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WORKSHOP SOCIAL MAPPING untuk 
PROPER dan CSR

elah banyak kejadian yang diberikan media massa terkait ketidakpuasan 
masyarakat terhadap perusahaan. Misalnya: perusahaan mengeksploitasi 
sumber daya alam besar - besaran tanpa memperhatikan kepentingan  

masyarakat sehingga  menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kadang 
kehadiran perusahaan membuata terbatasnya kesempatan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan ekonominya, sehingga masyarakat menjadi lebih 
miskin. Sampai dengan yang paling ringan tentang keluhan kurangnya kontribusi 
perusahan terhadap masyarakat. Dampaknya bisa beragam, mulai dengan timbulnya

  kecemburuan, apatis, ganggua sampai konflik antara masyarkat dan perusahaan. 

Dalam undang - undang No.18 tentang Perseroan  Terbatas pada pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 
yang detailnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012, perusahaan wajib menjalankan Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan. Implementasinya, perusahaan menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility) dengan 
anggran yang telah ditetapkan.

Agar program CSR tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, tidak menimbulkan 
kecemburuan dan konflik antar stakeholders atau perusahaan, maka haruslah didasari dengan Social Mapping 
(Pemetaan Sosial) yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemetaan Sosial akan mengenali stakeholders 
(individu, kelompok, organisasi) forum dan mekanisme pembahasan kepentingan publik, potensi wilayah, masyarakat 
rentan masalah sosial,  dll. Pemetaan sosial ini mampu memberikan gambaran yang lebih transparan,  spesifik, terukur 
dan mampu menggali kebutuhan rencana strategis dan program CSR Perusahaan. 

Masalah sosial dan konflik diatas dapat dicegah dan dikurangi bila perusahaan melakukan program CSR yang dilandasi 
dengan komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat. Disamping itu terus mendorong keterlibatan dan inisiatif masyarakat 
dalam menyusun,  menjalankan dan mengevaluasi program CSR perusahaan, sehingga program CSR perusahaan mampu 
mendirikan Masyarakat.

TUJUAN PELATIHAN 

• Peserta pelatihan memahami 
pentingnya social mapping untuk 
program CSR perusahaan yang 
berkelanjutan  

• Peserta pelatihan mampu mengenali 
pemangku kepentingan, permasalahannya 
dan harapannya terhadap perusahaan 
terkait dengan CSR

• Peserta pelatihan memahami 
tools perencanaan CSR yang dapat 
digunakan dan mampu menyusun 
rencana strategis dan pemograman 
CSR perusahaan

MATERI PELATIHAN 

• SCR dan Community Development
• Social Mapping
• PRA (Participatory Rural Appraisal)
• Stakeholders : Identifikasi, 

Permasalahan dan Harapannya 
• Focus Group Discussion
• Masalah Sosial dan Kelompok Rentan
• Rencana Strategi dan Penyusunan 

Program CSR 

BIAYA  PELATIHAN 

Rp. 7.900.000,-/orang 
Fasilitas : materi, kit pelatihan, sertifikat, makan siang 
dan rehat 
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