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Manfaat dan Tren CSR 2022/2023

• Statistics highlight the growing 
significance of corporate social 
responsibility (CSR), no doubt 
accelerated by the pandemic – as many 
as 77 % of consumers are more 
motivated to purchase from 
companies that are commited to a 
greater good. Furthermore, the 
majority of investors (73%) affirm 
that efforts to improve the 
environment and society have an 
impact on their investment 
decisions.

The main CSR Trends in 2022/2023:

1. Digital Transformation and CSR 

Software

2. Employee Engagement

3. Thinking Global, Acting Local

4. Full Supply Chain Accountability

5. Enhanced, Transparent Reporting

6. Rapid Response In Times Of Crisis

7. No More Greenwashing / 

Greenhushing

8. A Focus For Investment

9. Close Focus On SDGs

Sumber: Kindlink, 2022 “Top Corporate Social Responsibility Trends in 2022 / 2023”



Corporate Social Innovation: Building a stronger, healthier, and 
more sustainable world

Sumber:  Rutgers Institute for Corporate Social Innovation, 2021



Kriteria Pemberdayaan Masyarakat
dalam DRKPL



DRKPL: 
Pemberdayaan

Masyarakat

Tabel Status

Tabel Hasil 
Absolut

Penghargaan

Inovasi Sosial

Paten

2

3

2

1.5

4

12.5



Contoh Isian Tabel Status  

N
o.

Program Klasi-
fikasi

Lokasi Satuan
Hasil Absolut

2017 2018 2019 2020 2021

1. a. Bantuan Sembako

b. Hewan Kurban untuk

Idul Adha

Karitatif a. Desa Maju

b. Desa

Makmur

a. 200 paket berisi

beras dan  gula

b. 15 ekor sapi dan 

50 ekor kambing

42 juta

65 juta

44 juta

67 juta

46juta

71 juta

48 juta

78 juta

50 juta

83 juta

2. a. Pengaspalan jalan

b. Renovasi Sekolah

Infra-
struktur

a. Desa

Makmur

b. Desa

Subur

a. 20  Km

b. 2 unit, @300 M2

150 jt

-

125 jt

600 jt

250 jt

750 jt

100 jt

-

-

-

3. Pelatihan Peternakan
Sapi

Pengem-
bangan
Kapasitas

Desa Maju 2 kali, @ 1 minggu
dan 35 peserta

- - - 20 
juta

25 
juta

4. UMKM makanan oleh 
perempuan

Pember-
dayaan

Desa Maju, 
Makmur dan 
Subur

42 kelompok di 3 
desa

- - 150 jt 200 jt 250 jt



Catatan Tabel Status

• Jika program/kegiatan dalam rangka tanggung jawab sosial banyak, 
tentu membutuhkan banyak halaman untuk tabel status, sehingga bisa
dilakukan hal berikut:

✓ Rincian untuk keseluruhan program/kegiatan dimasukkan dalam
folder Lampiran DRKPL Pemberdayaan Masyarakat.

✓ Tabel yang dimasukkan dalam dokumen 25 halaman merupakan
rangkuman, dengan memberi contoh beberapa program/kegiatan
untuk masing-masing klasifikasi (karitatif, infrastruktur, 
pengembangan kapasitas dan pemberdayaan).

✓ Isian dalam kolom hasil absolut berisi total anggaran per tahun
untuk masing-masing klasifikasi.



Contoh Isian Tabel Hasil Absolut  

No Program Indikator Deskripsi Indikator Satuan
Hasil Absolut (minimal 4 tahun)

2017 2018 2019 2020 2021

1. Pember-
dayaan
Masyarakat 
Pesisir
yang 
Berkelan-
jutan

Anggaran
(2017 –
2021) = 
Rp. 
375.000.
000,- (375 
juta)

