CSR INSIGHT
KEBIJAKAN CSR
By: Firmansyah
Program Director, Filantra
Kebijakan Corporate Social Responsibility
(CSR) merupakan pedoman yang wajib
dipatuhi dalam merumuskan strategi dan
melakukan tindakan untuk mencapai
tujuan perusahaan. Nilai yang menjadi
prinsip penyusunan kebijakan CSR adalah
pemberdayaan.
Oleh sebab itu, substansi dalam kebijakan
CSR tidak hanya menyangkut tentang
harmonisasi antara perusahaan dan
masyarakat, melainkan upaya terstruktur
untuk mendorong kemandirian
masyarakat.

Area Sebaran Program Filantra

Reaktor Biogas MTT Telkomsel

Sepanjang tahun 2018 Filantra dan para
Mitra berhasil mengimplementasikan
berbagai program CSR dalam rangka
menciptakan dampak berkelanjutan. Adapun
rumpun program tersebut terdiri dari bidang
Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi,
Lingkungan dan Kebencanaan.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Majelis Ta’lim
Telkomsel (MTT) bersama Filantra
menggulirkan program pemberdayaan
masyarakat di Sumbawa Besar, NTB melalui
Proyek Reaktor Biogas dengan
memanfaatkan limbah biogas.

Program ini merupakan pemberdayaan
berbasis masyarakat dalam yang berfokus
pada perbaikan ekonomi dan pembinaan
masyarakat berupa Layanan Pembentukan
Pasar Unik, Pelatihan Wirausaha, Pemberian
modal bergulir & sarana usaha, dan
Pembinaan Masyarakat.

Terdapat sebanyak 4 dome Biogas yang
sudah dapat digunakan, dimana 4 dome
tersebut dapat digunakan di masing-masing
4 rumah. Sehingga secara total manfaat
biogas ini dapat dirasakan oleh 16 rumah
warga.

Nearby Event!
Dalam diskusi ini kita
akan membahas Strategi
CSR dilihat dari peluang
dan tantangannya di
tahun 2019, serta
relevansi program CSR
dengan SDGs 2030.
Come join us! Temukan
strategi terbaik untuk
Perusahaan Anda.

In the Spotlight
New Brand of Filantra
Di tahun 2019 ini Filantra
melakukan transformasi untuk
menjadi lembaga Konsultan CSR
Kelas Dunia.
Ini adalah logo baru Filantra.
Mengusung tagline "Sustainable
& Growing", sebagai harapan
agar dampak yang dihadirkan
program Filantra bersama para
Mitra dapat berkelanjutan dan
senantiasa tumbuh seiring
berjalannya waktu.
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More News coming next month! If you need more information, please contact
info@filantra.ngo
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