
BUDI SUSILO 
Aktivis Sosial Masyarakat – LSM 

PROFIL 

Sekitar 22 tahun sebagai aktivis social, 
saya bekerja dengan organisasi 
masyarakat sipil (berbasis komunitas dan 
berbasis agama) untuk pengembangan 
masyarakat dan penguatan demokrasi di 
tingkat akar rumput di beberapa provinsi 
dan kabupaten di Indonesia.  

Selama lebih dari 7 tahun, saya 
mengembangkan pola kolaborasi dengan 
pemerintah dan perusahaan di program 
tata kelola yang baik dan kemitraan 
multi-stakeholder dalam pembangunan 
berkelanjutan untuk kehidupan yang 
layak di masa depan.  

Pada saat yang sama, secara otodidak, 
saya belajar tentang manajemen 
organisasi nirlaba untuk memberikan 
pengembangan kapasitas bagi organisasi 
masyarakat sipil melalui penilaian 
organisasi, pelatihan, dan konsultasi 
dengan tema perencanaan strategis, 
mobilisasi sumber daya, pengembangan 
kapasitas SDM dan monitoring-evaluasi-
pembelajaran untuk organisasi 
masyarakat sipil.  

KONTAK 

TELEPON: 
+62 812 298 27681

EMAIL: 
budikadisobo@gmail.com and 
yosepsusilo78@gmail.com  

KURSUS 

Summer School in Scholss Wendgräben, Education Center of Konrad 
Adenauer Foundation, Magdeburg, Saxony Anhalt, German. 
2002 
Democratic Governance in the 21st Century 

Course in Educational Centre of Konrad Adenauer Stiftung Schloss Eichhols, 
Wesseling – Koln, German 
2010 
Organize Civic Education Successfully for partner of Konrad Adenauer Stiftung 
(KAS) in South East Asia 

PENGALAMAN KERJA 

Kepala Direktorat Implementasi dan Networking di Yayasan Penabulu, 
Jakarta (2014 – sekarang) 
Bertanggung jawab dalam mengelola direktorat untuk pelaksanaan 
kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan program 
dan jaringan kerja dengan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil, 
Pemerintah, Donor, Universitas, dan Corporate Social Responsibility (CSR).  

Ketua Yayasan SATUNAMA, Yogyakarta (2011-2014) 
Memimpin organisasi dalam pengelolaan program, sumber daya manusia, 
keuangan, dan menjalin relasi dengan mitra dan donor.  

Fasilitator-Consultant-Evaluator untuk Popular – Democratic Education dan 
Organizational Development (1999 – sekarang) 
Mengembangkan program Pendidikan Kewargaan dan Good Governance 
melalui pengembangan modul pelatihan bagi pengembangan organisasi 
(seperti perencanaan organisasi, resource mobilization, pengelolaan 
SDM, evaluasi proyek dan fund raising).   

Pekerja Sosial di Komisi Sosial dan Ekonomi – Keuskupan Surabaya, Jawa 
Timur dan karya sosial dari Suster Carolus Borromeus di Yogyakarta (1995-
1999) 
Community organizer (CO) untuk kelompok (komunitas) yang rentan di 
beberapa wilayah pedesaan/kampung (kota) melalui pengembangan 
kelommpok usaha kecil dan pendidikan non formal.   
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