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Dewasa ini, tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sekedar 
tren atau disiplin profesional, tapi merupakan sinergi dari upaya yang 
berkelanjutan untuk mereformasi program-program sosial demi men-
ciptakan ekonomi yang lebih ramah sosial dan lingkungan, melibatkan 
para pelaku pembangunan untuk bekerjasama dalam perbaikan kehidu-
pan dan penghidupan masyarakat.

Berawal dari komitmen untuk mencapai tujuan yang selaras dengan visi 
perusahaan ini, para pendiri, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT 
Adira Dinamika Multi Finance Tbk mendirikan Yayasan Danamon Peduli 
pada tanggal 17 Pebruari 2006. Para pendiri kami percaya bahwa pe-
nyelarasan kegiatan tanggung jawab sosial dengan pendekatan bisnis 
perusahaan merupakan hal yang signifikan baik untuk kesinambungan 
usaha itu sendiri maupun sebagai investasi sosial di masa depan. 

Tujuan akhir dari Yayasan Danamon Peduli adalah untuk membawa 
perubahan yang dapat diadopsi secara luas dan berkelanjutan dengan 
mengajak semua pemangku kepentingan pembangunan untuk mengam-
bil bagian di dalam proses tersebut. Hal ini merupakan dasar utama 
Yayasan Danamon Peduli sebagai sebuah organisasi nirlaba dibentuk 
untuk merealisasikan visi dan nilai ke dalam pergerakan sosial yang ber-
dampak nyata bagi masyarakat. 

MEWUJUDKAN SEBUAH VISI

“Kami peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan”
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Tahun 2011, Yayasan Danamon Peduli akan me-
masuki tahun ke enam sejak didirikannya. Kegiatan 
utama yayasan tetap melanjutkan program pasar 
bersih. Sampai tahun 2010 jumlah pasar bersih 
yang telah ditangani sebanyak 808  pasar tersebar 
di seluruh Indonesia. Tujuan dihadirkannya pasar 
bersih agar mereka dapat bersaing dengan tem-
pat-tempat belanja yang modern. Jangan sampai 
kehadiran tempat-tempat belanja yang modern-
yang saat ini telah merambah sampai ke kampung-
kampung menggusur keberadaan pasar tradisio-
nal. Aktifitas ini telah menjawab dengan sendirinya 
makna strategis dari program Pasar Sejahtera agar 
masyarakat tetap nyaman berbelanja di lokasi itu.

Aktifitas lain yang berkaitan erat dengan Pasar 
Sejahtera adalah kegiatan yang mengkonversi 
sampah organik di pasar-pasar, yang  kemudian di 
proses menjadi pupuk organik (kompos). Kegiatan  
ini pun yang merupakan pelengkap dari program 
Pasar Sejahtera mempunyai makna yang penting 
agar masyarakat pengguna pupuk tidak sepenuh-
nya tergantung pada pupuk kimia. Berpuluh-puluh 
proyek ini masih dalam skala kecil, tersebar di-
seluruh tanah air. Pada saat ini dan dalam jangka 
pendek kegiatan semacam ini belum dapat dinilai 
kelanjutannya semata-mata dari segi komersial. 

Kedua aktifitas diatas seharusnya dilanjutkan dan 
keberlanjutan serta kelangsungannya tergantung 
dari mereka yang terlibat dalam kegiatan ini. Pe-
nyandang dana, para relawan, manajemen pasar-
pasar tradisional yang bersangkutan, unsur peme-
rintahan di berbagai daerah serta para pelaku di 
pasar-pasar tradisional yang bersangkutan. Pengu-
rus, pengawas dan pembina yayasan berkomitmen 
untuk melanjutkan tugasnya masing-masing. 

PESAN DARI 
KETUA DEWAN PEMBINA
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Laporan Keuangan untuk tahun 2010 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja. 
Auditor dalam opininya menyatakan bahwa Lapo-
ran Keuangan Yayasan Danamon Peduli tanggal 31 
Desember 2010 dan 2009 menyajikan secara wa-
jar dalam semua hal yang material. 

Kami mengharapkan dukungan, saran dan kritik 
dari berbagai pihak yang terkait serta masyarakat 
pada umumnya terhadap program ini, sehingga 
mencapai tujuan yang diharapkan. 

Terima Kasih, 

Mar’ie Muhammad
Ketua Dewan Pembina
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LAPORAN 
DIREKTUR EKSEKUTIF

Dengan penuh rasa syukur, atas nama Dewan 
Pengurus dan tim Yayasan Danamon Peduli, kami 
laporkan kegiatan Yayasan sepanjang tahun 2010 
dalam Laporan Tahunan ini. Sebagaimana tercer-
min dari judul Laporan, tahun 2010 hampir sepe-
nuhnya diarahkan pada konsolidasi dari Yayasan 
yang pada Februari 2011 genap berusia 5 tahun. 
Tahun 2010 ini juga ditandai dengan beberapa pe-
rubahan dalam organisasi, antara lain pergantian 
kepemimpinan dan perpindahan lokasi kantor.

Berbekalkan berbagai pencapaian di tahun sebe-
lumnya, maka kegiatan Yayasan pada tahun 2010 
diawali dengan kajian atas perkembangan dan 
pencapaian organisasi sejak berdiri, baik dari segi 
program maupun kelembagaan.  Tujuan dari kajian 
ini adalah untuk lebih memahami berbagai pem-
belajaran yang diperoleh dari pengalaman selama 
lima tahun yang mana pada gilirannya akan mem-
bantu kami dalam lebih menyelaraskan langkah 
kami dengan berbagai perkembangan yang terjadi 
di sekitar yang perlu kami pertimbangkan dalam 
menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan.

Selama lima tahun pertama, Yayasan telah bertum-
buh dalam semua bidang, yaitu dari segi program, 
pendanaan dan kemampuan. Dalam bidang pro-
gram, program kami telah mengalami perkem-
bangan dari yang semula lebih bersifat ad-hoc ber-
alih ke program yang bertujuan jangka panjang dan 
berkelanjutan. Program “Konversi Sampah Orga-
nik Pasar Menjadi Kompos Berkualitas Tinggi” ada-
lah cerminan dari peralihan ini, di mana tujuan dan 
pendekatan program tersebut telah lebih bersi-
nergi dengan sasaran pembangunan dan meli-
batkan proses. Pada tahun 2010 kami mengkon-
solidasikan program kami antara lain melalui pe-
luncuran program “PASAR SEJAHTERA”.  

Kami juga tetap mempertahankan prinsip “efisien 
dan efektif ” dalam hal pengembangan sumber 
daya manusia, dengan tetap terus meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan tim agar kami lebih 
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mampu memahami dan menanggapi secara efek-
tif berbagai perkembangan di sekitar kita.  Yayasan 
Danamon Peduli meyakini bahwa pembelajaran 
dari masa lalu dan juga dari pengalaman pihak 
lain merupakan bagian penting dari pertumbuhan 
dan pengembangan kelembagaaan. Alasan inilah 
yang mendorong kami untuk meningkatkan lebih 
jauh Sistim Manajemen Pengetahuan kami sebagai 
salah satu sokoguru dari organisasi.  Melalui proses 
pembelajaran ini, kami berupaya secara kontinu 
untuk meningkatkan mutu dari program serta 
fungsi internal kami. Hal ini semata-mata kami 
lakukan agar kami dapat terus memberikan yang 
terbaik bagi pemangku kepentingan dan berbagi 
pengetahuan yang kami peroleh secara lebih luas.

Selama tiga tahun terakhir, anggaran tahunan 
Yayasan juga telah mengalami peningkatan secara 
bertahap, yang mencerminkan kepercayaan para 
donatur kami akan kemampuan kami mengelola 
dan mempergunakan dana tersebut secara efektif 
dan strategis. Kami juga sangat bersyukur dengan 
perkembangan penting yang terjadi, yaitu anggaran 
kami dalam program kini secara berimbang di-
dampingi oleh dana dari sumber lain. Dalam hal 
ini, khususnya kontribusi anggaran pemerintah 
daerah, selaku penanggung-jawab program di dae-
rah sangat penting,  bukan saja sebagai cerminan 
komitmen mereka tetapi juga merupakan salah 
satu landasan menuju keberlanjutan program 
dukungan kami di masa mendatang.  Upaya mem-
perkuat skema keberlanjutan ini semakin kami 
tingkatkan pada tahun 2010 melalui pendekat-
an perencanaan terpadu dan integrasi program 
dukungan kami ke dalam sistim yang sudah ada. 

Kami juga menyadari bahwa sekalipun telah banyak 
pencapaian, tantangan di tahun 2011 juga cukup 
tinggi.  Berbagai pencapaian dan penghargaan yang 
telah kami terima dapat dengan mudah terhapus 
apabila kami tidak mengambil langkah konsolidasi 
dan terus menerus mempelopori pendekatan 
yang inovatif di masa mendatang. Kami juga melihat 

bahwa kini semakin banyak pelaku tanggung jawab 
sosial perusahaan, dan melihat kenyataan ini, kami 
merasakan perlunya mengukir peran sesuai dan 
khusus bagi kami. Pada saat yang sama kami juga 
tidak akan menjauhkan diri dari kemitraan sehing-
ga upaya kita bersama ini dapat berdampak lebih 
luas. Hal ini membutuhkan kegesitan, keawasan 
dan juga untuk secara terus menerus mendengar-
kan dan belajar dari beragam pemangku kepenti-
ngan. Pandangan dan suara mereka adalah pan-
duan kami dalam perjalanan organisasi dan kami 
senantiasa menghargai dukungan, masukan dan 
partisipasi mereka selama ini. Kami berharap 
kami dapat meningkatkan kerjasama kami dengan 
mereka di masa mendatang dan juga memastikan 
bahwa kepercayaan yang diberikan kepada kami 
akan memampukan kami untuk memberikan pro-
gram yang baik. 

Sebagai kata akhir, atas nama Dewan Pengurus 
dan Sekretariat, perkenankan saya untuk menyam-
paikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan seluruh 
pemangku kepentingan yang telah memberikan 
dukungan penuhnya kepada Yayasan. Kami percaya 
bahwa dengan dukungan yang terus menerus ini 
Yayasan Danamon Peduli akan mampu mewujud-
kan perannya sebagai katalis untuk perubahan. 

Salam Peduli, 

Bonaria Siahaan
Direktur Eksekutif
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Laporan Tahunan ini telah disetujui oleh: 

DEWAN PENGAWAS

Manggi T. Habir
Ketua

Kartini Muljadi
Anggota

Muliadi Rahardja
Anggota

Ali Yong
Anggota

Palgunadi T. Setyawan
Anggota
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DEWAN PENGURUS

Dini Herdini
Sekretaris

Muljono Tjandra
Bendahara Umum

Taufan Arijantono
Bendahara

Bonaria Siahaan
Ketua Umum

Minhari Handikusuma
Ketua

Rony Teja Sukmana
Sekretaris Umum
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Tahun 2010 merupakan titik balik bagi Yayasan 
Danamon Peduli dalam menegaskan peran yang 
hendak dimainkan di arena tanggung jawab sosial 
perusahaan. Lima tahun sejak berdirinya, Yayasan 
telah mengalami kemajuan secara cukup signifikan 
dan mendapatkan berbagai penghargaan, seba-
gaimana ditunjukkan dengan diperolehnya peng-
hargaan untuk salah satu programnya oleh BBC 
World Challenge Award di tahun 2009. Sekalipun 
hal ini membesarkan hati, penghargaan ini juga 
menyadarkan Yayasan akan perlunya memperta-
hankan dan mengkonsolidasikan semua hasil yang 
telah dicapai. Penghargaan ini juga telah menaikkan 
tolok ukur kinerja Yayasan di masa mendatang, me-
nantangnya untuk berbuat lebih baik lagi.

PENAJAMAN 
PROGRAM KERJA 2010

Berdasarkan perkembangan dan pencapaian dari 
tahun 2009, Program Kerja tahun 2010 disetujui 
oleh Dewan Pembina pada 8 Desember 2009.  
Program Kerja 2010 terfokus pada 4 bidang ke-
giatan yaitu: (i) Pasarku Bersih, Sehat, Sejahtera ter-
masuk pelaksanaan dan Hari Pasar Bersih Nasio-
nal; (ii) perluasan program Danamon Go Green 

melalui penambahan unit pengelolaan sampah 
terpadu; (iii) melanjutkan program Cepat Tanggap 
Bencana; dan (iv) pengembangan Sistim Manaje-
men Pengetahuan.

