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Indika Foundation
telah menyalurkan

Rp

72 miliar

yang dipercayakan oleh donor untuk menciptakan
dampak

Sebanyak

5.651
orang

mendapatkan
manfaat
langsung:

ff 2.720 orang mendapatkan manfaat dari webinar
yang didanai Call for Proposals

2020

dalam Angka

ff 1.846 orang mendapatkan manfaat dari pelatihan
dan mentoring yang didanai Call for Proposals

ff 965 orang mendapatkan manfaat dari Bootcamp
& KINTON Publik

ff 120 orang mendapat manfaat dari AkadeMI
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Sebanyak

47,6 juta

pengguna
media sosial
terjangkau:

ff 21.297.532

pengguna Instagram

ff 13.099.827

pengguna TikTok

ff 12.380.040 pengguna YouTube
ff 796.794

pengguna website

ff 27.176

pendengar podcast

Mengelola
flagship
program
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toleransi.ID, Milenial
Islami, Kamar Belajar,
dan Filantropi dengan
total 27 proyek:

75

Bergotongroyong
dengan
organisasi

membangun
ekosistem
perdamaian:

ff 16 organisasi menerima hibah pemberdayaan Call for
Proposals

ff 9 organisasi nasional dan internasional memercayakan
dana kepada kami

ff 50

organisasi profit, nonprofit, pemerintahan,
media, institusi pendidikan, dan institusi keagamaan
berkolaborasi dengan kami

Bahu-membahu membantu
Indonesia bangkit dari
pandemi COVID-19
Rp 81.686.958.659,-

ff 16 dengan penerima Call for Proposals

dana tersalurkan

ff 2 dengan donor

ff 2 pusat pengujian COVID-19 terbangun [Indika Solidarity

ff 3 pelatihan berpikir kritis dan pengelolaan organisasi
ff 2 podcast
ff 4 aktivasi media sosial

Jakarta & Indika Solidarity Balikpapan]

ff 1 pusat isolasi COVID-19 terbangun [Isolation Center Jakarta]
ff 1 high-throughput COVID-19 PCR testing lab terbangun
[GSI Lab]
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Sejak berdiri pada 2018, Indika Foundation senantiasa bergerak untuk
membangun karakter bangsa dan menyebarkan semangat toleransi.
Pandemi pada 2020 membawa banyak perubahan dan menuntut
semua orang untuk beradaptasi, termasuk Indika Foundation sebagai
organisasi.
Kami melihat bagaimana pandemi COVID-19 telah mendisrupsi
sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga cara kita bekerja.
Banyak usaha kecil dan menengah yang pendapatannya berkurang
hingga terancam bangkrut. Begitu pula dengan sistem pendidikan
yang terpaksa mesti menyesuaikan pembelajaran secara daring,
fasilitas kesehatan yang tidak merata, dan ancaman terhadap kondisi
kesehatan mental masyarakat, hingga pola bekerja yang mesti
beradaptasi dengan imbauan untuk menjaga jarak.
Segala tantangan itu membuat Indika Foundation pada 2020 turut
serta membawakan dan mendukung program-program yang
bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi, literasi pendidikan, dan
literasi kesehatan sebagai upaya melawan COVID-19 dan memulihkan
pihak-pihak terdampak. Kami pun bertransformasi menjadi 100%
daring demi menekan angka penularan COVID-19.

Inisiatif COVID-19
Pada 2020, Indika Foundation dipercaya Indika Energy Group untuk
mengelola segala inisiatif yang berhubungan dengan COVID-19
dengan dukungan dana sebesar Rp72 miliar.

Indika Foundation bersama Indika Energy Group membangun IEG
[Indika Energy Group] Response to COVID-19 untuk membantu
pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mempercepat
penanganan COVID-19. Berbagai kegiatan dilakukan di bidang
kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, serta berhasil menyalurkan
Rp81 miliar dana ke 31 provinsi sepanjang Maret-Desember 2020
berupa:

ff 37.944 paket sembako,
ff 4.000 paket makanan,
ff 14 posko penanganan kondisi darurat COVID-19,
ff 53.500 masker,
ff 1 tempat isolasi COVID-19,
ff 1 tempat pusat pengujian COVID-19,
ff 1 Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium berkapasitas 5.000
tes usap PCR per hari.

Memberdayakan dan Berkolaborasi dengan
Organisasi, Komunitas, dan Anak Muda
Lewat program-program yang beralih sepenuhnya secara daring,
Indika Foundation juga berhasil memberikan dampak yang lebih luas:
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toleransi.id
ff Serial video #SamaSamaBelajar di TikTok telah meraih lebih
dari 6 juta penonton.
ff Instagram @toleransi.id telah menjangkau lebih dari 4 juta
pengguna.
ff Podcast Gerilya Karya menjangkau lebih dari 700 pendengar.
ff Proyek Keluarga Untuk Ajarkan Toleransi [KUAT] telah
melibatkan 445 orang tua dampingan yang menyebarkan
nilai-nilai toleransi dan pencegahan keluarga menganut
paham ekstremisme.

Milenial Islami
ff Video animasi "Bener Gitu?" menjangkau 1,5 juta pengguna
media sosial.
ff Podcast Ramadan telah menghasilkan 70 episode di
platform Inspigo.
ff Akademi Milenial Islami [AkadeMI] memiliki total finalis
sebanyak 102 orang.

ff Indika Foundation menyelenggarakan pelatihan pembuatan
proposal dalam rangkaian program Bootcamp yang diikuti
oleh 122 peserta yang berasal dari 26 provinsi di Indonesia.
ff Kelas Indika Foundation [KINTON] Publik diikuti oleh 843
peserta.
Berkat dukungan dari donor-donor kami, termasuk United States
Agency for International Development [USAID], United Nations
Alliance of Civilizations [UNAOC], dan Australia Awards, Indika
Foundation berhasil memperluas jangkauan program:
ff Kami menjangkau 47,6 juta pengguna media sosial pada 2020,
naik dari 3,1 juta pengguna pada 2019.
ff Kami memberikan dana hibah sebesar Rp1,7 miliar untuk 16
organisasi.
ff Kami memberdayakan 5.651 organisasi dan anak muda: 100%
mendapatkan peningkatan kemampuan [skill], 73% mengalami
peningkatan kemampuan berpikir kritis, 78% mengalami
peningkatan kemampuan sosial emosional [empati].

Berfokus pada Ketaatan [Good Governance]
Kamar Belajar
ff Sebanyak 16 organisasi terpilih dalam program Call
for Proposals 2020. Organisasi-organisasi ini membuat
program yang menjangkau 1.322 orang peserta workshop,
3.244 orang peserta webinar, dan 33 juta pengguna media
sosial.

Untuk menilai akuntabilitas organisasi secara objektif, Indika
Foundation melakukan audit internal maupun eksternal dalam hal
pengelolaan keuangan. Proses audit internal oleh tim dari Indika Energy
secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tata
kelola organisasi. Sementara itu, proses audit eksternal dilakukan oleh
Imelda dan Rekan [Deloitte Indonesia]. Selama empat tahun berturutturut, Indika Foundation mendapatkan hasil laporan audit eksternal
dari Deloitte Indonesia berupa "Wajar Tanpa Pengecualian".
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Membangun Tim yang Efektif, Efisien, dan Terus
Bertumbuh
Indika Foundation memahami bahwa cita-cita organisasi ini hanya
dapat tercapai jika setiap orang yang bekerja di dalamnya dapat
tetap produktif dan sehat, baik secara fisik maupun mental, di tengah
pandemi. Sehingga, kami meningkatkan tata kelola internal untuk
memastikan organisasi kami tetap dapat bertumbuh.
Indika Foundation melakukan proses pemantauan dan evaluasi di level
organisasi dengan menerapkan sistem Backward Looking-Forward
Looking Check dan Objective & Key Results. Untuk meningkatkan cara
kami berkoordinasi, kami menerapkan metode Silent Meeting dalam
rapat dan membenahi sistem manajemen pengetahuan dengan
melakukan pencatatan dan pengarsipan data melalui medium seperti
Notion dan Google Sheet.
Demi mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, Indika Foundation
menerapkan kebijakan internal seperti memberikan panduan bekerja
dari rumah, melakukan pemeriksaan kesehatan harian [suhu dan
gejala], dan pemberian tunjangan untuk membeli masker, vitamin,
disinfektan, listrik, dan paket internet.
Kami menilai pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran
berharga bagi pertumbuhan organisasi. Sejak 2020, kami menerapkan
rumus "beradaptasi, berkolaborasi, dan menjadi lebih profesional"
dalam setiap program yang kami jalankan. Indika Foundation percaya
bahwa pengembangan sistem dan sumber daya manusia harus
berjalan beriringan. Hasilnya, meski pandemi membuat ruang gerak
jadi terbatas, Indika Foundation tetap mampu menjangkau khalayak
yang lebih luas dan bertumbuh secara organisasi.
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PERISTIWA PENTING 2020
ff Mentransformasikan seluruh
Objective & Key Result kami
menjadi digital.
Peluncuran proyek
Keluarga Untuk
Ajarkan Toleransi
bersama Keluarga Kita.

