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Kembali kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Yayasan Usaha Mulia 
(YUM) telah melewati tahun 2017 dengan baik disertai dengan tantangan-
tantangan baru untuk dikerjakan. 

Salah satu pencapaian yang dapat kami garis bawahi antara lain selesainya proyek 
Pertanian yang Berkesinambungan yang dibiayai oleh German Federal Ministry for 
Economic Cooperation and Development (BMZ) dan Susila Dharma Jerman. Wujud 
nyata dari proyek ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam hal mendapatkan 
nutrisi yang sehat yaitu dengan adanya kebun rumah berisi sayuran organik, yang 
secara aktif diikuti sekitar 500 rumah di kawasan Bukit Batu. 

Tidak lupa kami garis bawahi juga adalah kerjasama YUM dengan donor-donor 
yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, antara lain dengan berbagai 
asosiasi Susila Dharma (sejak tahun 1970an), Japan National Council for Social 
Welfare (JNCSW) sejak 2005, kemudian dengan German Federal Ministry for 
Economic Cooperation and Development (BMZ) sejak 2007 dan juga ada Priscilla 
Hall Memorial Foundation sejak tahun 2008. Tentunya semua itu tidak dapat lepas 
dari reputasi YUM selama ini yang telah mendapat tempat di dunia internasional 
dalam hal pekerjaan social. 

Seperti tahun sebelumnya, selain mencari donor-donor baru, YUM juga fokus pada 
Social Enterprise untuk mencapai kesinambungan dalam hal keuangan. Tahun 2017 
adalah tahun dimulainya beberapa unit-unit usaha baru di YUM, yaitu Yoga Retreat 
di Cipanas dan pembukaan YUM Shop Di KM 30 jalan Raya Tjilik Riwut Kalimantan. 
  
Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para 
Donor, Mitra, Institusi, Anggota Dewan, Staf dan Relawan kami yang berdedikasi 
dan telah berkontribusi pada semua keberhasilan yang telah dicapai oleh YUM. 

Kesuksesan lain telah menunggu didepan, mari kita sama-sama melanjutkan 
momentum yang sudah terbentuk dan menjaganya agar tetap bergulir. Saya yakin 
kita sama-sama percaya bahwa YUM akan menjadi lebih baik lagi di masa depan 
dan kontribusi positif tetap menjadi reputasi YUM dalam pengembangan 
masyarakat di Indonesia.

SEKAPUR SIRIH DARI KETUA

Purnama Widjajakusumah 
Ketua
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VISI 
KAMI

MISI 
KAMI

untuk memperbaiki kualitas hidup 
masyarakat miskin indonesia

bekerja sama dengan masyarakat, 
dalam menyediakan sarana yang 

menyeluruh dan berkelanjutan, di 
bidang kesehatan, pendidikan dan 

pengembangan masyarakat

nilai-
nilai 
kami

kesetaraan
pelayanan	yang	setara	untuk	semua	orang	tanpa	memandang	agama,	jenis	

kelamin,	umur,	ras,	suku,	ataupun	kondisi	kesehatan

keikutsertaan

keberlanjutan

pendekatan menyeluruh

transparansi

atas azas ketuhanan

keikutsertaan	masyarakat	lokal	dalam	pekerjaan	kami	untuk	memas5kan	agar	
solusi-solusi	yang	efek5f	dapat	teriden5fikasi	dan	diterapkan	secara	baik

perubahan	yang	berkelanjutan,	untuk	memberikan	manfaat	yang	
berkesinambungan	bagi	masyarakat

mengakui	keterkaitan	isu-isu	seputar	kemiskinan

bertanggung	jawab	atas	penggunaan	seluruh	dana	secara	efek5f	dan	
berkomunikasi	secara	efek5f	dan	terbuka	dengan	segala	pihak

kami	adalah	organisasi	non-agama	tetapi	mengakui	adanya	rahmat	dan	
kemurahan	Tuhan	dalam	kehidupan	manusia
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PROYEK KAMI Proyek	Pendidikan	
Pusat	Perpustakaan	dan	Sumber	Daya	
Proyek	Sponsor	Anak	
Pela5han	Kejuruan	

Proyek	Kesehatan	
Pendidikan	Kesehatan	Masyarakat	
Proyek	Peningkatan	Gizi	
Air	Bersih	&	Sanitasi	

Proyek	Pengembangan	Masyarakat	
Pertanian	Berkelanjutan

Proyek	Pendidikan	
Proyek	Sponsor	Anak

Proyek	Pendidikan	
Perpustakaan	Komunitas	
Pendidikan	Anak	Usia	Dini	(PAUD)	
Perpustakaan	Mainan	
Pusat	Pela5han	Kejuruan	
Proyek	Sponsor	Anak	
Program	Kesejahteraan	Anak	dan	Keluarga	

Proyek	Kesehatan	
Pendidikan	Kesehatan	Masyarakat	
Malnutrisi	dan	Kurang	Gizi	
Posyandu	Lansia	

Proyek	Pengembangan	Masyarakat	
Desa	YUM	Cipanas	
Pertanian	Organik

Kalimantan Tengah

Jawa Barat



DAMPAK SOSIAL 2017
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15,700
PENERIMA MANFAAT LANGSUNG 

YANG TERBANTU, termasuk:

1,352 pemuda dan perempuan 

mengikuti pelatihan formal keterampilan 
dan kewirausahaan di Pusat Pelatihan 

Ketrampilan YUM di provinsi Kalimantan 
Tengah dan Jawa Barat.

2,043 mendapat manfaat dari buku-buku 

yang didistribusikan ke-7 sekolah yang 
tidak memiliki ruang perpustakaan 

khusus di provinsi Jawa Barat

5,900 anggota keluarga
yang telah meningkatkan gizi mereka berkat 
sayuran organik yang dibudidayakan di 

pekarangan sendiri serta pelatihan mengenai 
nutrisi  di provinsi Kalimantan Tengah

465

anak usia 6 - 13 tahun

mendapat obat cacing di 

puskesmas di provinsi 
Jawa Barat

INFEKSI CACING PARASIT  
dapat mengganggu status 

nutrisi dan mereka yang 
tinggal dalam kemiskinan 
adalah yang paling rentan 

LEBIH DARI 1 DARI 3 
anak di Indonesia 

terhambat 
pertumbuhannya atau 
mengalami stunting

PEKERJAAN DENGAN 
UPAH LEBIH TINGGI 
merupakan satu cara 

ampuh untuk keluar dari 
jurang kemiskinan

TINGKAT MELEK HURUF 
YANG LEBIH TINGGI  
diasosiasikan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi dan tingkat 

pengangguran yang rendah

anak usia 2 - 5 tahun



Photo by Hauritsa

PROYEK 
CIPANAS, 
JAWA BARAT

Photo by Yongki Sunarta
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DESA YUM CIPANAS

Pada	 tahun	 1976,	 YUM	 mulai	 bekerja	 di	 daerah	 Cipanas,	 Jawa	
Barat	 dengan	 menjalankan	 klinik	 tuberkulosis	 dan	 membuka	
sebuah	 panti	 asuhan.	 Namun,	 sekarang	 sudah	 hampir	 10	 tahun	
berlalu	 sejak	Desa	 YUM	Cipanas	 berubah	menjadi	 pusat	 kegiatan	
masyarakat,	dan	menjalankan	10	proyek	yang	berbeda	untuk	lebih	
dari	 3.800	 penerima	manfaat,	mulai	 dari	 bayi	 hingga	 usia	 lansia.	
Berikut	rangkumannya:

