebih baik 

dalam menyelaraskan programnya dengan berbagai 

tujuan pembangunan baik skala nasional dan global. 

KegIATAN	YAYAsAN	DANAMON	
PeDULI

Program dan kegiatan utama yang dijalankan Yayasan, 

yakni program Pasar Sejahtera, Peduli Lingkungan 

dan	Cepat	Tanggap	Bencana	sesuai	dengan	berbagai	

butir rumusan pembangunan berkelanjutan skala 

global, SDGs.

Penyelenggaraan Penghargaan Anugerah 
Pancawara dan Festival Pasar Rakyat, 
kami nilai telah membuat harkat dan 
citra pasar rakyat sebagai tempat untuk 
berbelanja, bersosialisasi dan sarana 
meningkatkan kesejahteraan terus 
membaik. Keyakinan kami tersebut 
didukung oleh hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Nielsen mengenai 
“Dampak Program CSR pada Pasar 
Tradisional” dan pengukuran Social Return 
On Investment (SROI) pada Program Pasar 
Sejahtera yang dilakukan oleh Center for 
Entrepreuneurship, Change and Third 
Sector (CECT) Trisakti, yang menunjukkan 
adanya korelasi positif antara porgram 
dengan peningkatan kesejahteraan 
komunitas pasar dampingan. 

Hasil tersebut selaras dengan beberapa 
dari tujuan pembangunan berkelanjutan 
skala nasional yaitu, Nawacita maupun 
skala global dalam kerangka Social 
Development Goals (SDGs).  

Untuk itu, kami berharap hasil tersebut 
akan menginspirasi pihak lain agar turut 
berpartisipasi dalam upaya meningkatkan 
kualitas pasar rakyat di Indonesia, 
semata-mata untuk  mendukung upaya 
percepatan pembangunan.
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Program Pasar Sejahtera, dengan tujuan utama 

perbaikan kesehatan lingkungan di pasar rakyat, 

peningkatan kapasitas komunitas pasar, di antaranya 

melalui pembukaan akses keuangan, sangat relevan 

dengan tujuan pembangunan Nawacita nomor 6. 

Dukungan kami terhadap peningkatan standar kondisi 

fisik	dan	non-fisik	pasar	dampingan	mengacu	pada	SNI	

8152:2015	 Pasar	 Rakyat,	 akan	 membuat	 pasar	 rakyat	

mampu berkompetisi dengan ritel modern dan pasar 

swalayan. 

Kami mendukung penuh pelaksanaan program 

promosi pasar melalui  Festival Pasar Rakyat berbasis 

komunitas yang dikembangkan dari kegiatan serupa 

sebelumnya. Kami juga mendukung penuh pelaksanaan 

Penghargaan Anugerah Pancawara, yang di tahun 

pertama penyelenggaraannya mampu menarik peserta 

sebanyak	 46	 pasar	 rakyat	 dari	 berbagai	 wilayah	 di	

Indonesia. Kami meyakini bahwa berbagai inisiatif dan 

inovasi yang dijalankan akan membuat pasar rakyat 

kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu 

nadi perekonomian daerah dan sebagai salah satu 

pilar ketahanan perekonomian nasional yang mampu 

mempercepat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, Yayasan Danamon Peduli bertekad terus 

memberi dukungan terbaik bagi pengembangan pasar 

rakyat, dan berharap adanya badan swasta lain yang juga 

tergerak untuk ikut mendukung pengembangannya. 

Program Pasar Sejahtera terbukti memberi citra positif 

terhadap korporasi, memberi dampak perbaikan 

higienis,	dan	yang	terpenting	memberi	benefit	tertinggi	

pada aspek ekonomi dan kesejahteraan para pedagang. 

Sementara pengukuran SROI menunjukkan investasi 

sosial pada pengembangan pasar rakyat, memberi 

pengembangan	nilai	sosial	sebesar	8,3	sampai	14,9	kali	

lipat, bagi para pemangku kepentingan di pasar rakyat.

Perbaikan kondisi lingkungan pasar yang sehat, nyaman 

dan aman tersebut pada gilirannya akan mengundang 

semakin banyak pengunjung untuk berbelanja secara 

rutin di pasar, bahkan berpeluang menjadikannya 

sebagai objek wisata daerah yang menawarkan 

pengalaman unik dan khas. Di sisi lain, kegiatan 

tempat Pengolahan Sampah terpadu (tPSt) dan bank 

sampah,	selain	mampu	memberi	benefit	ekonomi,	juga	

menyumbang	pengurangan	emisi	CO2	yang	cukup	baik.	

Kami juga mengamanatkan untuk ditingkatkannya 

kemampuan pengelola pasar serta pedagang dalam 

memitigasi dan menanggulangi risiko bencana alam dan 

kebakaran yang kapan saja dapat terjadi dan menjadi 

risiko utama lumpuhnya kegiatan di pasar rakyat. 

Selain pelatihan mitigasi bencana dan penanganan 

kebakaran, kami mendukung penuh program pengadaan 

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di 

pasar-pasar rakyat di Indonesia. Menyadari besarnya 

risiko bencana alam di Indonesia, kami mengamanatkan 

jajaran Pengurus untuk senantiasa siap sedia 

mengulurkan bantuan ke lokasi bencana, bersama-sama 

dengan para relawan Danamon dan Adira di seluruh 

Indonesia	 melalui	 program	 Cepat	 Tanggap	 Bencana	

(CTB).	

Kami memberi mandat kepada Pengurus Yayasan  

agar	 terus	 mempererat	 kemitraan	 dengan	 Badan	

Nasional	Penanggulangan	Bencana	 (BNPB)	dan	Badan	

Penanggulangan	 Bencana	 Daerah	 (BPBD)	 maupun		

organisasi yang memiliki kompetensi menangani 

bencana  agar penyaluran bantuan berjalan tepat 

sasaran,	efektif,	dan	efisien.	

PeRgANTIAN	PeRsONALIA	DeWAN	
pEMBINA

Pada tahun operasional 2017, tidak ada pergantian 

susunan personalia Dewan Pembina Yayasan Danamon 

Peduli. 
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PesAN	Ke	DePAN

Kami berpesan agar Yayasan terus memperluas dan 

meningkatkan kemitraan baik dengan pemerintah 

maupun dengan lembaga, terus mengupayakan 

terjadinya pertukaran pengalaman dan pembelajaran 

dari pelaksanaan program investasi sosial yang sejenis. 

Proses pembelajaran ini akan membuka wawasan dan 

melahirkan inovasi dan pendekatan baru yang lebih 

efisien	 agar	 program-program	 di	 masa	 mendatang	

dapat memberi manfaat yang lebih optimal bagi para 

penerima manfaat maupun pemangku kepentingan 

lainya. Kami mengamanatkan ditingkatkannya kualitas 

dan kuantitas pelaksanaan kegiatan literasi keuangan 

terhadap kelompok uMKM  agar mendorong tingkat 

literasi dan inklusi keuangan di negeri ini. 

PeNUTUP

Akhir kata, atas nama Dewan Pembina, kami mengakhiri 

pesan ini dengan menyampaikan terima kasih kepada 

Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan staf Yayasan 

atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengelola 

dan menjalankan kegiatan organisasi. Kami juga 

memberikan apresiasi yang tinggi kepada para relawan, 

mitra pelaksana, mitra kerja, unsur pemerintah dan 

para pemangku kepentingan lainnya, yang telah 

berpartisipasi dan bekerja sama  dalam mendukung 

pelaksanaan program selama ini.

Kami berharap kerja sama yang harmonis ini dapat 

terus kita tingkatkan di masa mendatang, sehingga 

kita bersama-sama dapat terus memberikan kontribusi 

bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat 

Indonesia.

Jakarta,	8	Mei		2018	

Ketua Dewan Pembina 

Yayasan Danamon Peduli

bayu	Krisnamurthi
Ketua
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Manggi t. habir
Ketua	Dewan	Pengawas
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PeNgAWAsAN	TeRhADAP	KegIATAN	
YAYAsAN	DANAMON	PeDULI

Pada pelaksanaan program Pasar Sejahtera dan kegiatan 

Peduli Lingkungan kami mengamati dengan seksama 

kunci dan faktor keberhasilan program, yakni kedisplinan 

dalam mengelola anggaran agar sesuai dengan rencana 

dan komitmen serta koordinasi antar pemangku 

kepentingan utama di pasar rakyat. Selanjutnya, proses 

evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan pada akhir 

periode menjadi bahan pertimbangan perbaikan untuk 

pelaporan tahun-tahun mendatang. 

Sehubungan tengah berjalannya proses sosialisasi 

Standar	 Nasional	 Indonesia	 (SNI)	 8152:2015	 Pasar	

Rakyat, kami mengamati pemberian dukungan bagi 

pasar dampingan untuk memenuhi persyaratan 

standar yang dimaksud sebagai salah satu ukuran 

keberhasilan pelaksanaan program Pasar Sejahtera. 

Oleh karenanya, kami mendukung penuh realisasi nota 

kesepahaman	 	 dengan	 Badan	 Standardisasi	 Nasional	

dalam memfasilitasi proses standardisasi empat pasar 

dampingan. Kami mengharapkan dengan standarisasi, 

pasar dampingan yang dikelola Yayasan dapat menjadi 

pasar percontohan berstandar nasional yang berhasil 

dilakukan atas skema Public Private Partnership (PPP). 

Kami juga mendukung penuh penyelenggaraan 

pelatihan literasi keuangan terhadap para pedagang 

di pasar rakyat dan pelaku usaha kecil menengah pada 

umumnya,	 agar	 mereka	 mendapatkan	 benefit	 lebih	

dari keberadaan perusahaan induk yang beroperasi di 

wilayah tersebut. tentu saja sudah menjadi kewajiban 

kami selaku bagian dari Danamon dan Adira untuk turut 

serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat atas fungsi dan manfaat produk dan 

layanan lembaga keuangan dalam upaya mewujudkan 

masyarakat  yang well literate.

sAMbUTAN	KeTUA	DeWAN	PeNgAWAs [GRI 102-14]

Para Pemangku Kepentingan yang 
Terhormat, 

mewakili jajaran Dewan Pengawas, kami 
menyampaikan salam sejahtera untuk 
kita semua, karena atas karuniaNya, 
yayasan Danamon Peduli berhasil 
menyelesaikan program-program 
investasi sosial perusahaan untuk tahun 
anggaran 2017 dengan baik. 

Kami berkomitmen untuk melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
program yayasan agar berjalan 
lebih efektif, efisien, dan akuntabel 
sehingga penambahan anggaran yang 
dialokasikan memberi dampak optimal 
bagi para penerima manfaat langsung 
maupun yang tidak langsung.

Laporan tahunan terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli 19

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



Pada	 program	 Cepat	 Tanggap	 Bencana	 pengawasan	

kami tekankan pada kecepatan merespon kebutuhan 

bencana, kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan 

para penerima manfaat, kelancaran penyaluran bantuan 

dan kelengkapan pelaporan. Kami tetap memberi 

perhatian lebih pada upaya mitigasi bencana melalui 

pelatihan dan kegiatan simulasi. tujuan utama dari 

kegiatan ini adalah membentuk komunitas yang 

siap siaga hadapi dan kelola bencana agar mampu 

mengurangi risiko kerugian baik harta benda maupun 

jiwa.

Kami memberi perhatian tinggi pada upaya peningkatan 

kualitas pengelolaan operasional dan pelaporan 

pengelolaan keuangan Yayasan. Peningkatan kualitas 

implementasi keduanya akan membuat kualitas 

pengelolaan operasional Yayasan semakin baik, 

menandakan peningkatan kualitas penerapan prinsip 

dasar	Tata	Kelola	Organisasi	(GCG)	yang	baik.		

Kami menyelenggarakan rapat berkala bersama dengan 

Dewan Pengurus untuk mensikronisasikan pelaksanaan 

kegiatan, melakukan evaluasi dan memastikan 

pemenuhan peraturan, anggaran dasar dan mandat 

khusus dari Dewan Pembina.
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PeRgANTIAN	PeRsONALIA	DeWAN	PeNgAWAs

Pada tahun operasional 2017, terjadi pergantian susunan personalia Dewan Pengawas Yayasan 

Danamon	 Peduli.	 Bapak	 Muliadi	 Rahardja	 telah	 mengundurkan	 diri	 sebagai	 anggota	 Dewan	

Pengawas dan selanjutnya digantikan oleh Ibu Rita Mirasari. Perubahan ini semata-mata bertujuan 

untuk	peningkatan	efisiensi	dan	efektivitas	pengelolaan	Yayasan.	

PeNUTUP

Akhir kata, atas nama Dewan Pengawas, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 

arahan dari Dewan Pembina dalam mengawal jalannya pengelolaan Yayasan. Kami ucapkan terima 

kasih pula kepada Dewan Pengurus beserta staf Yayasan atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam 

menjalankan seluruh kegiatan organisasi. Kami berharap kerja sama harmonis selama ini dapat 

terus kita tingkatkan, sehingga kita semua dapat lebih banyak memberikan nilai dan makna bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepada para pemangku kepentingan lain di seluruh 

Indonesia.

Jakarta,	8	Mei	2018

Dewan Pengawas 

Yayasan Danamon Peduli

Manggi	T.	habir
Ketua
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Restu Pratiwi
Ketua	Dewan	Pengurus



sAMbUTAN	KeTUA	DeWAN	PeNgURUs	[GRI 102-14]

PROgRAM	PAsAR	seJAhTeRA	UNTUK		
MeNDUKUNg		PeMbANgUNAN	
NEGERI

Sejak tahun 2010 kami menjalankan program Pasar 
Sejahtera, yaitu serangkaian kegiatan yang mendukung 
revitalisasi pasar rakyat yang diupayakan oleh 
pemerintah. Kami menyadari peran dan nilai penting 
pasar rakyat yang tidak tergantikan, karena pasar bukan 
saja memelihara perekonomian rakyat namun juga sosial 
dan budaya yang menyejahterakan seluruh penerima 
manfaat dan memberi sumbangan bagi pembangunan 
Indonesia.  Dalam pelaksanaan program Pasar Sejahtera 
kami merujuk pada standar pengelolaan pasar rakyat 
yang	 dikeluarkan	 oleh	 Badan	 Standardisasi	 Nasional	
(BSN),	yaitu	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat.

Kami meyakini program Pasar Sejahtera akan 
mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah, 
mengingat data terakhir dari Kementerian Perdagangan 
menunjukkan, sekitar 60% penduduk Indonesia masih 
bergantung pada pasokan kebutuhan rumah tangga 
dari sejumlah 9.559 pasar rakyat di seluruh Indonesia.  
Pasar rakyat menjadi penting bagi ketahanan ekonomi 
nasional karena di pasar-pasar rakyat tersebut terbentuk 
rantai ekonomi yang menghubungkan petani, nelayan, 
peternak, buruh gendong, kuli panggul dan pelaku 
usaha mikro, kecil dan menengah lainnya,  bersama 
jutaan penduduk Indonesia yang menggantungkan 
mata pencahariannya dari kegiatan yang ada di pasar 
rakyat. Dari rantai ekonomi tersebut, terdapat lebih dari 
30 juta rakyat Indonesia yang bergantung pada kegiatan 
di pasar rakyat. 

Selain Pasar Sejahtera, kami melaksanakan kegiatan 
Peduli Lingkungan di seluruh wilayah operasional induk 
dan anak perusahaan. Peduli Lingkungan merupakan 
wadah bagi karyawan untuk menjalani kegiatan 
sukarelawan.	Melalui	program	Cepat	Tanggap	Bencana	
kami turut berperan aktif dengan merespon berbagai 
bencana yang terjadi di Indonesia, baik bencana alam 
maupun bencana yang diakibatkan oleh kelalaian 
manusia.	 Berikut	 uraian	 pelaksanaan	 program	 kerja	
Yayasan yang kami jalankan di tahun 2017. 

Program	Pasar	sejahtera
tahun 2017 merupakan tahun ke-7  pelaksanaan 
program Pasar Sejahtera yang merupakan prioritas 
dari wujud investasi sosial kami, mengingat besarnya 
dampak ekonomi, sosial-budaya bagi para penerima 
manfaat maupun terhadap ketahanan ekonomi dan 
pembangunan daerah.

Para Pemangku Kepentingan yang 
Terhormat,  

Laporan Tahunan yayasan Danamon 
Peduli (yayasan) kami sajikan sebagai 
sarana pelaporan atas upaya yang telah 
kami jalankan dalam merealisasikan 
program investasi sosial perusahaan 
sebagaimana dimandatkan dalam 
Anggaran Dasar yayasan.

Pada laporan ini, kami telah menerapkan 
GRI Standard sebagai rujukan pelaporan 
GRI terbaru dan Non Government 
Organization Sector. Kami berharap 
penggunaan format laporan terbaru 
mampu menyajikan  konten Laporan 
Tahunan yang lengkap, informatif,  
dan mempermudah pembaca 
dalam memahami bagaimana kami 
mengelola organisasi, melaksanakan, 
mengembangkan, dan mengevaluasi 
program-program yang dijalankan. 

Atas inisiatif dan pelaksanaan program 
CSR pada tahun 2017 kami  menerima 
beberapa penghargaan  di antaranya Top 
CSR on Nawacita 6 dari Business News, 
Sri Kehati Award dari SWA & yayasan 
Keanekaragaman Hayati Indonesia, 
Social Business Innovation Award 2017, 
Sector Finance dari Warta Ekonomi dan 
Outstanding Philanthrophy 2017, Pasar 
Sejahtera dari mIX marketing magazine. 
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Di tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi internal, kami 
melakukan pengembangan dalam pelaksanaan program, 
termasuk memperluas penerima manfaat tidak hanya 
ditujukan pada kelompok pedagang dan komunitas 
pasar namun juga pelaku usaha kecil menengah pada 
umumnya. Kami bermitra dengan tujuh pemerintah 
kota/kabupaten untuk dapat mengelola tujuh pasar 
rakyat dampingan yang tersebar di berbagai daerah 
untuk dikembangkan bersama. Ketujuh pasar rakyat 
dampingan	 tersebut	 adalah:	 Pasar	 Ibuh	 Payakumbuh	
Sumatera	 Barat,	 Pasar	 Grogolan	 Pekalongan,	 Pasar	
Bunder	 Sragen	 Jawa	 Tengah,	 Pasar	 Baru	 Probolinggo	
Jawa	 Timur,	 Pasar	 Pandansari	 Balikpapan	 Kalimantan	
Timur,	Pasar	Lambocca	Bantaeng	Sulawesi	Selatan,	dan	
Pasar Karangwaru  DI Yogyakarta.

Selanjutnya,	 selain	 dukungan	 fisik	 seperti	 perbaikan	
bangunan dan melengkapi sarana prasana pasar, kami 
juga memberikan perhatian pada pengembangan non 
fisik	 	dari	pasar	 rakyat	dan	merealisasikan	dalam	enam	
kelompok	kegiatan,	yakni:	
1. Literasi keuangan komunitas pasar dan pelaku uKM
2. Mitigasi bencana dan persiapan penanggulangan 

kebakaran
3. Kampanye publik dan promosi pasar rakyat
4.	 Sumber	pembelajaran	dan	berbagi	pengalaman
5. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
6. Edukasi komunitas pasar

Di tahun 2017 kami memfasilitasi tahapan awal yaitu 
penyusunan 12 SOP Pengelolaan Pasar sebagai 
rangkaian	proses	sertifikasi	pasar	berstandar	nasional	di	
empat	pasar	dampingan,	yakni:	Pasar	Ibuh	Payakumbuh,	
Pasar	Bunder	Sragen,	Pasar	Baru	Probolinggo	dan	Pasar	
Lambocca	 Bantaeng	 berdasarkan	 kemitraan	 Yayasan	
Danamon	Peduli	dan	Badan	Standardisasi	Nasional.	

Sebagai bentuk keberhasilan dari program kemitraan, 
kami	 melakukan	 serah	 terima	 Pasar	 Baru	 di	 kota	
Probolinggo, Pasar Grogolan di kota Pekalongan dan 
Pasar Karangwaru di kota Yogyakarta kepada pemerintah 
daerah setempat, dengan harapan bahwa pemerintah 
daerah dan pemangku kepentingan pasar lainnya telah 
siap meneruskan dan mengembangkan program Pasar 
Sejahtera secara mandiri.

Guna mengukur capaian program dan meningkatkan 
kualitas program di tahun mendatang, kami melakukan 
pengukuran Social Return on Investment (SROI) 
untuk melihat  dampak sosial  yang  dihasilkan  dari  
pelaksanaan program dan pengukuran pengetahuan 
pemangku kepentingan, baik langsung maupun tidak 
langsung	 terhadap	 program	 CSR	 Yayasan	 Danamon	

Peduli. hasilnya cukup membanggakan, bahwa program 
CSR	kami	khususnya	program	Pasar	Sejahtera	memiliki	
hasil pengembalian berupa dampak sosial setara 
dengan	Rp14.9,-	untuk	setiap	Rp1,-	yang	kami	gunakan	
untuk menjalankan program.
  
Kegiatan	Peduli	Lingkungan
Kegiatan Peduli Lingkungan merupakan sub program 
dari Pasar Sejahtera, dilaksanakan berlandaskan 
semangat bahwa karyawan Danamon dan Adira mampu 
menerjemahkan nilai korporasi ‘Peduli’ dalam aksi 
nyata memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan di 
wilayah kerjanya. total relawan yang terlibat sebanyak 
2.447	 karyawan	 dari	 seluruh	 unit	 Danamon	 dan	 Adira	
di seluruh Indonesia dengan realisasi dana yang 
dikeluarkan sebesar Rp2,59 miliar meliputi kegiatan 
seperti:	 penghijauan,	 pembuatan	 lubang	 biopori,	
pengadaan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum 
yang ada di pasar, penyediaan tempat sampah, dan 
alat-alat	 kebersihan,	 dan	 lain-lain.	 	 Beragam	 kegiatan	
Peduli Lingkungan tersebut memberi manfaat nyata 
bagi  penerima manfaat dan  mampu menurunkan emisi 
karbondioksida.

Cepat	Tanggap	bencana
Kondisi	 geografis	 menempatkan	 Indonesia	 sebagai	
salah satu kawasan rawan bencana alam. Oleh 
karenanya, kami senantiasa menyediakan anggaran 
untuk merespon bencana yang terjadi melalui program 
Cepat	 Tanggap	 Bencana.	 Pada	 tahun	 2017,	 kami	
memobilisasi penyaluran bantuan untuk 23 bencana 
melalui 616 relawan Danamon dan Adira dan membantu 
45.880	 penerima	 manfaat	 korban	 bencana.	 Kami	 juga	
melengkapi	program	Cepat	Tanggap	Bencana	dengan	
kegiatan pelatihan mitigasi bencana dan penanganan 
kebakaran di pasar rakyat yang diikuti oleh 101 
komunitas pasar dengan jumlah peserta sebanyak 555 
orang terdiri dari pedagang, anggota keamanan, dan 
pengelola pasar di seluruh Indonesia.

sumber	Pembelajaran
hasil evaluasi dan penilaian keberhasilan program 
yang kami laksanakan tak lain kami jadikan sumber 
pembelajaran yang kami sebar luaskan melalui  forum 
diskusi, seminar, media gathering maupun publikasi 
artikel. 

Kami terus membangun hubungan baik dengan media 
untuk mendorong lebih banyak pemberitaan positif 
tentang pasar rakyat, mengingat media memiliki peran 
yang sangat strategis untuk memperluas gaung dan 
menyampaikan pesan sosial. Pada tahun 2017, tercatat 
374	 editorial	 artikel	 dari	 berbagai	 media	 cetak	 dan	

Laporan tahunan terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli24

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



online baik skala nasional maupun lokal dengan PR 
Value lebih dari Rp15,6 miliar. untuk itu, kami sangat 
mengapresiasi semangat rekan-rekan media yang 
berkontribusi meningkatkan kesadaran kita semua 
tentang arti penting keberadaan pasar melalui tulisan-
tulisannya.

Lebih dari itu, pada tahun 2017 Yayasan  Danamon 
Peduli bekerja sama dengan  Kementerian Perdagangan 
RI	dan	SWA	Media	Group	menyelenggarakan	kegiatan	
Forum Pembelajaran Inovasi Pasar Rakyat dan Anugerah 
Pancawara, yaitu sebuah forum yang menjadi sarana 
berbagi informasi, ide, terobosan, dan upaya-upaya 
kreatif dalam pengelolaan  pasar rakyat.  Ajang yang baru 
pertama	 kali	 diselenggarakan	 ini	 diikuti	 oleh	 46	 pasar	
rakyat dan menobatkan  delapan pasar sebagai peraih 
penghargaan Anugerah Pancawara. tiga di antaranya 
meraih penilaian tertinggi dari Dewan Juri yakni Pasar 
Koja	Baru	Jakarta,	Pasar	Rejowinangun	Magelang,	dan	
Pasar Sindu Denpasar. 

PeNINgKATAN	KUALITAs	TATA	
KeLOLA
Di tahun 2017, kami tetap berkomitmen untuk 
melakukan perbaikan kualitas pengelolaan organisasi 
secara berkesinambungan dalam upaya meningkatkan 
efektivitas	dan	efisiensi	program.	

total dana kontribusi di tahun 2017 adalah sebesar 
Rp12.844	 berkurang	 2,8%	 dari	 Rp13.219	 juta	 di	 tahun	
sebelumnya, kami menyesuaikan realisasi penyaluran 
dana	program	(termasuk	dana	Program	Cepat	Tanggap	
Bencana)	 menjadi	 sebesar	 Rp8.362	 juta,	 berkurang	
7,6%	dari	Rp9.046	juta	di	tahun	sebelumnya.	Sekalipun	
demikian, di tahun 2017 kami berhasil merealisasikan 
351	 kegiatan	 yang	 mengakomodir	 9.486	 relawan	 dan	
mencatatkan	160.422		penerima	manfaat.	

PeRUbAhAN	PeRsONALIA	DeWAN	
PeNgURUs
Pada tahun 2017 tidak terjadi perubahan personalia 
Dewan Pengurus Yayasan 

ReNCANA	Ke	DePAN
Kami tetap akan berkonsentrasi pada pengembangan 
dan perbaikan kualitas pelaksanaan program Pasar 
Sejahtera sebagai sarana peningkatan kesejahteraan 
komunitas, yang mampu mencerminkan kemajuan 
pembangunan daerah setempat. Kami akan menambah 
target revitalisasi pasar dampingan dengan mengacu 
pada	 standar	 SNI	 8152:2015	 Pasar	 Rakyat,	 selain	
meningkatkan intensitas kegiatan Peduli Lingkungan 
dan	 Cepat	 Tanggap	 Bencana	 sebagai	 satu	 kesatuan	
program investasi sosial.

Kami juga akan terus meningkatkan peran Yayasan 
sebagai sumber pembelajaran dengan berpartisipasi 
dalam forum diskusi, kerja sama, dan berbagi 
pengetahuan melalui berbagai aktivitas kegiatan yang 
relevan. 

Di samping itu, kami dalam proses membangun wadah 
kegiatan sukarelawan bagi karyawan Danamon dan 
Adira yang mampu menyentuh lebih banyak aspek 
dalam kehidupan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial 
lingkungan, bencana, dll.

PeNUTUP
Akhir kata, atas nama Dewan Pengurus, saya 
menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pembina 
dan Dewan Pengawas atas bimbingan dan arahannya, 
serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan 
dan sumbangsih yang diberikan serta keterlibatannya 
dalam pelaksanaan setiap program yang kami jalankan. 
tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kerja keras 
dedikasi, komitmen dan integritas seluruh jajaran 
Yayasan dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan 
program investasi sosial yang telah direncanakan. 

Kami mengharapkan sumbang saran, masukan maupun 
kritik konstruktif bagi penyempurnaan program maupun 
Laporan tahunan Yayasan selanjutnya.

Jakarta,	8	Mei		2018

Dewan Pengurus 
Yayasan Danamon Peduli

Restu	Pratiwi	
Ketua
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PROFIL YAYASAN 
Berdiri	 pada	 tanggal	 17	 Februari	 2006,	 sebagai	 organisasi	 nirlabaYayasan	 Danamon	 Pedulimenjalankan	
kegiatan utama di bidang sosial dan pembangunan kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraanmasyarakat	 sekitar	wilayah	operasional	 PT	Bank	Danamon	 Indonesia	Tbk	beserta	entitas	 anak	
perusahaan Pt Adira Dinamika Multi Finance tbk, dan Pt Asuransi Adira Dinamika.

PROfIL	sINgKAT

Nama	Organisasi	 :	 Yayasan	Danamon	Peduli [GRI 102-1]

Alamat	Organisasi	 :	 Menara	Bank	Danamon [GRI 102-3]
	 	 Lantai	21	Jl.	HR.	Rasuna	Said	Kav	C-10
	 	 Jakarta	Selatan	-	12940,	Indonesia
	 	 Tel	:	(62-21)	8064	5299
	 	 Fax	:	(62-21)	8064	5289
  www.danamonpeduli.or.id

Pendiri	&	Pengelola	 :	 PT	 Bank	 Danamon	 Indonesia	 Tbk	 (75%)	 dan	 PT	 Adira	 Dinamika	 Multi	
Finance,(25%) [GRI 102-5]

Status/Dasar	Hukum	 :			 Yayasan	 -	 Organisasi	 Nir	 Laba,	 Akta	 Pendirian	 No.	 05	 Notaris	 Putut	
Mahendra, Sh, tanggal 6 Oktober 2005, disetujui Menteri Kehakiman dan 
Hak	Asasi	Manusia,	No.C.322.HT.01.02.Th	 2006	 tanggal	 17	 Februari	 2006	
dan	dicantumkan	dalam	Lembar	Berita	Negara	Republik	Indonesia	No.	32	
tanggal	21	April	2006,	Lembar	Tambahan	No.282/2006. [GRI 102-5]

Komitmen Prakarsa Eksternal  & Asosiasi 
Kami tidak menetapkan proses operasional berdasarkan prakarsa eksternal 
tertentu sebagai pedoman pokok, namun demikian kami berupaya 
mengelola seluruh kegiatan sesuai norma-norma pengelolaan organisasi 
yang lazim. [GRI 102-12]

Kami mengedepankan prinsip kehatian-hatian (Precautionary Principle) 
dalam mengatasi dampak lingkungan atas pelaksanaan kegiatan di target 
area binaan, pasar tradisional maupun pemberian bantuan dalam tanggap 
bencana. Kami memberi pengarahan berkala kepada para karyawan 
relawan yang terlibat, dan melakukan kegiatan evaluasi mitigasi dampak 
lingkungan secara rutin. [GRI 102-11]

Danamon Peduli masuk dalam keanggotaan Perhimpunan Filantropi 
Indonesia (PFI) dan aktif dalam berbagai forum, lokal, nasional maupun 
internasional, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, 
Badan	Standardisasi	Nasional,	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	
Daerah	(BPBD),	CCPHI,	GIZ,	dll.	[GRI 102-13]
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bIDANg	KegIATAN	[GRI 102-2]

Kegiatan	Danamon	Peduli	meliputi	dua	program	utama,	yakni:

Program	Pasar	
sejahtera	(sehat,	
hijau,	bersih,	
Terawat)

Merupakan program pendampingan  pasar rakyat melalui unit percontohan 
dengan pola dukungan yang fokus pada upaya revitalisasi pasar rakyat/
tradisional	di	tanah	air,	baik	fisik	maupun	non	fisik.
Program  Pasar Sejahtera, hadir di  beberapa lokasi terpilih di wilayah 
Indonesia melalui nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan 
beberapa mitra kerja pendukung.

Sub- Program  Peduli  Lingkungan 
Wadah	relawan	karyawan	mencakup	berbagai		kegiatan		perbaikan	kualitas	
lingkungan seperti,  pengelolaan  sampah  untuk  produk daur ulang,  ruang 
terbuka hijau dan penghijauan, dukungan fasilitas  lingkungan  (antara  
lain  tempat sampah,  pembuatan  biopori,  penampungan  air bersih dan 
sanitasi, dll.) yang seluruhnya di lakukan di dalam ruang lingkup pasar rakyat 
di wilayah operasional Danamon dan Adira.

Program		Cepat		
Tanggap		bencana

Program	 	 Cepat	 Tanggap	 Bencana	 merespon	 bencana	 alam	 dan	 akibat	
kelalaian manusia yang terjadi di seluruh Indonesia. hal ini menunjukkan 
kultur kepedulian perusahaan terhadap bencana yang terjadi di wilayah 
operasional Danamon/Adira.

Program	Cepat	Tanggap	Bencana	dijalankan	oleh	para	 relawan	karyawan	
Danamon, Adira Finance dan Adira Insurance yang bertujuan untuk menjadi 
pihak swasta pertama yang menyalurkan bantuan cepat kepada masyarakat 
yang terkena bencana. 

Selanjutnya, dalam rangka memitigasi bencana di pasar rakyat, Danamon 
Peduli	memfasilitasi	Pelatihan	Mitigasi	Bencana	dan	Penanganan	Kebakaran	
yang diperuntukkan bagi komunitas dan pengelola pasar di seluruh 
Indonesia.

Rantai	Pasokan [GRI 102-9]
Rantai	pasokan	Danamon	Peduli	berfokus	pada	barang	maupun	jasa	yang	spesifik	sesuai	dengan	kegiatan	yang	
sedang dan akan dilaksanakan. Oleh karenanya pemasok yang terlibat relatif terbatas pada lingkup mitra utama 
di sekitar tempat kegiatan. Sesuai dengan kebijakan pendiri Yayasan, kami menerapkan kebijakan pemilihan 
dan penilaian mitra/pemasok dari perusahaan induk, dengan mempertimbangkan lokasi program dan kegiatan.
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vIsI	-	MIsI	DAN	NILAI	ORgANIsAsI	[GRI 102-16]

vIsI
Kami peduli dan 
membantu jutaan 
orang untuk mencapai 
kesejahteraan.

MISI
Menjadi mitra 
pembangunan 
terpercaya yang dapat 
membawa perubahan 
berkelanjutan 
yang membantu 
perbaikan kehidupan 
masyarakat dengan 
menyelaraskan 
dan memanfaatkan 
sumber daya yang 
diamanahkan. 

NILAI	ORgANIsAsI

Nilai korporasi Danamon yang diadopsi oleh 
Danamon	Peduli,	yakni:

Peduli: Memberikan perhatian yang tulus 
terhadap kebaikan dan kemajuan 
bersama akan mendorong kita untuk 
selalu menjadi yang terbaik.

Jujur: Senantiasa memegang kebenaran 
kepada diri sendiri dan orang lain tanpa 
ada yang disembunyikan. 

Mengupayakan	yang	Terbaik:
 Senantiasa berani mencari cara 

yang lebih baik dalam bekerja untuk 
meraih hasil yang terbaik dengan 
memperhitungkan risiko yang ada 
dan tanpa mengorbankan keutuhan 
perusahaan.

Kerja	sama:
 Menjadikan  kemajemukan  di  antara  

kita  sebagai  kekuatan  sebuah tim 
untuk meraih tujuan bersama.

Profesionalisme	yang	Disiplin:
 Menjalankan tanggung jawab dengan 

menjunjung tinggi standar dan etika 
profesi melalui pribadi yang disiplin 
dengan kedisiplinan, pemikiran yang 
disiplin dan tindakan yang disiplin.
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seKILAs	YAYAsAN		DANAMON		
PeDULI
Berdiri	 pada	 tanggal	 17	 Februari	 2006,	 Yayasan	
Danamon Peduli (Danamon Peduli, Yayasan atau 
Kami) merupakan organisasi nirlaba dengan 
kegiatan utama di bidang sosial dan pembangunan 
kemasyarakatan. tujuan pendirian Yayasan adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya 
masyarakat	 di	 sekitar	 wilayah	 operasional	 PT	 Bank	
Danamon Indonesia tbk dan Pt Adira Dinamika 
Multi Finance tbk. Danamon Peduli dibentuk 
dengan mandat khusus untuk melaksanakan program 
tanggung jawab sosial perusahaan pendirinya 
tersebut. 

Sejak awal pendirian, kami memiliki komitmen yang 
tinggi untuk melaksanakan program tanggung jawab 
sosial	 perusahaan/CSR	 yang	 mampu	 membawa	
perubahan positif dan nyata pada perbaikan kualitas 
kehidupan masyarakat, pelestarian lingkungan dan 
pengembangan budaya secara berkesinambungan 
yang kami sebut sebagai investasi sosial. Dalam 
rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, 
kami secara konsisten berperan sebagai mitra 
pembangunan, menjadi katalis pertumbuhan dan 
nara sumber pembelajaran.

Danamon Peduli menerjemahkan visi investasi sosial 
melalui	 program,	 yakni:	 Pasar	 Sejahtera	 (Sehat,	
Hijau,	Bersih,	Terawat),	kegiatan	Peduli	Lingkungan,	
dan	Cepat	 Tanggap	 Bencana.	 Selanjutnya,	 sebagai	
sumber pembelajaran, kami memfasilitasi berbagai 
kegiatan, seperti forum diskusi dengan menghadirkan 
para pakar yang relevan kompeten di bidangnya. 
Kami juga aktif berbagi pengetahuan dengan menjadi 
narasumber di berbagai kesempatan untuk berbagi 
pengalaman dan pengetahuan serta membuka 
kemungkinan untuk membangun kemitraan.

Danamon Peduli merancang dan merencanakan 
program kerja dengan seksama, melakukan evaluasi 
keberhasilan dan dampak program termasuk 
menganalisis risiko serta menyiapkan langkah-
langkah mitigasi bersama dengan para mitra. Evaluasi 
kami lakukan dengan pendekatan kualitatif maupun 
kuantitatif. Kami juga terus berupaya melakukan 
perbaikan-perbaikan substansial, baik dari sisi 
organisasi, pengelolaan maupun metode kerja.

Sejak awal pendirian, kami berfokus pada 
pembenahan organisasi, yang kemudian dilanjutkan 
dengan perbaikan dan penyempurnaan tata kerja 
dan	pelaksanaan	program.	Beberapa	tahun	terakhir	
ini kami berupaya meningkatkan kualitas monitoring 
dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan Yayasan.
Mulai tahun 2016 dan seterusnya, kami menyusun 
dan membuat pelaporan kegiatan Yayasan dengan 
menggunakan standar pelaporan berdasarkan GRI-
Standard-Non Government Organization. tujuannya 
adalah untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan 
kegiatan sekaligus meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan. Dengan peningkatan akuntabilitas 
tersebut kami meyakini kepercayaan para 
penyandang dana akan semakin meningkat, dan 
lebih mendukung keberlanjutan program dan pada 
akhirnya memberi hasil terbaik terhadap peningkatan 
kesejahteraan penerima manfaat.

Selanjutnya sejak tahun 2017, kami juga menerapkan 
standar pengukuran kuantitatif Social Return on 
Investment (SROI) sebagai tolok ukur dan evaluasi 
terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang 
dijalankan.
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2005	
Oktober -  Awal pendirian Yayasan Danamon Peduli

2006
1. Merupakan tahun Pengesahan Yayasan 

Danamon Peduli oleh Kementerian hukum dan 
hak Asasi Manusia

2. tahun pertama kegiatan Yayasan Danamon 
Peduli

3. Melengkapi susunan pengurus dan kelengkapan 
organisasi.

2007
1. Pencanangan	 dua	 program	 utama:	 Pasarku	 –

Bersih,	 Sehat,	 Sejahtera	 (PBSS)	 dan	 Program	
Cepat	Tanggap	Bencana	(CTB)

2. Pelaksanaan	Kegiatan:
a.	 Membangun	 Balai	 Pertemuan	 SMU	

Percontohan Syiah Kuala.
b. Membangun unit pengelolaan sampah 

menjadi	kompos	di	Pasar	Bantul	–	Jogja.

2008	
1. Pencanangan	program	utama	tambahan:	

Program Danamon Go Green, berhasil 
menyelesaikan 31 rumah kompos di 31 
kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan	Kegiatan:
a.	 Inisiasi	 Penyelenggaraan	 Hari	 Pasar	 Bersih	

Nasional.
b. Menerima Penghargaan Millenium 

Development	 Goals	 (MDGs)	 dari	 Metro	 TV	
dan	Penghargaan	Implementasi	CSR	Terbaik	

2008	dari	NCSR.

2009	
1. Hari	Pasar	Bersih	Nasional	–	tahun	ke	dua.
2. Penghargaan	Juara	Dua	BBC	World	Challenge	

2009	–	melalui	Program	Nothing	Wasted.
3. Rekor Muri “Membersihkan 750 pasar dalam 

satu	hari”	dan	
4.	 Menerima Penghargaan Indonesia Sustainability 

Award.

2010	
1. Hari	Pasar	Bersih	Nasional	–	tahun	ke	tiga.
2. Rekor	Muri	“Membersihkan	800	pasar	dalam	

satu	hari”
3. Redefinisi	empat	program	utama	menjadi:	Pasar	

Sejahtera,	Cepat	Tanggap	Bencana,	Danamon	
Go Green, Sistim Manajemen Pengetahuan.

MILESTONE YAYAsAN	DANOMON	PeDULI

4.	 Penyiapan Standar Prosedur Operasional, 
merujuk pada standar ISO 9000 dan konsoldasi 
organisasi.

2011	
1. Redefinisi	 empat	 program	 utama:	 Pasar	

Sejahtera,	 Bulan	 Kepedulian	 Lingkunganku,	
Cepat	 Tanggap	 Bencana,	 Sistem	 Manajemen	
Pengetahuan & Peningkatan Kapasitas.

2. Menerima Penghargaan Asia Responsible 
Entrepeneurship Award untuk kategori Green 
Leadership.

2012	
1. Mengonsolidasikan  prinsip-prinsip,  strategi  

organisasi,  dan  prosedur  operasional menjadi  
satu  kerangka  kerja  terpadu.

2. Melaksanakan	 empat	 program	 utama:	
Pasar	 Sejahtera,	 Cepat	 Tanggap	 Bencana,	
Konservasi	 Ikon	 Daerah	 dan	 Bulan	 Kepedulian	
Lingkunganku.

3. Realisasi renovasi dan revitalisasi lingkungan 
Rumah Si Pitung – Marunda, Jakarta.

4.	 Melaksanakan	 465	 kegiatan,	melibatkan	 10.175	
orang relawan dengan penerima manfaat 
mencapai	167.465	orang.

2013	
1. Menggagas program bank sampah pasar, 

sebagai bagian dari realisasi Program Pasar 
Sejahtera	dan	Bulan	Kepedulian	Lingkunganku.

2. Merealisasikan program Edukasi Perbankan 
untuk komunitas di pasar-pasar mitra kerja.

3. Melaksanakan	222	kegiatan,	melibatkan	8.617	
orang relawan dengan penerima manfaat 
mencapai	156.768	orang.

2014	
1.	 Program:

a. Membentuk koperasi pasar di area mitra-
mitra kegiatan Pasar Sejahtera.

b.	 Intensifikasi	 monitoring	 program	 dengan	
pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

c. Melanjutkan Program Pelestarian Ikon 
Regional dan revitalisasi lingkungan Rumah 
Si Pitung, Marunda, Jakarta.

d. Melaksanakan 223 kegiatan, melibatkan 
8.011	 orang	 relawan	 dengan	 penerima	
manfaat	mencapai	174.259	orang.

2.	 Tata	kelola:
 Penyelarasan dengan induk organisasi Danamon 

Peduli.
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2015		
1.	 Program:

a. Mengakhiri Program Pelestarian Ikon 
Regional dan revitalisasi kawasan ikon 
tradisional Si Pitung di Marunda.

b. Memulai kampanye nasional Jelajah Pasar 
Rakyat Nusantara melalui Festival Pasar 
Rakyat.

c. Menggagas	Pasar	Tangguh	Bencana	sebagai	
pengembangan	 program	 Cepat	 Tanggap	
Bencana.

d. Literasi	 keuangan	 bertajuk	 Pojok	 Bisa	 bagi	
komunitas pasar rakyat dampingan.

e. Melaksanakan 303 kegiatan, melibatkan 
6.257 orang relawan dengan penerima 
manfaat	mencapai	287.889	orang.

f. Bekerja	 sama	 dengan	 divisi	 Public Affairs 
PT	 Bank	 Danamon	 Indonesia	 Tbk	 untuk	
memperkuat pesan investasi sosial 
perusahaan melalui komunikasi korporasi.

2.	Tata	kelola:
a. Konsolidasi	 Organisasi:	 PenggantianKetua 

Board of Trustee,	Bapak	Mari’e	Muhammad	
oleh		Bapak	Bayu	Krisnamurthi.

b. Bekerja	 sama	 dengan	 divisi	 legal	 PT	 Bank	
Danamon Indonesia tbk terkait dengan 
dokumentasi administrasi Perjanjian Kerja 
Sama dengan pihak mitra atau vendor.