JAN

Menjadi mitra utama Asian
Venture Philanthropy
Network [AVPN] dan
berpartisipasi sebagai
pembicara pada kegiatan
AVPN Southeast Asia
Summit yang dihadiri oleh
lebih dari 300 orang.

FEB

ff Berkolaborasi dengan Yayasan
Satriabudi Dharma Setia,
Yayasan Benih Baik Indonesia,
Yayasan Kita Bisa, dan Kawal
COVID-19 dalam proyek IEG
Response to COVID-19.

MAR

APR

Berkolaborasi dengan
doctorSHARE, WeCare.id,
NU Care, Indorelawan, dan
Gerakan Masker Kain untuk
Semua dalam proyek IEG
Response to COVID-19.

70 episode Podcast
Ramadan tayang
bersama Inspigo dan
CariUstadz.

MAY

JUN

ff 16 penerima hibah terpilih
dari Call for Proposals.
ff Mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian dari Deloitte
Indonesia untuk laporan
keuangan tahun 2019.

11

ff GSI Lab yang didirikan
sebagai upaya
penanggulangan
COVID-19 di Indonesia
resmi beroperasi.
ff Peluncuran AkadeMI
Milenial Islami dengan 102
finalis terpilih.
ff Menjalin kerja sama
dengan TikTok Indonesia
dalam program toleransi.id.

JUL

AUG

Terpilih menjadi
mitra penyelenggara
dalam program Kuliah
Kewirausahaan Sosial
UGM.

Menyelenggarakan
Bootcamp bersama 122
komunitas dan organisasi
sosial dari 26 provinsi.

SEP

ff Menyelenggarakan
Kelas Indika
Foundation yang
diikuti oleh 843
peserta.
ff 43 episode Gerilya
Karya diputar lebih
dari 700 kali.

OCT

30 video animasi "Bener
Gitu?" tayang dan
menjangkau 1,5 juta
pengguna media sosial.

NOV
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GOTONG-ROYONG LAWAN PANDEMI DAN
INTOLERANSI BERSAMA INDIKA FOUNDATION
Arsjad Rasjid, Ketua Pembina

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun di Indonesia.
Virus ini tidak hanya membawakan penyakit ke manusia, tetapi juga
menyingkap kelemahan berbagai sistem dan infrastruktur di banyak sektor
di Indonesia, baik terkait aspek kesehatan maupun yang bersinggungan
dengan aspek ekonomi dan sosial.
Dalam rangka menekan penyebaran virus, pemerintah menerapkan
sejumlah kebijakan yang berdampak pada sistem ekonomi, kesehatan,
hingga pendidikan. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar [PSBB]
menyebabkan terganggunya rantai ekonomi, banyaknya orang yang
terisolasi berdampak pada kondisi kesehatan mental mereka, sementara
tidak adanya sekolah tatap muka membuat jutaan pelajar belajar di rumahdi tengah infrastruktur pendidikan yang tidak maksimal.
Kita juga belum berbicara soal masih tidak meratanya fasilitas kesehatan
untuk melayani pasien COVID-19, tersebarnya hoaks tentang COVID-19
yang membuat orang abai protokol kesehatan, hingga munculnya stigma
bagi tenaga kesehatan hingga kelompok-kelompok lain.

13

Di sisi lain, isu toleransi dan perdamaian juga tetap menjadi sorotan
selama pandemi ini. Indeks Kota Toleran 2020 [SETARA Institute]
menemukan bahwa kualitas toleransi di Indonesia meningkat secara
nasional-yang ditandai oleh meningkatnya akuntabilitas pemerintah
daerah, semakin berkualitasnya pembangunan, dan meningkatnya
perlindungan HAM serta kebebasan sipil.

Dalam setiap aksi kebaikan itu, Indika Foundation berusaha untuk
ikut terlibat. Kami turut serta membantu memperlambat penyebaran
COVID-19 dengan melakukan donasi berbentuk APD dan uang
tunai kepada masyarakat. Bersama-sama dengan pihak lainnya,
kami juga membangun GSI [Genomik Solidaritas Indonesia] Lab
yang berfungsi sebagai tempat uji PCR dan rapid test.

Meski demikian, toleransi masih jadi persoalan besar, khususnya
dalam hal beragama. Sepanjang tahun 2020, kita masih menemukan
banyak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang
dapat merusak kemajemukan dan keragaman di Indonesia. Pandemi
COVID-19 pun berpotensi memperburuk situasi tersebut.

Selain itu, Indika Foundation juga berupaya mendukung organisasi
yang memiliki program pendidikan, pemberdayaan ekonomi,
kesehatan, dan literasi COVID-19 dengan cara memberikan dana
dan pelatihan. Kami pun turut mendukung kerja-kerja pemerintah
yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan COVID-19.

Ini membuat pandemi COVID-19 maupun isu toleransi menjadi
situasi besar yang membutuhkan respons luar biasa. Masalah
bersama, mesti diselesaikan bersama-sama: semua pihak baik di
daerah hingga pusat, pemerintah, dan masyarakat mesti bahumembahu untuk dapat mengakhiri pandemi dan memperbaiki
seluruh sektor terdampak di Indonesia.

Untuk perwujudan Indonesia yang damai, kami bersinergi dengan
berbagai lembaga dan organisasi untuk menyebarkan pengetahuan
toleransi dan perdamaian; melatih para pemimpin dan penggerak
sosial untuk dapat berpikir kritis dan berempati; serta membuat
program-program yang menyasar berbagai sektor dan kelompok
usia.

Namun, kita harus menghadapi kenyataan ini dengan keterbukaan.
Kita pun harus mengakui banyak pekerjaan rumah yang mesti
kita selesaikan terkait situasi intoleran yang masih banyak terjadi.
Semakin lama kita menyadari hal ini, semakin lama pula waktu dan
biaya yang dibutuhkan untuk bangkit kembali.

Untuk dapat terus berkontribusi dan mencari terobosan-terobosan
yang bermanfaat bagi masyarakat, Indika Foundation juga tak lupa
untuk melihat ke dalam. Kami terus berupaya mengevaluasi diri,
memperkuat, dan menata kembali tujuan organisasi sehingga dapat
membantu Indonesia lekas pulih dan menjadi semakin tangguh.

Sisi baiknya, kita melihat masyarakat telah bergotong-royong untuk
membantu sesama: warga saling bersolidaritas untuk menyalurkan
bantuan, para peneliti dan ahli menciptakan berbagai dobrakan
inovasi, tenaga kesehatan pun begitu berani dan tegar menjadi
garda terdepan COVID-19. Kami juga ikut optimis melihat aksi
gotong royong selama pandemi dilakukan oleh berbagai kelompok
tanpa melihat identitas pemberi dan penerima bantuan.