6

2,043

375

250

155

554

256

163

45

28

siswa di 6 sekolah 
menikmati program 
pengantaran buku-buku 
ke sekolah mereka

pemuda yang 
menerima pelatihan 
ketrampilan gratis

bayi dan anak dibawah 
usia 5 tahun yang 
mengikuti program 
kesehatan & nutrisi

anak umur 6-14 tahun 
yang mengikuti program 
tutorial setelah pulang 
sekolah

anggota 
perpusatakaan 
yang aktif

anak yang disponsori 
oleh donor untuk 
melanjutkan 
pendidikan mereka

lansia yang 
menerima program 
kesehatan bulanan

jumlah murid di 
PAUD

anak magang dari 
sekolah pertanian 
maupun dari 
universitas yang 
melakukan PKL



9

PERTANIAN ORGANIK

7

Tahun 2017 menandai fase baru untuk pertanian ini dengan kegiatan 

dan perkembangan berikut: 

Melalui	 pemasaran	 online-nya	 yang	 sudah	 berjalan,	 Pertanian	
Organik	 di	 Cipanas	memasok	 sayuran	 ke	 pelanggan	 individual	
dan	 ke	 lebih	 banyak	 pengecer.	 SeOap	 bulan,	 170	 kotak	 sayur	
diantarkan	 ke	 rumah-rumah	 di	 Jakarta	 dan	 1.200	 kg	 sayuran	
diantar	ke	berbagai	restoran	dan	pengecer	sayur-mayur.		

Peningkatan penjualan ke pengecer karena kerjasama yang 
berlanjut dengan Burgreens, sebuah restoran vegetarian 
sehat di Jakarta, yang telah membuka outlet baru di 
berbagai lokasi di Jakarta. 

Layanan website terbaru dengan sistem pemesanan online 
yang sudah terpasang sejak bulan Oktober 2017, 
memungkinkan para pelanggan kami maupun pembeli yang 
baru, untuk memesan langsung melalui website. Sistem ini 
juga memungkinkan para pelanggan untuk membeli sayuran 
tambahan, rempah-rempah dan beras organik. 

Dengan peningkatan pasar urban akan produk sehat, 
pertanian organik YUM saat ini juga menyediakan kompos 
organik, bibit, benih, dan juga tanah yang mengandung 
kompos untuk masyarakat yang ingin mulai menanam 

sayuran mereka sendiri. 

Keseluruhan lahan seluas 6.000 m2 saat ini telah 
dipergunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran 
dimana sebuah rumah kaca (green house) telah selesai 
dibangun untuk menjamin pertumbuhan tanaman mingguan 
tidak terganggu saat musim hujan. 
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TUTORING & REMEDIAL

8

Silviani (dalam gambar) merupakan salah satu contoh dari siswa kami yang 

paling berdedikasi dalam belajar. Orangtuanya hanyalah lulusan SD dan 

tidak dapat membantunya dalam belajar. Sejak kelas 1, ibunya mendaftarkan 

Silviani ke program ini. Dia sudah menjadi pengunjung tetap di 

Perpustakaan Komunitas. Pada awalnya dia sangat senang meminjam buku 

yang banyak gambarnya. Namun yang sangat dia inginkan adalah mampu 

membaca sehingga dia dapat memahami isi ceritanya.   

Saat ini, Silviani sudah duduk di kelas tiga dan mengalami perkembangan 

yang sangat pesat di sekolah. Kemampuan dalam membaca dan 

berhitungnya menunjukkan perkembangan yang baik dan bahkan sekarang 

dia termasuk 10 besar siswa terbaik di sekolah. Bersama Silviani, ada lebih 

dari 30% siswa yang menghadiri program Tutoring & Remedial, yang juga 

masuk 10 siswa terbaik di kelas mereka. 

Di	 Cipanas,	 banyak	 sekolah	 pemerintah	 memiliki	 rasio	 perbandingan	
jumlah	 guru	 dan	 murid	 yang	 cukup	 Onggi,	 dimana	 40	 siswa	 hanya	
diawasi	oleh	1	 guru.	Untuk	para	 siswa	yang	memerlukan	 lebih	banyak	
perhaOan,	 kondisi	 ini	 Odak	 membangun	 lingkungan	 belajar-mengajar	
yang	 kondusif.	Oleh	 karenanya,	 di	 tahun	2014,	 	 program	Tutoring	dan	
Remedial	 diciptakan	 untuk	 membantu	 para	 siswa	 yang	 mengalami	
kesulitan	 belajar	 sendiri.	 Mereka	 menerima	 bantuan	 pembelajaran	
setelah	 sekolah,	 terutama	 dalam	 membaca,	 melakukan	 perhitungan	
dasar	 dan	 mempelajari	 kembali	 pelajaran	 yang	 mereka	 terima	 di	
sekolah.	 SeOap	 tahun,	 sekitar	 200	 siswa	 berparOsipasi	 dalam	 program	
ini.	

Rata-rata	rasio	
jumlah	pelajar	
untuk	1	guru

Jumlah	
murid	di	

tahun	2017

murid	berhasil	
mendapat	nilai	lebih	
bagus	di	buku	rapor

16 256 89%
murid	kelas	6	yang	
berhasil	lulus	ke	
jenjang	SMP

100%



99

Selama tujuh tahun terakhir, YUM terus mempromosikan kebiasaan 

membaca untuk anak-anak yang kurang beruntung di komunitas kami. 

Setiap tahun, perpustakaan memperbarui koleksi buku-bukunya untuk 

menarik sebanyak mungkin pembaca muda. Selain membaca, dibuat 

beberapa kegiatan dalam seminggu untuk menjaga minat anak-anak datang 

ke perpustakaan. 

Di Pusat Pendidikan Anak Usia Dini, para guru memberikan tidak hanya 

keterampilan membaca dan berhitung, tetapi juga menyediakan banyak 

aktivitas fisik di luar ruangan dan berfokus pada pengembangan kolaborasi, 

komunikasi, dan keterampilan memecahkan masalah. 

Pada tahun 2017, YUM juga menerima dana dari Program Bantuan Langsung 

Pemerintah Australia yang mendukung kursus pengasuhan anak, serta 

renovasi perpustakaan dan ruang kelas baru untuk pusat Pendidikan Anak 

Usia Dini.

Sudah	 menjadi	 pengetahuan	 umum	 jika	 Indonesia	 memiliki	
permasalahan	melek	huruf.	 Indonesia	menempaO	peringkat	 ke-60	dari	
61	negara	dalam	 laporan	“Peringkat	Negara	yang	Gemar	Membaca”	di	
tahun	 2016.	 Ditengarai	 bahwa	 perilaku	 suka	membaca	 sangat	 penOng	
untuk	 keberhasilan	 individu	 dalam	 perekonomian	 berbasis	
pengetahuan.	 Berkat	 bantuan	 dari	 The	 Boeing	 Company,	 YUM	 dapat	
melanjutkan	programnya	melalui	Program	Pendidikan	Terpadu.