2016		
1.	Program:

a. Merealisasikan dua program utama, yakni 
Pasar	Sejahtera	dan	Cepat	Tanggap	Bencana	
beserta sub-programnya.

b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 
Yayasan	 Danamon	 Peduli	 dan	 Badan	
Standardisasi Nasional untuk pendampingan 
program Pasar Sejahtera menuju pasar 
bersertifikasi	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat.

c. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas 
pelaksanaan kampanye nasional Jelajah 
Pasar Rakyat Nusantara melalui ‘Festival 
Pasar Rakyat’.

d. Partisipasi sebagai narasumber dalam 
Konferensi	 Perserikatan	 Bangsa-Bangsa	
untuk Pembangunan Perkotaan yang 
Berkelanjutan	 (United	 Nation	 HABITAT	 III),	
prakarsa internasional dalam memperbaiki 
kualitas kehidupan urban di perkotaan selaras 
dengan tujuan Sustainable Development 
Goals (SDGs).

e. Konsolidasi dan penyempurnaan prosedur-
prosedur:	Panduan	Cepat	Tanggap	Bencana,	
Panduan Peduli Lingkungan dan Pengadaan 
Barang	dan	Jasa.

f. Melaksanakan	 249	 kegiatan,	 melibatkan	
9.838	 orang	 relawan	 dengan	 penerima	
manfaat	mencapai	207.437	orang.

g. Penutupan Program Pasar Sejahtera di Kota 
Metro, Lampung.

2017	
1.	Program:

a. Merealisasikan dua program utama, yakni 
Pasar	Sejahtera	dan	Cepat	Tanggap	Bencana	
beserta sub-programnya.

b. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas 
pelaksanaan kampanye nasional Jelajah 
Pasar Rakyat Nusantara melalui ‘Festival Pasar 
Rakyat’ berbasis komunitas, berkolaborasi 
dengan pemerintah daerah dan komunitas 
lokal.

c. Mengelola dan merevitalisasi tujuh pasar 
tradisional dampingan dengan mengacu 
pada	 standar	 SNI	 8152:2015	 Pasar	 Rakyat.
Empat	pasar	dalam	proses	sertifikasi	SNI	dan	
tiga pasar rakyat persiapan serah terima.

d. Merealisasikan pelatihan uMKM di 10 kota 
dan kabupaten di Indonesia, sebagai bagian 
peningkatan kapasitas pelaku pasar rakyat

e. Menerapkan penilaian Social Return on 
Investment (SROI) dalam pelaksanan 
program Pasar Sejahtera sebagai bagian 
evaluasi keberhasilan program. 

f. Melaksanakan 351 kegiatan, melibatkan 
9.628	 orang	 relawan	 dengan	 penerima	
manfaat	mencapai	183.167orang.

2.	Tata	kelola:
	 Konsolidasi	 organisasi:	 penggantian	 anggota	

Dewan	 Pengawas,	 Bapak	Muliadi	 Rahardja	 oleh		
Ibu Rita Mirasari.
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sUMbeR	DAYA [GRI 102-7]
Kegiatan operasional Danamon Peduli di tahun 2017 didukung oleh total 12 orang pegawai dan 
tujuh	koordinator	lapangan,	serta	total	9.838	relawan	untuk	tahun	2016	dan	9.486	relawan	di	tahun	
2017.	Adapun	total	nilai	penyaluran	dana	di	tahun	2017	adalah	Rp8.362,1juta	(2016:	Rp9.043,7	juta).	
Skala ekonomi Yayasan lain adalah sebagai berikut.

Tabel	skala	ekonomi	Yayasan	Danamon	Peduli	[GRI	102-7]

skala	ekonomi
Periode

2017 2016
Jumlah tenaga Kerja 12 12

total Relawan 8.562 9.838

total Penyaluran Dana Kegiatan (Rp ribu) 8.362.180 9.043.731

total Aset Kelolaan (Rp ribu) 2.063.259 1.953.865

-  Liabilitas (Rp ribu) 1.861.548 1.767.200

-  Aset Neto (Rp ribu) 201.711 186.665

Frekuensi/Jumlah Kegiatan 351 249

total Penerima Manfaat (Orang) 183.167 207.437
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WILAYAh	KegIATAN	OPeRAsIONAL	YAYAsAN [GRI 102-4, GRI 102-6]
Realisasi program investasi sosial Yayasan dijalankan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di area 
sekitar	kantor-kantor	cabang	dan	unit	PT	Bank	Danamon	Indonesia	Tbk	dan	anak	perusahaan,	serta	
di area-area terdampak bencana di mana Danamon Peduli dapat turut serta memberi bantuan 
darurat dan mitigasi bencana. untuk membantu peningkatan kesejahteraan, kami menyasar pada 
peningkatan kualitas pengelolaan dan kondisi lingkungan pasar-pasar rakyat (tradisional) di kawasan 
perkotaan maupun pedesaan. 

Adapun	wilayah	kegiatan	program	Pasar	Sejahtera		adalah	sebagai	berikut:

sTRUKTUR	ORgANIsAsI

Chairman:	Bayu	Krisnamurthi
Members:	 Lee	Kwong	Foo	Edward,	Sng	Seow	Wah,	
	 Willy	S.	Dharma,	Palgunadi	T.	Setyawan

 Kartini Muljadi

Chairman:		Manggi t. habir

Members:		 Made Sukada, herry hykmanto, 

 Michellina L. triwardhany, Rita Mirasari

general	Chairperson/executive	Director:	Restu Pratiwi 

Chairperson	I:		 Swandajani	Gunadi	

Chairperson	II:		 Reza	P.	Rusly

general	scretary:		 Alexander	C.	Setjadi
scretary:		 toni Darusman

general	scretary:  theresia Adriana

general	Treasure:  taufan Arijantono

gOveRNANCe	sTRUCTURe	&	TeAM	COMPOsITION

Comm Asst.
Leonardus Vicko

Finance Officer
Agusrini

Administrative 
Assistant
Milawati

Program 
Officer

Puti Yassmina

Program Officer
Dimas Purwo A.

Program Officer
Sessario Bayu M

Communication 
& KM Manager
Ency Mataniari

Finance Manager
Romi Eldika P

Operation & HR 
Manager

Christian P.

Program Manager
Agus TriwahyuonoTeam Assistant

Oop Sopiyah

Board of Trustees (BOT)

Board of Supervisors (BOS)

Board of Management (BOM)
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LOKAsI	PAsAR	DAMPINgAN

Pasar Pandansari
Kalimantan timur

1.  Pasar Karangwaru
2.  Pasar Grogolan
3.		Pasar	Baru

1. Pasar Ibuh
2.	Pasar	Bunder
3.	Pasar	Baru
4.	Pasar	Lambocca

Pasar	rakyat	yang	telah	
diserahterimakan	kepada	
pemerintah	daerah

Pasar Lambocca
Sulawesi Selatan

Pasar Karangwaru
Yogyakarta

Pasar Grogolan, 
Pekalongan

Pasar Bunder, Jawa tengah

Pasar Baru, Jawa timur

3Pasar	dampingan	
proses	sertifikasi	
sNI	8152:	2015	
Pasar	Rakyat

4

Pasar Ibuh
Sumatera	Barat
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sUMbeR	DAYA	MANUsIA	[GRI 102-8, GRI 401-1]

“Kami menunjukkan komitmen peningkatan kualitas dan kompetensi sumber 
daya manusia dengan melaksanakan serangkaian program pelatihan, memberi 
imbalan yang sesuai dengan kinerja dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. 
Tujuannya agar seluruh karyawan menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-
baiknya dalam melaksanakan program-program Yayasan Danamon Peduli guna 
mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.”

Kami mengadopsi pola penilaian kinerja Sumber 
Daya Manusia (SDM) sebagaimana diterapkan pada 
induk organisasi Yayasan Danamon Peduli, demikian 
pula dengan penerapan jenjang karir dan sistem 
remunerasi. Kami menerapkan kriteria penilaian 
kinerja berdasarkan kepatuhan pada kebijakan 
prosedur, penerapan nilai-nilai korporasi. Setiap 
akhir tahun seluruh karyawan mengikuti tahapan 
penilaian kinerja, bagi karyawan dengan kinerja 
yang baik berkesempatan untuk menerima bonus 
serta kenaikan gaji bahkan, jika memungkinkan 
berkesempatan	 untuk	 mendapatkan	 promosi.	 Bagi	
karyawan dengan kinerja yang kurang optimal 
diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan 
melalui Peformance Improvement Plan.

Cara	 tersebut	menunjukkan	 komitmen	peningkatan	
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, 
mengingat kualitas pelaksanaan program bergantung 
pada kompetensi sumber daya manusia.

Kami melakukan penilaian kinerja secara berkala 
terhadap seluruh karyawan Danamon Peduli. Di tahun 
2017, 100% karyawan Yayasan telah dinilai kinerjanya 
dan telah diberikan imbalan kesejahteraan, atau 
bonus sesuai kinerjanya tersebut. [GRI 404-3]

Berkat	 terjaganya	suasana	kerja,	 total	pegawai	YDP	
selama dua tahun terakhir tidak berubah. Sejak tahun 
2016 hingga akhir tahun 2017, kami didukung oleh 12 
orang	 tenaga	 kerja	 Perjanjian	Kerja	Waktu	Tertentu	
(PKWT).	 Tingkat	 perputaran	 pegawai	 dari	 Yayasan	
Danamon Peduli di tahun 2017 adalah 0%.  Adapun 
komposisi tenaga kerja kami terdiri atas enam 

pria	 dan	 enam	 perempuan.	 Dengan	 status	 PKWT	
tersebut, karyawan Yayasan Danamon Peduli tidak 
ada yang tergabung dalam serikat pekerja. 
[GRI 401-1, GRI 102-8]

hak-hak karyawan secara kolektif dipenuhi 
melalui Peraturan Perusahaan yang dibagikan dan 
ditandatangani oleh semua karyawan, sebagai 
dasar pengaturan hubungan industrial yang saling 
menghormati.	Butir-butir	ketentuan	dalam	Peraturan
Perusahaan dimaksud, pada dasarnya mencakup 
berbagai hal pokok yang umum tercantum pada 
suatu	Perjanjian	Kerja	Bersama.	[GRI 102-41] 

Selain	 tenaga	 kerja	 PKWT,	 kegiatan	 kami	
mendapatkan	dukungan	signifikan	dari	para	relawan.	
Kami	 mengidentifikasi	 ada	 tiga	 kelompok	 relawan	
yang selalu terlibat dalam setiap pelaksanaan 
program	 Danamon	 Peduli,	 yakni:	 relawan	 internal	
(karyawan), relawan mitra, dan relawan lepas. Relawan 
lepas adalah relawan yang berasal dari pihak eksternal 
disekitar tempat kegiatan, dan biasanya hanya terlibat 
dalam satu mata kegiatan saja. Relawan ini umumnya 
berasal dari kalangan sekitar penerima manfaat yang 
ingin turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan 
tertentu yang tengah kami realisasikan. Kami tidak 
menerapkan prosedur penilaian kinerja terhadap 
seluruh relawan yang terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan Danamon Peduli.

Adapun gambaran jumlah sumber daya manusia 
yang terlibat dalam seluruh program danamon peduli 
selama	dua	tahun	terakhir	adalah	sebagai	berikut:
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TAbeL	TOTAL	sUMbeR	DAYA	MANUsIA	UNTUK	seLURUh	KegIATAN	YDP	[GRI 102-8, GRI 401-1]

Tahun
Pasar Sejahtera Peduli Lingkungan Cepat Tanggap Bencana Karyawan 

yayasan 
Danamon 

Peduli
Relawan Penerima 

manfaat
jumlah 

Kegiatan Relawan Penerima 
manfaat

jumlah 
Kegiatan Relawan Penerima 

manfaat
jumlah 

Kegiatan

2016 5.831 172.937 169 3.657
tergabung 

di Pasar 
Sejahtera

60 350 38.500 36 12

2017 6.423 114.542 285 2.447
tergabung 

di Pasar 
Sejahtera

45 616 45.880 23 12

PeNDIDIKAN	DAN	PeLATIhAN	[GRI 404-1, GRI 401-10, GRI 404-3]
Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan 
guna meningkatkan kapasitas  yang selaras dengan jenis rencana pelaksanaan program-program yang telah 
dipersiapkan. 

Materi pendidikan dan pelatihan ditekankan pada bidang manajemen proyek skala mikro, baik dari sisi 
perencanaan, evaluasi maupun pelaporan, sesuai mayoritas bentuk kegiatan yang dilakukan Danamon Peduli. 
Adakalanya kami menyertakan relawan untuk berpartisipasi pada pelatihan di bidang tertentu. Yayasan juga 
menyediakan pelatihan keterampilan lain untuk pengembangan profesional. 

Pada tahun 2017 pengembangan SDM dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikutsertakan karyawan 
dalam	training/seminar/workshop	yang	diadakan	di	internal	yang	ada	di	PT	Bank	Danamon	Indonesia	maupun	
eksternal. Di samping itu juga, kami memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk berbagi 
pengetahuan kepada karyawan lainnya.  

Total	 jenis	pelatihan	yang	kami	selenggarakan	adalah	34	program	pelatihan,	dengan	total	 jam	pelatihan	297	
jam. Peserta pelatihan adalah karyawan maupun jajaran manajemen Yayasan Danamon Peduli, dengan rata-rata 
total jam pelatihan adalah 9,00 jam/peserta. Rata-rata jam pelatihan menurut gender, tidak berbeda terlalu jauh, 
sesuai dengan asas persamaan kesempatan yang diterapkan oleh Yayasan. 

TAbeL		RATA-RATA	JAM	PeLATIhAN	MeNURUT	JAbATAN	PeseRTA	DAN	geNDeR. [GRI 404-1]

Kelompok
2017 2016

Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total

Direktur Eksekutif & Manajer 9,14 10,67 9,85 10,00 8,00 9,45

Staff 8,00 8,80 8,45 8,00 10,00 9,14

Rata-Rata Jam Pelatihan 8,50 9,50 9,00 8,94 9,60 9,25
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TENTANG LAPORAN
Laporan tahunan Yayasan Danamon Peduli–2017 
(“Laporan”	 atau	 “Laporan	 Danamon	 Peduli”)	 ini	
disusun guna memberi gambaran mengenai kinerja 
keuangan maupun kinerja keberlanjutan sehingga 
merupakan laporan gabungan laporan keuangan 
dengan laporan keberlanjutan. 

PeNeTAPAN	KONTeN	DAN	BOUNDAry 
LAPORAN	[GRI 102-45, GRI 102-46]
Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, Kami 
melakukan proses penetapan isi Laporan dengan 
menerapkan empat langkah yang disyaratkan oleh 
GRI	Standar,	yaitu:	
1.	 Mengidentifikasikan	 topik-topik	 yang	 material	

dan boundary	(langkah	Identifikasi);
2. Membuat prioritas atas topik-topik yang telah 

diidentifikasi	pada	langkah	sebelumnya	(langkah	
Prioritas);

3. Melakukan validasi atas topik-topik material 
tersebut	(langkah	Validasi).

4.	 Melakukan	 review atas Laporan setelah 
diterbitkan guna meningkatkan kualitas Laporan 
tahun berikutnya (langkah Review).

Proses penetapan isi Laporan kami lakukan dengan 
memperhatikan kesesuaian dengan prinsip yang 
disyaratkan,	 yakni:	 stakeholders inclusiveness 
(pelibatan	 pemangku	 kepentingan);	 Materiality 
(materialitas);	 Sustainability context (konteks 
keberlanjutan) dan Completeness (kelengkapan).

Laporan ini hanya menyangkut berbagai program dan 
kegiatan Yayasan, mengingat Yayasan tidak memiliki 
anak-anak usaha. Rujukan atas data keuangan berasal 
dari Laporan Audited Yayasan yang disusun pada 
setiap akhir periode dan diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik yang kompeten. 

DAMPAK	sIgNIfIKAN	DAN	PeNeNTUAN	TINgKAT	MATeRIALITAs	[GRI 102-46]
Dalam menetapkan materialitas isi Laporan, kami berupaya melakukan studi internal sesuai dengan kebutuhan, 
dengan mempertimbangkan pemenuhan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan relevansi materi yang akan 
dilaporkan dengan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan.

Kami	 juga	 memperhatikan	 hasil	 identifikasi	 skala	 prioritas	 pemangku	 kepentingan	 yang	 dilakukan	 oleh	
Danamon,	sebagai	pendiri	Yayasan	Danamon	Peduli,	dengan	grafik	sebaran	topik	materialitas,	adalah	sebagai	
berikut:	1.	Regulator;	2.	Pemegang	saham;	3.	Analis;	4.	Media;	5.	Vendor;	6.	Nasabah;		7.	LSM;	dan		8.	Penerima	
manfaat	(CSR).
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Dari proses studi tersebut, kami menetapkan beberapa topik material menurut kelompok dan menetapkan 
indeks-indeks	GRI	spesifik	yang	relevan	sebagai	panduan	dalam	penyusunan	laporan,	sebagai	berikut.	

Tabel	Topik	Material	dan	Indikator	gRI-standarRelevan	yang	Diterapkan [GRI 102-47]

Topik	Material
[gRI	102-47]

Kenapa	Topik	ini	Material
[gRI	103-1] Nomor	Disclosure

boundary

Di	dalam	YDP Di	luar	YDP

ekonomi

Kinerja Ekonomi Berdampak	Signifikan	pada	
pemangku kepentingan

GRI 201-1 √

Anti Korupsi Berdampak	signifikan	pada	
pembangunan

GRI 205-1 √

Lingkungan

Emisi Berdampak	signifikan	pada	
keberlanjutan

GRI 305-5 √ √

sosial

Kepegawaian Kepatuhan pada peraturan 
perundang-undangan

GRI	401-1 √

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja

Berdampak	signifikan	pada	karyawan GRI	403-3 √

Pelatihan dan 
Pendidikan

Berdampak	signifikan	pada	karyawan GRI	404-1,	GRI	404-3 √

Seluruh disclosures	spesifik	yang	diungkapkan	tersebut	hanya	menyangkut	Danamon	Peduli	saja,	tidak	meliputi	
pihak-pihak di luar Yayasan, yakni misalnya mitra pemasok dan anak usaha, karena Yayasan tidak memiliki anak 
usaha. Oleh karenanya, tidak ditampilkan tabel boundary yang meliputi pihak di luar Yayasan.
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Penting bagi Danamon

Prioritas	Topik	berdasarkan	Diagram	
sebaran	Materialitas
1. Akses ke Layanan Perbankan
2. Perbankan yang aman
3. Informasi yang Jelas dan 

transparan mengenai Produk dan 
Layanan

4.	 Anti Korupsi dan Anti Fraud
5. Jasa Keuangan untuk Segmen 

Mikro & uKM
6. Penghormatan terhadap hAM
7. Pelatihan dan Pengembangan 

Karyawan
8.	 Kontribusi terhadap Kemakmuran 

Rakyat
9. Kesejahteraan dan Remunerasi 

Karyawan
10. Donasi dan Kontribusi Sosial
11. Penilaian Kinerja hAM bagi 

Pemasok
12. Analisis Risiko Lingkungan & Sosial 

dalam Proses Kredit
13. Layanan Perbankan di Daerah 

terpencil
14.	 Pengelolaan Gas Rumah Kaca
15. Pembiayaan untuk Kemajuan 

Bidang	Energi	Terbarukan
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sTANDAR	LAPORAN	[GRI 102-54]
Informasi dan data keberlanjutan dalam laporan 
ini disusun sesuai dengan GRI Standar, Opsi Core. 
untuk memudahkan para pembaca menemukan 
disclosure yang diaplikasikan dalam laporan ini, kami 
menyajikan nomor disclosure dengan warna merah 
pada setiap halaman yang relevan, selain daftar 
indeks GRI-Core pada halaman terakhir.

Namun demikian, sebagaimana Laporan tahun-tahun 
sebelumnya, kami hanya menyampaikan bagian-
bagian yang relevan dengan prinsip keterbukaan dan 
akuntabilitas pengelolaan organisasi. Sebagai contoh, 
tidak	ada	data	laba	usaha	dan	pembahasan	profitabilitas	
dalam laporan ini. Kami juga tidak menampilkan 
penjelasan mengenai prospek usaha, mengingat 
Danamon Peduli  merupakan organisasi nirlaba.

Laporan ini merupakan kelanjutan dari konten laporan 
terakhir kami sajikan pada tahun 2016 lalu. tidak ada 
perubahan	 signifikan	 dari	 program-program	 yang	
dijalankan, sehingga tidak menyebabkan perubahan 
signifikan	atas	 ruang	 lingkup	dan	boundary laporan 
dalam periode pelaporan. [GRI 102-10, GRI 102-48, 
GRI 102-49]. 

PeRIODe	DAN	sIKLUs	LAPORAN
Laporan tahun 2017 ini merupakan laporan ke-7, 
sejak Laporan pertama kami terbitkan pada tahun 
2007. Laporan ini meliputi periode dari 1 Januari 
hingga 31 Desember 2017, yang akan dibuat secara 
periodik setiap tahun. Laporan tahun sebelumnya 
diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2017.
[GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52]

vALIDAsI	DAN	AssURANCe	LAPORAN	
[GRI 102-56]
Kami menjamin validitas yang ditampilkan dalam 
Laporan dengan menggunakan data keuangan 
audited untuk kinerja keuangan, di samping 
menggunakan data material pendukung yang 
disampaikan langsung oleh unit terkait, disertai 
pelaksanaan	proses	verifikasi	internal.

Kami menggunakan teknik pengukuran data 
finansial	 berdasarkan	 Pernyataan	 Standar	 Akuntansi	
Keuangan (PSAK) Indonesia. Sedangkan untuk data 
keberlanjutan, kami menggunakan teknik pengukuran 
data yang berlaku secara internasional, seperti 

ekuivalen	gram/kilogram	emisi	CO2untuk menghitung 
penghematan emisi karbondioksida. Sesuai dengan 
GRI Standar dalam menetapkan kualitas laporan, kami 
menggunakan prinsip-prinsip seimbang (balance), 
akurat (accuracy), tepat waktu (timeliness), jelas 
(clarity), dan dapat diandalkan (reliability).

Kami	melakukan	verifikasi	dan	 tinjauan	 internal	 yang	
dilaksanakan	 dalam	 tiga	 tahap,	 yakni	 verifikasi	 draft 
awal,	verifikasi	draft kedua saat masuk ke proses desain 
dan	verifikasi	draft	laporan	final	sebelum	diterbitkan.	

Pada laporan tahun 2017 ini, kami masih belum 
menugaskan independent assurer untuk 
melaksanakan tugas assurance  atas konten laporan 
keberlanjutan yang disajikan. Namun demikian, kami 
menugaskan	pihak	eksternal,	yakni	NCSR	melakukan	
pengecekan atas kesesuaian laporan kinerja 
keberlanjutan dengan GRI Standar. Pernyataan 
hasil	pengecekan	oleh	NCSR	tersebut	dicantumkan	
pada halaman xxx. Sehingga kami meyakini bahwa 
informasi yang disampaikan dalam Laporan ini bebas 
dari kesalahan yang bersifat material.

AKsesIbILITAs	DAN	UMPAN	bALIK
Kami menjamin aksesibilitas kepada para pemangku 
kepentingan untuk mendapatkan Laporan tahun 
2017dan tahun-tahun sebelumnya melalui proses 
unduh dari alamat website danamon.co.id

Kami berkomitmen penuh untuk meningkatkan 
kualitas Laporan ini, untuk itu kami memberi 
kesempatan dan mengundang seluruh pembaca dan 
pemangku kepentingan untuk memberikan saran, 
ide, kritik serta pendapat ke alamat narahubung 
berikut, dengan melalui pengisian Lembar umpan 
Balik,	atau	secara	langsung.

KONTAK	PeRsONAL	[GRI 102-53]
Apabila memerlukan informasi lebih lanjut atau 
pertanyaan-pertanyaan tentang Laporan ini, silahkan  
menghubungi:
Yayasan Danamon Peduli
Menara	Bank	Danamon,	Lantai	21
Jl.	H.R.	Rasuna	Said	Kav.	C-10,	Kuningan
Jakarta	12940	-	Indonesia,	Tel:	+6221	8064	5000
Email:	 admin@danamonpeduli.or.id
 www.danamonpeduli.or.id
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•	 Landasan	Keberlanjutan	 45
•	 Kerangka	Kerja	 47
•	 Pengembangan	Organisasi	 49
•	 Manajemen	Pemangku
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STRATEGI KEBERLANJUTAN

LANDAsAN	KebeRLANJUTAN	[GRI 102-21]

Kami	menyusun	strategi	keberlanjutan	yang	selaras	dengan	tujuan	Pembangunan	Berkerlanjutan	(Sustainable	
Development	Goals/SDG)	dan	yang	sejalan	dengan	visi	Yayasan;	“Kami	Peduli	dan	Membantu	Jutaan	Orang	
untuk	Mencapai	Kesejahteraan”.	Visi	tersebut	sama	dengan	visi	organisasi	pendiri	kami,	dengan	pemahaman	
kedudukan Yayasan Danamon Peduli sebagai sebuah organisasi nirlaba.

“Dengan mengedepankan pemahaman kedudukan Yayasan Danamon Peduli sebagai 
sebuah organisasi nirlaba yang berorientasi pada investasi sosial, kami merancang 
strategi pembangunan yang berkesinambungan sesuai kompetensi dalam rangka 
mendukung pencapaian  Sustainable Development Goals (SDGs) yang relevan, baik 
di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun kelestarian lingkungan”
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SHARED	VISION
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Pengelolaan
Sebagai landasan pertama, aspek pengelolaan kami 
wujudkan melalui upaya penguatan kelembagaan 
yang berarti juga peningkatan kualitas penerapan 
prinsip-prinsip dasar tata kelola organisasi. 
Penjelasan mengenai aspek pengelolaan ini kami 
sampaikan	 selengkapnya	 pada	 Bab	 “Tata	 Kelola	
Yayasan	Berkualitas”.

sosial
Kami mengupayakan dialog terbuka dan koordinasi 
yang berkesinambungan dalam menetapkan 
program-program kami, terutama dengan 
masyarakat, seperti melalui pembentukan diskusi 
kelompok/diskusi terarah, yakni forum untuk 
memfasilitasi dialog mitra pedagang pasar dan mitra 
Pemerintah Daerah sebagai wadah untuk berbagi 
pandangan dan masukan serta meningkatkan 
partisipasi para penerima manfaat.

Lingkungan
Pada realisasi program Pasar Sejahtera, kami 
melakukan perbaikan untuk meningkatkan kesehatan 
lingkungan di pasar rakyat. Sedangkan pada kegiatan 
Peduli	 Lingkungan	 dan	 program	 Cepat	 Tanggap	

Bencana,	 kami	 menekankan	 pentingnya	 untuk	
menjaga, merawat, dan mengurangi risiko ancaman 
bagi lingkungan, demi memastikan keberlanjutan 
masa depan bumi beserta isinya.

Melalui kegiatan Peduli Lingkungan kami secara 
bertahap merintis pencapaian go green, dengan 
menerapkan	 kampanye	 Perilaku	 Hidup	 Bersih	 dan	
Sehat	(PHBS)	melalui	berbagai	kegiatan.	Pemisahan	
sampah dan proses daur ulang, pengurangan 
penggunaan kertas baru hingga mencapai hampir 
70%, pengurangan penggunaan energi, dan 
pengurangan waktu lembur adalah contoh ragam 
kegiatan yang kami laksanakan untuk mencapai 
‘go green’. Kami juga melakukan berbagai 
bentuk kegiatan kepedulian terhadap lingkungan, 
sebagaimana dibuktikan melalui program-program 
utama kami. 

Melalui kegiatan Peduli Lingkungan, kami berupaya 
meningkatkan kesehatan lingkungan pasar rakyat 
di seluruh wilayah kerja Danamon dan Adira 
seperti pengadaan sarana prasarana kebersihan, 
penghijauan, perbaikan gedung pasar, penyediaan 
air bersih, dan lain-lain.
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Kami mengembangkan program kerja yang efektif 
melalui	beragam	pendekatan,	mencakup:
1. Koheren, menekankan pada upaya bersama 

seluruh pihak terkait agar mengedepankan 
pendekatan logis dan konsisten.

2. Koalisi, menjalin kerja sama dengan para 
pemangku kepentingan melalui kerja sama dan 
kemitraan untuk tujuan bersama.

3. Komunikasi, menjalin dialog konstruktif untuk 
mengkomunikasikan program agar dapat 
dilaksanakan sesuai rencana.

4.	 Pengembangan kapasitas, menjamin 
keberlanjutan program melalui pengembangan 
kapasitas, meliputi peningkatan rasa memiliki, 
kemampuan pendanaan dan pengembangan 
kelembagaan. 

Prinsip utama dari pengembangan program 
kami adalah bagaimana tujuan dicapai melalui 
peningkatan dukungan dan kerja sama berdasarkan 
program, desain, dan mekanisme pelaksanaan, 
sebagai	berikut:
1. Efektif, semua program harus secara efektif 

memenuhi kebutuhan penerima manfaat dan 
pencapaian target mereka yang dapat diukur. 

Dalam rangka memastikan pencapaian visi tersebut, 
kami mengembangkan Kerangka Kerja dengan 
menempatkan	peran	Yayasan	sebagai:	
1. Mitra Pembangunan (Development Partner)
 Danamon Peduli memahami konteks 

pembangunan berkelanjutan di daerah tempatnya 
beroperasi. Fokus pada pengembangan dan 
pelaksanaan program-program yang memberikan 
kontribusi dan dampak yang berarti terhadap 
prioritas pembangunan pada skala nasional dan/
atau daerah. 

2. Katalisator (Catalyst)
 Merancang dan mengembangkan program yang 

dapat diadopsi secara luas oleh para pemain lain. 
Pendekatan katalistik ini untuk mempercepat 
pencapaian tujuan dan perluasan penerima 
manfaat yang lebih beragam. 

4.	 Sumber	Pembelajaran	(Knowledge Management)
	 Bekerja	 sama	 dengan	mitra-mitra	 lainnya	 untuk	

memperkaya pemahaman yang lebih luas tentang 
pembelajaran dan pengalaman dari program 
investasi sosial Danamon Peduli sekaligus 
memetakan mitra yang memiliki kesamaan visi 
dan misi untuk berkolaborasi.
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2. Mudah diadopsi dan berkelanjutan, program-
program harus dipastikan kesinambungannya 
sehingga dapat memberi manfaat secara terus 
menerus dan dapat dinikmati oleh penerima 
manfaat lainnya. Oleh karena itu, program 
harus dikembangkan dengan cara yang 
memungkinkan untuk diterapkan secara mudah 
dan diadopsi oleh institusi di daerah lainnya.

3. Berpengaruh,	setiap	program	yang	kami	jalankan	
merupakan perwujudan dari visi “Kami Peduli 
dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai 
Kesejahteraan”,	dan	oleh	karenanya	diharapkan	
memberi pengaruh positif terhadap nama baik 
Yayasan dan induk perusahaan.

strategi	Pengembangan	Program
Strategi pokok yang kami gunakan untuk memastikan 
pengembangan program agar mampu memenuhi 
tiga	prinsip	utama	tersebut	adalah:
1. Pendekatan holistik
 Kami meyakini bahwa pendekatan holistik, yakni 

menyelaraskan program dukungan Danamon 
Peduli dengan program pembangunan di tingkat 
lokal maupun nasional akan membuat hasil 
pelaksanaan program menjadi semakin efektif. 

2. Integrasi dengan Skema Saat Ini 
 Pendekatan ini menempatkan program yang 

kami jalankan terintegrasikan dalam program 
pembangunan setempat.

3. Keterlibatan dan Rasa Memiliki Para Pemangku 
Kepentingan

 Memastikan keterlibatan aktif pemangku 
kepentingan, yang berarti mendapatkan umpan 
balik serta partisipasi mereka sehingga seluruh 
pihak berkomitmen penuh untuk mencapai 
tujuan.

4.	 Perluasan	Dukungan	
 Semakin luas dukungan terhadap suatu program, 

maka akan semakin besar dampak positif yang 
dihasilkan. Oleh karena itu, kami terus berupaya 
membangun kemitraan dan kerja sama dengan 
berbagai pemangku kepentingan untuk 
dukungan yang lebih luas.

5.	 Berbagi	Sumber	Daya	dan	Pengetahuan
	 Berbagi	 pengetahuan	 dan	 pembelajaran	

memungkinkan diperolehnya pengalaman dan 
praktik terbaik dalam pelaksanaan program.

6. Mobilisasi Partisipasi Korporasi
 Kami mengembangkan program yang 

memungkinkan meningkatnya partisipasi 
korporasi. hal ini merupakan salah satu cara 
untuk membangun komunikasi agar tidak terjadi 
program yang tumpang tindih, menyusun 
kekuatan bersama demi mempercepat 
tercapainya tujuan.

Program	
Kami menyusun program investasi sosial dalam tiga 
bentuk,	yakni:
1.	 Humanitarian/Bantuan	Kemanusiaan	
 Program yang ditekankan pada upaya pemenuhan 

kebutuhan pokok para penerima manfaat akibat 
kejadian bencana.

2. Pemberdayaan Pemangku Kepentingan
 Keterlibatan yang berkesinambungan pada 

upaya peningkatan kesejahteraan, bekerja sama 
dengan mitra untuk mengatasi berbagai masalah 
sosial, walaupun tidak selalu harus selaras dengan 
tujuan pengembangan usaha induk perusahaan.

3. Pengelolaan Pengetahuan
 Memungkinkan terjadinya tukar pembelajaran 

dan pengalaman antar lembaga, untuk 
penyusunan program kolaborasi yang lebih baik 
dan efektif.

evaluasi
untuk mengukur keberhasilan dan dampak program, 
kami melakukan monitoring dan evaluasi secara 
berkala dan menyeluruh. Monitoring dan evaluasi 
kami lakukan dengan menggunakan dua pendekatan, 
yakni kualitatif dan kuantitatif.
1.	 Kualitatif

Kami menjabarkan target sesuai dengan tingkat 
kemampuan organisasi dalam melakukan 
sosialisasi, membuat konsensus, dan berbagai 
pendekatan lainnya yang merangkum 
aspirasi dari para mitra dan pemangku 
kepentingan;	 serta	 kemampuan	 organisasi	
dalam beradaptasi dengan lingkungan agar 
terus tumbuh dan berkembang. Dengan 
demikian program investasi sosial dapat kami 
jalankan dengan kapasitas yang mumpuni, 
ditumbuhkembangkan agar meningkat dan 
mampu mencapai target. Setiap kegiatan kami 
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lakukan melalui proses konsultasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan 
program dapat tepat sasaran dan tepat guna.

2. Kuantitatif 
Pada	persepktif	kuantitatif,	monitoring	kinerja	pelaksanaan	program	investasi	sosial	kami	lakukan	melalui:	
a)  Pengukuran Social Return on Invesment (SROI). Melalui SROI, kami mendapatkan gambaran dampak 

yang diciptakan dari suatu program terhadap masyarakat dalam aspek lingkungan (nature), ekonomi 
(economic), mahluk hidup (well being) dan social (social).

b)  Baseline survey, dilakukan untuk mengukur data indikator awal sebelum program diimplementasikan. 
c) Rapid Appraisal dilakukan untuk mengukur capaian program terhadap target, sekaligus sumber data 

dalam pemetaan dan analisa untuk melahirkan inovasi dan inisiatif yang baru.
d)	 Penyerapan	anggaran	program	 sebagai	 alat	 untuk	mengukur	 efektivitas	dan	efisiensi	 dana	untuk	

mencapai target program.
e) Keterlibatan relawan dan pemangku kepentingan di luar staf Danamon Peduli sebagai bukti peran 

aktif, komitmen dan kemitraan jangka panjang. 
f) Perhitungan jejak karbon sebagai dampak program dan keberpihakan terhadap lingkungan.
g) PR value sebagai tolok ukur media memandang program dan kegiatan memiliki news value untuk 

disampaikan kepada publik.

berkomitmen penuh untuk melakukan investasi dalam 
mengembangkan kapasitas kunci dalam lembaga 
organisasi	kami,	yakni:	sumber	daya	manusia,	sosial,	
informasi, dan hubungan kemitraan. 

Kami menyusun program pengembangan organisasi 
jangka menengah, dimulai dengan membuat 
rangkaian kegiatan yang harus segera dilaksanakan 
secara bertahap dan menuangkannya ke dalam 
rencana kerja, termasuk rencana peninjauan secara 
berkala. 

pENGEMBANGAN oRGANISASI

KN
oWL

EDGE MANAGEMENT pLATfoRM
coMMUNITY of pRAcTIcE pLATfoRM

Soc
ial 

ca
pia
l

Relationship capial

Yayasan	
Danamon	Peduli
Organization	

Capital

•	 Human	Capital
 Knowledgeable Employees

•	 Social	Capital
	 Programmer,	Social	Investments	and	Benefits

•	 Information	Capital
	 Contents	and	Document	Management	System

•	 Relationship	Capital
	 Partners	+	Networks	+	Relationship	create	

fraction with Markets in which Danamon 
operation

•	 Community	of	Practice	Platform
	 Best	Practices	&	Knowledge	Knowledge	

Management

Hum
an capital

Kami memandang peningkatan kualitas pengelolaan 
program merupakan satu keharusan, mengingat hal 
ini juga menunjukan kredibilitas lembaga, yang akan 
mempermudah upaya menjalin kemitraan, sehingga 
melahirkan pengakuan yang pada akhirnya memberi 
dampak positif terhadap korporasi. 

Oleh karenanya kami melakukan peninjauan 
pengembangan organisasi secara berkala untuk 
memastikan perbaikan dilakukan menuju organisasi 
yang terpercaya, akuntabel, dan kredibel sesuai 
dengan standar internasional. untuk itu kami 
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MANAJeMeN	PeMANgKU	
KEpENTINGAN [GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 
102-43, GRI 102-44]
Realisasi program Yayasan akan semakin 
menunjukkan keberhasilan manakala seluruh pihak 
dapat melakukan komunikasi intensif dan mengelola 
keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan 
karakteristik yang melekat pada masing-masing 
kelompok pemangku kepentingan. 

Kami	 mengidentifikasi	 kelompok	 pemangku	
kepentingan utama yang memiliki pengaruh 
terhadap keberlangsungan program, seraya 
berupaya memenuhi harapan sesuai dengan 
kesepakatan dan sumber daya yang tersedia. Para 
pemangku	kepentingan	 tersebut	adalah:	komunitas	
sekitar/penerima manfaat, pemerintah, penyandang 
dana, anggota/karyawan yayasan, relawan, media, 
mitra kerja/pemasok, institusi akademik, organisasi 
sejenis dan jejaring lainnya. 

Beberapa	 mekanisme	 komunikasi	 dan	 koordinasi	
dijalankan,	 mencakup:	 pelaksanaan	 Rapat	 Dewan	
Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, 
diskusi kelompok/diskusi terarah, pertemuan dengan 
media, pertemuan relawan, pertukaran informasi 
melalui media konvensional dan digital, evaluasi 
program dan pelaksanaan program di lapangan.

Kami berupaya memetakan harapan para pemangku 
kepentingan dengan jelas melalui pengelolaan 
hubungan yang bersifat timbal balik, sehingga para 
pemangku kepentingan mengetahui sampai dimana 
upaya yang telah kami untuk memenuhi harapannya, 
mengetahui hambatan utama yang dihadapi dan 
turut mengupayakan jalan keluarnya. 

uraian ringkas mengenai interaksi dan pengelolaan 
pelibatan kepentingan yang dilakukan dalam 
menjaga	keberlanjutan	program	Yayasan	adalah:	
1.	 Masyarakat	sekitar/Penerima	Manfaat

Dalam merencanakan setiap program 
khususnya program revitalisasi pasar, kami 
senantiasa melibatkan Pemerintah Daerah 
dan komunitas pasar/masyarakat untuk 
menggali dan mengembangkan program 
serta memastikan tumbuhnya rasa kepemilikan 

terhadap program. Kami juga membina 
hubungan baik dengan beberapa lembaga 
mitra, pengontrol dan penghubung antara 
pihak yayasan, pemerintah dan masyarakat 
untuk mengukur capaian program berdasarkan 
kondisi sebelum maupun setelah pelaksanaan 
suatu program.

2.	 Pemerintah
Kami berupaya mematuhi seluruh peraturan dan 
perundangan yang ada, serta menyelaraskan 
program Yayasan dengan program 
pembangunan Pemerintah.
Melalui pertemuan lintas sektor yang melibatkan 
unsur pemerintah bersama-sama dengan pihak 
terkait	 lainnya,	 kami	 mengidentifikasi	 prioritas	
program yang akan dijalankan di satu daerah, 
gap analysis, dan mengevaluasi pelaksanaan 
program tahun jamak/multi years guna 
dilakukan perbaikan.

3.	 Penyandang	Dana
Kami secara rutin mengadakan Rapat tahunan 
Dewan Pembina, sebagai representasi Pendiri 
Yayasan, minimal satu kali dalam setahun 
seperti yang disyaratkan dalam AD/ARt untuk 
melaporkan kinerja Yayasan dalam menjalankan 
mandat yang diberikan, termasuk kinerja 
pelaksanaan program tanggung jawab sosial 
perusahaan serta pengesahan rencana kerja 
dan anggaran Yayasan. 

4.	 Karyawan/Anggota	Yayasan
Kami secara rutin mengadakan pertemuan 
dengan karyawan untuk berkoordinasi dan 
mencari penyelesaian terhadap seluruh 
persoalan menyangkut hubungan kerja demi 
kepentingan bersama.
Selain penyusunan dan penerapan kerangka 
hubungan kerja yang menampung kepentingan 
kedua pihak, Kami merealisasikan berbagai 
langkah strategis dalam pengelolaan SDM, 
guna meningkatkan kompetensi pegawai 
sekaligus menjamin peningkatan kualitas 
pengelolaan	 Yayasan,	 meliputi:	 peningkatan	
kapasitas di bidang manajemen proyek, forum 
diskusi, dan lain- lain.
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5.	 Relawan
Para relawan merupakan salah satu unsur yang 
mendukung pencapaian visi perusahaan. untuk 
itu kami memberi gambaran mengenai tujuan 
program, jadwal pelaksanaan program, dan 
sasaran yang hendak dicapai.
Kami memberi orientasi singkat mengenai 
tugas yang akan diperankan oleh para relawan, 
termasuk aspek keselamatan dan kesehatan 
kerja yang dijumpai di lapangan serta sosialisasi 
mengenai dukungan kebutuhan operasional 
mereka.

6.	 Media
Media memiliki peran strategis dalam 
menyampaikan pesan sosial dan perkembangan 
program yang dilakukan Yayasan bersama 
dengan para mitra kerja kepada para pemangku 
kepentingan. Media mampu memberikan 
gambaran yang komprehensif dan independen 
tentang keberhasilan maupun kekurangan 
pelaksanaan setiap program. Oleh karenanya 
kami membangun hubungan yang saling 
memberi manfaat dengan media. 
Media membutuhkan berita untuk disampaikan 
kepada masyarakat luas, sementara Yayasan 
memerlukan media untuk menyampaikan 
pesan dan informasi yang diharapkan mampu 
menjadi sumber pembelajaran, inspirasi dan 
memotivasi pihak lain turut mengambil peran 
dan tanggung jawab. Kami menyelenggarakan 
berbagai	kegiatan	dengan	media,	mencakup:
- Press release, penyampaian berita 

mengenai capaian dan perkembangan 
program.

- Press conference, penyampaian informasi 
program yang menarik dan mempunyai 
nilai berita secara langsung, disertai sesi 
tanya jawab.

- Media visit, memfasilitasi kunjungan awak 
media ke lokasi kegiatan ataupun Yayasan 
yang berkunjung ke redaksi media.

Ketiga kegiatan tersebut diadakan sesuai 
kebutuhan.

7.	 Mitra	Kerja/Supplier 
Kami memiliki pedoman kerja dan etika 
dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra 
kerja. Kesepakatan yang tercapai kemudian 
dituangkan dalam perjanjian kontraktual yang 
saling menghormati dan dijalankan untuk 
mengatur hubungan kerja yang baik dengan 
berlandaskan asas akuntabilitas, kewajaran dan 
transparansi, serta memberikan kesempatan 
setara kepada seluruh mitra kerja/supplier 
dalam pemilihan barang/jasa. 