Kami di sini dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk
mewujudkan Indonesia yang lebih damai.
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BERBENAH DIRI DEMI BANTU INDONESIA
BANGKIT
Azis Armand, CEO/Ketua Pengurus

Pandemi COVID-19 telah memaksa jutaan karyawan bekerja dari jauh,
dan banyak perusahaan merencanakan untuk menjadikan model kerja ini
permanen. Meskipun begitu, untuk dapat memaksimalkan manfaat dari
bekerja secara jarak jauh, terdapat langkah-langkah yang mesti dilakukan
demi memastikan setiap orang tetap produktif, saling terkoneksi, dan di
saat yang sama tidak merasa terbebani.
Kami paham bahwa bekerja secara jarak jauh rentan membuat seseorang
merasa terisolasi, kewalahan, hingga mempengaruhi kondisi kesehatan
mental mereka. Indika Foundation berupaya untuk mencegah hal itu. Kami
ingin menciptakan budaya kerja yang mengutamakan kesehatan orangorang di dalamnya, dengan anggota yang bisa saling menjangkau, dan
bebas dari stigma.
Di sisi lain, kami juga tidak melupakan bahwa pandemi berdampak
signifikan terhadap situasi perdamaian dan toleransi di Indonesia. Berbagai
bentuk ketidakpastian akibat pandemi membuat upaya mewujudkan
kondisi damai menjadi semakin sulit dilakukan. Namun, kami percaya
bahwa situasi krisis ini juga dapat membuka jalan bagi perdamaian.
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Indika Foundation menyadari bahwa menjalankan misi untuk
mendukung nilai-nilai toleransi, di tengah usaha organisasi kami
bertransformasi secara digital, merupakan sebuah tantangan
besar. Oleh karena itu, Indika Foundation tidak bergerak sendiri.
Kami berkolaborasi dengan organisasi, komunitas, dan individu
untuk menemukan formula yang tepat dalam bertransisi hampir
sepenuhnya ke digital.
Kami melakukan riset mengenai dampak pandemi terhadap
perubahan cara bekerja atau manajemen program di organisasi
non-profit untuk bahan evaluasi kami membenahi pengelolaan
internal. Kami juga melatih para pemimpin kami supaya memiliki
nilai-nilai inklusif dan mampu menghadapi situasi yang tak menentu
dan kompleks. Hal ini penting untuk dilakukan karena Indonesia
terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang yang beragam
dan interaksi sosial yang dinamis.
Indika Foundation secara aktif menjalin kerja sama dengan
berbagai kelompok hingga membuka dan memfasilitasi ruang
dialog antar-kelompok melalui program-program kami. Kami
mendukung organisasi dan program yang punya misi untuk
mewujudkan Indonesia yang lebih damai dan toleran, dan berusaha
mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya kami untuk upaya
bina damai sekaligus memberikan bantuan kesehatan.
Demi dapat mewujudkan itu, kami berupaya membangun tim yang
efektif, efisien, dan terus bertumbuh. Kami juga memastikan Indika
Foundation menjalankan prinsip kepatuhan, pengelolaan secara
efektif, dan dapat dijustifikasi. Kami meyakini bahwa program yang
baik lahir dari tata kelola organisasi yang baik. Kami pun percaya
menguatkan organisasi adalah cara kami untuk menjadi lebih siap
dalam membantu Indonesia menghadapi pandemi COVID-19,
intoleransi, dan situasi-situasi tak menentu lainnya.
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CIPTAKAN KOLABORASI BERMAKNA BERSAMA
INDIKA FOUNDATION
Ayu Kartika Dewi, Direktur Pelaksana

Pada Maret 2020, tak lama setelah pandemi COVID-19 menimpa dunia,
Indika Foundation segera menyusun ulang strategi dan objektif kami
untuk organisasi maupun program-program kami. Indika Foundation
bertransformasi hampir 100% online: tim kami bekerja secara remote,
dan kami hanya melaksanakan program-program berbasis online demi
mendukung upaya menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran virus.
Sepanjang 2020 ini, perubahan budaya kerja tidak menghambat kami untuk
menciptakan program-program yang berdampak. Kami menciptakan
kolaborasi yang lebih bermakna dengan jangkauan yang lebih luas:
program dan proyek yang kami dukung pada 2020 berada di bidang literasi
kesehatan, pendidikan daring dan literasi, dan pemberdayaan ekonomi.
Kami membawakan program peningkatan literasi kesehatan di Indonesia,
termasuk penyebarluasan informasi kesehatan, seperti gaya hidup sehat,
kesehatan mental, hingga upaya melawan misinformasi. Program-program
semacam ini jadi salah satu fokus kami mengingat banyaknya informasi
tentang kesehatan yang berseliweran di media sosial sepanjang pandemi
COVID-19, yang semakin sulit untuk dipilah antara yang benar dan keliru.
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Kemudian, dalam hal pendidikan daring dan literasi, kami
ikut mendorong berjalannya aktivitas belajar secara online.
Banyak aktivitas belajar yang dilaksanakan secara online sejak
diberlakukannya aturan jaga jarak. Kami mendukung program yang
aktivitasnya tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar formal,
tetapi juga pemberian materi soft skill hingga konten-konten
melawan hoaks.
Indika Foundation juga melaksanakan program pemberdayaan
ekonomi karena salah satu dampak pademi adalah melemahnya
perekonomian Indonesia, khususnya pada Usaha Kecil Menengah
[UKM] dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [UMKM].
Kami ingin memberdayakan ekosistem yang ada dan terlibat sebagai
penyambung titik dan katalisator pengetahuan. Oleh karena itu,
kami memiliki kurikulum dan jejaring yang dapat memberikan
pengetahuan dan keterampilan untuk para penggerak perdamaian.
Secara aktif, kami juga mencari individu, komunitas, dan organisasi
yang berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan
inklusif melalui pemberdayaan individu hingga mampu menjadi
agen perubahan yang tangguh, penciptaan ruang interaksi untuk
mengurangi sekat dan prasangka antar-kelompok, peningkatan
kemampuan literasi yang baik, serta penguatan semangat
kerelawanan untuk bergotong royong membangun Indonesia. Hal
ini bukan hanya tentang membuat seseorang menjadi hebat, tetapi
juga menjadikan mereka sebagai agen perubahan.

18
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PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN
Kami, segenap organ yayasan Indika Foundation yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Laporan Tahunan Indika
Foundation Tahun 2020 ini telah memuat seluruh kegiatan program dan organisasi yayasan yang dianggap penting serta ringkasan
laporan keuangan selama tahun 2020.
Dengan ini, kami menyatakan bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Jakarta, 28 Juli 2021
Disusun oleh

Diperiksa oleh

AZIS ARMAND
Ketua Pengurus

EDDY JUNAEDY DANU
Pengawas
Disahkan oleh

M. ARSJAD RASJID P.M.
Ketua Pembina
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INDIKA FOUNDATION
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5 PRINSIP UTAMA
Misi Nasional
Membangun Indonesia yang tangguh dan memberdayakan
potensi-potensinya melalui cara-cara yang mencerminkan nilai
luhur Indonesia.

Good Corporate Citizenship
Mendukung para donor yang berkontribusi dalam upaya
memainkan peran sebagai good corporate citizen.

Dapat Dijustifikasi
Membawa dampak yang memiliki justifikasi kuat untuk para
penerima manfaat, yayasan, dan para donor yang berkontribusi.

Dikelola Secara Efektif
Menyusun, melaksanakan, mengomunikasikan, mengawasi,
dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan secara patut
dan profesional.

Kepatuhan
Selalu patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku.

2 FOKUS UTAMA
Mengajarkan perdamaian dalam
skala besar

Membangun ekosistem perdamaian
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3 MANTRA OPERASI
Indika Foundation mendukung dan mengembangkan para penerima
manfaat guna menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

IDENTIFY

AMPLIFY

MULTIPLY

Kami mengidentifikasi praktik
baik dari organisasi-organisasi
yang berbagi nilai dan visi
dengan kami.

Kami mengamplifikasi dampak
dari praktik-praktik baik
tersebut dengan memberi
dukungan untuk memperbesar
cakupannya, kemudian
menyebarkan narasi positifnya.

Kami berkolaborasi dengan
berbagai pihak agar
berbagai praktik baik ini bisa
dimultiplikasi di lebih banyak
tempat.
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TIM KAMI
Indika Foundation Tetap Bertumbuh di Tengah Pandemi
Ayu Kartika Dewi

Emilia Tiurma Savira

Managing Director

Senior Officer

Ketika tim Indika Foundation mulai 100% bekerja
dari rumah, ada yang menyampaikan kekhawatiran
mengenai biaya hidup yang jadi semakin besar. Maka,
saya membuat kebijakan agar Indika Foundation
memberikan subsidi sebesar Rp500 ribu per bulan
selama WFH.

Pandemi merupakan momen di mana saya dan
tim kembali berefleksi dan mengenal diri kami.
Muncul kesadaran bahwa kami memang tidak bisa
menyelesaikan semua masalah, tapi pasti tetap ada
yang bisa kami lakukan. Berangkat dari kesadaran
tersebut, kami bereksplorasi dengan banyak hal,
dan kami belajar bahwa keterbatasan adalah pintu
terhadap kemungkinan.