Foto: Amelia Amadeo

Number	of	books	
borrowed

New	books	
in	2017

New	library	
members	in	2017

Parents	following	
paren5ng	courses

3,671 647 128 43

perpustakaan & pusat 
pendidikan anak usia dini
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Dean Helmi (dalam gambar) mendaftar di kelas bahasa Inggris setelah ia 

menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Lulus dari sekolah kejuruan khusus 

di bidang Perhotelan, impiannya adalah bekerja di luar negeri. 

Sayangnya kemampuan bahasa Inggrisnya tidak cukup baik untuk dapat 

diterima magang di luar Indonesia. Namun, setelah mengikuti kelas 

Bahasa Inggris hanya satu semester di YUM VTC, dia memberanikan 

dirinya untuk mencoba mendaftar lagi lowongan magang di Thailand 

dan pada akhirnya dia dapat berhasil lolos tes ujian masuk!

Saya sangat beruntung memiliki Pusat Pelatihan Kejuruan YUM di 

lingkungan saya. Tutor bahasa Inggris saya sangat ramah dan 

menyampaikan pelajaran dengan baik. Dia tidak hanya mengajar para 

siswa tetapi juga memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu yang 

lebih baik dalam hidup”

Studi	 Bank	 Dunia	 pada	 tahun	 2011	 menunjukkan	 bahwa	 56%	 anak	
muda	 Indonesia	merasa	Odak	terlalu	siap	atau	sama	sekali	Odak	siap	
memasuki	dunia	kerja.	Bagi	kaum	muda	yang	kurang	beruntung	yang	
Onggal	 di	 Cipanas,	melanjutkan	 ke	 pendidikan	 yang	 lebih	 Onggi	 atau	
kursus	 dianggap	 sebagai	 kemustahilan	 karena	 biayanya	 yang	 Onggi.	
Pusat	 PelaOhan	 Kejuruan	 dirancang	 untuk	 tujuan	 ini:	 menyediakan	
keterampilan	 yang	 mempermudah	mengakses	 lapangan	 kerja	 secara	
graOs	bagi	mereka	yang	paling	membutuhkan.

Terima kasih atas dukungan berkelanjutan dari Priscilla Hall Memorial 

Foundation (PHMF) dan donatur GlobalGiving, sehingga 554 siswa 

dapat mengikuti kelas Bahasa Inggris, Komputer, dan Jahit pada tahun 

2017. Banyak siswa telah mendapatkan pekerjaan di Cipanas dan kota-

kota terdekat. Salah satu siswa kami yang lebih senior, Bibah, hanya 

lulus dari sekolah dasar. Ia bergabung dengan kelas Jahit untuk dua 

semester dan sekarang telah berhasil membuka tempat menjahit sendiri. 

Dia sekarang mendapatkan penghasilan yang cukup stabil setiap 

bulannya, yang sangat membantu perekonomian keluarganya.

puSAt pelatihan ketrampilan
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Pada	tahun	2017,	164	siswa	di	Cipanas	disponsori	oleh	berbagai	
organisasi,	sekolah	dan	para	individu,	untuk	dapat	melanjutkan	
pendidikan	 mereka.	 Selain	 di	 Cipanas,	 para	 sponsor	 juga	
membantu	34	siswa	di	Jakarta	dan	10	siswa	di	Kalimantan.	

Maria (dalam gambar, bersama ibunya) telah menerima bantuan 

untuk pendidikannya sejak ia duduk di kelas 7. Saat ini, ia berada di 

tahun ketiga di universitas dan mengambil jurusan Desain 

Komunikasi Visual. Dia dipilih 9 tahun lalu untuk menjadi calon 

penerima bantuan karena dia kehilangan ayahnya ketika dia berusia 

5 tahun, dan ibunya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai 

pendidikan Maria. 

Saat ini, Maria memilih bidang studinya berdasarkan hasratnya: 

menggambar komik Manga jepang. Dia menghabiskan masa kecil 

dan remajanya dengan menggambar, dan hobinya ini mendapat 

dukungan penuh dari ibu dan kakak perempuannya. Maria bermimpi 

suatu saat dapat menerbitkan buku manga-nya sendiri - ditulis dan 

digambar oleh dirinya sendiri. Tetapi sebelum semua itu dapat 

terwujud, dia tahu bahwa dia harus bekerja keras, menemukan 

tempat magang yang baik dan menyelesaikan studinya tepat waktu.

47 82 72 7
Sekolah 

dasar

Sekolah 
Menengah 
Pertama

Sekolah 
Menengah 

Atas
Universitas

beasiswa & pelayanan 
berbasis keluarga
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YUM menyelenggarakan pertemuan bulanan di lima desa untuk ibu 

hamil dan ibu dengan bayi dan balita. Peran utama YUM adalah 

memfasilitasi dan memberikan bantuan untuk anak-anak yang 

mengalami kurang gizi atau gizi buruk. Pada saat yang sama, juga 

disediakan pemeriksaan kesehatan, pemberian suplemen bergizi 

serta informasi kesehatan mengenai gizi dan pola pengasuhan anak. 

Pada tahun 2017, program baru diperkenalkan yakni penyediaan 

obat cacing untuk semua balita yang berpartisipasi dalam program 

ini. Infeksi cacing tambang dapat menyebabkan anemia yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif anak. 

Program perawatan lansia kami kini hadir di dua desa dan didukung 
oleh Dewan Kesejahteraan Sosial Nasional Jepang (the Japan 

National Council of Social Welfare -JNCSW) dan Morningside Care 
Inc. Berkat para donatur kami, YUM dapat memperluas pelayanan ke 

desa kedua, dengan jumlah penerima manfaat hampir 90 lansia 
yang aktif datang ke pertemuan bulanan. Kondisi mereka dimonitor 

melalui pemeriksaan kesehatan rutin. Mereka juga mendapatkan 
pendidikan kesehatan serta suplemen makanan bergizi. Dan yang 

paling penting adalah mereka memiliki kesempatan untuk dapat 
bersosialisasi dan bertemu dengan sesama lansia lainnya.

Terima	 kasih	 untuk	 para	 pendonor	 baru,	 program	 kesehatan	
untuk	 peserta	 lanjut	 usia	 (lansia)	 di	 Cipanas	 telah	mengalami	
peningkatan	peserta,	yang	saat	ini	mencapai	155	lansia	dari	dua	
desa,	dan	adanya	program	baru	pemberian	obat	cacing	ke	lebih	
dari	250	balita	usia	dua	hingga	lima	tahun.

12Foto: Amelia Amadeo

pendidikan kesehatan 
& Program lansia



PROYEK 
BUKIT BATU, 
KALIMANTAN 
TENGAH

Foto: Grace Orange



Hasilnya, penerima manfaat dari program ini secara signifikan dapat 

mengurangi pengeluaran mingguan mereka untuk belanja sayur-mayur 

dan daging di pasar. Hari ini, YUM terus membantu penerima manfaat 

yang memiliki kelebihan produksi sayur-mayur dari kebunnya dalam hal 

pengemasan dan penjualan ke kota terdekat, yakni Palangkaraya. 

Meskipun proyek ini tidak lagi menerima pendanaan dari donor, YUM 

tetap konsisten menyediakan layanan ini tanpa biaya tambahan. YUM 

bekerja dengan hampir 80 penerima manfaat guna mempertahankan 

capaian keberhasilan 6 tahun sebelumnya. 