Program Danamon Go Green mengalami per-
tumbuhan dan perluasan yang signifikan pada ta-
hun 2009, dan pada akhir 2010 telah ada 31 unit 
pengolahan sampah terpadu yang tersebar di ber-
bagai daerah. Program ini juga telah mendapatkan 
pengakuan yang tinggi, khususnya dengan diper-
olehnya penghargaan dari BBC World Challenge 
Award pada tahun 2009. Namun kami juga me-
nyadari sebagai program yang masih berusia dini, 
masih banyak hal yang perlu kami perkuat dalam 
pelaksanaan program untuk menjamin keberlan-
jutannya.

Tinjauan yang serupa juga kami lakukan pada pro-
gram “Pasarku Bersih, Sehat ,dan Sejahtera” yang 
mana pada tahun 2010 memasuki tahun kelima.  
Tujuan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan 
efektifitas dari program. Sebagai hasil dari kajian 
atas kedua program tersebut, maka Dewan Pe-
ngawas menyetujui revisi dan penajaman fokus 
Program Kerja 2010 yang bertujuan mengkonsoli-
dasikan semua bidang.  Adapun perubahan-peru-

GAMBARAN UMUM
KINERJA 2010
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bahan tersebut adalah sebagai berikut: 

•	 Bidang Program :
• Penghentian perluasan program Da-

namon Go Green dan penambahan 
unit pengolahan sampah terpadu agar 
program dapat lebih difokuskan pada 
penguatan unit-unit yang sudah ada;

• Penggabungan dua program “Pasarku 
Bersih, Sehat dan Sejahtera” dan “Da-
namon Go Green” ke dalam satu 
wadah yaitu program “PASAR SE-
JAHTERA” sebagai penguatan duku-
ngan Yayasan Danamon Peduli dalam 
upaya revitalisasi pasar tradisional.

• Perombakan strategi implementasi 
program yang lebih diarahkan pada 
integrasi berbagai program dukungan 
Yayasan Danamon Peduli ke dalam 
sistim maupun skema nasional atau 
lokal. Selain itu juga mekanisme ker-
ja juga menekankan pada kerjasama 
dengan pemangku kepentingan yang 
lebih luas.

• Meningkatkan keterlibatan masyarakat 
sebagai salah satu pemangku kepen-
tingan kunci dalam program.

• Penajaman instrumen dan sistim mo-
nitoring yang sejalan dengan perom-
bakan program sehingga pengukuran 
kemajuan program dapat lebih akurat.

•	 Manajemen :
• Penyelarasan prosedur operasional 

dengan program, melalui penyiapan 
Standar Prosedur Operasional de-
ngan merujuk pada standar ISO 9000 
sebagai persiapan organisasi memper-
oleh sertifikasi tersebut di masa men-
datang.

• Konsolidasi organisasi yang difokus-
kan pada: (i) penajaman peran dan 
tujuan organisasi sesuai dengan visi 
yang diemban; (ii) penetapan kembali 
fungsi-fungsi organisasi; (iii) restruk-
turisasi Sekretariat dan penyesuaian 
penugasan tim kerja; dan (iv) pening-
katan kemampuan tim kerja dalam 
manajemen program melaui pelatihan 
dan praktek lapangan (on-the job-
training).
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Pokok-pokok Penting 
Program di 2010

Sebagai hasil langkah-langkah konsolidasi tersebut, 
Yayasan menyiapkan dan meluncurkan program 
Pasar Sejahtera sebagai program utamanya. Sete-
lah melalui proses konsultasi yang intensif dengan 
pemerintah daerah, Yayasan kemudian menseleksi 
5 pasar tradisional sebagai lokasi percontohan dari 
program tersebut. Kegiatan dari program men-
cakup perbaikan kondisi fisik lokasi percontohan, 
pelatihan kader kesehatan pasar, dan fasilitasi pro-
ses perencanaan terpadu bagi unsur pemerintah 
daerah.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami me-
nyelenggarakan Konvensi Nasional ke-3 Pengo-
lahan Sampah Terpadu pada 18-19 November 
2010 di kota Probolinggo. Sejalan dengan tujuan 
konsolidasi, maka Konvensi kali ini difokuskan pada 
pembahasan isu-isu kunci terkait dengan kelang-
sungan dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan 
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Hasil 
pembahasan menelurkan beberapa rekomendasi 
dan tindak lanjut berikut: (i) penegasan kembali tu-
juan dari kegiatan yaitu reduksi sampah; (ii) peng-



13

ya
ya

sa
n 

da
na

m
on

 p
ed

ul
i

LA
PO

R
A

N
 T

A
H

U
N

A
N

 2
01

0

aturan kembali kelembagaan yang sesuai guna 
mendukung kelangsungan operasional TPST; (iii) 
pemetaan potensi pemanfaatan dan pemasaran 
kompos hasil olahan TPST; dan (iv) pembenahan 
sistim pelaporan yang dapat mendukung ope-
rasional TPST selain sebagai masukan bagi sistim 
manajemen pengetahuan. 

Sepanjang tahun 2010, melalui program Cepat 
Tanggap Bencana kami juga telah menyalurkan 
bantuan darurat kepada korban bencana dan 
musibah. Kami juga bekerjasama dengan korporasi 
(Bank Danamon) dalam penggalangan dana guna 
membantu pemulihan di daerah yang terkena 3 
bencana besar yang terjadi hampir dalam waktu 
bersamaan, yaitu di: Wasior, Mentawai dan Merapi. 
Sesuai dengan perkembangan global dalam pen-
dekatan manajemen bencana, maka pada tahun 
2010, kami juga melakukan penguatan program 
CTB ini dengan memasukkan pendekatan “kesia-
pan” sebagai bagian dari kegiatan dalam program 
di masa mendatang.  Dalam hal ini, kami melaku-
kan konsultasi dengan beberapa lembaga terkait 
dalam bidang penanganan bencana baik di tingkat 
nasional maupun lokal, dengan tujuan membentuk 
kemitraan serta menjajaki kemungkinan kerjasama 
dalam penanganan bencana besar khususnya.  

Dari sisi keuangan, per 31 Desember 2010, 
Yayasan telah mengeluarkan dana sebesar 
Rp. 10,880,000,000 dari total komitmen sebesar 
Rp. 12,000,000,000 yang didonasikan oleh Bank 
Danamon. Kami juga melaporkan bahwa Laporan 
Keuangan Yayasan telah selesai diaudit oleh Sid-
dharta & Widjaja Registered Public Accountants 
dengan hasil wajar tanpa pengecualian.

Tahun 2010 telah memberikan banyak kesempa-
tan bagi kami untuk menunjukkan komitmen pe-
ngelolaan anggaran secara bertanggung jawab 
yang dipercayakan kepada kami.  Tantangan di 
tahun 2011 adalah agar kami dapat lebih meng-
konsolidasikan mandat yang diberikan mela-
lui pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan 
program-program yang berkualitas. 
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MENUJU KEBERLANJUTAN
PROGRAM

Pengolahan 
Sampah

Biaya 
Operasional 
Tertutupi

Pemasaran 
mancapai PEMDA 
dan masyarakat

Rencana 
replikasi

Pemisahan 
sampah dari 

tingkat pedagang

Program masuk 
bencana strategis 

PEMDA

Desember 2009

Maret 2010

Juni 2010

83% 13% 30% 17% 50% 53%

87% 13% 50% 20% 63% 53%

89% 21% 48% 31% 69% 59%

0% 23% 45% 68% 90%
89%

21%

48%

31%

69%

59%

87%

13%

50%

20%

63%

53%

83%

13%

30%

17%

50%

53%

Pengolahan Sampah

Biaya Operasional Tertutupi

Pemasaran mancapai PEMDA dan masyarakat

Rencana replikasi

Pemisahan sampah dari tingkat pedagang

Program masuk bencana strategis PEMDA

Oktober - Desember 2009
Januari - Maret 2010
April - Juni 2010

Desember 2009 Maret 2010 Juni 2010

Routinity of unit’s 
operations

Availability of operational 
funds

Compost sales / marketing

Replication plans

Waste separation by 
traders

Programme integrated 
into vocal strategic plan

89% 87% 83%

21% 13% 13%

48% 50% 30%

31% 20% 17%

69% 63% 50%

59% 53% 53%

Kinerja Unit Selama 3 Kuartal

Pendekatan Komprehensif

Antara tahun 2008 dan 2009,  Yayasan telah mem-
bangun 30 unit/ Tempat Pengolahan Sampah Ter-
padu (TPST) di berbagai daerah. Kesemua TPST ini 
dibangun setelah dicapainya kesepakatan kerjasa-
ma antara Yayasan dengan masing-masing peme-
rintah daerah. Keberlanjutan program diharapkan 
akan terwujud dari komitmen yang diberikan oleh 
masing-masing pemerintah daerah yaitu dalam hal: 
(i) penyediaan subsidi anggaran operasional unit 
setelah unit diserah-terimakan Yayasan; dan (ii) 
fasilitasi pemanfaatan dan/atau pemasaran rutin 
dari kompos yang dihasilkan. 

Program Danamon Go Green menandai awal peralihan Yayasan melaksanakan program yang mempunyai 
tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam perjalanannya, kami juga mengalami keberhasilan maupun 
kegagalan dalam merintis pendekatan ini, dan melalui pengalaman tersebut kami terus berupaya untuk 
meningkatkan disain dan implementasi program kami. Kami juga berharap dapat berbagi pembelajaran yang 
kami peroleh ini dengan kalangan yang lebih luas.

Namun, hasil pantauan atas 14 indikator program 
yang dilaporkan secara berkala, menunjukkan ada-
nya ketidak-seragaman dalam pencapaian dan ki-
nerja diantara ke-30 unit tersebut. Grafik di bawah 
menggambarkan secara ringkas kinerja umum ke-
semua unit selama 3 kuartal.  Kami menganalisa ki-
nerja dan pencapaian program secara keseluruhan 
dari beberapa indikator kunci: (i) produktifitas unit 
(rutinitas beroperasi); (ii) ketersediaan anggaran 
operasional; (iii) pemanfaatan dan/atau pemasaran 
kompos; (iv) perkembangan dalam replikasi unit/
kegiatan; (v) pemilahan sampah di tingkat komu-
nitas; (vi) integrasi program dukungan ke dalam 
rencana strategis dan program daerah. 
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Pengelola merupakan SKPD yang 
bertanggung jawab terhadap kebersihan

Pengelola bukan SKPD yang bertanggung 
jawab terhadap kebersihan

Pengelola merupakan pihak ketiga 
yang ditunjuk PEMDA

Non APBD

APBD non program

APBD program

1 3 5

2 4 1

11 2 1

0 3.75 7.5 11.25 15

1

3

5

2

4

1

11

2

1

Pengelola merupakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap kebersihan

Pengelola bukan SKPD yang bertanggung jawab terhadap kebersihan

Pengelola merupakan pihak ketiga yang ditunjuk PEMDA

Non APBD
Program non APBD
Program APBD

Pengolahan sampah Biaya operasional tidak 
tertutup

Pemisahan sampah belum dari 
tingkat pedagang

Program belum masuk rencana 
strategis PEMDA

Desember 2009

Maret 2010

Juni 2010

11% 79% 31% 41%

13% 87% 37% 47%

17% 87% 50% 47%

0% 22.5% 45% 67.5% 90%
11%

79%

31%

41%

13%

87%

37%

47%

17%

87%

50%

47%

Pengolahan sampah

Biaya operasional tidak tertutup

Pemisahan sampah belum dari tingkat pedagang

Program belum masuk rencana strategis PEMDA

Oktober - Desember 2009
Januari - Maret 2010
April - Juni 2010

Desember 2009 Maret 2010 Juni 2010

Routinity of Unit’s 
Operations

Lack of Operational 
Funds

Lack of Traders 
Involvement in waste 

separation

Programme not yet 
integrated into existing 

system

11% 13% 17%

79% 87% 87%

31% 37% 50%

41% 47% 47%

Faktor-faktor Yang Berdampak Pada Kelangsungan Operasional Unit

Kelembagaan & Pembiayaan Pengelolaan TPST

Kajian lebih mendalam menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi dan berdampak lang-
sung pada kinerja unit (lihat tabel diatas). Kesimpulan yang kami dapatkan dari kajian ini menunjukkan bahwa 
dalam penyiapan program, kami telah mengidentifikasi beberapa faktor terkait pengelolaan sampah dan 
khususnya di dalam konteks pasar. Namun demikian, yang masih memerlukan penguatan adalah disain im-
plementasi program yang dapat menggarap permasalahan di hulu dan hilir program, yaitu:

i.  Pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk kelangsungan unit;
ii.  Pemanfaatan dan/atau model pemasaran kompos sebagai hasil olahan unit.

Kedua faktor ini secara langsung berdampak pada keterjaminan sumber pendanaan yang diperlukan untuk 
menutupi biaya operasional dan produksi unit, yang pada gilirannya berdampak pada rutinitas beropera-
sinya unit.