8.	 Institusi	Akademik
Institusi akademik merupakan pihak yang dapat 
dijadikan rujukan berbagi ilmu pengetahuan 
terkait pelaksanaan berbagai program. Oleh 
karena itu, kami menjalin komunikasi dengan 
institusi akademik dan menjadikan mereka 
sebagai narasumber dalam pengembangan 
program.
untuk meningkatkan kualitas relasi di masa 
mendatang, kami menyelenggarakan berbagai 
event dengan melibatkan institusi akademik 
dimanapun kami akan melaksanakan suatu 
program atau kegiatan.

9.	 Organisasi	sejenis
Kami melihat organisasi sejenis sebagai mitra 
yang potensial untuk berbagi pengalaman 
dan pembelajaran, bertukar informasi dan 
kemungkinan kolaborasi. 

10.	 Jejaring	dan	Kolaborasi
untuk meningkatkan kualitas program dan 
kegiatan, serta untuk mempercepat tercapainya 
tujuan kesejahteraan maka dibutuhkan jejaring, 
kolaborasi dan kerja sama yang berkualitas. 
untuk itu kami menyelenggarakan pertemuan 
berkala baik dalam bentuk diskusi terbatas 
maupun kegiatan non formal lainnya.

Adapun rekapitulasi pengelolaan hubungan dengan 
para pemangku kepentingan disampaikan dalam 
bentuk ringkas sebagai berikut.
[GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44]
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stakeholder	
Type basis	Penetapan Method	of	

engagement frekuensi	 stakeholder	expectation

Masyarakat/ 
Penerima 
Manfaat

1. Perwakilan

2. Kedekatan

1. Musyawarah dalam 
perencanaan.

2. Pengawasan realisasi 
program bersama-
sama

3. Aktivitas tambahan

1. Disesuaikan

2. Disesuaikan

3. Disesuaikan

1.  terjalinnya hubungan yang 
serasi dan harmonis.

2.		 Efektivitas	dan	efisiensi	
pelaksanaan program.

3.  Kontribusi positif terhadap 
kehidupan ekonomi dan sosial 
masyarakat sekitar lokasi 
binaan. 

4.		 Turut	serta	dalam	kegiatan	
pelestarian lingkungan.

5.  tertanganinya dampak 
bencana

Pemerintah 1. Perwakilan 

2. Pengaruh
3. tugas pokok dan 

fungsi

1.	 Pertemuan	Bipartit/	
Musrenbang

2. Kunjungan Kerja ke 
Lapangan

1. Disesuaikan

2. Disesuaikan

1.  terjalinnya hubungan yang 
harmonis dan konstruktif.

2.  harmonisasi rencana 
pembangunan daerah dengan 
rencana pelaksanaan program.

3.  Realisasi program yang efektif 
dan	efisien.

Penyandang 
Dana/Pendiri 
Yayasan 

tanggung Jawab 1. Rapat Dewan 
Pembina

2. Laporan tahunan
3. Laporan Pelaksanaan 

tugas
4.	 Pembuatan	dan	

pengajuan anggaran 
kegiatan dan 
rencana kerja

- 1 kali (minimal)

- 1 kali
- Disesuaikan

- Setahun sekali

1. Keterbukaan informasi 
terhadap hal-hal yang 
substantial dan kejelasan arah 
pengembangan Yayasan

2. Meningkatnya kesejahteraan 
para penerima manfaat.

3. Meningkatnya brand korporasi 
dan peluang bisnis.

Anggota/ 
Karyawan 
Yayasan 

tanggung Jawab 1. Alignment  
organisasi 

2. training/hearing 
rutin

3. Rapat 
4.	 Penilaian	kinerja	

berkala

-  Minimal 1 
kali setahun 
atau sesuai 
kebutuhan

1.  Kejelasan hak dan kewajiban.
2.  Kejelasan atas penilaian 

kompetensi, dan keseimbangan 
remunerasi dengan kinerja.

3.  Kesetaraan.
4.		 Tidak	ada	praktek	diskriminasi.
5. terjaminnya keamanan, 

kesehatan, dan keselamatan 
kerja.

6. terjaganya kenyamanan 
lingkungan kerja

Relawan tanggung jawab 1. Focus group 
discussion,

2. Pertemuan untuk 
briefing

3. Latihan keselamatan 
dan kesehatan dasar

- Disesuaikan

- Disesuaikan

- Disesuaikan

1.  Kejelasan tujuan dan goals dari 
program yang dijalankan

2.  Program berhasil diselesaikan 
tepat waktu

3.  Dampak positif program 
kepada penerima manfaat

4.		 Terjaganya	keselamatan	dan	
kesehatan.

Mitra Kerja 
(vendor,
supplier, agen, 
reseller,
installer)

1. Pengaruh
2. Ketergantungan

1. Penilaian kinerja 
supplier.

2.	 Manajemen	Vendor.

3. Seleksi supplier. 

1. minimal 1 kali 
setahun

2. Disesuaikan

3. Minimal 1 thn 
sekali

1.  Proses pengadaan secara fair 
dan transparan

2.  Seleksi dan evaluasi secara 
obyektif dalam pemilihan mitra.

3.  Prosedur administrasi 
pengadaan yang akurat namun 
simple

4.		 Penyelesaian	pembayaran	
produk dan jasa yang tepat 
waktu.

5.  hubungan saling 
menguntungkan/Mutually 
beneficial	growth.
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stakeholder	
Type basis	Penetapan Method	of	

engagement frekuensi	 stakeholder	expectation

Institusi 
Akademik

Pengaruh

Kesamaan tujuan

1. Focus group 
discussion.

2. Pertukaran informasi.
3. Sebagai 

Pendamping.
4.	 Sebagai	Konsultan.

1. Disesuaikan

2. Disesuaikan
3. Disesuaikan

4. Disesuaikan

1.  Kejelasan tujuan dan goals dari 
program yang dijalankan

2.  Program berhasil diselesaikan 
tepat waktu

3.  Dampak positif program 
kepada penerima manfaat

Organisasi 
sejenis

Pengaruh
Kesamaan tujuan

1. Focus group 
discussion.

2. Pertukaran informasi

1. Disesuaikan

2. Disesuaikan

1. Program berhasil diselesaikan 
tepat waktu.

2. Peningkatan efektivitas dan 
effisiensi.

3. Ketepatan jenis program dan 
sasaran penerima manfaat.

4.	 Dampak	positif	program	
kepada penerima manfaat. 

5. Adanya best practice untuk 
saling mendukung pelaksanaan 
program.

Jaringan dan 
Aliansi

1. Pengaruh

2. Kesamaan tujuan

1. Focus group 
discussion.

2. Pertukaran 
informasi

1.  Disesuaikan

2.  Disesuaikan

1. Program berhasil diselesaikan 
tepat waktu.

2. Peningkatan efektivitas dan 
effisiensi.

3. Ketepatan jenis program dan 
sasaran penerima manfaat.

4.				Dampak	positif	program	
kepada penerima manfaat.

Media 1. Press release

2. Media visit
3. Press 

conference

1. Kunjungan dan 
peliputan

2.	 Wawancara

1. Disesuaikan

2. Disesuaikan

1. Akurasi objek pemberitaan.

2. Informasi terkini.
3. Penyampaian berita tepat 

waktu. 
4.	 Transparansi	hasil	kegiatan.
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ANALISA DAN PEMBAHASAN	KINERJA

TINJAUAN		KINeRJA	KeUANgAN
“Yayasan Danamon Peduli berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang 
terbaik bagi peningkatan kualitas kehidupan komunitas dan masyarakat 
melalui pelaksanaan beragam program investasi sosial. Pada tahun 2017 kami 
mencatatkan 353 kegiatan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 160.422 
orang dengan jumlah dana yang disalurkan senilai rp13,3 miliar menurun 2% dari 
tahun sebelumnya.”

RINgKAsAN	KINeRJA	KeUANgAN	DAN		eKONOMI

DISTRIBUSI	PEROLEHAN	NILAI	EKONOMI [GRI 201-1]
Tabel	berikut	menunjukkan	upaya	Yayasan,sebagai	entitas	nirlaba	dalam	meningkatkan	efektivitas	dan	efisiensi	

atas kontribusi (dana) yang diterima untuk diimplementasikan ke dalam program.

Kinerja		ekonomi 2017 2016 Perubahan
Perolehan Nilai Ekonomi (Rp ribuan) (Rp ribuan) %

Dana	sumbangan
-  Sumbangan tidak terikat 4.481.400 4.173.000 7%

-  Sumbangan terikat 8.362.180 9.046.184 -8%

Pendapatan bunga bank dan deposito 70.422 57.781 22%

Pendapatan lainnya 109.220

Jumlah	Nilai	ekonomi	Diperoleh 13.023.222 13.276.965 -2%
 

Pendistribusian	Nilai	ekonomi
Biaya	Program	Untuk	Masyarakat 7.657.491 8.470.039 -10%

Bantuan	Tanggap	Bencana	Langsung 704.689 573.592 23%

Biaya	Operasional 847.939 703.129 21%

Gaji	Karyawan	dan	benefit	lainnya 3.809.417 3.521.983 8%

Jumlah	Nilai	ekonomi	Yang	Didistribusikan 13.019.536 13.268.743 -2%
Kenaikan total asset neto sebelum beban pajak 
penghasilan

3.686 8.222

Manfaat	(Beban)	Pajak	Penghasilan 11.359 28.625

Nilai	ekonomi	Yang	Ditahan 15.045 36.847 -59%
Jumlah	Nilai	ekonomi	setelah	beban	Pajak	
Penghasilan

13.034.581 13.305.590 -2%

Di	 tahun	2017	nilai	ekonomi	yang	diterima	 (dana	hibah)	 turun	 tipis,	2,04%	dari	Rp13.277	di	 tahun	2016,	menjadi	

sebesar Rp13.023 menunjukkan konsistensi komitmen kontributor Yayasan. 

Yayasan terus menunjukkan komitmen kuat untuk memberi kesejahteraan yang optimal kepada karyawan, dengan 

kembali	memberikan	penyesuaian	gaji		dan	atau	benefit	lainnya.	Hal	ini	dapat	dilihat	pada	Catatan	atas	Laporan	

Keuangan,			pos	“Gaji	karyawan	dan	benefit	lainnya”	yang	tetap	menunjukkan	peningkatan.
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Selaras dengan fokus Yayasan yang lebih menekankan 

pada peningkatan kualitas pelaksanaan program, 

dan	 bukan	 pada	 pembangunan	 fisik,	 maka	 Program	

Pengembangan Masyarakat tahun 2017 terkoreksi 

8,7%	 menjadi	 sebesar	 Rp7.657,4	 juta.	 Pengembangan	

masyarakat ini meliputi program Pasar Sejahtera dan 

Peduli Lingkungan. 

Sedangkan	 program	 Cepat	 Tanggap	 Bencana	 (CTB),	

termasuk kegiatan pelatihan mitigasi bencana, naik 

22,9%	menjadi	Rp704,7	 juta.	Peningkatan	alokasi	dana	

CTB	tersebut	lebih	ditujukan	untuk	pemberian	bantuan	

kebutuhan darurat kepada para korban bencana.

Yayasan berkomitmen untuk terus meningkatkan 

produktivitas. Melalui pelaksanaan 353 kegiatan 

dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 

160.422	 orang	 sepanjang	 tahun	 2017,	 kami	 	 berhasil	

meningkatkan	efisiensi	dan	efektivitas	pendistribusian	

nilai ekonomi dengan pengelolaan yang lebih baik, 

sehingga biaya operasional kantor Yayasan hanya naik 

sebesar	9%	menjadi	sebesar	Rp724,8	juta.

total distribusi perolehan nilai ekonomi (hibah), 

termasuk pajak, menjadi sebesar Rp13.016,2 juta, 

sehingga seperti tampak dalam tabel di atas, nilai 

ekonomi yang ditahan pada akhir tahun 2017 adalah 

sebesar	Rp15,045	juta,	yang	berarti	nilai	ekonomi	yang	

didistribusikan relatif sebanding dengan nilai ekonomi 

yang diterima dalam tahun 2017.

KOMPOsIsI	bIAYA	MeNURUT	
KEGIATAN
Yayasan berfokus pada peningkatan sektor ekonomi 

kerakyatan melalui program Pasar Sejahtera, dengan 

penekanan kegiatan pada perbaikan kualitas kesehatan 

lingkungan dan perilaku pedagang, pembenahan sarana 

pendukung, promosi peran dan nilai pasar rakyat,serta 

kegiatan monitoring/evaluasi, menempati porsi terbesar 

pemanfaatan	anggaran	yakni	40%	dari	total	anggaran.

Penyaluran dana untuk kegiatan Peduli Lingkungan di 

tahun 2017, yang sejatinya merupakan sub program dari 

Pasar Sejatera, berada di urutan ketiga dengan jumlah 

mencapai 20% dari total anggaran. Kegiatan ini pada 

hakekatnya merupakan wadah relawan bagi karyawan 

Danamon dan anak perusahaan untuk berkontribusi 

dalam upaya perbaikan lingkungan khususnya pasar 

rakyat di masing-masing wilayah kerja. Sehingga subtotal 

dana kegiatan program Pasar Sejahtera mendominasi 

dengan alokasi anggaran sebesar 60%.

Untuk	kegiatan	Cepat	Tanggap	Bencana,	total	dana	yang	

digunakan sebesar 5% dari total anggaran. Kegiatan lain 

yang melengkapi realisasi anggaran Yayasan tahun 2017 

adalah operasional Yayasan, yakni sebesar 36%. hal 

tersebut	tercermin	pada	tabel	dan	diagram	berikut:
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Komposisi	biaya	Menurut	Kegiatan,	2016–	2017 (dalam Rp ribu)

Realisasi	anggaran	menurut	
kegiatan	utama 2017 % 2016 %

Program Pasar Sejahtera 7.657.491 59% 8.470.039 64%

 a. Pasar Sejahtera 5.069.562 66% 6.018.416 71%

 b. Kegiatan Peduli Lingkungan 2.587.929 34% 2.451.623 29%

Cepat	Tanggap	Bencana	(mitigasi	+	
bantuan langsung)

704.689 5% 573.692 4%

Operasional 4.657.356 36% 4.225.012 32%
Total 13.019.536 100% 13.268.743 100%

Diagram	biaya	Menurut	Kegiatan	(%)

Realisasi	Anggaran
Salah satu elemen yang mempengaruhi kualitas 

implementasi program adalah pengelolaan  dan realisasi 

penyerapan anggaran. Kami berupaya memperbaiki 

mekanisme internal dan pengorganisasian agar realisasi 

anggaran dapat dilakukan secara optimalsesuai dengan 

program kerja yang sudah dirancang dan rencanakan. 

tabel berikut menunjukkan bahwa serapan anggaran 

tahun 2017 mencapai 101% (termasuk pemanfaatan 

dana donasi publik tahun lalu) meningkat dibandingkan 

tahun 2016 yang sebesar 100%.

Data	Realisasi	Anggaran	Per	Kuartal,	2016	&	2017 (dalam Rp juta)

budget	Cluster

2016 %	
Actual	
to	

budget

Q1 Q2 Q3  Q4 Total 

budget Actual budget Actual budget Actual budget Actual budget Actual

Physical Improvement 1.091,0 202,3 1.276,0 520,8 925,0 2.054,7 611,0 1.249,8 3.903 4.028 103%

Capacity	Building 105,0 48,2 89,6 89,1 97,9 80,0 73,5 180,4 366 398 109%

Community	Mobilization 78,5 9,8 163,0 72,2 166,5 117,1 134,0 258,2 542 457 84%

Public Outreach 957,2 242,8 881,0 1.100,4 665,0 684,8 470,2 975,4 2.973 3.004 101%

Studies	(Baseline	Survey	&	
External Rapid Appraisal)

110,0 12,4 - 55,9 60,0 18,4 52,0 - 222 87 39%

Monitoring Evaluation 68,0 58,8 68,0 30,4  9,4  39,0 136 138 101%

Assessment (Pasar 
Sejahtera and Jelajah Pasar)

30,0 - 30,0 - 30,0 1,1 10,0 11,2 100 12 12%

Communication 150,0 21,9 20,0 0,6  37,5 80,0 209,2 250 269 108%

Cepat	Tanggap	Bencana	
(CTB)

62,7 48,2 62,5 29,8 212,4 39,6 216,2 529,1 554 647 117%

OPEX 1.125,7 893,6 887,4 1.061,9 1.066,6 820,7 1.093,3 1.453,9 4.173 4.230 101%

total 3.778,1 1.538,2 3.478 2.961 3.223,4 3.863,4 2.740,2 4.906,2 13.219 13.269 100%

%	Dari	Total	Budget 29% 12% 26% 22% 24% 29% 21% 37% 100% 100% - 

% Actual to Quarterly 
Budget

- 41%  - 85% - 120% - 179% - - - 
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Pasar Sejahtera

Peduli Lingkungan

Cepat	Tanggap	Bencana

Operasional

2017
36

20

39

5

2016

32

19

45

4



bUDgeT	CLUsTeR

2017 %	
Actual	

to	
budget

Q1 Q2 Q3 Q4 Total

budget Actual budget Actual budget Actual budget Actual budget Actual

Physical Improvement 150,0 (1,7) 515,0 - 1.527,0 511,2 1.427,0 3.102,7 3.619,0 3.612,2 100%

Capacity	Building 115,4 64,0 267,7 194,2 234,4 117,5 200,7 510,0 818,2 885,6 108%

Community	Mobilization 46,3 23,2 177,1 93,9 72,0 41,6 126,0 155,9 421,4 314,5 75%

Public Outreach 206,0 49,8 588,0 857,2 924,5 768,3 565,1 550,3 2.283,6 2.225,7 97%

Studies	(Baseline	survey	&	
External Rapid Appraisal)

- - - - - - - - - - -

Monitoring Evaluation 40,0 50,4 65,0 85,1 160,0 74,4 35,0 122,9 300,0 332,8 111%

Assessment (Pasar 
Sejahtera and Jelajah 
Pasar)

10,0 13,4 45,0 15,4 - 16,4 - 14,8 55,0 60,0 109%

Communication 150,0 148,5 200,0 173,0 - 14,2 65,0 90,9 415,0 426,6 103%

Cepat	Tanggap	Bencana	
(CTB)

71,0 19,6 142,0 14,7 46,0 108,3 191,0 562,2 450,0 704,7 157%

Opex 1.229,7 973,0 994,4 1.054,9 1.090,2 893,6 1.167,1 1.536,0 4.481,4 4.457,4 99%

Total 2.018,4 1.340,2 2.994,2 2.488,4 4.054,1 2.545,4 3.776,9 6.645,6 12.843,5 13.019,5 101%

%	Dari	Total	Budget 16% 10% 23% 19% 32% 20% 29% 51% 100% 100%

% Actual to Quarterly 
Budget

- 66% - 83% - 63% - 176% - - -

Realisasi 101%, termasuk pemanfaatan saldo other payable	untuk	CTB	sebesar	Rp173	juta

MeNDORONg	PeRTUMbUhAN	
PeReKONOMIAN	DAeRAh		
Visi	 dan	 misi	 Yayasan	 menegaskan	 bahwa	 seluruh	

program yang dilaksanakan memberi kontribusi optimal 

terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh 

pemangku kepentingan. Kesejahteraan tidak hanya 

ditujukan bagi penerima manfaat di lokasi kerja Yayasan, 

melainkan juga berdampak bagi masyarakat sekitar dan 

perekonomian daerah. 

Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya lokal di lokasi program dan 

kegiatan. Kami meyakini bahwa semakin banyak tenaga 

kerja dan  mitra pemasok lokal yang terserap, maka 

kegiatan perekonomian di area seputar pelaksanaan 

program Yayasan akan meningkat, sehingga taraf hidup 

masyarakat sekitar pun turut meningkat. 

Mengingat program Pasar Sejahtera pada umumnya 

berjalan lebih dari satu tahun, kami secara berkala 

mengevaluasi kinerja para pemasok maupun mitra 

pelaksana, sehingga program dapat berlangsung 

efektif,sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 

Dalam menjalankan kerja sama Yayasan dengan para 

mitra didasarkan pada azas profesionalisme, dengan 

mempertimbangkan berbagai persyaratan yang 

mencakup standar mutu, harga bersaing, kredibilitas, 

akuntabilitas, dan ketepatan atas pasokan barang 

maupun jasa dari para mitra kerja.

Evaluasi tersebut dilakukan sejak tahapan proses kerja 

hingga akhir kontrak kerja, sebagai dasar penilaian untuk 

proses seleksi dalam rangka menetapkan daftar rekanan 

kerja, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam 

rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan, kami 

telah menetapkan bagan proses kerja dalam pemilihan 

mitra pelaksana maupun mitra pemasok ini.
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KebIJAKAN		PeNDANAAN		beReTIKA	
[GRI-NGO8]
Bidang	kegiatan	Yayasan	adalah	investasi	sosial	dengan	

tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan 

komunitas yakni masyarakat di sekitar wilayah 

operasional Danamon dan Adira. Sebagai organisasi 

nirlaba, sumber dana Yayasan berasal dari dana hibah, 

terutama dari para pendiri, yakni Danamon dan Adira. 

Namun demikian, kami juga membuka kemungkinan 

untuk menerima kontribusi dari institusi lain yang 

berminat melakukan investasi sosial dengan tujuan yang 

sama melalui kemitraan. 

Demi menjaga tujuan tersebut, Yayasan harus 

memastikan bahwa seluruh dana yang diterima 

semata-mata ditujukan untuk maksud tersebut dengan 

menetapkan	kebijakan	umum	sumber	dana,	meliputi:

1. Dana Yayasan berasal dari institusi, maupun 

individu dengan status yang jelas dan memiliki 

reputasi yang tidak tercela.

2. Dana Yayasan tidak berasal dari kegiatan yang 

melanggar hukum, etika dan moral yang berlaku di 

Indonesia maupun internasional.

3. Pemberian donasi, dilakukan tanpa memiliki 

maksud dan tujuan lain, selain untuk mendukung 

pencapaian visi dan misi Yayasan yang telah 

diketahui dan dipahami dengan jelas.

4.	 Donasi diberikan dalam bentuk barang dan atau 

jasa dan dicatat senilai batas kewajarannya.

Kontributor	Yayasan
Sesuai dengan kebijakan sumber dana, hibah untuk 

Yayasan	selama	ini	berasal	dari:

1. PT	 Bank	 Danamon	 Indonesia	 Tbk,	 selaku	 pendiri	

dengan	 kontribusi	 sekitar	 72-82	 %	 total	 sumber	

dana Yayasan.

2. PT	 Adira	 Dinamika	 Multi	 Finance	 TBK,	 selaku	

pendiri dengan kontribusi sekitar 15 %-25% total 

sumber dana Yayasan.

3. Kontribusi Korporasi Lain dan Relawan, dengan 

jumlah	1-4	%	dari	total	penerimaan	donasi	Yayasan.

Adapun	rincian	hibah	yang	diterima	Yayasan	untuk	tahun	2017	adalah	sebagai	berikut:

Nama Nominal	(Rp) %

PT	Bank	Danamon	Indonesia	Tbk 12.500.000.000 97,32%

PT	Bank	Danamon	Indonesia	Tbk	(Consumer	Banking) 343.580.000 2,68%

Total  12.843.580.000 100,00%
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TINJAUAN		KINeRJA	OPeRAsIONAL

Yayasan merealisasikan berbagai program dan kegiatan 

investasi sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan 

komunitas dan masyarakat di wilayah operasional 

pendiri Yayasan, sebagaimana diamanatkan oleh Pt. 

Bank	Danamon	 Indonesia	 Tbk	dan	PT	Adira	Dinamika	

Multi Finance. 

Sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, kami 

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi realisasi 

program dan kegiatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar 

Yayasan	bahwa	ruang	lingkup	kegiatan	kami	meliputi:

1. Memberdayakan keberadaan pasar-pasar 

rakyat dan meningkatkan nilai kompetitif pasar 

dengan memperbaiki kondisi kebersihan dan 

kesehatannya melalui dukungan, fasilitasi, dan 

peningkatan kapasitas. Mengadakan kegiatan di 

bidang kemanusiaan melalui pemberian bantuan 

kepada korban akibat bencana/musibah dan 

pelatihan mitigasi bencana serta menumbuhkan 

kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana

2.	 Berkontribusi	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	

terhadap pencapaian target global/nasional - 

Sustainable Development Goals (SDGs) - melalui 

pemberdayaan masyarakat secara sosial dan 

ekonomi.

Kami membagi kegiatan ke dalam dua kelompok besar, 

yakni:	 program	 Pasar	 Sejahtera	 (Sehat,	 Hijau,	 Bersih,	

dan terawat) dengan sub programnya kegiatan Peduli 

Lingkungan	 dan	 program	 Cepat	 Tanggap	 Bencana.	

Berikut	adalah	uraian	mengenai	masing-masing	program	

dimaksud dan perkembangannya di tahun 2017.

PARTIsIPAsI	PADA	sUsTAINAbLe	
DeveLOPMeNT	gOALs
Kami meyakini pentingnya mengambil bagian dari 

pembangunan nasional maupun global. Oleh karenanya, 

seluruh kegiatan Danamon Peduli dikembangkan 

selaras	 dengan	 Tujuan	 Pembangunan	 Berkelanjutan	

(Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan memperhatikan rumusan tujuan dalam SDGs 

tersebut, program yang kami jalankan secara langsung 

mendukung  lima rumusan tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan	yaitu:

1. tujuan ke - 3 Kesehatan yang baik dan 

Kesejahteraan - Menjamin kehidupan yang sehat 

dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh 

masyarakat di segala usia

2. Tujuan	 ke	 -	 6	Air	Bersih	dan	Sanitasi	 -	Menjamin	

ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan untuk semua. tujuan ke - 11 

Keberlanjutan Kota dan Komunitas - Membangun 

kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, 

berkualitas, berketahanan, dan berkelanjutan

3. Tujuan	 ke	 -	 13	 Aksi	 terhadap	 Iklim	 -	 Bertindak	

cepat untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya

4.	 tujuan ke - 17  Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dan secara tidak langsung selaras  dengan dua tujuan 

Pembangunan	Berkelanjutan	dimaksud,	yakni:

1. tujuan ke - 1  tanpa Kemiskinan - Mengakhiri 

kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh 

penjuru dunia.

2. Tujuan	ke	-	8	Pertumbuhan	Ekonomi	dan	Pekerjaan	

yang Layak - Mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan dan inklusif, membuka 

kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif,  serta 

menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.

Mengingat relevansinya dan mulai diberlakukannya 

SDGs, untuk selanjutnya kami akan mempertajam 

program-program yang akan dijalankan, agar memberi 

kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan 

Pembangunan	Berkelanjutan	tersebut.

pRoGRAM pASAR SEJAHTERA

DesKRIPsI	DAN	LATAR	beLAKANg	

Deskripsi	Umum
Program Pasar Sejahtera merupakan upaya terpadu 

untuk pasar rakyat agar dapat memenuhi persyaratan 

Standar	 Nasional	 Indonesia	 (SNI)	 8152:2015	 Pasar	

Rakyat.	Bagi	Danamon	Peduli,	program	ini	merupakan	

salah satu wujud dari investasi sosial, bekerja sama 

dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

sebagai pemangku kepentingan utama. Program 

Pasar Sejahtera bertujuan untuk menjawab tantangan 

pembangunan, di antaranya kesehatan lingkungan 

dan sosial yang umumnya terjadi di lingkungan 

pasar rakyat, dalam jangka menengah dan panjang 

program ini mendorong peningkatan kesejahteraan 

para penerima manfaat, yakni para pedagang yang 

umumnya termasuk kelompok pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah (uMKM).
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Pada skala yang lebih luas, perbaikan kualitas kesehatan dan sosial di pasar rakyat diharapkan akan menjaga loyalitas 

dan meningkatkan minat masyarakat berbelanja di pasar demi meningkatkan kesejahteraan daerah dan nasional. 

Program ini melengkapi skema revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat melalui 

pemerintah daerah.

Latar	belakang
Kegiatan ekonomi skala uMKM yang berlangsung di pasar rakyat memegang peranan penting dalam perekonomian 

nasional.	 Pasar	 rakyat	 	menunjukkan	 kontribusi	 signifikan	 terhadap	 ketahanan	 perekonomian	 nasional,	 yang	 pada	

saat krisis tetap mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dan belanja rumah tangga.  Indonesia telah 

berhasil	melewati	beberapa	kondisi	krisis	ekonomi	seperti	di	tahun	1998	maupun	tahun	2008	lalu.

2015 2014 MENGApA pASAR
Penurunan jumlah pasar rakyat Perbandingan pertumbuhan pasar 

rakyat vs pasar modern Etalase terbesar kekayaan daerah

Salah satu tonggak perekonomian daerah

Menyerap tenaga kerja & sumber penghidupan

Karakter sebuah kota dan ruang publik

Berpotensi	sebagai	destinasi	wisata	unik

Kamus hidup kuliner Indonesia

‘12
Sumber	info:	Nielsen

Sumber	info:	Nielsen

Sumber	info:	IKAPPI

Pasar rakyat terbakar 
di Indonesai

283

‘13 ‘14 ‘15

13.550 13.450

9.5599.950

Pasar Rakyat
31,4%

Pasar Modern
(8,1)%

Menyadari pentingnya peran pasar dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan para pemangku 

kepentingan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia memberi perhatian 

khusus pada pengembangan pasar rakyat salah satunya 

melalui	 UU	 No.	 7/2014	 tentang	 Perdagangan,	 yaitu	

mengubah nomenklatur ‘Pasar tradisional’ menjadi 

‘Pasar Rakyat’. 

Selanjutnya, dalam agenda pembangunan Nawacita 

di	 bawah	 pemerintahan	 Presiden	 Joko	Widodo,	 telah	

ditetapkan program revitalisasi 5.000 pasar rakyat di 

Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Pemerintah, pada 

akhir	tahun	2015,	melalui	Badan	Standardisasi	Nasional	

(BSN)	 telah	 menetapkan	 standar	 pengelolaan	 pasar,	

yakni	SNI	8152:2015	tentang	Pasar	Rakyat.

Data terakhir dari Kementerian Perdagangan 

menunjukkan bahwa per Desember 2015 terdapat 9.559 

pasar rakyat, dimana 30% di antaranya telah berusia lebih 

dari 25 tahun, dan perlu renovasi. Pasar-pasar tersebut 

melayani sekitar 60% kebutuhan dasar masyarakat serta 

mampu memberikan penghidupan bagi lebih dari 30 

juta penduduk yang bermata pencaharian sebagai 

pedagang, belum termasuk lingkaran ekonomi lainnya 

seperti petani, peternak, nelayan, buruh gendong, 

jasa transportasi yang semuanya membutuhkan 

keberadaan pasar sebagai sumber mata pencaharian 

yang diperkirakan berjumlah hampir 100 juta jiwa. 

Namun demikian perkembangan sosial budaya saat ini 

menempatkan pasar rakyat di posisi yang kurang aman 

karena bersaing dengan pasar swalayan dan ritel modern 

yang tumbuh di banyak tempat, hingga ke pelosok.

Peran	Yayasan	Danamon	Peduli
Pasar rakyat menjadi salah satu kunci penting untuk 

peningkatan perekonomian daerah, kami sangat 

bangga bahwa program Pasar Sejahtera yang dijalankan 

sejak 2010, kini terus berkembang dalam skala nasional. 

Perkembangan ini mendorong kami untuk meningkatkan 

kualitas program sekaligus mendorong banyak pihak 
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untuk mereplikasi program Pasar Sejahtera agar semakin 

cepat memberi dampak peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.

Keberadaan	 pasar	 rakyat	 	 dengan	 kondisi	 fisik	 dan	

pengelolaan yang semakin baik dan sesuai harapan 

akan mampu memenuhi kebutuhan dan mendorong 

minat belanja masyarakat. hal ini diharapkan akan 

meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan, menumbuh 

kembangkan ekonomi daerah,  mendukung pergerakan  

rantai  produksi dan penjualan  untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang publik 

untuk berinteraksi. Oleh karenanya Yayasan Danamon 

Peduli  merancang dan mengembangkan  program  

pendampingan yang  lebih  komprehensif,  yang  tidak  

saja	menyentuh	 	 revitalisasi	 	 fisik	 	 namun	 	 juga	 	 pada	

aspek	non	fisik	untuk	pasar	rakyat.

Kami berkomitmen untuk berperan sebagai katalisator 

dan mitra pembangunan bagi pelaksanaan kegiatan 

revitalisasi pasar yang kini tengah dijalankan pemerintah. 

Kami meyakini bahwa upaya merevitalisasi pasar rakyat, 

baik	 fisik	 terlebih	 non	 fisik	 akan	 membawa	 ke	 tahap	

dimana pasar rakyatsiap berkompetisi dengan pasar 

swalayan dan retail modern.

tujuan Program Pasar Sejahtera adalah

1. Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki 

kesehatan lingkungan  di pasar  agar  sesuai  

dengan	 standar	 nasional	 (SNI	 8152:2015	 Pasar	

Rakyat).

2. Mengembangkan unit percontohan.

Fokus	 kegiatan	 Program	 Pasar	 Sejahtera	 adalah:	 (i)	

revitalisasi	fisik	pasar		dan	(ii)	peningkatan	pengelolaan	

pasar melalui kesadaran dan perubahan perilaku para 

pedagang pasar khususnya dan  pelaku pasar lainnya 

yang terlibat dalam kegiatan di pasar rakyat.

Sedangkan kegiatan utama yang umumnya kami 

jalankan	 ada	 lima	 fokus	mengacu	pada	SNI	 8152:2015	

Pasar	Rakyat,	yakni:

1. Pengembangan unit percontohan Perencanaan  

dan  penganggaran  terpadu melalui  pertemuan  

lintas	 	sektoral	 	 (Dinas/Badan)	 	yang		mempunyai		

tugas  pokok  dan fungsi pada pengelolaan serta 

pengawasan pasar.

2. Kegiatan kampanye publik untuk meningkatkan 

kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap 

keberlangsungan dan pengembangan pasar 

rakyat.

3. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan 

melalui kegiatan berbasis komunitas secara 

terpadu yang meliputi pembentukan  Kelompok  

Kerja Pasar (Pokja Pasar), di samping memfasilitasi 

berbagai jenis pelatihan seperti pengelolaan radio 

komunitas pasar, koperasi, literasi keuangan dan 

pemetaan aspirasi pemangku kepentingan melalui 

diskusi kelompok.

5. Edukasi  komunitas  pasar/Kampanye  Perubahan  

Perilaku  (KPP). Edukasi  ini  meliputi  gaya  hidup  

bersih,  dan sehat, serta media penyampaian  

pesan-pesan  sosial.

Awalnya, standar acuan yang kami terapkan untuk 

program Pasar Sejahtera adalah Kepmenkes  No. 

519/2008	 tentang	 Penyelenggaraan	 Pasar	 Sehat,	 dan	

mulai tahun 2015 secara bertahap mengacu pada 

SNI	 8152:2015	 Pasar	 Rakyat.	 Sebagai	 tambahan,	 kami	

memonitor perubahan perilaku hidup bersih dan sehat 

komunitas pasar di antaranya dengan perubahan 

perilaku pada kebiasaan membuang sampah pada 

tempatnya dan mencuci tangan. 

Dalam rangka mendapatkan umpan balik yang akurat 

untuk perbaikan implementasi program di masa 

mendatang, kami melakukan evaluasi menyeluruh 

terhadap hasil pelaksanaan program secara berkala, 

mulai dari pelaksanaan baseline survey, monitoring dan 

rapid appraisal terhadap pelaksanaan program Pasar 

Sejahtera.

KRITERIA pASAR
Sebagai	 bagian	 dari	 upaya	 meningkatkan	 efisiensi	

dan efektivitas pelakaksanaan program agar memberi 

dampak positif dan optimal sesuai sumber daya yang 

tersedia, kami menetapkan beberapa kriteria pasar 

sebagai pedoman pemilihan pasar untuk program Pasar 

Sejahtera,	yakni:
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Kriteria	Umum

1 Lokasi pasar berada pada ruang lingkup wilayah bisnis Danamon dan anak perusahaan

2 Diutamakan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah (Dinas)

3 Pasar dengan lahan tetap, memiliki ijin, tidak berpindah-pindah, dan tidak dalam sengketa

4 Diutamakan pasar rakyat yang menjual komoditas hasil bumi, dll.

5 Pemerintah	daerah	yang	memiliki	keberpihakan	terhadap	pasar	rakyat	dapat	dilihat	dari:
•	 APBD	untuk	pasar
•	 Jumlah pasar tradisional vs ritel modern
•	 Visi,	misi	dan	rencana	kerja	pemerintah	daerah	untuk	pasar	rakyat

6 Pengelola pasar memiliki komitmen untuk menjaga kelangsungan dari dukungan yang diberikan oleh 
Danamon Peduli

7 Memiliki luas area dan permasalahan yang mampu dikelola oleh Danamon Peduli.

Kriteria	Pendukung

1 Memiliki lahan di sekitar pasar dengan minimum luas area 500m2.

2 Pasar	yang	memiliki	cerita	unik:	sejarah,	kearifan	lokal,	arsitektur,	komoditas,	dan	lain-lain.

Diterbitkannya	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat	membuat	Yayasan	memberlakukan	beberapa	kriteria	tertentu	sesuai	SNI	

tersebut,	yakni:		

1.	 Persyaratan	umum,	di	antaranya:	

a. Setiap lokasi pasar harus mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah

b. Lokasi pasar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat

2. Persyaratan pengelolaan dan

3. Persyaratan teknis.

Sesuai dengan syarat tersebut maka ketika Danamon Peduli melakukan asesmen untuk pasar yang akan dijadikan 

mitra Program Pasar Sejahtera.

Milestone	Program	Pasar	sejahtera
Pengembangan pelaksanaan Program Pasar Sejahtera sejak pertama kali diluncurkan adalah sebagai berikut.

Acuan:	Kemenkes		No.519/2008 Acuan:	sNI	8152:2015	Pasar	Rakyat

Dukungan Fisik Los 
percontohan

Non Fisik
Skema Berbasis Komunitas 
•	 Prilaku hidup bersih & 

sehat
•	 Koperasi, radio 

komunitas, bank sampah 
dll

Peningkatan Kapasitas 
Pemerintah Daerah

Kelompok Kerja Pasar

Promosi pasar rakyat

Mitigasi bencana 
kebakaran pasar

Literasi keuangan

Implementasi SNI 
8152:2015	Pasar	Rakyat

Pasar	Tangguh	Bencana

hari Pasar Rakyat Nasional

2010-2013 2014 2015 2016<	atau	>2016
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ReALIsAsI		PROgRAM		PAsAR		seJAhTeRA
Sejak	tahun	2010,	kami	telah	merealisasikan	program	Pasar	Sejahtera	di	11	pasar	rakyat,	yakni:	

No. Nama	Pasar	Rakyat Daerah	/	Lokasi

1 Pasar Ibuh ** Kota	Payakumbuh,	Sumatera	Barat

2 Pasar tejoagung * Kota Metro, Lampung

3 Pasar Sindangkasih * Kabupaten	Majalengka,	Jawa	Barat

4 Pasar Grogolan ** Kota Pekalongan, Jawa tengah

5 Pasar	Bunder	** Kabupaten Sragen, Jawa tengah

6 Pasar Karangwaru ** Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

7 Pasar Semampir * Kabupaten Probolinggo, Jawa timur

8 Pasar	Baru	** Kota Probolinggo, Jawa timur

9 Pasar Kemuning * Kota	Pontianak,	Kalimantan	Barat	

10 Pasar Pandansari ** Kota	Balikpapan,	Kalimantan	Timur

11 Pasar Lambocca ** Kabupaten	Bantaeng,	Sulawesi	Selatan

Catatan:		*)	Sudah	diserahterimakan	ke	pemerintah	daerah
														**)		Pasar	yang	berproses	sertifikasi	adalah:

1. Pasar Ibuh
2.	Pasar	Bunder
3.	Pasar	Baru
4.	Pasar	Lambocca

Kegiatan awal yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi pasar-pasar tersebut bervariasi, tergantung pada 

kondisi	dan	perbaikan	yang	dibutuhkan	(fisik)	maupun	upaya	perbaikan	pengelolaan	pasar	dan	peningkatan	kapasitas	

pemangku	kepentingan	(non	fisik).	Program	kemitraan	dengan	pemerintah	ini	pada	umumnya	berlangsung	selama	

dua tahun dan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta komitmen pemerintah setempat. 

Selama tahun 2017, kami merealisasikan program Pasar Sejahtera di tujuh lokasi dengan gambaran kegiatan umum 

yang	dilakuan	adalah	sebagai	berikut:	

No Nama	Pasar	Rakyat Perbaikan	fisik Perbaikan	Non	fisik

1 Pasar Ibuh Kota 
Payakumbuh Sumatera 
Barat

1. Pengembangan uni-unit pilot dan 
sarana publik
a. Perbaikan lapak
b. Renovasi los
c. Perbaikan instalasi 

pembuangan air limbah
d. Perbaikan talang air
e. dll.

2. Pengadaan sarana dan prasarana 
kebersihan
a.	 Bak	cuci	tangan
b. tempat pengolahan sampah 

terpadu (tPSt)
c.	 Bank	sampah
d. tempat sampah pilah

3. Pengadaan alat pemadam api 
ringan dan signage evakuasi

1. Peningkatan Kapasitas 
a. Diskusi kelompok
b. Literasi keuangan
c. Pelatihan pengelolaan koperasi, 

radio komunitas, pos kesehatan, 
bak sampah, dll.

d. Pelatihan mitigasi bencana dan 
penanganan kebakaran

2. Kegiatan berbasis komunitas
a. Lintas sektoral pemerintah 

daerah
b. Kaderisasi ‘Kader Penggerak’
c.	 Kampanye	Perilaku	Hidup	Bersih	

dan	Sehat	(PHBS)
d. Festival Pasar Rakyat/ Kampanye 

Pasar Rakyat

2 Pasar Grogolan Kota 
Pekalongan Jawa tengah(*)

3 Pasar	Bunder	Kab.	Sragen	
Jawa tengah

4 Pasar	Baru	Kota	
Probolinggo Jawa timur(*)

5 Pasar Pandansari Kota 
Balikpapan	Kalimantan	
timur

6 Pasar Lambocca Kab. 
Bantaeng	Sulawesi	Selatan

7 Pasar Karangwaru Kota 
Yogyakarta Daerah 
Istimewa Yogyakarta(*)

Catatan:	(*)	Diserahterimakan	pada	bulan	Desember	2017.
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sertifikasi	sNI	8152:2015	Pasar	Rakyat
Tahap	 awal	 menuju	 pasar	 bersertifikasi	 adalah	

penyusunan 12 Standard Operation Prosedure (SOP) 

pengelolaan	pasar	 yang	 sesuai	 dengan	SNI	 8152:2015	

Pasar Rakyat. Pasar yang sedang berproses menyusun 

SOP	tersebut	adalah:	

1.	 Pasar	Ibuh	Kota	Payakumbuh,	Sumatera	Barat

2.	 Pasar	Bunder	Kab.	Sragen,	Jawa	Tengah

3.	 Pasar	Baru	Kota	Probolinggo,	Jawa	Timur	dan

4.	 Pasar	Lambocca	Kab	Bantaeng,	Sulawesi	Selatan.

Adapun	12	SOP	yang	harus	dibuat	adalah:

1. Pengenaan retribusi dan pajak pasar

2. Keamanan dan ketertiban

3. Kebersihan dan penanganan sampah

4.	 Pemeliharaan	sarana	pasar

5. Penataan pedagang pasar

6. Penanggulangan kebakaran

7. Penataan parkir di area pasar

8.	 Penataan	reklame	di	area	pasar

9. Mekanisme pengaduan dan penanganan 

pengelolaan pasar

10. Pemakaian ruang dagang

11. Sanksi dan peringatan

12. Pengawasan untuk memastikan tersedianya 

barang dagangan yang aman, sehat dan bebas 

dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan 

yang berlaku.

Penyusunan SOP ini dilakukan melalui serangkaian 

workshop	 yang	 difasilitasi	 oleh	 Badan	 Standardisasi	

Nasional dan Danamon Peduli. Peserta workshop adalah 

Dinas Perdagangan selaku pengelola pasar rakyat dan 

dinas lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di 

pasar rakyat.

