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FILANTROPI INDONESIA
Prakarsa Penguatan Filantropi (PPF) – Februari 2003 atas inisiatif Yayasan
Kehati dengan dukungan Ford Foundation mengadakan forum Konsultasi
Nasional Potensi Filantropi di Indonesia, pada tanggal 13 Oktober 2003
yang dihadiri 150 lembaga untuk merumuskan dunia filantropi di
Indonesia
Perhimpunan Filantropi Indonesia – disepakati terbentuknya PFI oleh 27
individu pegiat filantropi dan 17 lembaga filantropi pada tanggal 29
Januari 2007 dan secara resmi pada tanggal 25 September 2007
disahkan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan – Perhimpunan
Filantropi Indonesia (Filantropi Indonesia)

KERANGKA KONSEPTUAL PRAKARSA
PENGUATAN FILANTROPI (PPF)
SISI PEMBERI
DERMA INDIVIDU/
PERORANGAN
DERMA PERUSAHAAN:
• Filantropi Perusahaan
• Yayasan Perusahaan

SISI PERANTARA (Intermediary)
LEMBAGA PENGEMBANG
SWADAYA MASYARAKAT

PENCERAHAN

KONSULTASI

LEMBAGA PENYANDANG
DANA
DONOR
INTERNASIONAL

TANTANGAN:
• Budaya berderma
• Kerangka Hukum
• Filantropi Media Massa
• Tanggung Jawab Sosial/ LH
• Filantropi Diaspora
• Kerelawanan

FILANTROPI INDONESIA

PEMERINTAH

TANTANGAN:
• Efektifitas Penyaluran
Dana
• Teknik Penggalangan Dana
• Tata Kelola Organisasi
(Akuntabilitas, Efektifitas
Pengurus, Kredibilitas, dll)

SISI PENERIMA
Organisasi
Masyarakat
Madani
(Sektor
Nirlaba/
LSM/ KSM)

•
•
•
•
•
•
•

Keadilan Sosial &
Ekonomi
Pembangunan
Berkelanjutan
Kesetaraan Gender
Kesehatan
Pendidikan
Demokrasi Partisipatif
Seni dan Budaya, dll

TANTANGAN:
• Tata Kelola Organisasi
(Akuntabilitas, Partisipasi,
Legitimasi, dll)
• Direktori LSM/ KSM
• Pengelolaan Relawan

PENUMBUHAN KEPERCAYAAN, KEMANDIRIAN, JARINGAN KERJASAMA, JARINGAN INFORMASI, PROMOSI
KEBERHASILAN, ADVOKASI KEBIJAKAN DAN KERANGKA HUKUM

FILANTROPI INDONESIA
Filantropi Indonesia
merupakan suatu perhimpunan yang independen dan nirlaba,
beranggotakan para pegiat filantropi yang berupaya memajukan
kedermawanan sosial yang efektif dan berlandaskan etika untuk
mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di
Indonesia
Visi:
Terciptanya solidaritas sejati di antara sesama bangsa untuk mewujudkan
keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan
Misi:
Memajukan filantropi di Indonesia dalam jumlah dan mutu, sebagai
sarana untuk memperkuat peran dan posisi masyarakat dalam konteks
pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

FILANTROPI INDONESIA
‘MEMUPUK KEDERMAWANAN MENUAI KEMANDIRIAN”
melalui
• Riset dan Pendidikan
melakukan penelitian untuk menyediakan dan memberikan
data terkini, kajian
filantropi untuk penguatan lembaga filantropi, dan kode etik sebagai pegiat filantropi

• Advokasi dan Fasilitasi
advokasi kebijakan publik agar tercipta lingkungan yang untuk filantropi di Indonesia

• Database dan Kemitraan
Pengembangan database melalui platform digital serta menjalin kemitraan bersama

KEMITRAAN MULTI PIHAK

Prinsip Kemitraan

P

Trust Building
Equal
Partnership
Participation
Accountable
Mutual
Benefits

Platform Partisipasi SDGs
1.Penetapan Indikator dalam
Setiap Target/Sasaran
2.Pengembangan Kebijakan,
Regulasi, & Penyelarasan
Program /Kegiatan
3.Penyiapan Data dan
Informasi yang Digunakan
4.Sosialisasi/Diseminas,
Komunikasi & Advokasi
5.Monev & Pelaporan
6.Pendanaan

F
1. Advokasi kepada Pelaku
Usaha
2. Fasilitasi Program/Kegiatan
kepada Pelaku Usaha
3. Peningkatan Kapasitas
4. Dukungan Pendanaan

1.Peningkatan Kapasitas
2.Pemantauan dan Evaluasi
3.Policy Research

A

Implementasi
TPB/SDGs

1.Diseminasi dan Advokasi
kepada Masyarakat
2.Fasilitasi Program/Kegiatan di
Lapangan
3.Membangun pemahaman
publik
4.Monitoring Pelaksanaan