Kajian atas program “Pasarku Bersih, Sehat, Sejahtera” juga menunjukkan adanya aspek sangat mendasar 
dalam kegiatan yang bertujuan merubah perilaku yaitu pelibatan komunitas, yang mana hal ini justru tidak 
masuk dalam program. Temuan ini menyadarkan kami bahwa agar program dapat mewujudkan tujuannya 
untuk menyadarkan masyarakat dan menghasilkan perubahan perilaku mereka, maka diperlukan:

i. Pemahaman yang baik bahwa perubahan perilaku adalah suatu proses dan memerlukan me-
tode intervensi yang dilakukan secara konsisten;

ii. Metode komunikasi di dalam program yang dapat melibatkan komunitas secara intensif.

Sumber Pendanaan

* APBD = anggaran pemerintah daerah
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Umpan Balik Untuk
Peningkatan Program

Kajian kami di atas didasarkan pada pelaporan ru-
tin yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan 
hasil kunjungan lapangan secara berkala oleh tim 
kerja kami. Hasil dari kedua sumber informasi ini 
tidak saja merupakan perbendaharaan data yang 

sangat penting, tetapi lebih penting lagi, merupa-
kan umpan balik akan perkembangan pelaksanaan 
program di lapangan.

Kami menyadari bahwa sumber informasi ini harus 
lebih kami manfaatkan dalam membantu pengem-
bangan dan disain program-program kami di masa 
mendatang. Oleh karenanya, untuk mendukung 
pengembangan program ke depan, maka kami 
akan mengembangkan suatu skema yang akan 
secara sistimatis mengaitkan kegiatan monitoring 
dengan pengembangan program sebagai suatu ke-
satuan dalam siklus manajemen program.  

Pendekatan di atas menuntut kami untuk mene-
rapkan metode yang lebih partisipatif dan konsul-
tatif dengan pemangku kepentingan kami khusus-
nya, yaitu pihak-pihak kunci yang bersentuhan lang-
sung dengan program kami. Keterlibatan mereka 
sedari awal disain program sangatlah mutlak un-
tuk membangun rasa kepemilikan dan komitmen 
mereka secara optimal.

Selain itu, pendekatan ini juga memerlukan keje-
lian kami untuk dapat menyaring pembelajaran 
yang dihasilkan dari setiap tahapan pengalaman 
kami, dimana kami perlu menangkap, mengkaji dan 
mendokumentasikan kesemuanya sehingga dapat 
kami manfaatkan sebagai masukan dalam penyia-
pan program serupa di masa mendatang. 

Pendekatan sistimatis ini juga terkait langsung dan 
merupakan landasan penting untuk mengembang-
kan lebih jauh Sistim Manajemen Pengetahuan 
kami. Tujuannya adalah agar semua pembelajaran 
yang kami peroleh dari pengalaman kami dapat 
didokumentasikan secara baik dan diseminasikan 
secara luas bagi pihak-pihak lain yang tertarik akan 
isu atau program serupa.
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Pembelajaran dari Pengalaman

Sebagaimana organisasi lainnya, Yayasan Danamon 
Peduli adalah sebuah organisasi yang senantiasa 
belajar dan secara serius menangkap semua pe-
ngalaman yang diperolehnya sebagai umpan ba-
lik untuk memperbaiki disain dan meningkatkan 
kinerja program-programnya. Dewasa ini, hampir 
semua program tanggung jawab sosial perusahaan 
berupaya mempunyai hasil yang berkelanjutan. 
Yayasan Danamon Peduli pun sejak meluncurkan 
program Danamon Go Green mempunyai tujuan 
serupa, dan berupaya untuk memastikan bahwa 
unsur-unsur pendukung yang diperlukan sudah 
tercakup dalam program kerjasama kami.  Memang 
ada keragaman dalam hasil yang dicapai dan kami 
menyadari bahwa kami masih perlu meningkatkan 
pengetahuan kami dalam bidang manajemen pro-
gram pembangunan, mengingat masih minimnya 
pengalaman kami dalam bidang ini. Namun, hasil 
kajian dan konsultasi intensif kami dengan para 
pemangku kepentingan program menunjukkan 
beberapa aspek penting dari disain dan implemen-
tasi program yang perlu dipertimbangkan untuk 
semua program dukungan kami ke depan.

Ada 4 faktor yang diperlukan dalam memastikan 
efektifitas dan keberlanjutan program:

i. Pendekatan komprehensif 
Isu-isu pembangunan umumnya bersifat 
kompleks, sehingga tidak satu upayapun da-
pat terlepas dari isu-isu maupun intervensi 
lainnya yang terkait. Oleh karenanya, dalam 
mempersiapkan disain setiap program, kami 
akan mempertimbangkan skema atau upaya 
lain yang relevan yang sedang berjalan  serta 
isu-isu terkait. Pendekatan komprehensif 
semacam ini akan sangat membantu dalam 
mengidentifikasi intervensi yang diperlukan 
dari hulu hingga hilir di dalam setiap disain 
program kami.

ii. Integrasi ke dalam sistim yang sudah ada
Setiap program dukungan seyogyanya ber-
akar atau terakomodasi dalam sistim atau 
skema yang sudah ada agar lebih mudah 
menjaga kontinuitas program nantinya. Oleh 
karenanya, sedari awal disain program kami 
akan mengaitkannya dengan program atau 
upaya lain yang relevan yang dapat menjadi 
wadah untuk mengadopsi atau meneruskan 
kegiatan yang dirintis setelah dukungan kami 
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berakhir.  Pada tahap disain kami akan meng-
identifikasi program yang paling relevan 
terkait dengan dukungan kami, kelembagaan 
yang sesuai yang kelak dapat mengelola dan 
meneruskan kegiatan tersebut.

iii. Pelibatan dan rasa kepemilikan dari pe-
mangku kepentingan
Keberhasilan dan keberlanjutan dari pro-
gram pembangunan juga sangat bergantung 
pada sejauh apa rasa kepemilikan pemangku 
kepentingan atas program. Hal ini hanya 
dapat terwujud apabila mereka memang 
terlibat secara penuh dan dengan demikian 
dapat diperoleh pandangan, masukan, par-
tisipasi dan pada akhirnya, komitmen mereka 
untuk melaksanakan program secara efektif.

iv. Dukungan dan partisipasi yang lebih luas
Mengingat besarnya cakupan permasalahan 
program pembangunan umumnya, maka 
sangat dibutuhkan keterlibatan dan duku-
ngan dari berbagai mitra. Oleh karenanya, 
kami memandang perlunya sedari awal un-
tuk menjalin kemitraan dan koalisi dengan 
beragam pelaku pembangunan dan menga-
jak partisipasi aktif mereka dalam program 
kami. Dukungan yang luas ini diharapkan 
akan mempercepat pengembangan dan 
dampak positif program.
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PASAR SEJAHTERA

KINERJA
PROGRAM
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Program Pasar Sejahtera merupakan upaya terpadu untuk mengatasi masalah ke-
bersihan lingkungan di pasar-pasar tradisional sehingga dapat memenuhi standar 
nasional. Intinya, program ini adalah bagian yang tak terpisah dari upaya revitalisasi 
pasar traditional di tingkat nasional.

Pada dasarnya, program Pasar Sejahtera merupa-
kan hasil dari langkah konsolidasi yang kami lakukan 
terhadap dua program sebelumnya, yaitu “Pasarku 
Bersih, Sehat dan Sejahtera” dan “Danamon Go 
Green”. Tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk 
meningkatkan dukungan kami terhadap revitalisasi 
pasar tradisional dan memastikan bahwa manfaat 
dari masing-masing program yang dilakukan sebe-
lumnya dapat diteruskan.

Tiga hal yang menjadi alasan dasar perancangan 
program Pasar Sejahtera adalah sebagai berikut:

i. Masih sekitar 60% penduduk di ta-
nah air yang mendapatkan kebutuhan 
hidup sehari-hari  mereka  dari pasar 
tradisional;

ii. Pasar merupakan penghasil sampah 
terbesar kedua secara nasional yang 
memproduksi 7,7 juta ton sampah 
per tahunnya.

iii. Ada sekitar 12,5 juta pedagang meng-
gantungkan kehidupan mereka pada 
pasar-pasar ini.

Kombinasi dari semua faktor tersebut diatas me-
nunjukkan bahwa pasar tradisional masih memiliki 
peran yang strategis dan penting dalam pereko-
nomian dan merupakan bagian tak terpisah dari  
kehidupan sosial masyarakat.
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PERKEMBANGAN 
SAMPAI SAAT INI

Hari Pasar Bersih Nasional ke-3
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bekerjasa-
ma dengan para relawan  kami di cabang-cabang 
Danamon, kami menyelenggarakan kegiatan ber-
sih-bersih pasar di 800 pasar yang tersebar di selu-
ruh tanah air. Puncak dari kegiatan tersebut ditan-
dai dengan Hari Pasar Bersih Nasional (HPBN) 
ke-3 pada tanggal 18 Juli 2010 di Pasar Induk Cibi-
tung, Jawa Barat. Selain itu, kegiatan HPBN ke-3 ini 
juga ditandai dengan terpecahkannya rekor MURI 
untuk ketiga kalinya ketika kami menyelenggarakan 
berbagai kegiatan pasar bersih secara serentak  di 
800 pasar pada hari yang sama. Sejumlah 1.347 
kegiatan berhasil dilakukan dengan melibatkan 
sekitar 13.396 relawan yang merupakan karyawan 
Bank.

HPBN ke-3 tersebut juga mempunyai makna khu-
sus karena hari tersebut menandai diluncurkannya 
program PASAR SEJAHTERA dan pembaharuan 
kemitraan antara Yayasan Danamon Peduli dengan 
tiga kementrian, yaitu Kementrian Perdagangan, 
Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Pertani-
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an. Peluncuran program Pasar Sejahtera ini pada 
dasarnya menandai peningkatan komitmen kami 
terhadap upaya revitalisasi pasar tradisional di In-
donesia melalui upaya penguatan kesehatan ling-
kungan.

Pengembangan Unit Percontohan
Sebagai kelanjutan peluncuran program, kami me-
lakukan pemilihan 5 lokasi percontohan yang di-
ambil dari 31 lokasi dimana telah dikembangkan 
tempat pengolahan sampah terpadu dibawah 
program Danamon Go Green. Kriteria pemili-
han lokasi yang dipakai adalah: (i) konsistensi dari 
operasional  TPST; (ii) TPST berada di dalam atau 
berdekatan dengan pasar terkait; (ii) kondisi fisik 
lokasi unit percontohan cukup layak untuk da-
pat memperlihatkan kondisi setelah dilakukan 
intervensi; (iv) komitmen pemerintah lokal yang 
tercermin dalam terselenggaranya forum peren-
canaan bersama dan alokasi anggaran yang jelas 
dari  sektor-sektor terkait pengelolaan pasar.  Ber-
dasarkan kriteria tersebut, lima (5) pasar dipilih 
sebagai lokasi percontohan, yaitu:  Pasar Grogolan, 
Kotamadya Pekalongan; Pasar Bunder, Kabupaten 
Sragen; Pasar Baru, Kotamadya Probolinggo; Pasar 
Semampir, Kabupaten Probolinggo; dan Pasar Ibuh, 
Kotamadya Payakumbuh.

Penyiapan dan pelaksanaan program PASAR SE-
JAHTERA mengadopsi pendekatan yang baru 
bagi Yayasan. Dalam pelaksanaan program ini kami 
menekankan pada konsultasi dan perencanaan 
bersama dengan mitra kami dan komunitas yang 
kami layani. Kami percaya bahwa upaya bersama 
ini merupakan dasar dari upaya memastikan ke-
berlanjutan dukungan kami.

Setelah memilih lokasi-lokasi tersebut, kami me-
lakukan berbagai kegiatan persiapan untuk meran-
cang rencana kerja implementasi program di tiap 
lokasi. Langkah-langkah persiapan tersebut adalah 
sebagai berikut:

i. Survei data dasar untuk menilai 
kondisi awal pasar dan mengidenti-
fikasi lokasi prioritas untuk dilakukan 
intervensi sebagai lokasi percontohan. 
Survei ini juga merupakan alat untuk 
pengukuran pada saat monitoring dan 
evaluasi program.

ii. Konsultasi dengan perwakilan peda-
gang pasar di tiap pasar yang telah 
dipilih untuk memperoleh masukan 
mereka guna  memastikan partisipasi 
mereka secara aktif dari awal kegiatan.



24

ya
ya

sa
n 

da
na

m
on

 p
ed

ul
i

LA
PO

R
A

N
 T

A
H

U
N

A
N

 2
01

0

iii. Perencanaan dan penyusunan ang-
garan bersama sektor-sektor terkait  
dalam pemerintah daerah untuk 
mensinergikan masukan dan inter-
vensi yang diperlukan agar secara 
langsung ataupun tidak langsung men-
dukung daerah percontohan yang 
telah dipilih.