Masalah lingkungan
yang diselesaikan

Penanaman mangrove untuk
pengurangan abrasi pantai

Jumlah
Pohon

3.000 1.500 2.000 750 500

Masalah sosial yang 
diselesaikan

Konflik sosial karena
memperebutkan
pemanfaatan lahan

Jumlah
Konflik

2 5 4 2 0

Jumlah penerima
manfaat

Penerima manfaat langsung
karena memperoleh peluang
kerja

Jumlah
Individu

25 60 30 75 20

Jumlah peningkatan
pendapatan

Rata-rata pendapatan per 
bulan yang diterima
pedagang di kawasan wisata

Rupiah 
per 
bulan

750 
ribu

900 
ribu

1,2 
juta

1,3 
juta

1,5 juta

Jumlah kelembagaan
baru yang terbentuk

Jumlah kelompok UMKM 
baru sebagai wadah usaha
kolektif warga

Jumlah
UMKM

1 3 2 7 2



Catatan Tabel Hasil Absolut

• Semua program harus dianalisis dengan menggunakan 5 indikator, 
namun boleh jika ada program yang tidak memenuhi 5 indikator.

• Jika program/kegiatan dalam rangka tanggung jawab sosial banyak, 
tentu membutuhkan banyak halaman untuk tabel absolut, sehingga bisa
dilakukan hal berikut:

✓ Rincian untuk keseluruhan program/kegiatan dimasukkan dalam
folder Lampiran DRKPL Pemberdayaan Masyarakat.

✓ Tabel yang dimasukkan dalam dokumen 25 halaman merupakan
contoh 1 program yang dapat memenuhi/mengisi 5 indikator.

✓ Sertakan juga data total anggaran yang  dibutuhkan untuk 5 tahun
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Kriteria Pemberdayaan Masyarakat
dalam Dokumen Hijau



DISTRIBUSI NILAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROPER  

No. Aspek Penilaian Sub Aspek Penilaian Nilai

1. Kebijakan Pengembangan Masyarakat 3

2. Struktur dan Tanggung Jawab 8.5

3. Alokasi Dana Pengembangan Masyarakat 5

4. Perencanaan Pemetaan Sosial (Social Mapping) 10

Rencana Strategis (Renstra) 5

Renja Kerja (Renja) 4

5. Implementasi 23

6. Monitoring dan Evaluasi 8

7. Hubungan Sosial Pelibatan Pemangku Kepentingan
(Stakeholder Engagement)

21

Hubungan Kerja (Internal) 4

Hubungan Eksternal 2

8. Publikasi dan Penghargaan 6.5

Jumlah 100



1. Kebijakan Pengembangan Masyarakat (CD)

Kriteria Penjelasan

a. Terdapat kebijakan 
tertulis mengenai 
pengembangan 
masyarakat (CD) di 
unit yang dinilai

b. Terdapat sistem 
tata kelola program 
pengembangan 
masyarakat (CD)

▪ Merupakan kebijakan khusus, tidak boleh bagian dari
kebijakan lain

▪ Menyebutkan isu yg menjadi fokus perhatian CSR/CD 
yang berorientasi pemberdayaan untuk menjawab
permasalahan sosial

▪ Ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di unit.
▪ Telah disusun minimal 3 tahun (jika kebijakan baru/2022, 

sertakan juga kebijakan tahun-tahun sebelumnya)

▪ Operasionalisasi dari kebijakan.
▪ Dalam bentuk SOP/sistem tata kelola
▪ Tidak harus  SOP unit (boleh SOP milik pusat)



Contoh Kebijakan Pengembangan Masyarakat



2. Struktur dan Tanggung Jawab

Kriteria Penjelasan

a. Terdapat struktur yang 
secara tertulis memiliki 
tugas dan fungsi khusus 
untuk melaksanakan 
pengembangan 
masyarakat (CD)

▪ Merupakan struktur di unit yang secara khusus 
mengemban tugas untuk melaksanakan 
CSR/CD sebagai tugas utama (main job), bukan 
tugas sampingan.

▪ Minimal 2 orang  yang ada dalam struktur itu.
▪ Dilengkapi dengan uraian tugas / jobs 

description untuk menjelaskan bahwa tugas 
utama struktur ini berkaitan dengan CSR/CD.



