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Masa depan yang lebih baik bagi anak

cucu kita tentu merupakan sebuah harapan

b e s a r  b e r s a m a ,  h a l  t e r s e b u t  d a p a t

terwujud j ika kita berhasi l  menjadikan

dunia ini sebagai tempat untuk kehidupan

yang sejahtera, kebebasan dari segala

bentuk krisis dan kemiskinan serta tempat

yang ramah bagi keberlanjutan sumber

daya.

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable

Development) bukanlah cita-cita utopis

s e m a t a  y a n g  t i d a k  m u n g k i n  d a p a t

diwujudkan, melainkan sebuah mimpi

besar bersama yang nyata dan bisa diraih

d e n g a n  k o l a b o r a s i  y a n g  k u a t  a n t a r

berbagai pihak, termasuk perusahaan

dengan program keberlanjutan berupa

CSR (Corporate Social Responsibility).

 

http://filantra.org/csr-sdgs-concepts-for-better-future/


Hitachi Group Gelar Siaga Sehat

di 14 Titik

Hitachi bersama Filantra menggelar Aksi

Siaga Sehat di 14 titik di Jabodetabek. Dan

berhasil melayani 1.394 penerima manfaat,

atau 100% dari target. Kegiatan

dilaksanakan pada 11-22 Maret 2019, dan

masih akan terlus berlanjut di titik-titik

lainnya.

Program tersebut relevan dengan tujuan

SDGs ke-3 yakni Kesehatan yang baik dan

Kesejahteraan (Good Health and Wellbeing).

Program ini merupakan pemberian layanan

kesehatan gratis berupa Penyuluhan

Kesehatan, Pemeriksaan Tekanan Darah,

Pemberian Makan Tambahan (PMT) bagi

Balita dan Pemeriksaan Kesehatan secara

umum oleh Dokter bagi warga sekitar.

PT PELNI Gelar Pelatihan Petani

Tambak

Filantra dan PT PELNI mengadakan

Pelatihan dan Pendampingan Penerapan

Standard Operasional Prosedur (SOP) di

Hotel Amaris Semarang, Sabtu (12/01/19).

"Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk

masyarakat petani tambak menengah

kebawah untuk meningkatkan usaha

dengan penerapan SOP usaha tsb" ungkap

Bapak Muntohir S.Pi, MM Kepala DKP Kab

Pemalang.

Program ini relevan dengan tujuan ke-8

SDG yakni Pekerjaan layak dan

Pertumbuhan Ekonomi, yang bertujuan

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga

kerja penuh dan produktif dan pekerjaan

yang layak bagi semua.

 

Nearby Event!

Peringati HUT ke-20,

Jakarta International

Container Terminal (JICT)

bersama Filantra

menggelar Gebyar

Kesehatan GRATIS

pada Sabtu, 30 Maret

2019 pukul 08.00-13.00 

di Jl. Rawabinangun VII

No.23, RT.12/RW.8,

Rawabadak Utara, Koja,

Jakarta Utara.

Come, join us!

In the Spotlight

CSR Talks with PT PELNI

Mengupas tentang success story

program CSR PT PELNI dikaitkan

dengan ISO 26000 dan SDGs

2030, sehingga menjadi sebuah

insight untuk menciptakan

program CSR yang memiliki

dampak berkelanjutan.
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Elsewhere

More News coming next month! If you need more information, please contact
info@filantra.org
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