Setelah merampungkan langkah persiapan terse-
but, sepanjang bulan Oktober 2010, lima Nota 
Kesepahaman atau Memorandum of Understand-
ings (MoUs) ditandatangani, yaitu perjanjian de-
ngan masing-masing pemerintah daerah, sebagai 
bentuk komitmen bersama sepanjang periode 
2010-2012. Komitmen ini lebih jauh lagi dicermin-
kan dalam Perjanjian Kerjasama yang menguraikan 
secara lebih rinci kontribusi sumber-sumber daya 
dari tiap pihak yang terlibat untuk mendukung 
program ini.  Intinya, program ini terdiri dari empat 
(4) komponen kegiatan, yaitu:

i. Pengembangan unit percontohan di 
masing-masing pasar yang dipilih.

ii. Edukasi terhadap masyarakat mela-
lui pemilihan dan pelatihan kader ke-
sehatan yang dipilih dari komunitas 
pedagang;



25

ya
ya

sa
n 

da
na

m
on

 p
ed

ul
i

LA
PO

R
A

N
 T

A
H

U
N

A
N

 2
01

0

iii. Fasilitasi terhadap upaya perencanaan  
terpadu yang melibatkan sektor-sek-
tor terkait dengan pengelolaan dan 
pembinaan pasar ; dan

iv. Kegiatan kampanye publik untuk me-
ningkatkan apresiasi dan dukungan 
publik terhadap upaya revitalisasi 
pasar tradisional.

Untuk memaksimalkan hasil dan sumberdaya yang 
ada, kami juga bekerjasama dengan World Health 
Organization (WHO) yang telah mendukung 
Kementrian Kesehatan dalam mengembangkan 
standar Pasar Sehat. Dibawah program Pasar Se-
jahtera, kami mengkoordinasikan khususnya kegia-
tan  edukasi masyarakat dengan melengkapi kegia-
tan yang sudah didukung oleh WHO.

Ditingkat nasional, kami mengadakan dialog se-
cara berkala dengan tiga kementrian yang menjadi 
mitra kami untuk melaporkan berbagai kemajuan 
yang dicapai melalui program yang kami selengga-
rakan, dan di masa mendatang, kami juga akan ikut 
berpartisipasi dalam kelompok kerja antar kemen-
trian untuk memastikan agar program kami juga 
sejalan dengan upaya pembangunan pasar tradi-
sional di tingkat nasional.

Menjelang akhir dari tahun pelaporan, berbagai 
kegiatan dibawah ini berhasil kami selesaikan:

• Perbaikan fisik dari unit percontohan 
di lima (5) pasar terpilih.

• Seleksi dan pelatihan kader di lima (5) 
pasar tersebut dengan jumlah kader 
yang dilatih mencapai 180 orang.

• Perencanaan bersama dengan lima 
(5) pemerintah daerah yang meng-
hasilkan rencana kerja terpadu untuk 
pengembangan pasar untuk tahun 
anggaran 2010.

• Monitoring bersama yang dilakukan 
antara Yayasan dengan pemerintah 
daerah untuk menilai hasil pelaksa-
naan rencana kerja 2010 dan untuk 
mendapatkan masukan sebagai per-
siapan rencana kerja 2011.

• Pelatihan penyegaran bagi para o-
perator di 31 TPST  untuk meningkat-
kan keterampilan mereka dan seba-
gai persiapan bagi Pemda yang ingin 
mendapatkan sertifikasi atas kompos 
hasil olahan TPST.
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PROGRAM CEPAT TANGGAP BENCANA

KINERJA
PROGRAM
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Sesuai dengan visi kepedulian kami yang bertujuan untuk membangun kembali 
harapan dan memulihkan mata pencaharian, melalui program ini, kami mencoba 
merespons masyarakat korban bencana sedini mungkin.

Dilihat dari posisi geologisnya, Indonesia dikeli-
lingi oleh Cincin Api Pasifik dimana ada sekitar 80 
persen dari gempa bumi di dunia terjadi sepan-
jang jalur ini, dan terdapat 120 gunung berapi 
yang masih aktif di daerah ini. Dengan demikian 
Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam 
seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan 
banjir—yang biasanya meninggalkan dampak yang 
cukup hebat.

Dalam tahun pelaporan ini, telah terjadi bencana 
skala besar maupun skala kecil dalam jumlah yang 
cukup signifikan yang menimpa masyarakat di ber-
bagai wilayah di tanah air. Bantuan di tahun 2010 
sebagian besar kami berikan kepada masyarakat 
yang terkena banjir dan kebakaran. Masyarakat ini 
berada di daerah sekitar cabang-cabang Dana-
mon dan Adira di seluruh penjuru negeri. Secara 
umum, di tahun 2010 ini, kami berhasil menyalur-
kan bantuan dengan nilai total Rp. 311,031,457 
kepada masyarakat korban dari 47 jenis bencana 
dan musibah.

Jenis Bencana Jumlah
Kegiatan

Jumlah
Sukarelawan

Jumlah Penerima 
Bantuan

Nilai Bantuan
(Rp)

Gempa bumi dan
tsunami 3 25 950 45.022.909

Kebakaran 16 215 2.854 80.532.500
Banjir 13 118 6.714 73.383.153

Tanah longsor 3 63 500 14.447.000
Letusan Gunung Berapi 11 126 20.264 92.145.895

Lainnya 1 54 100 5.500.000

TOTAL 47 601 31.382 311.031.457

KEGIATAN PROGRAM TANGGAP BANCANA 2010
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Tahun 2010 juga ditandai dengan tiga bencana 
besar yang terjadi hampir secara simultan pada 
kuartal terakhir tahun itu. Pada bulan Oktober, ta-
nah longsor berlumpur meluluhlantahkan desa-
desa dan masyarakat di daerah Wasior, Papua 
Barat. Tak lama setelah itu, Gunung Merapi di Jawa 
Tengah memulai fase erupsi yang berlangsung se-
lama hampir 2 bulan, dengan letusan besar yang 
mengeluarkan kombinasi gas asam, lahar dan ma-
teri geologis lainnya. Kejadian yang berulang-ulang 
tersebut juga menyebabkan kondisi yang tidak sta-
bil selama 3 bulan, sehingga memaksa penduduk 
untuk hidup di penampungan untuk alasan kese-
lamatan.  Pada hari yang sama dengan meletusnya 
Gunung Merapi, Pulau Mentawai dilanda gempa 
bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang dii-
kuti dengan tsunami.

Sebagaimana terlihat dari tabel di atas, ketiga 
bencana tersebut meninggalkan dampak yang sa-
ngat berat bagi wilayah dan masyarakat yang ter-
kena bencana. Kerusakan parah yang mengenai 
fasilitas publik – seperti pasar, sekolah, jalan-jalan, 
dan infrastruktur lainnya – hampir melumpuh-
kan kegiatan sosial dan ekonomi setempat. Hal 
ini membutuhkan upaya besar guna memulihkan 
dan membangun kembali kondisi normal agar 
masyarakat dapat kembali melanjutkan kehidupan 
dan mata pencahariannya. 

Untuk  membantu memenuhi kebutuhan para kor-
ban bencana, Yayasan Danamon Peduli bersama 
dengan Bank Danamon melakukan penggalangan 
sumber daya internal perusahaan. Tujuan dari ke-
giatan ini adalah untuk menggalang dukungan dari 
korporasi dan para mitranya untuk membantu 
memenuhi kebutuhan bagi pemulihan masyarakat 
yang terkena bencana.  Sumber daya yang berhasil 
terkumpul dimaksudkan untuk membangun dan 
merehabilitasi fasilitas umum, seperti pasar dan 
sekolah setempat. Fasilitas tersebut merupakan 
sarana utama yang menjadi pusat kegiatan harian 
masyarakat dan penting untuk pemulihan secara 
cepat bagi keberlangsungan hidup masyarakat. 

Kegiatan penggalangan ini dimulai dari bulan No-
vember 2010 dan akan terus berlangsung sampai 
akhir Februari 2011. Untuk memastikan agar ban-
tuan tersebut dapat  dimanfaatkan dengan efektif, 
Yayasan Danamon Peduli mengkoordinasikan ke-
giatan identifikasi kebutuhan dengan aparat dan 
LSM setempat. Hal ini dilakukan juga untuk me-
mastikan agar bantuan yang diberikan sejalan de-
ngan kegiatan lain yang dilakukan di daerah-daerah 
tersebut, sehingga tidak merupakan duplikasi ke-
giatan yang sudah ada. 

LOKASI/
TANGGAL

JENIS
BENCANA

DAMPAK

Kematian Kerugian Pengungsi Kerusakan

Wasior, 
Papua Barat       

(4-Oktober-2010)
Banjir Lumpur

287 
(118 hilang)

105 (Berat) 
3374 (Ringan)

9016

1000 unit rumah      
2 pasar lokal        
2 bank                    
7 sekolah                   
4 fasilitas agama     
4 jembatan utama

Mentawai, 
Sumatera Barat

(26-Oktober-2010)

Gempa bumi 
diikuti dengan 

tsunami

431 
(88 hilang)

400 (Berat)  
dan (Ringan)

14,983

721 unit rumah       
6 sekolah                    
8 fasilitas agama     
7 jembatan                    
1 daerah rekreasi

Merapi, 
Jawa Tengah / DIY 
(26-Oktober - mid 
November-2010)

Gunung Merapi 
(Letusan Gunung 

Berapi)
247 721 4,375

                    Sumber data: BNBP
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PENGEMBANGAN PROGRAM 
KE DEPAN

Berbagai bencana yang terjadi ini juga telah me-
nyadarkan kami akan perlunya mengembangkan  
program tanggap bencana kami  agar benar-benar 
menjadi program yang efektif. Tahun 2010, kami 
mengambil beberapa langkah persiapan guna me-
nambahkan 2 komponen lain untuk program Ce-
pat Tanggap Bencana, yang akan mulai dijalankan 
pada tahun 2011.

• Peningkatan kapasitas tenaga relawan
Sampai saat ini, respon para relawan sa-
ngat efektif terutama dalam hal kecepatan 
pemberian bantuan kepada masyarakat 
yang terkena bencana. Namun demikian, 
karena jenis bencana yang terjadi beragam, 
kebutuhan akan bantuan dalam banyak hal 
juga perlu dibedakan dan tidak bisa disama-
ratakan. Karena alasan inilah, peningkatan 
kapasitas para relawan akan menjadi ba-
gian integral dari program kami ke depan,  
khususnya dalam meningkatkan kemam-
puan untuk menilai dengan baik kebutuhan 
korban sesuai jenis bencana tertentu yang 
mengenai mereka.

• Pencegahan dan Mitigasi
Banyak bencana yang terjadi dalam tahun 
tersebut merupakan bencana yang di-
sebabkan oleh faktor manusia, terutama ka-
rena tindakan yang tidak bertanggung jawab. 
Dalam banyak kasus, jenis-jenis bencana 
tersebut sekalipun sulit untuk dicegah, pa-
ling tidak, dampak dari bencana tersebut bisa 
dikurangi. Menyadari keadaan ini, program 

kami mengintegrasikan upaya mengedukasi 
masyarakat sebagai bagian dari kegiatan 
kesiapan. Tujuannya adalah untuk mening-
katkan kesadaran dan pemahaman publik 
terhadap perlunya membangun kebiasaan 
yang bertanggungjawab terhadap lingkungan 
untuk mencegah dan mengurangi dampak 
negatif dari bencana terkait.

Sepanjang tahun 2010, kami telah melakukan kon-
sultasi dan penjajakan dengan beberapa lembaga  
terkait yang memiliki pengalaman dan kapasitas 
dalam penanganan bencana untuk menjadi mitra 
kami dalam program ini. Kami percaya bahwa be-
sarnya masalah akibat bencana dan penanganan-
nya pastinya memerlukan kerjasama antar pelaku 
dan lembaga untuk menjamin agar bantuan betul-
betul efektif dan luas jangkauannya.
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KEGIATAN LAIN

KINERJA
PROGRAM
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KEGIATAN LAIN

HARI PEDULI LINGKUNGANKU

Pada tanggal 16 Oktober 2010, Yayasan Danamon 
Peduli bekerjasama dengan Danamon Corporate 
University menyelenggarakan kegiatan “Hari Peduli 
Lingkunganku” di area kampus Danamon Corpo-
rate University di Ciawi, Jawa Barat. Kegiatan ini 
juga diadakan bertepatan dengan peringatan Hari 
Pangan  Sedunia.