Adapun rekapitulasi kegiatan khusus di program Pasar 

Sejahtera	dalam	rangka	menuju	pasar	ber-SNI	8152:2015	

Pasar	Rakyat	adalah	sebagai	berikut:

No Nama	Pasar	Rakyat Dukungan	fisik Dukungan	Non	fisik

1 Pasar Ibuh-Payahkumbuh,  
Sumatera	Barat

a. Perbaikan los daging 
b. Perbaikan los ikan 
c. Perbaikan los sayur
d. Pembuatan pos tera 

Workshop pembuatan 12 SOP Pengelolaan 
Pasar Rakyat.2 Pasar	Baru-Probolinggo,		Jawa	

timur (*)
Direvitalisasi menggunakan 
dana Anggaran Pendapatan 
Belanja	Daerah	(APBD)

3 Pasar	Lambocca-Bantaeng,	
Sulawesi

a. Perbaikan sarana parkir
b. Pembuatan jalur difabel

4 Pasar	Bunder-Sragen,		Jawa	
tengah

a. Perbaikan	 Mandi	 Cuci	
Kakus	(MCK)

b. Pembuatan pos satpam 
c. Pembuatan pos tera
d. Perbaikan pintu utama 

pasar

a. Kegiatan pengambilan gambar untuk 
video edukasi tentang mitigasi bencana 
kebakaran melibatkan pedagang pasar, 
Dinas	 Pemadam	 Kebakaran	 dan	 BPBD	
setempat

b. hasil pengambilan gambar tersebut 
diputar di videotron milik pemerintah 
kabupaten Sragen yang berlokasi di alun-
alun

c. Workshop pembuatan 12 SOP Pengelolaan 
Pasar Rakyat

Catatan:	(*)	Diserahterimakan	pada	bulan	Desember	2017.
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bank	sampah
Kami memfasilitasi pembentukan bank sampah yang 

dikelola oleh para pedagang dan komunitas pasar. 

Melalui bank sampah, dilakukan pemilahan sampah 

non organik seperti kertas, plastik, kaca dan kaleng 

untuk kemudian diolah oleh pengerajin menjadi produk 

daur ulang sehingga ada nilai ekonomis dari sampah 

tersebut. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah 

perubahan perilaku memilah sampah, meletakkan 

sampah pada tempatnya yang berdampak pada lebih 

terjaganya kondisi lingkungan. 

Pedagang dan komunitas pasar yang mengelola bank 

sampah bersifat relawan yang kami sebut sebagai 

‘Kader Penggerak’.

Secara garis besar ada empat tahap dalam pembentukan 

bank	sampah	yaitu:

1. Persiapan

a. Survei

Survei merupakan kegiatan yang sangat 

penting sehingga akan menentukan perlu 

atau tidaknya dibentuk bank sampah pasar. 

Beberapa	hal	yang	harus	dipastikan	dalam	

survei adalah volume sampah, lokasi bank 

sampah, jenis sampah dll

b. Sumber daya

Maksud dari sumber daya adalah sumber 

daya manusia yang akan menjalankan 

kegiatan bank sampah, apakah akan 

dijalankan dengan mekanisme relawan 

atau staf yang digaji dll

c. Jaringan

Bank	 sampah	 akan	 dapat	 berjalan	 jika	

proses jual beli sampah berjalan dengan 

baik termasuk penetapan harga per jenis 

sampah.

2. Peresmian

a. Promosi  

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

informasi detail mengenai bank sampah

b. Kampanye

Kegiatan yang bertujuan untuk mengajak 

pedagang, konsumen dll untuk menjadi 

nasabah di bank sampah.

3. Pengelolaan

a. Operasional

b. Investasi 

4.	 Pengembangan

a. Evaluasi 

b. Pengembangan.

tidak semua pasar dampingan program Pasar Sejahtera 

memiliki bank sampah, hanya jika pemangku kepentingan 

di pasar menganggap perlunya memiliki bank sampah, 

selain mempertimbangkan ketersediaan lahan/ruang 

yang cukup untuk menyimpan akumulasi sampah non-

organik. Kami membentuk unit bank sampah di empat 

lokasi	 Program	 Pasar	 Sejahtera,	 yakni:	 Pasar	 Ibuh	

Payakumbuh,	Pasar	Grogolan	Pekalongan,	Pasar	Bunder	

Sragen,	dan	Pasar	Baru	di	Kota	Probolinggo.

Sebagaimana	tampak	pada	grafik	jumlah	sampah	non-

organik yang berhasil dikumpulkan tiap bulan selama 

periode pelaporan berikut, perkembangan program 

bank sampah sendiri cukup baik.  

Hasil	 Pengumpulan	 Sampah	 Non-Organik	 di	 Bank	

Sampah Pasar Sejahtera (Kg), 2017
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Fluktuasi	yang	tergambar	dalam	grafik	disebabkan	beberapa	individu	maupun	kelompok	masyarakat	mengikuti	jejak	

bank sampah di program Pasar Sejahtera yaitu mendirikan bank sampah yang dikelola secara swadaya. Keberadaan 

bank sampah ini menjadi alternatif penyetoran  sampah dari komunitas pasar dan masyarakat. Semakin banyak bank 

sampah, baik yang dikelola komunitas pasar maupun yang dikelola masyarakat umum, sangat bermanfaat bagi 

lingkungan karena akan mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat Pembuangan Akhir (tPA).

Kegiatan bank sampah ini juga memberi dampak positif kepada lingkungan, yakni berkurangnya emisi gas murah 

kaca	dan	yayasan	saat	ini	menghitung	khusus	emisi	CO2 dari sampah yang sebelumnya dikelola dengan cara dibakar. 

Dengan	menggunakan	perhitungan	emisi	standar,	kami	mendapatkan	data	reduksi	emisi	CO2 dari sampah nonorganik 

yang kini diolah menjadi produk daur ulang, sebagai berikut.

Tabel	Reduksi	emisi	CO2	dari	Pengelolaan	bank	sampah,	2017 [GRI 305-5]

Lokasi Jumlah	sampah	(Kg) gram	emisi	CO2 (gram)

Pasar Ibuh, Payahkumbuh 																1.384	 										71.132.342	

Pasar Grogolan, Kota Pekalongan 																8.609	 								446.736.000	

Pasar	Bunder,	Sragen 																6.174	 								314.786.494	

Pasar	Baru,	Probolinggo 																8.609	 								438.936.982	

total 														24.776	 				1.271.591.818	

Selain melalui bank sampah, kami turut memonitor 

kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Keberadaan tempat Pengolahan Sampah terpadu 

(tPSt)  kami nilai cukup efektif untuk mengurangi 

jumlah sampah yang menumpuk di pasar dan tentunya 

mengurangi polusi udara yang disebabkan sampah 

organik yang sangat cepat dan mudah membusuk.

tPSt saat ini  berjalan di Pasar Ibuh Payakumbuh, Pasar 

Bunder	Sragen	dan	Pasar	Baru	Probolinggo.	Sepanjang	

2017 ketiga lokasi tersebut sudah mengolah sampah 

organik	 sebanyak	 141.756	 kg	 menjadi	 kompos	 yang	

mengurangi	emisi	setara	197.074	ton	equivalen	CO2. 

Penyediaan	Unit	Keselamatan	dan	Kesehatan	
Kerja	(UKK)
Yayasan juga menyelenggarakan kampanye untuk 

menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bagi para 

pedagang dan komunitas pasar. Kami membangun pos 

pemeriksaan kesehatan, bekerja sama dengan Dinas 

Kesehatan dan memberikan layanan pengobatan secara 

gratis. Fasilitas pendukung ini melengkapi program 

penyediaan sarana kesehatan lain, seperti penyediaan 

bak	 cuci	 dan	 pembersihan/perbaikan	 Mandi,	 Cuci,	

Kakus	(MCK)	di	beberapa	unit	percontohan	pasar	rakyat.	

untuk tahun 2017, kami telah merealisasikan uKK 

di	 Pasar	 Ibuh,	 Pasar	 Grogolan,	 Pasar	 Bunder,	 Pasar	

Baru,	 Pasar	 Pandansari	 dan	 Pasar	 Lambocca.	 Hal	

yang menggembirakan adalah kegiatan uKK ini juga 

melibatkan para pedagang sebagai kader penggerak. 

Adapun gambaran kegiatan uKK di pasar rakyat 

program	Pasar	Sejahtera	sebagai	berikut:
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PeRKeMbANgAN	PeLAKsANAAN	PROgRAM	PAsAR	seJAhTARA	
DI	UNIT	PAsAR	PeRCONTOhAN

Tabel	Operasional	UKK	Pasar	sejahtera,	2017

Lokasi
Jumlah	Pasien

Jam	Operasional
Laki-laki Perempuan

Pasar Ibuh 81 105 416

Pasar Grogolan 355 527 240

Pasar	Bunde 169 316 1.664

Pasar	Baru 84 65 1.020

Pasar Lambocca 265 989 576

Pasar Pandansari 48 111 82

Total 1.002 2.113 3.998

Pasar	grogolan,	Kota	Pekalongan
1. Pemerintah daerah mereplikasi tPStdi dalam Pasar Grogolan, untuk mengatasi meluapnya jumlah 

sampah organik
2. Perbaikan los sayur
3.	 Kaderisasi	relawan	radio	komunitas	pasar	dengan	melibatkan	Radio	Kota	Batik,	dan	berhasil	menjaring	

13 orang relawan dari kelompok mahasiswa
4.	 Kerja	sama	Pemko	Pekalongan	dengan	Danamon	Peduli	di	Program	Pasar	Sejahtera	di	Pasar	Grogolan	

telah selesai dan diserahterimakan pada bulan Desember 2017.

Pasar	Ibuh,	Kota	Payakumbuh
1. Perbaikan los daging, los ikan,talang air di los sayur dan pembuatan pos tera sesuai ketentuan standar 

SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat
2. Workshop	pembuatan	12	SOP	Pengelolaan	Pasar	Rakyat	yang	difasilitasi	oleh	BSN	dan	Danamon	Peduli.

Pasar	baru,	Kota	Probolinggo
1. Pelaksanaan workshop penyusunan12	 SOP	 Pengelolaan	 Pasar	 Rakyat	 yang	 difasilitasi	 oleh	 BSN	 dan	

Danamon Peduli

2.	 Kerja	sama	Pemko	Probolinggo	dengan	Danamon	Peduli	di	Program	Pasar	Sejahtera	di	Pasar	Baru	telah	
selesai dan diserahterimakan pada bulan Desember 2017.

Pasar	bunder	Kabupaten	sragen
1.	 Melakukan	kegiatan	fisik	dengan	perbaikan	MCK,	

pembuatan pos keamanan dan pos tera dan juga 
perbaikan pintu utama pasar

2. Pembuatan video edukasi tentang mitigasi 
kebakaran di pasar yang melibatkan pedagang 
pasar,	 dinas	 Pemadam	 Kebakaran	 dan	 Badan	
Penanggulangan	 Bencana	 Daerah	 (BPBD).	
Video	edukasi	tersebut	diputar	di	videotron milik 
pemerintah kabupaten Sragen yang berlokasi di 
alun-alun.
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Pasar	Karangwaru,	Kota	Yogyakarta
1.	 Pengadaan	papan	informasi	harga,	sebagai	salah	satu	indikator	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat

2. Pelaksanaan kegiatan diskusi dengan pedagang dan gotong royong membersihkan pasar selama tahun 
2017.

Pasar	Pandansari,	Kota	balikpapan
1. Perbaikan los ikan 

2.	 Pembentukan	koperasi	‘Pedagang	Sejahtera	Bersama’

Pasar	Lambocca,	Kab.	bantaeng
1. Perbaikan sarana parkir
2.	 Pembuatan	jalur	difabel.	Sarana	difabel	juga	merupakan	salah	satu	indikator	SNI	8125:2015	Pasar	Rakyat
3. Penyelenggaraan workshop untuk penyusunan 12 SOP Pengelolaan Pasar Rakyat yang difasilitasi oleh 

BSN.

Perencanaan	dan	Penganggaran	Terpadu	Lintas	sektoral
Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk 

meningkatkan	efisiensi	pengelolaan	unit	percontohan	pasar		rakyat,	meliputi:

1.	 Pertemuan	 Lintas	 Sektoral	 (Dinas/Badan)	 yang	mempunyai	 tugas	 pokok	 dan	 fungsi	 pada	 pengelolaan	 serta	

pengawasan pasar.

2. Menjalin pertemuan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun perencanaan dan penganggaran 

pengembangan pasar rakyat secara terintegrasi.

3. Pengembangan mekanisme baku perencanaan terpadu seperti pembentukan Pokja Pasar

Tabel	Daftar	Peserta	dan	Lokasi	Kegiatan	Lintas	sektor,	2016

Lokasi Peserta	Lintas	sektor	(orang)

Pasar Ibuh, Payakumbuh 46	

Pasar Grogolan, Pekalongan 50 

Pasar	Bunder,	Sragen 35 

Pasar Karangwaru, Yogyakarta 39

Pasar	Baru,	Probolinggo 40	

Pasar	Pandansari,	Balikpapan 77 

Pasar	Lambocca,	Bantaeng 43	

TOTAL 330
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KAMPANYe	PUbLIK	DAN		PROMOsI

tahun 2017 kami melakukan pengembangan dari 

inisiatif Yayasan khususnya untuk kegiatan promosi di 

pasar rakyat.

1.	 Kampanye	 Jelajah	 Pasar	 Rakyat	 Nusantara	
dengan	kegiatan	berupa	festival	Pasar	Rakyat	
(fPR).

 FPR merupakan kampanye untuk menyebarluaskan 

pesan sosial akan pentingnya peran dan nilai 

sebuah pasar bagi perkembangan daerahnya, 

tidak hanya pada aspek ekonomi namun juga pada 

aspek sosial dan budaya.

	 Ada	empat	tujuan	penyelenggaraan	FPR,	yakni:	

1) Membangun citra positif pasar rakyat sebagai 

ruang publik yang kreatif, edukatif dan 

berbudaya

2) Meningkatkan  pelibatan  setiap  lapisan  

masyarakat  untuk  menjadi  bagian  dari  

perkembangan pasar rakyat

3) Memberi inspirasi berbagai pihak bahwa   

pasar rakyat  memiliki peran dan nilai yang unik 

yang tidak dapat tergantikan 

4)	 Mendukung	 program	 kerja	 pemerintah	

Nawacita No.6 – Revitalisasi Pasar Rakyat.

Selama kurun waktu 2015-2017 Yayasan telah 

menyelenggarakan kegiatan FPR di 16 kota di seluruh 

Indonesia,	seperti	tergambar	dalam	bagan	berikut:
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1. Pasar tejoagung Metro, 
Lampung 

2.			 Pasar	Lambocca	Bantaeng,	
Sulawesi Selatan 

3.	 Pasar	Rau	Serang,	Banten	

4.	 Pasar	Kembang	Surabaya,	Jawa	
timur 

5.			 Pasar	Baru	Probolinggo,	Jawa	
timur 

6.   Pasar Ngasem Daerah Istimewa 
Yogyakarta

7.			 Pasar	Lama	Tangerang,	Banten	

8.			 Pasar	Kebon	Kembang	Bogor,	
Jawa	Barat	

9. Pasar Ibuh Payakumbuh, 
Sumatera	Barat	

10.  Pasar Grogolan Pekalongan, 
Jawa tengah 

11.	 Pasar	Bunder	Sragen,	Jawa	
tengah 

12.  Pasar 16 Ilir Palembang, 
Sumatera Selatan 

13.	 Pasar	Pandansari	Balikpapan,	
Kalimantan timur 

14.	 Pasar	Besar	Batu,	Jawa	Timur	

15.	 Pasar		Kapuas		Besar,		Pasar		
tengah,  Pasar  Kenanga 
Pontianak,	Kalimantan	Barat	

16. Pasar  Dasan  Agung,  Pasar  
Kebon  Roek,  Pasar  Ampenan 
Mataram,	Nusa	Tenggara	Barat

Lokasi	Pelaksanaan	festival	Pasar	Rakyat	2015-2017

2
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Berdasarkan	pengalaman	dan	pembelajaran	dari	pelaksanaan	Festival	Pasar	Rakyat	di	2015	dan	2016,	di	tahun	2017	

Yayasan	Danamon	Peduli	mengubah	 strategi	 	 kegiatan	menjadi	Festival	Pasar	Rakyat	Berbasis	Komunitas	dengan	

pembagian	peran	dan	tanggung	jawab	pemangku	kepentingan	sebagai	berikut:

fPR	2015 fPR	2016 fPR	2017

fasilitator 
Pemerintah Daerah 

eksekutor 
Danamon Peduli 

Support Peduli
•	 Masyarakat
•	 Swasta
•	 Media

fasilitator 
•		Pemerintah	Daerah	
•		Danamon	Peduli

eksekutor 
Mitra kerja Eksternal

Support Peduli
•	 Masyarakat
•	 Swasta
•	 Media

fasilitator 
•		Pemerintah	Daerah	
•		Danamon	Peduli

eksekutor 
Komunitas Lokal (relawan)

Support Peduli
•	 Masyarakat
•	 Swasta
•	 Media

Pembelajaran:	Mapping	Peran	dan	Tanggung	Jawab	Pemangku	Kepentingan

 Melalui kegiatan Festival Pasar Rakyat dan perbaikan 

strategi penyelenggaraannya tersebut, Yayasan 

Danamon Peduli menerjemahkan pesan sosialnya, 

sebagai	berikut:

1) Pasar rakyat merupakan salah satu aset bangsa yang 

patut dipastikan  keberadaan  dan kelangsungannya

2) Kolaborasi merupakan kunci utama kesuksesan 

pengembangan pasar rakyat

3) Danamon melalui Yayasan Danamon Peduli 

merupakan institusi  keuangan  di  Indonesia yang 

memiliki kepedulian pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui ekonomi kerakyatan.

Dari hasil pembelajaran tersebut, pada tahun 2017, 

Yayasan menyelenggarakan Festival Pasar Rakyat 

Berbasis	 Komunitas	 di	 dua	 kota,	 yakni	 Pontianak,	

Kalimantan	Barat	dan	Mataram,	Nusa	Tenggara	Barat.

Realisasi		festival	Pasar	Rakyat	berbasis	Komunitas,	2017

Lokasi	festival	 Mitra	Kerja Partisipasi	
Komunitas

Partisipasi	
Masyarakat

Kota Pontianak 
1.	 Pasar	Kapuas	Besar
2. Pasar tengah 
3. Pasar Kenanga

1. Pemerintah Kota Pontianak 
2. 15 komunitas lokal 
3. 500 relawan 
4.	 Bank	Indonesia	Provinsi	

Kalimantan	Barat	
4.	 Texas	Fried	Chicken	Indonesia

· 15 komunitas
· 500 relawan

3.500

Kota Mataram
1. Pasar Dasan Agung
2. Pasar Kebon Roek
3. Pasar Ampenan

1.  Pemerintah Kota Mataram 
2.		28	komunitas	lokal	
3.  250 relawan 
4.		Bank	Indonesia	Mataram

·	 28	komunitas
· 250 relawan

1.500

total partisipasi 5.000
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Festival Pasar Rakyat disambut positif oleh komunitas 

lokal yang dibuktikan salah satunya melalui beberapa 

kegiatan yang dikembangkan oleh komunitas untuk 

menambah	nilai	dari	FPR,	yaitu:

1)	 gerakan	Membersihkan	Pasar	(gemar)
 Gerakan membersihkan pasar ini diikuti oleh 

pedagang pasar, masyarakat peduli lingkungan, 

Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan hidup, 

karyawan Danamon dan anak perusahaan. Lokasi 

kegiatan Gemar adalah Pasar tengah dan Pasar 

Kapuas	 Besar,	 dengan	 total	 partisipan	 350	 orang.	

Kegiatan ini juga merupakan pra-event FPR sekaligus 

untuk melakukan sosialisasi untuk penyelenggaraan 

Festival Pasar Rakyat Kota Pontianak.

 Sementara untuk Kota Mataram, kegiatan gotong 

royong membersihkan pasar dilaksanakan di Pasar 

ACC,	 Pasar	 Kebon	 Roek,	 dan	 Pasar	 Dasar	 Agung,	

dengan	total	partisipan	400	orang.

Kegiatan	gemar	-		Pontianak

Kegiatan	gemar	–	Mataram
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2)	 Pemeriksaan	Kesehatan	dan	Pengobatan	gratis
 Mempertimbangkan tingginya kesibukan 

pedagang dan komunitas pasar seringkali kurang 

memperhatikan beberapa keluhan kesehatan, 

komunitas lokal selaku motor penggerak FPR 

berinisiatif untuk mengadakan pemeriksaan 

kesehatan dan pengobatan gratis untuk pedagang 

dan komunitas pasar. Kegiatan ini bekerja sama 

dengan Rumah Sakit umum Daerah (RSuD) Kota 

Mataram.

3)	 edukatips
 Komunitas pun memanfaatkan FPR sebagai ajang 

berbagi pengetahuan kepada masyarakat berupa 

tips memilih buah, sayur dan ikan/daging dimana 

narasumber dari tips tersebut adalah pedagang.

2.	 Pemasangan	billboard	Kampanye	Pasar	sejahtera	
 Sebagai upaya memperluas pesan sosial tentang 

pasar rakyat, Yayasan memanfaatkan media luar 

ruang di lokasi dampingan program Pasar Sejahtera. 

Pemerintah daerah berkontribusi dalam kegiatan 

ini dengan memberikan titik pemasangan dan 

membebaskan	pajaknya	pada	lokasi	berikut:

Pengobatan	gratis	–	Pasar	Dasan	Agung	–	Mataram

Lokasi Pasar	Dampingan Jumlah	Titik

Kota Payakumbuh Pasar Payakumbuh 7

Kota Pekalongan Pasar Grogolan 1

Kabupaten Sragen Pasar	Bunder 1

Kota	Balikpapan Pasar Pandansari 1

total 10
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fesTIvAL	PAsAR	RAKYAT	KOTA	PONTIANAK

Festival Pasar Rakyat Kota Pontianak, 
merupakan festival pasar pertama 
yang dilaksanakan di Pontianak, juga 

merupakan event pertama yang berbasis 
komunitas.Festival ini diadakan selama 
dua hari yaitu pada 22-23 Juli 2017 
berlokasi di 3 pasar rakyat di Pontianak, 
yaitu:	Pasar	Kenanga,	Pasar	Kapuas	Besar	
dan Pasar tengah. 

Mengusung	tema	“Pegi	Pasar	Yok”,	
FPR di Pontianak terlaksana berkat 
keterlibatan dan kolaborasi  komunitas 
selaku motor penggerak, Pemerintahan 
Kota Pontianak dan Yayasan Danamon 
Peduli. 

PEOPLE’S MARKET FESTIVAL OF PONTIANAK CITY
Pasar Kenanga & Pasar Kapuas Besar

22 – 23 July 2017
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PEOPLE’S MARKET FESTIVAL OF PONTIANAK CITY
Pasar Kenanga & Pasar Kapuas Besar

22 – 23 July 2017
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Acara ini cukup terorganisir, bagus, seru, dan saya kira 
tujuannya tercapai. Saya merasa bangga dapat  menjadi 
bagian dari acara ini, meskipun hanya menjadi perwakilan 
teater. Namun setidaknya saya dapat menghibur banyak 
orang, terutama masyarakat di pasar, adalah yang paling 
mengesankan”. 

Oji	- Talent Rumah Teater  

Semoga dengan adanya acara ini warga kota Pontianak 
semakin cinta dan berminat untuk berbelanja di pasar 
tradisional dan membantu meningkatkan ekonomi para 
pedagang menengah ke bawah. Saya harap acara ini menjadi 
kegiatan rutin bulanan/tahunan, agar masyarakat di luar 
dapat mengenal bahwa di Pontianak ada acara festival pasar 
yang khas, dan dapat lebih menarik turis asing”.

Misha – Talent Sanggar Bougenville

Saya senang untuk melihat pasar rakyat ini, dan tentang 

penampilan budayanya seperti tarian, nyanyian, saya suka 

semuanya. Jika acara ini akan diadakan lagi di tahun depan, 

saya	pikir	saya	akan	sangat	senang	untuk	datang	kembali”.

Kairo	Alkhaleed
Pengunjung dan turis dari Mesir
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fesTIvAL	PAsAR	RAKYAT	KOTA	MATARAM

Festival Pasar Rakyat Kota Mataram 
dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 
November	2017	di	tiga	pasar	yaitu:	Pasar	
ACC,	Pasar	Kebon	Roek,	dan	Pasar	Dasan	
Agung dengan mengusung tema “Nteh 
Lalo	Meken!”	(Ayo	Pergi	ke	Pasar!)	dalam	
bahasa Sasak.

FPR Kota Mataram ini diisi berbagai 
rangkaian	kegiatan,	seperti:	‘Bersih	
Peken’ (gotong royong membersihkan 
pasar), pemeriksaan kesehatan dan 
pengobatan gratis, lomba mewarnai, 

belanja bersama anak dan mendonasikan 
hasil belanjaannya ke panti asuhan, 
pagelaran seni dan beberapa kegiatan 
positif	lainnya.	Terdapat	28	komunitas	
kreatif yang berpartisipasi dalam 
kegiatan	ini,	antara	lain:	komunitas	
seni pertunjukan, komunitas seni rupa, 
komunitas fashion, komunitas sastra, 
komunitas	foto	dan	videografi.

FPR ini hasil kolaborasi antara Yayasan 
Danamon Peduli, Pemerintah Kota 
Mataram dan komunitas kreatif kota 
Mataram.
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Kita berharap pasar 
tradisional mampu 
bersaing. Karena 
pasar adalah motor 
penggerak masyarakat 
kelas menengah 
ke bawah, dengan 
adanya kegiatan FPR 
ini, mudah-mudahan 
generasi muda dapat 
ambil bagian untuk 
kemajuan pasar rakyat 
di	kota	Mataram”.

h.	Mohan	Roliskana	
Wakil Walikota 
Mataram

Sangat antusias sekali, 
dapat berpartisipasi 
di kegiatan Festival 
Pasar Rakyat Nteh Lalo 
Meken ini, dimana 
mengembalikan pasar 
ke jati dirinya sebagai 
ruang publik yang 
kreatif	dan	menarik”

Mantra	Ardhana	
Pelukis dan Founder 
Organic Mind

Dengan semangat 
Nteh Lalo Meken, 
saatnya pasar rakyat 
menjadi rumah bagi 
semua. Ruang publik 
indah dengan jual beli 
dan	seni	budaya”

Zaini	Muhammad	
Tokoh Seni Kota 
Mataram
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I.	 PeNINgKATAN	 KAPAsITAs	 PeMANgKU	
KEpENTINGAN 
Memastikan kelangsungan dari program 
CSR	 Yayasan,	 kami	 wujudkan	 melalui	
beragam kegiatan berbasis komunitas 
pasar rakyat, melibatkan berbagai elemen 
pemangku kepentingan dan dilakukan secara 
terpadu. Seluruh kegiatan tersebut tersebut 
dikoordinasikan dan disinergikan dengan 
program-program dari dinas/Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD)  yang memiliki tugas 
dan fungsi di pasar. Pendekatan ini menjadi kunci 
utama atas rasa memiliki komunitas pasar rakyat 
dan pemerintah daerah terhadap program 
keberlanjutan program yang dijalankan.

Tabel	Peserta	Kegiatan	Peningkatan	
Kapasitas,	2017

No Lokasi	Pasar	sejahtera
Peserta	
Pelatihan	
(orang)

1 Pasar Ibuh, Payakumbuh 111 

2 Pasar Grogolan, 
Pekalongan

131 

3 Pasar	Bunder,	Sragen 213 

4 Pasar Karangwaru, 
Yogyakarta

168	

5 Pasar	Baru,	Probolinggo 131 

6 Pasar Pandansari, 
Balikpapan

71 

7 Pasar Lambocca, 
Bantaeng

112 

total 937 

Ragam	kegiatan	yang	dilaksanakan	meliputi:
1.	 Pembentukan	 dan	 Pengembangan	

Koperasi	Pedagang	Pasar
Danamon Peduli memfasilitasi dan membantu 
pendirian maupun pengembangan koperasi 
pedagang pasar di pasar dampingan. Saat 
ini terdapat lima koperasi di lokasi program 
Pasar	Sejahtera,	yakni:
1. Pasar Ibuh
2. Pasar Grogolan
3.	 Pasar	Bunder
4.	 Pasar	Pandansari
5. Pasar Lambocca

Dalam rangka mendukung pengembangan 
usaha koperasi, kami menyelenggarakan 
berbagai	 pelatihan,	 seperti:	 dasar-dasar	
perkoperasian, dan manajemen strategi 
pengembangan usaha koperasi.

2.	 Peningkatan	 Kapasitas	 Pedagang	 dan	
Komunitas	Pasar
Meningkatkan pengetahuan pedagang 
dan komunitas pasar kami lakukan melalui 
serangkaian	pelatihan,	meliputi:	
a.	 Pelatihan literasi keuanganyang 

merupakan kewajiban dari Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan 
ini mengajarkan pedagang untuk 
mengenal produk dan layanan 
perbankan, memahami kebutuhan 
produk dan layanan yang paling cocok 
untuk usaha dan keluarganya hingga 
mampu mengelola keuangan keluarga 
dan usaha dengan baik.

TESTIMoNI

Pelatihan	Literasi	Keuangan	dan	UKM:	social	Media	Marketing,	
Kota	Probolinggo
“Saya adalah pengrajin batik tulis binaan Pemerintah Kota Probolinggo dan juga sekaligus pemilik 
butik D’Aisha. Pelatihan ini sangat berguna buat saya karena di industri batik dan fashion saya harus 
aktif	di	sosial	media	agar	cepat	dikenal	dan	mudah	dijangkau	oleh		konsumen	di	manapun”

Ibu	Yayuk – Pengrajin Batik
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Pelatihan	literasi	keuangan	diselenggarakan	di	tujuh	kota	(Balikpapan,	Yogyakarta,	Probolinggo,	
Pekalongan,	Surakarta,	Malang	dan	Sragen)	diikuti	oleh	410	orang	peserta,	didukung	28	mitra	
OPD	dan	4	lembaga.

b.	 Pengembangan dan pelatihan radio komunitas (radioland)
Radio komunitas di pasar kami kembangkan sebagi wadah penyampaian informasi dan pesan untuk 
dan dari komunitas pasar. Selain memfasilitasi pendiriannya, kami juga melakukan pendampingan 
teknis pengelolaan radio komunitas seperti pelatihan, studi banding ke radio komunitas pasar 
lainnya dan mengawal proses kaderisasi relawan pengelola radio komunitas. Radio komunitas 
sering kali dimanfaatkan untuk sosialisasi dalam format talkshow oleh berbagai pihak seperti 
Dinas	Kesehatan,	Kepolisian,	Badan	Pengendalian	Obat	dan	Makanan,	dll.

Tabel	frekuensi	Kegiatan	Talkshow	di	Radio	Komunitas	Pasar,	2017

Lokasi	Pasar	sejahtera frekuensi
Pasar Ibuh,Payakumbuh 17

Pasar	Bunder,	Sragen 28

Pasar Grogolan, Pekalongan  3

Pasar	Baru,	Probolinggo 32

Pasar	Lambocca,	Bantaeng 40

Total 120

3.	 Pelatihan	Mitigasi	bencana	dan	Penanganan	Kebakaran	
Guna memitigasi bencana alam dan kebakaran yang seringkali terjadi di lingkungan pasar, kami 
memfasilitasi pelatihan mitigasi bencana dan penanganan kebakaran di pasar. Kegiatan ini tidak 
dibatasi hanya untuk pasar dampingan. 
untuk tahun 2017, pelatihan mitigasi bencana dan penanganan kebakaran diikuti perwakilan dari 
101 komunitas pasar di seluruh Indonesia dengan 555 peserta terdiri dari pedagang, anggota 
keamanan dan pengelola pasar, didukung oleh 123 relawan karyawan Danamon, dan 73 mitra dari 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada kesempatan ini, kami juga membagikan sumbangan 336 
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk ditempatkan di pasar-pasar rakyat. Pelatihan terselenggara 
atas	kerja	sama	Yayasan	Danamon	Peduli	dengan	Badan	Penanggulangan	Bencana	Daerah	(BPBD)	
dan Dinas Pemadam Kebakaran. 

Tabel	Pelatihan	Mitigasi	bencana	dan	Penanganan	Kebakaran,	2017

No Lokasi	Pasar	 Peserta Jumlah	
Pasar

Jumlah	
ApAR

Relawan
Karyawan

Mitra	
OPD

1 Pasar Kota, Kendal 60 12 20 5 3

2 Pasar	Bunder,	Sragen 30 3 0 0 3

3 Pasar Mangunrejo, Probolinggo 80 5 0 0 20

4 Pasar Petisah, Medan 115 33 66 68 3

5 Pasar	Ciawitali,	Garut	 95 16 65 13 3

6 Pasar	Antasari,	Banjarmasin 72 13 110 15 20

7 Pasar Dasan Agung, Mataram 55 16 50 5 3

8 Pasar	Bengkong,	Batam 48 3 25 14 18

Total 555 101 336 120 73
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II.	 DIsKUsI	TeRARAh	KOMUNITAs	PAsAR
Kegiatan yang berbentuk diskusi kelompok komunitas pasar ini bertujuan untuk menumbuhkan 
kepedulian, kemampuan memetakan masalah dan semangat untuk bergotong royong mencari solusi atas 
berbagai tantangan yang ada di pasar rakyat. Dalam diskusi kelompok, kami mendorong peserta berperan 
aktif menyampaikan aspirasi hingga rencana untuk melakukan aksi bersama. Salah satu komitmen yang 
dilahirkan dari diskusi kelompok adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin oleh komunitas 
pasar untuk menjawab masalah persampahan sekaligus menunjukkan sikap pro aktif dan kemandirian 
untuk tidak bergantung pada Dinas Kebersihan. 

tabel Peserta Kegiatan Diskusi Kelompok dan Gotong Royong, 2017

No Lokasi	Pasar	sejahtera Peserta	Diskusi	
Kelompok	(orang)

Peserta	
gotong	Royong	(orang)

1 Pasar Ibuh, Payakumbuh 401	 40	

2 Pasar Grogolan, Pekalongan 380	 80	

3 Pasar	Bunder,	Sragen 244	 167 

4 Pasar Karangwaru, Yogyakarta 727 1.222 

5 Pasar	Baru,	Probolinggo 666 480	

6 Pasar	Pandansari,	Balikpapan 313 45	

7 Pasar	Lambocca,	Bantaeng 142	 160 

Total 2.873	 2.194	

ReKAPITULAsI	 PeLAKsANAAN	 	 PROgRAM		
PAsAR	seJAhTeRA,	2017
Adapun rekapitulasi berbagai kegiatan yang kami 
lakukan dalam rangkan program Pasar Sejahtera 
adalah:

1. Jumlah pasar dampingan dalam program 
Pasar Sejahtera sebanyak tujuh pasar rakyat.
tiga diantaranya diserahterimakan pada 
bulan	 Desember	 2017,	 yakni	 Pasar	 Baru	
Probolinggo, Pasar Grogolan Pekalongan 
dan Pasar Karangwaru Yogyakarta.

2. total dana untuk program Pasar Sejahtera 
tahun 2017 adalah Rp7,9miliar.

3. Jumlah sampah organik melalui kegiatan 
tempat Pengolahan Sampah terpadu 
(TPST)	 sebanyak	 141,7	 ton	dengan	 reduksi	
emisi	karbon	sebesar	197.074	ton	eq	CO2.

4.	 Membangun	 sarana	 fisik	 dan	
pengembangan	 non	 fisik	 di	 pasar	 yang	
sesuai	 dengan	 indikator	 SNI	 8152:2015	
Pasar Rakyat seperti pembangunan pos 
tera	(Pasar	Ibuh,	Pasar	Bunder),	pembuatan	
jalur difabel (Pasar Lambocca), pembuatan 
papan informasi harga (Pasar Karangwaru) 
serta workshop pembuatan 12 SOP 

Pengelolaan Pasar Rakyat (Pasar Ibuh, Pasar 
Bunder,	Pasar	Baru	dan	Pasar	Lambocca).

5. Membangun prasarana penunjang untuk 
kegiatan bank sampah dan tempat 
pengolahan sampah terpadu (tPSt), 
membangun/menyediakan tempat sampah, 
pengadaan bak cuci dan bak cuci tangan 
untuk mendukung pelaksanaan perubahan 
perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Melaksanakan kampanye publik untuk 
meningkatkan kesadaran dan dukungan 
masyarakat dalam rangka pengembangan 
pasar rakyat. Kampanye publik dilakukan 
melalui penyelenggaraan Festival Pasar 
Rakyat	 Berbasis	 Komuitas, talkshow radio 
siaran pers, pemasangan billboard, dan 
lain-lain.

7.	 Berbagai	 kegiatan	 berbasis	 komunitas	
seperti:	 kegiatan	 literasi	 keuangan	dengan	
frekuensi delapan kali, kegiatan gotong 
royong	 47	 kali,	 diskusi	 kelompok	 dengan	
frekuensi	240	kali	dan	sebagainya,	termasuk	
pelaksanaan pelatihan asosiasi pedagang 
dengan peserta sampai 6.713 orang, seperti 
ditunjukkan pada tabel berikut.
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Tabel	Rekapitulasi	frekuensi	Kegiatan	Program	Pasar	sejahtera,	2017

Kegiatan
Lokasi	Pasar	sejahtera frekuensi	

Kegiatan Catatan
PYh PKL SGN YYK PbL Bpp BAN

Pembangunan	Kapasitas	
Kelembagaan

                 

- Mitigasi Kebakaran         -           - 1 -  -          -            - 1	

- Literasi Keuangan         -          2 1 2 1         2            - 	8	
- Lintas Sektor        2          3 2 2 2         3           2 											16	

- Gotong Royong        1          3 3          21 12         2           5 											47	

- Diskusi Kelompok      22        31 									42	          21 74	       27         23 								240	

- Pelatihan 8 									4	 6 3 6 								4	           6 											37	

- Jumlah Pedagang terlibat 
sebagai Peserta 

			598	 				708	 							743	 			2.244	     1.357    606 					457	 		6.713	 Jumlah 
peserta

Keterangan	:	PYH:	Payakumbuh,		PKL:	Pekalongan,	SGN:	Sragen,	YYK:Yogyakarta,	PBL:	Probolinggo,	BPP:Balikpapan,	BAN:	Bantaeng.

evALUAsI	 DAN	 ReKOMeNDAsI	 PeRbAIKAN		
pRoGRAM pASAR SEJAHTERA [GRI 102-29]
untuk mengukur keberhasilan program dan 
meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pasar 
Sejahtera pada periode selanjutnya, kami melakukan 
evaluasi berkala  bekerja sama dengan pihak ketiga 
yang kompeten dan independen untuk menjalankan 
rapid appraisal.
Bebeberapa	 pokok	 hasil	 evaluasi	 yang	 diperoleh,	
diantaranya:
1. Kunci utama keberhasilan Program Pasar 

Sejahtera adalah adanya peran aktif dari 
pemerintah daerah setempat, pedagang dan 
komunitas pasar yang menjadi pemangku 
kepentingan utama di pasar rakyat. untuk 
kelompok pedagang, menunjukkan kemauan 
kuat dan terlibat secara aktif. Salah satu faktor 
pendorongnya adalah manfaat langsung yang 
dirasakan oleh pedagang dari realisasi program 
Pasar	Sejahtera,	seperti:	lingkungan	pasar	lebih	
bersih, zonasi tertata dengan baik meskipun 
masih harus ditingkatkan lagi, semakin banyaknya 
pengunjung pasar, sarana dan prasarana pasar 
yang semakin lengkap, dll.

2. Acuan implementasi program Pasar Sejahtera 
adalah	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat.	

 Danamon Peduli terus melakukan advokasi 
mengenai pentingnya penerapan SNI Pasar 

Rakyat kepada pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kemampuan daya saing pasar 
rakyat dengan ritel modern atau pasar swalayan.

Sementara pokok-pokok rekomendasi yang dapat 
dilakukan oleh Yayasan untuk meningkatkan kualitas 
pelaksanaan	program	Pasar	Sejahtera,	meliputi:
1. Perlunya advokasi berkelanjutan kepada 

pemangku kepentingan utama pasar rakyat yaitu 
pemerintah daerah untuk mengembangkan 
pasar	ke	arah	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat.	Pasar	
rakyat sesungguhnya merupakan salah satu 
poros kehidupan dan kemajuan pembangunan 
suatu daerah

2. Perlu adanya kerja sama perbankan dengan 
koperasi pasar untuk memudahkan layanan dan 
meningkatkan permodalan koperasi

3. Peningkatan kapasitas kader penggerak dan 
kaderisasi relawan, baik kualitas maupun 
kuantitas secara berkelanjutan

4.	 Penyelenggaraan diskusi kelompok perlu 
diselaraskan topik bahasannya mengacu pada 
rencana	penerapan	SNI	8152:2015	Pasar	Rakyat,	
agar inisiatif dan aksi yang dijalankan membantu 
percepatan	menuju	pasar	bersertifikasi	nasional

5. tempat Pengolahan Sampah terpadu (tPSt) 
agar disediakan dan ditingkatkan kapasitasnya 
di seluruh pasar dampingan.
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PeNgUKURAN	PeNgeTAhUAN	MAsYARAKAT	TeRhADAP	PROgRAM	CsR	
DANAMON	–	PAsAR	seJAhTeRA

Di tahun 2017 ini Danamon Peduli melakukan pengukuran pengetahuan masyarakat terhadap program 
CSR	Danamon	khususnya	program	Pasar	Sejahtera	dengan	hasil	sebagai	berikut:

Pengukuran Top of Mind (Mengetahui Danamon – Danamon Peduli – Program Pasar Sejahtera)

sumatera	barat Jawa	Tengah Jawa	Timur

Lokasi Bukan	Lokasi Lokasi Bukan	Lokasi Lokasi Bukan	Lokasi

67% 2% 82% 0% 100% 11%

Berikut	adalah	penjelasan	detailnya:
•	 85%	responden	mengakui	bahwa	Program	CSR	Danamon	berdampak	pada	citra	positif		Danamon	

sebagai korporasi
•	 76%	responden	mengakui	bahwa	Program	CSR	Danamon	berdampak	pada	popularitas	Danamon.

hasil lainnya dari pengukuran pengetahuan masyarakat terhadap Danamon melalui program Pasar 
Sejahtera,	 adalah	 program	CSR	Danamon	 Peduli	 sangat	 kuat	 dalam	mendorong	 perubahan	 kondisi	
lingkungan pasar yang lebih bersih dan sehat melalui peningkatan sarana dan prasarana umum di pasar 
seperti	terlihat	pada	tabel	berikut:

Aspek	Material
Lokasi	Dampingan
(#Responden	
Pedagang)

bukan/Non	Lokasi	
Dampingan

(#Responden	Pedagang)
Perbaikan sarana dan prasarana umum 88 14

Berwujud	dan	berdampak 81 17

Berguna	bagi	masyarakat 77 19

Pendampingan sampai tujuan utama tercapai 74 16

Peningkatan pengetahuan yang mendukung aktivitas bisnis 73 15

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan ekonomi 72 18

Selain itu, tahun 2017 Danamon Peduli melakukan pengukuran Social Return on Investment (SROI) 
dampak	investasi	sosial	atas	program	CSR	dengan	hasil	sebagai	berikut:

Lokasi	Pasar	sejahtera Rasio	sROI Keterangan

Pasar	Baru,	Probolinggo	Jawa	Timur 1:9.2 Setiap investasi 1 rupiah menghasilkan 9.2 rupiah nilai 
sosial

Pasar Grogolan, Pekalongan Jawa 
tengah 1:8.3

Setiap	investasi	1	rupiah	menghasilkan	8.3	rupiah	nilai	
sosial

Pasar Ibuh, Payakumbuh Sumatera 
Barat 1:14.9

Setiap	investasi	1	rupiah	menghasilkan	14.9	rupiah	nilai	
sosial

Pasar	Bunder,	Sragen	Jawa	Tengah 1:13.9
Setiap investasi 1 rupiah menghasilkan 13.9 rupiah nilai 
sosial

Distribusi dampak sosial dari program Pasar Sejahtera menunjukkan aspek tertinggi pada ‘Ekonomi’ 
dan	‘Kesejahteraan’	sesuai	dengan	visi	Danamon:	Kami	peduli	dan	membantu	berjuta	orang	mencapai	
kesejahteraan.

Aspek % Dampak	sosial	dan	(Rp.)
Lingkungan 0.34% 31.752.000

Ekonomi 49.41% 4.666.517.672

Kesejahteraan 47.21% 4.458.157.895

Masyarakat 3.04% 286.975.000
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PROgRAM	PeDULI	LINgKUNgAN

Kegiatan Peduli Lingkungan adalah bagian dari 
program Pasar Sejahtera, dimana menempatkan 
karyawan Danamon dan anak perusahaan sebagai 
relawan pelaksana kegiatan. Mulai tahun 2015, kegiatan 
Peduli Lingkungan difokuskan untuk menjawab 
kebutuhan perbaikan kondisi lingkungan di pasar 
rakyat di mana pun wilayah operasional Danamon dan 
Adira berada. Kegiatan Peduli Lingkungan merupakan 
salah satu komponen penting dalam pengembangan 
dan penerapan nilai-nilai korporasi khususnya ‘Peduli’ 
pada sumber daya manusia perusahaan. 

