
profile of

#solusipeduli pkpu.org



siapa kami?

Kami adalah PKPU Human Inititiative.

Kami adalah lembaga kemanusiaan yang berdiri sejak tahun 1999.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional SK Mensos RI No. 77/HUK/2014

NGO in EuropeAid Registered ID of the European Commission ID - 2010 - CSD - 1203198618

NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

ISO 9001-
2008
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visi kami

BOARD OF DIRECTORS

Agung NotowigunoAndjar Radite

Partnership Director

Tomy Hendrajati Sri Adi Bramasetia

Vice President

Edi Nursantio

Operational DirectorProgram Director    President of PKPU Human Initiative

Sebagai lembaga yang telah mendapat pengakuan dari PBB,

kami hadir membawa visi yaitu

Menjadi Lembaga Kelas Dunia yang Terpercaya
Dalam Membangun Kemandirian
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nilai budaya kami

JUJUR
Jujur adalah lurusnya hati, tidak suka berbohong, tidak suka berbuat

curang, melakukan dengan tulus-ikhlas.Salah satu tokoh dunia yang

menjadikan jujur sebagaisikap hidupadalahRasulullah Saw dengansifat

beliauyang shidiq,amanah, fathanahdan tabligh.

TANGGUNG JAWAB
Tanggung jawab adalah menerima dan menanggung kewajiban yang

dibebankan kepada dirinya dengan penuh kesadaran dan sukacita demi

tertunaikannya amanah diri maupun kolektif. Dicirikan dengan tidak suka

mencari kesalahan orang lain apalagi menyalahkan orang lain atau dalam pepatah

disebutsuka mencari kambing hitam.

KERJA SAMA

Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk

mencapai tujuan bersama dengan cara saling mendukung dan

bersinergisatu sama lain.

CEPAT

Cepat adalah bersegera, tanggap, tangkas dan selalu menjadi yang pertama.

Di mana waktu tak akan kembali. Perubahan adalah kepastian yang menuntut

setiap orang atau organisasi cepat melakukan perubahan agar dapat terus

bertahan dan berkiprah dalam berbagai kesempatan yang Allah SWT berikan.

PEDULI

Peduli adalah kesadaran untuk memperhatikan kebutuhan dan kemampuan

diri akan tuntunan,biaya, lingkungan,budaya dan tuntunan hidup.
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kode etik & misi kami

MENJADI LEMBAGA
KELAS DUNIA YANG TERPERCAYA 

DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN

KODE ETIK

Kami menjalankan Tata Kelola Kelembagaan yang baik, yaitu: 

Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Profesional, Kewajaran lalu

menjadikannya fondasi dalam membangun lembaga.

Di mana pendayagunaan program, kemitraan strategis, riset dan pengembangan,

pembangunan kapasitas, serta kerjasama nasional, regional, dan global akan 

menjadi pilar penopang untuk terwujudnya visi lembaga.

MISI

Mendayagunakan program kegawatdaruratan, recovery, dan pemberdayaan dalam

meningkatkan kualitas hidup dan membangun kemandirian.

Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media,

dunia akademis (academia), dan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization - CSO)

lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut lembaga.

Melakukan kegiatan studi, riset, pengembangan, dan pembangunan kapasitas yang relevan

bagi peningkatan efektifitas peran Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization - CSO).

Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum kerjasama,

dan program sosial-kemanusiaan penting lainnya di level nasional, regional dan global.

#solusipeduli pkpu.org
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prinsip kami

Prinsip kami adalah mengedepankan:

Hasil yang Terukur

Partisipatif - Kolaboratif

Keberlanjutan Proses
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hasil yang terukur

Berorientasi pada hasil yang terukur,

seperti menjadikan Sustainable Development Goals atau 

SDGs sebagai indikator yang akan dicapai dalam

membangun kemandirian.

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan

perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang 

berkelanjutan.

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan 

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan

berkelanjutan.

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk 

semua usia. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan

dampaknya.Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta

mendorong kesempatan belajar seumur hidup

bagi semua orang.

Tujuan 14 - Ekosistem laut

Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan

secara berkelanjutan.

Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua

perempuan.

Tujuan 15 - Ekosistem daratan

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi

gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan

kepunahan keanekaragaman hayati.Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau,

bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan 

Menghidupkan kembali kemitraan global demi 

pembangunan berkelanjutan.Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan

inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan

yang layak untuk semua.