Dengan mengambil tema “Berpikir Global dan 
Bertindak Lokal”, kegiatan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah 
sekitar kampus untuk menjaga lingkungan mereka 
melalui tindakan sederhana namun efektif. Kegia-
tan ini dilakukan mengingat bahwa daerah sekitar 
kampus telah dinyatakan sebagai wilayah tanah 
kritis, yang mudah mengalami erosi sepanjang 
musim hujan karena kurangnya pepohonan dan 
hutan yang tergusur oleh pembangunan di dae-
rah tersebut. Jika tidak dilakukan tindakan apapun 
untuk merehabilitasi kondisi tanah di daerah terse-
but dan mencegah perluasan daerah pertanian di 
daerah tersebut, maka diperkirakan banjir yang  
melanda daerah tersebut termasuk juga ibu kota, 
Jakarta, akan jauh lebih besar.

Dalam acara ini, tim Yayasan Danamon Peduli 
melakukan demonstrasi dan pelatihan kepada  
masyarakat tentang cara menyiapkan kompos 
dari sampah rumah tangga dengan mengguna-
kan metode sederhana, yaitu Keranjang Takakura. 
Masyarakat diberikan edukasi mengenai manfaat 
dari kompos sebagai penyubur tanah untuk me-
mulihkan kondisi kritis tanah tersebut dan juga da-
pat digunakan sebagai pupuk organik yang sangat 
dianjurkan untuk pertanian dan perkebunan. Me-
lalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemaha-

man bahwa sampah rumah tangga mereka dapat 
diolah untuk memberikan manfaat bagi mereka 
dengan melakukan metode ‘Reduce, Recycle and 
Reuse’ (mengurangi, mendaur ulang dan meng-
gunakan kembali). Dengan demikian, masyarakat 
juga bisa berkontribusi untuk mengatasi salah satu 
masalah pengelolaan limbah, yaitu melalui pengu-
rangan limbah.

Puncak dari kegiatan ini ditandai dengan acara  
penanaman pohon secara simbolis oleh Direktur 
Utama Bank Danamon, Henry Ho, Wakil DirUt,  
Jos Luhukay, Ketua Dewan Pengawas Yayasan, 
Manggi Habir, dan Piyu PADI, artis musik yang juga 
menjadi nara sumber pada acara ini.
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KINERJA
ORGANISASI

PENGUATAN
KELEMBAGAAN

Sebagai bagian dari upaya konsolidasi, sepanjang 
tahun 2010, kami juga mengambil beberapa lang-
kah untuk meningkatkan kemampuan organisasi. 
Bidang utama yang ditangani adalah sebagai beri-
kut:

• Restrukturisasi Sekretariat Yayasan
Dengan pendekatan baru dalam fokus 
dan implementasi program, kami menya-
dari adanya kebutuhan untuk menguatkan 
kapasitas dan pengetahuan para staf, teru-
tama dalam bidang pengelolaan program. 
Untuk menindaklanjuti kebutuhan ini, kami 
melakukan restrukturisasi yang mencakup 
penyesuaian penugasan untuk memastikan 
tugas-tugas didistribusikan secara merata 
dan semua fungsi organisasi dapat tertanga-
ni dengan baik.

•	 On the job training bagi staff program 
Sebagai bagian dari upaya peningkatan ka-
pasitas, staf dari bidang program diberikan 
pelatihan singkat mengenai perencanaan, 
tata kelola dan mekanisme pelaksanaan 
program. Untuk melengkapi upaya ini, staf 
juga berpartisipasi dalam rapat-rapat peren-
canaan bersama yang dilakukan di berbagai 
daerah yang juga berkontribusi dalam me-
ningkatkan pengetahuan lapangan mereka 
tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan 
program ini diterapkan.

• Perampingan Mekanisme Kerja Internal
Sekretariat juga mengambil langkah untuk 
lebih memperketat proses bisnis (meka-

PENGUATAN KELEMBAGAAN
TATA KELOLA ORGANISASI
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nisme kerja internal) selain juga mengisi 
kesenjangan di beberapa bidang,  Tujuannya 
adalah untuk memastikan bahwa sistem tata 
kelola Yayasan secara umum dapat sejalan 
dengan standar kualitas manajemen yang 
diakui yang merupakan faktor penting un-
tuk menjalin kemitraan dimasa mendatang. 
Untuk tujuan ini, tim kami juga dibantu oleh 
beberapa tenaga ahli manajemen yang ber-
pengalaman yang membantu tim secara  pro 
bono.

• Penguatan Sistim Manajemen Pengetahuan
Dengan meningkatnya fokus pada moni-
toring dan evaluasi sebagai sarana untuk 
mengembangkan program dan juga sum-
ber pengetahuan, Yayasan melakukan upaya 
menguatkan sistim manajemen pengeta-
huan yang secara awal telah dikembangkan 
dibawah program Danamon Go Green.
Upaya pembenahan ini mencakup perbaik-
an format pelaporan yang ada sehingga 
ke depan dapat terintegrasi dengan bank 
data kami sebagai satu kesatuan dari sistim 
manajemen pengetahuan Yayasan. Sistim 
ini diharapkan bukan saja melayani kebutu-
han kami, tetapi diharapkan dengan berbagi 
pengetahuan secara lebih luas maka infor-
masi tersebut dapat dimanfaatkan pihak lain.

TATA KELOLA ORGANISASI

Tahun 2010 juga diwarnai dengan sejumlah pe-
rubahan di ketiga Dewan dari Yayasan. Dengan 
kepergian Ketua Dewan Pengurus/Direktur Ekse-
kutif di akhir tahun 2009, kepemimpinan di  Yayasan 
juga berganti di bulan Maret 2010. Sementara itu, 
terjadi penggantian keanggotaan masing-masing 

baik di dalam Dewan Pembina maupun Dewan 
Pengawas karena adanya penugasan lain dari ma-
sing-masing anggota tersebut.  

Dewan Pembina mengadakan pertemuan di bu-
lan Mei 2010 untuk menyetujui laporan keuangan 
tahun 2009 yang telah diaudit. Laporan keuangan 
tersebut kemudian dipublikasikan di dua surat ka-
bar, yaitu Kompas dan Kontan. Dewan juga me-
nyetujui sejumlah perubahan pasal dalam Angga-
ran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. 
Perubahan-perubahan pasal tersebut berkaitan 
dengan dua hal, yaitu: (i) Penajaman definisi ling-
kup kegiatan yayasan sehingga menjadi lebih 
fokus walaupun tetap memberikan ruang untuk 
pengembangan bidang program di masa menda-
tang; dan (ii) restrukturisasi Dewan Pengurus 
sesuai dengan Undang-undang Yayasan yang baru, 
yaitu Undang-undang No. 28/2004.

Untuk memastikan agar kinerja Yayasan dan im-
plementasi program kerja berjalan dalam jalur 
yang tepat, Dewan Pengawas dan Dewan Pengu-
rus melakukan pertemuan berkala sebulan sekali. 
Sepanjang tahun 2010, ada 10 kali pertemuan bu-
lanan yang telah diadakan. Pertemuan-pertemuan 
ini berfungsi sebagai sarana monitoring kemajuan 
pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan dalam program kerja, maupun 
sebagai wadah untuk membicarakan berbagai 
masalah yang muncul terkait dengan organisasi 
serta program-program yang dilaksanakan.

Hasil audit terhadap Laporan Keuangan Yayasan 
tahun 2010 berhasil diselesaikan oleh Akuntan 
Publik Siddharta dan Widjaja, anggota perusahaan 
KPMG. Laporan diterima secara utuh tanpa ke-
cuali. Laporan lengkap dapat dilihat di bagian “Pe-
ngelolaan Keuangan” dari laporan ini.
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Kami sadar bahwa untuk tetap dapat berkiprah 
dan tetap memberikan layanan yang relevan dan 
efektif, kami haruslah menjadi lebih cerdas, kreatif, 
dan proaktif dalam melaksanakan tugas kami. Un-
tuk itu, Yayasan Danamon Peduli akan menerapkan 
strategi berikut dalam menjalankan program kerja 
2011 dan kegiatan lainnya di masa datang:

• Integrasi program dukungan ke dalam sistim 
yang ada
Pendekatan ini dilakukan untuk memasti-
kan kemudahan adopsi dari program-pro-
gram yang kami dukung ke dalam kelem-
bagaan yang sesuai (pemerintah dan/atau 
masyarakat) sehingga keberlangsungan pro-
gram dapat terjamin.

• Menguatkan kemitraan dan koalisi melalui:
• Melanjutkan dan memperkuat kemi-

traan yang sudah terjalin baik di ting-
kat nasional maupun lokal.

• Membentuk koalisi/aliansi strategis 
dengan korporasi/pihak swasta lain 
untuk memperluas  cakupan dari pro-
gram yang dilaksanakan.

• Meluaskan jaringan kerja dengan para 
pelaku CSR dan pelaku pembangunan 
sebagai mitra dalam implementasi 
program dan sebagai bagian dari ja-
ringan pembelajaran dan manajemen 
pengetahuan.

• Pemanfaatan yang lebih tinggi dari 
cabang Bank Danamon dan Adira 
untuk memberikan layanan berbasis 
komunitas melalui program relawan 
oleh karyawan.

• Meningkatkan komunikasi yang efektif untuk 
meningkatkan pencitraan peran YDP dibi-
dang CSR.
Hal ini akan dilakukan melalui:
• Peningkatan komunikasi berkala de-

ngan semua elemen dalam Bank Da-
namon dan Adira untuk memastikan 
rasa kepemilikan dan dukungan yang 
lebih luas dalam rangka mempromo-
sikan kegiatan organisasi.

• Penguatan hubungan baik dengan me-
dia dan secara berkala mengkontri-
busikan informasi substantif mengenai 
program Yayasan.

• Menyelenggarakan dan berpartisipasi 
dalam  forum komunikasi  para pelaku 
pembangunan dan CSR.

• Kemitraan dalam kampanye publik. 

• Peningkatan dan perluasan upaya penguatan 
kapasitas
Secara internal, organisasi akan memfokus-
kan pada peningkatan kapasitas internal 
untuk memastikan pelaksanaan program 
yang efektif dan berkualitas. Selain itu, upaya 
peningkatan kapasitas para relawan akan 
dilakukan secara bertahap dan selektif. Se-
mentara itu, di tingkat program, kami juga 
akan melakukan peningkatan kapasitas bagi  
para penerima bantuan (di tingkat peme-
rintah maupun masyarakat) yang akan di-
lakukan secara terintegrasi dalam semua 
kegiatan program dengan tujuan agar pro-
gram tetap dapat berkesinambungan.

PRIORITAS UMUM TAHUN 2011

Di tahun 2011, Yayasan Danamon Peduli akan me-
lanjutkan komitmen untuk mendukung upaya revi-
talisasi pasar tradisional melalui aspek pengelolaan 

TANTANGAN DAN 
KESEMPATAN

PERJALANAN
KE DEPAN
TANTANGAN DAN KESEMPATAN
PRIORITAS UMUM
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kesehatan lingkungan dibawah program PASAR 
SEJAHTERA.  Karena program Pasar Sejahtera 
baru dilaksanakan menjelang akhir tahun 2010, pro-
gram kerja tahun 2011 akan tetap difokuskan ke-
pada 5 unit percontohan yang telah ada. Beberapa 
perbaikan fisik tambahan akan tetap dilaksanakan, 
tetapi penekanan utama di tahun 2011 akan di-
arahkan pada keterlibatan yang lebih luas dari ko-
munitas pasar (baik yang melibatkan para peda-
gang maupun pengelola pasar) dan integrasi pro-
gram secara  lebih solid ke dalam skema nasional  
melalui perencanaan dan monitoring bersama 
pemerintah daerah dan pusat. Pendekatan terpadu  
ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan 
dukungan Danamon Peduli. Selain itu, pada tahun 
2011 ini juga akan dimulai langkah-langkah pen-
jajakan untuk mengajak partisipasi pihak swasta 
lainnya dalam rangka membantu pemerintah dan 
komunitas pasar melalui replikasi atau pengem-
bangan lebih jauh dari program percontohan yang 
telah dirintis Danamon Peduli. 

Walaupun bukan lagi merupakan program yang 
berdiri sendiri, “Hari Pasar Bersih Nasional” 
(HPBN) akan terus dilaksanakan sebagai kegiatan 
tahunan, tetapi peran dan tujuannya akan lebih 
diarahkan sebagai kegiatan kampanye publik pro-
gram Pasar Sejahtera. Hal ini akan dilakukan de-
ngan memanfaatkan acara tersebut sebagai ajang  
untuk meluncurkan inisiatif khusus ataupun pesan-
pesan kunci yang terkait dengan tujuan program.  
Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan di tahun 2010 
dimana Yayasan Danamon Peduli meluncurkan 
program Pasar Sejahtera, maka diharapkan HPBN  
di tahun 2011 merupakan ajang dimana 5 lokasi 
percontohan yang sudah ada dapat diadopsi seba-
gai bagian dari percontohan nasional Pasar Sehat. 
Langkah ini akan semakin menguatkan posisi pro-
gram Pasar Sejahtera sebagai program pendukung 
prioritas nasional ini.