2. Struktur dan Tanggung Jawab

Kriteria Penjelasan

b. Kualifikasi sumberdaya manusia
yang melaksanakan
pengembangan masyarakat
(tingkat pendidikan dan pelatihan
yang relevan dengan
pengembangan masyarakat/CD).

c. Rasio jumlah sumberdaya
manusia di unit/bagian yang 
khusus melaksanakan
pengembangan masyarakat (CD) 
dengan keseluruhan sumberdaya
manusia di unit yang dinilai.

▪ Sertakan CV yang dilengkapi dengan foto 
kopi/scan ijazah S.1 dan sertifikat 
pelatihan yang relevan dengan CD.

▪ CV yang disertakan harus sesuai dengan 
nama-nama yang ada dalam struktur.

▪ Sertifikat pelatihan yang dilampirkan 
dalam durasi 3 tahun terakhir.

▪ Membandingkan jumlah orang yang 
khusus mengelola CD dengan keseluruhan
pegawai di perusahaan.



Kompetensi Pengelola CD/Comdev



3. Alokasi Dana Pengembangan Masyarakat (CD)

Kriteria Penjelasan

a. Realisasi dana
pelaksanaaan 
pengembangan masyarakat 
(CD) selama 3 tahun 
berturut-turut.

b. Menyampaikan data
perbandingan dana 
pengembangan masyarakat
(CD) dengan laba unit satu
tahun terakhir

▪ Menyebutkan jumlah  dan alokasi dana yang 
diperinci berdasar jenis (lihat contoh). 

▪ Laba yang dimaksud tidak perlu yang sudah 
diaudit oleh auditor, boleh estimasi laba, yang 
penting  harus laba di unit yang bersangkutan.

▪ Untuk tahun 2022 ini membandingkan alokasi
dana CD 2022 dengan laba 2021 (jumlah dan 
perbandingan persentasenya)



Contoh Realisasi Dana CD 3 Tahun Berturut-turut

Jenis 2020 2021 2022*

Donasi/Charity (Karitatif)

Infrastructure (Infrastruktur)

Capacity Building 
(Pengembangan Kapasitas)

Empowerment 
(Pemberdayaan)

2022*: Jumlah keseluruhan dana Comdev yang direncanakan untuk tahun 2022



Siklus Program

Pemetaan
Sosial

Perencanaan
Strategis
(Renstra
5 tahun)

Renja Tahun 1

Renja Tahun 2

Renja Tahun 3

Renja Tahun 4

Renja Tahun 5

Monitoring 
dan 

Evaluasi

Dokumen Relevan
(Renstra Perusahaan, 
RPJMD, RPJMDes, dll

Partisipasi Pihak Terkait (masyarakat, pemerintah dan perusahaan lain)

Implementasi



4. Perencanaan:   a. Pemetaan Sosial (Social Mapping)

Kriteria Penjelasan

a. Memiliki dokumen 
pemetaan sosial yang 
disusun maksimal 4 tahun 
terakhir.

a. Memiliki dokumen 
pemetaan sosial yang 
diperbarui (update) 1 
tahun terakhir

▪ Pemetaan sosial boleh dilakukan oleh siapa 
saja, yang pokok isinya harus mencakup aspek-
aspek sebagaimana dalam Permen LHK 1/2021.

▪ Dokumen harus mencakup perspektif teoritis, 
metode penelitian dan substansi sesuai
Permen LHK 1/2021.

▪ Update dokumen dimaksudkan untuk 
kontekstualisasi dengan potensi dan kebutuhan 
masyarakat, serta rencana kerja tahunan 
CSR/CD.



Social Mapping.......lanjutan......

Kriteria

c. Dokumen pemetaan sosial mencakup substansi berikut ini :

1. Pemetaan aktor (stakeholders) dan jaringan hubungan antaraktor yang 
terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi

2. Deskripsi posisi sosial dan peranan sosial aktor dalam kehidupan 
masyarakat

3. Analisis derajat kekuatan (power) dan kepentingan (interest) aktor

4. Identifikasi mekanisme/forumforum yang menjadi sarana yang 
digunakan masyarakat dalam membahas kepentingan



Social Mapping......lanjutan.......

