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Pendekatan inovatif yang mengkombinasikan teori perubahan dan design thinking 

Kolaborasi transdisiplin yang didukung oleh berbagai ahli

Implementasi program yang melibatkan  jaringan nasional

Layanan end to end yang dapat dikostumisasi sesuai kebutuhan
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sebuah impact agency dengan misi mengembangkan program 
berdampak untuk pemimpin, organisasi dan masyarakat yang 
mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dukungan ekosistem organisasi yang efektif dan efisien (agile)
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PRODUK KAMI

Menjadi mitra strategis organisasi 
dan perusahaan untuk melakukan 
program pengembangan sumber 

daya manusia, khususnya para 
pemimpin dan calon pemimpin.

●Community Lab: Live In Program
●Change Agent Program

Menjadi mitra strategis organisasi 
dan perusahaan untuk pemetaan, 

identifikasi kebutuhan, 
perancangan strategi dan eksekusi 
program, pengelolaan organisasi 
non profit di bawah perusahaan 

serta pelaporan program 
berdampak.

●Organization Transformation 
Program

●Impact Report

Menjadi mitra strategis organisasi 
dan perusahaan untuk mengelola 

dan menjalankan program 
berdampak yang mendukung 

pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat, para 

pegiat wirausaha sosial dan 
aktivasi program.

●Employee Volunteer Program
●Scholarship Management

Impact for Leaders Impact for 
Organization

Impact for 
Communities
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LAYANAN KAMI
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1.

2.
3.

4.

Monitoring & Evaluation Program

Community Activation

Corporate Philanthropist & CSR Management

Implementation Partner
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MENGAPA BERMITRA DENGAN MAXIMA
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MITRA STRATEGIS
Sebagai mitra strategis, Maxima 

tidak hanya berperan sebagai 
vendor dari mitra-mitra kami, 

namun juga dapat terlibat dalam 
penyusunan konsep dan rancangan 

kegiatan dari mitra. Dengan latar 
belakang expert yang transdisiplin, 
kami mampu menghadirkan solusi 

yang bersifat end-to-end dan 
menyeluruh bagi para mitra kami.

ADAPTIF DAN AGILE
Memahami beragamnya kebutuhan 

dari tiap mitra, Maxima membuka 
peluang seluas-luasnya untuk 

dapat beradaptasi sesuai dengan 
lingkup dan kebutuhan dari 

mitra-mitra kami. Tim kami memiliki 
semangat yang tinggi dan telah 
teruji dalam banyak kesempatan 
untuk mampu cepat beradaptasi 

dalam segala situasi.

MENINGKATKAN BRANDING
Kami menggunakan kisah-kisah 
transformasi yang dialami oleh 

penerima manfaat untuk membantu 
para mitra meningkatkan branding 

perusahaan/organisasi di mata 
masyarakat dan stakeholder terkait. 

Hal ini dimungkinkan dengan 
adanya dampak nyata dari 

program-program yang kami 
lakukan kepada penerima manfaat.
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DAMPAK YANG TELAH KAMI HASILKAN

www.maxima.idPT Maxima Business Solution

Sejak tahun 2015-2022, program-program Maxima & 
DSI telah memberikan dampak kepada lebih dari 

171.685 orang di seluruh Indonesia

64 kab/kota terdampak 
dari 23 provinsi

160+ program yang telah 
dijalankan

100+ mitra yang telah 
berkolaborasi

93.5% program kami 
menyasar sektor 

pendidikan & sosial 
kemasyarakatan

Komunitas yang 
terdampak meliputi

60.000+ 
pelajar/mahasiswa

60.000+ masyarakat 
marjinal

11.000+ tenaga 
pengajar

6.500+ pengusaha
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MITRA KAMI
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MITRA KORPORASI
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MITRA PEMERINTAHAN DAN BADAN NEGARA
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MITRA LEMBAGA PENDIDIKAN, SOSIAL DAN NGO
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PORTOFOLIO LIVE IN PROGRAM

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

Pembekalan kepada para calon leaders di BUMA melalui 
konsep experiential learning dengan cara live in atau tinggal 
di rumah penduduk. Maxima membantu BUMA dalam hal 
pembuatan desain program, implementasi, hingga 
menghubungkan BUMA dengan masyarakat setempat 
dalam pemberian project sosial.