KegIATAN	 PeDULI	 LINgKUNgAN	 DI	 TAhUN	
2017
Melalui kegiatan Peduli Lingkungan kami mengelola 
dan menggerakkan seluruh sumber daya manusia 
yang ada di Danamon, Adira Finance dan Adira 
Insurance untuk  memetakan kebutuhan perbaikan 
dan koordinasi dengan pihak terkait seperti 
pemerintah daerah dan komunitas masyarakat. 
Beberapa	 jenis	 kegiatan	 Peduli	 Lingkungan	 adalah	
penghijauan,	 perbaikan	 sarana	 fisik,	 pengelolaan	
sampah, pengadaan sarana sanitasi dan air bersih.

No Wilayah	Operasional/Kerja Kegiatan	Peduli	Lingkungan	di	Pasar	Rakyat	
1 Jakarta,	Bekasi,	Tangerang,	Bogor,	Cilegon,	

dan Lampung
1.		Pasar	Tradisional	Cigudeng
2.		Pasar	Kota	Bekasi
3.  Pasar Kramat Jati
4.		Pasar	Ayam
5.  Pasar Lama Serang

2 Bandung,	Cirebon,	Tasikmalaya,	Sukabumi,	
dan Purwakarta

1.  Pasar Resik Pancasila
2.		Pasar	Jagasatru	Cirebon
3.		Pasar	Prawatasasi	-	Joglo	Cianjur
4.		Pasar	Andir
5.		Pasar	Batujajar
6.		Pasar	Ciliin
7.		Pasar	Wesel	Pamanukan

3 Semarang, Solo, Purwokerto, Yogyakarta, 
Kudus, dan tegal

1.  Pasar Jongke
2.  Pasar Segamas Purbalingga
3.  Pasar Slema
4.		Pasar	Peterongan
5.  Pasar Pedurungan
6.  Pasar Pati

4 Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember 1.		Pasar	Baru	Lawang
2.  Pasar Songgolangit
3.  Pasar Rogojampi
4.		Pasar	Tambak	Rejo

5 Denpasar, Kupang, dan Mataram 1.  Pasar Kreneng, Denpasar
2.  Pasar Dasan Agung Mataram
3.  Pasar Oebobo

6 Medan, Siantar, Sibolga, Aceh, Lhokseumawe, 
dan	Batam

1.  Gd. Nasional Sibolga
2.  Pasar tradisional, Medan
3.  Pasar Aceh
4.		Pasar	Pasir	Putih
5.  Pasar horas

7 Padang,	Pekanbaru,	Jambi,	Bengkulu,	dan	
Palembang

1.  Pasar Angso Duo
2.		Pasar	Atas	Curup	Rejang	Lebong
3.  Pasar Kota Lubuk Linggau
4.		Pasar	Payakumbuh
5.  Pasar harapan Jaya
6.  Pasar SP 9 Jatimulya

8 Balikpapan,	Pontianak,	Palangkaraya,	
Samarinda,	Banjarmasin,	dan	Tarakan

1.  Pasar Flamboyan
2.		Pasar	Buah	Bandara	Tarakan
3.  Pasar Klandasan
4.		Pasar	Telawang
5.  Pasar Kedondong
6.  Pasar Palangkaraya

9 Makassar, Gorontalo, Palu, Manado, Kendari 
dan ternate

1.		Pasar	Bastiong
2.  Pasar Pharas
3.		Pasar	Tradisional	Wameo	Bau	Bau
4.		Pasar	Ranggulalo	Biromaru
5.  Pasar Sentral Sangguminasa 
6.  Pasar terong
7.  Pasar tomohon
8.		Pasar	Sentral	Gorontalo
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Rangkaian	kegiatan	Peduli	Lingkungan	di	 tahun	2017	menyerap	anggaran	Yayasan	sebesar	Rp2.587.929.379.	
Jumlah	relawan	yang	terlibat	sebanyak	2.447	karyawan	dengan	jumlah	kegiatan	yang	dilakukan	adalah	45	kali.	
Rincian	 kegiatan	 yang	dijalankan	meliputi:	 penghijauan	dan	 taman	 kota,	 perbaikan	 fasilitas	 umum	di	 pasar,	
perbaikan tempat/bak sampah, dan pengadaan alat kebersihan, dll.Seluruh kegiatan di tahun 2017 tersebut 
memberi	benefit	pengurangan	emisi	CO2	sebesar	143,5	juta	gram	equivalen.	[GRI 305-5]
 

Yayasan Danamon Peduli (Danamon Peduli) bersama 
Filantropi Indonesia (FI) dan Kemitraan habitat 
menginisiasi	filantropi	klaster	pembangunan	perkotaan	
berkelanjutan atau Filantropi Klaster Permukiman dan 
Perkotaan (FKPP). Insiatif ini dinilai penting untuk 
menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang 
semakin kompleks berikut beragam persoalan yang 
menyertainya.	 Melalui	 inisiatif	 ini,	 lembaga	 filantropi	
diharapkan bisa mengajak dan menggandeng 
sektor lainnya untuk membantu, mempertajam dan 
mengembangkan program-program pembangunan 
perkotaan yang akan dan sudah dilakukan.

Inisiasi	 untuk	 mendorong	 forum	 filantropi	 klaster	
permukiman dan perkotaan ini diawali dengan lokakarya 
yang	 dihadiri	 oleh	 lembaga-lembaga	 filantropi,	
perusahaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat 
sipil, komunitas, dan pemerintah/pemerintah daerah 
yang punya program dan perhatian terhadap masalah 
perkotaan. Diskusi terbatas ini bertujuan untuk 
mendorong kemitraan yang efektif dalam mengatasi 
tantangan pembangunan perkotaan sesuai dengan 
New Urban Agenda (NuA). NuA merupakan komitmen 
negara-negara	 anggota	 Perserikatan	 Bangsa-
Bangsa	 (PBB)	 sekaligus	 kerangka	 kerja	 yang	memuat	
bagaimana perkotaan harus direncanakan dan dikelola 
untuk mencapai pembangunan dan urbanisasi yang 
berkelanjutan.

Hadir	 selaku	 narasumber	 Tri	 Dewi	 Virgiyanti	 Direktur	
Perkotaan,	 Perumahan	 dan	 Permukiman	 Bappenas,	
Dwityo Akoro Direktur Keterpaduan Infrastruktur 
Permukiman Kementerian PuPR, Sihard hadjopan 
Pohan Sh., MM. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik 
Kementerian	Perdagangan,	Dr.	Lana	Winayanti	Direktur	
Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PuPR, 
Erna	 Witoelar	 Ketua	 Badan	 Pengarah	 Filantropi	
Indonesia,	Wicaksono	Sarosa,	Ph.D	Kemitraan	Habitat,	
Dr.	 Bernadia	 Irawati	 Tjandradewi,	 Sekretaris	 Jenderal	
United	 Cities	 and	 Local	 Governments	 Asia	 Pasific,	
Ummu	 Azizah	Mukarnawati	 Corporate	 CSR	Manager	
Pt holcim Indonesia, dan Restu Pratiwi Ketua umum 
Yayasan	 Danamon	 Peduli.	 Ninuk	 M.	 Pambudy	 Wakil	
Pemimpin Redaksi harian Kompas dan timotheus 
Lesmana	Wanadjaja	Ketua	Badan	Pengurus	Filantropi	
Indonesia selaku moderator dari diskusi terbatas ini.
Inisiatif	 pengembangan	 klaster	 filantropi	 perkotaan	
ini selaras dan berkontribusi terhadap tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 
ke 11, yakni pembangunan kota dan pemukiman 
berkelanjutan.	Konferensi	PBB	mengenai	Permukiman	
dan	 Pembangunan	 Perkotaan	 Berkelanjutan	 (Habitat	
III) yang diselenggarakan pada Oktober 2016 di Quito, 

Ekuador, juga menekankan pentingnya keterlibatan 
banyak pihak dalam pembangunan kota sebagai 
mesin pertumbuhan yang berkelanjutan di masa 
depan, yang pada tahun 2050 diproyeksikan akan 
meningkat dua kali lipat. Konsep pembangunan 
permukiman dan perkotaan ini kemudian ditegaskan 
kembali	 pada	 Agenda	 Baru	 Perkotaan	 atau	 NUA	
(New urban Agenda). NuA merupakan komitmen 
negara-negara dan kerangka kerja yang menyusun 
bagaimana perkotaan harus direncanakan dan 
dikelola agar mampu mendukung urbanisasi yang 
berkelanjutan.

Co-chair	Badan	Pengarah	Filantropi	Indonesia,	Erna	
Witoelar,	menegaskan	bahwa	Yayasan	dan	lembaga	
filantrofi	 selayaknya	 menyambut	 NUA	 sebagai	
kerangka kerja yang bisa membantu program kerja 
dan memperkuat kolaborasi serta sinergi dengan 
berbagai sektor. NuA hendaknya tidak dilihat 
sebagai beban kerja tambahan bagi yayasan dan 
lembaga	filantropi,	namun	sebagai	kerangka	untuk	
memperkuat kerja dan menghubungkan jaringan-
jaringan yang sudah ada dari berbagai lembaga 
di tingkat nasional maupun global yang sedang 
mengimplementasikan NuA “Ini kita bisa inisiasi 
melalui partisipasi lebih dari 60 intitusi, lembaga 
maupun praktisi yang terlibat dalam acara ini. 
Kita berharap bisa memformulasikan cara untuk 
mendorong, mendukung, dan meningkatkan 
kemitraan yang efektif di kalangan pemangku 
kepentingan”	menurut	beliau.

INIsIAsI	fILANTROPI	KLAsTeR	PeRMUKIMAN	DAN	PeRKOTAAN: 
MeNggALANg	KeMITRAAN	efeKTIf	UNTUK	PeMbANgUNAN	

PeRKOTAAN	YANg	beRKeLANJUTAN
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Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting 
bagi hidup dan kehidupan manusia. Pada beberapa 
daerah, lokasi sumber air yang ada seringkali terletak 
cukup jauh dari pemukiman atau cukup dalam 
sehingga diperlukan sumber air bersih. Kualitas air 
yang dikonsumsi sangat menentukan tingkat kesehatan 
masyarakat di suatu kawasan, dengan adanya air 
bersih dapat memberikan perilaku hidup sehat ke 
masyarakat, sehingga tidak buang hajat, mandi dan 
mencuci di tempat yang tidak terjamin kebersihan dan 
kelayakannya.

Oleh karena itu, dalam rangka merayakan hari ulang 
tahun	 Bank	 Danamon	 ke	 –	 61,	 Yayasan	 Danamon	
Peduli	 bersama	 Rumah	 Zakat	 menyelenggarakan	
program	Water	Well	dan	Kemandirian	Sanitasi	sebagai	
bentuk kepedulian terhadap masyarakat Indonesia 
khususnya yang kurang mampu. Dengan adanya 
program ini diharapkan dapat membantu masyarakat 
mendapatkan sarana air bersih yang lebih layak. 

Nama	Program
Pembangunan	Water	Well	dan	Kemandirian
Sanitasi Yayasan Danamon Peduli

Mitra	Kerja 
Rumah	Zakat

Tempat	Kegiatan
Kampung	Kramat	RT.	18	dan	Kampung	Cibangka	RT.	17	
Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.

Rangkaian	Kegiatan

1.	 survei	Mawas	Diri
 Survei ini bertujuan untuk melakukan pemetaan 

lingkungan,	 demografi	 dan	 kondisi	 sosial	
masyarakat penerima program Kemandirian 
Sanitasi. Jumlah sample sebanyak 30 KK (Kepala 
Keluarga) yang tersebar di Kampung Kubang dan 
Kampung Kramat Desa Labuan yang merupakan 
lokasi rencana pembangunan water well.

2.	 saresehan
 Kegiatan saresehan ini membahas tentang kondisi 

sanitasi, kebijakan pemerintah setempat dan 
implementasi program kemandirian sanitasi. 
Selanjutnya dilaksanakan diskusi terfokus yang 
diikuti oleh perwakilan tokoh warga, pemerintah 
desa, puskesmas dan kader relawan masyarakat 
yang	dinamakan	Bumi	Asih.

3.		Pelatihan	Kader	bumi	Asih
	 Bertempat	 di	 Pandeglang	 dan	 membahas	

tentang	 CLTS (Community Lead Total Sanitation). 
Pelatihan ini merupakan program sanitasi yang 
menitikberatkan pada penyadaran masyarakat akan 
pentingnya sarana pembuangan air besar (jamban/
kakus) untuk kesehatan pribadi dan kesehatan 
lingkungan.	 Kader	 Bumi	 Asih	 dituntut	 untuk	

mampu mengelola dan mengedukasi masyarakat 
tentang masalah dan penggunaan sanitasi. Selain 
mengkaji	 teori	 CLTS,	 juga	 melakukan	 kegiatan	
praktek pemicuan yang diikuti oleh semua kader 
Bumi	Asih.

4.	 Praktek	Pemicuan
	 Setelah	 kader	 Bumi	 Asih	 mengikuti	 kegiatan	

pelatihan, praktek pemicuan di Kampung Kubang 
Emas dan Kampung Keramat Desa Labuan. 
Kegiatan ini berupa kegiatan rangsangan kolektif 
terhadap rasa jijik dan malu menghadapi fakta-
fakta yang sederhana tentang buang air besar 
sembarangan dengan menggunakan alat dan 
bahan, serta mengunjungi jamban terbuka agar 
muncul keinginan untuk berubah. Kegiatan 
dimulai dengan pemetaan lokasi jamban, akses 
sanitasi dan sumber air. Lalu dilanjutkan dengan 
simulasi sederhana mengunjungi jamban 
terbuka, setelah itu menelusuri bekas tinja dan 
menghitungnya. Pada bagian akhir dilakukan 
diskusi dengan peserta terhadap pengalaman 
tersebut hingga muncul kemauan untuk berubah.

PeMbANgUNAN	WATeR	WeLL	DAN	KeMANDIRIAN	sANITAsI	UNTUK	
MAsYARAKAT	seRANg	bANTeN

5.	 Pembangunan	Water	Well
 Pembangunan water well dilaksanakan di dua 

lokasi	di	Desa	Labuan	yaitu	Kp.	Kramat	RT.	18	dan	
Kp.	Cibangka	RT.	17.	Proses	pembangunan	diawali	
dengan persiapan lahan. Proses pembangunan 
telah mencapai 100% pada tanggal 10 Desember 
2017, dan hingga kini water well telah digunakan 
oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti 
mandi, mencuci dan lain sebagainya.
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Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga 
membantu pemerintahan dalam pembangunan manusia di 
bidang kesehatan.”

Afrizal	- Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

Saya perwakilan masyarakat mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan Danamon Peduli dan rumah Zakat atas 
bantuan water well dan support selama ini untuk kesehatan 
masyarakat kami.”

saefudin - Sekretaris Desa Labuan

Senang sekali kini kami memiliki toilet yang bersih dan 

layak, terima kasih banyak Yayasan Danamon semoga Allah 

membalas	dengan	pahala	yang	berlipat.”

Murtasiah	- Relawan Bumi Asih
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cEpAT TANGGAp BENcANA
Bencana	alam	maupun	bencana	yang	terjadi	akibat	
kelalaian manusia merupakan kejadian yang dapat 
terjadi setiap saat dan dapat menimpa masyarakat 
di mana saja. Jika tidak segera ditangani dengan 
tepat, bencana tersebut akan memberi dampak 
buruk terhadap kehidupan manusia, baik dari aspek 
ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga berujung 
timbulnya masalah sosial pasca bencana. 

Yayasan	 Danamon	 Peduli	 melalui	 Program	 Cepat	
Tanggap	 Bencana	 (CTB)	 menyediakan	 	 dana	 dan	
sumber daya manusia yaitu karyawan Danamon 
dan anak perusahaannya untuk segera merespons 
bencana yang terjadi dan menimpa komunitas di 
sekitar wilayah operasional perusahaan. 

Melalui	 Progam	 Cepat	 Tanggap	 Bencana,	 kami	
meningkatkan peran karyawan Danamon dan Adira 
yaitu sebagai relawan dan menjadikan Danamon 
sebagai salah satu institusi swasta pertama yang 
secara efektif merespons bencana yang terjadi.

untuk mengoptimalkan penyaluran dana 
bantuan	 program	 Cepat	 Tanggap	 Bencana,	 kami	
memfokuskan	pada:
1. Menyalurkan kebutuhan darurat untuk 

meringankan penderitaan korban bencana
2. Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan 

bencana untuk komunitas pasar rakyat
3. Menjalin kemitraan dengan lembaga 

yang kompeten dan kredibel di bidang 
penanggulangan bencana.

Di	 samping	 itu,kami	 melengkapi	 program	 Cepat	
Tanggap	 Bencana	 dengan	 kegiatan	 pelatihan	
Mitigasi	 Bencana	 dan	 Penanganan	 Kebakaran	
khususnya kebakaran pasar rakyat.termasuk 
didalamnya melengkapi sarana kebencanaan seperti 
penyediaan papan informasi titik kumpul dan arah 
evakuasi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan 
pelatihan penggunaan APAR. Kegiatan mitigasi 
bencana kebakaran ini dilaksanakan di berbagai 
pasar rakyat terpilih di Indonesia.

Tujuan	pelaksanaan	pelatihan	bencana	adalah:	
1. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan 

meningkatkan kesadaran terhadap bencana di 
komunitas pedagang pasar.

2. Menyiapkan masyarakat yang tangguh bencana 
dan mampu meminimalisasi risiko kerugian harta 
benda dan nyawa pada saat terjadinya bencana 
alam dan kebakaran.

TARGET  pRoGRAM cEpAT TANGGAp  
BENcANA
1. Eksternal

a. Merespons bencana di sekitar cabang 
Danamon/Adira melalui mobilisasi relawan 
karyawan

b. Merespon bencana skala besar 
yang berada di luar cakupan wilayah 
operasionalDanamon dan Adira yang 
dilakukan melalui kemitraan dengan pihak 
ketiga seperti Palang Merah Indonesia 
(PMI), dll.

c.	 Bekerja	 sama	 dengan	 Badan	 Nasional	
Penanggulangan	 Bencana	 (BNPB)	 dan	
Badan	 Penanggulangan	 Bencana	 Daerah	
(BPBD)	 dan	 dinas	 Pemadam	 Kebakaran		
berupa pelatihan mitigasi bencana.

2. Internal
a. Meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh 

unit Danamon dan Adira di seluruh negeri
b. Meningkatkan keterlibatan karyawan 

sebagai	 relawan	 dalam	 program	 Cepat	
Tanggap	Bencana.

ReALIsAsI	PROgRAM	CePAT	
TANGGAp BENcANA
Didukung oleh jaringan yang luas dengan lebih dari 
1.901 kantor cabang dan lebih dari 50.000 karyawan 
di seluruh Indonesia, bantuan dapat cepat disalurkan 
ke daerah yang tertimpa bencana. Yayasan Danamon 
Peduliterus berupaya meningkatkan kemampuan 
para relawannya agar dapat melakukan asesmen 
yang efektif hingga dapat memberikan bantuan yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan korban bencana.

Sepanjang tahun 2017 Yayasan memfasilitasi 
sebanyak lebih dari 616 relawan karyawan Danamon 
dan Adira untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan 
program	Cepat	Tanggap	Bencana.

Disamping memfasilitasi relawan di lingkup internal, 
kami juga menjalin kerjasama dengan lembaga-
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lembaga terkait kebencanaan seperti, Palang Merah 
Indonesia (PMI), habitat for humanity Indonesia, 
Badan	Nasional	Penanggulan	Bencana	 (BNPB),	dan	
Aksi	Cepat	Tanggap	(ACT).

Pada	 tahun	 2017	 kami	 menyalurkan	 dana	 CTB	
sebesar	 Rp448.017.634,-	 di	 luar	 sumbangan	 dari	

para relawan yang terlibat langsung dalam kegiatan. 
Kami telah memobilisasi bantuan untuk 23 bencana 
yang terjadi yaitu, banjir, gunung meletus, longsor, 
kebakaran pasar, gempa bumi, dan kekeringan. total 
terdapat	45.880	orang	yang	menerima	manfaat	dari	
kegiatan	CTB.

Tabel	Realisasi	Program	Cepat	Tanggap	bencana,	2017

Jenis	bencana Jumlah	bencana Jumlah	bantuan	(Rp)

Banjir 10 215.260.528

Gunung Meletus 4 56.019.200

Longsor 3 44.592.906

Kebakaran Pasar 3 46.395.000

Gempa	Bumi 2 28.350.000

Kekeringan 1 57.400.000

Jumlah 23 448.017.634

Kami juga mengadakan delapan pelatihan mitigasi bencana dan penanganan kebakaran pasar rakyat di 
tahun 2017. Peserta pelatihan berasal dari perwakilan komunitas pasar di sekitar lokasi tempat pelaksanaan 
pelatihan. Latihan mitigasi bencana ini berlaku untuk pasar rakyat di seluruh Indonesia tidak  terbatas pada 
pasar dampingan di program Pasar Sejahtera. 

Tabel	Pelatihan	Mitigasi	bencana,	2017

No Lokasi Jumlah	
Peserta

Jumlah	Pasar	
Peserta

Jumlah	sumbangan	
ApAR

1 Pasar Kota, Kendal 60 12 20

2 Pasar	Bunder,	Sragen 30 3 0

3 Pasar Mangunrejo, Probolinggo 80 5 0

4 Pasar Petisah, Medan 115 33 66

5 Pasar	Ciawitali,	Garut	 95 16 65

6 Pasar	Antasari,	Banjarmasin 72 13 110

7 Pasar Dasan Agung, Mataram 55 16 50

8 Pasar	Bengkong,	Batam 48 3 25

 Total 555 101 336
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TESTIMoNI

hariyadi
Kepala Dinas Perdagangan 
Pemerintah Kota Pontianak

“Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Danamon Peduli yang 
telah memberikan pelatihan mitigasi bencana kebakaran pada 
komunitas pedagang pasar di Pontianak. berkat pelatihan tersebut 
kami berhasil mengatasi beberapa ancaman kebakaran di pasar kami 
sehingga tidak berakibat fatal”
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sUMbeR	PeMbeLAJARAN/KNOWLEDGE  
MANAGEMENT

Melalui peran sebagai sumber pembelajaran ini, 
kami berharap dapat memberi inspirasi, memperluas 
jaringan kemitraan, dan memotivasi pihak lain untuk 
mereplikasi serta mengembangkannya. 

Kami mengelola dan berbagi pengetahuan kepada 
lembaga lain dan juga kelompok masyarakat agar 
bersama-sama dapat membantu meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat. untuk menunjukkan 
komitmen akan peran Yayasan Danamon Peduli, 

kami turut aktif menjadi narasumber di berbagai 
kesempatan serta memanfaatkan keberadaan media 
konvensional dan  digital untuk berbagi pengalaman 
dan pengetahuan kami tersebut. 

hasil evaluasi  pelaksanaan program di lapangan, 
kami sarikan dalam satu uraian agar memudahkan 
pihak lain terkait menyerap berbagai informasi yang 
bermanfaat.    

1.	 Internal Communication, dengan tujuan 
utama sebagai sarana informasi membangun 
awareness dan keterlibatan karyawan.

No Kegiatan 2017

1 Email Blast 16

2 Spirit 6

3 Kegiatan 2

4 Partisipasi Karyawan 374

2.	 External Communication, dengan tujuan 
utama menciptakan, mempertahankan, dan 
melindungi reputasi organisasi

No Kegiatan 2017

1 Press Release 20

2 Advertorial 7

4 PR Value Rp 15.6bio

3.	 Advocacy, dengan tujuan utama 
meningkatkan pengetahuan,sikap, dan 
perilaku terhadap program kerja organisasi

No Kegiatan 2017

1 Audiensi/Narsum 10

2 Media Advocacy 4

3 Campaign 3

4.	 Networking & Alliances, dengan tujuan 
utama membangun kekuatan di luar 
organisasi untuk mencapai tujuan 
bersama.

No Kegiatan 2017

1 Mitra Internal 4

2 Mitra Eksternal 55

3 Internal Partnership Value 
(estimasi)

Rp 1 bio

4 External Partnership 
Value (estimasi)

Rp	585	
bio

5. Knowledge Management, dengan tujuan 
utama berbagi dan pengembangan 
pengetahuan.

No Kegiatan 2017

1 Forum Diskusi 2

2 Pelaporan 4

3 Artikel	di	Website	 12

Berikut	adalah	kegiatan	berbagi	pengetahuan	dan	pengalamanan	yang	telah	dilaksanakan	selama	tahun	2017.

Laporan tahunan terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli92

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



fORUM	PeMbeLAJARAN	INOvAsI	PAsAR	RAKYAT
DAN	ANUgeRAh	PANCAWARA

Yayasan Danamon Peduli bekerja sama dengan Kementerian 
Perdagangan	dan	SWA	Media	Bisnis	menyelenggarakan	kegiatan	
Forum Pembelajaran Inovasi Pasar Rakyat dan Anugerah 
Pancawara, yaitu sebuah forum yang menjadi sarana berbagi ide, 
terobosan, dan upaya-upaya kreatif dalam membangun pasar 
rakyat. Kegiatan ini juga memberikan penghargaan kepada para 
pengelola pasar yang berprestasi dalam pengembangan dan 
pengelolaan pasar rakyat melalui inovasi. 

TUJUAN	KegIATAN
1. Memetakan dan mendokumentasikan perkembangan pasar 

rakyat di Indonesia
2. Memberikan inspirasi dan role model tentang pengelolaan 

pasar rakyat di Indonesia
3. Pemerataan kemajuan pasar rakyat di Indonesia
4. Memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah dan 

Badan	Usaha	Milik	Daerah	BUMD	yang	berhasil	mengelola	
dan memajukan pasar rakyat 

TARGET pESERTA
target partisipan Forum Pembelajaran Inovasi Pasar Rakyat dan 
Anugerah	Pancawara	adalah	pasar	rakyat	dengan	tipe	1	2	3	dan	4	
(SNI	8152:2015),	yang	kemudian	dikelompokkan	dalam	ketegori	
berikut:
1. Pasar Rakyat Pemerintah Daerah tipe 1 & 2 
2.	 Pasar	Rakyat	Pemerintah	Daerah	Tipe	3	&	4
3.	 Pasar	Rakyat	BUMD/PD	Tipe	1	&	2

tipe 1, >750 pedagang, tipe 2, 500-750 pedagang
Tipe	3,	250-500	pedagang,	Tipe	4,	<250	pedagang

berhasil menjalankan inovasi dan pengelolaan pasar rakyat 
yang baik.

3. sosialisasi	&	Komunikasi
 Kegiatan yang dilakukan untuk memperluas awareness, 

dukungan, dan keterlibatan pasar serta stakeholder terkait 
pada program Forum Pembelajaran Inovasi Pasar Rakyat dan 
Anugerah Pancawara. Selain itu juga mengkomunikasikan 
berbagai inovasi untuk menginspirasi pihak lain dalam 
mereplikasi maupun mengembangkan berbagai inovasi 
tersebut.

Pasar Koja baru, peraih Penghargaan anugerah 
Pancawara atas inovasi  “Pengelolaan Sarana-
Prasarana Pasar Secara Sinergis”

Pasar rejowinangun, peraih Penghargaan 
anugerah Pancawara atas inovasi 
“Pengembangan Pasar rakyat Sebagai ruang 
Sosial budaya”

Pasar Sindu, peraih Penghargaan anugerah 
Pancawara atas inovasi “Swakelola dan 
Pengembangan wisata Kuliner malam”

•	 Total	Coverage	 :		57	artikel
•	 Total	Advertorial	Value	 :	Rp1.265.393.000,-
•	 Total	PR	Value	 :	Rp6.310.343.000,-

PeRAIh	PeNghARgAAN	ANUgeRAh	PANCAWARA
•	 Pasar	Koja	Baru,	Jakarta.	Kategori	Pasar	Rakyat	Perusahaan	

Daerah	(BUMD)	
•	 Pasar	Rejowinangun,	Magelang.	Kategori	Pasar	Rakyat	

Pemerintah Daerah tipe 1 & 2
•	 Pasar	Sindu,	Denpasar.	Kategori	Pasar	Rakyat	Pemerintah	

Daerah	Tipe	3	&	4.

RANGKAIAN KEGIATAN 
1. Riset	&	Penilaian.
 Kegiatan awal yang bertujuan untuk menjaring kepesertaan, 

membuat	daftar	pendek	peserta	(finalis)		dan	melakukan	
penilaian	terhadap	finalis	sesuai	kriteria	yang	ditetapkan	
dalam ajang Anugerah Pancawara 2017.  terdiri atas tiga 
tahap:
a. Penjaringan partisipan
b. Observasi lapangan
c. Penjurian (presentasi peserta dan tanya jawab)

2. forum	Inovasi	Pasar	Rakyat	&	Anugerah	Pancawara
 Forum Inovasi Pasar Rakyat & Anugerah Pancawara adalah 

forum pembelajaran yang menghadirkan pengelola pasar 
selaku	finalis	Anugerah	Pancawara	untuk	dapat	berbagi	
pengalaman dan pembelajaran. Sedangkan penganugerahan 
adalah	pemberian	penghargaan	terhadap	pasar	finalis	yang	
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PROfIL	sINgKAT	PAsAR	RAKYAT	
PeRAIh	ANUgeRAh	PANCAWARA

PAsAR	KOJA	bARU	–	
DKI	JAKARTA

Inovasi 

PAsAR	ReJOWINANgUN	–	
MAgeLANg,	JAWA	TeNgAh

Inovasi 

Inovasi	 yang	 dilakukan	 Pasar	 Koja	 Baru	 adalah	
membuat pengelolaan sarana prasarana pasar secara 
sinergis. Artinya, seluruh sarana prasarana dan fasilitas 
pasar yang ada difungsikan dan dikelola untuk saling 
mendukung dan memperkuat sehingga menghasilkan 
kinerja pasar yang optimal.

Pengelola Pasar Rejowinangun mencoba memperluas 
konsep	 dan	 pengertian	 pasar	 rakyat.	 Bagi	 Rejowinangun	
pasar tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat jual 
beli, tapi diperluas fungsinya sebagai ruang bersosialiasi 
masyarakat sekaligus sarana apresiasi dan pelestarian 
budaya. untukitu Pasar Rejowinangun mencoba 
memanfaatkan salah satu area pasarnya untuk menggelar 
kegiatan hiburan dan rekreasi, tepatnya adalah pentas seni. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali setiap Minggu 
Pahing sehingga kemudian dikenal dengan sebutan Pentas 
Seni Pahingan. 

“PENGELOLAAN SARANA 
PRASARANA PASAR 
SECARA SINERGIS”

“PENGEmBANGKAN PASAR 
RAKyAT SEBAGAI RUANG 
SOSIAL BUDAyA”

Jl.	Bhayangkara	Rt.006/001,	Kelurahan	Tugu
Kecamatan	Koja	-	Jakarta	Utara	14260

Jl. Mataram Kel. Rejowinangun Selatan
Kec.	Magelang	Tengah,	Kota	Magelang	-	Jawa	Tengah	56124

Tahun	berdiri

Juli 2010, diresmikan kembali pada 
20 Juni 2012

Komoditas

Sayuran, buah-buahan, ikan, daging, 
barang kebutuhan rumah tangga.

Kontak	Person

Ramses	Butar	Butar
Direktur Keuangan dan Administrasi 
PD Pasar Jaya

Pengelola

PD Pasar Jaya

Kategori:	Pasar	BUMD/PD Kategori:	Pasar tipe 1 & 2

Tahun	berdiri

1982,	diresmikan	kembali	pada	2014

Komoditas

Sayuran, buah-buahan, ikan, daging, 
barang kebutuhan rumah tangga.

Pengelola

Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan

Kontak	Person
Drs.	Joko	Budiyono
Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Magelang
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PAsAR	sINDU	–	DeNPAsAR,	bALI
Meningkatnya jumlah pengunjung paska revitalisasi membuat animo 

masyarakat untuk berdagang di Pasar Sindu semakin 
besar.	Dengan	dana	sebesar	450	 juta	yang	semuanya	
swadaya (iuran pedagang dan Yayasan Pembangunan 
Sanur selaku pengelola pasar), pengelola pasar 
bersama masyarakat mengembangkan Sindu Night 
Market yaitu wisata kuliner malam. tujuannya selain 
untuk mengembangkan pasar sebagai tempat wisata, 
pengembangan pasar kuliner malam juga untuk 
memfasilitasi pedagang  yang belum tertampung 
dan para pedagang yang bergerak di bidang usaha 
makanan sehat. 

“SWAKELOLA DAN 
PENGEmBANGAN WISATA 
KULINER mALAm”

Jl. Pasar Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan 
Kota	Denpasar	-	Bali	80228

Kategori:	Pasar Rakyat Perusahaan 
Daerah	Tipe	3	&	4	(300	pedagang)

Tahun	berdiri

20171

Komoditas

Sayuran, buah-buahan, ikan, daging, 
barang kebutuhan rumah tangga.

Pengelola

Swakelola Desa Adat

Kontak	Person
I Made Sudana
Kepala Pasar Sindu

Inovasi 
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•	 struktur	dan	Mekanisme	
	 Tata	Kelola	Yayasan		 96
•	 Dewan	Pembina	 97
•	 Dewan	Pengawas	 98

•	 Dewan	Pengurus		 100
•	 Pokok-Pokok	Kebijakan	
	 Pengelolaan	Yayasan	 102
•	 Kode	etik	 105
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MENINGKATKAN KUALITAS 
PENERAPAN TATA KELOLA 

Penerapan tata kelola terbaik kami upayakan untuk 
dijalankan di seluruh aspek operasional Yayasan, 
dengan	tujuan:
1. Membangun hubungan yang semakin baik 

antara  Pendiri, Dewan  Pembina, Pengurus, 
Dewan Pengawas dan dengan seluruh 
pemangku	kepentingan	Yayasan;

2. Mendukung peningkatan kualitas pengendalian  
internal  dalam mengelola seluruh sumber daya 
secara lebih bertanggung jawab.

3.  Meningkatkan kesejahteraan dengan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia 
secara optimal bagi para penerima manfaat 
maupun pemangku kepentingan lain.

Peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata 
kelola organisasi tersebut diyakini akan membuat 
Yayasan Danamon Peduli mendapatkan berbagai 
manfaat	positif,	di	antaranya:	

Kami terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola organisasi melalui 
pelaksanaan mekanisme kerja yang sesuai dengan perangkat peraturan internal, 
seperti Board Manual, Pedoman  Kerja dan Piagam audit yang memungkinkan 
terjadinya proses pengawasan dan evaluasi secara berkala dan mentaati peraturan 
perundangan yang berlaku agar program dapat terlaksana dengan efisien dan 
tujuan Danamon Peduli  dan induk perusahaan dapat tercapai dengan optimal.

1. Meningkatnya kinerja Yayasan melalui 
terciptanya proses pengambilan keputusan 
yang	lebih	baik	dan	efisien	

2. Meningkatnya kepercayaan para penyumbang 
dana dan pemangku kepentingan.

3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan 
Yayasan di hadapan para relawan, penyumbang 
dana, dan 

4.	 Terpenuhinya	harapan	para	pemangku	
kepentingan.

Implementasi tata kelola terbaik tersebut melalui 
penerapan	lima	prinsip	dasar	tata	kelola,	yakni:	
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaran.  

Sebagai penerapan tata kelola organisasi, kami 
telah membangun struktur organisasi, mekanisme 
kerja, dengan perangkat peraturan seperti Board 
Manual, Pedoman  Kerja, Prosedur Pengadaan 
Barang	&	Jasa,	Piagam	Audit	dan	lain-lain	yang	
memungkinkan terjadinya proses pengawasan dan 
proses evaluasi secara berkala, agar visi dan misi 
Danamon Peduli dapat tercapai dengan optimal. 
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sTRUKTUR	DAN	MeKANIsMe	TATA	KeLOLA	YAYAsAN [GRI 102-18}

Struktur organisasi dan tata kelola kami terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. 
Dewan Pengurus bertindak sebagai pengelola kegiatan operasional Danamon Peduli  sehari-hari. Setiap 
anggota dewan memerankan fungsi tertentu dalam mendukung Yayasan dan secara keseluruhan berbagi 
komitmen untuk memastikan keberhasilan pengelolaan dan pelaksanaan program-program Yayasan.

untuk menentukan arah pengelolaan program, mengevaluasi efektivitas program, dan menetapkan rencana ke 
depan Danamon Peduli mengadakan Rapat Dewan Pembina (Board Of Trustees) setidaknya setahun sekali dan 
Rapat Dewan Pengawas (Board of Supervisories) dilakukan secara berkala. Rapat Dewan Pengurus berlangsung 
sesuai kebutuhan organisasi.

bagan	struktur	Tata	Kelola	Yayasan	Danamon	Peduli

Board	Of	
trustee

Board	of	
Supervisories

Board	of	
Management

hR & Operation 
Manager

Finance ManagerCommunication	
Manager

Program Manager

Administrative 
Officer

Finance	OfficerCommunication	
Officer

Program	Officer

team Assistant

Field	Coordinator

Executive Director
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DeWAN	PeMbINA	
[GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24]

Dewan	 Pembina	 (Board	 of	 Trustees/BOT)	
bertanggung jawab dalam memberikan saran dan 
arahan kebijakan secara keseluruhan, menetapkan 
visi	dan	kerangka	kerja	untuk	Yayasan.	BOT	memiliki		
hak	dan	kewajiban,	sebagai	berikut:
1. Mengambil keputusan mengenai perubahan 

Anggaran Dasar Yayasan 
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota 

Pengurus dan anggota Pengawas
3. Menetapkan kebijakan umum Yayasan 

berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
4.	 Mengesahkan	 program	 kerja	 tahunan	 dan	

rancangan anggaran tahunan Yayasan yang 
diajukan oleh Pengurus.

5. Mengesahkan laporan tahunan yang diajukan 
oleh Pengurus dengan persetujuan Pengawas.

6. Menunjuk likuidator jika terjadi proses likuidasi 
Yayasan.

7.	 Bersama	 –	 sama	 dengan	 Pengurus	 dan	
Pengawas menyusun dan memberlakukan 
Anggaran Rumah tangga Yayasan.

Anggota Dewan Pembina terdiri atas para individu 
yang memegang jabatan tingkat tinggi dari organisasi 
pendiri maupun institusi lainnya, memiliki rekam jejak 
yang terpuji serta profesional di bidangnya masing-
masing. 

Susunan personalia Dewan Pembina sampai akhir 
tahun 2017 tidak mengalami perubahan dibandingkan 
dengan	tahun	sebelumnya,	sebagai	berikut:	

Tabel	Personalia	Dewan	Pembina,	2017

Personalia 2017
Ketua Bayu	Krisnamurthi

Anggota Lee Kwong Foo Edward

Anggota Sng	Seow	Wah

Anggota Willy	S.	Dharma	I

Anggota Kartini Muljadi, Sh

Anggota Palgunadi t. Setyawan

Rapat	Dewan	Pembina
Rapat Dewan Pembina (RDP) merupakan badan 
tertinggi dalam hierarki pengelolaan Yayasan. Melalui 
Rapat Dewan Pembina yang minimal diselenggarakan 
satu kali dalam setahun ini ditetapkan sasaran 
strategis Yayasan, evaluasi atas capaian, dan laporan 
pertanggungjawaban kepengurusan Yayasan. 
Oleh karenanya seluruh jajaran Dewan Pengawas 
dan Dewan Pengurus Yayasan hadir pada setiap 
penyelenggaraannya. 

Ada dua jenis rapat yang melibatkan Dewan Pembina. 
Berikut	jenis	rapat	dan	ketentuannya:
1.	 Rapat tahunan

a.	 Rapat	 Tahunan	 Pembina	 (”Rapat	
Tahunan”)	 harus	 diadakan	 paling	 sedikit	
sekali dalam 1 tahun, paling lambat dalam 
waktu 5 bulan setelah setiap tahun buku 
Yayasan ditutup.

b. Dalam Rapat tahunan, Pembina 
melakukan.
i. Evaluasi harta kekayaan Yayasan.
ii. Pengesahan Laporan tahunan.
iii. Penetapan kebijakan umum Yayasan 

untuk tahun yang akan datang.
c. Keputusan Rapat tahunan diambil 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Rapat Pembina
a. Mengadakan Rapat Pembina setiap waktu 

jika dianggap perlu oleh Ketua Pembina 
atau atas permintaan tertulis dari seorang 
atau lebih anggota Pembina, Pengurus atau 
Pengawas.

b. Rapat Pembina adalah sah dan berhak 
mengambil keputusan yang yang sah dan 
mengikat jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari 
jumlah anggota Pembina.

c. Keputusan Rapat Pembina diambil 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

d. Jika keputusan musyawarah tidak tercapai 
maka keputusan diambil berdasarkan 
pemungutan suara dan keputusan harus 
diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ 
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
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Apabila Rapat Dewan Pembina tidak dapat terlaksana maka Dewan Pembina dapat mengambil keputusan 
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan mekanisme Circular Resolution yang 
ditandatangani	oleh	seluruh	Dewan	Pembina	dan	keputusan	yang	diambil	melalui	CR	mempunyai	kekuatan	
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pembina.

Selama	tahun	2017	Dewan	Pembina	melakukan	1	(satu)	kali	rapat,	dengan	agenda	sebagai	berikut:

Tabel	Rapat	dan	Agenda	Rapat	Dewan	Pembina,	2017

Jadwal Tempat Agenda

RDP - 1 11 Desember 
2017

Board	of	Comissioner		
Room,	Menara	Bank	
Danamon Lantai 12

a. Laporan Perkembangan Program  dan 
Keuangan tahun 2017.

b. Rencana	kerja	dan	anggaran	tahun	2018.
c. Perihal lain.

frekuensi	Rapat	dan	Tingkat	Kehadiran	Dewan	Pembina

Jabatan 2017 Tingkat	Kehadiran
Rata-rata	dari	1	kali	Rapat	Dewan	Pembina

Ketua Bayu	Krisnamurthi

85%

Anggota Edward Lee

Anggota Sng	Seow	Wah

Anggota Willy	S.	Dharma	I

Anggota Kartini Muljadi, Sh

Anggota Palgunadi t. Setyawan

DeWAN		PeNgAWAs	
[GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24]

Dewan Pengawas bertugas mengawasi kinerja 
seluruh Dewan Pengurus dan Pelaksana harian, 
memberikan umpan balik secara berkala untuk 
memastikan tata kelola organisasi berjalan dengan 
baik, sesuai dengan kerangka kerja dan peraturan 
yang berlaku. Adapun wewenang dan tugas Dewan 
Pengawas	meliputi:
1.	 Berwenang	memasuki	bangunan,	halaman	atau	

tempat lain yang dipergunakan atau ditempati 
oleh Yayasan.

2.	 Memeriksa dokumen Yayasan atau yang 
berhubungan dengan Yayasan.

3.	 Memeriksa pembukuan Yayasan dan 
mencocokkannya dengan uang kas Yayasan.

4.	 Mendapatkan semua informasi mengenai segala 
tindakan yang diambil oleh Pengurus.

5.	 Dapat memberhentikan sementara seorang 
atau lebih anggota Pengurus jika anggota 

Pengurus tersebut bertindak bertentangan 
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau suatu 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan adanya pendelegasian wewenang, 
maka setiap pelaksanaan transaksi dengan pihak 
ketiga yang dilakukan oleh Dewan Pengurus, 
harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas, untuk 
selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pembina. 
Penetapan personel Dewan Pengawas tidak melalui 
proses pemilihan kandidat, namun ditetapkan melalui 
penugasan oleh Dewan Pembina dan Pt Danamon 
Indonesia tbk selaku pendiri Yayasan. 