5. Deskripsi potensi penghidupan berkelanjutan yang mencakup: potensi
sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam, modal sosial, modal 
keuangan, kondisi infrastruktur publik.

6. Analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung penghidupan
berkelanjutan

7. Deskripsi jenis–jenis kerentanan (vulnarability) dan kelompok rentan.

8. Deskripsi masalah sosial

9. Rekomendasi program pengembangan masyarakat (CD)

Kriteria



4. Perencanaan:   b. Renstra dan Renja

1. Perencanaan Strategis / Renstra (5 tahun)

• Renstra merupakan dokumen utuh (yang berisi berbagai aspek
dalam poin b, tidak sebatas hanya tabel program)

Kriteria Penjelasan

a. Proses penyusunan Renstra
melibatkan pihak-pihak
terkait (masyarakat, 
pemerintah, perusahaan
lain)

▪ Bukti keterlibatan pihak terkait dalam wujud 
notulen (MoM) kegiatan pembahasan Renstra, 
yang bisa dilengkapi dengan daftar hadir, foto, 
dll.



Renstra.....lanjutan.......

b. Perencanaan strategis pengembangan masyarakat (CD) mencakup substansi
berikut ini:

i. Visi, Misi, dan Tujuan pengembangan masyarakat

ii. Analisis isu strategis pengembangan masyarakat

iii. Program jangka panjang yang dirinci program tahunan

iv. Indikator program yang terukur

v. Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan program

vi. Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi

vii. Program menjawab kebutuhan kelompok rentan

Kriteria



Contoh Rencana Strategis



4. Perencanaan:   b. Renstra dan Renja

2. Perencanaan Kerja / Renja (1 tahun)

Kriteria Penjelasan

a. Proses penyusunan Renja 
melibatkan pihak-pihak
terkait (masyarakat, 
pemerintah, perusahaan
lain)

▪ Bukti keterlibatan pihak terkait dalam wujud 
notulen (MoM) kegiatan pembahasan Renstra, 
yang bisa dilengkapi dengan daftar hadir, foto, 
dll.



Renja....lanjutan......

Kriteria

b. Program yang dideskripsikan dalam kegiatan-kegiatan

c. Indikator kegiatan yang terukur

d. Jadwal pelaksanaan kegiatan

e. Anggaran masing-masing kegiatan

f. Target sasaran kegiatan (individu dan/atau, kelompok dan/atau
organisasi)



5. Implementasi

Kriteria Penjelasan

a. Kesesuaian implementasi
program/kegiatan dengan
pemetaan sosial (social 
mapping)

▪ Menguraikan keterkaitan berbagai
program/kegiatan dengan merujuk
pada dokumen pemetaan sosial

b. Inovasi sosial yang dihasilkan
dari program/kegiatan
pengembangan masyarakat

▪ Menganalisis aspek inovasi sosial dari
program/kegiatan dengan mengacu
pada makna inovasi sosial dalam
Permen LHK No. 1 tahun 2021.

c. Laporan pelaksanaan program ▪ Menyusun laporan yang terdiri dari
latar belakang, tujuan, proses, hasil
dan pembelajaran yang diperoleh.



Makna Inovasi Sosial dalam Permen LHK No. 1 / 2021

• Inovasi sosial adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 
dapat menyelesaikan permasalahan/kebutuhan sosial (lebih
efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini) dan mendorong
perbaikan kapabilitas dan hubungan sosial, serta pemanfaatan
aset dan sumberdaya yang lebih baik melalui:

✓ Model managemen organisasi;

✓ Kewirausahaan sosial;

✓ Pengembangan produk baru, pelayanan, dan program;

✓ Model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.