Ronny Armando Pitojo

Jennie Veronica

Director

Human Capital Officer

Selama pandemi, saya harus beradaptasi dengan
cara bekerja yang serba remote dan memikirkan
bagaimana cara memastikan bahwa programprogram yang sudah direncanakan tetap dapat
berjalan dan berdampak. Hasilnya, tahun 2020 banyak
mengajarkan saya tentang inovasi berbasis teknologi
dan pentingnya memelihara kesehatan mental untuk
memaksimalkan proses adaptasi.

Selama 2020, saya belajar untuk melakukan
penyesuaian dengan cepat. Saya turut bangga
turut dapat menyukseskan AkadeMI 2020 sembari
berusaha menjaga teman-teman Indika Foundation
tetap sehat secara fisik dan mental.
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Kurnia Setiani

Ramzy Hasibuan

Senior Officer Financial & Tax Accountant

Storytelling Manager

2020 adalah tahun yang memberikan banyak
pelajaran di divisi Finance, Accounting, & Tax [FAT].
Indika Foundation menerima peningkatan dana
untuk dikelola hingga 10 kali lipat dan mendirikan
GSI Lab. Dilakukan di masa pandemi yang menuntut
perubahan pola bekerja, 2020 sungguh guru yang
luar biasa!

Tahun penuh adaptasi, dari mulai membiasakan diri
untuk WFH, hingga menemukan cara agar tetap
produktif-walau setiap hari diisi oleh banyak meeting
online. Namun, lihatlah sisi baiknya, kini kita tahu
bahwa bekerja efektif itu tidak semata harus dari
kantor!

Fajar Muhammad Subchan
Vadyega Qanayadeshtra Almatsier
Finance Officer
Saya belajar beradaptasi dan menerapkannya dalam
pekerjaan secara cepat dengan tetap memberikan
yang terbaik, sambil tetap menjaga protokol
kesehatan selama pandemi COVID-19. Meski jumlah
pekerjaan bertambah, dengan time management
yang pelan-pelan diasah, saya dapat merencanakan
dan mengeksekusi pekerjaan dengan lebih cerdas.

Dinda Larasati
Relationship & Storytelling Officer
Indika Foundation berupaya membentuk lingkungan
yang aman secara psikologis dan mendukung
kebutuhan dasar kesehatan pengurus di masa
pandemi. Ini membantu saya untuk beradaptasi
dan terus bertumbuh secara personal maupun
profesional.

Creative Manager
Tahun 2020 adalah tahun perubahan dan adaptasi.
Syuting dan rekaman podcast yang semula dilakukan
offline segera berubah jadi online. Video-video
"Bener Gitu?" diproduksi secara online dengan tema
yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi,
selama 2020, saya belajar pentingnya kemampuan
merespons perubahan dan dengan cepat beradaptasi
terhadap perubahan tersebut.

Scholastica Gerintya Saraswati
Collaboration Officer
Indika Foundation membuat saya merasa aman
untuk belajar menjadi lebih baik. Feedback diberikan
dengan terbuka, jujur, dan empatik. Kami pun
didorong untuk mengambil rehat ketika kondisi
kesehatan mental sedang tidak baik. Selama 2020,
Indika Foundation juga memastikan setiap individu
bertumbuh dan beradaptasi.
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Aditio Tantra Danang

Marcelina Rianto

Senior Officer

Storytelling Officer

Sejak pandemi melanda di Maret 2020, saya merasa
bekerja di Indika Foundation membantu saya dalam
proses adaptasi. Awalnya, saya pesimis dengan cara
kerja jarak jauh. Namun, pada akhirnya, saya merasa
yakin sebab Indika Foundation membangun sistem
yang membantu saya bisa beradaptasi untuk bekerja
dan melakukan implementasi program.

Selama bergabung di Indika Foundation, saya
semakin menyadari bahwa kesehatan mental
dan pendidikan karakter sangat mempengaruhi
sikap toleransi seseorang. Kita mungkin tidak bisa
menghilangkan pesan ekstrimis yang tersebar di
dunia maya, tapi kita bisa memperbanyak narasi
damai yang menumbuhkan nilai toleransi dalam diri
pembaca.

Jamaludin Eko Priyono

Etik Siswanti

Videographer

Administration Assistant

Selama tahun 2020, saya belajar untuk beradaptasi
di tengah situasi krisis tetapi juga tetap bertumbuh.
Menurut
saya,
Indika
Foundation
berhasil
merekonstruksi situasi sulit di masa pandemi menjadi
pertumbuhan yang signifikan di internal tim.

Di situasi serba panik pada awal-awal pandemi, saya
dan tim belajar untuk lebih mindful dalam menentukan
program kolaborasi yang tepat untuk membantu
pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Wahyu Angga Dwiputra
Videographer
Semenjak bergabung di Indika Foundation, saya
merasa senang karena bisa menyuarakan perdamaian
dan toleransi lebih luas.
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PROSES KAMI DALAM
MENCIPTAKAN
DAMPAK
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toleransi.id

Kegiatan Indika
Foundation
bertransformasi
menjadi hampir
100% daring,
menciptakan
kolaborasi yang
lebih bermakna
dengan
jangkauan yang
lebih luas

toleransi.id adalah wadah untuk anak muda bertemu
dan berbagi ilmu bersama aktivis perdamaian dengan
tujuan menginspirasi satu sama lain dan mengambil
tindakan kolaboratif melalui program-program
kreatif. Dengan tagline #merawattoleransi, kami aktif
berkontribusi menciptakan pembicaraan tentang
toleransi di kehidupan sehari-hari.

Milenial Islami
Milenial Islami adalah gerakan untuk mempromosikan
nilai-nilai Islam moderat kepada generasi muda
Indonesia melalui aktivasi media sosial, kompetisi
konten online, dialog antar-iman, dan pelatihan
berpikir kritis dan berempati dengan memanfaatkan
teknologi.

Kamar Belajar Indika Foundation
Sebagai
perwujudan
komitmen
kami
untuk
memberdayakan ekosistem perdamaian di Indonesia,
kami memberikan dukungan pendanaan dan pelatihan
berorganisasi kepada individu, komunitas, dan organisasi
agar semakin profesional dan mampu bergerak secara
strategis demi mendukung program mereka yang
sejalan dengan visi dan misi Indika Foundation.
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Kami menciptakan dampak lebih luas dengan memaksimalkan
penggunaan platform digital
Podcast Gerilya Karya Angkat Sosok Pahlawan
Dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan,
Indika Foundation hadir melalui podcast Gerilya Karya membawakan
beragam cerita tentang sosok pahlawan yang menginspirasi anak-anak
muda Indonesia berkarya. Jika pada 2019 proses rekaman podcast
dilakukan secara tatap muka, proyek yang berlangsung selama OktoberNovember 2020 ini beralih menjadi sepenuhnya online sebagai dampak
dari pandemi.
Kami berkolaborasi dengan platform media podcast Inspigo untuk
menayangkan tiap edisi dari Gerilya Karya. Narasumber-narasumber
yang dihadirkan berasal dari berbagai organisasi anak muda, mulai
dari pendiri Abdi Muda, Lalita Project, heySTARTIC, Bogor Mengabdi,
Indorelawan, dan Rumah Dongeng Mentari. Para narasumber ini
mencoba menghadirkan sosok pahlawan yang belum banyak dikenal
masyarakat: Tri Apriansyah dari Bogor Mengabdi mengangkat soal
pejuang kemerdekaan dan Menteri Luar Negeri Indonesia pertama
[Ahmad Soebardjo], Rona Mentari dari Rumah Dongeng Mentari yang
mengangkat soal pejuang Kesultanan Aceh [Keumalahayati], dan lainlain.
Podcast Gerilya Karya telah memproduksi 43 episode dan menjangkau
lebih dari 700 pendengar.
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toleransi.id Kemas Nilai Toleransi dalam
Kehidupan Sehari-hari
Indika Foundation melalui toleransi.id menyebarkan beragam
konten tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari kepada
anak muda dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran
akan nilai toleransi. Pandemi COVID-19 membuat kami
mengalihkan program ini menjadi online sepenuhnya, dan
kami berusaha memanfaatkan platform media sosial yang
sedang tren di kalangan anak muda, seperti Instagram dan
TikTok.
Pada Agustus 2020, kami berkolaborasi dengan TikTok
untuk membuat serial video #SamaSamaBelajar. TikTok
toleransi.id kerap dimanfaatkan oleh pengikutnya sebagai
tempat mereka melaporkan konten-konten intoleran yang
berseliweran. Begitu pula dengan konten Instagram yang
semakin mendapat perhatian banyak pihak: ekonom Gita
Wirjawan dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Angela Tanoesoedibjo, merespons dengan cara me-repost
konten kami di Instagram story mereka.
"Harus lebih dari satu akun toleransi seperti ini, supaya
generasi muda tau betapa indahnya toleransi," @aripangestu
mengomentari tayangan video di Tiktok toleransi.id.
TikTok toleransi.id telah menayangkan 37 video dan meraih
6.813.623 penonton, sementara Instagram toleransi.id telah
menayangkan 247 konten di Instagram feed, 278 konten di
Instagram story, dan menjangkau 4.223.470 pengguna.
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Melindungi Keluarga dari Ekstremisme dengan
Mengajarkan Toleransi
Keluarga Untuk Ajarkan Toleransi [KUAT] atau Parents Teaching Tolerance
adalah proyek pemberdayaan keluarga yang fokus memberikan kemampuan
sosial dan berpikir kritis bagi orang tua guna melindungi keluarga dari
paham ekstremisme.
Proyek ini berlangsung selama 15 Januari 2020 sampai 15 September 2021
dan menyasar 3 wilayah, yaitu Jabodetabek, Bandung Raya, dan Solo Raya.
Proyek ini melibatkan 83 orang fasilitator lapangan [yang juga adalah orang
tua] dan menargetkan 600 orang tua dampingan.
Berkolaborasi dengan Keluarga Kita, KUAT telah menghasilkan tiga audio
drama dan menjangkau 445 orang tua di tiga wilayah sasaran. Lebih
dari 90% fasilitator lapangan menunjukkan kemampuan menyikapi isu
digital, meregulasi emosi ketika berbeda pendapat dengan orang lain,
memahami prinsip kesetaraan gender dan anti-kekerasan dalam rumah
tangga, melakukan pembagian peran di rumah, dan merasa percaya diri
untuk membantu anggota keluarganya mendapatkan, mengevaluasi, serta
menyimpulkan informasi dari internet.