O

KEMITRAAN MULTI PIHAK
• FILANTROPI DAN BISNIS INDONESIA UNTUK SDGs (FBI4SDGs) merupakan forum
komunikasi pegiat filantropi dan pelaku usaha
• Terbentuk di Jakarta, 7 Maret 2016
• Mengapa perlu adanya Forum?
sebagai wadah bersama antara pelaku dari non-state actors, yaitu sektor filantropi
dan bisnis (baik swasta maupun bumn) dalam berkomunikasi dan bermitra terkait
isu SDGs
• Visi:
Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat Indonesia melalui
pencapaian SDGs di tahun 2030 dengan kemitraan di kalangan Filantropi dan
Bisnis (No one left behind)

KEMITRAAN MULTI PIHAK

• Merupakan forum komunikasi pegiat
filantropi dan dunia usaha
• Terbentuk di Jakarta, 7 Maret 2016
• Wadah bersama antara pelaku dari
non-state actors, yaitu sektor
filantropi dan bisnis (baik swasta
maupun bumn) dalam berkomunikasi
dan bermitra untuk SDGs
Visi: Meningkatkan kesejahteraan dan
kesetaraan masyarakat Indonesia
melalui kemitraan sektor Filantropi dan
Bisnis untuk pencapaian SDGs (No one
left behind)

• Membangun peta kegiatan pembangunan,
pengetahuan, dan pemangku kepentingan
• Membangun kemitraan untuk topik yang spesifik,
seperti pendidikan, lingkungan, pemberdayaan
ekonomi, dll
• Advokasi lingkungan yang kondusif untuk mendorong
kegiatan filantropi
• Promosi, kemitraan, dan advokasi nasional dan global
• Berbagi data sesama lembaga filantropi dan penyediaan
serta akses pada data yang berkaitan dengan SDGs

KEMITRAAN MULTI PIHAK
Misi:
• Menginventarisasi, mempelajari, dan menggunakan tools/metode perencanaan
hingga monitoring & evaluasi implementasi SDGs pada sektor filantropi dan bisnis
• Mengumpulkan dan membuat database dari best practices yang dilakukan oleh
anggota-anggota organisasi untuk dijadikan sharing knowledge dan pelaporan
kepada pemerintah
• Meningkatkan kemampuan pelaksanaan dari program yang telah dijalankan
melalui MDGs menjadi SDGs, serta perluasan implementasi SDGs dalam beberapa
goals secara terintegrasi
• Mempromosikan dan memperluas pelibatan anggota yang belum pernah
mengimplementasikan program dengan menyesuaikan SDGs
• Memperluas kemitraan dengan melibatkan unsur anggota organisasi di daerah,
agar penguatan kapasitas daerah dalam menjalankan SDGs dapat terarah saat
berkolaborasi
• Menciptakan iklim kebijakan yang kondusif dalam mendukung sektor filantropi
dan bisnis untuk pelaksanaan SDGs pada semua tingkat

KEMITRAAN MULTI PIHAK

Kelompok kerja yang ada di FBI4SDGs
• Tools pengembangan SDGs Tools seperti SDGs Compass (dikembangkan oleh UNGC dan
WBCSD) dan Index Kemitraan (dikembangan CCPHI dengan Universitas Paramadina), serta
tools lain yang dapat digunakan
• Best Practices mengumpulkan dan menyusun berbagai studi kasus yang dilakukan oleh
para anggota dan disusun untuk menjadi buku, semua kegiatan ini dapat dikerjakan
dengan bermitra bersama dunia akademisi dan pakar
• Deepening Engagement sedang mendiskusikan upaya kolaborasi seluruh pemangku
kepentingan melalui pendekatan holistic (menyeluruh) terhadap program atau kegiatan
yang berhubungan dengan beberapa goals

KEMITRAAN MULTI PIHAK

• Emerging & Socialization untuk menciptakan kesadartahuan dan sosialisasi
tentang SDGs dengan mendukung Sekretariat SDGs dalam penyusunan strategi
komunikasi serta pihak-pihak yang membutuhkan, dengan fokus utama kepada
sektor filantropi dan bisnis
• Localizing SDGs dengan memperkuat peranan sektor filantropi dan bisnis yang
ada di tingkat propinsi, kabupaten dan kota untuk dapat mengambil bagian
secara aktif dalam pelaksanaan SDGs di tingkat wilayahnya dengan bermitra
pelaku lainnya
• Advocacy & Regulation pemahaman filantropi dan bisnis, agar pelaksanaan
program dilakukan secara tepat dan efisien demi pencapaian SDGs serta
mengindentifikasi/mengkaji peraturan-peraturan yang menghambat
pelaksanaan SDGs

KLASTER FILANTROPI
UPAYA KOLABORATIF UNTUK SGDs

• Inisiatif multipihak untuk berfokus pada
dimensi/ isu spesifik serta mendorong
kolaborasi lintas sektor dalam rangka
menawarkan solusi berkelanjutan terhadap
berbagai persoalan-persoalan kritikal dalam
pembangunan sehingga dapat berkontribusi
secara optimal dalam pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
• Aktor: Pemerintah, Akademisi dan Pakar,
OMS dan Media, Filantropi dan Bisnis.
• Meningkatkan peran dan kontribusi sektor
Filantropi di tingkat lokal, nasional, maupun
global dalam mekanisme platform kolaborasi
dan kemitraan multipihak.