Sebagai bagian dari konsolidasi dari kegiatan Tem-
pat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Yayasan 
Danamon Peduli akan memfokuskan dukungannya 
pada fasilitasi terhadap masalah kelembagaan pe-
ngelolaan TPST dan pemanfaatan dan pemasaran 
kompos yang dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan 
maksud agar pada tahun 2012 unit-unit ini akan 
benar-benar dapat beroperasi secara berkelan-
jutan dan mandiri dan terintegrasi dengan baik 
dalam sistim yang ada. Unit-unit ini akan menerima 
bantuan teknis dalam bentuk pelatihan penyega-
ran dan lanjutan bagi operator TPST dan fasilitasi 

dalam rangka sertifikasi kompos untuk memung-
kinkan pemasaran yang lebih luas.

Agar tetap dapat menjunjung motto “Menjadi pihak  
swasta yang pertama di lapangan”, program CEPAT 
TANGGAP BENCANA akan melanjutkan bantu-
an pemulihan dalam kondisi darurat ditempat ke-
jadian bencana. Selain itu, mulai tahun 2011 Yayasan 
Danamon Peduli akan meluncurkan dua kom-
ponen kegiatan tambahan.  Yang pertama adalah 
kegiatan yang berfokus pada peningkatan kemam-
puan relawan Danamon dan Adira dalam meng-
identifikasi dan menanggapi kebutuhan korban 
bencana alam. Yang kedua adalah kegiatan yang 
berfokus pada upaya ‘pencegahan/mitigasi’— ke-
giatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan cara pencegahan terjadinya ben-
cana yang disebabkan oleh kelalaian manusia dan 
mengurangi dampak negatif dari bencana. Kedua 
komponen tambahan ini akan melibatkan jaringan 
yang luas dari Bank Danamon dan Adira diseluruh 
tanah air, dengan bekerjasama erat dengan para 
mitra kami yang memiliki kompetensi dalam bi-
dang penanganan dan manajemen bencana. 

Target Program Kerja tahun 2011 adalah sebagai 
berikut:

Target bidang program
• Pengembangan lima unit percontohan 

Pasar Sejahtera.
• Penambahan 5 unit percontohan yang 

disinergikan dengan rencana Pemerintah.
• Konsolidasi dari Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu (TPST)  yang sudah ada 
ke dalam sistim/skema lokal dan dijadikan-
nya unit-unit sebagai  sebagai salah satu 
pusat pembelajaran pengolahan sampah.

Target bidang operasional
• Standar Prosedur Operasional sebagai 

dasar untuk mendapatkan sertifikasi ISO 
9000.

• Penyiapan strategi pengembangan kapasi-
tas sumber daya manusia.

• Efisiensi biaya operasional yang dilakukan 
secara konsisten.

Target bidang organisasi
• Membangun jaringan dan kemitraan yang 

lebih luas.
• Pengakuan yang semakin menguat akan 

peran Yayasan Danamon Peduli melalui 
program-program yang dilaksanakannya.
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SURAT PERNYATAAN PENGURUS 
TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUNGAN
PADA TANGGAL

DAN TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010

BOARD OF MANAGEMENT’S STATEMENT
REGARDING

THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT

AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2010

YAYASAN DANAMON PEDULI YAYASAN DANAMON PEDULI

Sesuai dengan resolusi Pengurus dari Yayasan Danamon 
Peduli (“Yayasan”), Pengurus menyatakan :

In accordance with a resolution of the Management of 
Yayasan Danamon Peduli (the “Foundation”), in the 
opinion of the Board of Management :

Laporan keuangan Yayasan menyajikan secara 
wajar posisi keuangan Yayasan pada tanggal 
31 Desember 2010, hasil aktivitas, serta arus kas 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2010;

Laporan keuangan Yayasan telah disusun dan 
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Pengurus / For and on behalf of the Board of Management

Jakarta, 07 Maret / March 2011

Bonaria Siahaan
(Ketua Umum / Chairwoman)

Muljono Tjandra
(Bendahara Umum / General Treasurer)

Danamon Peduli
Graha Aktiva Lt. 4 Suite 404, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3 Jakarta Selatan 12950

Phone : (62-21) 5290 0291, Fax : (62-21) 5290 6653
Website : www.danamonpeduli.or.id

We certify the accuracy of this statement.

The financial statements of the Foundation are drawn 
up so as to present fairly the financial position of the 
Foundation as at 31 December 2010, the result of 
activities, and cash flows of the Foundation for the year 
ended 31 December 2010;

The Foundation’s financial statements have been 
prepared and presented in accordance with the 
accounting principles generally accepted in Indonesia.

1.

2.

1.

2.



Laporan Auditor Independen

No.: L.10 - 4157 - 11/III.07.004

Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus
Yayasan Danamon Peduli :

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan 
Danamon Peduli (“Yayasan”) tanggal 31 Desember 2010 
dan 2009, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. 
Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen 
Yayasan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan 
pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing 
yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar 
tersebut mengharuskan kami merencanakan dan 
melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan 
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 
material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar 
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah 
dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga 
meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan 
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta 
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara 
keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan 
dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami 
sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua 
hal yang material, posisi keuangan Yayasan Danamon 
Peduli tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta hasil 
aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia.

Jakarta, 7 Maret 2011

Laporan keuangan terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan 
posisi keuangan, hasil aktivitas dan arus kas sesuai dengan prinsip 
dan praktek akuntansi yang berlaku umum di negara dan wilayah 
hukum selain Indonesia. Standar, prosedur dan praktek untuk 
mengaudit laporan keuangan tersebut adalah yang berlaku umum 
dan diterapkan di Indonesia.

Jakarta, 7 March 2011

The accompanying financial statements are not intended to 
present the financial position, results of activities and cash flows 
in accordance with accounting principles and practices generally 
accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. 
The standards, procedures and practices to audit such financial 
statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Independent Auditor’s Report

No.: L.10 - 4157 - 11/III.07.004

Board of Trustees, Supervisors and Management
Yayasan Danamon Peduli :

We have audited the accompanying statements of 
financial position of Yayasan Danamon Peduli 
(the “Foundation”) as of 31 December 2010 and 2009, 
and the related statements of activities and cash flows for the 
years then ended. These financial statements are the 
responsibility of the Foundation’s management. Our 
responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing 
standards established by the Indonesian Institute of Certified 
Public Accountants. Those standards require that we plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance 
about wheter the financial statements are free of material 
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, 
evidences supporting the amounts and disclosures in the 
financial statements. An audit also includes assessing the 
accounting principles used and significant estimates made 
by management, as well as evaluating the overall financial 
statements presentation. We believe that our audits provide 
a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above 
present fairly, in all material respects, the financial position 
of Yayasan Danamon Peduli as of 31 December 2010 and 
2009, and the results of its activities and its cash flows for the 
years then ended, in conformity with accounting principles 
generally accepted in Indonesia.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants
Siddharta & Widjaja

Kusumaningsih Angkawijaya, CPA
Izin Akuntan Publik No. 04.1.0951 / Public Accountant License No. 04.1.0951

Siddharta & Widjaja - Registered Public Accountants,
an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with
KPMG International, a Swiss cooperative.

1

License No. : 437/KM.1/2009

Siddharta & Widjaja
Registered Public Accountants
33rd Floor Wisma GKBI
28. Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia

Telephone   +62 (0) 21 574 2333
+62 (0) 21 574 2888

Fax             +62 (0) 21 574 1777
+62 (0) 21 574 2777



Lampiran – 1 – Schedule

Catatan/    
Notes 2010 2009

ASET ASSETS

Kas dan bank 3
 
1,307,059,661 739,865,912 Cash and cash in bank

Aset lain-lain 4 172,425,037 113,843,344 Other assets
Aset tetap 2b,5 229,759,670 114,873,079 Fixed assets
Aset pajak tangguhan 7b 35,229,193 - Deferred tax asset

JUMLAH ASET 1,744,473,561 968,582,335 TOTAL ASSETS

KEWAJIBAN LIABILITIES

Beban yang masih 
     harus dibayar 6 1,064,489,182 205,589,909 Accrued expenses
Hutang pajak 7a 49,918,383 198,393,545 Taxes payable
Hutang lain-lain 119,415,984 105,187,370 Other payable

JUMLAH KEWAJIBAN
 
1,233,823,549 509,170,824 TOTAL LIABILITIES

ASET BERSIH NET ASSETS

Aset bersih tidak terikat 510,650,012 459,411,511 Unrestricted net assets

JUMLAH ASET BERSIH 510,650,012 459,411,511 TOTAL NET ASSETS

JUMLAH KEWAJIBAN   
     DAN ASET BERSIH

 

1,744,473,561 968,582,335
TOTAL LIABILITIES 

                            AND NET ASSETS

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan 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.

YAYASAN DANAMON PEDULI



Catatan/    
Notes 2010 2009

Perubahan aset bersih 
   tidak terikat

Changes in unrestricted 
                                net assets     

Sumbangan 2c 2,086,826,592 2,420,205,962 Contribution
Beban administrasi dan 
   umum 8 (2,051,025,498) (2,407,101,966)

General and administration 
                                  expenses  

 
35,801,094 13,103,996

Pendapatan lain-lain, bersih 9 18,418,535 157,214,862 Other income, net

Kenaikan aset bersih 
   tidak terikat 54,219,629 170,318,858

Increase in unrestricted
                                net assets

Perubahan pada aset 
   bersih terikat sementara

Changes in temporarily 
               restricted net assets

Sumbangan 2c 8,793,173,408 7,579,794,038 Contribution
Aset bersih yang dibebaskan   
   dari pembatasan 10 (8,793,173,408)

 
(7,579,794,038)

Net assets released from 
                                  restriction

Kenaikan aset bersih 
   terikat sementara - -

Increase in temporarily 
               restricted net assets

Kenaikan jumlah aset 
   bersih sebelum 
   pajak penghasilan 54,219,629 170,318,858

Increase in total 
                       net assets before 
                corporate income tax

Beban pajak penghasilan 7b (2,981,128) (40,396,497) Income tax expense

Kenaikan jumlah aset 
   bersih setelah 
   pajak penghasilan        51,238,501 129,922,361

Increase in total net
            assets after corporate
                              income tax

Jumlah aset bersih - awal 459,411,511 329,489,150 Total net assets - beginning

Jumlah aset bersih - akhir 510,650,012 459,411,511 Total net assets - ending

LAPORAN AKTIVITAS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

STATEMENTS OF ACTIVITIES 
FOR THE YEARS ENDED 

31 DECEMBER 2010 AND 2009
(Expressed in Rupiah)

Lampiran – 2 – Schedule

YAYASAN DANAMON PEDULI

Catatan atas laporan keuangan 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.