Wijanarko,
Bandung

"Dari pengalaman yang saya dapat sebagai pelaksana program [fasilitator lapangan] di tahun 2020 ini, saya
menghayati beberapa hal: sebagai orang tua, saya harus terus belajar tentang bagaimana berkomunikasi, mengelola
emosi, mengenal tahapan perkembangan anak, dan masih banyak lagi. Saya menyadari bahwa saya tidak sendiri
dalam mempelajari hal ini. Ada teman-teman dan orang tua lain yang bersedia membuka diri untuk belajar dari
pengalaman satu sama lain. KUAT adalah wadah untuk belajar yang kondusif, tentang bagaimana membangun
sebuah keluarga yang sehat, bahwa ada teman-teman seiring yang peduli dengan pembentukan keluarga yang
sehat, terampil, dan berpikir kritis"
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Awalnya 100% luring, sekarang Milenial Islami ajak berpikir
kritis lewat Instagram & Youtube
Anak Muda Berpikir Kritis - Video Animasi
"Bener Gitu?"
Proyek Video Animasi "Bener Gitu?" adalah program yang
bertujuan menumbuhkan pengetahuan dan kemampuan bernalar
kritis di kalangan anak-anak muda Muslim lewat video animasi.
Proyek yang berlangsung selama Oktober 2019-Desember 2020
ini telah menghasilkan 30 video yang disebarkan melalui media
sosial dan telah menjangkau 1,5 juta pengguna media sosial.
Kami berkolaborasi dengan PeaceGeneration, PeaceSantren,
Alfred Deakin Institute for Citizenship & Globalisation, dan Media
Damai dalam menjalankan proyek ini. "Bener Gitu?" menerima
dana hibah dari Alumni Grant Scheme "AGS" Australia Awards dan
Intercultural Innovation Awards "UNAOC & BMW Group". AGS
menilai proyek ini berhasil dan akan melanjutkan pendanaan pada
2021.
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Sebarkan Nilai Islam Moderat lewat Podcast
Ramadan - Ngabubucast
Ngabubucast [Ngabuburit sambil dengerin Podcast] adalah program
podcast Ramadan yang berisi konten-konten keislaman. Program ini
mengedepankan nilai-nilai Islam moderat dan sejuk.
Sejak pandemi COVID-19, proyek yang berlangsung selama 24 April-24
Mei 2020 ini mesti melakukan rekaman secara daring. Karena sebagian
besar ustaz yang menjadi narasumber belum pernah berdakwah
melalui podcast sebelumnya, mereka turut mendapatkan pengalaman
untuk berdakwah dengan medium baru.
Berkolaborasi dengan Inspigo dan cariustadz.id, Ngabubucast telah
merilis 70 podcast sejak 2019.
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Berlomba Ceritakan Kebaikan - Akademi
Milenial Islami
Akademi Milenial Islami atau AkadeMI merupakan rangkaian
kompetisi konten digital dan sesi mentoring untuk mengembangkan
kapasitas content creator muda dalam menyebarluaskan toleransi
dalam Islam. Indika Foundation melalui AkadeMI mendorong para
content creator ini untuk berkarya dalam bentuk foto, video, video
animasi, komik, esai, poster, dan podcast. Proyek ini merupakan
program lanjutan Kompetisi Milenial Islami yang telah dilakukan
di tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya, jika workshop dalam
Kompetisi Milenial Islami berlangsung secara tatap muka, AkadeMI
bertransformasi menjadi 100% online.
Proyek yang berlangsung selama Agustus-November 2020 ini
bekerja sama dengan Kokbisa, Narasi TV, dan Menjadi Manusia
dalam hal persiapan dan pemberian materi. Sebanyak 102 finalis
mendapatkan pelatihan tentang storytelling, teknik pembuatan
konten di media digital, dan pengetahuan terkait nilai-nilai
islam moderat. Materi yang diberikan selama kelas mencakup
kemampuan berpikir kritis dalam konteks Islam, Islam dan budaya
pop, hoaks dan pesan palsu, serta cara memproduksi konten yang
kreatif dan berdampak.
Setelah mengikuti pelatihan online, hampir 100% finalis menilai
bahwa kemampuan mereka dalam membuat konten menjadi lebih
baik, mereka mampu memahami perdamaian dalam bingkai Islam,
mampu berpikir kritis, memiliki kemampuan untuk menangkal
hoaks, dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat
dari sudut pandang berbeda secara empatik.
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Kami memberikan dukungan pendanaan dan pelatihan daring
lewat Kamar Belajar Indika Foundation
Dukungan Pendanaan - Call for Proposals
Melalui proyek Call for Proposals, Indika Foundation memberikan
dana hibah kepada organisasi atau komunitas yang proposalnya lolos
seleksi. Sepanjang 2020, kami membuka call for proposals sebanyak
dua kali, yaitu pada Februari dan April. Kami kembali membuka call for
proposals pada April 2020 untuk merespons situasi pandemi COVID-19.
Karena pandemi, Indika Foundation mengalihkan dukungan
pendanaan untuk program berbasis daring, dengan pilihan tema
Pendidikan Perdamaian, Pendidikan Karakter, dan Literasi COVID-19.
Indika Foundation juga menambahkan konteks lokal dan global ke
program yang kami dukung untuk membuat misi kami menjadi relevan,
dengan turut mendukung program tentang pemberdayaan ekonomi,
produktivitas, dan kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19.
Indika Foundation menerima sekitar 300 proposal organisasi dan
komunitas di Indonesia dan memilih 16 grantee asal Aceh, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Organisasi atau komunitas
terpilih ini bernama Indorelawan, Kok Bisa, Narasi, PeaceGeneration,
SabangMerauke, Semua Murid Semua Guru, Abdi Muda, Inspect
History, Komunitas Aleut, Lingkaran, Riliv, Imagine-Nation, Seamless
Creative, Srikandi Lintas Iman, The Leader, dan Wonosobo Muda.
Setiap penerima hibah mendapatkan lokakarya dengan materi tentang
monitoring, evaluation, & learning; keuangan; membuat laporan;
dan merancang strategi komunikasi digital. Seluruh proyek bersama
penerima hibah berlangsung selama Juni-Desember 2020.

