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§ Pergeseran dari konsep filantropi atau kedermawanan sosial ke investasi sosial

§ Lebih bersifat jangka panjang, bukan adhoc atau donasi

§ Berharap ada manfaat balik dari program investasi sosial

§ Karena merupakan investasi, maka perlu diukur manfaat atau dampak dari investasi
tersebut

§ Berkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

M. Fani Cahyandito



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.
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Tunjukkan kontribusi inovasi sosial berbasis
data!	(Satu	program	unggulan)

Kondisi awal
• Data	kuantitatif
• Narasi kualitatif

Inovasi sosial
• Data	kuantitatif
• Narasi	kualitatif

Perubahan yang	terjadi
• Data	kuantitatif
• Narasi kualitatif yang	inspiratif
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INPUT1 PROCESS2 OUTPUT3 OUTCOME4 IMPACT5

Implementation Performance Impact Performance
Relevance, Effectiveness, Efficiency, Sustainability

An overview of how we 
prepare for change

Program management

An overview of what 
changes we have made
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Suatu program/kegiatan dilaksanakan
dengan urutan input, proses, output, 
outcome, dan impact. 

Input yang menjadi sumber daya untuk
proses pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan
kegiatan (proses) kemudian menghasilkan
output atau luaran. Adanya output ini dapat
menyebabkan perubahan yang dialami
oleh stakeholder, yang diistilahkan dengan
outcome. Proses pembentukan dan 
akumulasi outcome dalam jangka pajang
akan menghasilkan impact.

Tahapan Kerangka Kerja SROI
Input

Proses

Output

Outcome

Impact

• Sumber daya
manusia,, 
keuangan, dan 
material

• Kegiatan
mengubah input 
menjadi output

• Produk dan jasa
yang dihasilkan

• Pengaruh langsung/ 
tidak langsung yang 
dialami penerima
manfaat

• Perubahan yang 
bertahan dalam
jangka Panjang di 
masyarakatM. Fani Cahyandito



§ Melibatkan stakeholder 

§ Memahami perubahan

§ Menilai perubahan yang terjadi

§ Hanya menghitung hal-hal yang bersifat material 

§ Jangan melebih-lebihkan nilai

§ Transparan

§ Verifikasi hasil
https://www.kabardesa.com/2016/11/01/1159/budaya-gotong-

royong-terus-dijaga-warga-desa-bancar
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Dua Komponen Penilaian SROI:
1.Format Laporan
2.Format Penyusun
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Bukan hanya terkait dengan inovasi sosial, tetapi melihat dasar-dasar keberlanjutan
dampak program.



Format Laporan (Tahapan SROI)
1. Menetapkan
Ruang Lingkup

dan 
Mengidentifikasi

Stakeholders

2. Memetakan Outcome dari
Setiap Stakeholders

3. Menetapkan
Indikator dan Nilai 

dari Setiap
Outcome 4. Fiksasi Dampak

5. Perhitungan SROI

6. Pelaporan SROI
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1. Menetapkan Ruang Lingkup dan Mengidentifikasi Stakeholders
§ Social/stakeholder mapping penting untuk mengidentifikasi aktor kunci untuk mencegah penggambaran program yang 

terlalu sempit.
§ Memetakan stakeholder yang potensial pada tahap awal, selanjutnya yang penting/layak dimasukkan dalam penilaian

dampak.

2. Pemetaan Output dan Outcome/Impact
§ Suatu investasi tidak berhenti hanya pada output, tetapi harus pada outcome/impact
§ Tiap investasi pada tiap penerima manfaat tentunya diharapkan memberikan dampak
§ Dampak-dampak inilah yang harus dapat diukur

3. Menetapkan Indikator dan Nilai dari Setiap Outcome
§ Tiap outcome harus bisa diidentifikasi indikator-indikatornya untuk memudahkan perhitungan
§ Sumber dan teknik pengumpulan data sangat baik jika dapat ditunjukkan untuk semakin meningkatkan kredibilitas

penilaian

4. Perhitungan SROI (termasuk Fiksasi dampak)
§ Sesuai prinsip SROI: agar tidak terjadi nilai yang dilebih-lebihkan

5. Pelaporan SROI
§ Lihat halaman berikutnya (kuantitatif dan kualitatif)

§ Rekomedansi penting untuk menekankan temuan positif/negatif dan  apa yang harus dilakukan ke depannya



Kuantitatif: SROI

Kualitatif:

§ Menjawab permasalahan/kebutuhan utama di masyarakat (unsur tanggap bencana) 

§ Intervensi peruahaan meningkatkan kapasitas sosial (stakeholder engagement)

§ Berunsur transfer of knowledge

§ Dikembangkan berdasarkan LCA

§ Ada kebaruan dan keunikan

§ Ada perubahan sistemik (pola piker dan perilaku masyarakat)

§ Multiplier effect: Entry pointnya bisa jadi ekonomi, tapi kemudian impactnya bisa ke sosial dan 
lingkungan (sustainability). Keseimbangan dampak antar aspek keberlanjutan menjadi penting.

§ Sensitivity analysis (mengidentifikasi aktor/investasi/kegiatan yang menjadi penunjang utama atau
bahkan penghambat program)

§ Kemandirian dan keberlanjutan dampak program

§ Target SDGs 
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1. Reviewer

2. Tim Ahli

3. Surveyor

4. Tenaga Administrasi
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• INPUT: Profiling program dan penyusun

• PROSES: Pelibatan stakeholder dalam penyusunan, azas transparansi, 
verifikasi hasil, azas akuntabilitas ilmiah (secara metodologi)

• OUTPUT: Sistematika dokumen
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