2010 2009

Arus kas dari kegiatan operasi:
 Cash flows from operating  

activities:
Kenaikan jumlah aset bersih
   sebelum pajak penghasilan 54,219,629 170,318,858

Increase in total net assets
                               before income tax

Penyesuaian untuk merekonsiliasi
   perubahan dalam aset bersih
   menjadi kas bersih yang 
   digunakan untuk kegiatan
   operasi:

Adjustments to reconcile 
                                the change in net 
                               assets to net cash 
                                used in operating 
                                             activities:

   - Penyusutan aset tetap 63,985,476 58,092,712              Depreciation of fixed assets -  
   - Kerugian atas pelepasan aset 
     tetap 36,002,810 -

                  Loss on disposal of fixed - 
                                               assets

Arus kas operasi sebelum
   perubahan dalam aset
   dan kewajiban operasi 154,207,915 228,411,570

Operating cash flows before 
            changes in operating assets 
                                     and liabilities

Perubahan dalam aset dan 
   kewajiban operasi:

Changes in operating assets
                                      and liabilities:

   - Aset lain-lain (58,581,693) (89,888,844)                                      Other assets - 
   - Beban yang masih harus dibayar 858,899,273 (758,556,589)                             Accrued expenses -
   - Hutang lain-lain  14,228,614 70,775,304                                    Other payable -
   - Hutang pajak (118,605,206) 116,361,961                                    Taxes payable -
   - Pembayaran pajak penghasilan (68,080,277) (46,801,408)                          Income tax payment -

Arus kas bersih yang diperoleh
   dari (digunakan untuk)
   kegiatan operasi 782,068,626 (479,698,006)

Net cash flows provided by
                            (used in) operating
                                             activities

Arus kas dari kegiatan investasi:
Cash flows from investing

                                           activities:
   Perolehan aset tetap (214,874,877) (18,783,000) Acquisition of fixed assets

Arus kas bersih yang digunakan 
   untuk kegiatan investasi (214,874,877) (18,783,000)

Net cash flows used in
                            investing activities

Kenaikan (penurunan) bersih 
   kas dan bank 567,193,749 (498,481,006)

Net increase (decrease) in 
                      cash and cash in bank

Kas dan bank pada
   awal tahun 739,865,912 1,238,346,918

Cash and cash in bank
                   at the beginning of year

Kas dan bank pada 
   akhir tahun 1,307,059,661 739,865,912

Cash and cash in bank
                              at the end of year

LAPORAN ARUS KAS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

STATEMENTS OF CASH FLOWS 
FOR THE YEARS ENDED 

31 DECEMBER 2010 AND 2009
(Expressed in Rupiah)

Lampiran – 3 – Schedule

YAYASAN DANAMON PEDULI

Catatan atas laporan keuangan 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.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

1. INFORMASI UMUM 1. GENERAL INFORMATION

   Sumbangan keuangan     Financial contribution

   Penggunaan sumbangan keuangan    Use of the financial contribution

Lampiran – 4/1 – Schedule

Memberdayakan keberadaan pasar-pasar tradisional 
dan meningkatkan nilai kompetitif pasar dengan 
meningkatkan kondisi kebersihan dan kenyamanannya 
melalui pemberian bantuan secara cuma-cuma;

Mengadakan kegiatan di bidang kemanusiaan 
melalui pemberian bantuan kepada korban akibat 
bencana/musibah;
 
Berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada 
pencapaian target nasional Millennium Development 
Goals (MDG) melalui pemberdayaan masyarakat 
secara sosial dan ekonomi tanpa dipungut biaya.

- 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

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

To conduct humanitarian activities through  giving help 
to the victim of natural disaster;

Direct or indirect contribution related with national 
achievement Millennium Development Goals (MDG) 
through social and economic resources without charge.

YAYASAN DANAMON PEDULI

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 
dengan Surat Keputusan No. C.322.HT.01.02. TH 2006 
tanggal 17 Pebruari 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 Pebruari 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 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. 29 
tanggal 29 Desember 2010, dibuat dihadapan P. Sutrisno 
A. Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta, sehubungan 
dengan, antara lain, perubahan ruang lingkup kegiatan 
Yayasan, perubahan masa jabatan Pembina, Pengawas 
dan Pengurus, dan perubahan susunan Dewan Pembina 
dan Dewan Pengurus. Pemberitahuan perubahan pada 
saat ini sedang dalam proses.

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.

Yayasan bertanggung jawab atas pengeluaran 
sumbangan keuangan. Sumbangan dan bunga yang 
diperoleh dipergunakan untuk aktivitas Yayasan.

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.

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.

The Foundation’s Articles of Association have been 
amended several times, with the latest amendment 
effected by Notarial Deed No. 29 dated 29 December 
2010 of P. Sutrisno A. Tampubolon, SH. Notary in Jakarta, 
concerning, among other, changes on Foundation’s 
activities, changes on service period of Trustee, Supervisor 
and Management, and changes of the composition 
of Board of Trustees and Board of Management. The 
notification is currently in process.

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:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

Lampiran – 4/2 – Schedule

1. INFORMASI UMUM (lanjutan) 1. GENERAL INFORMATION (continued)

   Badan Pembina 2010 Board of Trustees

   Ketua Mar’ie Muhammad Chairman
   Anggota Edward Lee Member
   Anggota Theodore Permadi Rachmat Member
   Anggota Stanley Setia Atmadja Member
   Anggota Henry Ho Member

   Badan Pengawas Board of Supervisors
   Ketua Manggi Taruna Habir Chairman
   Anggota Kartini Muljadi Member
   Anggota Palgunadi Setyawan Member
   Anggota Joseph Luhukay Member
   Anggota Muliadi Rahardja Member
   Anggota Ali Yong Member
      Pengurus Board of Management
   Ketua Umum Bonaria Siahaan General Chairwoman
   Ketua Minhari Handikusuma Chairman
   Bendahara Umum Muljono Tjandra General Treasurer
   Bendahara Taufan Arijantono Treasurer
   Sekretaris Umum Rony Teja Sukmana General Secretary
   Sekretaris Dini Herdini Secretary

   Badan Pembina 2009 Board of Trustees
     Ketua Mar’ie Muhammad Chairman
   Anggota Edward Lee Member
   Anggota Theodore Permadi Rachmat Member
   Anggota Stanley Setia Atmadja Member
   Anggota Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui Member

   Badan Pengawas Board of Supervisors
   Ketua Manggi Taruna Habir Chairman
   Anggota Kartini Muljadi Member
   Anggota Palgunadi Setyawan Member
   Anggota Joseph Luhukay Member
   Anggota Muliadi Rahardja Member
   Anggota Krisna Wijaya Member

   Pengurus Board of Management
   Ketua Risa Bhinekawati Chairwoman
   Wakil Ketua Ali Yong Vice Chairman
   Wakil Ketua Dini Herdini Vice Chairwoman
   Bendahara Muljono Tjandra Treasurer
   Sekretaris Rony Teja Sukmana Secretary

YAYASAN DANAMON PEDULI

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Badan 
Pembina, Badan Pengawas dan Pengurus Yayasan 
adalah sebagai berikut

As of 31 December 2010 and 2009, the Foundation’s 
Board of Trustees, Board of Supervisors and Board of 
Management were as follows:



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
    POLICIES

   a. Dasar penyusunan laporan keuangan    a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in 
accordance with accounting principles generally 
accepted in Indonesia. The financial statements have 
been prepared under the historical costs concept and 
on the accrual basis, unless otherwise stated. The 
statements of cash flows are prepared based on the 
indirect method by classifying cash flows on the basis 
of operating, investing, and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity 
with accounting principles generally accepted 
in Indonesia requires the use of estimates and 
assumptions that affect:

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

The financial statements are presented in accordance 
with the Statement of Financial Accounting Standards 
(SFAS) No. 45, “Financial Statements of Non-Profit 
Organisations”, issued by 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.

Lampiran – 4/3 – Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

YAYASAN DANAMON PEDULI

nilai aset dan kewajiban yang dilaporkan dan 
pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi 
pada tanggal laporan keuangan;

jumlah pendapatan dan beban selama tahun 
pelaporan.

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

the reported amounts of revenues and expenses 
during the reported year.

- 

- 

- 

- 

Laporan keuangan Yayasan disusun oleh Pengurus dan 
diselesaikan pada tanggal 7 Maret  2011.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang 
diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Yayasan.

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

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, “Laporan 
Keuangan untuk Organisasi Nirlaba”, yang dikeluarkan 
oleh Institut Akuntan Indonesia. Laporan keuangan 
termasuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas 
dan laporan arus kas. Jumlah untuk setiap jenis aset 
bersih (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.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan 
keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis 
dan atas dasar akrual, kecuali dinyatakan secara 
khusus. Laporan arus kas disusun menggunakan 
metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan 
atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 
dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

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

The financial statements of the Foundation were prepared 
by the Board of Management and completed on 7 March 
2011.



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

   b.  Aset tetap    b.  Fixed assets

   c.  Pendapatan dan beban    c. Income and expenses

        Sumbangan yang tidak terikat         Unrestricted  contributions

        

        Sumbangan terikat sementara

        

        Temporarily restricted contributions
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Tahun/Years

Renovasi bangunan 5 Building renovations
Perabotan 5 Furnitures
Komputer 4 Computers
Peralatan 4 Equipments

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

YAYASAN DANAMON PEDULI

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan (pengukuran 
awal) setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 
Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan 
model biaya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode 
garis lurus sepanjang estimasi umur manfaatnya 
sebagai berikut:

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.

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.

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 and losses are recognised in 
the current year statement of activities.

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.

Sumbangan yang tidak terikat adalah  sumbangan 
dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Adira 
Dinamika Multi Finance Tbk yang diakui sebagai 
penghasilan pada laporan aktivitas pada periode 
diterimanya sumbangan tersebut oleh Yayasan.

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.

Unrestricted contributions are contributions from PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk and PT Adira Dinamika 
Multi Finance Tbk which are recognised as revenues in 
the statement of activities in the period in which these 
contributions are received by the Foundation.

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.

Fixed assets are stated at acquisition cost (initial 
measurement) less accumulated depreciation. After 
initial measurements, fixed assets are measured using 
the cost model.

Fixed assets are depreciated using the straight-line 
method over their estimated useful lives as follows:



2.  KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2.  ACCOUNTING POLICIES (continued)

     c.  Pendapatan dan beban (lanjutan)      c.  Income and expenses (continued)

          Sumbangan terikat  sementara (lanjutan)           Temporarily restricted contributions (continued)
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3.  KAS DAN BANK 3.  CASH AND CASH IN BANK

2010 2009
     Kas 5,000,000 5,000,000 Cash on hand
     Bank 1,302,059,661 734,865,912 Cash in bank

 
1,307,059,661 739,865,912

4.  ASET LAIN-LAIN 4.  OTHER ASSETS

2010 2009
     Piutang bunga - 2,052,414 Interest receivable
     Beban dibayar di muka 47,154,462 84,450,930 Prepaid expenses
     Uang Muka 55,890,000 - Advance
     Setoran jaminan 69,380,575 27,340,000 Security deposits

172,425,037 113,843,344

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

5.  ASET TETAP       5.  FIXED ASSETS
       

       2010

1 Januari/
1 January

Penambahan/
Additions

Pelepasan/
Disposal

31 Desember/ 
31 December

     Harga perolehan Cost
     Renovasi 
          bangunan 31,831,216 102,175,000 (31,831,216) 102,175,000

Building 
             renovations

     Perabotan 73,875,002 45,507,694 (73,275,002) 46,107,694 Furnitures
     Komputer 118,715,000 65,693,183 (54,250,000) 130,158,183 Computers
     Peralatan 38,678,388 1,499,000 (9,450,000) 30,727,388 Equipments

263,099,606 214,874,877 (168,806,218) 309,168,265
     Akumulasi 
     penyusutan

Accumulated 
depreciation

     Renovasi 
          bangunan (21,751,331) (14,880,827) 28,117,574 (8,514,584)

Building 
             renovations

     Perabotan (42,971,668) (15,506,084) 57,556,667 (921,085) Furnitures
     Komputer (58,218,833) (25,188,807) 37,679,167 (45,728,473) Computers
     Peralatan (25,284,695) (8,409,758) 9,450,000 (24,244,453) Equipments

(148,226,527) (63,985,476) 132,803,408 (79,408,595)

      Nilai buku bersih 114,873,079 229,759,670 Net book value

YAYASAN DANAMON PEDULI

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 
sementara 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 recognised 
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.
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5. ASET TETAP (lanjutan)  5. FIXED ASSETS (continued)

2009
1 Januari/
1 January

Penambahan/
Additions

31 Desember/ 
31 December

   Harga perolehan Cost
   Renovasi bangunan 31,831,216 - 31,831,216 Building renovations
   Perabotan 71,395,002 2,480,000 73,875,002 Furnitures
   Komputer 103,712,000 15,003,000 118,715,000 Computers
   Peralatan 37,378,388 1,300,000 38,678,388 Equipments

244,316,606 18,783,000 263,099,606
  Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
   Renovasi bangunan (15,385,086) (6,366,245) (21,751,331) Building renovations
   Perabotan (28,424,668) (14,547,000) (42,971,668) Furnitures
   Komputer (30,492,298) (27,726,535) (58,218,833) Computers
   Peralatan (15,831,763) (9,452,932) (25,284,695) Equipments

(90,133,815) (58,092,712) (148,226,527)

   Nilai buku bersih 154,182,791 114,873,079 Net book value

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

6. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR        6. ACCRUED EXPENSES

2010 2009
   Proyek Pasar Sejahtera 207,402,600 - Pasar Sejahtera project
   Proyek Pasarku Bersih - 5,000,000 Pasarku Bersih project
   Proyek pengolahan Sampah 
        organik 114,983,241 58,153,000

Organic waste processing 
                                             project

   Proyek Cepat Tanggap Bencana 10,170,000 62,000,000 Relief, Recovery, Rebuild project
   Proyek Komunikasi 510,180,310 - Communication project
   Bonus 140,916,771 16,233,053 Bonus
   Jasa tenaga ahli 51,234,260 31,055,400 Professional fees
   Proyek pengetahuan manajemen 16,500,000 21,582,875 Knowledge management project
   Lain-lain 13,102,000 11,565,581 Others

