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Impact Evaluation

• It’s an assessment of how the intervention 
being evaluated affects outcomes, 
whether these effects are intended or 
unintended. 

• It provides information about the impacts 
produced by an intervention - positive and 
negative, intended and unintended, direct 
and indirect.

Source: re-drawed based upon TIES, 2012 and Honey, 2008



Pengukuran Dampak Program Menggunakan 
SROI

Social Return on 
Investment



Evaluasi SROI

• Sebuah pendekatan untuk 
memahami dan mengelola dampak 
atas nilai sosial (social value), 
ekonomi, dan lingkungan yang 
diciptakan dari suatu program, 
kegiatan atau organisasi

• Kerangka pengukuran berfokus 
pada penetapan ruang lingkup dan 
pemangku kepentingan, identifikasi 
outcome, penetapan indikator 
dampak dan monetisasi dampak

Pencapaian Inovasi Sosial

• Tahapan inovasi sosial:
• Ide awal, proposing dan prototyping
• Keberlanjutan (sustaining)
• Scalling (replikasi)
• Perubahan sistemik

• Memenuhi salah satu unsur:
• Terdapat transfer pengetahuan atau keterampilan 

dari core competency yang dimiliki industri kepada 
masyarakat

• Dikembangkan berdasarkan hasil analisis intepretasi 
penilaian dampak daur hidup.

• Unsur sensitivitas dan daya responsif terhadap 
kondisi krisis di masyarakat akibat bencana 



Penilaian Investasi Sosial Perusahaan dengan 
Pendekatan SROI
• Secara sederhana, SROI adalah cara untuk menguangkan 

(memonetisasi) nilai dampak sosial sehingga dampak tersebut seolah-
olah dapat terukur dalam satuan atau sudut pandang keuangan. 

• Hasil analisa SROI adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara 
biaya investasi dengan dampak terhasilkan. 

• Contohnya, untuk rasio SROI $5: $1 menunjukkan bahwa dengan 
menginvestasikan $1 maka dihasilkan dampak sosial senilai $5. 

• SROI dibagi menjadi dua jenis yaitu SROI evaluation dan SROI forecast.



Type SROI 

• Evaluating, dilakukan secra 
retrospektif dan berdasarkan actual 
outcomes yang telah terjadi

• SROI evaluation adalah SROI evaluasi dari 
dampak sosial yang telah dihasilkan

• Forecast, memprediksi berapa banyak 
nilai social yang dihasilkan  apabila 
kegiatan memenuhi hasil yang 
diharapkan

• SROI forecast adalah perkiraan SROI yang 
dapat dicapai dengan dampak sosial yang 
diperkirakan akan terjadi di jangka waktu 
masa depan yang telah ditentukan.



Prinsip SROI

Transparan

Melibatkan 
stakeholder
Memahami perubahan

Menilai perubahan yang terjadi

Hanya menghitung hal-hal yang bersifat material

Jangan melebih-lebihkan nilai

Verifikasi hasil
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Metode dan Teknik Perhitungan SROI 

• Formula Perhitungan SROI:

SROI = Total Value
Total Input



Metode dan Teknik Perhitungan SROI 

Total Input
• Total Input adalah penjumlahan 

dari seluruh valuasi nominal 
sumber daya yang dikeluarkan 
oleh stakeholder terkait suatu 
program

• Beneficiary pada umumnya tidak 
memberikan input, hanya berbekal 
potensi perubahan dalam dirinya 
dan potensi perubahan tersebut 
tidak bisa divaluasi ke dalam 
nominal input

Total Value
Total Value adalah hasil penjumlahan seluruh valuasi nominal dari 
outcome setelah dikurangi deadweight, displacement, dan attribution.
• Nilai outcome adalah penjumlahan dari indikator perubahan yang 

dirasakan oleh seluruh beneficiary. Indikator tersebut haruslah 
yang bersifat dapat diukur dengan nominal. Misalnya salah satu 
outcome dari program kewirausahaan adalah beneficiary 
mengalami peningkatan kemandirian, maka indikatornya antara 
lain peningkatan jumlah modal sebesar X rupiah,  berkurangnya 
hutang sebesar X rupiah, dan sejenisnya

• Deadweight adalah persentase dari peluang dihasilkannya suatu 
outcome tanpa campur tangan program perusahaan

• Displacement adalah persentase dari terjadinya outcome 
sebelum adanya campur tangan program perusahaan

• Attribution adalah persentase dari peran pihak lain selain 
perusahaan dalam mewujudkan outcome



Tahap Perhitungan SROI

Tahap 
5

Perhitungan 
SROI



Tahapan 1 (Penetapan Ruang Lingkup dan Identifikasi 
Pemangku Kepentingan)
• Analisis stakeholder yang mendalam utamanya berfungsi untuk mencegah prematur 

terhadap gambaran yang terlalu sempit . 

• Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder potensial pada tahap 
awal, menyeleksi kandidat apakah layak atau tidak menjadi bagian dari penilaian 
dampak. 