Penetapan tersebut dilakukan dengan tidak 
mempertimbangkan gender, namun lebih 
menekankan pada kompetensi. 

untuk tahun 2017, susunan personalia Dewan 
Pengawas mengalami perubahan dari tahun 
sebelumnya,	sebagai	berikut:
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Tabel	Personalia	Dewan	Pengawas,	2017

Personalia 2017 2016
Ketua Manggi t. habir Manggi t. habir

Anggota Rita Mirasari Muliadi Rahardja

Anggota Made Sukada Made Sukada

Anggota herry hykmanto herry hykmanto

Anggota Michellina L. triwardhany Michellina L. triwardhany

Rapat	Dewan	Pengawas	
untuk melaksanakan tugasnya tersebut Dewan 
Pengawas mengadakan rapat rutin secara berkala 
sesuai kebutuhan. Rapat Dewan Pengawas dihadiri 
oleh Dewan Pengurus. Ketentuan umum Rapat 
Dewan	Pengawas	adalah:

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua 
Pengawas

2. Rapat Pengawas sah dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat jika dihadiri paling sedikit 2/3 
jumlah anggota Pengawas

3. Keputusan Rapat Pengawas diambil 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat

4.	 Jika	 musyawarah	 tidak	 tercapai	 maka	
keputusan diambil berdasarkan 
pemungutan suara yang harus disetujui oleh 
lebih dari ½ jumlah suara yang dikeluarkan 
dengan sah.

Selain ketentuan Rapat Dewan Pengawas, Yayasan 
Danamon Peduli juga menetapkan aturan Rapat 
Gabungan Dewan Pengawas dan Pengurus, dengan 
ketentuan	umum	sebagai	berikut:

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan 
oleh Pengawas dan Pengurus untuk maksud 
mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak 
lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 
30 hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi 
mempunyai anggota Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh 
Pengurus.

4.	 Rapat	 Gabungan	 adalah	 sah	 dan	 berhak	
mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat jika dihadiri paling sedikit 2/3 
jumlah anggota Pengurus dan 2/3 jumlah 
anggota Pengawas.

5. Keputusan Rapat Gabungan diambil 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

6. Jika keputusan berdasarkan musyawarah 
tidak tercapai maka keputusan diambil 
berdasarkan pemungutan suara.

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas melakukan 
empat kali rapat yang dihadiri oleh Pengurus, 
dengan	agenda	sebagai	berikut:

Tabel	Rapat	dan	Agenda	Rapat	Dewan	Pengawas	dan	Pengurus	(RDPP),	2017

jadwal Tempat Agenda

RDPP - 1 1 Maret 2017 Board	of	Comissioners	
Room
Menara	Bank	Danamon	
Lantai 12

a.	A	program	&	Communication	Update
b. Financial update.
c. Audit update
d. Lainnya 

RDPP - 2 10 Mei 2017 Board	of	Comissioners	
Room
Menara	Bank	Danamon	
Lantai 12

a.	Program	&	Communication	Update	
b. Financial update
c. Operational update
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jadwal Tempat Agenda

RDPP - 3 10 Agustus 2017 Board	of	Comissioners	
Room
Menara	Bank	Danamon	
Lantai 12

a.	Program	&	Communication	Update.
b. Financial update
c. Operational update

RDPP	-	4 24	Oktober	2017 Board	of	Comissioners	
Room
Menara	Bank	Danamon	
Lantai 12

a.	Program	&	Budget	Q4-2017
b.	Rencana	Kerja	&	Anggaran	2018

Dewan Pengurus memberikan pengarahan secara 
rutin kepada Jajaran Pelaksana dan memberi 
dukungan Kepada Ketua umum Yayasan dalam 
menetapkan arah pengembangan Yayasan ke 
depan. Sebagai bagian dari pengelola operasional 
Danamon Peduli dan Dewan Pengurus senantiasa 
melakukan rapat rutin dengan Dewan Pengawas, 
mengajukan rencana kerja, mengajukan persetujuan 
dan memberikan laporan pelaksanaan program. 
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 
Dewan Pengawas dan Dewan Pembina, Dewan 
Pengurus Yayasan memiliki hak dan kewajiban 
sebagai	berikut:	
1.	 Bertanggung	 jawab	 penuh	 atas	 kepengurusan	

Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad 

baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 
tugasnya dengan mengindahkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

4.	 Memberikan	 kepada	 Pembina	 penjelasan	
dan keterangan tentang segala hal mengenai 
Yayasan yang ditanyakan oleh Pembina.

5.	 Berhak	 mewakili	 dan	 bertindak	 untuk	 dan	
atas nama Yayasan, baik di dalam atau di luar 
Pengadilan dengan mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari Rapat Pembina, atas 
tindakan	dan	transaksi	berikut:
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas 

nama Yayasan.
b. Pendirian suatu badan usaha dan atau 

badan hukum oleh Yayasan atau untuk 
Yayasan, membuat perjanjian kerja sama 
dengan pihak lain, atau terlibat dalam 
setiap macam bisnis baik di Indonesia atau 
di luar negeri.

DeWAN		PeNgURUs 
[GRI 102-22, GRI 102-23]

Dewan Pengurus bertugas mewakili dan bertindak 
untuk dan atas nama Yayasan untuk melaksanakan 
rencana kerja tahunan dan anggaran yang telah 
disetujui oleh Dewan Pembina bersama dengan 
Dewan Pengawas, sesuai dengan mandat yang 
diberikan.

Dewan Pengurus melakukan konsultasi dengan 
Dewan Pengawas dan Dewan Pembina melalui 
mekanisme rapat regular. Rapat dengan Dewan 
Pengawas dilakukan secara reguler  (bulanan/kuartal). 
Sesuai dengan fungsinya, maka susunan personalia 
Dewan Pengurus terdiri atas para individu yang 
memiliki pengalaman profesional di bidangnya, 
menduduki jabatan senior yang memiliki integritas 
tinggi untuk mengelola aset Yayasan dan menjalankan 
mandat yang diberikan. 

Susunan Dewan Pengurus Danamon Peduli tidak 
mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, 
sehingga susunan personalia per akhir tahun 2017 
adalah	sebagai	berikut:	

Tabel	 Personalia	 Dewan	 Pengurus	 Yayasan	
Danamon	Peduli,	2017

Personalia 2017
Ketua Restu Pratiwi

Wakil	Ketua	I	 Swandajani Gunadi

Wakil	Ketua	II	 Reza P. Rusly

Sekretaris umum Alexander	C.	Setjadi

Sekretaris toni Darusman

Bendahara	Umum theresia Adriana

Bendahara taufan Arijantono

Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli102

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



c. Setiap pembelian dengan cara apapun 
mendapatkan memperoleh aset tidak 
bergerak atau aset bergerak atas nama 
Yayasan dengan penentuan batas harga 
yang ditetapkan oleh Pembina.

d. Setiap penjualan atau pelepasan hak atas 
suatu aset Yayasan.

e. Menyewa, menyewakan dan atau 
menggadaikan aset milik Yayasan yang 
tidak bergerak maupun bergerak dengan 
penentuan batas harga yanng ditetapkan 
oleh Pembina.

f. Mengadakan perjanjian dengan suatu  
organisasi	 yang	berafiliasi	dengan	yayasan	
atau dengan seorang anggota Pengurus, 
atau dengan seorang yang bekerja dengan 
Yayasan dengan ketentuan perjanjian 
tersebut bermanfaat bagi tercapainya 
maksud dan tujuan Yayasan.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota 
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui 
Rapat Pembina.

6. untuk perbuatan tertentu, Pengurus berhak 
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil 
atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus.

7. Pengurus dilarang mengeluarkan surat kuasa 
umum.

8.	 Pengurus	 berwenang	 mengangkat	 dan	
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan 
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.

Selanjutnya salah satu tugas dari seorang 
Ketua umum Yayasan/Direktur Eksekutif adalah 
memberikan ide-ide/gagasan terkait program 
Yayasan dan sekaligus berperan sebagai eksekutor. 
Sedangkan untuk tanggung jawab disampaikan 
berupa pelaporan yang diberikan secara berkala 
pada saat rapat dengan Pengawas dan rapat tahunan 
dengan Pembina Yayasan.

Rapat	Pengurus
1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu 

bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih 
anggota Pengurus, atau Pengawas, atau 
Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan dan 
dikirimkan oleh atau atas nama Pengurus.

3. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
jika dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota 
Pengurus.

4.	 Keputusan	Rapat	Pengurus	diambil	berdasarkan	
musyawarah untuk mufakat.

5. Jika musyawarah tidak tercapai maka keputusan 
diambil berdasarkan pemungutan suara yang 
harus disetujui oleh lebih dari ½ jumlah suara 
yang dikeluarkan dengan sah.

frekuensi	Rapat	dan	Tingkat	Kehadiran	Dewan	Pengawas	dan	Pengurus

Jabatan 2017 Tingkat	Kehadiran	Rata-rata	
dari	total	4	kali	Rapat

Dewan	Pengawas
Ketua Manggi t. habir

60%

Anggota Muliadi Rahardja*

Rita Mirasari**

Anggota Michellina L triwardhany

Anggota Made Sukada

Anggota herry hykmanto
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Jabatan 2017 Tingkat	Kehadiran	Rata-rata	
dari	total	4	kali	Rapat

Dewan	Pengurus
Ketua Restu Pratiwi

61%

Wakil	Ketua	I	 Swandajani Gunadi

Wakil	Ketua	II	 Reza P Rusly

Sekretaris umum Alexander	C.	Setjadi

Sekretaris toni Darusman

Bendahara	Umum theresia Adriana

Bendahara taufan Arijantono 
  
Catatan:	 		*	Resmi	bertugas	sampai	10	April	2017.
	 **	Resmi	Bergabung	per	tanggal	20	Desember	2017.		
 

ReMUNeRAsI	 DeWAN	 PeMbINA,	 DeWAN	
PeNgAWAs	DAN	DeWAN	PeNgURUs	
Seluruh anggota Dewan tidak mendapatkan upah 
atau gaji dalam peran dan tanggung jawabnya di 
Yayasan.

KANTOR	seKReTARIAT	PeLAKsANA
Kantor Sekretariat Pelaksana bertanggung jawab 
untuk melakukan persiapan pekerjaan lapangan, 
termasuk memfasilitasi dialog dan menyiapkan 
kerangka program serta melakukan aktivitas 
pembangunan kemasyarakatan dan melibatkan 
banyak pemangku kepentingan guna mensukseskan 
pelaksanaan program-program Yayasan. 
Pada setiap realisasi program, kami menyiapkan 
materi-materi laporan sebagai bagian dari komitmen 
Danamon Peduli untuk menerapkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
seluruh kegiatan-kegiatan dengan berpedoman 
kepada rencana kerja. 
transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek 
yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap tahun 
kami selalu mempublikasikan laporan keuangan yang 
diaudit untuk menunjukkan praktik keuangan yang 
transparan dan akuntabel. Langkah-langkah lain 
yang kami laksanakan untuk mendukung penerapan 
asas	transparansi	ini	meliputi:
1.	 Penyusunan	 Perkembangan	 Bulanan	 kepada	

Dewan Pengawas
2. Pembuatan dan Penerbitan Laporan tahunan 

Danamon Peduli yang mencerminkan kinerja 
Yayasan dan menjadi masukan  dalam laporan 
tahunan	Bank	Danamon.

3. Penerbitan Laporan Keuangan yang diaudit 
oleh	 Kantor	 Akuntan	 Publik	 Price	 Waterhouse	
Coopers		 (KAP	PWC)	dan	dimuat	di	dua	media	
cetak utama nasional.

4.	 Perbaikan	 “Prosedur	 Standar	 Operasional”	
secara berkala untuk kegiatan program utama, 
yang menjabarkan kriteria yang jelas untuk 
pelaksanaan proyek sejalan dengan prioritas 
Danamon Peduli.

5. Pembaruan tampilan dan konten website untuk 
menyampaikan kemajuan program Danamon 
Peduli.

poKoK poKoK  KEBIJAKAN  
PeNgeLOLAAN		YAYAsAN
PeDOMAN		KeRJA
Pada tahun 2017, Yayasan telah menyelesaikan 
penyusunan dan memberlakukan buku Pedoman 
Kerja, berisi mengenai pokok-pokok ketentuan yang 
menjadi pegangan bagi Pengurus untuk menjalankan 
tugasnya dalam mengelola Yayasan, terutama 
dalam hubungan pengelolaan karyawan. Maksud 
pembuatan	Pedoman	Kerja	adalah	untuk:
1. Menjelaskan hak-hak dan kewajiban Organ 

Yayasan terutama Pengurus dan karyawan.
2. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

antara karyawan dan Pengurus.

Pedoman	 Kerja	 terdiri	 atas	 14	 bab	 pembahasan,	
dimana masing-masing berisi uraian pokok tertentu 
sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan 
buku	pedoman.	Buku	Pedoman	Kerja	resmi	berlaku	
per akhir tahun 2016 dan mengikat seluruh jajaran 
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Pengurus serta Karyawan untuk menjadikannya rujukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-
masing dan untuk koordinasi antara Pengurus dengan karyawan. 

Good Governance
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pRoGRAMMES

•	CONTINUITY
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Reputation
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Pembukuan sumbangan tanpa ikatan dilakukan 
dalam periode pembukuan sebagai pendapatan 
pada Laporan Keuangan Yayasan, sementara 
sumbangan dengan ikatan sementara dibukukan 
sebagai pendapatan tangguhan, dan baru akan 
dibukukan sebagai pendapatan saat program terkait, 
selesai dilaksanakan. 

KOMUNIKAsI	DAN	KeTeRbUKAAN
Sebagai organisasi nirlaba dimana kegiatan utamanya 
adalah mengelola dana dan implementor program 
untuk mendukung peningkatan kesejahteraan kaum 
marginal serta memberi bantuan cepat tanggap 
bencana, kemampuan berkomunikasi dengan 
beragam pihak dengan latar belakang yang sangat 
beragam menjadi salah satu komponen utama 
bagi keberhasilan pelaksanaan program. untuk itu, 
jajaran pengurus Yayasan dituntut untuk memiliki 
kemampuan komunikasi dengan baik. 

sUMbANgAN
Sumbangan	Yayasan	terdiri	dari	dua	kelompok	besar:
1.	 Sumbangan tanpa Ikatan

Merupakan	sumbangan	dari	PT	Bank	Danamon	
Indonesia tbk dan Pt Adira Dinamika Multi 
Finance tbk, yang diterima selama masa 
penerimaan sumbangan untuk mendukung 
kegiatan program dan operasional Yayasan.

2.	 Sumbangan dengan Ikatan Sementara
Sumbangan	dari	PT	Bank	Danamon	 Indonesia	
tbk dan pihak lain untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan yang digagas oleh atau 
kegiatan	 yang	 harus	 disetujui	 oleh	 PT	 Bank	
Danamon Indonesia tbk dan pihak lainnya. 

Sumbangan pihak lain dan kegiatan yang 
disyaratkan harus selaras dengan visi dan misi 
Yayasan.
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Oleh karenanya kami telah menyusun dan 
menerapkan kebijakan mengenai pedoman 
komunikasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk 
batasan umum mengenai pokok-pokok subyek yang 
wajib dikuasai dan dapat dikomunikasikan oleh/
dengan pihak-pihak terkait. Kami meyakini dengan 
komunikasi yang baik, kami dapat menunjukkan 
keterbukaan dalam pengelolaan Yayasan sesuai 
koridor penerapan tata kelola yang baik, dan oleh 
karenanya akan mampu meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan serta pada akhirnya meningkatkan 
kepercayaan para pemangku kepentingan.

PeNgeLOLAAN	RIsIKO	FrAUD [GRI 205-1]
Yayasan Danamon Peduli menyusun dan menerapkan 
pencegahan dan mitigasi risiko fraud sebagai bagian 
dari sistem pengendalian internal dengan tujuan 
meminimalisasi potensi penyimpangan dan kerugian, 
menjaga kepercayaan para penyandang dana, dan 
menjaga keberlangsungan program. Pengendalian 
risiko fraud yang mendapat perhatian utama adalah 
pada kegiatan pengadaan dalam pelaksanaan 
program di lapangan dan realisasi pemberian 
bantuan terkait lainnya. 

Sebagai langkah mitigasi, kami membuka rekening 
khusus untuk menampung dana sumbangan, 
dan mewajibkan pelaksanaan transaksi non-tunai 
dalam proses pembelian bahan-bahan pendukung 
kegiatan. Selain itu, kami telah menyusun prosedur 
operasional standar dalam proses pembelian barang 
dengan menetapkan prinsip check and balances 
dalam pemberian persetujuan, membuat daftar mitra 
kerja	yang	terverifikasi	dalam	pengadaan	barang	dan	
mengevaluasi kinerja mitra serta proses pengadaan 
secara berkala. Kami juga menetapkan beberapa 
prosedur operasi standar lain, seperti perjalanan 
dinas, pengajuan/pemberian uang muka, dan 
sebagainya, lengkap dengan tata cara penyusunan 
laporan pertanggungjawabannya. Pada setiap 
periode pelaporan, kami menerapkan proses audit 
dengan melibatkan internal dan eksternal auditor 
untuk Laporan Keuangan akhir periode.

RIsIKO	KeCeLAKAAN		KeRJA	[GRI 403-3]
Risiko kecelakaan kerja dan kesehatan menjadi 
titik perhatian dalam pengelolaan risiko. Kegiatan 
lapangan yang sering kali berada pada kondisi yang 

tidak ideal seperti pasar rakyat yang kurang terawat 
dan pemberian bantuan bencana secara langsung 
membuat karyawan kami menghadapai risiko 
kesehatan maupun kecelakaan kerja. 

upaya mitigasi yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan rutin mengenai aspek K3 dalam 
pelaksanaan kegiatan Yayasan, selain memberikan 
perlengkapan memadai kepada seluruh team yang 
akan melaksanakan kegiatan langsung di lapangan.

Pengawasan	Internal	
Kami menerapkan pengawasan internal sebagai 
bagian dari implementasi asas akuntabilitas dan 
transparansi dari prinsip dasar Good Corporate 
Governance	 (GCG).	 Manajemen	 memberikan	
jaminan	 atas	 efektivitas	 dan	 efisiensi	 operasional,	
pelaksanaan seluruh standar operasional, ketaatan 
terhadap aturan dan perundang-undangan serta 
ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan 
melalui penerapan sistem prosedur pencatatan dan 
sistem akuntansi yang memadai.

Guna meningkatkan kualitas pembukuan keuangan 
sesuai dengan standar akuntansi dan  audit yang 
berlaku, maka personil pembukuan senantiasa 
meningkatkan kompetensi melalui berbagai 
pelatihan yang relevan. Selain itu, guna mencegah 
dan meminimalkan tindakan fraud yang tercela, secara 
periodik kami melakukan pemeriksaan terhadap unit-
unit kerja yang rawan terhadap tindak pidana fraud, 
seperti bagian pengadaan dan keuangan. 

Kebijakan	Praktek	Pengadaan
Yayasan Danamon Peduli telah menyusun dan 
menerapkan Kebijakan Praktik Pengadaan sebagai 
bagian dari upaya mencegah tindakan fraud dan 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. tujuan 
pemberlakuannya adalah agar pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang sebagian atau 
seluruhnya  dibiayai anggaran Danamon Peduli 
dilakukan	 secara	 efisien,	 efektif,	 terbuka	 dan	
bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta 
akuntabel. Kami juga menekankan agar seluruh 
pihak yang terlibat dalam proses pengadaan jasa/
barang menjunjung tinggi Etika Praktik Pengadaan 
sebagai pegangan dalam melaksanakan proses 
dimaksud. Dalam pemilihan vendor pihak ketiga 
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kami senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi 
dengan perusahaan induk guna memastikan 
kepatuhan pada aturan dan ketentuan serta untuk 
mendapatkan vendor berkualitas dan harga terbaik.

KODe	eTIK/CODE OF ETHIC  (GRI 102-16)
Yayasan mengimplementasikan Kode Etik disertai 
pembuatan	 “Pernyataan	 Komitmen”	 bagi	 seluruh	
jajaran Pengurus maupun Pelaksana untuk mematuhi 
dan menerapkan seluruh butir-butir ketentuan yang 
terkandung di dalamnya, sebagai wujud komitmen 
peningkatan kualitas implementasi praktik terbaik tata 
kelola. Pedoman Kode Etik tersebut berisi komitmen 
seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi 
dan menerapkan etika kerja dan moral yang baik 
dalam menjalankan tugasnya.  Pada Pedoman Etik 
dimaksud, kami juga menetapkan program sosialisasi 
dan yang terpenting, kami menetapkan sanksi-sanksi 
bagi pelanggarannya.

Implementasi butir-butir ketentuan dalam Pedoman 
Kode Etik tersebut menunjukkan komitmen Yayasan 
dalam menjaga kepercayaan dan menjaga hubungan 
kerja	 jangka	 panjang.	 Beberapa	 butir	 aturan	 kode	
etik yang diatur dalam Pedoman Kode Etik dimaksud, 
mencakup:
1.	 benturan	Kepentingan.	
 Seluruh jajaran harus menghindari terjadinya 

situasi/kondisi yang mengandung benturan 
kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

2.	 Menjunjung	 Tinggi	 hubungan	 yang	
bertanggung	Jawab	antara	Karyawan	dengan	
Yayasan	

 Kami menerapkan kebijakan pengaturan 
hubungan antara Karyawan dengan Yayasan, yang 
pada intinya menekankan terjalinnya hubungan 
yang konstruktif dan bertanggung jawab antara 
kedua pihak. Karyawan mendapatkan haknya 
dengan baik, namun di lain pihak mampu 
menjalankan kewajibannya terhadap seluruh 
ketentuan yang berlaku, termasuk mampu 
menjaga/memelihara seluruh aset dan properti 
milik Yayasan dengan sebaik-baiknya.

3.	 hubungan	yang	baik	dengan	Pihak	Ketiga	
 Kami menetapkan aturan yang memberi batasan 

jelas mengenai etika dalam berhubungan 
dengan pihak ketiga. tujuannya adalah 
mencegah terjadinya situasi yang membuat 

Yayasan berada dalam kondisi yang kurang baik 
dan terjadi risiko reputasi, yang pada akhirnya 
mengurangi kepercayaan para pihak, baik 
penyedia dana, penegak hukum, mitra maupun 
penerima	 manfaat	 terhadap	 Yayasan.	 Beberap	
aturan	etika	yang	harus	dipatuhi,	meliputi:

 a. Pencegahan pemilihan supplier/vendor/
pihak ketiga sebagai mitra hanya berdasarkan 
kepentingan personal, hubungan keluarga, 
pertemanan atau keputusan tanpa landasan 
profesional lain.

 b. Pelarangan pemberian dan penerimaan 
hadiah. 

 c. Entertainment/hiburan, mewajibkan 
seluruh jajaran untuk menjaga relasi dengan  
menerapkan biaya entertainment sebatas 
kewajaran dan tidak berbenturan dengan 
ketentuan Yayasan. 

 d. Pelarangan semua bentuk suap dan fraud.
 e. Pemisahan aktivitas personal dengan 

Yayasan, pada saat melakukan kegiatan di 
luar waktu tugas.

4.	 hubungan	Antar	Karyawan
 Mengatur etika hubungan kerja antar karyawan, 

termasuk ketentuan umum mengenai kondisi 
pernikahan antar karyawan Yayasan. 

5.	 etika	Keterbukaan	Informasi.
 Sebagai bagian dari penerapan asas 

keterbukaan, kami menerapkan pengaturan 
keamanan informasi yang dapat dan tidak dapat 
diakses secara umum. Di antara informasi yang 
harus dijaga atau akses terbatas adalah informasi 
pada dokumen-dokumen internal, seperti tiket, 
memo, kebijakan, surat menyurat internal, SOP 
dan sejenisnya. 

 Sedangkan informasi yang dapat/wajib diakses 
secara umum adalah Laporan Keuangan 
Audited, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, 
termasuk Laporan tahunan Yayasan.
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RENCANA KE DEPAN

Ke depan kami telah menyusun rencana pelaksanaan 
berbagai kegiatan dengan tetap menjunjung peran 
Danamon	Peduli	sebagai:	(i)	mitra	pembangunan,	(ii)	
katalis, dan (iii) sumber pembelajaran. Penyusunan 
rencana kami lakukan dengan mempertimbangkan 
dengan seksama hasil evaluasi pada akhir periode 
dan catatan-catatan perbaikan pada proses 
monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan aspirasi 
dan kebutuhan pemangku kepentingan yang dapat 
lebih dikembangkan.

INIsIATIf	PROgRAM

Inisiatif	 program	 kerja	 tahun	 2018	 dapat	 kami	
rangkumkan	sebagai	berikut:
1. Pasar Sejahtera 

a.	 Berfokus	pada	dukungan	non	fisik
b.	 Memfasilitasi	 tahapan	 proses	 sertifikasi	 SNI	

8152:2015	Pasar	Rakyat.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pasar-pasar dampingan, 
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, kami telah 
menyusun rencana pelaksanaan berbagai kegiatan di tahun mendatang. rencana 
kegiatan di tahun 2018, tetap mengacu pada Sni 8152:2015 Pasar rakyat 
akan semakin memperkuat dukungan non fisik melalui peningkatan kapasitas 
dan edukasi pemangku kepentingan utama dengan pasar rakyat, hal ini guna 
bersinergi dengan program kerja pemerintah yang berfokus pada pembangunan 
infrastruktur dan sarana prasarana pasar.

2. Literasi keuangan dan kewirausahaan
3. Community Development 

a. Perluasan kerja sama dengan sektor publik/
organisasi nirlaba/komunitas

b. Pengembangan wadah sukarelawan untuk 
karyawan dengan memperluas bidang 
kegiatan	 seperti:	 pendidikan,	 lingkungan,	
kesehatan, dll.

4.	 Pengembangan	Knowledge Management
a. Kegiatan promosi pasar rakyat berbasis 

komunitas, pengembangan skema dan mitra 
kerja

b. Memperkuat sumber pembelajaran berbasis 
digital/online.

3.	 Cepat	Tanggap	Darurat
a. Kemitraan dengan pihak yang memiliki 

kompetensi dalam merespon dan pengelolaan 
kebencanaan

b. Peningkatan kapasitas karyawan dalam 
menghadapi risiko bencana pada gedung 
tinggi

c. Mengambil peran dalam penyusunan konsep 
‘Pasar	 Tangguh	 Bencana’	 bersama	 Badan	
Nasional	Penanggulangan	Bencana.
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ANGGARAN

Adapun anggaran yang disediakan untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah Rp13,0 miliar. Jumlah ini 
sama dengan realisasi kegiatan sejenis di tahun 2017, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel	Anggaran	Kegiatan	Yayasan	2017

No   Jenis	Kegiatan Realisasi	2017	
(Rp)

budget	2018
(Rp) Perubahan

I  pASAR SEJAHTERA    

 1   Perbaikan Fisik 3.612.235.312 2.800.000.000 -29%

 2   Pengembangan Kapasitas 885.611.814 1.417.500.000 38%

 3   Mobilisasi Komunitas 314.555.475 579.500.000 46%

 4   Kegiatan  Publik (Public Outreach) 2.225.744.151 830.000.000 168%

 5   Studi 0 820.000.000 100%

 6   Monitoring dan Evaluasi 332.808.317 350.000.000 5%

 7   Assessment 60.046.933 70.000.000 14%

 8   Komunikasi/Pelaporan 426.583.250 835.000.000 49%

  sub	total	Pasar	sejahtera 7.857.585.252 7.702.000.000 -2%

II  cEpAT TANGGAp  BENcANA

 1 Dana Siaga 448.017.634 300.000.000 -49%

 2 Mitigasi 256.671.200 300.000.000 14%

  sub	total	Capat	Tanggap	bencana 704.688.834 600.000.000 -17%

III  bIAYA		OPeRAsIONAL

 1 Personalia 3.729.446.677 3.953.000.000 6%

 2 Sewa Alat dan Kantor 482.416.016 465.000.000 -4%

 3 Alat tulis Kantor 53.244.997 68.000.000 22%

 4 Operasional dan Administrasi 192.153.890 212.000.000 9%

  subtotal	Operasional 4.457.261.580 4.698.000.000 5%

  gRAND		TOTAL 13.019.535.666 13.000.000.000 0%
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LAPORAN KEUANGAN
AUDITED YAYASAN 2016

Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli 111

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPANRINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



 

 
 

 
 
 
 
 
YAYASAN DANAMON PEDULI 
 
 
Laporan Keuangan/ 
Financial Statements 
 
31 Desember 2017/ 
31 December 2017 
 
 
 
 
 

Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli112

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



 

 
 

 
 
 
 
 
YAYASAN DANAMON PEDULI 
 
 
Laporan Keuangan/ 
Financial Statements 
 
31 Desember 2017/ 
31 December 2017 
 
 
 
 
 

Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli 113

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli114

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli 115

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli116

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN



Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli 117

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN
 
 
 
 

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

 The accompanying notes to the financial statements form an integral 
part of these financial statements taken as whole. 
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YAYASAN DANAMON PEDULI 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
31 DECEMBER 2017 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 
 
 
        Catatan/   
        Notes   2017    2016 
                

ASET              ASSETS 
 
Aset Lancar            Current Assets 
Kas dan kas di bank  2d,4   1.761.040.170   1.551.690.105  Cash and cash in banks 

 
Aset tidak lancar Non-Current Assets 
Aset tetap             Fixed assets 

Setelah dikurangi akumulasi Net of accumulated 
penyusutan sebesar Rp249.223.660 depreciation of Rp249,223,660 
pada tanggal 31 Desember 2017 as of 31 December 2017  
(2016: Rp367.433.121)  2e,5   78.472.546   75.310.253  (2016: Rp367,433,121) 

Aset lain-lain    6   151.374.125   142.083.130  Other asset 
Aset pajak tangguhan - neto  2g,8c   72.372.237   61.013.225  Deferred tax assets - net 
Tagihan pajak penghasilan  2g,8b   -   123.768.368  Claim for tax refund 
                  

TOTAL ASET      2.063.259.078   1.953.865.081  TOTAL ASSETS 
                  

 
LIABILITAS            LIABILITIES 
  
Liabilitas jangka pendek Current Liabilities 
Beban yang masih harus dibayar  7   1.613.467.262   1.416.795.186  Accrued expenses 
Utang pajak    2d,8a           63.803.335   49.047.541  Taxes payable 
Utang lain-lain   9   184.277.410   301.356.882  Other payable 
                  

TOTAL LIABILITAS     1.861.548.007   1.767.199.609  TOTAL LIABILITIES 
                  

 
ASET NETO           NET ASSETS 
 
Aset neto tidak terikat     201.711.071   186.665.472  Unrestricted net assets 
                
TOTAL ASET NETO     201.711.071   186.665.472  TOTAL NET ASSETS 
                  

TOTAL LIABILITAS          TOTAL LIABILITIES 
DAN ASET NETO     2.063.259.078   1.953.865.081  AND NET ASSETS 
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Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

 The accompanying notes to the financial statements form an integral 
part of these financial statements taken as whole. 
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YAYASAN DANAMON PEDULI 
 
LAPORAN AKTIVITAS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 STATEMENT OF ACTIVITIES 
FOR THE YEAR ENDED  

31 DECEMBER 2017 
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 

 
 

        Catatan/   
        Notes   2017    2016   
                

Perubahan aset neto          Changes in unrestricted 
 tidak terikat           net assets  
Sumbangan    2h   4.481.400.000   4.173.000.000  Contribution 
Beban umum dan          General and administrative 
 administrasi    10   (4.657.355.666)  (4.225.012.508)  expenses 
                  

           (175.955.666)  (52.012.508) 
 
Pendapatan lain-lain  11   179.642.253   57.780.792  Other incomes – net  
                  

Kenaikan aset neto          Increase in unrestricted 
 tidak terikat      3.686.587   5.768.284   net assets 
 
Perubahan pada aset          Changes in temporarily  
 neto terikat sementara          restricted net assets 
Sumbangan    2h   8.362.180.000   9.046.184.126  Contribution 
Aset neto yang dibebaskan          Net assets released from 
 dari pembatasan  12   (8.362.180.000) (9.043.730.913)  restriction 
                  

Kenaikan  aset          Increase  in temporarily  
 neto terikat sementara     -   2.453.213  restricted net assets 
 
Kenaikan total aset neto          Increase in total  
 sebelum beban pajak          net assets before  
 penghasilan     3.686.587   8.221.497  income tax expense  
 
Manfaat pajak penghasilan  2g,8b   11.359.012  28.624.831  Income tax benefit 
                  

Kenaikan total aset neto          Increase (decrease) in total net 
 - setelah pajak penghasilan     15.045.599   36.846.328  assets - net of income tax   
    
TOTAL ASET NETO - AWAL     186.665.472   149.819.144  TOTAL NET ASSETS - BEGINNING 
                  

TOTAL ASET NETO - AKHIR     201.711.071   186.665.472  TOTAL NET ASSETS - ENDING 
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Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

 The accompanying notes to the financial statements form an integral 
part of these financial statements taken as whole. 
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YAYASAN DANAMON PEDULI 
 
LAPORAN AKTIVITAS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 STATEMENT OF ACTIVITIES 
FOR THE YEAR ENDED  

31 DECEMBER 2017 
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 

 
 

        Catatan/   
        Notes   2017    2016   
                

Perubahan aset neto          Changes in unrestricted 
 tidak terikat           net assets  
Sumbangan    2h   4.481.400.000   4.173.000.000  Contribution 
Beban umum dan          General and administrative 
 administrasi    10   (4.657.355.666)  (4.225.012.508)  expenses 
                  

           (175.955.666)  (52.012.508) 
 
Pendapatan lain-lain  11   179.642.253   57.780.792  Other incomes – net  
                  

Kenaikan aset neto          Increase in unrestricted 
 tidak terikat      3.686.587   5.768.284   net assets 
 
Perubahan pada aset          Changes in temporarily  
 neto terikat sementara          restricted net assets 
Sumbangan    2h   8.362.180.000   9.046.184.126  Contribution 
Aset neto yang dibebaskan          Net assets released from 
 dari pembatasan  12   (8.362.180.000) (9.043.730.913)  restriction 
                  

Kenaikan  aset          Increase  in temporarily  
 neto terikat sementara     -   2.453.213  restricted net assets 
 
Kenaikan total aset neto          Increase in total  
 sebelum beban pajak          net assets before  
 penghasilan     3.686.587   8.221.497  income tax expense  
 
Manfaat pajak penghasilan  2g,8b   11.359.012  28.624.831  Income tax benefit 
                  

Kenaikan total aset neto          Increase (decrease) in total net 
 - setelah pajak penghasilan     15.045.599   36.846.328  assets - net of income tax   
    
TOTAL ASET NETO - AWAL     186.665.472   149.819.144  TOTAL NET ASSETS - BEGINNING 
                  

TOTAL ASET NETO - AKHIR     201.711.071   186.665.472  TOTAL NET ASSETS - ENDING 
                

 
 
 
  

 

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

 The accompanying notes to the financial statements form an integral 
part of these financial statements taken as whole. 

   
Halaman - 3 - Page 

YAYASAN DANAMON PEDULI 
 
LAPORAN ARUS KAS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

     STATEMENT OF CASH FLOWS 
 FOR THE YEAR ENDED  

31 DECEMBER 2017 
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 

 
 

        Catatan/   
        Notes   2017    2016   
                

  

Arus kas dari aktivitas operasi:         Cash flows from operating activities: 
Rekonsiliasi perubahan aset neto          Reconciliation of change in net assets 
 menjadi kas neto yang diperoleh dari          to net cash flows provided by  
 aktivitas operasi:            operating activities:             
Kenaikan total aset neto          Increase in total net assets 
 sebelum beban pajak penghasilan     3.686.587   8.221.497  before income tax expense 
 
Penyesuaian untuk merekonsiliasi          Adjustments to reconcile  
 perubahan aset neto          change in net assets 
 menjadi kas neto yang diperoleh          to net cash flows provided by  
 dari aktivitas operasi:           operating activities: 
 Penyusutan aset tetap  5   24.483.987   28.129.177  Depreciation of fixed assets 
 Keuntungan penjualan aset tetap      (3.981.280)   -  Gain on sale of fixed assets 
                  

           24.189.294   36.350.674   
     

 Aset lain-lain      114.477.373   100.228.726  Other assets  
 Beban yang masih harus dibayar      196.672.076   574.782.357  Accrued expenses  
 Utang lain-lain      (117.079.472)   (195.503.907) Other payable 
                  

           218.259.271   515.857.850   
 Pembayaran pajak     14.755.794   (98.903.962) Tax payments 
                  

Arus kas neto yang diperoleh dari          Net cash flows provided by                operating  
 aktivitas operasi     233.015.065   416.953.888   operating activities 
                  

Arus kas dari aktivitas investasi:           Cash flows from investing activity: 
 Perolehan aset tetap  5   (28.165.000)  (10.850.620) Acquisition of fixed assets 
 Hasil penjualan aset tetap  5   4.500.000   -  Proceeds from sale of fixed assets 
                  

Arus kas neto yang digunakan           Net cash flows used in 
 untuk aktivitas investasi     (23.665.000)  (10.850.620) investing activities 
                  

Kenaikan (penurunan) neto          Net increase (decrease) in  
 kas dan kas di bank     209.350.065   406.103.268  cash and cash in banks 
 
Kas dan kas di bank pada          Cash and cash in banks 
 awal tahun      1.551.690.105   1.145.586.837  at beginning of year 
                  

Kas dan kas di bank pada           Cash and cash in banks 
 akhir tahun   4   1.761.040.170   1.551.690.105  at end of year 
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YAYASAN DANAMON PEDULI 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
    31 DECEMBER 2017 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 
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1. INFORMASI UMUM  1. GENERAL INFORMATION 
 

Yayasan Danamon Peduli (“Yayasan”) didirikan di 
Jakarta, Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2005 
berdasarkan Akta Notaris Putut Mahendra, SH. 
No. 05 tanggal 6 Oktober 2005. Akta pendirian ini 
disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. C.322.HT.01.02.TH 2006 tanggal 
17 Februari 2006 dan telah diumumkan dalam 
Tambahan No. 282/2006 pada lembaran Berita 
Negara No. 32 tanggal 21 April 2006. Yayasan 
memulai operasinya secara resmi pada tanggal  
17 Februari 2006.  

  Yayasan Danamon Peduli (the “Foundation”) was 
established in Jakarta, Indonesia on 
6 October 2005 based on Notarial Deed No. 05 of 
Putut Mahendra, SH. dated 6 October 2005. The 
deed of establishment was approved by the 
Ministry of Justice and Human Rights of The 
Republic of Indonesia in its Decision Letter 
No. C.322.HT.01.02.TH 2006 dated 17 February 2006 
and was published in Supplement No. 282/2006 of the 
State Gazette No. 32 dated 21 April 2006. The 
Foundation started its operation officially on 
17 February 2006. 

 
 Anggaran Dasar Yayasan telah diubah beberapa 

kali, perubahan terakhir dilakukan dengan Akta 
Notaris No. 28 tanggal 22 Desember 2017, dibuat 
dihadapan Irene Yulia, S.H.,  sehubungan 
dengan, antara lain perubahan Anggaran Dasar 
Yayasan meliputi perubahan kegiatan dan 
perubahan susunan Pengurus.  

  The Foundation’s Articles of Association have 
been amended several times, with the latest 
amendment effected by Notarial Deed No. 28 
dated 22 December 2017 of Irene Yulia, S.H., 
concerning among others, changes the Articles of 
Association which covered changes in activities 
and changes in personnel of management. 

 
Sesuai dengan pasal 3 dari perubahan terakhir 
Anggaran Dasar Yayasan, ruang lingkup kegiatan 
Yayasan meliputi:  

  According to article 3 of the latest amended 
Foundation’s Articles of Association, the 
Foundation’s scope of activities includes: 

 
i. Memberdayakan keberadaan pasar-pasar 

tradisional dan meningkatkan nilai kompetitif 
mereka dengan meningkatkan kebersihan 
dan kenyamanan tanpa dipungut biaya; 

 i. To utilise the traditional markets resources 
and improve competitive value through clean 
and comfort markets by giving assistance for 
free; 

 
ii. Melakukan kegiatan di bidang kemanusiaan 

melalui pemberian bantuan kepada korban 
akibat bencana/musibah; dan  

 ii. To conduct humanitarian activities through  
giving assistance to the victims of natural 
disaster; and 

 
iii. Berkontribusi langsung maupun tidak 

langsung pada pencapaian target nasional 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
melalui pemberdayaan masyarakat secara 
sosial dan ekonomi tanpa dipungut biaya. 

 iii. To contribute directly or indirectly to achieve 
national target of Sustainable Development 
Goals (SDGs) through empowerment of 
society via social and economic (without 
charge) means. 

 
 Kantor Yayasan beralamat di Menara Bank 

Danamon Lantai 21, Jl. Hajjah Rangkayo Rasuna 
Said Blok C No.10, Karet Setiabudi, Jakarta 
12940. 

 
 Sumbangan keuangan 
  
 Yayasan memperoleh sumbangan keuangan dari 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT.Adira 
Dinamika Multi Finance Tbk dalam mata uang 
Rupiah pada rekening bank yang dikhususkan 
untuk tujuan tersebut. 

 

  The Foundation’s office address is at Menara 
Bank Danamon 21st floor, Jl. Hajjah Rangkayo 
Rasuna Said Blok C No. 10, Karet Setiabudi, 
Jakarta 12940. 

 
 Financial contribution 
 
 The Foundation receives financial contributions 

from PT Bank Danamon Indonesia Tbk and 
PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk in 
Indonesian Rupiah through a bank account 
designated for that purpose.  
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1. INFORMASI UMUM  1. GENERAL INFORMATION 
 

Yayasan Danamon Peduli (“Yayasan”) didirikan di 
Jakarta, Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2005 
berdasarkan Akta Notaris Putut Mahendra, SH. 
No. 05 tanggal 6 Oktober 2005. Akta pendirian ini 
disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. C.322.HT.01.02.TH 2006 tanggal 
17 Februari 2006 dan telah diumumkan dalam 
Tambahan No. 282/2006 pada lembaran Berita 
Negara No. 32 tanggal 21 April 2006. Yayasan 
memulai operasinya secara resmi pada tanggal  
17 Februari 2006.  

  Yayasan Danamon Peduli (the “Foundation”) was 
established in Jakarta, Indonesia on 
6 October 2005 based on Notarial Deed No. 05 of 
Putut Mahendra, SH. dated 6 October 2005. The 
deed of establishment was approved by the 
Ministry of Justice and Human Rights of The 
Republic of Indonesia in its Decision Letter 
No. C.322.HT.01.02.TH 2006 dated 17 February 2006 
and was published in Supplement No. 282/2006 of the 
State Gazette No. 32 dated 21 April 2006. The 
Foundation started its operation officially on 
17 February 2006. 

 
 Anggaran Dasar Yayasan telah diubah beberapa 

kali, perubahan terakhir dilakukan dengan Akta 
Notaris No. 28 tanggal 22 Desember 2017, dibuat 
dihadapan Irene Yulia, S.H.,  sehubungan 
dengan, antara lain perubahan Anggaran Dasar 
Yayasan meliputi perubahan kegiatan dan 
perubahan susunan Pengurus.  

  The Foundation’s Articles of Association have 
been amended several times, with the latest 
amendment effected by Notarial Deed No. 28 
dated 22 December 2017 of Irene Yulia, S.H., 
concerning among others, changes the Articles of 
Association which covered changes in activities 
and changes in personnel of management. 

 
Sesuai dengan pasal 3 dari perubahan terakhir 
Anggaran Dasar Yayasan, ruang lingkup kegiatan 
Yayasan meliputi:  

  According to article 3 of the latest amended 
Foundation’s Articles of Association, the 
Foundation’s scope of activities includes: 

 
i. Memberdayakan keberadaan pasar-pasar 

tradisional dan meningkatkan nilai kompetitif 
mereka dengan meningkatkan kebersihan 
dan kenyamanan tanpa dipungut biaya; 

 i. To utilise the traditional markets resources 
and improve competitive value through clean 
and comfort markets by giving assistance for 
free; 

 
ii. Melakukan kegiatan di bidang kemanusiaan 

melalui pemberian bantuan kepada korban 
akibat bencana/musibah; dan  

 ii. To conduct humanitarian activities through  
giving assistance to the victims of natural 
disaster; and 

 
iii. Berkontribusi langsung maupun tidak 

langsung pada pencapaian target nasional 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
melalui pemberdayaan masyarakat secara 
sosial dan ekonomi tanpa dipungut biaya. 

 iii. To contribute directly or indirectly to achieve 
national target of Sustainable Development 
Goals (SDGs) through empowerment of 
society via social and economic (without 
charge) means. 

 
 Kantor Yayasan beralamat di Menara Bank 

Danamon Lantai 21, Jl. Hajjah Rangkayo Rasuna 
Said Blok C No.10, Karet Setiabudi, Jakarta 
12940. 

 
 Sumbangan keuangan 
  
 Yayasan memperoleh sumbangan keuangan dari 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT.Adira 
Dinamika Multi Finance Tbk dalam mata uang 
Rupiah pada rekening bank yang dikhususkan 
untuk tujuan tersebut. 