Selama 2020, proyek Call for Proposals menjangkau:
ff 33.218.443 pengguna media sosial

ff 3.244 peserta webinar

ff 1.322 peserta workshop/camp/training

Rona Mentari,
Imagine-Nation
"Proyek bersama Indika Foundation
adalah kali pertama Imagine-Nation
mencoba melatih kemampuan
berpikir kritis para pendongeng.
Kelas critical thinking sangat bermanfaat dan penting
bagi pendongeng sehingga mereka dapat memilih
dan menyampaikan dongeng dengan tepat. Awalnya,
berpikir kreatif dianggap bertentangan dengan
berpikir kritis. Namun, setelah kelas, pendongeng
memahami bahwa berpikir kritis dan berpikir kreatif
justru membantu mereka untuk menyampaikan
dongeng secara lebih mengena."
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Melalui Call for Proposals, Indika Foundation menerima 329 proposal dan memilih 16 organisasi.
Para grantee menjalankan program yang mengajarkan cara berpikir kritis, menjadi empatik, dan mampu melakukan
literasi COVID-19.
KESEHATAN
MENTAL

Kampanye
kesehatan mental
untuk mengelola
kecemasan dan
stres

PENDIDIKAN,
INKLUSIVITAS,
& NARASI DAMAI

Penyedia informasi bagi guru,
orang tua, dan siswa untuk
belajar di rumah

PEMBERDAYAAN
ANAK MUDA

Kelas pembangunan karakter dan penyebaran
materi perdamaian untuk anak muda

Kelas berpikir kritis dan berempati dalam menghadapi
pandemi Covid-19

Podcast tentang
parenting &
self-development
untuk ibu

LITERASI
LOKAL

Pelatihan berpikir kritis dan
berempati untuk tenaga
pendidik dalam menunjang
proses belajar dan mengajar

Kelas pengembangan
kapasitas untuk para
pemimpin organisasi

Menyebarkan cerita bersudut
pandang empatik di masa
pandemi

Kelas untuk ASN muda
menjadi berpikiran kritis

Kelas berpikir kritis dengan
pendekatan sejarah lokal

PEMBERDAYAAN
EKONOMI

Pelatihan bagi perempuan
lintas iman pemilik usaha
kecil dan menengah

Literasi COVID-19 dan
pelatihan media grafis
untuk komunikasi
yang efektif

Pembangunan kapasitas
untuk pekerja lepas

Pemberdayaan UMKM di Wonosobo

Pelatihan berpikir kritis dan
pemanfaatan teknologi digital
untuk pendongeng lokal

KOMUNIKASI
SAINS

Video tentang
momen bersejarah
dunia di kala
pandemi
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Menjadi Organisasi Berdaya - Bootcamp
Indika Foundation
Indika Foundation mengadakan bootcamp pembuatan proposal program
untuk organisasi dan komunitas di luar Jabodetabek untuk pertama
kalinya pada 2020. Dari hasil riset Indika Foundation, kami menemukan
adanya ketimpangan kemampuan penulisan proposal antara organisasi
di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Hasil survei dan focus group
discussion bersama kelompok sasaran dan ahli juga menemukan bahwa
ketiadaan jejaring dan akses terhadap informasi menjadi kendala bagi
organisasi di luar Jabodetabek dalam menulis proposal.
Kami berkonsultasi dengan sejumlah organisasi yang kami anggap
relevan dengan target peserta bootcamp untuk mengembangkan
kurikulum, yaitu Tanoto Foundation, Indorelawan, Lingkar Temu
Kabupaten Lestari, Kitabisa, HARMONI, dan Engage Media. Kami juga
berkolaborasi dengan Kewirausahaan Sosial Universitas Gadjah Mada
dalam merancang kurikulum Kelas Kewirausahaan Sosial.
Kelas yang terdiri dari kelas intensif dan mentoring ini berlangsung
selama September sampai dengan Desember 2020 dan mengundang
sejumlah narasumber, yaitu CEO Indika Foundation Azis Armand,
HARMONI, Tokopedia, Rencanamu, dan Kitabisa. Kelas mencakup lima
topik manajemen organisasi: membuat perencanaan program yang
berorientasi pada solusi, mengelola dan memberdayakan anggota
organisasi, mengelola organisasi agar stabil dan berkelanjutan,
mengukur dampak program, menyampaikan dampak dan kegiatan
organisasi.
Dengan peserta berasal dari 26 provinsi di Indonesia, kami melihat
Bootcamp Indika Foundation berhasil membawa perubahan dan
peningkatan kualitas proposal peserta. Hasil ini menjadi bukti bahwa
setiap organisasi bisa berdaya dan menjalankan organisasinya dengan
lebih berkelanjutan.

Amelia Maharani
Fasilitator
"Hal yang paling bikin senang adalah melihat perkembangan
para peserta. Jika di minggu pertama mereka baru tahu
ingin membuat program apa, di minggu akhir mereka bisa
merumuskan dana yang dibutuhkan, arah program, dan
menentukan indikator keberhasilan program. Seru sekali
melihat dinamika masing-masing komunitas dan organisasi,
dari yang awalnya sekadar iseng kemudian menemukan
motivasi untuk menjadi berkelanjutan karena sudah paham
cara melakukan monitoring & evaluation, sampai social
enterprise yang jadi paham cara membuat budget seefisien
mungkin."
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Siasat Mengelola Organisasi Non-profit Kelas Indika Foundation Publik
Tahun 2020 menjadi tahun pertama Indika Foundation mengadakan
forum diskusi seputar isu-isu perubahan sosial dan organisasi nonprofit. Bernama Kelas Indika Foundation [KINTON] Publik, proyek ini
menyediakan ruang bagi organisasi dan komunitas untuk belajar
mengenai pengelolaan organisasi.
Indika Foundation mengadakan rangkaian sesi dengan empat topik,
yaitu inovasi program di kala pandemi, membuat konten yang jitu
dan cara mengevaluasi konten, manajemen tim dan cara membangun
budaya kerja yang sehat, dan pentingnya pemahaman manajemen
bagi organisasi non-profit.
Di proyek yang berlangsung sepanjang November 2020, kami
mengundang pakar dari internal Indika Foundation dan pemateri
dari Bapak2id, Narasi, Data Science Indonesia, Inspect History,
Indorelawan, Riliv, Kok Bisa, dan Think Policy. KINTON Publik diikuti
oleh 843 peserta dari seluruh Indonesia.

Peserta asal Daerah Istimewa Yogyakarta [27 tahun]
"Kelas menyenangkan. Kami mudah menangkap materi dan mudah untuk menerapkannya ke yayasan."

Peserta asal Jawa Timur [16 tahun]
"Hal yang saya sukai dari KINTON Publik adalah materi yang padat tapi tidak cepat, ramai tapi tenang, dan menarik tapi tidak
berlebihan."