5. Implementasi…. lanjutan…….

d. Kesesuaian implementasi dengan rencana kerja (Renja)

1. Program dan kegiatan
2. Indikator kegiatan
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan
4. Anggaran masing-masing kegiatan
5. Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)

e. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan

f. Implementasi program dan kegiatan yang tidak direncanakan

Kriteria



5. Implementasi…. lanjutan……

g. Hasil program/kegiatan pengembangan masyarakat:

g.1. Jumlah dan persentase warga miskin yang dientaskan melalui program 
pengembangan masyarakat

g.2. Peningkatan pendapatan warga sasaran program pengembangan
masyarakat

g.3. Jumlah kebijakan pemerintah yang dirumuskan sebagai respon program 
pengembangan masyarakat

g.4. Kontribusi program pengembangan masyarakat terhadap pelestarian
lingkungan

g.5. Local hero (pengorganisir masyarakat lokal) dan regenerasinya

Kriteria



Jumlah dan persentase keluarga miskin yang dientaskan:
• Jika program di salah satu desa, cari data jumlah keluarga miskin di 

pemerintah desa (misalnya: jumlah penerima BLT ada 355 KK).
• Program yang dilakukan perusahaan menyasar 60 KK miskin dan 35 KK 

sudah dientaskan, sehingga jumlahnya = 35 KK dan persentasenya = 35 : 
355 X 100% = 9,86%.

Peningkatan pendapatan:
• Menghitung jumlah pendapatan sebelum dan setelah berpartisipasi dalam

program.
• Sebelum program tidak memiliki pendapatan (Rp. 0) dan setelah ikut

program punya pendapatan Rp.1 juta/bulan➔meningkat 1 juta.
• Warga yang lain punya pendapatan Rp. 750 ribu dan setelah ikut program 

punya pendapatan Rp.1 juta/bulan➔meningkat Rp.250 ribu atau 33,3%.



Jumlah kebijakan pemerintah:
• Menyebutkan jumlah dan jenis kebijakan pemerintah (lokal/desa atau

kabupaten atau lainnya) yang dirumuskan/dibuat untuk merespon program 
perusahaan.

• Kebijakan bisa tertulis secara formal (misal Perdes, Keputusan Kades), 
himbauan/ajakan, alokasi dukungan pembiayaan, dll.

Kontribusi terhadap pelestarian lingkungan:
• Program Comdev tentu bermanfaat bagi manusia/masyarakat, tetapi bisa juga 

bermanfaat bagi lingkungan.
• Misalnya program pemberdayaan masyarakat pesisir yang mengembangkan

pariwisata, juga melakukan penanaman mangrove oleh masyarakat➔
mangrove ini bermanfaat untuk pelestarian lingkungan: mencegah abrasi, 
menghasilkan oksigen, pengembangan satwa (ikan, burung) dll➔ sertakan
data kuantitatifnya.



Local hero dan regenerasinya:
• Dalam laporan implementasi program/kegiatan, menjelaskan juga 

keberadaan local hero yang mendukung perjalanan dan perkembangan
program.

• Local hero adalah seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari
anggota masyarakat, terlibat aktif dalam merencanakan-implementasi-
Monev program,  menjadi motor perubahan dalam masyarakat, menjadi
kunci keberhasilan program.

• Perlu ada regenerasi local hero baik dalam kaitannya dengan
replikasi/perluasan program ke berbagai komunitas atau daerah lain, 
maupun agar terjadi peralihan tongkat estafet pengelolaan program.



6. Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

a. Memiliki sistem tata kelola monitoring dan evaluasi pengembangan
masyarakat (CD)

b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi

c. Memiliki dokumen evaluasi yang disahkan oleh pimpinan tertinggi di unit 
yang dinilai

d. Memiliki bukti tertulis proses dan hasil monitoring secara berkala

e. Bukti-bukti perbaikan program dan kegiatan berdasarkan hasil Monev

Kriteria



f. Memiliki indeks kepuasan masyarakat (IKM) terkait dengan program 
pengembangan masyarakat (Comdev)

g. Lahirnya institusi ekonomi dan atau institusi sosial, keberlanjutan institusi
dan perkembangan institusi sebagai dampak program pengembangan
masyarakat (Comdev)

h. Kelompok sasaran menerapkan pengetahuan/ketrampilan yang diperoleh
dalam program pengembangan masyarakat (Comdev)

i. Kelompok sasaran mampu menyebarluaskan pengetahuan/ketrampilan
kepada pihak-pihak lain (individu, kelompok, organisasi)