KEMITRAAN MULTI PIHAK
• Klaster Filantropi
Lingkungan Hidup
dan Konservasi
• Klaster Filantropi
Permukiman dan
Perkotaan
• Klaster Filantropi
Pendidikan
Indonesia
• Klaster Filantropi
Nutrisi dan
Ketahanan Pangan
• Klaster Filantropi
Millennials dan
Digital

• Klaster Filantropi
Zakat untuk SDGs
• Klaster Filantropi
Kesenian dan
Kebudayaan
• Klaster Filantropi
Pemberdayaan
Perempuan
• Klaster Filantropi
Inovasi Riset dan
Teknologi
• Klaster Filantropi
Lintas Iman
• Dan lain sebagainya

KLASTER FILANTROPI DAERAH
KEMITRAAN BENGKULU – KAMPUNG SDGs

Stakeholders:
•
•
•
•
•

Program KOTAKU – Kementerian PUPR
Baznas Pusat
Baznas Bengkulu
Dompet Dhuafa
Filantropi Indonesia

• Kemitraan multisektor untuk mewujudkan
wilayah yang berkelanjutan
• Tujuan dan target: Goal 11 (Kota dan
Pemukiman yang Berkelanjutan) dan
• Pendekatan Program: GERAKAN 100-0-100
• Mencapai akses air minum 100%
• Mengurangi kawasan kumuh hingga 0%
• Menyediakan akses sanitasi layak 100%

KEMITRAAN MULTI PIHAK
KEMITRAAN BANJARMASIN – KOTA SDGs

Stakeholders:
• Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
• CSR Perusahaan local
• Forum CSR Kessos Kalsel
• Filantropi Indonesia

MEKANISME PENDANAAN
• Konsep awal Filantropi adalah Giving Kedermawanan, berbagi kepada sesama manusia
sebagai ungkapan kecintaan terhadap sesama asas Gotong Royong (budaya masyarakat
Indonesia) → kini saatnya untuk membatasi Giving
→ ketergantungan dan tidak menciptakan
kemandirian
• Era menuju Impact Investing, Inclusive Business,
Social Entrepreneurship, dan Impacting Business
• Blended Financing: pencampuran baik dana publik
dan swasta melalui skema investasi yang
disepakati,
dengan
masing-masing
pihak
menggunakan
keahlian
mereka
secara
komplementer.
Konsep
dan
model
ini
dikembangkan dalam Redesigning Development
Finance Initiative pada World Economic Forum
2015.

3 JENIS SUMBER PENDANAAN
Sektor Filantropi
•

Pegiat Filantropi baik individu/ lembaga

•

HNWI (High Net Worth Individual)

•

Lembaga Keagamaan (Wakaf, Zakat, dsb)

Sektor Bisnis
•

CID (Community Involvement & Development)

•

CSR (Corporate Social Responsibility)

•

CSV (Creating Shared Value)

Sektor BUMN
•

Program Kemitraan

•

Bina Lingkungan

SKEMA PENDANAAN

• DONATION/SUMBANGAN: berasal dari individu (misalnya melalui
penggalangan dana atau diberikan sebagai bantuan), dari perusahaan,
lembaga amal, atau yayasan. Umumnya penerima sumbangan
diberikan keleluasaan dalam pengelolaan dana, kecuali jika ditentukan
permintaan khusus
• LOAN FINANCING/PINJAMAN: pembiayaan dengan sejumlah uang
yang dipinjamkan dan harus dibayar kembali, biasanya dengan bunga
yang relatif ringan. Dalam kasus tertentu sektor non-profit menilai
model pendanaan ini cukup berguna, namun dibuat lebih fleksibel
dengan menjaminkan asset tertentu
• TRADING/TRANSAKSI PENJUALAN: sebuah proses yang dilakukan oleh
lembaga nirlaba untuk memperoleh penghasilan dengan menjual
barang dan jasa kepada anggota, pengguna jasa, masyarakat umum,
atau organisasi lainnya. Bentuk lain yang sering kali dilakukan adalah
melalui kegiatan cause-related marketing
• (metode penjualan yang dilakukan oleh sektor swasta/profit dengan
menyasar dua tujuan, keuntungan pemasaran dan dampak sosial)