Peserta asal Maluku [35 tahun]
"Materinya bermanfaat, sangat sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan organisasi, apalagi untuk organisasi non-profit
dari timur. Terima kasih, kakak."
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GOTONG ROYONG
BANTU INDONESIA
BANGKIT DARI PANDEMI
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Kami Turut Berada di Garis Depan
Melawan COVID-19 di Indonesia
Bersama Indika Energy Group, kami terlibat dalam upaya pemulihan
COVID-19 melalui Indika Energy Group [IEG] Response to COVID-19.
Program ini memiliki misi membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia
mempercepat penanganan COVID-19 melalui berbagai inisiasi kegiatan yang
berfokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. IEG Response
to COVID-19 terdiri dari dua sub-program, yaitu IEG Peduli COVID-19 dan
IEG Internal Initiatives. Dalam implementasinya, Indika Foundation berperan
sebagai pengelola dana dan program.
Indika Foundation melalui IEG Response to COVID-19 bekerja sama dengan
28 organisasi dan membantu masyarakat di 31 provinsi, 57 kota, dan 145
kabupaten di Indonesia. Dalam menjalankan program, kami berkolaborasi
dengan Yayasan Satriabudi Dharma Setia, Yayasan Benih Baik Indonesia,
doctorSHARE, WeCare.id, Nu Care, KawalCOVID-19, Yayasan Cinta Anak
Bangsa, dan Yayasan Kita Bisa.
Indika Foundation juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain
membangun GSI Lab untuk memperluas kapasitas tes PCR di Indonesia.
Kami pun merangkul organisasi sosial untuk melakukan kegiatan desinfeksi
dan sanitasi, memberikan donasi APD untuk petugas kesehatan, mendukung
YCAB Foundation melaksanakan gerakan sosial #LightUp Indonesia. Indika
Foundation juga turut mendukung berbagai konser musik penggalangan
bantuan untuk pemulihan pandemi di Indonesia, seperti konser musik
amal bersama Didi Kempot, konser musik penggalangan dana yang
diselenggarakan oleh MPR RI, dan konser musik stay-in-home #dirumahaja
bersama 35 musisi Indonesia.
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Kami Membangun Laboratorium
Uji COVID-19 Terbesar di Indonesia
Genomik Solidaritas Indonesia [GSI] Lab merupakan sebuah bentuk inisiatif
dari Indika Foundation untuk membantu pemerintah, khususnya Gugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memutus mata rantai penyebaran
COVID-19 di Indonesia. Indika Foundation melalui GSI Lab berupaya
membantu meningkatkan kapasitas tes PCR nasional dan memperluas akses
pengetesan PCR bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tidak semua masyarakat memiliki akses untuk pemeriksaan PCR. Mereka
menghadapi banyak kendala, mulai dari tidak meratanya pemahaman
akan pandemi hingga biaya tes PCR yang tidak murah. Untuk itu, kami
meluncurkan program #SwabAndSaveIndonesia yang memberikan tes PCR
gratis bagi masyarakat yang kesulitan mengaksesnya.
GSI Lab yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan adalah
laboratorium pemeriksaan COVID-19 dengan kapasitas tes terbesar di
Indonesia. Laboratorium ini mampu melakukan 5.000 pemeriksaan tes
PCR per hari dari 30.000 pemeriksaan yang ditargetkan pemerintah setiap
harinya.
GSI Lab berhasil didirikan dalam waktu enam minggu dan resmi beroperasi
pada Agustus 2020. Laboratorium ini memiliki tingkat keamanan Bio Safety
Level [BSL] 2+ yang sesuai dengan ketentuan World Health Organization
[WHO] dan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
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Kami telah menyalurkan dana sebesar Rp 81.686.958.659,- dalam bentuk:

4.000
paket
makanan

±37.944
paket
sembako

14 posko
penanganan kondisi
darurat COVID-19

1 tempat pusat
pengujian COVID-19
untuk PCR dan rapid test

588 paket APD

±53.500 masker

berisi hazmat, faceshield, goggle,
gloves, dan sepatu boots

dengan jenis masker kain,
masker bedah, masker N95,
dan masker KN95

1 tempat isolasi COVID-19
untuk karyawan dan keluarga
IEG dengan kapasitas 100
tempat tidur

1 Genomik
Solidaritas Indonesia
Laboratorium
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PENGELOLAAN
KEUANGAN YANG
AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL
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Penyerapan Anggaran yang
Optimal
Selama 2020, Indika Foundation berhasil mengumpulkan dana dan meningkatkan
penyerapan anggaran untuk melaksanakan program-program kolaboratif bersama para
mitra di dalam dan luar negeri untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan pendidikan
karakter yang berdampak bagi Indonesia.
Kami mendapatkan kepercayaan dari The United States Agency for International
Development [USAID] dan Alumni Grant Scheme Australia Awards melalui mekanisme
hibah, juga dari Intercultural Innovation Awards yang diselenggarakan oleh United Nations
Alliance of Civilizations [UNAOC] dan BMW Group.
Selain itu, kami juga mendapatkan amanah untuk mengelola dana hibah dari Indika Energy,
Tripatra, Kideco, Indika Indonesia Resources, Petrosea, dan Mitrabahtera Segara Sejati.

Ekuitas
Awal Tahun
2020

1,121 +

Total Dana
Dikelola
pada 2020

133,751 -

JT

JT

Total dana
terpakai
pada 2020

Total Dana
Terkumpul
pada 2020

72,263 +
JT

Total Dana
Terpakai
pada 2020

72,654

JT

72,654

Laba entitas
asosiasi
pada 2020

JT

Biaya
Program

60,368
Ekuitas
Akhir Tahun
2020

70,541

JT

Total dana
dikelola
pada 2020

JT

61,097

133,751

JT

Biaya Operasional
dan Personalia

2,112

JT

JT
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Pengelolaan Keuangan yang
Akuntabel dan Transparan
Untuk menilai akuntabilitas organisasi secara objektif, Indika Foundation
menjalankan audit secara menyeluruh. Proses audit internal dilakukan oleh
Tim Internal Audit dari Indika Energy yang secara kontinu memberikan
masukan sekaligus evaluasi terhadap tata kelola yang sedang berjalan.
Proses audit eksternal dilakukan oleh kantor akuntan publik Imelda dan
Rekan [Deloitte Indonesia] yang memberikan kesimpulan opini "Wajar
Tanpa Pengecualian" pada laporan keuangan kami di tahun 2020.

Empat tahun berturut-turut
[2017-2020], laporan keuangan
Indika Foundation mendapatkan
simpulan opini "Wajar Tanpa
Pengecualian" dari Deloitte
Indonesia.
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Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir
menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan Yayasan Indika
Untuk Indonesia tanggal 31 Desember 2020,
serta kinerja keuangan dan arus kas untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.

Imelda & Rekan
Deloitte Indonesia
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CARA KAMI BEKERJA

47

Mengapa Kami Mengukur dan Apa yang Kami Ukur?
Kami melakukan pengukuran agar kami bisa belajar, bertanggung jawab,
dan memiliki perencanaan yang lebih baik. Ada tiga aspek yang kami
ukur, yaitu aset digital, dampak, dan hubungan kami dengan karyawan
dan pemangku kepentingan lain.
Indika Foundation menggunakan dua alat ukur dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi di level organisasi, yaitu Backward LookingForward Looking Check dan Objective & Key Results. Kedua perkakas
evaluasi ini kami terapkan sejak 2020.

Skema di bawah ini merupakan salah satu contoh dari praktik pemantauan
dan evaluasi di Indika Foundation, yaitu dalam proyek Keluarga Untuk
Ajarkan Toleransi [KUAT] yang merupakan program pemberdayaan
keluarga dan orangtua.

Keluarga Untuk Ajarkan Toleransi
Objektif Program

Backward Looking-Forward Looking Check kami gunakan untuk
memantau perkembangan, memperoleh pembelajaran berharga, dan
merangsang perbaikan. Selama proses pengukuran, kami memeriksa
apakah kami sudah ada di jalur yang benar dan menakar kebutuhan akan
penyesuaian pada strategi kami. Secara berkala, kami mempresentasikan
perkembangan dan strategi kami untuk menjadi pembelajaran pada
kuartal berikutnya.

Level Perubahan

Melalui Backward Looking, kami memberikan informasi mengenai aktivitas
yang telah dilakukan, perkembangan, kemenangan kecil, dan pelajaran
yang dapat dipetik. Sementara pada Forward Looking, kami membagikan
rencana perkembangan, strategi, aktivitas yang akan datang, dan usulan
kebiasaan yang dapat diubah.

Indikator

Perkakas evaluasi berikutnya, Objective & Key Results, berfungsi sebagai
panduan kami dalam menentukan fokus sepanjang 2020 yang dapat
memicu kolaborasi antardivisi. Perkakas ini membantu kami menetapkan
dan mengomunikasikan tujuan perusahaan, tim, dan anggota, serta
mengukur perkembangan berdasarkan hasil yang dicapai.

Teknik
Pengumpulan Data

Objective & Key Results juga menjadi alat untuk memonitor perkembangan
kami dalam mencapai target dan mencari tahu kebutuhan sehingga
dapat melakukan penyesuaian. Selama proses, kami membuat dan
menyinkronkan tujuan, hasil utama, dan inisiatif kami.