 

  The Foundation’s office address is at Menara 
Bank Danamon 21st floor, Jl. Hajjah Rangkayo 
Rasuna Said Blok C No. 10, Karet Setiabudi, 
Jakarta 12940. 

 
 Financial contribution 
 
 The Foundation receives financial contributions 

from PT Bank Danamon Indonesia Tbk and 
PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk in 
Indonesian Rupiah through a bank account 
designated for that purpose.  
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1. INFORMASI UMUM (lanjutan)  1. GENERAL INFORMATION (continued) 
 
Penggunaan sumbangan keuangan 
 
Yayasan bertanggung jawab atas pengeluaran 
sumbangan keuangan. Sumbangan dan bunga 
yang diperoleh dipergunakan untuk aktivitas 
Yayasan. 

   
Use of the financial contribution 
 
The Foundation is responsible for the 
disbursement of the financial contribution. The 
contribution as well as the interest received 
thereon are used for the Foundation’s activities. 

 
 Pembina, Pengawas, dan Pengurus dan jumlah 

karyawan 
 
 Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 

2016, Pembina, Pengawas, dan Pengurus 
Yayasan adalah sebagai berikut: 

  Trustees, Supervisors, and Management and 
total employees 

  
 As of 31 December 2017 and 2016, the 

Foundation’s Trustees, Supervisors, and 
Management were as follows: 

 
 
                 

       2017     2016 
             
 Pembina              The Trustees 
 Ketua    Bayu Krisnamurthi      Bayu Krisnamurthi   Chairman 
 Anggota    Lee Kwong Foo Edward    Lee Kwong Foo Edward Member 
 Anggota    Sng Seow Wah    Sng Seow Wah   Member 
 Anggota     Willy S. Dharma      Willy S. Dharma   Member 
 Anggota     Kartini Muljadi      Kartini Muljadi   Member 
 Anggota    Palgunadi T. Setyawan    Palgunadi T. Setyawan  Member 
    
 Pengawas              The Supervisors 
 Ketua     Manggi Taruna Habir    Manggi Taruna Habir    Chairman 
 Anggota    -      Muliadi Rahardja1   Member 
 Anggota    Michellina Triwardhany    Michellina Triwardhany   Member 
 Anggota    Made Sukada      Made Sukada    Member 
 Anggota     Herry Hykmanto      Herry Hykmanto   Member 
 Anggota      Rita Mirasari2      -    Member 
  
  
 Pengurus              The Management 
 Ketua Umum    Restu Pratiwi      Restu Pratiwi    General Chairperson 
 Ketua I    Swandajani Gunadi      Swandajani Gunadi   Chairperson I 
 Ketua II    Reza Pely Rusly      Reza Pely Rusly   Chairperson II 
 Bendahara Umum   Theresia Adriana Widjaja   Theresia Adriana Widjaja General Treasurer 
 Bendahara    Taufan Arijantono      Taufan Arijantono   Treasurer 
 Sekretaris Umum   Alexander C. Setjadi3    Alexander C. Setjadi   General Secretary 
 Sekretaris    Toni Darusman      Toni Darusman   Secretary 
 
 
 
 

1) Muliadi Rahardja mengundurkan diri dari Anggota Pengawas efektif pada 10 
April 2017. 

2) Rita Mirasari diangkat menjadi Anggota Pengawas efektif pada 22 
Desember 2017. 

3)  Alexander C. Setjadi mengajukan pengunduran diri pada 28 Februari 2018.  
 

 1) Resignation of Muliadi Rahardja as Members of The Board of Supervisors 
became effective on 10 April 2017. 

2) Rita Mirasari was appointed Member of the Board of Supervisors on 
22 December 2017. 

3)  Alexander C. Setjadi proposed his resignation on 28 February 2018.  

 Pada tanggal 31 Desember 2017, Yayasan 
memiliki karyawan sejumlah 12 orang (2016: 
12 orang) (tidak diaudit). 

 
 Persetujuan dan penyelesaian laporan 

keuangan 
 
Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas 
penyusunan laporan keuangan yang telah 
diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada 
tanggal 13 April 2018. 

 

 
 
 
 

 As of 31 December 2017, the Foundation has a 
total of 12 employees (2016: 12 employees) 
(unaudited). 

  
 Approval and completion of the financial 

statement 
 
The Management of Foundation is responsible for 
the preparation of the financial statements which 
were completed and authorized for issue on 
13 April 2018. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING   2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES 

 
 Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting 

yang diterapkan dalam penyusunan laporan 
keuangan Yayasan. 

  Presented below are the significant accounting 
policies applied in the preparation of the financial 
statements of the Foundation. 

 
a. Pernyataan Kepatuhan   a. Statement of Compliance 

 
Laporan keuangan telah disusun dan 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia yang mencakup 
Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan 
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia.  

 The financial statements were prepared in 
accordance with Indonesian Financial 
Accounting Standards which comprise the 
Statements and Interpretations issued by the 
Board of Financial Accounting Standards of 
the Indonesian Institute of Accountants. 

 
 b. Dasar penyusunan laporan keuangan   b. Basis of preparation of the financial 

statements 
 

 Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, 
disusun berdasarkan konsep nilai historis dan 
dasar akrual, kecuali dinyatakan khusus. 

 

  The financial statements, except for the 
statement of cash flows, were prepared on the 
accrual basis and under the historical cost 
concept, unless otherwise specified 

 
 

 Laporan arus kas menyajikan penerimaan 
dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan 
menjadi aktivitas operasi, investasi, dan 
pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi 
disusun dengan menggunakan metode tidak 
langsung. 

  The statement of cash flows presents cash 
receipt and payments classified into 
operating, investing, and financing activities. 
The cash flows from operating activities are 
presented using the indirect method.  

 
Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, 
estimasi, dan asumsi yang memengaruhi:  

  The preparation of financial statements in 
conformity with Indonesian Financial 
Accounting Standards requires the use of 
judgements, estimates, and assumptions that 
affect: 

 
1. nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan 

dan pengungkapan atas aset dan 
liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan 
keuangan; 

 1. the reported amounts of assets and 
liabilities and disclosure of contingent 
assets and liabilities at the date of the 
financial statements; 

 
2. jumlah pendapatan dan beban selama 

tahun pelaporan. 
 2. the reported amounts of income and 

expenses during the reporting year. 
 

 Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan 
pengetahuan terbaik Pengurus atas kejadian 
dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin 
berbeda dengan jumlah yang diestimasi 
semula. 

  Although these estimates are based on the 
Management’s best knowledge of current 
events and activities, actual results may differ 
from those estimates. 

 
Laporan keuangan disajikan sesuai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(“PSAK”) No. 45 (Revisi 2011), “Pelaporan 
Keuangan Entitas Nirlaba”, yang dikeluarkan 
oleh Dewan Stándar Akuntansi Keuangan dari 
Institut Akuntan Indonesia. Laporan keuangan 
termasuk laporan posisi keuangan, laporan 
aktivitas, dan laporan arus kas. Jumlah untuk 
setiap jenis aset neto (dibatasi secara 
permanen, dibatasi sementara, dan tidak 
dibatasi) dilaporkan berdasarkan ada atau 
tidaknya batasan yang ditetapkan oleh 
pemberi dana. 
 
 
Seluruh angka dalam laporan keuangan ini 
dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan 
secara khusus. 

  The financial statements are presented in 
accordance with the Statement of Financial 
Accounting Standards (“PSAK”) No. 45            
(Revised 2011), “Financial Reporting for Non 
Profit Entity”, issued by the Board of Financial 
Accounting Standards of the Indonesian 
Institute of Accountants. The financial 
statements include statement of financial 
position, statement of activities, and statement 
of cash flows. The amount for each class of 
net assets (permanently restricted, 
temporarily restricted, and unrestricted) is 
reported based on the existence or absence 
of donor-imposed restrictions.  

 
Amounts in these financial statements are 
stated in Rupiah, unless otherwise stated. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING   2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES 

 
 Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting 

yang diterapkan dalam penyusunan laporan 
keuangan Yayasan. 

  Presented below are the significant accounting 
policies applied in the preparation of the financial 
statements of the Foundation. 

 
a. Pernyataan Kepatuhan   a. Statement of Compliance 

 
Laporan keuangan telah disusun dan 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia yang mencakup 
Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan 
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia.  

 The financial statements were prepared in 
accordance with Indonesian Financial 
Accounting Standards which comprise the 
Statements and Interpretations issued by the 
Board of Financial Accounting Standards of 
the Indonesian Institute of Accountants. 

 
 b. Dasar penyusunan laporan keuangan   b. Basis of preparation of the financial 

statements 
 

 Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, 
disusun berdasarkan konsep nilai historis dan 
dasar akrual, kecuali dinyatakan khusus. 

 

  The financial statements, except for the 
statement of cash flows, were prepared on the 
accrual basis and under the historical cost 
concept, unless otherwise specified 

 
 

 Laporan arus kas menyajikan penerimaan 
dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan 
menjadi aktivitas operasi, investasi, dan 
pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi 
disusun dengan menggunakan metode tidak 
langsung. 

  The statement of cash flows presents cash 
receipt and payments classified into 
operating, investing, and financing activities. 
The cash flows from operating activities are 
presented using the indirect method.  

 
Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, 
estimasi, dan asumsi yang memengaruhi:  

  The preparation of financial statements in 
conformity with Indonesian Financial 
Accounting Standards requires the use of 
judgements, estimates, and assumptions that 
affect: 

 
1. nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan 

dan pengungkapan atas aset dan 
liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan 
keuangan; 

 1. the reported amounts of assets and 
liabilities and disclosure of contingent 
assets and liabilities at the date of the 
financial statements; 

 
2. jumlah pendapatan dan beban selama 

tahun pelaporan. 
 2. the reported amounts of income and 

expenses during the reporting year. 
 

 Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan 
pengetahuan terbaik Pengurus atas kejadian 
dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin 
berbeda dengan jumlah yang diestimasi 
semula. 

  Although these estimates are based on the 
Management’s best knowledge of current 
events and activities, actual results may differ 
from those estimates. 

 
Laporan keuangan disajikan sesuai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(“PSAK”) No. 45 (Revisi 2011), “Pelaporan 
Keuangan Entitas Nirlaba”, yang dikeluarkan 
oleh Dewan Stándar Akuntansi Keuangan dari 
Institut Akuntan Indonesia. Laporan keuangan 
termasuk laporan posisi keuangan, laporan 
aktivitas, dan laporan arus kas. Jumlah untuk 
setiap jenis aset neto (dibatasi secara 
permanen, dibatasi sementara, dan tidak 
dibatasi) dilaporkan berdasarkan ada atau 
tidaknya batasan yang ditetapkan oleh 
pemberi dana. 
 
 
Seluruh angka dalam laporan keuangan ini 
dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan 
secara khusus. 

  The financial statements are presented in 
accordance with the Statement of Financial 
Accounting Standards (“PSAK”) No. 45            
(Revised 2011), “Financial Reporting for Non 
Profit Entity”, issued by the Board of Financial 
Accounting Standards of the Indonesian 
Institute of Accountants. The financial 
statements include statement of financial 
position, statement of activities, and statement 
of cash flows. The amount for each class of 
net assets (permanently restricted, 
temporarily restricted, and unrestricted) is 
reported based on the existence or absence 
of donor-imposed restrictions.  

 
Amounts in these financial statements are 
stated in Rupiah, unless otherwise stated. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
c. Instrumen keuangan  c. Financial instruments 
   

Yayasan mengklasifikasikan instrumen 
keuangan dalam bentuk aset keuangan dan 
liabilitas keuangan. 

 The Foundation classifies its financial 
instruments into financial assets and financial 
liabilities. 

   
Aset keuangan   Financial assets 

   
Yayasan mengklasifikasikan aset keuangan 
hanya dalam kategori aset keuangan yang 
diukur pada saat pengakuan awal 

 The Foundation classified its financial assets 
in the category of financial assets measured at 
initial recognition. 
 

(i) Pinjaman yang diberikan dan piutang 
 

Pinjaman yang diberikan dan piutang 
adalah aset keuangan nonderivatif dengan 
pembayaran yang tetap atau dapat 
ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi 
harga di pasar aktif. Pinjaman yang 
diberikan dan piutang dimasukkan sebagai 
aset lancar, kecuali jika jatuh temponya 
melebihi 12 bulan setelah akhir periode 
pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan 
piutang dimasukkan sebagai aset tidak 
lancar. Pinjaman yang diberikan dan 
piutang Yayasan terdiri dari “kas dan 
setara kas” dan “aset lain-lain”. 

 (i) Loan and receivables 
 

Loans and receivables are non-derivative 
financial assets with fixed or determinable 
payments that are not quoted in an active 
market. They are included in current 
assets, except for maturities greater than 
12 months after the end of reporting 
period. These are classified as non-current 
assets. The Foundation’s loan and 
receivables comprise of “cash and cash 
equivalents” and “other assets”. 

 

 
Liabilitas keuangan  Financial liabilities 

   
Yayasan mengklasifikasikan liabilitas 
keuangan hanya dalam kategori liabilitas 
keuangan yang diukur dengan biaya 
perolehan diamortisasi.  

 

 The Foundation classified its financial 
liabilities in the category of financial liabilities 
measured at amortised cost.  
 
 

Penghentian pengakuan  Derecognition 
   

Penghentian pengakuan aset keuangan 
dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas 
yang berasal dari aset keuangan tersebut 
berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut 
telah ditransfer dan secara substansial 
seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan 
aset tersebut telah ditransfer. Liabilitas 
keuangan dihentikan pengakuannya ketika 
liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau 
kadaluwarsa. 

 Financial assets are derecognised when the 
contractual rights to receive the cash flows 
from these assets have ceased to exist or the 
assets have been transferred and 
substantially all the risks and rewards of 
ownership of the assets are also transferred. 
Financial liabilities are derecognised when 
they have been redeemed or otherwise 
extinguished. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
c. Instrumen keuangan (lanjutan)  c. Financial instruments (continued) 

 
Saling hapus 
 
Aset keuangan dan liabilitas keuangan 
disalinghapuskan dan jumlah netonya 
disajikan pada laporan posisi keuangan jika, 
dan hanya jika Yayasan memiliki hak yang 
berkekuatan hukum untuk melakukan saling 
hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut 
dan adanya maksud untuk menyelesaikan 
secara neto, atau untuk merealisasikan aset 
dan menyelesaikan liabilitas secara 
bersamaan. Hak berkekuatan hukum tersebut 
haruslah tidak bergantung pada kondisi masa 
depan dan hak tersebut harus dapat tetap 
didapatkan dalam kondisi bisnis normal dan 
dalam hal terjadinya kegagalan, 
ketidakmampuan membayar maupun 
kebangkrutan dari perseroan ataupun pihak 
rekanan. 

 Offsetting 
 
Financial assets and liabilities are offset and 
the net amount is presented in the statements 
of financial position when, and only when the 
Foundation has a legal enforceable right to 
offset the recognised amounts and there is an 
intention to settle on a net basis, or realise the 
assets and settle the liabilities simultaneously. 
The legally enforceable right must not be 
contingent on future events and must be 
enforceable in the normal course of business 
and in the event of default, insolvency or 
bankruptcy of the company or the 
counterparty. 

 
Klasifikasi instrumen keuangan 

  
Classification of financial instruments 

   
Yayasan mengklasifikasikan instrumen 
keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang 
mencerminkan sifat dari informasi dan 
mempertimbangkan karakteristik dari 
instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

 The Foundation classifies the financial 
instruments into classes that reflects the 
nature of information and take into account the 
characteristic of those financial instruments. 
The classification can be seen in the table 
below: 

 

Kategori/Categories Golongan/ 
Classes 

 
Sub - golongan/ 
Sub – classes 

 

Aset keuangan/ 
Financial 
assets 

Pinjaman yang diberikan dan 
piutang/Loan and receivables 

Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents 

Aset lain-lain/Other asset 

Liabilitas 
keuangan/ 
Financial 
liabilities 

Liabilitas keuangan yang diukur 
dengan nilai perolehan yang 
diamortisasi/Financial liabilities 
measured at amortised cost 

Utang lain-lain/Other payables 

Beban yang masih harus dibayar/Accrued  expenses 

 
 

d. Kas dan setara kas  d. Cash and cash equivalents 
   

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di 
bank, yang tidak dibatasi penggunaannya dan 
tidak digunakan sebagai jaminan atas 
pinjaman. 

 Cash and cash equivalents include cash on 
hand and cash in banks, which are not 
restricted and pledged as collateral for any 
borrowing. 

   
Pada laporan arus kas, kas dan setara kas 
mencakup kas dan investasi likuid jangka 
pendek lainnya dengan yang jatuh tempo 
dalam waktu tiga bulan atau kurang. 

 In the statement of cash flows, cash and cash 
equivalents includes cash in hand and other 
short-term highly liquid investments with 
original maturities of three months or less. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
c. Instrumen keuangan (lanjutan)  c. Financial instruments (continued) 

 
Saling hapus 
 
Aset keuangan dan liabilitas keuangan 
disalinghapuskan dan jumlah netonya 
disajikan pada laporan posisi keuangan jika, 
dan hanya jika Yayasan memiliki hak yang 
berkekuatan hukum untuk melakukan saling 
hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut 
dan adanya maksud untuk menyelesaikan 
secara neto, atau untuk merealisasikan aset 
dan menyelesaikan liabilitas secara 
bersamaan. Hak berkekuatan hukum tersebut 
haruslah tidak bergantung pada kondisi masa 
depan dan hak tersebut harus dapat tetap 
didapatkan dalam kondisi bisnis normal dan 
dalam hal terjadinya kegagalan, 
ketidakmampuan membayar maupun 
kebangkrutan dari perseroan ataupun pihak 
rekanan. 

 Offsetting 
 
Financial assets and liabilities are offset and 
the net amount is presented in the statements 
of financial position when, and only when the 
Foundation has a legal enforceable right to 
offset the recognised amounts and there is an 
intention to settle on a net basis, or realise the 
assets and settle the liabilities simultaneously. 
The legally enforceable right must not be 
contingent on future events and must be 
enforceable in the normal course of business 
and in the event of default, insolvency or 
bankruptcy of the company or the 
counterparty. 

 
Klasifikasi instrumen keuangan 

  
Classification of financial instruments 

   
Yayasan mengklasifikasikan instrumen 
keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang 
mencerminkan sifat dari informasi dan 
mempertimbangkan karakteristik dari 
instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

 The Foundation classifies the financial 
instruments into classes that reflects the 
nature of information and take into account the 
characteristic of those financial instruments. 
The classification can be seen in the table 
below: 

 

Kategori/Categories Golongan/ 
Classes 

 
Sub - golongan/ 
Sub – classes 

 

Aset keuangan/ 
Financial 
assets 

Pinjaman yang diberikan dan 
piutang/Loan and receivables 

Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents 

Aset lain-lain/Other asset 

Liabilitas 
keuangan/ 
Financial 
liabilities 

Liabilitas keuangan yang diukur 
dengan nilai perolehan yang 
diamortisasi/Financial liabilities 
measured at amortised cost 

Utang lain-lain/Other payables 

Beban yang masih harus dibayar/Accrued  expenses 

 
 

d. Kas dan setara kas  d. Cash and cash equivalents 
   

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di 
bank, yang tidak dibatasi penggunaannya dan 
tidak digunakan sebagai jaminan atas 
pinjaman. 

 Cash and cash equivalents include cash on 
hand and cash in banks, which are not 
restricted and pledged as collateral for any 
borrowing. 

   
Pada laporan arus kas, kas dan setara kas 
mencakup kas dan investasi likuid jangka 
pendek lainnya dengan yang jatuh tempo 
dalam waktu tiga bulan atau kurang. 

 In the statement of cash flows, cash and cash 
equivalents includes cash in hand and other 
short-term highly liquid investments with 
original maturities of three months or less. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
e. Aset tetap  e. Fixed assets 

 

 Semua aset tetap awalnya diakui sebesar 
biaya perolehan, yang terdiri atas harga 
perolehan dan biaya-biaya tambahan yang 
dapat diatribusikan langsung untuk membawa 
aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan 
supaya aset tersebut siap digunakan sesuai 
dengan maksud Pengurus. 

  All fixed assets are initially recognised at cost, 
which comprises its purchase price and any 
costs directly attributable in bringing the asset 
to the location and condition necessary for it 
to be capable of operating in the manner 
intended by the Management. 

 
 Setelah pengakuan awal, aset tetap 

dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi 
akumulasi penyusutan.  

  Subsequent to initial recognition, fixed assets 
are carried at cost less any subsequent 
accumulated depreciation. 

 
 Penyusutan aset dimulai pada saat aset 

tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud 
penggunaannya dan dihitung dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan 
estimasi umur manfaat ekonomis sebagai 
berikut:  

  Depreciation of an asset starts when it is 
available for use and is computed using the 
straight-line method based on the estimated 
useful lives of the assets as follows: 

 

 Tahun/Years  
   
     Perabotan 4 Furnitures 
     Komputer 4 Computers 

Peralatan 4 Equipments 
Renovasi bangunan 5 Building renovations 

   
 

 Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau 
dijual, maka harga perolehan dan akumulasi 
penyusutannya dikeluarkan dari laporan 
posisi keuangan dan keuntungan atau 
kerugian yang terjadi diakui dalam laporan 
aktivitas tahun berjalan. 

  When fixed assets are retired or otherwise 
disposed of, their costs and the related 
accumulated depreciation are removed from 
the statement of financial position and the 
resulting gains or losses are recognized in the 
current year’s statement of activities. 

 
 Beban perbaikan dan pemeliharaan 

dibebankan ke dalam laporan aktivitas pada 
saat terjadinya. Pengeluaran yang 
memperpanjang masa manfaat aset atau 
yang memberikan tambahan manfaat 
ekonomis dikapitalisasi pada aset yang 
bersangkutan dan disusutkan sepanjang sisa 
manfaat aset tetap terkait. 

  The cost of maintenance and repairs is 
charged to the statement of activities as the 
expense incurred. Expenditures which extend 
the future life of assets or provide further 
economic benefits are capitalised to the 
related assets and depreciated over the 
remaining useful life of the related asset. 

 
 

 Nilai yang dapat diperoleh kembali atas aset 
diestimasi apabila terdapat peristiwa atau 
perubahan keadaan yang mengindikasikan 
bahwa nilai perolehan mungkin tidak 
sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Apabila 
terjadi penurunan nilai aset, maka kerugian 
atas penurunan nilai aset diakui pada laporan 
aktivitas tahun berjalan.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  The recoverable amount of an asset is 
estimated whenever events or changes in 
circumstances indicate that its carrying 
amount may not be fully recoverable. 
Impairment in asset value, if any, is 
recognised as loss in the current year’s 
statement of activities. 
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2.   IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan)  

 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
f. Beban dibayar dimuka   f. Prepaid expenses  
   

Beban dibayar dimuka diamortisasi dan 
dibebankan selama masa manfaat masing-
masing biaya dengan menggunakan metode 
garis lurus. 

 Prepaid expenses are amortised and charged 
as an expense over the periods of benefit 
using the straight-line method. 

   
g. Perpajakan   g. Taxation  

 
 Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan 

taksiran penghasilan kena pajak tahun 
berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan 
diakui atas perbedaan temporer antara aset 
dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk 
tujuan perpajakan pada setiap tanggal 
pelaporan. Manfaat pajak di masa 
mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang 
belum digunakan, juga diakui sejauh besar 
kemungkinan realisasi atas manfaat pajak 
tersebut. 

  Current tax expense is provided based on the 
estimated taxable income for the year. 
Deferred tax assets and liabilities are 
recognised for temporary differences between 
the financial and the tax bases of assets and 
liabilities at each reporting date. Future tax 
benefits, such as the carry-forward of unused 
tax losses, are also recognised to the extent 
that realisation of such benefits is probable. 

 
 Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur 

berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan 
digunakan pada periode ketika aset direalisasi 
atau ketika liabilitas dilunasi, berdasarkan tarif 
pajak (dan peraturan perpajakan) yang 
berlaku atau secara substansial telah 
diberlakukan pada tanggal laporan posisi 
keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan 
liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan 
oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada 
laporan aktivitas tahun berjalan kecuali untuk 
transaksi-transaksi yang sebelumnya telah 
langsung dibebankan atau dikreditkan ke 
ekuitas. 

  Deferred tax assets and liabilities are 
measured at the tax rates that are expected to 
apply to the period when the asset is realized 
or the liability is settled, based on tax rates 
(and tax laws) that have been enacted or 
substantively enacted at the statement of 
financial position date. Changes in the 
carrying amount of deferred tax assets and 
liabilities due to a change in tax rates is 
charged to current year’s statement of 
activities, except to the extent that it relates to 
items previously charged or credited to equity. 

 
 Perubahan terhadap kewajiban perpajakan 

diakui saat surat ketetapan pajak diterima 
atau, jika Yayasan mengajukan keberatan, 
pada saat keputusan atas keberatan tersebut 
telah ditetapkan. 

  Amendments to tax obligations are recorded 
when an assessment is received or, if 
appealed against by the Foundation, when the 
result of the appeal is determined. 
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2.   IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan)  

 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
f. Beban dibayar dimuka   f. Prepaid expenses  
   

Beban dibayar dimuka diamortisasi dan 
dibebankan selama masa manfaat masing-
masing biaya dengan menggunakan metode 
garis lurus. 

 Prepaid expenses are amortised and charged 
as an expense over the periods of benefit 
using the straight-line method. 

   
g. Perpajakan   g. Taxation  

 
 Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan 

taksiran penghasilan kena pajak tahun 
berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan 
diakui atas perbedaan temporer antara aset 
dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk 
tujuan perpajakan pada setiap tanggal 
pelaporan. Manfaat pajak di masa 
mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang 
belum digunakan, juga diakui sejauh besar 
kemungkinan realisasi atas manfaat pajak 
tersebut. 

  Current tax expense is provided based on the 
estimated taxable income for the year. 
Deferred tax assets and liabilities are 
recognised for temporary differences between 
the financial and the tax bases of assets and 
liabilities at each reporting date. Future tax 
benefits, such as the carry-forward of unused 
tax losses, are also recognised to the extent 
that realisation of such benefits is probable. 

 
 Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur 

berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan 
digunakan pada periode ketika aset direalisasi 
atau ketika liabilitas dilunasi, berdasarkan tarif 
pajak (dan peraturan perpajakan) yang 
berlaku atau secara substansial telah 
diberlakukan pada tanggal laporan posisi 
keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan 
liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan 
oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada 
laporan aktivitas tahun berjalan kecuali untuk 
transaksi-transaksi yang sebelumnya telah 
langsung dibebankan atau dikreditkan ke 
ekuitas. 

  Deferred tax assets and liabilities are 
measured at the tax rates that are expected to 
apply to the period when the asset is realized 
or the liability is settled, based on tax rates 
(and tax laws) that have been enacted or 
substantively enacted at the statement of 
financial position date. Changes in the 
carrying amount of deferred tax assets and 
liabilities due to a change in tax rates is 
charged to current year’s statement of 
activities, except to the extent that it relates to 
items previously charged or credited to equity. 

 
 Perubahan terhadap kewajiban perpajakan 

diakui saat surat ketetapan pajak diterima 
atau, jika Yayasan mengajukan keberatan, 
pada saat keputusan atas keberatan tersebut 
telah ditetapkan. 

  Amendments to tax obligations are recorded 
when an assessment is received or, if 
appealed against by the Foundation, when the 
result of the appeal is determined. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan)  

 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
h. Pendapatan dan beban   h. Income and expenses  

 

Sumbangan yang tidak terikat    Unrestricted contributions 
 

 Sumbangan yang tidak terikat adalah 
sumbangan dari PT Bank Danamon Indonesia 
Tbk dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
yang diakui sebagai pendapatan pada laporan 
aktivitas pada periode diterimanya 
sumbangan tersebut oleh Yayasan. 

  Unrestricted contributions are contributions 
from PT Bank Danamon Indonesia Tbk and  
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk which 
are recognized as income in the statement of 
activities in the period of which these 
contributions are received by the Foundation. 

 
 Sumbangan terikat sementara     Temporarily restricted contributions  

 

 Sumbangan terikat sementara adalah 
sumbangan yang diperoleh dari PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk untuk mendukung 
proyek-proyek atau aktivitas tertentu yang 
disetujui oleh PT Bank Danamon Indonesia 
Tbk dan Yayasan. 

  Temporarily restricted contributions are 
contributions received from PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk in support of specific 
projects or activities as mutually agreed by PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk and the 
Foundation. 

 
 Sumbangan terikat sementara dicatat sebagai 

pendapatan ditangguhkan pada saat 
diterimanya dan kemudian diakui sebagai 
pendapatan jika proyek-proyek atau aktivitas 
terkait yang telah disetujui bersama dan 
diperuntukkan oleh sumbangan terikat 
tersebut telah dilaksanakan, yaitu pada saat 
beban-beban yang berkaitan dengan proyek-
proyek atau aktivitas tersebut telah terjadi. 

  Temporarily restricted contributions are 
recorded as deferred income upon receipts 
and then recognized as income to the extent 
that the related projects or activities agreed by 
both parties and appropriated from the 
temporarily restricted contributions have been 
executed, which is at the time the related 
expenses have been incurred. 

 
i. Transaksi dengan pihak berelasi   i. Transaction with related parties 
   

Yayasan melakukan transaksi dengan pihak 
berelasi. Definisi dari pihak-pihak berelasi 
sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2015) 
“Pengungkapan Pihak-pihak berelasi”. yang 
dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah 
orang atau entitas yang berelasi dengan 
entitas pelapor sebagai berikut: 

 The Foundation has transactions with related 
parties. The definition of related parties used 
is in accordance with the SFAS 7 (revised 
2015) “Related Party Disclosures”, the 
meaning of related party is a person or entity 
that is related to a reporting entity as follow: 

   
a.  Orang atau anggota keluarga terdekatnya 

berelasi dengan entitas pelapor jika orang 
tersebut: 

 a. A person or a close member of that 
person’s family is related to a reporting 
entity if that person: 

i. memiliki pengendalian atau 
pengendalian bersama terhadap 
entitas pelapor; 

 i. has control or joint control over the                                    
reporting entity; 

ii. memiliki pengaruh signifikan 
terhadap entitas pelapor; atau 

 ii. has significant influence over the                                       
reporting entity; or 

iii. personal manajemen kunci entitas 
pelapor atau entitas induk pelapor; 

 iii. is member of the key management                                    
personel of the reporting entity of a                                 
parent of the reporting entity; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 Yayasan Danamon Peduli128

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN  DEWAN  
PEMBINA DAN 
PENGELOLA

PROFIL KAMI TENTANG  LAPORAN STRATEGI  
KEBERLANJUTAN

ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN  KINERJA

TATA KELOLA  YAYASAN  
BERKUALITAS

RENCANA  KE DEPAN

YAYASAN DANAMON PEDULI 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
    31 DECEMBER 2017 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 
   

 
Halaman - 12 - Page 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan)  

 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
i. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)   i. Transaction with related parties (continued) 

 
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas 

pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai 
berikut: 

 b. An entity is related to a reporting entity if 
any of the following conditions applies: 

i. entitas dan entitas pelapor adalah 
anggota dari kelompok usaha yang 
sama (artinya entitas induk, entitas 
anak dan entitas anak berikutnya 
terkait dengan entitas lain); 

 i. the entity and the reporting entity are 
members of the same the Company 
(which means that each parent, 
subsidiary and fellow subsidiary is 
related to the others); 

ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi 
atau ventura bersama bagi entitas 
lain (atau entitas asosiasi atau 
ventura bersama yang merupakan 
anggota suatu kelompok usaha, 
dimana entitas lain tersebut 
anggotanya); 

 ii. one entity is an associate or joint 
venture of the other entity (or an 
associate or joint venture of member 
of a company of which the other 
entity is a member); 

iii. kedua entitas tersebut adalah 
ventura bersama dari pihak ketiga 
yang sama; 

 iii. both entities are joint ventures of the 
same third party; 

iv. suatu entitas adalah ventura 
bersama dari entitas ketiga dan 
entitas yang lain adalah entitas 
asosiasi dari entitas ketiga; 

 iv. one entity is a joint venture of a third 
entity and the other entity is an 
associate of the third entity; 

v. entitas tersebut adalah suatu 
program imbalan pasca kerja untuk 
imbalan kerja dari suatu entitas 
pelapor atau entitas yang terkait  
dengan entitas pelapor; 

 v. the entity is a post-employment 
benefit plan or the benefit of 
employees of either the reporting 
entity or an entity related to the 
reporting entity; 

vi. entitas yang dikendalikan atau 
dikendalikan bersama oleh orang 
yang diidentifikasi dalam butir (a); 

 vi. the entity controlled or jointly 
controlled by a person identified in 
(a); 

vii. orang yang diidentifikasi, dalam 
butir (a) (i) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap entitas atau 
anggota manajemen kunci entitas 
(atau entitas induk dari entitas). 

 vii. a person identified in (a) (i) has 
significant influence over the entity or 
is a member of the key management 
personel of the entity (or of a parent 
of the entity). 

   

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak 
berelasi diungkapkan pada Catatan 13. 

 The nature of transactions and balances of 
accounts with related parties are disclosed in 
the Note 13.   
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan)  

 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
i. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)   i. Transaction with related parties (continued) 

 
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas 

pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai 
berikut: 

 b. An entity is related to a reporting entity if 
any of the following conditions applies: 

i. entitas dan entitas pelapor adalah 
anggota dari kelompok usaha yang 
sama (artinya entitas induk, entitas 
anak dan entitas anak berikutnya 
terkait dengan entitas lain); 

 i. the entity and the reporting entity are 
members of the same the Company 
(which means that each parent, 
subsidiary and fellow subsidiary is 
related to the others); 

ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi 
atau ventura bersama bagi entitas 
lain (atau entitas asosiasi atau 
ventura bersama yang merupakan 
anggota suatu kelompok usaha, 
dimana entitas lain tersebut 
anggotanya); 

 ii. one entity is an associate or joint 
venture of the other entity (or an 
associate or joint venture of member 
of a company of which the other 
entity is a member); 

iii. kedua entitas tersebut adalah 
ventura bersama dari pihak ketiga 
yang sama; 

 iii. both entities are joint ventures of the 
same third party; 

iv. suatu entitas adalah ventura 
bersama dari entitas ketiga dan 
entitas yang lain adalah entitas 
asosiasi dari entitas ketiga; 

 iv. one entity is a joint venture of a third 
entity and the other entity is an 
associate of the third entity; 

v. entitas tersebut adalah suatu 
program imbalan pasca kerja untuk 
imbalan kerja dari suatu entitas 
pelapor atau entitas yang terkait  
dengan entitas pelapor; 

 v. the entity is a post-employment 
benefit plan or the benefit of 
employees of either the reporting 
entity or an entity related to the 
reporting entity; 

vi. entitas yang dikendalikan atau 
dikendalikan bersama oleh orang 
yang diidentifikasi dalam butir (a); 

 vi. the entity controlled or jointly 
controlled by a person identified in 
(a); 

vii. orang yang diidentifikasi, dalam 
butir (a) (i) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap entitas atau 
anggota manajemen kunci entitas 
(atau entitas induk dari entitas). 

 vii. a person identified in (a) (i) has 
significant influence over the entity or 
is a member of the key management 
personel of the entity (or of a parent 
of the entity). 

   

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak 
berelasi diungkapkan pada Catatan 13. 

 The nature of transactions and balances of 
accounts with related parties are disclosed in 
the Note 13.   
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan)  

 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
j. Perubahan kebijakan akuntansi dan 

pengungkapan  
 j. Changes in accounting policies and 

disclosure 
   

 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 
Indonesia (“DSAK-IAI”) telah menerbitkan 
standar baru amandemen dan interpretasi 
yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 
2017 (kecuali dinyatakan lain) sebagai 
berikut: 

 

a. Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan 
keuangan”; 

b. PSAK 3 “Laporan keuangan interim”; 
c. PSAK 24 “Imbalan kerja”; 
d. Amandemen PSAK 58 “Aset Tidak 

Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan 
Operasi yang Dihentikan”; 

e. Amandemen PSAK 60 “Instrumen 
keuangan: Pengungkapan”;dan 

f. ISAK 32 “Definisi dan hierarki standar 
akuntansi keuangan”. 
 
 

 Amandemen atas standar dan interpretasi 
tersebut di atas tidak menghasilkan 
perubahan kebijakan akuntansi Yayasan dan 
tidak memiliki dampak yang signifikan 
terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun 
berjalan atau tahun sebelumnya. 

  Financial Accounting Standard Board of 
Indonesia Institute of Accounting (“DSAK-IAI”) 
has issued the following new standards, 
amendments and interpretation which are 
effective as at 1 January 2017 (unless 
otherwise stated) as follows: 

 

a. Amendment of SFAS 1 “Presentation of 
financial statement”; 

b. SFAS 3 “Interim financial statements”; 
c. SFAS 24 “Employee benefit”; 
d. Amendment of SFAS 58 “Non-Current 

Assets Held for Sale and Discontinued 
Operation”; 

e. Amendment of SFAS 60 “Financial 
instrument: Disclosure”;and 

f. ISFAS 32 “Interpretation on definition 
and hierarchy of financial accounting 
standards” 

 
 The above amendments of standards and 

interpretations do not result in change of 
Foundation’s accounting policy and had no 
significant effect on the amounts reported for 
current or prior financial years. 

 
 
3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 

YANG PENTING   
 3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND 

JUDGEMENTS 
 

Penyusunan laporan keuangan Yayasan 
mengharuskan Pengurus untuk membuat 
pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang 
memengaruhi jumlah yang dilaporkan atas 
pendapatan, beban, aset, dan liabilitas, serta 
pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada 
akhir periode pelaporan. Walaupun estimasi ini 
dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik 
Pengurus atas kejadian dan tindakan saat ini, 
hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang 
diestimasi semula.  

 The preparation of the Foundation’s financial 
statements requires the Management to make 
judgments, estimates, and assumptions that effect 
the reported amounts of revenues, expenses, 
assets and liabilities, and the disclosure of 
contingent liabilites at the end of the reporting 
period. Although these estimates are based on the 
Management’s best knowledge of current events 
and activities, actual results may differ from those 
estimates. 

 
Asumsi utama untuk masa depan dan sumber 
utama ketidakpastian estimasi lainnya pada 
tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan 
dalam menyebabkan penyesuaian yang material 
terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk 
tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. 
Yayasan mendasarkan asumsi dan estimasinya 
pada parameter yang tersedia pada saat laporan 
keuangan disusun. Asumsi dan situasi saat ini 
mengenai perkembangan masa depan mungkin 
berubah akibat perubahan pasar atau situasi 
diluar kendali Yayasan. Perubahan tersebut 
dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat 
terjadinya.    

  
The key assumptions concerning the future and 
other key sources of estimation uncertainty at the 
reporting date that have a significant risk of 
causing a material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities within the next 
financial year are disclosed below. The 
Foundation based its assumption and estimates 
on available paramaters when the financial 
statements were prepared. Existing circumstances 
and assumptions about future developments may 
change due to market changes or circumstances 
arising beyond the control of the Foundation. Such 
changes are reflected in the assumptions when 
they occur.  
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3.  ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING (lanjutan)  

 3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND 
JUDGEMENTS (continued) 

 
Aset pajak tangguhan  Deferred tax assets 

 
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak 
penghasilan terpulihkan (recoverable) pada 
periode mendatang sebagai akibat perbedaan 
temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi 
Pengurus diperlukan untuk menentukan jumlah 
aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai 
dengan waktu yang tepat dan laba fiskal di masa 
mendatang. 

 Deferred tax assets are recognised for the future 
recoverable taxable income arising from 
temporary difference. The Management 
judgement is required to determine the amount of 
deferred tax assets that can be recognised, based 
on the likely timing on future taxable profits. 

 
 
 
4. KAS DAN KAS DI BANK   4. CASH AND CASH IN BANK  

    
    2017    2016   
           

Kas    5.000.000   5.000.000  Cash on hand 
Kas di bank   1.756.040.170   1.546.690.105  Cash in bank 
           

     1.761.040.170   1.551.690.105   
           

 
 
 
5. ASET TETAP   5. FIXED ASSETS  
 

        2017  
               

       Saldo awal/           Saldo akhir/ 
       Beginning   Penambahan/ Pengurangan/  Ending  
       balance    Additions    Deduction    balance 
                  

Harga perolehan               Cost 
Komputer   299.577.949   28.165.000   (42.812.001)   284.930.948   Computers  
Peralatan   49.100.108   -   (7.252.687)   41.847.421   Equipment 
Perabotan   94.065.317   -   (93.147.480)   917.837   Furnitures 
                    

       442.743.374   28.165.000  (143.212.168)    327.696.206 
                     

Akumulasi penyusutan               Accumulated depreciation 
Komputer  (239.117.613)   (18.168.941)   42.812.100  (214.474.454)   Computers 
Peralatan   (36.104.318)   (4.765.574)   7.038.523   (33.831.369)   Equipment 
Perabotan   (92.211.190)   (1.549.472)   92.842.825   (917.837)   Furnitures 
                    

      (367.433.121)   (24.483.987)   142.693.448  (249.223.660)     
                    

Nilai buku neto   75.310.253         78.472.546   Net book value 
                  
 
 
 

         2016  
               

       Saldo awal/           Saldo akhir/ 
       Beginning   Penambahan/ Pengurangan/  Ending  
       balance    Additions    Deduction    balance 
                  

Harga perolehan               Cost 
Komputer   265.515.356   34.062.593   -   299.577.949   Computers 
Peralatan   40.850.488   10.850.620   (2.601.000)   49.100.108   Equipment 
Perabotan   95.272.997   -   (1.207.680)   94.065.317    Furnitures 
Renovasi bangunan   102.175.000   -  (102.175.000)   -   Building renovations 

                  

       503.813.841   44.913.213  (105.983.680)    442.743.374 
                  

Akumulasi penyusutan               Accumulated depreciation 
Komputer  (222.068.813)   (17.048.800)   -  (239.117.613)   Computers 
Peralatan   (35.771.128)   (2.934.190)   2.601.000   (36.104.318)   Equipment 
Perabotan   (85.272.683)   (8.146.187)   1.207.680   (92.211.190)   Furnitures 
Renovasi bangunan  (102.175.000)   -   102.175.000   -   Building renovations 
                  

      (445.287.624)   (28.129.177)   105.983.680  (367.433.121)    
                 

Nilai buku neto   58.526.217         75.310.253   Net book value 
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3.  ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING (lanjutan)  

 3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND 
JUDGEMENTS (continued) 

 
Aset pajak tangguhan  Deferred tax assets 

 
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak 
penghasilan terpulihkan (recoverable) pada 
periode mendatang sebagai akibat perbedaan 
temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi 
Pengurus diperlukan untuk menentukan jumlah 
aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai 
dengan waktu yang tepat dan laba fiskal di masa 
mendatang. 

 Deferred tax assets are recognised for the future 
recoverable taxable income arising from 
temporary difference. The Management 
judgement is required to determine the amount of 
deferred tax assets that can be recognised, based 
on the likely timing on future taxable profits. 

 
 
 
4. KAS DAN KAS DI BANK   4. CASH AND CASH IN BANK  

    
    2017    2016   
           

Kas    5.000.000   5.000.000  Cash on hand 
Kas di bank   1.756.040.170   1.546.690.105  Cash in bank 
           

     1.761.040.170   1.551.690.105   
           

 
 
 
5. ASET TETAP   5. FIXED ASSETS  
 

        2017  
               

       Saldo awal/           Saldo akhir/ 
       Beginning   Penambahan/ Pengurangan/  Ending  
       balance    Additions    Deduction    balance 
                  

Harga perolehan               Cost 
Komputer   299.577.949   28.165.000   (42.812.001)   284.930.948   Computers  
Peralatan   49.100.108   -   (7.252.687)   41.847.421   Equipment 
Perabotan   94.065.317   -   (93.147.480)   917.837   Furnitures 
                    

       442.743.374   28.165.000  (143.212.168)    327.696.206 
                     

Akumulasi penyusutan               Accumulated depreciation 
Komputer  (239.117.613)   (18.168.941)   42.812.100  (214.474.454)   Computers 
Peralatan   (36.104.318)   (4.765.574)   7.038.523   (33.831.369)   Equipment 
Perabotan   (92.211.190)   (1.549.472)   92.842.825   (917.837)   Furnitures 
                    

      (367.433.121)   (24.483.987)   142.693.448  (249.223.660)     
                    

Nilai buku neto   75.310.253         78.472.546   Net book value 
                  
 
 
 

         2016  
               

       Saldo awal/           Saldo akhir/ 
       Beginning   Penambahan/ Pengurangan/  Ending  
       balance    Additions    Deduction    balance 
                  

Harga perolehan               Cost 
Komputer   265.515.356   34.062.593   -   299.577.949   Computers 
Peralatan   40.850.488   10.850.620   (2.601.000)   49.100.108   Equipment 
Perabotan   95.272.997   -   (1.207.680)   94.065.317    Furnitures 
Renovasi bangunan   102.175.000   -  (102.175.000)   -   Building renovations 

                  

       503.813.841   44.913.213  (105.983.680)    442.743.374 
                  

Akumulasi penyusutan               Accumulated depreciation 
Komputer  (222.068.813)   (17.048.800)   -  (239.117.613)   Computers 
Peralatan   (35.771.128)   (2.934.190)   2.601.000   (36.104.318)   Equipment 
Perabotan   (85.272.683)   (8.146.187)   1.207.680   (92.211.190)   Furnitures 
Renovasi bangunan  (102.175.000)   -   102.175.000   -   Building renovations 
                  

      (445.287.624)   (28.129.177)   105.983.680  (367.433.121)    
                 

Nilai buku neto   58.526.217         75.310.253   Net book value 
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5. ASET TETAP (lanjutan) 5. FIXED ASSETS (continued)  
 

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat 
indikasi terjadinya penurunan nilai permanen aset 
tetap. 