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur Membangun

infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi

berkelanjutan dan mendorong inovasi.
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partisipatif-kolaboratif

masyarakat

akademisi pemerintah

organisasi

masyarakat 

sipil

sektor

swasta

Menjalankan program-program kemandirian secara partisipatif – kolaboratif.

Demi mewujudkan solusi peduli, kami tidak bekerja sendiri, 

kami bersinergi dengan berbagai pihak.
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keberlanjutan proses

Keberlanjutan proses yang dimaksudadalah

membangun sistem yang akan membantu masyarakat dalam

memanfaatkansumber daya yang ada.

Dengan bekal tersebut, masyarakat akan mampu 

melakukan aksi untuk memberdayakan diri mereka.

Proses ini akan terus berlanjut, sehingga kemandirian dapat terwujud.
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wilayah program kami

PKPU Human Initiative memiliki 13 kantor cabang dan melakukan berbagai

program di beberapa provinsi yang tersebar di Indonesia.

Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu,

Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB.
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wilayah program kami

PKPU Human Initiative bergerak secara global. Selain berkontribusi untuk

Indonesia, kami juga berkontribusi untuk dunia internasional.

Kami memiliki kantor cabang di Korea Selatan, 11 representatif yang tersebar

di beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Jerman, Australia, Jepang, 

Malaysia, Singapura, Qatar, Taiwan, Turki, dan Uni Emirat Arab, serta melakukan 

berbagai program di Palestina, Suriah, Somalia, dan Myanmar.
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yang kami lakukan?

Solutive
Problem Solver & Diplomatic Solution

Universal
Local & Global Support

Care
Responsive & Initiative

Empowerment
Upgrading Skills & Build Autonomy

Disaster
Rescue, Risk Reduction & Restore

Children

Education & Psychological Support

PKPU Human Initiative memiliki tiga sikap yang menjadi penggerak lembaga yaitu:

nilai-nilai Islam, semangat kepedulian, keselarasan universal

Islam sebagai dasar pada setiap aktivitas, dan membawa nilai-nilai kebaikan di dalamnya.

Semangat untuk  berbagi dan peduli, memecahkan masalah serta menghadirkan solusi. Keselarasan 

tanpa memandang bulu, dan penyampaian pesan dengan bahasa universal.

Positioning PKPU Human Initiative adalah sebagai NGO Sosial Kemanusiaan

Level Dunia dari Indonesia

• NGO yang memiliki reputasi dunia dengan karakter positif masyarakat timur (Indonesia).

• Menguasai dengan baik permasalahan sekaligus rancangan solusi dari problematika

masyarakat miskin di negara berkembang, khususnya Asia, lebih khusus lagi Indonesia.

• Berupaya sungguh-sungguh untuk hadir dan menunjukkan kiprahnya di 2 wilayah

dengan kondisi diametral :

– Wilayah di mana terjadi penumpukan aset/kekayaan Funding

– Wilayah di mana terjadi penumpukan kemiskinan Distribusi

• Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak manapun atas dasar misi

dan nilai-nilai lembaga.

• Independen, Rahmatan Lil alamin.

#solusipeduli pkpu.org
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program kami

PKPU Human Initiative memiliki tiga sektor unggulan, yaitu:

Initiative for Empowerment

adalah sejumlah program pemberdayaan yang dilaksanakan

di tingkat individu, keluarga, dan lingkungan berdasarkan potensi masyarakat

dan potensi wilayah program. Hal tersebut dilakukan untuk membangun

keswadayaan masyarakat dan kualitas hidup serta kesejahteraan yang 

berkelanjutan.

Initiative for Disaster

adalah sejumlah program yang bertujuan mengurangi dampak bencana 

melaluipemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat

untuk mengenalipotensi bencana dan membuat persiapan 

menghadapi bencana. Selain tindakan preventif,

PKPU Human Initiative juga menyiapkan tim

yang akan dikerahkan jika terjadi bencana.

Initiative for Children

adalah sejumlah program yang bertujuan meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan anak-anak, baik yatim maupun dhuafa. 

Program-program tersebut meliputibeasiswa pendidikan,

pemenuhan perlengkapan sekolahseperti tas dan alat tulis, 

pemenuhan perlengkapan beribadah, pelatihan keterampilan,

dan sebagainya.
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langkah kami

LANGKAH MENUJU PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

Pengembangan

Infrastruktur

Pengembangan

Sistem & Kelembagaan

Pengembangan

Kapasitas Masyarakat

Pemenuhan

Kebutuhan Dasar

Langkah yang pertama kali kami lakukan untuk masyarakat adalah

pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian mengembangkan kapasitasmasyarakat, 

mengembangkan sistemdan kelembagaan, serta mengembangkan infrastruktur.

