




Dewasa ini, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) bukan hanya sekedar tren 
atau disiplin profesional, tapi merupakan sinergi dari upaya 
yang berkelanjutan untuk mereformasi program-program so-
sial demi menciptakan ekonomi yang lebih ramah sosial dan 
lingkungan, melibatkan para pelaku pembangunan untuk 
bekerjasama dalam perbaikan kehidupan dan penghidupan 
masyarakat.

Berawal dari komitmen untuk mencapai tujuan yang selaras 
dengan visi perusahaan, para pendiri kami, PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance mendiri-
kan Yayasan Danamon Peduli pada tanggal 17 Pebruari 2006. 
Para pendiri kami percaya bahwa cara dan proses adalah 
sama pentingnya dengan hasil akhir itu sendiri. Penyelarasan 
kegiatan tanggung jawab sosial dengan pendekatan bisnis 
perusahaan merupakan hal yang signifikan baik untuk ke 
sinambungan usaha itu sendiri maupun sebagai investasi so-
sial di masa depan. 

Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, para pendiri 
kami menyadari bahwa aspirasi untuk menjadi lebih berdaya 
guna, kompeten dan transparan saja tidaklah cukup. Sangat 
penting untuk adanya sebuah terobosan pola pikir dan pelak-
sanaan tanggung jawab dalam upaya untuk mengukir citra 
perusahaan dalam peta pembangunan secara keseluruhan. 
Tujuan utama dari pemikiran ini adalah untuk membawa 
perubahan yang dapat diadopsi secara luas dan berkesinam-
bungan dengan mengajak semua pihak terkait untuk ambil 
bagian di dalam proses tersebut. Hal ini merupakan dasar 
utama dibentuknya Yayasan Danamon Peduli sebagai se-
buah organisasi untuk merealisasikan visi dan nilai ke dalam 
pergerakan sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat. 

Dalam merintis skema inovatif ini, kami memfasilitasi ter-
bentuknya kolaborasi ide-ide dan inisiatif yang menyeluruh, 
guna mendorong kemitraan dan aliansi yang setara dengan 
pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya serta sesama 
relawan dari Danamon dan Adira yang memiliki kesamaan 
nilai dan komitmen. Upaya terpadu ini dilaksanakan untuk 
berbagi pengetahuan dan sumber daya demi pengembangan 
inovasi yang maksimal untuk meningkatkan kualitas ke- 
hidupan, kesehatan dan ekonomi masyarakat di masa yang 
akan datang. 

MEWUJUDKAN 
SEBUAH VISI





KOALISI UNTUK 
PENCAPAIAN HASIL

Tidak ada satu institusi manapun yang mampu melakukan se-
galanya sendiri, seberapapun banyak sumber daya dan kom-
petensi yang dimiliki. Di masa kini dimana praktek dan dina-
mika pembangunan jauh lebih kompleks, kemutlakan untuk 
memanfaatkan metode non-konvensional dan penguatan 
perluasan dukungan sangatlahdibutuhkan,tidak hanya un-
tuk memastikan keberlanjutannya namun juga untuk me- 
ningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Pengakuan dan 
penghargaan dalam menempatkan kesetaraan peran dari 
semua pemangku kepentingan merupakan kunci dari komit-
men ini. 

Keseriusan ini juga ditunjukkan melalui konsultasi dan pe-
nilaian intensif untuk mendapatkan pemahaman mengenai 
pandangan dan harapan para pemangku kepentingan secara 
lebih tepat, demikian pula untuk meningkatkan pemahaman 
bagaimana dapat melibatkan mereka secara lebih mendalam. 

Kami percaya, dengan penyatuan nilai-nilai dan kepentingan 
bersama, akan menghasilkan sebuah koalisi yang kuat dari 
berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta 
dan masyarakat sipil) sebagai kekuatan pendorong yang efek-
tif untuk perubahan yang signifikan. Berdasarkan kesamaan 
komitmen dalam menjalankan maksud dan tujuan bersama 
tersebut, koalisi yang kuat ini akan dapat memproses lebih 
banyak informasi dan mempercepat penerapan pendekatan 
baru dan inovatif.