Ibu Ngasri (dalam gambar) berusia 52 tahun. Dia bergabung dengan 

program kebun rumahan pada tahun 2014. "Teman-teman saya 

bergabung dengan program ini sehingga saya tertarik juga untuk ikut 

serta. Saya sangat senang karena dari hasil kebun rumahan saya dapat 

mendapatkan uang tambahan dan menabungnya. Dan yang terpenting, 

saya bisa mendapatkan sayuran segar kapan saja untuk dapat dikonsumsi 

oleh keluarga saya." Proyek ini telah memberdayakan lebih dari 500 

wanita untuk ikut berkontribusi secara finansial terhadap pendapatan 

rumah tangga dan meningkatkan variasi sayuran yang dipergunakan 

dalam masakan mereka.

14Foto: John Macdonald

kebun 
rumah

500
keluarga yang 

berternak 
ayam

215
keluarga yang 
membangun 
kolam ikan

145
keluarga yang 
ikut program 

penjualan 
sayur

80

Di	 akhir	 jangka	waktu	 6	 tahun,	 proyek	 kebun	 rumah	 di	 Kalimantan	
Tengah	yang	didukung	oleh	Kementerian	Federal	Jerman	untuk	Kerja	
Sama	Ekonomi	dan	Pembangunan	 (the	German	 Federal	Ministry	 for	
Economic	 Coopera<on	 and	 Development	 -	 BMZ)	 dan	 Susila	 Dharma	
Jerman,	telah	berhasil	menunjukkan	bagaimana	pertanian	skala	kecil	
dapat	 memperkuat	 ketahanan	 pangan	 dan	 meningkatkan	 gizi	 serta	
mata	pencaharian	masyarakat	miskin	Indonesia.

pertanian berkelanjutan
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Oleh karenanya, YUM terus menerus melakukan sosialisasi di semua 

sekolah di Bukit Batu untuk mempromosikan kursus tersebut. Sejak 

November 2017, YUM memiliki perjanjian tertulis dengan 5 sekolah 

menengah setempat yang merujuk siswa mereka ke Pusat Pelatihan 

Kejuruan YUM. Selain untuk keperluan di sekolah, pelatihan ini juga 

merupakan cara untuk membekali para siswa yang akan lulus sekolah 

dengan keterampilan-keterampilan penting yang diperlukan di dunia 

kerja, sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. 

Secara keseluruhan, pada tahun 2017, lebih dari 500 anak muda 

mengikuti kursus Bahasa Inggris dan Komputer selama 3 bulan, yang 

terdiri dari:

Kelas Komputer

Kelas Bahasa Inggris

15

Untuk	 sekitar	 2.900	 siswa	 di	 26	 sekolah	 di	 sekitar	 Bukit	 Batu,	
Kalimantan	 Tengah,	 mata	 pelajaran	 bahasa	 Inggris	 dan	 pelaOhan	
Komputer	 bukan	 bagian	 dari	 kurikulum	 mereka.	 Keterampilan	
komputer	 sangat	 penOng	 karena	 semua	 siswa	 sekolah	 menengah	
perlu	 mengetahui	 cara	 menggunakan	 komputer	 untuk	 ujian	 akhir	
mereka,	 seperO	 peraturan	 yang	 ditetapkan	 oleh	 Departemen	
Pendidikan	Nasional.

Untuk pelatihan bahasa Inggris, disediakan 4 level agar para peserta 
dapat memulai belajar bahasa Inggris dari nol hingga ke tingkat lanjutan 
dimana pesertanya diharapkan dapat berbicara dalam bahasa Inggris di 
lingkungan profesional.

Pelatihan keterampilan Komputer memiliki dua level - Dasar & Menengah - 
yang mengajarkan peserta berbagai aplikasi Microsoft Office seperti 
Word, Excel, dan Publisher. Program Corel Draw dan beberapa 
keterampilan desain grafis juga diajarkan di kelas Menengah.

pusat pelatihan ketrampilan: 
PROGRAM ANAK MUDA
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Untuk membantu penerima manfaat yang lebih dewasa, yakni di kisaran 

usia 18 tahun ke atas, Pusat Pelatihan Kejuruan telah menyiapkan 

beberapa kursus yang dapat mengarahkan mereka untuk mendapatkan 

pada pekerjaan secara langsung atau berwirausaha, khususnya di bidang:

Menurut	 Perserikatan	 Bangsa-Bangsa	 (United	 Na<on	 –	 PBB)	 untuk	
Layanan	 Proyek	 (UNOPS),	 sekitar	 40%	 penduduk	 Kalimantan	 Tengah	
hidup	dalam	garis	kemiskinan.	Survei	kami	di	Bukit	Batu	menunjukkan	
bahwa	hampir	 90%	 responden	hidup	dengan	pendapatan	 kurang	dari	
$200	per	bulan,	dan	menghabiskan	45%	dari	pendapatan	mereka	hanya	
untuk	membeli	makanan	saja.
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Produksi makanan

Kelas menjahit

Pelatihan keamanan

Dasar pertukangan

Peserta menerima pelatihan 
dalam konsep keamanan serta 
t e k n i k d a n p r o s e d u r 
k e w a s p a d a a n . Y U M 
m e n j a l a n ka n p ro g ra m i n i 
bekerjasama dengan pihak 
kepolisian setempat. Harap 
d i c a t a t b a h w a p e l a t i h a n 
semacam ini tidak termasuk 
penggunaan jen is sen jata 
dalam jenis apapun.

P e s e r t a b e l a j a r c a r a 
mengoperasikan mesin jahit dan 
peralatan pendukung lainnya, 
memotong pola serta menjahit 
berbagai produk seperti pakaian 
atau kerajinan tangan.

Pelatihan ini mengajarkan penerima 
manfaat, yang pada saat ini masih 
didominasi oleh para wanita dan 
perempuan muda, untuk mengolah 
berbagai jenis makanan ringan, kue 
ke r ing , dan makanan l a innya 
menggunakan bahan-bahan lokal. 
Pelatihan juga mencakup cara 
m e m b u a t a n g g a ra n , m e m i l i h 
k e m a s a n , m e n e t a p k a n c a r a 
pemasaran produk, dan menjamin 
higenitas produk pangan yang 
dihasilkan.

Program ini bertujuan agar 
peserta dapat menjadi asisten 
tukang kayu, yang mengajari 
mereka tentang jenis mesin & 
p e ra l a t a n u t a m a , ko n s e p 
ko n t ro l ku a l i t a s , s t a n d a r 
keamanan dan keselamatan 
k e r j a s e r t a s e s i p r a k t i k 
langsung di bengkel.

pusat pelatihan ketrampilan: 
PROGRAM dewasa
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Selain menyediakan ribuan buku, majalah, materi pendidikan untuk anak-

anak dan remaja di Bukit Batu, perpustakaan komunitas juga patut 

berbangga karena sebagai satu-satunya perpustakaan yang menawarkan 

fasilitas pembelajaran pendamping seperti Movie Time (menonton film 

bersama), Klub Sains, Klub Bahasa Inggris, Kesenian & Kerajinan Tangan, 

serta acara puncak dan yang paling ditunggu setiap tahunnya: Creativity 

Day, dimana merupakan hari di saat semua anak-anak dapat 

mempertunjukkan apa yang telah mereka pelajari di perpustakaan selama 

enam bulan terakhir, mulai dari menari, drama atau ketrampilan 

mendongeng, keterampilan berbahasa Inggris, serta lomba mewarnai 

untuk anak-anak yang usianya lebih kecil. 