Keempat langkah tersebut akan meningkatkan kualitas hidup,

sehingga masyarakat mampu mencapai kemandirian.
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target kami

Agung Notowiguno (President PKPU Human Initiative) bersama Retno L. P. Marsudi (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia)

bersama para siswa, setelah meresmikan sekolah di Sittwe, Rakhine State, Myanmar.

Yang menjadi target utama PKPU Human Initiative dalam menjalankan program

adalah mengembangkan pengelolaan aset masyarakat yang berkelanjutan. Aset atau 

modal tersebut adalah manusia, sosial, finansial, dan infrastuktur.

DONOR &
BENEFICIARIES

• Target donor :

Target donor untuk ritel dan non ritel,

agar tidak tergantung donor besar sehingga

rentan terjadi masalah jika terjadiperubahan eksternal.

• Target beneficiaries :

Memprioritaskan kelompok rentan

dan atau kelompok prospektif menuju kemandirian.
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galeri kami

Aktivitas program untuk anak-anak.

Anak-anakadalah inspirasi bagi kami

untuk menerapkan kejujuran dalam melayani masyarakat.

Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tak sekadar peduli, kami juga mengupayakan solusi agar

kemandirian dan kesejahteraan dapat terwujud.

Program bantuan kemanusiaan di luar negeri.

Menjaga kepercayaan dalam berkolaborasi

hingga melakukan diplomasi merupakan strategi kami untuk 

mencapai visi.

Proses evakuasi dan distribusi bantuan

untuk masyarakat terdampak bencana. Kami

terus bergerak menerjang hambatan, berjuang

untuk menghadirkan senyuman.

Distribusi qurban untuk dalam dan luar negeri.

Berbagikepada saudara yang membutuhkan adalah

bentuk nyata dari kepedulian.
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testimoni tentang kami

IndosatOoredoo

Program tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan Corporate

Social Responsibility (CSR) adalah manifestasi komitmen Indosat untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam program kepedulian sosial

kami, tertanam cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi,

serta membina hubungan baik dengan seluruh masyarakat di wilayah

operasional Indosat saat ini dandi masamendatang.

Program CSR kami terdiri atas 3 pilar yaitu: Pemberdayaan Perempuan,Edukasi

dan Inovasi serta Mobil Klinik Indosat sebagai landasan dari ketiga pilar

tersebut, yang telah beroperasi sejak tahun 2007. Bekerja sama dengan mitra,

salah satunya PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), Mobil Klinik Indosat

memberikan layanan kesehatan gratis berupa pemeriksaan kesehatan dan

pengobatan, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta

pemberian makanan sehat untuk anak-anak. Selain itu Mobil Klinik Indosat juga

membantu penanganan pasca bencana (tanggap bencana) di berbagai

wilayah di Indonesia.

Hinggasaat ini,Mobil Klinik Indosat telah melayani lebih dari 650.000penerima

manfaat, khususnya ibu dan anak. Kerja sama yang terjalin bersama PKPU,

memperkokoh posisi Indosat sebagai perusahaan yang mendorong

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat guna menciptakan generasi

penerusbangsayang sehatdan cerdas.

Kami memberikan apresiasi yang besar bagi para relawan PKPU yang telah

bekerja secara aktif dan tak kenal lelah untuk memberikan layanan serta

mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat. Maju terus PKPU. Semoga

kerja keras, semangat juang, jiwa sosial yang tinggi, serta ketulusan dalam

menjalankan aksi kemanusiaan dapat terus dipertahankan dan menjadi

inspirasikami untuk terus berusaha memberikan manfaatbagi masyarakat.

Alexander Rusli,President Director& CEO PT Indosat Ooredoo

Johnsonand Johnson

PKPU cukup responsif. Saya berharap PKPU tetap menjadi NGO yang

integritinya dihormati di Indonesia. Pertahankan prestasi itu, karena banyak

NGO yang sembarangan. Semoga PKPU tetappada jalurnya. Saya bangga bisa

bekerjasamadengan PKPU.

SoerjoWinarto,Direktur SupplyChain PTJohnson& Johnson Indonesia
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testimoni tentang kami

Crispy Ikan

Selain jaringannya luas, PKPU merupakan lembaga kemanusianyang memiliki

program-program yang dapat disesuaikan dengan kondisi donatur. Kami

merasa senang bekerja sama dengan PKPU karena cepat merespon dan

menanggapi kebutuhanmasyarakat. SDM PKPU ramah dan tidak memaksakan.