Kami percaya bahwa keberhasilan dari skema kerja apapun 
bergantung pada komunikasi yang efektif. Alasan inilah yang 
mendasari penekanan kami atas pengertian dan pemahaman 
positif akan isu-isu pembangunan yang mendesak sehingga 
mendorong dan memampukan para pemangku kepentingan 
untuk mengambil langkah positif dan membuat perbaikan 
yang diperlukan. Perubahan perilaku akan efektif bila dilak-
sanakan dengan cara yang bukan sporadis dan terpisah, me- 
lainkan secara utuh sebagai bagian dari kesadaran dan kebu-
tuhan kolektif.

Kami memahami pentingnya untuk memfokus pada pem- 
bangunan kesadaran, perhatian dan peningkatan komitmen 
dari para pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkung- 
an yang kondusif. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efek-
tifitas penerapan program-program dalam bidang membuat 
peraturan, perundang-undangan, sarana dan fasillitas, pen-
danaan serta sumber daya manusia. Demikian pula halnya, 

PERUBAHAN EFEKTIF MELALUI 

KOMUNIKASI
perubahan hanya dapat terjadi apabila masyarakat sepe-
nuhnya mengambil tanggung-jawab tersebut berdasarkan 
pemahaman yang mendalam akan kebutuhan dan kesadaran 
dan kemauan mereka sendiri untuk mengambil tindakan pe-
rubahan tersebut. 

Kami menyampaikan pola komunikasi ini melalui upaya pen-
didikan, percontohan dan riset-aksi yang berfokus kepada 
peningkatan kesadaran individu, difasilitasi melalui dialog 
dan interaksi guna menciptakan kesempatan bagi para pe-
mangku kepentingan untuk menjajaki pendekatan baru yang 
berakar dari nilai-nilai berbasis lokal. Tak kalah penting ada-
lah keterlibatan aktif media dan organisasi lain guna men-
jangkau ke masyarakat yang lebih luas.







PEMBANGUNAN KAPASITAS DAN 

PEMBELAJARAN TERUS MENERUS 

Seluruh kegiatan kami dirancang sebagai kegiatan jangka 
panjang yang berkelanjutan, didasari oleh hubungan saling 
menguntungkan yang mampu bertahan untuk kepentingan 
lebih dari hanya satu program. Selain itu, kami senantiasa 
menjaga rasa kepemilikan bersama serta mengupayakan kes-
iapan kapasitas kelembagaan dan keuangan yang diperlukan 
guna mempertahankan kelangsungan pembangunan sosial 
ekonomi jangka panjang. Pembangunan kapasitas merupa-
kan unsur penting dalam menjamin sebuah kesinambungan. 
Elemen ini berperan untuk memberikan kelancaran, fleksi-
bilitas, dan keberhasilan bagi program dan organisasi untuk 
dapat beradaptasi dalam keadaan yang senantiasa berubah. 
Seiring dengan tumbuh kembangnya program-program kami, 
pembangunan kapasitas lokal semakin kami tekankan agar 
upaya bersama yang telah berjalan dapat berkesinambungan 
dan berdampak luas.  Oleh karenanya, bentuk dari dukungan 
kami mencakup mulai dari dukungan fisik, bantuan teknis 
dalam mempersiapkan proses dan struktur yang diperlukan 
untuk meningkatkan pencapaian program, pemberdayaan 
kelembagaan dan masyarakat agar dapat menjalankan pro-
gram secara efektif.

Sejak didirikan, Danamon Peduli sendiri telah melewati se-
buah perjalanan yang cukup panjang dalam membangun 
kapasitas kelembagaan. Namun, kami juga mengakui bahwa 
masih banyak lagi pembelajaran yang harus dilewati untuk 
meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan pemahaman 
tentang sifat multi-dimensi permasalahan dan tantangan 
yang kami tangani. Oleh karena itu, dengan berbekal investasi 
awal dan pengalaman kami sendiri dan pihak lain, baik yang 
berupa keberhasilan maupun yang kegagalan, pembelajaran 
secara terus menerus merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan dari strategi penguatan kelembagaan kami. 

Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh, diumpan-
balikkan kembali ke dalam organisasi guna meningkatkan 
pengembangan program kami ke depan. Kami juga percaya 
bahwa penghimpunan sumber pengetahuan ini tidak saja 
bermanfaat bagi kami, melainkan juga dapat menjadi nara-
sumber informasi dalam upaya promosi dan pengembangan 
skema investasi sosial di masa mendatang.