Seperti biasa, kami dipenuhi dengan rasa terima kasih atas dukungan 

berkelanjutan dari para mitra Linklaters, Pte Ltd Singapore dan 

GlobalGiving yang telah mendukung proyek ini selama lebih dari 5 tahun 

belakangan ini. Kami juga berterima kasih kepada Dentsu Aegis Network 

atas dukungan penuh mereka sehingga memungkinkan kami untuk 

merenovasi perpustakaan serta membeli kursi dan meja baru untuk ruang 

perpustakaan.

Photo by Simon Cherpitel

Idealnya	 seOap	 desa	 di	 Kalimantan	 Tengah	 memiliki	 perpustakaan	
komunitas	 di	 lingkungan	mereka	 sendiri.	 Namun	 saat	 ini,	 dari	 1.400	
desa,	 hanya	 120	 perpustakaan	 yang	 telah	 didirikan,	 termasuk	
Perpustakaan	Komunitas	YUM	di	Bukit	Batu	yang	melayani	tujuh	desa	
dengan	jumlah	penduduk	sekitar	19.000	jiwa.
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Saya suka datang ke sini setiap hari. Saya bisa membaca 
buku-buku yang sangat bagus sebanyak yang saya mau. 
Terkadang, saya meminjam buku untuk dibawa pulang, 
terutama di akhir pekan. Saya suka membaca buku tentang 
putri dan dongeng. Kegiatan favorit saya adalah klub Inggris; 
Saya suka menyanyikan lagu-lagu Inggris bersama teman-
teman saya.-  Andini, siswa kelas 3 (dalam gambar).

17

perpustakaan
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Selama survei yang dilakukan pada tahun 2014, ditemukan bahwa 35% 

pasien yang dirawat di Puskesmas setempat menderita penyakit yang 

mungkin terkait dengan kondisi sanitasi yang buruk, termasuk 

diantaranya tipes, paratipes, diare, gastroenteritis dan alergi kulit. Setelah 

proyek percontohan yang dilaksanakan pada tahun 2015 telah berhasil 

diterapkan di tiga desa, proyek 3 tahun ini, yang dimulai tahun 2018, akan 

mencakup ketujuh desa lainnya dengan tujuan yang diharapkan sebagai 

berikut:

Photo by Simon Cherpitel

Diperkirakan	 315.000	 anak	 di	 seluruh	 dunia	 meninggal	 seOap	 tahun	
karena	 penyakit	 yang	 sebetulnya	 dapat	 dicegah,	 terutama	 seperO	
diare,	yang	secara	 langsung	disebabkan	oleh	sanitasi	yang	buruk	dan	
persediaan	 air	 yang	 kotor.	 Pada	 akhir	 tahun	 2017,	 YUM	 menerima	
konfirmasi	 bahwa	 permohonan	 kami	 untuk	 proyek	 3	 tahun	 tentang	
penyediaan	air	bersih,	sanitasi	dan	prakOk	kebersihan	yang	lebih	baik	
melalui	 pendekatan	 yang	 dipimpin	 oleh	masyarakat	 di	 tujuh	 desa	 di	
Kalimantan	Tengah	telah	disetujui.

air bersih & sanitasi
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1 Membentuk rencana aksi dengan anggota masyarakat dan 

meningkatkan kapasitas advokasi masyarakat.

2
Meningkatkan kesadaran tentang manfaat kebersihan dan 

sanitasi yang baik, serta manfaat dan cara daur ulang limbah 

rumah tangga melalui kegiatan penyadartahuan.

3 Memasang toilet tangki septik dengan system penyaringan reed 

bed bagi sekitar 500 keluarga.

4 Membangun 2 menara air bersih untuk hampir 90 keluarga.

5 Menyediakan filter air berkualitas baik untuk minum dan 

memasak bagi 540 keluarga.

Foto: John Macdonald

PROYEK 
BARU



INISIATIF UNTUK 
KEBERLANJUTAN

Foto: Yongki Sunarta



lokakarya pertanian organik

Setelah hampir tujuh tahun menyediakan lokakarya pertanian organik 

untuk sebagian besar masyarakat perkotaan, kami telah belajar 

bahwa kegiatan ini tidak hanya berdampak pada mereka yang datang 

dan belajar tetapi juga bagi para petani binaan kami sendiri! Loka 

karya tersebut mampu mendorong timbulnya rasa percaya diri para 

petani dalam hal berbagi keahlian secara langsung dengan para 

peserta lokakarya. 

Pada tahun 2017, 9 kelompok dan kira-kira 400 siswa dan guru 

datang mengunjungi Pertanian Organik YUM dan menghabiskan 

waktu untuk belajar tentang berbagai metode pertanian organik yang 

dipraktekkan oleh para petani setiap harinya:
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Pernyataan	Misi	kami:		
“Pertanian	organik	skala	kecil	dan	non-profit	menawarkan	
pengalaman	 belajar	 interakOf	 tentang	 metode	 pertanian	
organik”

Membuat kompos organik

Membuat pembasmi hama secara alami

Menanam bibit

Menanam dengan sistem organik

Membuat pupuk cair

Untuk sekolah dengan kurikulum sains yang mencakup program 

tentang tanaman & tanah, makhluk hidup dan ekologi, lokakarya ini 

adalah landasan yang baik bagi para siswa dari teori yang telah 

mereka pelajari di kelas.

Foto: Adam Smith



Setiap tahun, ratusan siswa dari berbagai sekolah di Jakarta dan 

sekitarnya mengunjungi proyek YUM dan melakukan kegiatan 

pengabdian masyarakat sebagai bagian dari kurikulum sekolah 

mereka. YUM membukakan pintu bagi mereka yang ingin membantu 

kami di Cipanas dan Kalimantan dengan: 

• Mengajar Bahasa Inggris di sekolah dasar setempat. 

• Menjadi pengajar tamu di Kelas Bahasa Inggris dari Pusat 
Pelatihan Kejuruan. 

• Mengorganisir kegiatan pembinaan olahraga. 

• Mendistribusikan kebutuhan makanan pokok kepada masyarakat. 

• Mencat ulang peralatan bermain di YUM. 