LIVE IN TO LEAD WELL

Dampak Program:
● Peserta memperoleh 

pengalaman training yang 
berbeda daripada biasanya

● Masyarakat di Pengalengan, 
Bandung dan Desa Kenteng, 
Semarang memperoleh 
pendampingan dan bantuan 
di 3 sektor : pendidikan, 
UMKM dan pariwisata

Penerima Manfaat:

● 42 peserta 
eksekutif BUMA 
yang terbagi ke 
dalam 2 batch 
pelatihan



DUTA TRANSFORMASI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Merupakan program yang bertujuan untuk 
internalisasi manajemen perubahan di Kementerian 
Keuangan. Kami menjadi mitra dalam asesmen 
proposal dan pendampingan implementasi 
kegiatan dari program kerja perubahan yang masuk 
dari para duta transformasi dari seluruh Indonesia. 

Luaran (Output):

1. 931 pegawai di seluruh unit kerja eselon 2 di 
seluruh Indonesia, yang terlibat proaktif 
dalam program ini melalui 200 proposal 
kegiatan yang menunjang 5 area/program 
prioritas Kementerian Keuangan di tahun 
2022

2. Dari program kerja yang terkumpul, terdapat 
3 area fokus intervensi yaitu; peningkatan 
kapasitas internal, peningkatan efektivitas 
kinerja, serta peningkatan kerjasama dengan 
instansi lain.

PORTOFOLIO CHANGE MANAGEMENT



RISET ANGKUTAN MEKANIS MULTIGUNA 
PEDESAAN
KIAT MAHESA WINTOR (KMW)

Membantu PT KIAT MAHESA WINTOR INDONESIA 
untuk merancang usulan model bisnis (business 
model) dan dampak efek multidimensi (multiplier 
effect) akan kehadiran AMMDES (Angkutan 
Mekanis Multiguna Pedesaan) pada sektor 
pertanian dan perikanan di Indonesia

Luaran (Output):

1. Identifikasi pengelolaan dan penanganan 
skema pendanaan dan pembiayaan yang 
sesuai dengan model bisnis

2. Rekomendasi model distribusi dan pelaku 
institusional yang terlibat terkait pasar dan 
produk

3. Menghitung perspektif keunggulan, 
produktivits, efisiensi dan efektivitas dari 
pemakaian AMMDES kepada dampak 
perekonomian masyarakat pedesaan, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang

Cuplikan hasil studi

PORTOFOLIO CSR MANAGEMENT : KAJIAN DAMPAK



BASELINE STUDY : SOCIAL MAPPING
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

Social Mapping Kabupaten Berau 
merupakan program riset yang ditujukan 
untuk memetakan kondisi sosial 
kemasyarakatan di desa ring 1 lingkar 
tambang. Kegiatan penelitian ini dilakukan 
selama 6 bulan di 12 kampong 
representatif di Kabupaten Berau.

Kegiatan penelitian ini ingin memotret 
kondisi sosial kemasyarakatan dalam 
bingkai 5 capital asset, yaitu; modal sumber 
daya manusia, modal sumber daya alam, 
modal finansial/ekonomi, modal sosial, dan 
modal fisik/ infrastruktur.

Cuplikan hasil studi

PORTOFOLIO CSR MANAGEMENT : KAJIAN DAMPAK



PENGUKURAN DAMPAK BANK KONTEN 
DIGITAL
SEMUA MURID SEMUA GURU (SMSG)

Membantu siswa, guru, dan orang tua untuk 
menemukan konten pembelajaran alternatif 
selama pandemi Covid-19 melalui 
pengukuran dampak platform 
pembelajaran online yang dimiliki jaringan 
SMSG.

Luaran (Output):

1. Kolaborasi dengan 11 Komunitas & 
Organisasi Pendidikan (KOP)

2. Didukung oleh Google melalui the 
INCO Education Accelerator

3. Rekomendasi program

PORTOFOLIO IMPACT REPORT : PROGRAM REPORT



RESPONSIBILITY REPORT :
NOVOTEL BUKITTINGGI (1990-2021)
PT GRAHAMAS CITRAWISATA

Pembuatan laporan pertanggungjawaban 30+ 
tahun komitmen kerja sama PT Grahamas 
Citrawisata (Novotel Bukittinggi) dan 
Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk 
mengembangkan industri pariwisata 
Sumatera Barat.

Luaran (Output):

1. Responsibility Report
2. 4 pilar pembangunan berkelanjutan di 

bidang ekonomi, pendidikan, sosial  
budaya dan lingkungan 

3. Dilaksanakan  Agustus  2022

PORTOFOLIO IMPACT REPORT : RESPONSIBILITY REPORT



Maxima menjadi partner dalam mendampingi para 
karyawan BUMA untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
kerelawanan perusahaan. Dalam hal ini, para karyawan 
terlibat untuk menjadi volunteer dalam aksi tanggap 
bencana gempa Palu & Donggala, serta bencana 
longsor di desa Banjarsari, Lebak-Banten.