PKPU hadir dalam sebuah solusi peduli, tampil menjadi salah satu lembaga

kemanusian yang profesionalmenghadapi perubahan zaman.

Faris Budi, Co-owner Crispy Ikan

Black &Veatch

PKPU punya peran amat penting bagi kehidupan bersosial kedua arah, yaitu

bagi pemberi bantuan dan bagi penerima bantuan. Di sisi pemberi, PKPU

memberikan kemudahan bagi tiap orang untuk beramal, bersedekah, atau

memberi bantuan atas bencana dan seterusnya. Di sisi penerima tentu saja

PKPU juga berperan penting karena menyediakan akses agar bantuan sampai

kepadayang membutuhkan.

Network luas, profesionalisme dan keikhlasan tim PKPU adalah modal penting

danpembeda PKPU bagi lembaga-lembagasosial lainnya.

Saya pribadi merasa amat terbantu dengan kehadiranPKPU. PKPU mempunyai

kontribusipenting bagi perwujudan kemakmuran bangsa ini.

Roy Daroyni,

Indonesia

Business Development Director (Oil & Gas) Black & Veatch
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mitra kami

Mitra Dalam Negeri

Mitra Luar Negeri

#solusipeduli pkpu.org
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hubungi kami

KANTOR PUSAT

Jl. Raya Condet No. 27 G, Batu Ampar Jakarta Timur 13520

(021) 87780015 PKPU Human Initiative @pkpu_hi

087782662667 PKPU Human Initiative @pkpu_hi

KANTOR CABANG | INDONESIA

PKPU Human Initiative Aceh

Jalan Banda Aceh-Medan,Lr. Reformasi, Desa Santan

Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar  23371

Telp. (0651) 7315716

PKPU Human Initiative Jawa Tengah

Jalan Setiabudi No. 70, Semarang 50269

Telp. (024) 7477405

PKPU Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Prof. Dr. Sardjito No.4, Jetis Pasiraman

Kel. Cokrodiningrat, Kec. Jetis, Yogyakarta 55233

Telp. (0274) 555041

PKPU Human Initiative Sumatera Utara

Jalan Setia Budi No. 272 B, Kel. Tanjung Sari

Kec. Medan Selayang, Medan 20132

Telp. (061) 8229273

PKPU Human Initiative JawaTimur

Jalan Ngagel Jaya Utara No.66, Kel. PucangSewu

Kec. Gubeng, Surabaya 60283

Telp. (031) 5023995

PKPU Human Initiative Sumatera Barat

Jalan By Pass No. 16 B, Kel. Pasar Ambacang

Kec. Kuranji, Padang 25152

Telp. (0751) 779260

PKPU Human Initiative Kalimantan Timur

Jalan Soekarno Hatta KM 2 No.12

Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, 76125

Telp. (0542) 739500

PKPU Human Initiative Bukittinggi

Jalan Prof. Dr. Hamka No. 24, Gurun Panjang

Bukittinggi 26117

Telp. (0752) 624414

PKPU Human Initiative Sulawesi Selatan

Jalan Tamalate 1 No. 3, Kel. Bonto Makkio

Kec. Rappocini, Makassar 90222

Telp. (0411) 886033

PKPU Human Initiative Riau

Jalan Paus Ujung No. 1 B, Simpang Arifin Ahmad 

Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai 

Pekanbaru 28282

Telp. (0761) 8416191 PKPU Human Initiative Maluku

Jalan Kebun Cengkeh Komp. BTN Manusela

Blok B/5-6, Lt. 2, Desa Batu Merah

Kec. Sirimau, Ambon 97128

Telp. (0911) 3827345

PKPU Human Initiative Bengkulu

Jalan Merapi Raya No. 92, Kel. Panorama

Kec. Singaran Pati, Bengkulu 38226

Telp. (0736) 26425

PKPU Human Initiative Jawa Barat

Jalan Cikutra No.138, Bandung 40124

Telp. (022) 7100035

KANTOR CABANG | LUAR
NEGERI

PKPU Human Initiative Korea Selatan

Busan Indonesia Center 3rd Floor 1900 Geumgok-dong

Buk-gu, Busan

Telp. +8210 4996 9061
REPRESENTATIF

Amerika, Arab Saudi, Jerman, Australia, Jepang

Malaysia, Singapura, Qatar, Taiwan, Turki, dan Uni Emirat Arab.
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