
Contact Us :

Email  :  info@yiim.or.id 
Website  :  www.yiim.or.id

Address :  Grand Wijaya Centre Blok F/62B Jakarta Sela-
tan, 12160
Phonne :  (021) 7229-247

3. Sosial kemanusiaan dan sosial keagamaan

Terkait dengan program sosial kemanusiaan dan sosial keag-
amaan, secara garis besar kegiatan YIIM dapat dikategorikan 
sebagai berikut : 

A. Pembangunan dan renovasi rumah ibadah
    Bantuan renovasi Masjid Jami Kurnia di Wanasari, Kabupat-
en Garut, Jawa Barat  
    Bantuan Renovasi Masjid Al-Ikhlas, Kabupaten Ciamis, Jawa 
Barat 
    Bantuan Renovasi Gereja HKBP Lontung Resort Tomot, Pu-
lau Samosir, Sumatera Utara 
   Bantuan Renovasi Pura Pedaleman Giri Kendeng, Kecama-
tan Somagede, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

B. Bantuan peralatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan 
pencegahan gizi buruk serta stunting bekerjasama dengan 
Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dan Posyandu serta 
para kader pos gizi di lingkungan Kecamatan Kebayoran Baru. 

C. Bantuan penanggulangan Bencana Alam dan Penyakit Pan-
demi 

YIIM selaku komponen bangsa juga memiliki kepedulian ting-
gi terhadap bencana alam, salah satunya melalui penyaluran 
bantuan bencana alam diantaranya: 

Sementara itu, untuk penanggulangan penyakit pandemi 
Covid 19 (virus corona), YIIM berperan serta aktif dalam pen-
yaluran beragam bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) 
untuk tenaga medis di rumah sakit rujukan, masker kain un-
tuk masyarakat terdampak, bantuan pangan dan kebutuhan 
pokok, serta kuota internet untuk guru swasta dan honorer 
menjalankan aktivitas mengajar online dan alat tulis serta 
buku bacaan untuk para siswa dari kalangan tidak mampu 
yang terdampak virus corona.

4. Pelestarian Lingkungan Hidup 

Lingkungan yang lestari dan hijau adalah merupakan bagian 
dari program unggulan YIIM. Berikut adalah beberapa pro-
gram YIIM dibidang lingkungan :

Bantuan terhadap korban bencana Tsunami Donggala – 
Palu
Bantuan 10 unit hunian sementara (HUNTARA) korban 
gempa dan tsunami, Dolo, Poso.
Bantuan kebutuhan pokok untuk korban banjir diKelura-
han Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Demikian profil dari Yayasan Inspirasi Indonesia Memban-
gun (YIIM), kami terbuka terhadap setiap bentuk dukungan 
dan bantuan yang selaras dan senafas  dengan tujuan serta 
visi dan misi YIIM.
Bantuan dalam bentuk donasi dapat dikirimkan melalui rek-
ening YIIM: 

Bantuan dan Donasi :
Setiap Donasi yang anda berikan, akan digunakan untuk 
membantu mereka yang membutuhkan bantuan melalui 
kegiatan YIIM dalam Bidang : Pemberdayaan Masyarakat 
Perkotaan dan Pedesaan, Pendidikan, Sosial kemanusiaan 
dan Sosial Keagamaan, Pelestarian Lingkungan Hidup 
Donasi ditransfer ke:
Bank Mandiri
a/n Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun
No Rekening : 1260000112275
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Penanaman terumbu karang di Pulau Tunda 
Penanaman pohon bakau di Muara Gembong 
Penanaman Pohon Alpukat di  bantaran kali Citarum Band-
ung 
Penghijauan bantaran kali Ciliwung



Salam Inspirasi!
Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau disingkat YIIM 
adalah lembaga nirlaba yang didirikan berdasarkan Surat Kepu-
tusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor: 
AHU-3042.AH.01.04.Tahun 2014, tertanggal 06 Juni 2014. 

YIIM mengemban amanah untuk menghimpun, mengelola dan 
mendayagunakan dana sosial dan didedikasikan untuk mem-
bangun kemandirian masyarakat dengan inspirasi kepedulian, 
toleransi dan nilai – nilai ekonomi. 
Yayasan ini bersifat independen, mandiri dan tidak berpihak 
pada kepentingan kelompok tertentu dengan semangat peng-
abdian masyarakat. 