BUMA PEDULI

Dampak Program:

● 20 relawan BUMA 
melakukan kegiatan 
selama 20 hari di 
lokasi bencana Palu 
dan Donggala

● 12 relawan BUMA 
melakukan kegiatan 
selama 26 hari di 
lokasi bencana 
Lebak, Banten

Penerima Manfaat:

● 1731 masyarakat 
terdampak bencana 
gempa di Palu dan 
Donggala

● 2358 masyarakat 
terdampak bencana 
longsor di Lebak, 
Banten

PORTOFOLIO EMPLOYEE VOLUNTEER PROGRAM

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA



BANK SYARIAH INDONESIA
BSI SCHOLARSHIP INSPIRASI

BSI Scholarship Inspirasi merupakan program yang 
dimulai sejak tahun 2021 dan masih berlangsung 
hingga saat ini. Program ini diharapkan bisa menjadi 
salah satu solusi untuk tantangan pendidikan 
Indonesia, khususnya bagi mahasiswa kurang 
mampu dalam segi ekonomi.

Maxima mendesain program beasiswa ini  tidak 
hanya dalam rangka menjadi mitra BSI dalam 
menyalurkan bantuan UKT kepada penerima 
manfaat, namun juga membuat desain program 
melalui pembinaan, pelatihan, dan  pemberdayaan.

Penerima Manfaat:

● 400 mahasiswa dari seluruh Indonesia

PORTOFOLIO SCHOLARSHIP MANAGEMENT



BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA
PROGRAM MAHASISWA CERDAS

Program Mahasiswa Cerdas BAZIS DKI Jakarta adalah 
program bantuan dana Pendidikan dan pembinaan 
dari BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk masyarakat 
DKI Jakarta yang dikelola oleh Maxima. Maxima 
membantu mulai dari desain program, penyeleksian 
peserta, hingga penerima manfaat mendapatkan 
rangkaian pembinaan asrama, yang terbagi menjadi 
pembinaan rutin harian, mingguan, dan pembinaan 
gabungan seluruh peserta yang diadakan sekali 
setiap bulannya. Program ini berlangsung selama 3 
tahun dari tahun 2018 - 2021.

Penerima Manfaat:

● 50 mahasiswa masyarakat DKI Jakarta yang 
berkuliah di 5 kampus negeri/kedinasan di 
Jabodetabek

PORTOFOLIO SCHOLARSHIP MANAGEMENT



PORTOFOLIO EMPLOYEE PREPARATION PROGRAM

MONITORING & EVALUASI PENDIDIKAN 
ANTI KORUPSI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Pengukuran dampak (keberhasilan)  Pendidikan Anti 
Korupsi (PAK) KPK. Maxima (melalui Dampak Sosial 
Indonesia) menyusun indikator monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan PAK pada satuan pendidikan (peluang, 
tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh 
pelaksana), menyusun indikator keberhasilan 
pelaksanaan PAK di setiap satuan pendidikan dan 
indikator pengukuran dampak peserta PAK 
(pengetahuan dan perubahan perilaku).

Luaran (Output):

1. Kegiatan dilaksanakan  di 8 Provinsi
2. Pada 35 satuan pendidikan dan 308 peserta 

Monev yang terdiri dari peserta didik dan guru 
3. Dilaksanakan  Jun - Nov 2021



PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

Pembekalan keterampilan untuk kaum muda yang 
kurang mampu secara finansial, terutama perempuan, 
dalam rangka persiapan untuk memasuki dan 
beradaptasi di dunia kerja, berwirausaha, serta bersaing 
dalam lapangan kerja di bidang  IT. Program ini 
dilaksanakan pada tahun 2019-2020.

MENTORING TECH MUDA

Dampak Program:

● Lahirnya 60 
pengusaha baru 
selama pandemi

● Peningkatan 
pendapatan bulanan 

hingga          IDR 
1500k

Penerima Manfaat:

● 152 peserta yang 
terbagi ke dalam 75 
kelompok mentoring 
persiapan kerja

PORTOFOLIO EMPLOYEE PREPARATION PROGRAM



INFRADIGITAL FOUNDATION

Merupakan program pelatihan persiapan kerja untuk siswa 
maupun alumni SMK di Jabodetabek, Jawa Barat, dan 
sekitarnya. Program ini berjalan sejak tahun 2020 hingga 
tahun 2022, Pada program ini, kami menyiapkan modul 
terkait Capacity to Work yang membahas mengenai 
persiapan kerja mulai dari cara membuat CV, cover letter, 
profil LinkedIn, Portofolio, hingga wawancara kerja. 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
WORKSHOP