 
1,064,489,182 205,589,909

7. PERPAJAKAN         7. TAXATION

   a. Hutang pajak
       
          a. Taxes payable

2010 2009
        Pajak penghasilan: Income taxes:
        -  Pasal 21 35,849,223 163,198,646 Article 21 -
        -  Pasal 23 9,452,565 708,348 Article 23 -
        -  Pasal 25 3,366,370 2,507,284 Article 25 -
        -  Pasal 29 (lihat Catatan 7b) Article 29 (refer to Note 7b) -
           2006 - 21,670,178                                                   2006
           2009 - 10,309,089                                                   2009
           2010 1,250,225 -                                                   2010

49,918,383 198,393,545

YAYASAN DANAMON PEDULI



7. PERPAJAKAN (lanjutan) 7. TAXATION (continued)
   b. Pajak penghasilan     b. Income tax
        Komponen beban pajak penghasilan adalah 
        sebagai berikut:

  The components of income tax are as 
         follows:
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2010 2009
        Kini 38,210,321 40,396,497 Current
        Tangguhan (35,229,193) - Deferred

2,981,128 40,396,497

2010 2009
        Kenaikan jumlah aset
            bersih sebelum
            pajak penghasilan 54,219,629 170,318,858

Increase in total
net assets before 

income tax

        Perbedaan permanen Permanent differences
        - Beban yang tidak 
             diperkenankan 69,812,957 166,407,172 Non deductible expenses -
        - Penghasilan yang 
             dikenakan pajak final (52,618,052) (69,286,380) Income subject to final tax -

        Perbedaan temporer Temporary differences 
        - Bonus yang masih 
             harus dibayar 124,683,718 (123,166,447) Accrued bonus -

        Penghasilan kena pajak 196,098,252 144,273,203 Taxable income

        Beban pajak penghasilan 
        Dikurangi:

38,210,321 40,396,497 Income tax expense 
Less:

        Pajak dibayar dimuka:
        - Pajak penghasilan 25 (36,960,096) (30,087,408)

Prepaid tax :
Income tax article 25

        Hutang pajak penghasilan 1,250,225 10,309,089 Income tax payable

   

   c.   Administrasi

    

    c. Administration

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

YAYASAN DANAMON PEDULI

Rekonsiliasi pajak antara kenaikan total aset bersih 
sebelum pajak menurut laporan aktivitas dan estimasi 
penghasilan kena pajak Yayasan adalah sebagai berikut:

Perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak 
tangguhan pada tanggal 31.Desember 2010 adalah 
bonus yang masih harus dibayar.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, 
Yayasan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan 
prinsip self assessment. Fiskus dapat menetapkan 
atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka 
waktu tertentu, sesuai peraturan yang berlaku.

The temporary difference that give rise to deferred tax 
asset as of 31 December 2010 was accrued bonus.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Foundation 
submits/pays tax returns on the basis of self-
assessment. The tax authorities may assess or amend 
taxes within the statute of limitations, under prevailing 
regulations.

The tax reconciliation between increase in total net 
assets before tax in the Foundation’s statement of 
activities and the estimated taxable income are was 
follows:
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8. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 8. GENERAL AND ADMINISTRATION 
    EXPENSES

2010 2009
   - Gaji dan tunjangan 1,233,518,228 1,897,695,167 Salary and allowances -
   - Iklan 288,057,000 - Advertisement -
   - Beban kantor 222,803,438 247,652,557 Office expenses -
   - Sewa kantor 181,505,188 90,058,000 Office rent -
   - Penyusutan aset tetap 63,985,476 58,092,712 Depreciation of fixed assets -
   - Jasa tenaga ahli 51,234,260 108,940,180 Professional -
   - Perjalanan 9,921,908 4,663,350 Travelling -

2,051,025,498 2,407,101,966

9. PENDAPATAN LAIN-LAIN, bersih 9. OTHER INCOME, net

2010 2009
   Pendapatan bunga bank 30,947,875 26,180,624 Interest
   Penghargaan - 93,750,000 Awards
   Kerugian pelepasan aset tetap (36,002,810) - Loss on disposal fixed assets
   Lain-lain 23,473,470 37,284,238 Others

18,418,535 157,214,862

10. ASET BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI 
      PEMBATASAN

10. NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTION

        
   a.  Pasarku Sejahtera

        

   a.  Pasarku Sejahtera

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

YAYASAN DANAMON PEDULI

Pada akhir tahun 2009, Yayasan Danamon Peduli 
memperoleh penghargaan dalam bentuk uang tunai 
sejumlah USD 10.000 (setara dengan Rp.93.750.000) 
sebagai juara kedua dalam kompetisi tahunan “BBC 2009 
World Challenge” melalui program “Nothing Wasted” atau 
yang lebih dikenal dengan sebutan “Danamon Go Green”.

Aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan merupa-
kan penyelesaian atau realisasi program pembatasan 
yang didanai oleh sumbangan terikat sementara. Sum-
bangan terikat sementara ditujukan untuk:

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.

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 revitalization of tradi
tional markets by making the market as a commercial 
public space that is CLEAN, HEALTHY, SAFE and 
COMFORTABLE.

At the end of 2009, the Foundation received an award  
in form of cash amounting to USD 10,000 (equivalent 
to IDR 93,750,000) as a runner-up in BBC World 2009 
Challenge through its program “Nothing Wasted” or 
more familiar as “Danamon Go Green”.

Net assets released from restriction are due to the 
settlement or realization of restricted program funded 
by temporarily restricted contributions. Temporarily 
restricted contributions are appropriated 
for the following:



YAYASAN DANAMON PEDULI

10. ASET BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI 
         PEMBATASAN (lanjutan)

10. NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTION  
      (continued)

               Program ini meliputi beberapa kegiatan 
               sebagai berikut:

              This program consists of several activities 
               as follows:

               • Kampanye Publik Hari Pasar Bersih Nasional                • Public Campaign National Clean Market Day

               • Konsolidasi Unit Pengolahan Sampah                • Consolidation of Waste Management Units

   

               • Revitalisasi Pasar Tradisional                • Revitalization of Traditional  Markets

          
          b. Program 3R (Relief, Recovery and Rebuild)

         
         b. Program 3R ( Relief, Recovery, and Rebuild)
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2010 2009
          a. Pasar Sejahtera a. Pasar Sejahtera

              • Kampanye Publik Hari Pasar Bersih 
                     Nasional

• Public Campaign National Clean 
                                                                    Market Day 

               - Peralatan pengolahan 
                        sampah 2,483,401,230 2,141,112,575

Waste processing -
                                   equipment

               - Promosi/cenderamata 30,950,000 25,350,000 Promotion/souvenirs -
               - Fasilitas umum 1,326,313,354 831,866,500 Public facility -
               - Beban logistik dan 
                         peresmian 1,490,031,516 1,287,312,895

Logistic and inaugural 
                                     expenses

               - Pemeriksaan kesehatan 
                         gratis 434,867,940 356,118,950

Free medical check-  -
                                                up 

5,765,564,040 4,641,760,920

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)

Program ini bertujuan untuk membersihkan 
pasar tradisional di Indonesia. Untuk program 
ini, Yayasan bekerjasama dengan Danamon 
Simpan Pinjam.

Program ini bertujuan untuk membersihkan 
pasar tradisional secara sistematis dengan 
mengkonversi sampah pasar menjadi pupuk 
organik berkualitas tinggi. Program ini juga 
bertujuan untuk membangun ketahanan pangan 
nasional berbasiskan pertanian organik. Untuk 
program ini, Yayasan bekerjasama dengan 
Pemerintah Daerah.

Program ini bertujuan untuk memperbaiki 
kondisi fisik pasar dan kesehatan lingkungan 
pasar tradisional. Untuk program ini, Yayasan 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Program 3R (Relief, Recovery, and Rebuild) 
merupakan program untuk bencana alam di 
Indonesia dan proyek-proyek lainnya.

3R (Relief, Recovery, and Rebuild) Program 
represents program for natural disaster in 
Indonesia and other projects.

Rincian realisasi program pembatasan adalah 
sebagai berikut:

Details of restriction program realization are as 
follows:

The purpose of this program is to clean the 
traditional markets in Indonesia. For this program, 
the Foundation cooperates with Danamon 
Simpan Pinjam.

The purpose of this program is to clean the 
traditional markets systematically by converting 
market waste into organic fertilizer. This 
program is also aimed to build Indonesian food 
sustainability based on organic farming. For 
this program, the Foundation cooperates with 
Regional Government.

The purpose of this program is to improve 
the physical condition of the market and the 
traditional market of environmental health. For 
this program, the Foundation cooperates with 
Regional Government.



Lampiran – 4/10 – Schedule

YAYASAN DANAMON PEDULI

10. ASET BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI 
         PEMBATASAN (lanjutan)

      10. NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTION 
            (continued)

         a. Pasar Sejahtera (lanjutan) a. Pasar Sejahtera (continued)
2010 2009

         • Konsolidasi Unit Pengolahan Sampah • Consolidation of Waste Management Units

           - Bangunan kompos 74,500,000 518,216,877 Construction -
            - Mesin kompos 138,385,000 281,849,240 Machinery -
           - Rapat nasional dan 
                 penilaian 224,918,100 531,559,445

National convention and - 
                                        evaluation

           - Perlengkapan 109,455,690 431,393,780 Utilities -
           - Pelatihan 146,126,600 171,689,006 Training -
           - Honorarium 242,456,868 195,295,148 Honorarium -

935,842,258 2,130,003,496

         • Revitalisasi Pasar Tradisional • Revitalization of Traditional  Markets

           - Survei Pasar 4,025,000 - Market Survey -
           - Infrastruktur Bangunan 419,415,000 - Infrastructure Building -
           - Pelatihan & Penyuluhan 67,226,500 - Counseling & Training -

490,666,500  -

           Jumlah 7,192,072,798 6,771,764,416 Total

         b. 3R (Relief, Recovery and 
                 Rebuild)

b. 3R (Relief, Recovery and Rebuild)

           - Bantuan darurat 255,942,457 269,345,908 Relief donations -
           - Bantuan pemulihan 10,122,474 57,742,797 Recovery donations -
           - Bantuan rekonstruksi 20,039,000 14,172,000 Reconstruction donations -
           - Beban logistik dan 
                 peresmian - 5,000,000

Logistic and inaugural - 
                                         expenses

           - Beban lain-lain - 2,000,000 Miscellaneous expenses -

286,103,931 348,260,705

         c. Program Lain-lain c. Other Programs
           - Pengembangan 
                 organisasi 75,100,000 45,500,000 Organization development -
           - Komunikasi 817,924,297 104,836,381 Communication -
           - Pengembangan program 39,320,000 57,231,350 Program development -
           - Evaluasi program 249,018,910 217,239,650 Program evaluation -
           - Beban lain-lain 133,633,472 34,961,536 Miscellaneous expenses -

1,314,996,679 459,768,917

           Jumlah 8,793,173,408 7,579,794,038 Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Expressed in Rupiah)



PENGELOLAAN
KEUANGAN
PENDANAAN DARI SUMBER LAIN

Program-program kami juga telah mendapatkan dukungan pendanaan yang bersumber dari sumbangan 
para mitra kerja kami, yang memungkinkan implementasi program menjadi semakin efektif.  Tabel di bawah 
menjelaskan secara ringkas berbagai sumber pendanaan yang telah kami terima sepanjang tahun 2010.

PROGRAM/
KEGIATAN

SUMBER DANA JUMLAH (Rp) PERUNTUKAN

PASAR 
SEJAHTERA

APBD PemKot 
Payakumbuh 2,210,745,000 Dana yang bersumber dari 

APBD Pemerintah Daerah 
sebagian besar digunakan 
untuk pembangunan fisik/ 
infrastruktur skala besar 
dalam pasar yang ber-
dampak pada unit percon-
tohan baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

APBD PemKot
Pekalongan 112,500,000

APBD PemKab
Sragen 

30,000,000 
(natura)

APBD PemKot
Probolinggo 790,000,000

APBD PemKab
Probolinggo 254,000,000

Hari Peduli 
Lingkunganku

Danamon Corporate 
University

9,538,000

Pembiayaan bersama yang 
sebagian besar digunakan 
untuk mendukung kebutu-
han logistik acara.

Upaya Pemulihan di 3 
Daerah Terkena Ben-

cana
16,911.167

Perencanaan secara rinci 
akan peruntukan dana 
akan disiapkan setelah 
penggalangan dana ram-
pung.

Komunikasi dan 
Kegiatan Pengembangan 

Jejaring Kerja 

Division of Public Affairs, 
Danamon

250,000,000
Dukungan terhadap pro-
duksi materi komunikasi 
dan hubungan media.
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