6. Monitoring dan Evaluasi…. lanjutan…..

Kriteria



a. Memiliki dokumen stakeholder engagement (dokumen utama dan update)

a.1 Cakupan aktor pemangku kepentingan/pihak terkait (pemerintah, perusahaan, 
dan organisasi masyarakat sipil)

a.2 Cakupan wilayah pemangku kepentingan yang dijangkau (desa, kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional)

a.3 Cakupan tema yang dipetakan dalam stakeholder engagement (lingkungan, 
sosial, ekonomi)

a.4 Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan relasi dengan pemangku
kepentingan (komunikasi, konsultasi,  dialog, kemitraan)

a.5 Program/kegiatan sebagai perwujudan stakeholder engagement

a.6 Hasil dari stakeholder engagement

7. Hubungan Sosial

a. Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement)

Kriteria



Kriteria Penjelasan

a. Memiliki dokumen 
stakeholder engagement

▪ Dokumen merupakan hasil penelitian yang 
boleh dilakukan oleh siapa saja, yang pokok
isinya harus mencakup aspek-aspek 
sebagaimana dalam Permen LHK 1/2021.

▪ Dokumen harus mencakup perspektif teoritis, 
metode penelitian dan substansi sesuai
Permen.

▪ Jika dokumen utama disusun tahun 2021 atau
sebelumnya, maka perlu ada update tahun
2022.



Urgensi Stakeholder Engagement

• Keterbatasan Negara dalam memenuhi kesejahteraan warga negara 
(welfare state) bisa diisi dengan keterlibatan Perusahaan/private sector  
dan   Masyarakat Sipil/civil society➔ welfare pluralism (Spicker, 1995) ➔
banyak aktor tapi terbatas kerjasama.

• Ekspekstasi stakeholder yang terus berkembang, perusahaan perlu
menggeser cara pandang dan orientasi terhadap stakeholder dari risk 
management ke value creation (Sachs & Ruhli, 2011)

• Perusahaan memiliki pengalaman nyata sebab dalam aktivitas
kesehariannya berhubungan dengan stakeholder.

• Masih ada stakeholder yang tidak merasakan manfaat positif perusahaan, 
bahkan terjadi di beberapa tempat konflik antara perusahaan dengan
masyarakat➔ orientasi keuntungan masih diutamakan (Friedman, 1970).



Stakeholder dan Stakeholder Engagement?

• Stakeholder atau pemangku kepentingan dimaknai sebagai “setiap
kelompok atau indvidu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 
pencapaian tujuan organisasi” (Freeman, 1984)

• Stakeholder engagement dimaknai sebagai praktik yang dilakukan suatu
organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan secara positif dalam
kegiatan organisasi tersebut (Greenwood, 2007).

• Stakeholder engagement and corporate social responsibility (CSR) are, both 
in theory and in practice, strongly related phenomena, and many companies 
use stakeholder engagement as a tool for their responsibility management 
(Freeman,  Kujala,  Sachs,  Stutz, 2017)



b. Hubungan Sosial (internal dan eksternal)

a. Hubungan Kerja (Internal)

1. Adanya serikat pekerja.

2. Memiliki perjanjian kerja bersama (PKB).

3. Memiliki sistem tata kelola penyelesaian perselisihan hubungan
kerja.

4. Catatan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir.

5. Menunjukkan penurunan perselisihan hubungan kerja 2 tahun
terakhir

Kriteria



Hubungan Sosial ....lanjutan.....