• Melakukan kegiatan pendidikan yang menyenangkan di 
perpustakaan.
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Pernyataan	Misi	kami:		
“Menghubungkan	 orang-orang	 yang	 peduli	 dengan	
masyarakat	 lokal	 yang	 kurang	 beruntung	 melalui	
pelayanan	sosial”

Sudah bertahun-tahun saya mendengar dari guru lain bahwa 
kunjungan ke YUM Cipanas merupakan salah satu kegiatan yang 
paling bermanfaat bagi siswa kami, dan setelah saya kesana selama 
tiga hari, saya pun merasakan hal yang sama. Membantu bekerja di 
lahan pertanian organik, terlibat dalam kegiatan mengajar bahasa 
Inggris untuk anak-anak lokal, sangat membantu siswa kami di BSJ 
untuk menghargai kehidupan yang mereka miliki saat ini. Kami juga 
merasakan kenikmatan saat tangan kami menjadi kotor karena 
menggali tanah yang ada cacing dan menggunakan air kencing 
kambing untuk membuat pupuk! - Claire Fitzpatrick, teacher at the 
British School Jakarta and Year 9 Leader for the 2016 Residential to 
YUM Cipanas

kegiatan pelayanan 
masyarakat



Karena semakin banyak sekolah mencari alternatif untuk perjalanan 
pendidikan bagi siswa mereka, YUM membuka pintunya bagi semua 

orang yang ingin mengambil bagian aktif dalam berbagai proyek 
yang dijalankan di Jawa Barat dan di Kalimantan Tengah. 

Pada tahun 2017, sebanyak 356 peserta dari 16 sekolah dan organisasi 
berbeda terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam proyek kami. Terima 
kasih kepada mereka, tidak hanya penerima manfaat kami yang 
mendapatkan manfaat dari interaksi dengan orang-orang dari 
berbagai tingkatan usia, latar belakang dan budaya yang berbeda, 
tetapi juga pendapatan yang kami hasilkan dari kegiatan ini dapat 
dipergunakan untuk membantu membiayai proyek-proyek sosial YUM 
yang membutuhkan pendanaan.

Berada di sekitar anak-anak dan orang tua membantu menyegarkan 
pikiran saya karena mereka mengilhami saya untuk menjadi lebih 
tenang dan bahagia, apapun situasinya. Pengalaman saya di YUM 
sangat menyenangkan juga mendidik di saat yang bersamaan. Secara 
keseluruhan, YUM telah benar-benar berdampak pada kehidupan 
saya dengan cara yang positif! - Ivan Natra Abisha, pelajar St. Joseph 
International Institution (Singapore) – bercerita tentang 
pengalamannya tinggal  dan terlibat dalam pelayanan sosial selama 5 
hari di YUM Cipanas (Oktober 2017)
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Pernyataan	Misi	kami:		
“Menghubungkan	 orang-orang	 yang	 peduli	 dengan	
masyarakat	 lokal	 yang	 kurang	 beruntung	 melalui	 kegiatan	
pelayanan	sosial”

Jika organisasi atau sekolah Anda tertarik dengan jenis kegiatan ini, 
silakan hubungi: sisca@yumindonesia.org

program liburan dan 
kegiatan relawan



PRODUK YUM
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Sejak September 2017, sebuah tim yang terdiri dari empat wanita 
lokal yang tinggal di desa-desa dekat dengan Desa Cipanas YUM 
(Cipanas YUM Village) di Jawa Barat, membentuk Tim Jahit, yang 
dipimpin oleh dua guru kelas menjahit dari Pusat Pelatihan Kejuruan. 

Terima kasih kepada banyak sukarelawan dan kelompok sekolah 
yang datang ke proyek kami, serta beberapa pengecer produk 
merchandise kami. Pendapatan bulanan dari produk merchandise 
naik hingga lebih dari dua kali lipat! Hal ini telah memungkinkan 
YUM untuk menyediakan pendapatan yang stabil bagi tim jahit, yang 
anggotanya bergantung pada penghasilan tambahan untuk 
membantu pengeluaran bulanan keluarga mereka. 

Ibu Fatimah, salah satu anggota tim jahit, berusia 32 tahun, 
kehilangan suaminya dua tahun lalu dan sekarang menjadi orangtua 
tunggal. Anak-anaknya adalah yang memotivasi dia bekerja keras 
setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pernyataan	Misi	kami:		
“Memberdayakan	 perempuan	 yang	 kurang	 beruntung	 di	
masyarakat	 lokal	 dengan	 menyediakan	 keterampilan	
menjahit	dengan	pendapatan	yang	lebih	stabil.”

Produk-produk	yang	dibuat	oleh	Om	jahit	kami	adalah:

Tas botol (di gambar)

Tas serut batik

Tas kanvas

Celemek

Sarung bantal

Pembawa makanan

Tas selempang

Kimono

Bagi mereka yang tinggal di Indonesia, Anda dapat membeli produk 
kami melalui halaman "Donate" di situs web YUM.



YOGA RETREAT

Yoga	 Retreat	 yang	 diselenggarakan	 oleh	 YUM	 menawarkan	
sesuatu	 yang	 berbeda	 dan	 unik	 dibandingkan	 dengan	 paket	
retret	yoga	lainnya:	 inilah	yang	kami	sebut	"lebih	dari	sekedar	
yoga”.

Selain berlatih yoga dengan praktisi yoga profesional, para peserta 
juga memberikan kontribusi sosial. Mereka dapat berbagi 
pengetahuan atau pengalaman hidup mereka kepada penerima 
manfaat YUM. Jika mereka mau, mereka dapat terlibat langsung 
dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Semua 
penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan ini langsung masuk ke 
pembiayaan proyek sosial YUM. Prinsip “Karma Yoga” dapat 
dipraktekkan sepenuhnya oleh para peserta. 

Mengapa memilih retret yoga di YUM Cipanas?

24Foto: Marie Skubic

YUM telah menyiapkan area yoga luar ruangan dengan 
pemandangan sawah dan pertanian organik.

Para peserta tidak hanya dapat mengkonsumsi makanan 
sehat dan organik selama retret tetapi mereka juga dapat 
mempelajari semua hal tentang pertanian organik serta 
membawa pulang bibit dan sayuran segar.

YUM menawarkan berbagai kegiatan tambahan seperti kelas 
memasak, kelas pembuatan tempe, belajar cara membuat 
sabun organik sendiri, serta kunjungan ke perkebunan teh 
dan kebun raya terdekat.

Jika Anda tertarik dengan jenis kegiatan ini, silakan hubungi: 
novi@yumindonesia.org
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DEWAN YUM

Pembina 
Brigjen (purn) Soetriman MG 

Ariana Susanti 
Olvia Reksodipoetro 

Hannah Baerveldt

Pengawas 
Ismana Haryono 

Dr. Mandarwati 
Aisyah Assegaf
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Purnama Widjajakusumah, Ketua. Menjabat sejak 2015. 
Purnama lulus dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Jawa 
Tengah, dan meraih gelar Sarjana Teknik di bidang Arsitektur. 
Beliau aktif di berbagai organisasi sosial sejak tahun 2011, dengan 
jabatan Ketua Yayasan Susila Dharma Indonesia sebelum pindah ke 
YUM. Saat ini, Purnama bekerja di sebuah perusahaan konsultan 
multi-nasional di bidang engineering sebagai Associate Director.

Dra. Ary Prawoto (Marmitasari), Sekretaris. Menjabat sejak 2005. 
Lulusan dari Universitas Indonesia, dengan Master Psikologi 
Organisasi dan Industri, Marmitasari membantu sejak tahun 2002, 
dalam bidang psiko-sosial di proyek-proyek antara lain Aceh 
Community Center di Banda Aceh antara 2005 dan 2010 dan di 
proyek psiko-sosial Susila Dharma Indonesia.