PENDEKATAN YANG AJEG 
UNTUK LANGKAH PROGRESIF
Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam mewujudkan 
visi dan strategi perubahan akan sangat tergantung pada 
bagaimana kita dapat tetap fokus dengan prioritas yang jelas. 
Satu-satunya cara untuk melaksanakannya adalah dengan 
mengadopsi pendekatan yang ajeg di dalam seluruh bidang 
pekerjaan kami.

Fokus pada ‘keajegan‘ ini didasarkan pada pemahaman ke-
butuhan yang mendesak dalam mendorong upaya kolektif 
melalui cara yang lebih logis, konsisten dan teratur. Keajegan 
mencerminkan kebutuhan untuk bertindak lebih dari se 
kedar mengintegrasikan langkah-langkah yang ada, namun 
juga secara mendasar melakukan reorientasi perspektif,  
hubungan dan tindakan di dalam dan antar sektor. Tanpa 
adanya kajian dasar antar sektor ini, penerapan berbagai 
inisiatif yang kami dukung tidak akan mengakar atau cukup 
efektif untuk memberikan dampak nyata dan berkelanjutan 
dalam jangka panjang. 

Dengan memanfaatkan pengetahuan, pengalaman dan 
‘praktik terbaik’, kami memulai langkah kami dengan pe-
nyelarasan antara kebijakan, perencanaan strategis, komuni-
kasi, dan mekanisme pelaksanaan serta pengusulan strategi 
pengakhiran di dalam setiap perancangan program dukungan 
kami. Melalui upaya ini, kami mencoba untuk mengidentifi-
kasi beberapa langkah prioritas dan menunjukkan bagaima-
na rangkaian tindakan ini secara siginifikan dapat membawa 
perbaikan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. 
Kami percaya bahwa pendekatan ini akan menjaga seluruh 
pihak terkait untuk tetap pada jalurnya, fokus dan secara  
terus menerus melakukan pemantapan guna peningkatan 
mutu program dan mengukur kemajuan bersama.





DI BALIK GERAKAN 



Yayasan ini dipimpin oleh dewan tiga-tingkat yang terdiri dari tokoh masyarakat 
terkemuka serta Komisaris dan Direksi yang mewakili Bank Danamon Indonesia Tbk 
dan Adira Finance. Yang menyatukan mereka adalah adanya kesamaan komitmen 
dan dedikasi bersama untuk memelihara visi dari Yayasan dan program-programnya 
sehingga pelaksanaannya dapat secara efektif dijalankan sesuai dengan amanat  - 
mewujudkan visi dari “Kami peduli dan membantu jutaan orang mencapai kese-
jahteraan”.



1     Mar’ie Muhammad
        ( Ketua )

2     Edward Lee
         ( Anggota )

3     Henry Ho
        ( Anggota )

4     Stanley Setia Atmadja
        ( Anggota )

DEWAN PEMBINA

Dengan menempati kedudukan tertinggi di Yayasan, Dewan Pembina mempunyai 
otoritas penuh untuk mengambil keputusan dan memberikan masukan dan me-
netapkan arah kebijakan secara menyeluruh yang diperlukan bagi pekerjaan dan 
pengembangan Yayasan. Melalui Rapat Tahunan, Dewan Pembina memberikan 
persetujuan pada program kerja dan anggaran tahunan yayasan.



1     Manggi T. Habir
       ( Ketua )

2     Jos Luhukay
       ( Anggota )

3     Muliadi Rahardja
       ( Anggota )

4     Ali Yong
       ( Anggota )

5     Kartini Muljadi
        ( Anggota )

6     Palgunadi T. Setyawan
        ( Anggota )

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas bertugas mengawasi keseluruhan kinerja Dewan Pengurus dan 
Sekretariat dengan  memberikan tanggapan secara berkala untuk memastikan 
bahwa tata kelola organisasi telah sesuai dengan kerangka peraturan yang ada.



1     Bonaria Siahaan
       ( Ketua umum )

2     Minhari Handikusuma
       ( Ketua )

3     Rony Teja Sukmana
       ( Sekretaris umum )

4    Dini Herdini
       ( Sekretaris )

5     Muljono Tjandra
        ( Bendahara umum )

6     Taufan Arijantono
        ( Bendahara )

DEWAN PENGURUS

Berdasarkan mandat yang diberikan, Dewan Pengurus mewakili, bertindak untuk 
dan atas nama Yayasan dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan dan anggaran 
yang telah disetujui oleh Dewan Pembina, dengan sepengetahuan Dewan Penga-
was. Dewan Pengurus mengadakan rapat bulanan untuk mengkaji kelangsungan 
implementasi program, serta hal-hal yang terkait dengan perkembangan organ-
isasi.