No Kegiatan Jenis Data
Keterangan

Ada Tidak
1. Identitas Perusahaan Nama Peserta   

Alamat   
Bidang usaha   
Bisnis Inti   
Bisnis Penunjang   
Visi Misi   

2. Profil Program    
3. Durasi Program Road Map/tahun  (min 5 tahun)   

Master Plan   
Tahun Evaluasi   
Visi Penanggung Jawab   

4. Perencanaan Program Penganggaran Program   
Indikator Kinerja   
Inisiasi Program   
Koordinasi Lintas Organisasi atau Sektoral   
Koordinasi Lintas Organisasi dengan pemerintah pusat   
Koordinasi Lintas Organisasi dengan pemerintah daerah atau bagian terkait   

Koordinasi Lintas Organisasi dengan perusahaan lain   
Koordinasi Lintas Organisasi dengan unsur kemasyarakatan   

5. Pelaksanaan Program Organisasi Pelaksana   
Stuktur Organisasi Pelaksana   

6. Pengendali Program
(Sekunder)

Organisasi Pengendali Program   
Realiasasi Anggaran   
Penilaian Kinerja   
Pelaporan Program   
Audit / Review Program   
Pelaporan Keberlanjutan Program   
Laporan Tahunan Program   

7. Pengendali Program
(Primer)

Kegiatan Monitoring (Dokumentasi)   



Peta Umum Pemangku Kepentingan

Stakeholder Kategori Stakeholder Peran Dalam Program Dampak yang Dimiliki

Pemerintah daerah Pemerintah  

Kelompok Pemuda Masyarakat Setempat  



Penilaian Pemangku Kepentingan

No.

Pemangku kepentingan 
dan bagaimana mereka 

mempengaruhi atau 
dipengaruhi oleh 

program

Apa yang 
menurut kami 
terjadi pada 

mereka, positif 
dan negatif

Disertakan / 
dikecualikan?

Metode 
keterlibatan

Berapa 
banyak?

1      

2      



Tahapan 2 Pemetaan Outcome

Aktivitas/Elemen 
Program

Output Outcome



Tahapan 3 dan 4 Penetapan Indikator, Nilai 
Outcome dan Impact (Dampak)

No
Stakeholder Outcome Indikator Koleksi Data

Jenis Data 
(Primer/Se

kunder)

Nilai Manfaat (Hasil 
Monetisasi)

2018 2019 2020 2021
     
     
     

     

     

     
     

     
     
     



Tahap 5: Perhitungan SROI

• Projecting into the future

Langkah pertama dalam 
menghitung rasio adalah 
memproyeksikan nilai semua hasil 
yang dicapai di masa depan

• Calculating the net present 
value

 



Tahap 5: Perhitungan SROI

• Sensitivity analysis

Tujuan dari analisis sensitivitas untuk menguji asumsi mana yang memiliki pengaruh besar pada 
model perhitungan yang dilakukan. Persyaratan standarnya adalah memeriksa perubahan:

❑  Perkiraan beban berat, atribusi dan penurunan 

❑  Financial proxies 

❑  Kuantitas hasil 

❑  Nilai input yang diperoleh dari nilai input non finansial 

• Payback period

'Payback period' menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi terbayar. Rumus 
dasar perhitungan payback period:

 



Tahap 6: Pelaporan SROI

• Laporan SROI mencakup aspek 
kualitatif, kuantitatif dan 
keuangan dalam rangka 
menyajikan mengenai nilai 
sosial dari program. 

• Dalam penyusunan 
rekomendasi, penting untuk 
menekankan temuan positif 
maupun negatif dan 
menyajikannya dengan cara 
yang jelas. 



Standar Profesional Penilaian SROI
Pihak yang melakukan perhitungan 
SROI, harus dapat memahami hal-hal 
sebagai berikut:

• Theory of change secara 
utuh

• Siapa yang terkena dampak 
perusahaan

• Siapa penerima manfaat dari 
program CSR perusahaan

• Siapa yang dapat 
memberikan bantuan 
keuangan yang diperlukan

• Perilaku siapa yang harus 
diubah agar proyek berhasil



Standar Profesional Penilaian SROI
No Item Kompetensi Deskripsi

1 Manajemen proyek (secara umum) Pemahaman dan pengalaman baik terlibat sebagai manajer, pelaksana, maupun 
stad dalam pengelolaan suatu proyek

2 Manajemen kelayakan proyek Pemahaman dan pengalaman terkait perencanaan, penganggaran, penyusunan 
kriteria indikator kinerja program, dan pengukuran kinerja

3 Manajemen tahapan / siklus proyek Memahami konsep input, proses, output, outcome, dan impact

4 Manajemen program investasi sosial Pemahaman dan pengalaman terkait pengelolaan program investasi sosial, CSR, 
com-dev, PKBL dan sejenisnya

5 Manajemen evaluasi program Pemahaman dan pengalaman terkait:
• Pengelolaan durasi program
• Pengelolaan indikator program
• Pengelolaan monitoring dan evaluasi program

6 Valuasi proyek dan/atau program Pemahaman dan pengalaman terkait valuasi atas dampak atau manfaat program 
terhadap penerima manfaat (beneficiaries)



Standar Profesional Penilaian SROI

• Kriteria Personil untuk Aplikasi SROI
• Surveyor SROI, dengan kriteria umum:

• Berpendidikan minimal D3 semua bidang, diutamakan yang telah mempelajari statistika, 
kalkulus, akuntansi, sosial, demografi, dan ekonomi;

• Berpengalaman kerja sebagai surveyor pada penelitian minimal 2 (dua) tahun.
• Penilai SROI, dengan kriteria umum:

• Berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman penelitian lebih dari 5 (lima) tahun atau S2 
dengan pengamalan penelitian lebih dari 3 tahun;

• Latar belakang pendidikan diutamakan dari ilmu ekonomi, akuntansi, sosial atau teknik.
• Pernah mendapatkan pelatihan tentang impact evaluation
• Pernah menulis artikel atau melakukan publikasi di bidang impact evaluation

• Reviewer SROI, dengan kriteria umum:
• Berpendidikan minimal S1 pada bidang sosiologi, akuntansi, ekonomi, atau teknik
• Berpengalaman dalam bidang penelitian lebih dari 5 (lima) tahun
• Pernah mendapatkan atau memberikan pelatihan tentang impact evaluation
• Pernah menulis artikel atau melakukan publikasi di bidang impact evaluation
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