• GRANT/HIBAH: biasanya dilakukan oleh sektor publik
atau oleh lembaga amal dan yayasan. Dana yang
diberikan biasanya tidak wajib dikembalikan dan
dikecualikan dari pajak. Sebagian besar pemberi dana
hibah hanya akan mendanai organisasi dengan status
amal dan tidak mendanai organisasi yang berstatus
profit
• EQUITY CAPITAL/MODAL EKUITAS: disediakan oleh
investor eksternal dalam rangka mendapatkan minat
tertentu dalam organisasi, dan jika organisasi tersebut
berhasil, para investor berbagi rewards. Modal ini tidak
harus dilunasi dan tidak memerlukan jaminan. Seorang
investor ekuitas cenderung memberikan pandangan
jangka panjang terhadap organisasi dan mungkin
disertai juga dengan sumbangan keahlian

SKEMA PENDANAAN

• CROWDFUNDING / PENDANAAN MASAL: praktik penggalangan dana
dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha
yang umumnya dilakukan melalui internet
• CONTRACT/KONTRAK: kesepakatan formal antara dua pihak atau lebih
yang masing-masing pihak telah sepakat untuk melakukan sesuatu dan
jika salah satu dari mereka gagal melakukannya, keduanya dilindungi
oleh persyaratan dan undang-undang kontrak. Biasanya sebagai
bentuk perjanjian komersial, misalnya lembaga non-profit dikontrak
oleh lembaga publik dalam memberikan layanan tertentu
• INVESTASI BERKELANJUTAN: “Investasi seharusnya lebih dari sekedar
mengharapkan RoI (return of investment) namun juga menghasilkan
dampak sosial dan lingkungan yang positif dan terukur” (Priscilla SaniChimwele, Programme Analyst UNDP)
• VENTURE PHILANTHROPY / FILANTROPI VENTURA: Sering diartikan
sebagai pemberian hibah kepada organisasi atau bisnis sosial agar
mereka memberikan dampak yang lebih kuat dan berkelanjutan,
bentuknya melalui penggunaan kombinasi sumber daya moneter dan
non-moneter untuk mendukung pengembangan organisasi nirlaba
dalam memberikan dampak sosial

• IMPACT INVESTMENT / INVESTASI BERDAMPAK:
Berbeda dengan venture philanthropy, impact
investment memanfaatkan modal pihak swasta
(terutama perusahaan) untuk mengalokasikan dana
mereka ke program peningkatan lapangan kerja dan
beasiswa, mendukung pertanian yang berkelanjutan,
memberikan akses kesehatan, perumahan yang
terjangkau dan mengembangkan teknologi bersih.
Penanam modal dapat memberikan insentif dengan
mengarahkan modal untuk program bisnis sosial yang
lebih bertanggung jawab dan terlibat dalam
percakapan yang produktif dengan manajemen
perusahaan.

SKEMA PENDANAAN

SOCIAL IMPACT INVESTING adalah solusi efektif dalam
memerangi
permasalah
kemiskinan
dan
pengangguran yang terjadi di Indonesia
Sustainable > Scalable > Transformable
Berkelanjutan > Berskala > Transformatif
Social Impact Investing di Indonesia dapat berperan
dalam pembangunan negara karena mampu
memberikan daya cipta nilai sosial maupun ekonomi,
yakni:
1. Menciptakan kesempatan kerja
2. Inovasi dan Kreasi
3. Modal Sosial
4. Peningkatan Kesejahteraan
-Yayasan Bina Bangsa Unggul

3 unsur kunci agar Social Impact Investing dapat
berkembang dan membuat sustainable difference
dalam skala yang lebih luas, yakni dengan:
1. Inovasi - teknis dan bisnis
Menumbuhkan berbagai inovasi dengan melalui
berbagai elaborasi teknis yang melibatkan
sektor bisnis.
2. Insentif
Mendorong iklim investasi yang berdampak
sosial melalui penyediaan insentif yang
diberikan oleh pemerintah (mis: insentif pajak)
3. Jaringan Pendukung
penguatan proses-proses enabling environment
dalam iklim investasi yang dijalankan

KONKLUSI

Dalam melokalkan SDGs maka jalan ke depan yang perlu dilakukan:
1. Mendorong yayasan, trusts, individu, dan perusahaan melalui
anggaran tanggung jawab sosial mereka, untuk berinvestasi dalam
proyek modal ventura sosial/ filantropi ventura, atau mekanisme
lainnya, dan bukan sekedar hanya memberikan sumbangan amal.
2. Mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan insentif dalam
bentuk pajak atau non pajak yang dapat memajukan investasi usaha
sosial.
3. Mengurangi hambatan kelembagaan dan infrastruktur - ekosistem
investasi berdampak sosial