Dampak Program:

● >93% peserta telah 
membuat Rencana 
Aksi untuk membantu 
mempersiapkan dan 
mengembangkan karir 
ke depannya

Penerima Manfaat:

● 4930 peserta 
yang terdiri dari 
para siswa SMK 

PORTOFOLIO EMPLOYEE PREPARATION PROGRAM



PERMATA BANK
PERMATA BANKIR CILIK

Program ini bertujuan untuk mengedukasi pelajar SD  
tentang  literasi  keuangan  termasuk  pelajar tuna 
rungu, tuna wicara, dan tunagrahita. Maxima berperan 
aktif sebagai perancang desain program serta mitra 
implementasi.

Dampak Program:

● 100% peserta 
memahami literasi 
keuangan dan 
memberikan ilmu 
tersebut kembali 
kepada 
teman-teman 
sebayanya

Penerima Manfaat:

● 9 Sekolah Negeri

● 2 Sekolah Luar Biasa 

PORTOFOLIO COMMUNITY ACTIVATION



UNICHARM INDONESIA
MENS EDU

Brand Activation Charm yang dikemas dalam 
kegiatan edukasi berisi pengetahuan seputar 
menstruasi dan sex education. Kegiatan ini juga 
merupakan strategi pengenalan produk kepada 
potensial customer melalui edukasi yang relevan 
dengan kebutuhan customer. Program ini 
dilaksanakan di tahun 2016 - 2018.

Dampak Program:

● 100% peserta 
memahami 
pengetahuan 
seputar 
menstruasi dan 
sex education

Penerima Manfaat:

● 219 Sekolah dari 
level SD, SMP dan 
SMA

● 45.000+++ 
Siswa Sekolah

PORTOFOLIO COMMUNITY ACTIVATION



DIT. SMK KEMENDIKBUD

Maxima menjadi partner implementasi program 
sekaligus menyediakan modul pelatihan 
pengembangan bakat dan minat serta peningkatan 
kualitas Peserta Didik SMK & pengajar SMK dilaksanakan 
pada tahun 2021. Bekerja sama dengan tim ahli dari 
International Association of Facilitator (IAF) Indonesia, 
Forum Indonesia Muda dan organisasi pendidikan 
lainnya.

SMK LEADERSHIP CAMP

Dampak Program:

● 100 proposal 
change project

Penerima Manfaat:

● 510 peserta yang 
terdiri dari 
pengajar/guru dan 
pelajar

PORTOFOLIO IMPLEMENTASI PROGRAM



BANK INDONESIA x WARUNG PINTAR
Maxima menjadi partner implementasi program  
pemberdayaan ekonomi mitra usaha Warung Pintar 
sebagai program nasional Bank Indonesia. Bantuan 
Pintar merupakan layanan penyaluran bantuan sosial 
pertama di Indonesia yang menawarkan solusi 
terintegrasi dari hulu ke hilir berbasis teknologi. Program 
ini dilaksanakan pada tahun 2020-2021.

BANTUAN PINTAR

Dampak Program:
● Bantuan modal 

kepada para pemilik 
warung senilai total                 

Rp 15 Miliar 
● Hasil pengukuran 

SROI sebesar 

103%

Penerima Manfaat:

● 3000 warung di 15 
kabupaten/kota di 
Indonesia, dengan 

melibatkan 300 
orang relawan

PORTOFOLIO IMPLEMENTASI PROGRAM



PT PEGADAIAN (PERSERO) 
THE GADE CLEAN & GOLD

Maxima menjadi mitra Pegadaian Bogor dalam pelaksanaan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program yang 
dilakukan yaitu renovasi Bank Sampah dan launching “Program 
Menabung Sampah Menjadi Emas.” Program ini dilaksanakan 
pada tahun 2019.

Dampak Program:
● Omset dari penjualan 

kerajinan jika 
mendapat pesanan 
bisa mencapai  

IDR 6-7 juta  
per bulan

Penerima Manfaat:

● 70 nasabah aktif 
dengan volume 
sampah per bulan 
sebesar 

100-400 kg.

PORTOFOLIO IMPLEMENTASI PROGRAM
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CONTACT US

Operating office:
Jl. Melawai X No.9, RT.2/RW.6, 

Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan

halo@maxima.id

0811-1629-462

maximaindonesia

Maxima Indonesia
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