Drs. Yanuar Mulyana, Ak. CPA, Bendahara. Menjabat sejak 2015. 
Setelah lulus dari Universitas Padjadjaran, Bandung dan 
mendapat gelar Akuntan, Yanuar bekerja di Price Waterhouse 
Coopers dan PT. Lippo Investment Management sebelum 
akhirnya membuka kantor akuntan publik Yanuar & Riza dimana 
beliau menjabat sebagai Managing Partner.

Ir. H. Joyowidarbo, Kepala Aset. Menjabat sejak 2005. 
Joyowidarbo lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di Teknik 
Arsitektur pada tahun 1963. Dari tahun 1963-1998, beliau bekerja untuk 
berbagai departemen pemerintahan. Beliau telah menduduki posisi 
manajemen senior dalam perencanaan perkotaan, perumahan dan 
pemukiman transmigrasi. Selama bertahun-tahun ia juga terus 
meningkatkan kualifikasinya melalui berbagai kursus singkat pada 
perumahan, perencanaan dan pengembangan kota di Jepang, Belgia, 
Australia dan Amerika.

Mhd. Bachrun Bustillo, Direktur. Menjabat sejak 2011. 
Mhd. Bachrun lahir di Bogota, Kolombia, pada tahun 1970 dan selama 14 
tahun terakhir, beliau tinggal di Kalimantan Tengah. Dia lulus dari La 
Sabana University dan dari Portuguese Institute of Management. Selama 
tahun 90-an, Mhd. Bachrun secara aktif terlibat dalam Yayasan 
Amanecer (Colombia) mengemban beberapa tugas sebagai Anggota 
Dewan. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT. Usaha Kalimantan 
Bahagia dan menjabat di Dewan Direksi Sekolah Bina Cita Utama. 
Belakangan ini, Mhd. Bachrun mendirikan dan menjadi Ketua Borneo 
Football International Foundation.

Hudayani Asikin-Helmi, Direktur. Menjabat sejak 2013. 
Hudayani lulus dari Shatec Hotel Management College, Singapore pada 
tahun 1996. Saat ini, Hudayani menjabat sebagai Kepala Sekolah dari 
sebuah taman kanak-kanak di Jakarta, yang ia bantu dirikan serta 
dimana ia bekerja selama 8 tahun terakhir. Sebelumnya, ia telah bekerja 
di beberapa sekolah seperti Jakarta International School dan Al Kausar 
Internat.
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TIM KERJA (SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017)

KANTOR PUSAT

Djoni Cedarta 
Paridi Martareja 
Noryana Prabawati 
Caecilia Yulita Novia 
Rotua Fransiska 
Eneng Ernawati  
Yolanda Nilasari 
Miftahul Jannah 
Eri Nur Foziyah 
Kamsono 
Ajat 
Sari

PROYEK KALIMANTAN PROYEK CIPANAS

Samsul Maarif 
Manajer Program

Oleh Sp 
Tarkiyah 
Hendro Pangestu 
Vidian Purbosari 
Hamdan 
Ita Arista 
Muhamad Rezza Pahlepi 
Muhammad Rokhani 
Agnesia Anggi 
Desy Apriawati 
Hety Sulastri S. 
Cecep Suryana

Maulithawati Mustafa 
Koordinator Administrasi

Muhammad Bachrun Bustillo (Konsultan) 
Daniela Bustillo (Konsultan)
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Vanessa Reksodipoetro 
Direktur Eksekutif

Yudhi Noer Kurnia 
Deden Tosin 
Ryan Andrian 
Ila Karmila 
Ida Sofarida 
Suprapto 
Hamdan 
Neneng Mulyanah 
Eva Fauziyah 
Joko Siswanto 
Danny Ridwan 
Fina

Yan Alen Rompas 
Rahmatiyah B. Aly 
Yeyen Andreyani Eka Rajaki 
Ance Sally Kenang 
Yeremia 
Yoakim Philipus Nanga 
Rio Ardayanti 
Ni Made S. (Faustina) 
Rustiani Tambunan 
Marline

Firdaus Ade Saputra 
Ngambun (Rufina) 
I Wayan Ardana 
Aleksander Silalahi 
Tilapwati Kadangi 
Joko Sumarno 
Agus Dwi Lingga 
Agus Setiawan 
Sumarlan 
Marta Erlina Wulan Sari

Erna Karlinna D. 
I Made Trisno W. 
Meki Kurniawan 
Novi Syahrianto 
Titik Anjelina 
Siska Novitasari 
Sulhani 
Sudirman 
Yonaemer
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Australian Volunteers International (AVI) 
Lyn Everingham, Psychosocial, Vocational & Enterprise Mentor - Cipanas, September 2016 - Januari 2017 
Mathew O’Connor, English Program Development Officer - Kalimantan, Desember 2016 - November 2017 
Adam Smith, Agribusiness Officer - Kalimantan, April 2017 - Maret 2018

Terima kasih kami ucapkan juga kepada para relawan individu lainnya yang telah membantu kami di tahun 2017:  
Subud Youth Jakarta, Janez Sari, Anu Balaji, Nadine Puntodewa, Valerie Esmeralda, Glenn Vincent Tuor, Caroline Gan, Yamini 
Ponugoti, dr. Lupita Adina Reksodiputro, dr. Luther Holan Napitupulu

Relawan Individu 
Sophia Munro, Development & Communications - Jakarta, Oktober 2016 - Februari 2017

International Internships 
Grace McArthur, Communications and Fundraising Intern - Jakarta, Juli 2017 - Oktober 2017 
Adelle Cramer, Communications and Fundraising Intern - Jakarta, Oktober 2017 - Desember 2017

Interns/Magang 
Amelia Amadeo, Development & Communications Intern - Jakarta, Juni - Juli 2017
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RELAWAN KAMI

Australian Consortium for “In-Country” Indonesian Studies (ACICIS) 
Julie Emery, Sustainability Intern - Jakarta, Januari 2017 - Februari 2017 
Lisa Barns, Communications Intern - Jakarta, Januari 2018 - Februari 2018

3M IMPACT Programme (Pro-Bono Business Consulting) 
Liz Brodd, Dawn Muyres & Phuong Nguyen, Social Enterprise Assessment - November 2017 - sekarang



ORGANISASI DAN PERUSAHAAN 

3M - Impact 
Australian Embassy - Jakarta 
Australian Government’s Direct Aid Program 
Australian Volunteers International 
BMZ – German Federal Ministry for Economic         
Cooperation and Development 
Blond Trust 
Boeing 
British School Jakarta 
Burgreens 
Dentsu Aegis Network - Global Community Impact 
Flamboyant Ltd. 
Glo-Wing Ltd. 
GlobalGiving 
Indonesian Ministry of Education 
Indonesian Ministry of Social Affairs (KEMENSOS) 
Jakarta Intercultural School (JIS) 
Jakarta Nanyang School 
Japan National Council of Social Welfare (JNCSW) 
Konrad Baerveldt Memorial Fund 
Linklaters Singapore Pte. Ltd. 
Mentari International School Jakarta 
Morningside Care Inc. 
Norton Rose Fulbright 
Priscilla Hall Memorial Foundation (PHMF) 
Provincial Office of Social Affairs, West Java 
Provincial Office for Education and Culture, Central 
Kalimantan 
PPI (Indonesian Students Association) Edinburgh 
PT. Bangga Produk Nusantara