b. Hubungan Eksternal

1. Memiliki sistem tata kelola penyelesaian konflik dengan pihak-pihak
terkait (masyarakat dan atau pemerintah).

2. Memiliki catatan konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan 
atau pemerintah) 2 tahun terakhir.

3. Menunjukkan bukti penurunan konflik dengan pihak-pihak terkait
selama 2 tahun terakhir.

Kriteria



8. Publikasi dan Penghargaan

Penerapan manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam mendorong
inovasi di bidang pengembangan masyarakat:

a. Praktik pengelolaan lingkungan terbaik (best practice) didiseminasi melalui
jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun
terakhir

b. Praktik pengelolaan lingkungan terbaik (best practice) didiseminasi melalui
jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.

c. Memperoleh penghargaan dalam bidang pengembangan masyarakat
minimal dari pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota atau lembaga non 
pemerintah

Kriteria



Kriteria Tanggap Kebencanaan



UU No. 24 / 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis

Bencana Alam
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor.

Bencana Sosial
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan 
teror

Faktor Nonalam
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.



Tahapan Penanggulangan Bencana

Sumber: BNPB, 2011



Theory of Disaster Risk Reduction

Sumber: Hansford, Dellor, MacPherson, 2007



Rincian Nilai Tanggap Kebencanaan dalam Permen LHK No.1 / 2021 

No. Aspek Penilaian Nilai
1 PENCEGAHAN 0.15

2 MITIGASI 0.55

3 KESIAPSIAGAAN 0.8

4 TANGGAP DARURAT 0.6

5 PEMULIHAN 0.4

6 JANGKAUAN 2.5

7 KEMITRAAN 2.5

8 PERBAIKAN TERUS MENERUS 7

9 KOMITMEN 0.5

10 TINGKAT PARTISIPASI 10

JUMLAH 25



Dokumen Tanggap Kebencanaan (Jangkauan, Kemitraan dan 
Perbaikan Terus Menerus) 

• Jangkauan program ➔ nilai tertinggi jika sampai
tingkat internasional

• Kemitraan➔ nilai tertinggi jika melakukan
kemitraan dengan masyarakat, pemerintah,  
perusahaan lain dan mitra internasional.

• Perbaikan terus-menerus:
✓ Analisis risiko dan kerentanan dilakukan dengan

prinsip REA (Rapid Environmental Assesment).
✓ Analisis risiko ditindaklanjuti dengan

perencanaan.
✓ Melakukan penyesuaian/modifikasi existing 

program untuk merespon kondisi dan kebutuhan
akibat bencana, dengan mengembangkan
program yang berjenis pemberdayaan yang 
berorientasi jangka panjang.



Tingkat Partisipasi dalam Daya Tanggap Kebencanaan

• Menyebutkan jumlah penerima manfaat yang langsung dalam bentuk jumlah
orang/individu. Boleh dibedakan antara yang penerima manfaat langsung dan tidak
langsung.

• Luas area yang memperoleh bantuan disebutkan dalam Km2.

• Tingkat kesulitan akses menuju lokasi bencana:

✓ Jarak tempuh,

✓ Waktu tempuh,

✓ Kondisi medan / topografi.

✓ Alat transportasi

• Tingkat kesulitan koordinasi dengan mitra dalam penanganan bencana:

✓ Kendala komunikasi

✓ Kendala pembatasan karena bencana (Misalnya: Covid 19 ada lockdown, PSBB, 
PPKM, dll)

✓ Penyelesaian kendala koordinasi dengan mitra



Contoh Dokumen Tanggap Kebencanaan

• Tabel terisi lengkap.

• Ada bukti/evidence sesuai dengan data yang ditampilkan
dalam tabel.

• Menyusun dokumen pendukung yang berisi:

a. Deskripsi kegiatan tanggap bencana beserta bukti
seperti foto, surat kerjasama, pemberitaan di media, 
dll.

b. Upaya perbaikan terus menerus melalui
kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dengan
kegiatan/program.



Dokumen Pendukung: Deskripsi Kegiatan Tanggap Bencana



Dokumen Pendukung: Upaya Perbaikan Terus Menerus

Sumber: Pertamina Hulu Mahakam - Lapangan BSP, 
2021



Terima Kasih

“Mainstreaming your social responsibility”