Dalam aktivitas program, Yayasan Inspirasi Indonesia Mem-
bangun bekerja sama dengan masyarakat luas melalui peng-
himpunan dana sosial dan sumbangan masyarakat yang tidak 
mengikat dan sumber dana lainnya salah satunya sumbangan 
melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan  (Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

YIIM dalam menjalankan program didukung oleh banyak pihak 
diantaranya penerima manfaat program YIIM, jaringan relawan 
dari seluruh Indonesia, media, donatur serta lembaga-lem-
baga lainnya baik pemerintah maupun swasta yang memiliki 
kepedulian terhadap pemajuan pembangunan Indonesia. 

Sebagai sebuah organisasi nirlaba, YIIM dikelola dengan 
management yang profesional dan se-
cara rutin pada 

setiap tahun tutup buku anggaran program selalu dilakukan 
audit menyeluruh oleh auditor yang kredibel dan akuntabel 
melalui penunjukkan yang transparan dan bebas kepentingan 
sesuai standar auditor publik. 

Visi :

Menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat dalam mewu-
judkan nilai-nilai kepedulian dan keberpihakan.

Misi : 

1. Mewujudkan komunitas masyarakat berdaya berbasis kear-
ifan lokal, yang punya daya kreatif, inovatif, mandiri dan punya 
etos kerja yang tinggi.
2. Menciptakan generasi baru yang kreatif, berkarakter, dan ber-
jiwa pemimpin masa depan.
3. Bertekad mendampingi dan mengantarkan kelompok mas-
yarakat miskin menjadi masyarakat berdaya berbasis sumber-
daya lokal.
4. Mentransformasi nilai-nilai kerelawanan untuk menciptakan 
kepemimpinan lokal sebagai agen perubahan masyarakat.

Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) adalah sebuah 
organisasi nirlaba yang memiliki kerangka kerja sesuai dengan 
spirit yang tercantum dalam Agenda Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai 
kesepakatan pembangunan global, yaitu :
Tujuan Pertama  : Menghapus Kemiskinan 
Tujuan Kedua  : Mengakhiri Kelaparan 
Tujuan Ketiga : Kesehatan Masyarakat 
Tujuan Keempat : Pendidikan yang berkualitas 
Tujuan Kelima  : Kesetaraan Gender 
Tujuan Keenam : Mendukung Pekerjaan Layak dan Pertum-
buhan Ekonomi
Tujuan Kesepuluh : Mengurangi Ketimpangan  

Dalam menjalankan programnya, YIIM memiliki empat program 
unggulan yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat 
Program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan YIIM 
selaras dengan tujuan SDGs 

YIIM memiliki fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat den-
gan prioritas penerima manfaat terdiri dari masyarakat kurang 
mampu (miskin), pekerja serabutan, mantan warga binaan lem-
baga pemasyarakatan, ibu-ibu rumah tangga yang mengalami 
kesulitan ekonomi, kelompok difabel dan penerima manfaat 
lainnya yang memenuhi kriteria sesuai dengan visi dan
misi YIIM. 

YIIM mengembangkan beberapa program pemberdayaan 
ekonomi yaitu :

A. Pelatihan Wirausaha Barista Kopi 
B. Pelatihan Wirausaha Barberman
C. Pelatihan Wirausaha Memasak Kue dan Aneka Snack (Baking 
Class)
D. Pelatihan Wirausaha Service dan Cuci AC (Air Conditioner)
E. Pelatihan Wirausaha Sablon Pakaian

2. Pendidikan

YIIM memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa Univer-
sitas Indonesia, Universitas KH. Bahaudin Mudhary di Madura, 
Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Politeknik Perkebunan  LPP 
Yogyakarta. 

Selain memberikan bantuan beasiswa, YIIM juga memiliki 
kepedulian terhadap peningkatan literasi (membaca) khususnya 
untuk Sekolah Dasar di daerah pelosok. Dua tahun terakhir, YIIM 
telah membangun perpustakaan di 14 (empat belas) Sekolah 
Dasar di Sumatera dari Provinsi Aceh hingga Lampung, kemu-
dian berturut-turut di Jawa yaitu di Jember, Magetan dan Kediri 
dan sekolah dasar di Kalimantan dan Sulawesi. 

YIIM juga memberikan bantuan buku bacaan untuk mengisi per-
pusatakaan tersebut. 

PROFIL YIIM

VISI DAN MISI YIIM

PROGRAM KERJA
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