Outcome

Orang tua mampu merespons isu intoleransi dalam kehidupan
sehari-hari
Pengetahuan & Sikap

Perilaku

Orang tua mengalami
peningkatan keterampilan
berpikir kritis

Orang tua mengalami
peningkatan keterampilan
sosio-emosional

ff 70% orang tua
melaporkan bahwa
mereka memeriksa ulang
informasi

Tantangan dalam
melakukan M&E
Hal yang kami
pelajari

ff 70% orang tua
melaporkan bahwa
mereka mampu
memperbaiki atau
membantah informasi
yang salah
Survei, observasi
melalui uji reaksi

ff 60% orang tua
berinisiatif untuk
berhubungan dengan
orang-orang dari latar
belakang berbeda
ff 70% orang tua
memahami pentingnya
membangun hubungan
positif dengan beragam
orang
Wawancara dan diskusi

Memastikan kualitas dan kelengkapan data
ff Membuat perencanaan M&E yang ketat bahkan sebelum
program dimulai
ff Menggabungkan 3N [needs, narratives, network] untuk
mencapai tujuan
Skema Monitoring & Evaluation KUAT
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Cara Kami Mengembangkan Strategi
Kami mengembangkan strategi melalui kerja kolaboratif yang fokus pada dampak. Tak hanya dapat memperluas dampak, kami percaya kolaborasi
juga dapat memicu perbaikan lebih lanjut. Kami pun percaya bahwa perancangan sistem yang membuat orang dapat berkembang dan bekerja
dengan baik adalah hal yang penting.

Cara Kami Bekerja di Lapangan

Bekerja sama dengan mitra lokal

Bertindak, belajar, beradaptasi

Membangun hubungan

Konteks dan relevansi sangat penting. Indika
Foundation percaya bahwa mitra lokal
dapat membantu kami memahami audiens
dan mengimplementasikan aktivitas. Juga,
pengetahuan dan jejaring dari mitra lokal
mendukung kegiatan kami agar menjadi
tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa kerja lapangan
memiliki dinamika yang tidak dapat kami
prediksi sepenuhnya. Karena itu, kami
mencoba berpikiran terbuka dalam bekerja,
termasuk ketika kami merencanakan,
membangun komunikasi, dan melibatkan
masyarakat.

Kerja kolaborasi untuk membuat perubahan
tak lepas dari bekerja sama dengan
berbagai kelompok. Kami menghormati dan
menghargai setiap orang tanpa memandang
identitas mereka. Ini adalah kesempatan
bagi kami untuk membangun koneksi lebih
luas selama menjalankan misi.
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Meski Kursi di Kantor
Kerap Kosong, Kami tetap
Penuh Kasih dan Harapan
Pandemi mendesak kami untuk mengubah hampir semua rencana
dan target. Menyadari hal ini, kami perlu meningkatkan tata kelola
internal kami untuk memastikan organisasi dapat bertumbuh. Di
tengah perbaikan cara kerja tersebut, kami menemukan cara baru
untuk bekerja.
Kami menyiapkan beberapa sistem agar organisasi kami menjadi
lebih akuntabel, efektif, dan efisien. Pada 2020, Indika Foundation
mulai menerapkan pendekatan data-driven thinking dan data-driven
decision. Melalui pendekatan tersebut, kami membenahi sistem
manajemen pengetahuan dengan memperbaiki metode pencatatan
data dan mengarsipkan seluruh data yang dimiliki organisasi. Kami
menggunakan medium yang kami nilai mampu memenuhi kebutuhan
kami, seperti Notion dan Google Sheet.
Kami meningkatkan cara kami berkoordinasi secara daring agar dapat
bekerja lebih efisien. Sepanjang 2020, kami menggunakan metode
Silent Meeting agar rapat kami lebih produktif dan efisien. Dalam kerjakerja kolaboratif, kami menerapkan metode brainwriting-menuliskan
ide sebelum mendiskusikan ide dengan lantang-dan bekerja dalam
dokumen bersama dengan menggunakan Miro atau Google Docs.
Pada pemberdayaan anggota, kami menerapkan sistem manajemen
manusia terpadu untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan
setiap individu, tim, dan organisasi. Kami mengembangkan pemimpinpemimpin kami melalui Rencana Pengembangan Pribadi [Personal
Development Plan] dan Kelas Indika Foundation untuk internal kami.

Kami percaya lingkungan kerja yang sehat dengan tim
yang berkembang mampu mendekatkan kami pada tujuan
bersama. Oleh karena itu, kami membuat kebijakan internal
untuk membantu tim kami menghadapi situasi pandemi.
Misalnya, kami melakukan pemeriksaan kesehatan harian
[suhu dan gejala], memberikan panduan bekerja dari rumah,
dan memberikan tunjangan [untuk membeli masker, vitamin,
desinfektan, listrik, dan paket internet]. Kami juga memberikan
rangkaian Kelas Indika Foundation untuk internal dengan fokus
merawat kesehatan mental kami selama pandemi.
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PEMBELAJARAN BERHARGA
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Pelajaran Berharga Selama Pandemi
Selama 2020, kami mengubah dan memperbaiki cara kami bekerja.
Masa pandemi membuat kami menyusun ulang strategi untuk
dapat bertahan di situasi yang tak terduga dan belum pernah terjadi
sebelumnya. Setelah mencoba beragam metode, kami merumuskan
tiga pendekatan utama: beradaptasi, berkolaborasi, dan menjadi lebih
profesional.

Dengan situasi yang sulit dan penuh tantangan, internal kami pun perlu
berbenah diri. Kami mengimplementasikan sistem dan menerbitkan
panduan agar kami siap menghadapi situasi baru ini. Pemberdayaan
manusia pun tak luput dilakukan, seperti memberikan rangkaian
pelatihan bagi pemimpin dan anggota tim untuk menunjang aktivitas
kerja hingga memastikan kesejahteraan dan kondisi kesehatan mental
tiap anggota.

Dalam beradaptasi, kami percaya kunci utamanya adalah: riset, riset,
dan riset. Kami selalu menguji asumsi kami dan semakin kencang
mengambil segala keputusan berdasarkan data. Kami juga membenahi
manajemen pengetahuan Indika Foundation. Dengan begitu,
kami mampu mengevaluasi hal-hal yang kami lakukan, membuat
keputusan yang lebih strategis dan relevan, hingga meningkatkan
kinerja organisasi.
Satu contohnya, dalam sesi kelas daring, kami berusaha memahami
kebutuhan para peserta dalam proses belajar dengan mencari
tahu bagaimana koneksi internet mereka, alat yang paling nyaman
digunakan untuk belajar, dan kebiasaan belajar peserta. Di media
sosial, kami membuat konten untuk menghilangkan prasangka dan
miskonsepsi dalam Islam yang berkaitan dengan COVID-19. Selain
itu, kami memaksimalkan platform digital untuk memproduksi dan
mendistribusikan konten, yaitu melalui Podcast, YouTube, TikTok, dan
Instagram.
Pandemi mendorong kami dan mitra untuk melakukan eksplorasi dan
inovasi dalam pemanfaatan teknologi demi menciptakan dampak
yang lebih besar. Kami memilih partner yang kami nilai strategis
dalam mendukung program pemberdayaan bagi penerima manfaat,
penyebaran narasi damai, dan pemulihan COVID-19. Hasilnya, meski
pandemi membuat ruang gerak jadi terbatas, Indika Foundation
mampu menjangkau khalayak yang lebih luas.

Beradaptasi, Bertransformasi, & Tetap Relevan
Berkolaborasi untuk Jangkauan yang Lebih Luas
Lebih Profesional, Tingkatkan Cara Kerja
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Kolaborator kami
Kami percaya perdamaian dapat terwujud lewat kolaborasi bersama berbagai
pihak. Terima kasih setulusnya kami ucapkan kepada para donor dan mitra.

Donor kami

Mitra kami
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Kolaborator Lain dalam Membangun Perdamaian dan Pemulihan COVID-19
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

#SayaPilihBumi
Alpha JWC
Bogor Mengabdi
BOIS
doctorSHARE
Engage Media
Fakhri Donation
For Santri
Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas
Gerakan Masker Kain untuk Semua
Gigi Art of Dance
heySTARTIC
IEG Internal Initiatives
Indika FM
Indiskop Festival
Insead
Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi
Lalita Project
Majalah SWA Program BagiAsa
Menjadi Manusia
MPR RI
Muda Cikarang
NET TV
Nu Care
Pandjaitan
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ff
ff
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ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Peacesantren
Pemuda Pancasila
Pertiwi Indonesia
Rencanamu
Rumah Dongeng Mentari
Tanoto Foundation
Think Policy
Universitas Indonesia
WeCare.id
Yayasan Ar-Risalah
Yayasan Beramal
Yayasan Satriabudi Dharma Setia
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