  Management believes that there is no indication of 
permanent impairment in the value of fixed assets. 

   
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 
2016, semua aset tetap dimiliki secara langsung. 

 As at 31 December 2017 and 2016, all fixed 
assets are directly owned. 

 
 
6. ASET LAIN-LAIN  

  
6. OTHER ASSETS  

   
 
 
    2017    2016 
              

Beban dibayar dimuka   146.633.054   142.017.730  Prepaid expenses 
Uang muka   4.741.071   65.400  Advances 
         

     151.374.125   142.083.130  
         

 
 

Beban Dibayar Dimuka 
 
Akun ini berisi asuransi kesehatan dibayar dimuka 
untuk karyawan dan beban dibayar dimuka atas 
sewa ruang kantor. 

 Prepaid Expenses 
 

This account consists of prepayment for medical 
insurance for the employees and for the office 
space rental.   

 
 
7. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR   7. ACCRUED EXPENSES  
 

    2017    2016 
             

Program Pasar Sejahtera   1.059.976.551   546.398.248  Prosperous Market Program 
Bonus   290.196.472   273.316.778  Bonus 
Biaya pelatihan karyawan   58.205.085   86.244.642  Employee training cost 
Jasa tenaga ahli   55.000.000   64.000.000  Professional fee 
Program Komunikasi   27.368.000   233.946.412  Communication Program 
Lain-lain    122.721.154   212.889.106  Others 
         

     1.613.467.262   1.416.795.186  
         

 
 

8. PERPAJAKAN   8. TAXATION 
 

a. Utang pajak    a. Taxes payable 
     
    2017    2016 
             

  Pajak penghasilan:         Income taxes: 
  -  Pasal 21    48.850.480   37.084.624  Article 21  - 

    -  Pasal 23   10.955.506   8.622.275  Article 23  - 
  -  Pasal 4(2)   3.997.349   3.340.642  Article 4(2)  - 
            

        63.803.335   49.047.541  
          
 
 

 
b. Pajak penghasilan  b. Income tax 

 
 Komponen beban pajak penghasilan adalah 

sebagai berikut: 
  The component of income tax expense is as 

follows: 
 
           

     2017    2016 
             

    Tangguhan    (11.359.012)   (28.624.831)  Deferred 
           

    (11.359.012)   (28.624.831)     
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8. PERPAJAKAN (lanjutan)   8. TAXATION (continued) 
   

b. Pajak penghasilan (lanjutan)  b. Income tax (continued) 
   

Rekonsiliasi pajak antara kenaikan 
(penurunan) total aset neto sebelum pajak 
penghasilan menurut laporan aktivitas dan 
estimasi penghasilan kena pajak (rugi pajak) 
Yayasan adalah sebagai berikut:  

 The tax reconciliation between increase 
(decrease) in total net assets before income 
tax in the Foundation’s statement of activities 
and the estimated taxable income (tax loss) is 
as follows: 

 
   

     2017    2016 
           

  Kenaikan total         Increase  in total 
   aset neto sebelum         net assets before  
   pajak penghasilan   3.686.587   8.221.497  income tax 
 

  Perbedaan permanen         Permanent differences  
  - Beban yang tidak dapat    
    dikurangkan   121.384.337   145.113.375 Non-deductible expenses  - 
  - Penghasilan yang  
    dikenakan pajak final   (87.856.749)   (70.257.825)  Income subject to final tax  - 
  - Beban pajak final   17.434.991   14.051.565 Final tax expenses - 
 

  Perbedaan temporer         Temporary differences 
  - Penyisihan imbalan bonus   22.519.688   108.004.264  Provision for bonus reward - 
  - Penyusutan aset tetap   22.916.360   6.495.060  Depreciation of fixed assets - 
            

  Penghasilan kena pajak    100.085.214   211.627.936  Taxable income 
   

            Tax loss carryover at  
  Rugi pajak awal tahun   (959.541.905)   (1.171.169.841)  beginning of year  
             

  Akumulasi rugi pajak        Accumulated tax loss at  
   akhir tahun   (859.456.691)   (959.541.905)  end of year 
             

  Pajak dibayar dimuka:       Prepaid tax: 
  - Pajak penghasilan pasal 25:        Income tax article 25 - 
    Tahun 2015   -   101.687.880  Year 2015 
    Tahun 2016   -   22.080.488  Year 2016 
              

  Tagihan pajak penghasilan   -   123.768.368  Refundable income tax 
           

 
Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan 
Yayasan dengan perkalian laba akuntansi 
Yayasan sebelum pajak penghasilan dan tarif 
pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 

The reconciliation between the Foundation’s 
income tax expense and the Foundation’s 
accounting profit before tax multiplied by the 
prevailing tax rate is as follows: 

  

  
2017 

 
2016  

 Laba sebelum       
pajak penghasilan 

 
     921.647 

 
     2.055.374 

 
Income before income tax 

       
Beban yang tidak dapat dikurangkan  30.346.084  36.278.344  Non-deductible expenses 
Penghasilan yang dikenakan pajak final  (21.964.187)  (17.564.456)  Income subject to final tax 
Beban pajak final 

 
4.358.748  3.512.891 

 
Final tax expenses 

Aset pajak tangguhan yang tidak diakui  (25.021.304)  (52.906.984)  Unrecognised deferred tax assets 
Manfaat pajak penghasilan 

 
(11.359.012)  (28.624.831)  

 
Income tax benefit 
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8. PERPAJAKAN (lanjutan)   8. TAXATION (continued) 
   

b. Pajak penghasilan (lanjutan)  b. Income tax (continued) 
   

Rekonsiliasi pajak antara kenaikan 
(penurunan) total aset neto sebelum pajak 
penghasilan menurut laporan aktivitas dan 
estimasi penghasilan kena pajak (rugi pajak) 
Yayasan adalah sebagai berikut:  

 The tax reconciliation between increase 
(decrease) in total net assets before income 
tax in the Foundation’s statement of activities 
and the estimated taxable income (tax loss) is 
as follows: 

 
   

     2017    2016 
           

  Kenaikan total         Increase  in total 
   aset neto sebelum         net assets before  
   pajak penghasilan   3.686.587   8.221.497  income tax 
 

  Perbedaan permanen         Permanent differences  
  - Beban yang tidak dapat    
    dikurangkan   121.384.337   145.113.375 Non-deductible expenses  - 
  - Penghasilan yang  
    dikenakan pajak final   (87.856.749)   (70.257.825)  Income subject to final tax  - 
  - Beban pajak final   17.434.991   14.051.565 Final tax expenses - 
 

  Perbedaan temporer         Temporary differences 
  - Penyisihan imbalan bonus   22.519.688   108.004.264  Provision for bonus reward - 
  - Penyusutan aset tetap   22.916.360   6.495.060  Depreciation of fixed assets - 
            

  Penghasilan kena pajak    100.085.214   211.627.936  Taxable income 
   

            Tax loss carryover at  
  Rugi pajak awal tahun   (959.541.905)   (1.171.169.841)  beginning of year  
             

  Akumulasi rugi pajak        Accumulated tax loss at  
   akhir tahun   (859.456.691)   (959.541.905)  end of year 
             

  Pajak dibayar dimuka:       Prepaid tax: 
  - Pajak penghasilan pasal 25:        Income tax article 25 - 
    Tahun 2015   -   101.687.880  Year 2015 
    Tahun 2016   -   22.080.488  Year 2016 
              

  Tagihan pajak penghasilan   -   123.768.368  Refundable income tax 
           

 
Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan 
Yayasan dengan perkalian laba akuntansi 
Yayasan sebelum pajak penghasilan dan tarif 
pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 

The reconciliation between the Foundation’s 
income tax expense and the Foundation’s 
accounting profit before tax multiplied by the 
prevailing tax rate is as follows: 

  

  
2017 

 
2016  

 Laba sebelum       
pajak penghasilan 

 
     921.647 

 
     2.055.374 

 
Income before income tax 

       
Beban yang tidak dapat dikurangkan  30.346.084  36.278.344  Non-deductible expenses 
Penghasilan yang dikenakan pajak final  (21.964.187)  (17.564.456)  Income subject to final tax 
Beban pajak final 

 
4.358.748  3.512.891 

 
Final tax expenses 

Aset pajak tangguhan yang tidak diakui  (25.021.304)  (52.906.984)  Unrecognised deferred tax assets 
Manfaat pajak penghasilan 

 
(11.359.012)  (28.624.831)  

 
Income tax benefit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAYASAN DANAMON PEDULI 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
    31 DECEMBER 2017 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 
   

 
Halaman - 17 - Page 

8. PERPAJAKAN (lanjutan)   8. TAXATION (continued) 
 

b. Pajak penghasilan (lanjutan)  b. Income tax (continued) 
 

Pemeriksaan pajak tahun 2015 
 
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar (SKPLB) No. 00002/406/15/067/17 atas 
tahun pajak  2015 tanggal 25 Januari 2017, 
Kantor Pajak menetapkan lebih bayar atas 
pajak penghasilan badan dengan jumlah 
Rp101.687.880 dan mengakui rugi pajak 
sebesar Rp1.171.169.842. Atas hasil 
ketetapan tersebut telah disetujui oleh 
pengurus Yayasan dan pada 27 Februari 
2017 Yayasan telah menerima pengembalian 
lebih bayar tersebut. 
 
 
Pemeriksaan pajak tahun 2016 
 
Pada tanggal 23 Agustus 2017, Yayasan 
menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak untuk tahun pajak 2016   
No. KEP 00020/SKPPKP/WJP.04/KP.0403/ 
2017. Berdasarkan surat tersebut, Kantor 
Pajak menetapkan Yayasan diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 
penghasilan Tahun Pajak 2016 dengan 
jumlah Rp22.080.488. Yayasan telah 
menerima pengembalian pendahuluan 
tersebut pada tanggal 25 September 2017. 

  

 Tax audit for the fiscal year 2015 
 

According to tax assessment letter for 
overpayment (‘SKPLB’) No. 00002/406/15/ 
067/17 for fiscal year 2015 dated 
25 January 2017, the tax office confirmed the 
overpayment of corporate income tax 
amounting to Rp101,687,880 and recognised 
tax loss amounting to Rp1,171,169,842. The 
result of the tax assessment was agreed by 
the Foundation’s management and tax refund 
had been received by the Foundation on 
27 February 2017. 
 
 
Tax audit for the fiscal year 2016 
 
In 23 August 2017, the Foundation received 
decision letter from  Directorate General 
Taxation regarding refund of overpayment of 
tax for fiscal year 2016 No. KEP 00020/ 
SKPPKP/WJP.04/KP.0403/2017. According 
to the stated letter, the tax office    decree that 
the Foundation is granted refund for 
overpayment of tax for fiscal year 2016 
amounting to Rp22,080,488. The Foundation 
had received refund for the related 
overpayment on 25 September 2017. 
 

 
 c. Aset pajak tangguhan 

 
  Rincian dari aset dan liabilitas pajak 

tangguhan adalah sebagai berikut: 

 c.  Deferred tax assets 
 

 The details of deferred tax and liabilities are 
as follows: 

 

 
     2017    

                  

           Dikreditkan/         
           (dibebankan) ke 
          Laporan aktivitas/         
           Credited/               
       Saldo awal/    (charged) to     ke ekuitas/    Saldo akhir/    
       Beginning    statement of    Charged to    Ending  
       balance    activities    equity    balance  
                 

Penyisihan bonus 66.919.196 5.629.922  - 72.549.118 Provision for bonuses 
Penyusutan aset tetap (5.905.971) 5.729.090  -  (176.881) Depreciation of fixed assets 

                 

Aset pajak tangguhan         Deferred tax assets 
 - neto 61.013.225     72.372.237 - net  
          

 
     2016 

                  

           Dikreditkan/         
           (dibebankan) ke 
          Laporan aktivitas/         
           Credited/               
       Saldo awal/    (charged) to     ke ekuitas/    Saldo akhir/    
       Beginning    statement of    Charged to    Ending  
       balance    activities    equity    balance  
                 

Penyisihan bonus 39.918.130 27.001.066   - 66.919.196 Provision for bonuses 
Penyusutan aset tetap (7.529.736) 1.623.765  - (5.905.971) Depreciation of fixed assets 

                 

Aset pajak tangguhan         Deferred tax assets 
 - neto 32.388.394     61.013.225 - net  
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8. PERPAJAKAN (lanjutan)   8. TAXATION (continued) 
 

c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)  c. Deferred tax assets (continued) 
   
 Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, 

Yayasan mempunyai akumulasi kerugian 
fiskal masing-masing sebesar Rp959.541.905 
dan Rp1.171.169.841. Yayasan memutuskan 
untuk tidak mengakui aset pajak tangguhan 
atas kerugian fiskal dikarenakan terdapat 
ketidakpastian bahwa Yayasan dapat 
menghasilkan pendapatan kena pajak yang 
cukup di masa yang akan datang yang dapat 
digunakan untuk utilisasi rugi pajak fiskal.  

  As at 31 December 2017 and 2016, the 
Foundation has accumulated fiscal losses 
amounting to Rp959,541,905 and 
Rp1,171,169,841. The Foundation decided 
not to recognise deferred tax assets relating 
to fiscal losses in view of the uncertainty that 
the Foundation will be able to generate 
sufficient taxable income in the future which 
can be used to utilise fiscal tax losses. 

 
d. Administrasi   d. Administration 

 
Sesuai dengan peraturan perpajakan di 
Indonesia, Yayasan melaporkan/menyetorkan 
pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu 
badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak 
penghasilan konsolidasi tidak diperbolehkan) 
berdasarkan prinsip self assessment. Fiskus 
dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak 
tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai 
peraturan yang berlaku.  

 

  Under the taxation laws in Indonesia, the 
Foundation submit/pay individual corporate 
tax returns (income tax reporting on 
consolidated basis is not allowed) on the 
basis of self-assessment. The tax authorities 
may assess or amend taxes within the statute 
of limitation under prevailing regulations.  

 

 
9. HUTANG LAIN-LAIN   9. OTHER PAYABLE  
  

    
     2017    2016  
              

 Donasi publik   84.521.031   136.210.981  Public donation   
 Lain-lain   99.756.379   165.145.901  Others   

             

      184.277.410   301.356.882             
 
 

10. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI   10. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES  
  
      

     2017    2016 
           

 Gaji dan tunjangan   3.809.416.677   3.521.983.127  Salary and allowances   
 Sewa dan utilitas   506.940.765   432.463.380  Rent and utilities   
 Pemantauan dan evaluasi   148.310.403   100.302.740  Monitoring and evaluation    
 Pelatihan, seminar, rapat, dan acara   52.625.380   34.142.439  Training, seminar, meeting, and events   
 Beban kantor   36.034.078   39.665.412  Office expenses   
 Penyusutan aset tetap (Catatan 5)   24.483.987   28.129.177  Depreciation of fixed assets (Note 5)   
 Lain-lain   79.544.376   68.326.233  Miscellaneous   

             

      4.657.355.666   4.225.012.508  
          

 
 

11. BEBAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN  11. OTHER EXPENSE AND INCOME  
   

 2017  2016  
     

- Pendapatan bunga 70,421,758  56,206,260 Interest income -                                    
- Lain-lain 109,220,495  1,574,532 Others -                                    
     

 179,642,253  57,780,792  
  

 Lain-lain   Others 
Lain-lain merupakan pendapatan yang 
diterima Yayasan selain pendapatan bunga, 
seperti donasi umum 

 Lain-lain merupakan pendapatan yang 
diterima Yayasan selain pendapatan bunga, 
seperti donasi umum. 
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8. PERPAJAKAN (lanjutan)   8. TAXATION (continued) 
 

c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)  c. Deferred tax assets (continued) 
   
 Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, 

Yayasan mempunyai akumulasi kerugian 
fiskal masing-masing sebesar Rp959.541.905 
dan Rp1.171.169.841. Yayasan memutuskan 
untuk tidak mengakui aset pajak tangguhan 
atas kerugian fiskal dikarenakan terdapat 
ketidakpastian bahwa Yayasan dapat 
menghasilkan pendapatan kena pajak yang 
cukup di masa yang akan datang yang dapat 
digunakan untuk utilisasi rugi pajak fiskal.  

  As at 31 December 2017 and 2016, the 
Foundation has accumulated fiscal losses 
amounting to Rp959,541,905 and 
Rp1,171,169,841. The Foundation decided 
not to recognise deferred tax assets relating 
to fiscal losses in view of the uncertainty that 
the Foundation will be able to generate 
sufficient taxable income in the future which 
can be used to utilise fiscal tax losses. 

 
d. Administrasi   d. Administration 

 
Sesuai dengan peraturan perpajakan di 
Indonesia, Yayasan melaporkan/menyetorkan 
pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu 
badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak 
penghasilan konsolidasi tidak diperbolehkan) 
berdasarkan prinsip self assessment. Fiskus 
dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak 
tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai 
peraturan yang berlaku.  

 

  Under the taxation laws in Indonesia, the 
Foundation submit/pay individual corporate 
tax returns (income tax reporting on 
consolidated basis is not allowed) on the 
basis of self-assessment. The tax authorities 
may assess or amend taxes within the statute 
of limitation under prevailing regulations.  

 

 
9. HUTANG LAIN-LAIN   9. OTHER PAYABLE  
  

    
     2017    2016  
              

 Donasi publik   84.521.031   136.210.981  Public donation   
 Lain-lain   99.756.379   165.145.901  Others   

             

      184.277.410   301.356.882             
 
 

10. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI   10. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES  
  
      

     2017    2016 
           

 Gaji dan tunjangan   3.809.416.677   3.521.983.127  Salary and allowances   
 Sewa dan utilitas   506.940.765   432.463.380  Rent and utilities   
 Pemantauan dan evaluasi   148.310.403   100.302.740  Monitoring and evaluation    
 Pelatihan, seminar, rapat, dan acara   52.625.380   34.142.439  Training, seminar, meeting, and events   
 Beban kantor   36.034.078   39.665.412  Office expenses   
 Penyusutan aset tetap (Catatan 5)   24.483.987   28.129.177  Depreciation of fixed assets (Note 5)   
 Lain-lain   79.544.376   68.326.233  Miscellaneous   

             

      4.657.355.666   4.225.012.508  
          

 
 

11. BEBAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN  11. OTHER EXPENSE AND INCOME  
   

 2017  2016  
     

- Pendapatan bunga 70,421,758  56,206,260 Interest income -                                    
- Lain-lain 109,220,495  1,574,532 Others -                                    
     

 179,642,253  57,780,792  
  

 Lain-lain   Others 
Lain-lain merupakan pendapatan yang 
diterima Yayasan selain pendapatan bunga, 
seperti donasi umum 

 Lain-lain merupakan pendapatan yang 
diterima Yayasan selain pendapatan bunga, 
seperti donasi umum. 
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12. ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI 
PEMBATASAN  

 12. NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTION  

 
 Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan 

merupakan penyelesaian atau realisasi program 
pembatasan yang didanai oleh sumbangan terikat 
sementara. Sumbangan terikat sementara 
ditujukan untuk: 

  Net assets released from restriction are due to the 
settlement or realisation of restricted program 
funded by temporarily restricted contributions. 
Temporarily restricted contributions are 
appropriated for the following: 

 
a. Program Pasar Sejahtera  

  
a. Prosperous Market Program 

 
 Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan 
pasar sebagai bagian integral dari pemulihan 
dan revitalisasi pasar tradisional dengan 
menjadikan pasar sebagai ruang publik 
komersial yang bersih, sehat, aman, dan 
nyaman. Untuk program ini, Yayasan bekerja 
sama dengan pemerintah daerah. 

  The purpose of this program is to improve and 
enhance the health condition of the market 
environment as an integral part of the 
recovery and revitalisation of traditional 
markets by making the market as a 
commercial public space that is clean, 
healthy, safe, and comfortable. For this 
program, the Foundation cooperates with 
regional government. 

 

 
b. Program Cepat Tanggap Bencana  b. Rapid Disaster Response Program 

 
 Program Cepat Tanggap Bencana merupakan 

kegiatan bantuan untuk para korban bencana 
alam di Indonesia. Untuk program ini, 
Yayasan bekerjasama dengan seluruh unit 
dan cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
di Indonesia. 

  Rapid Disaster Response Program is a relief 
for the victims of natural disasters in 
Indonesia. For this program, the Foundation 
cooperates with all units and branches of       
PT Bank Danamon Indonesia Tbk in 
Indonesia. 

   
Rincian realisasi program pembatasan adalah 
sebagai berikut: 

 Details of restriction program realisation are 
as follows: 

 
i. Program Pasar Sejahtera   i. Prosperous Market Program 

     
 2017  2016  

     
- Unit demonstrasi Pasar 

 sejahtera, peralatan, 
 dan perlengkapan 3.840.884.763  3.961.188.363 

  Demonstration unit of  -    
prosperous market, equipment,             

and utilities 
- Komunikasi massa 2.368.794.334  2.915.652.927 Public outreach  -                
- Pelatihan, seminar, rapat, 

dan acara 590.979.100  559.893.319 
  Training, seminar, meeting  -    

and events             
- Pemantauan dan evaluasi 332.808.317  335.151.454 Monitoring and evaluation  -                
- Koordinator lapangan 257.399.027  240.968.784 Field coordinator -                                    
     

 7.390.865.541  8.012.854.847  
  
   

ii. Program Cepat Tanggap Bencana  ii. Rapid Disaster Response Program 
    

 2017  2016  
     

- Bantuan darurat 448.017.634  304.193.120 Relief contribution -                                    
- Mitigasi bencana 256.671.200  269.498.820 Disaster mitigation -                                    
     

 704.688.834  573.691.940  
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12. ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI 
PEMBATASAN (lanjutan) 

  

 12. NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTION 
(continued) 

  
iii. Program Pendukung   iii. Supporting Programs  

 
 2017  2016  

     
- Sistem pendukung 343.580.000  457.184.126 Supporting system -                                    
     
 343.580.000  457.184.126  
     
     
Total realisasi program 

pembatasan 8.439.134.375  9.043.730.913 
Total realisation of 

restricted program 
Total realisasi program  

yang dibiayai oleh  
sumbangan pada aset neto  
terikat sementara 8.362.180.000  9.043.730.913 

Total realisation of program 
that is funded by contribution 

in temporarily restricted 
Net assets 

Total realisasi program 
yang dibiayai oleh  
aset yang tidak terikat 76.954.375  - 

Total realisation of  
Program that is funded by 

unrestricted assets 
     

     

13. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK 
BERELASI 

 13. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH 
RELATED PARTIES 

 
Pihak berelasi/ 
Related parties  

Sifat dari hubungan/ 
Nature of relationship  

Sifat dari transaksi/ 
Nature of transaction 

     
PT Bank Danamon Indonesia Tbk  Dewan pembina, pengawas, dan 

pengurus, Yayasan Danamon Peduli 
yang juga bagian dari personil 
manajemen kunci Bank Danamon 
Indonesia Grup/The trustee, supervisor 
and management of Yayasan Danamon 
Peduli that are part of key management 
personnel of Bank Danamon Group 

 Kas dank kas di bank, beban dibayar dimuka, 
sumbangan, aset neto yang dibebaskan dari 
pembatasan/Cash and cash in banks, prepaid 
expense, contribution, net assets released from 
restriction 

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk  Merupakan perusahaan anak dari PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk/Subsidiary 
company of PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk 

 Sumbangan, aset neto yang dibebaskan dari 
pembatasan/Contribution, net assets released 
from restriction 

PT Adira Insurance  Merupakan perusahaan anak dari PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk/Subsidiary 
company of PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk 

 Beban dibayar dimuka/Prepaid expense 

  

Ringkasan saldo dan transaksi dengan pihak 
berelasi adalah sebagai berikut:  

 The summary of balances and transactions with 
related parties are as follows:  

 
 2017  2016  

Aset    Assets 
Kas dan kas di bank:    Cash and cash in banks: 

- PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1.761.040.170  1.551.690.105 PT Bank Danamon Indonesia Tbk -                                    
     

Persentase terhadap jumlah aset 85,35%  79,42% Percentage of total assets 
     
Beban dibayar dimuka:    Prepaid expense: 

- PT Bank Danamon Indonesia Tbk 74.127.962  74.127.969 PT Bank Danamon Indonesia Tbk -                                    
- PT Adira Insurance 72.505.092  67.889.762 PT Adira Insurance -                                        
     

Persentase terhadap jumlah aset 7,11%  7,27% Percentage of total assets 
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12. ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI 
PEMBATASAN (lanjutan) 

  

 12. NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTION 
(continued) 

  
iii. Program Pendukung   iii. Supporting Programs  

 
 2017  2016  

     
- Sistem pendukung 343.580.000  457.184.126 Supporting system -                                    
     
 343.580.000  457.184.126  
     
     
Total realisasi program 

pembatasan 8.439.134.375  9.043.730.913 
Total realisation of 

restricted program 
Total realisasi program  

yang dibiayai oleh  
sumbangan pada aset neto  
terikat sementara 8.362.180.000  9.043.730.913 

Total realisation of program 
that is funded by contribution 

in temporarily restricted 
Net assets 

Total realisasi program 
yang dibiayai oleh  
aset yang tidak terikat 76.954.375  - 

Total realisation of  
Program that is funded by 

unrestricted assets 
     

     

13. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK 
BERELASI 

 13. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH 
RELATED PARTIES 

 
Pihak berelasi/ 
Related parties  

Sifat dari hubungan/ 
Nature of relationship  

Sifat dari transaksi/ 
Nature of transaction 

     
PT Bank Danamon Indonesia Tbk  Dewan pembina, pengawas, dan 

pengurus, Yayasan Danamon Peduli 
yang juga bagian dari personil 
manajemen kunci Bank Danamon 
Indonesia Grup/The trustee, supervisor 
and management of Yayasan Danamon 
Peduli that are part of key management 
personnel of Bank Danamon Group 

 Kas dank kas di bank, beban dibayar dimuka, 
sumbangan, aset neto yang dibebaskan dari 
pembatasan/Cash and cash in banks, prepaid 
expense, contribution, net assets released from 
restriction 

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk  Merupakan perusahaan anak dari PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk/Subsidiary 
company of PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk 

 Sumbangan, aset neto yang dibebaskan dari 
pembatasan/Contribution, net assets released 
from restriction 

PT Adira Insurance  Merupakan perusahaan anak dari PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk/Subsidiary 
company of PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk 

 Beban dibayar dimuka/Prepaid expense 

  

Ringkasan saldo dan transaksi dengan pihak 
berelasi adalah sebagai berikut:  

 The summary of balances and transactions with 
related parties are as follows:  

 
 2017  2016  

Aset    Assets 
Kas dan kas di bank:    Cash and cash in banks: 

- PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1.761.040.170  1.551.690.105 PT Bank Danamon Indonesia Tbk -                                    
     

Persentase terhadap jumlah aset 85,35%  79,42% Percentage of total assets 
     
Beban dibayar dimuka:    Prepaid expense: 

- PT Bank Danamon Indonesia Tbk 74.127.962  74.127.969 PT Bank Danamon Indonesia Tbk -                                    
- PT Adira Insurance 72.505.092  67.889.762 PT Adira Insurance -                                        
     

Persentase terhadap jumlah aset 7,11%  7,27% Percentage of total assets 
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13. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK 
BERELASI (lanjutan) 

 13. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH 
RELATED PARTIES (continued) 

 
Ringkasan saldo dan transaksi dengan pihak 
berelasi adalah sebagai berikut:  

  
The summary of balances and transactions with 
related parties are as follows:  
 

 2017  2016  
Sumbangan:    Contribution: 

- PT Bank Danamon Indonesia 12.843.580.000  13.207.184.126 PT Bank Danamon Indonesia Tbk -                                   
- PT Adira Dinamika  

Multi Finance Tbk -  12.000.000 
PT Adira Dinamika -  

Multi Finance Tbk                                                                      
     

Persentase terhadap jumlah sumbangan 100%  100% Percentage of total contribution 
     
     

Aset Neto yang dibebaskan dari 
Pembatasan    

Net assets released from restriction: 
 

- PT Bank Danamon Indonesia Tbk 3.063.259.191  3.482.498.834 PT Bank Danamon Indonesia Tbk -                                   
     

Persentase terhadap jumlah Aset  
neto yang dibebaskan dari pembatasan 36.63%  38.50% 

Percentage of total net assets  
release from restriction 

   
14. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN   14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
   

Aktivitas Yayasan rentan terhadap berbagai risiko 
keuangan, khususnya risiko pasar dan risiko 
likuiditas. Yayasan tidak memiliki risiko tingkat 
bunga karena tidak memiliki liabilitas dengan suku 
bunga mengambang. Program manajemen risiko 
Yayasan secara keseluruhan dipusatkan pada 
upaya untuk memperkecil efek yang berpotensi 
merugikan Yayasan melalui upaya monitoring 
kinerja keuangan.  

 In its activities, the Foundation is exposed to 
certain financial risks, mainly credit risk and 
liquidity risk. The Foundation has no exposure to 
interest rate risk as there are no liabilities with 
floating interest rate. The Foundation’s overall risk 
management program focuses on minimising 
potential adverse effects in the Foundation’s 
activities through a close monitoring of its financial 
performance.  
 

   
Manajemen risiko keuangan di monitor oleh 
Yayasan.  

  Financial Risk Management is carried out under 
monitor by the Foundation. 

 
a. Faktor risiko keuangan  a. Financial risk factors 

 

(i) Risiko kredit  (i) Credit risk 
   

Risiko kredit timbul terutama dari kas di bank. 
Yayasan mengendalikan risiko kredit terkait 
kas di bank dengan menempatkan seluruh kas 
pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 

 Credit risk mainly arises from cash in banks. 
The Foundation manages credit risk in relation 
with its cash in banks by placing all of its cash 
at PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 

   
(ii) Risiko likuiditas  (ii) Liquidity risk 
   

Risiko likuiditas timbul jika Yayasan 
mengalami kesulitan dalam mendapatkan 
sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat 
juga timbul akibat ketidaksesuaian atas 
jangka waktu sumber dana yang dimiliki 
dengan jatuh tempo liabilitas yang dimiliki. 

 Liquidity risk arises in situations where the 
Foundation has difficulties in obtaining 
funding. Liquidity risk also arises from 
situations in which the Foundation has a 
mismatch between the maturity of its fundings 
and the maturity of its liabilities. 

 
Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan 
informasi mengenai perkiraan jatuh tempo 
dari liabilitas sesuai kontrak menjadi arus kas 
yang tidak didiskontokan pada tanggal 
31 Desember 2017 dan 2016. 

 The maturity tables below provide information 
about maturities on contractual undiscounted 
cash flows of liabilities on 31 December 2017 
and 2016. 
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14. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)   14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)  
   

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)  a. Financial risk factors (continued) 
 

(ii) Risiko likuiditas (lanjutan)  (ii) Liquidity risk (continued) 
 

   
  2017 

          

     Kurang dari  Lebih dari 
     satu tahun/           satu tahun/ 
     Less than          More than  
     one year        one year 
          

    Liabilitas Liabilities 
    Beban yang masih harus dibayar   1.613.467.262   -  Accrued expenses   
    Hutang lain-lain   184.277.410   -  Other liabilities   
                  

         1.797.744.672   -    
        

 
 

  2016 
          

     Kurang dari  Lebih dari 
     satu tahun/           satu tahun/ 
     Less than          More than  
     one year        one year 
          

    Liabilitas Liabilities 
    Beban yang masih harus dibayar   1.416.795.186   -  Accrued expenses   
    Hutang lain-lain   301.356.882   -  Other liabilities   
                  

         1.718.152.068   -    
        
 
 

   
b. Nilai wajar instrumen keuangan  b. Fair value of financial instruments 

 

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas 
keuangan harus diestimasikan untuk pengakuan, 
pengukuran dan untuk tujuan pengungkapan. 

 The fair value of financial assets and financial 
liabilities must be estimated for recognition, 
measurement, and for disclosure purposes. 

   
Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai wajar dari 
kas di bank, aset lain-lain, beban yang masih 
harus dibayar, dan utang lain-lain disajikan sama 
dengan nilai tercatat karena sebagian besar aset 
dan liabilitas keuangan memiliki masa jatuh 
tempo dibawah satu tahun. 

 As at 31 December 2017, the fair value of cash 
and cash in banks, other assets, accrued 
expense, and other payable are disclosed at their 
carrying amounts as most of the financial assets 
and liabilities have maturity period of less than 
one year. 

 
 

15. STANDAR AKUNTANSI BARU  15. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS          
PRONOUNCEMENT 

   
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 
Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan 
standar baru, amandemen dan interpretasi 
berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun 
buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 sebagai 
berikut : 

 Financial Accounting Standard Board of 
Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) 
has issued the following new standards, 
amendments and interpretations, but not yet 
effective for the financial year beginning 1 January 
2017 as follows: 

 
i.  Penyesuaian Tahunan PSAK 67 

“Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas 
Lain” 
 

 i.  Annual Improvements to SFAS 67 
“Disclosures of Interests in Other Entities” 

 

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 
Januari 2019. 

 The above standard will be effective on 1 January 
2019. 
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14. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)   14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)  
   

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)  a. Financial risk factors (continued) 
 

(ii) Risiko likuiditas (lanjutan)  (ii) Liquidity risk (continued) 
 

   
  2017 

          

     Kurang dari  Lebih dari 
     satu tahun/           satu tahun/ 
     Less than          More than  
     one year        one year 
          

    Liabilitas Liabilities 
    Beban yang masih harus dibayar   1.613.467.262   -  Accrued expenses   
    Hutang lain-lain   184.277.410   -  Other liabilities   
                  

         1.797.744.672   -    
        

 
 

  2016 
          

     Kurang dari  Lebih dari 
     satu tahun/           satu tahun/ 
     Less than          More than  
     one year        one year 
          

    Liabilitas Liabilities 
    Beban yang masih harus dibayar   1.416.795.186   -  Accrued expenses   
    Hutang lain-lain   301.356.882   -  Other liabilities   
                  

         1.718.152.068   -    
        
 
 

   
b. Nilai wajar instrumen keuangan  b. Fair value of financial instruments 

 

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas 
keuangan harus diestimasikan untuk pengakuan, 
pengukuran dan untuk tujuan pengungkapan. 

 The fair value of financial assets and financial 
liabilities must be estimated for recognition, 
measurement, and for disclosure purposes. 

   
Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai wajar dari 
kas di bank, aset lain-lain, beban yang masih 
harus dibayar, dan utang lain-lain disajikan sama 
dengan nilai tercatat karena sebagian besar aset 
dan liabilitas keuangan memiliki masa jatuh 
tempo dibawah satu tahun. 

 As at 31 December 2017, the fair value of cash 
and cash in banks, other assets, accrued 
expense, and other payable are disclosed at their 
carrying amounts as most of the financial assets 
and liabilities have maturity period of less than 
one year. 

 
 

15. STANDAR AKUNTANSI BARU  15. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS          
PRONOUNCEMENT 

   
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 
Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan 
standar baru, amandemen dan interpretasi 
berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun 
buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 sebagai 
berikut : 

 Financial Accounting Standard Board of 
Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) 
has issued the following new standards, 
amendments and interpretations, but not yet 
effective for the financial year beginning 1 January 
2017 as follows: 

 
i.  Penyesuaian Tahunan PSAK 67 

“Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas 
Lain” 
 

 i.  Annual Improvements to SFAS 67 
“Disclosures of Interests in Other Entities” 

 

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 
Januari 2019. 

 The above standard will be effective on 1 January 
2019. 

 
 
 
 

 

  

YAYASAN DANAMON PEDULI 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
    31 DECEMBER 2017 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 
   

 
Halaman - 23 - Page 

15. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)  15. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS          
PRONOUNCEMENT (continued) 

   
i. PSAK 71 "Instrumen Keuangan"; 
ii. PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan 

Pelanggan"; 
iii. PSAK 73 “Sewa”; dan 
iv. Amandemen PSAK 62 “Kontrak asuransi”; 

 

 i. SFAS 71 "Financial Instruments"; 
ii. SFAS 72 “Revenue from Contracts with 

Customers”; 
iii. SFAS 73 “Leases”; and 
iv. The amandements to SFAS 62 "Insurance 

contract"; 

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 
Januari 2020. 

 

 The above standards will be effective on 1 January 
2020. 

Pada saat penerbitan laporan keuangan Yayasan 
masih mempelajari dampak yang mungkin timbul 
dari penerapan standar baru dan revisi tersebut 
serta pengaruhnya pada laporan keuangan 
Yayasan. 

 As at the authorisation date of these financial 
statements. the Foundation is still evaluating the 
potential impact of these new and revised 
standards to the Foundation’s financial 
statements. 

 
 



REFERENSI INDEKS GRI [GRI 102-55]

Standar GRI
Disclosure

halaman
No Judul

Disclosure	Umum

gRI	102:	Disclosure	Umum	2016 Profil	Organisasi	

102-1 Nama Organisasi 27

102-2 Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa 28

102-3 Lokasi Kantor Pusat 27

102-4 Lokasi Operasi 35

102-5 Kepemilikan	dan	Bentuk	Hukum 27

102-6 Pasar Yang Dilayani 35

102-7 Skala Organisasi 34

102-8 Informasi Mengenai Karyawan dan Pekerja Lain 37, 39

102-9 Rantai Pasokan 28

102-10 Perubahan	Signifikan	Pada	Organisasi	dan	Rantai	
Pasokannya

43

102-11 Pendekatan atau Prinsip Pencegahan 27

102-12 Inisiatif Eksternal 27

102-13 Keanggotaan Organisasi 27

strategi	

102-14 Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior 15, 19, 23

Etika dan Integritas 

102-16 Nilai, Prinsip, Standar, dan Norma Perilaku 29, 107

Tata	Kelola	

102-18 Struktur tata Kelola 98

102-21 Berkonsultasi	dengan	para	pemangku	kepentingan	
mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial

45

102-22 Komposisi	Badan	Tata	Kelola	tertinggi	dan	Komitenya 99, 100, 102

102-23 Ketua badan tata kelola tertinggi 99, 100, 102

102-24 Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi 99, 100
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Standar GRI
Disclosure

halaman
No Judul

Keterlibatan	Pemangku	Kepentingan	

102-40 Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan 50, 51

102-41 Perjanjian Perundingan Kolektif 37

	102-42 Mengidentifikasi	dan	Memilih	Pemangku	Kepentingan 50, 51

102-43 Pendekatan untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan 50, 51

102-44 topik utama dan hal-hal yang Diajukan 50, 51

Praktik	Pelaporan	

102-45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan 
konsolidasian 

41

102-46 Menetapkan Isi Laporan dan topik Boundary 41

	102-47 Daftar topik Material 42

	102-48 Penyajian kembali informasi 43

102-49 Pengungkapan perubahan pada laporan 43

102-50 Periode pelaporan 43

102-51 tanggal laporan terbaru 43

102-52 Siklus laporan 43

102-53 titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan 43

	102-54 Klaim bahwa laporan sesuai dengan standar GRI 43

 102-55 Indeks Isi GRI 140

DISCLOSURE tOPIK SPESIFIK

DAMPAK EKONOMI

201	Kinerja	ekonomi

GRI	103:	Pendekatan	Manajemen	
2016 

103-1 Penjelasan	topik	material	dan	Batasannya 42

 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya 55

103-3 Evaluasi pendekatan manajemen 55

GRI 201 Kinerja Ekonomi  201-1 Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan di 
distribusikan

55

205 Anti Korupsi

GRI	103:	Pendekatan	Manajemen	
2016

103-1 Penjelasan	topik	material	dan	Batasannya 42

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya 106

103-3 Evaluasi pendekatan manajemen 106
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Standar GRI
Disclosure

halaman
No Judul

GRI 205 Anti Korupsi 205-1 Operasi-operasi yang Dinilai Memiliki Risiko terkait 
Korupsinya

106

DAMPAK LINGKuNGAN

305	emisi	

GRI	103:	Pendekatan	Manajemen	
2016

103-1 Penjelasan	topik	material	dan	Batasannya 42

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya 69,	88

103-3 Evaluasi pendekatan manajemen 69,	88

GRI 305 Emisi 305-5 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 69,	88

DAMPAK SOSIAL

401	Kepegawaian	

GRI	103:	Pendekatan	Manajemen	
2016

103-1 Penjelasan	topik	material	dan	Batasannya 42

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya 37, 39

103-3 Evaluasi pendekatan manajemen 37, 39

GRI		401	Kepegawaian	 401-1 Perekrutan	Karyawan	Baru	dan	Pergantian	Karyawan 37, 39

403	Kesehatan	dan	Keselamatan	Kerja	

GRI	103:	Pendekatan	Manajemen	
2016

103-1 Penjelasan	topik	material	dan	Batasannya 42

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya 106

103-3 Evaluasi pendekatan manajemen 106

GRI	403	Kesehatan	dan	
Keselamatan Kerja

403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit 
berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka

106

404	Pelatihan	dan	Pendidikan	

GRI	103:	Pendekatan	Manajemen	
2016

103-1 Penjelasan	topik	material	dan	Batasannya 42

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya 37, 39

103-3 Evaluasi pendekatan manajemen 37, 39

GRI	404	Pelatihan	dan	Pendidikan	 404-1 Rata-rata Jam Pelatihan per tahun per Karyawan 39

404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin 
terhadap kinerja dan pengembangan karir 37, 39
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KESESUAIAN DENGAN 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Indeks Aspek dan Indikator

S-DMA Pengungkapan Pendekatan Manajemen-Monitor, evaluasi dan pembelajaran

No	 butir	Tujuan	Pembangunan/	Keterangan	

1

Tanpa Kemiskinan  
Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2

Tanpa Kelaparan 
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan 
mempromosikan pertanian berkelanjutan

3

Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan 
Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh 
masyarakat di segala usia.

4

Pendidikan Berkualitas 
Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar 
seumur hidup untuk semua orang.

5

Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.

6

Air Bersih dan Sanitasi
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. 

7

Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan 
modern untuk semua orang.

8

Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka 
kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif  serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk 
semua. 

9

Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan 
berkelanjutan dan mendorong inovasi. 
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No	 butir	Tujuan	Pembangunan/	Keterangan	

10

Mengurangi Kesenjangan
Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun diantara negara-
negara di dunia.

11

Keberlanjutan Kota dan Komunitas
Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan 
dan berkelanjutan.

12

Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab 
Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi

13

Aksi Terhadap Iklim
Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14

Kehidupan Bawah Laut
Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk 
perkembangan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan. 

15

Kehidupan di Darat
Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemakaian 
ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta 
tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan 
degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. 

16

Institusi Peradilan yang Kuat dan Perdamaian
Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, 
menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak termasuk untuk lembaga, 
membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. 

17

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan 
berkelanjutan.

formulasi	butir	6	Nawacita
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa 

maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

No Rincian	Program	-	butir	6	Nawacita

1 Membangun jaringan jalan baru sepanjang 2.000 km

2 Membangun 10 bandar udara baru dan 10 pelabuhan laut baru

3 Membangun 10 kawasan industri baru, lengkap dengan kawasan perumahan

4 Membangun / merevitalisasi 5.000 pasar tradisional
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Menara	Bank	Danamon,	Lantai	21

Jl.	H.R.	Rasuna	Said	Kav.	C-10,	Kuningan

Jakarta	12940	-	Indonesia

Phone	 :	+6221	80645000

Email	 :	yayasan.peduli@danamon.co.id	

www.danamonpeduli.or.id

yAyASAN DANAmON PEDULI