SEKRETARIAT PELAKSANA

Dijalankan oleh para staff professional, Sekretariat Pelaksana merupakan mo-
tor penggerak utama yang bertugas atas segala bentuk persiapan, termasuk di 
dalamnya adalah mendorong dan memfasilitasi terjadinya dialog, mempersiapkan 
kerangka kerja program, serta penjaringan dan pelibatan berbagai pemangku 
kepentingan dalam menjalankan program. Sekalipun tim kerja ramping, namun 
dalam pelaksanaan kegiatannya Sekretariat Pelaksana bekerjasama dengan jeja 
ring relawan dari unsur Danamon dan Adira serta mitra lainnya yang tersebar di 
seluruh tanah air. 



PENGHARGAAN

MDGs Award “Di ajang Millenium Summit pada tahun 2000, 
sebanyak 189 negara, termasuk Indonesia, mendeklarasikan 
komitmen untuk mencapai Millenium Development Goals 
(Tujuan Pembangunan Milenium) atau yang disingkat MDGs 
– pada akhir tahun 1015.  Perserikatan Bangsa-Bangsa di In-
donesia dan Metro TV mengambil inisiatif mencetuskan pro-
gram MDGs Award – sebuah penghargaan yang diberikan 
kepada program-program yang paling mencerminkan komit-
men dan potensi dalam pencapaian tujuan MDGs di Indone-
sia”.

Program dari Yayasan Danamon Peduli dianugerahi peng-
hargaan ini untuk kategori Pengentasan Kemiskinan dan  
Kelaparan untuk dua tahun berturut-turut, di tahun 2008 dan 
2009.

BBC World Challenge 2009 “Konversi limbah pasar menjadi 
kompos” menandai eksistensi Indonesia di peta dunia dalam 
gerakan penghijauan global. Diawali dengan respon yang luar 
biasa pemirsa televise dari berbagai belahan dunia selama 
dua bulan, program “Danamon Go Green” berhasil meraih 
penghargaan BBC World Challenge 2009 dan keluar sebagai 
juara Harapan Pertama dan merupakan satu-satunya finalis 
yang mewakili Indonesia.

Terpilih dari 900 program kemasyarakatan dari seluruh dunia, 
dan merupakan satu-satunya program tanggung jawab social 
perusahaan atau CSR dari sektor perbankan dari 12 finalis, 
“Danamon Go Green” bertujuan untuk mengurangi sampah 
melalui pengolahan sampah organik pasar menjadi komoditi 
komersil, yakni pupuk kompos organik yang bermanfaat bagi 
para petani. Selain mengurangi limbah, program ini berkon-
tribusi pada penyediaan kebutuhan pupuk organik dan mem-
perbaiki kondisi kesuburan lahan yang sudah kritis. 

ISRA Award 2009 Yayasan Danamon Peduli menerima peng-
hargaan “Special Mention Best Sustainability Reporting 
Award” untuk kategori D dalam ISRA 2008 (Indonesia Sus-
tainability Reporting Award) sebagai yayasan pertama dan 
satu-satunya yang menerbitkan Laporan Keberlanjutan 

R U N N E R - U P

Nothing Wasted
Danamon Go Green, Indonesia
    n Indonesia millions of farmers sell  
    their fruits and vegetables through    
    traditional market. But the markets 
don’t just produce income-they also 
produce tons of waste, along with 
hygiene problems when waste is left to 
rot. Concerned about the decline of 
traditional markets, Danamon Go Green 
is putting that waste to work, converting 
it to organic compost. Targeting giant 
Bantul market in Yogyakarta, the group 

set up an on-site composting unit, making 
recycling easy. Every four tons of waste 
yields about 1.2 tons of affordably priced 
organic compost-and farmers are buying it. 
The program also provides six full-time 
jobs, along with a cleaner market that’s 
become a model for others: 31 local 
governments are following in Bantul’s 
footsteps, with a potential of converting 
about 90 tons of waste every day.