PT. Gramedia Asri Media 
PT. Kalimantan Tour Destination 
PT. Kalimantan Usaha Bahagia 
PT. Manulife 
PT. Monex Investindo Futures 
PT. Nestle Indonesia 
Schwab Charitable 
Sekolah Bina Nusantara Simprug 
Sekolah Bogor Raya 
Singapore International School - Bona Vista 
St. Joseph International Institute Singapore 
Swamitra International Canggu School 
UL LLC 
United World College South East Asia, 
(UWCSEA), Singapore 
Xilinx Asia Pacific Pte Ltd 
Yayasan Muhammad Subuh 

ASOSIASI SUSILA DHARMA 

Susila Dharma Britain 
Susila Dharma Canada 
Susila Dharma France 
Susila Dharma Germany 
Susila Dharma Japan 
Susila Dharma Indonesia 
Susila Dharma International 
Susila Dharma Melbourne 
Susila Dharma Netherlands 
Susila Dharma Sweden 
Susila Dharma USA 

INDIVIDU 

Aaron Dollarhide 
Afandy Soealman 
Albert Chapleau 
Alida Basir 
Alla Khozitskaya 
Anastasia Soetanto 
Andarina Sumarno 
Andre Sutanto 
Anthony Dickinson & Merrin Fisher 
Anthony Loh 
Anton Rang 
Anu Balaji & friends 
Ashadi & Audrey Waclik 
Carolina Guidi 
Bachrun & Daniela Bustillo 
Cees Heemskerk 
Chairani Gregson 
Chitra Priambodo 
Dahlan & Faustine Le Roy 
Darfrendo Djamardi 
Darmadi/Shania 
David Clague 
Devie Sengkey 
Dhea Bengardi 
Didi Hadi Rianto 
Diem Bich Bernfeld 
Dita Rahmawati 
Dr. Vern Madden 
Eddy 
Edward Sillem
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UCAPAN terima kasih



Eleanor Harrison  
Elisabeth & Ramon Medina 
Els and Reinhard Haster 
Erica and Reinbrand Visman 
Estelle Denninger 
Eva Akerboom 
Eva Berlin Fransiskus 
Farrah Habibie 
Felicia Hutapea 
Frances Madden 

Geert Geraedts 
Gorm Skjaerlund 
Grace Orange 
Grade 6 UWCSEA - Singapore 
(Sarah Song tutor group) 
Guy & Sophie Beauthauville 
Gwen Chua 
Hadrian Fraval 
Halim Nataprawira 
Halimah Polk 
Hannah Baerveldt 
Harlan Keele 
Harlinah Chalom 
Harris Madden & An Dien 
Harun & Inna Reksodiputro 
Heather Cooter 
Henriette Sillem

& semua donor tanpa nama

Honora Drew 
Illene Pevec 
Isaac Goff 
Jacqueline Guigue 
Jaleela Mustafa 
Jasmin Webb 
Jeanie & friends 
Josefa Moglia 
Joshua Ross 
Kara Darusman 

Ken Santoso 
Kitty Suijk 
Kun-Jeng Liang 
Kyra Sofina Pradiono 
Latifah Asikin 
Laure Raynaud 
Lea Cassar 
Leticia Searle 
Linda Hollands 
Liz Brodd 
Lot Knoppers 
Ludovicus Gees Aryo Herwastho 
Luis Loureiro 
Lydia Sillem 
M. Renna 
Margo Maris 
Marta Gorletta
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Sarah Dang 
Saskia Rossi 
Silvia Botelho 
Simon Armand 

Sofyan & Halimah Brugger 
Sofian Tantono 
Subud Group - Brabant 
Subud Group - Hillegom 
Sulfia Ambardi 
Sulfiati Magnuson 
Sushmeeta Nanda 
Susi 
Tom Wolkenberg 
Trisnani D’Yvoire 
Valerie de Rainvillers 
Vanessa Reksodipoetro 
Victoria and Andy Ferris 
Vidyawati & Almira Ircha 
Vivian Yeung 
Whitney Riley 
Zaakir Ismail & family

Melati Karina 
Michael Birk 
Michelle Harend 
Minh Thuan Dang 
Morgan Mitchell 
Nathallya Prabowo 
Nazimuddin Harris 
Nicole Baticle 
Niles Hancock 
Nixon 

Oliver & family 
Olvia Reksodipoetro 
Panji Wisesa 
Patrick Spearman 
Priyasha Madhavan 
R. Nurwardany 
Raphaelle Hering-Vivier 
Rasmini Gardiner 
Raya Pradiono 
Reingard Schreiber 
Rene Wipperich & Gulsen Ozlem 
Richard Wong 
Rosalinde Core 
Rudi & Indra 
Sahlan & Safiya McKingley 
Sandeep Gupta 
Santhosh K.

UCAPAN terima kasih



YUM adalah organisasi nirlaba yang bergantung pada dukungan individu dan 
organisasi dari seluruh dunia.  Hanya dengan bantuan anda kami dapat terus 
membantu meningkatkan taraf hidup orang miskin di Indonesia dan ada 
banyak cara yang dapat anda lakukan untuk membantu:

• menjadi relawan kami 

• donasi 

• bergabung dengan kami

• libatkan tempat kerja anda 

• ikut serta kampanye 

• kunjungi acara kami

MITRA KAMI
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LAPORAN KEUANGAN
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Laporan	Posisi	Keuangan

ASET IDR 															USD

Aset	Lancar

Kas	dan	setara	kas 5,407,854,342 399,162

Piutang 21,525,000 1,589

Uang	muka 89,493,750 6,606

5,518,873,092 407,357

Aset	Tidak	Lancar

Aset	Tetap	(setelah	dikurangi	
akumulasi	penyusutan																								
	(2017:	Rp.	2,553,114,241	;															
2016:	Rp2,267,227,704)

6,101,713,993 450,377

6,101,713,993 450,377

JUMLAH	ASET 11,620,587,085 857,734

LIABILITAS	DAN	ASET	BERSIH

Liabilitas	Lancar

Hutang	Lancar 0 0

Aset	Bersih 11,620,587,085 857,734

JUMLAH	LIABILITAS	DAN	ASET	BERSIH 11,620,587,085 857,734

	Terikat	IDR	 	Terikat	USD	 Tidak	Terikat	IDR	 	Tidak	Terikat	USD	

PENDAPATAN PENDAPATAN

Hibah 3,201,789,098 236,329 Pendapatan	Unit	
Usaha

1,843,671,000 136,084

Pendapatan	Lain-lain 234,115,564 17,280 Pendapatan	Lain-lain 0 0

Jumlah	Pendapatan 3,435,904,662 253,610 Jumlah	Pendapatan 1,843,671,000 136,084

PENGELUARAN PENGELUARAN

Biaya	Program 5,699,949,834 420,723 Biaya	Unit	Usaha 1,732,656,508 127,890

Jumlah	Pengeluaran 5,699,949,834 420,723 Jumlah	Pengeluaran 1,732,656,508 127,890

Perubahan	Aset	
Bersih (2,264,045,172) (167,113)

Perubahan	Aset	
Bersih 111,014,492 8,194

Laporan	AkOvitas

IDR Saldo	Dana	
Terikat

Saldo	Dana	Tidak	
Terikat

Aset	Tetap	yang	Diinvestasi-
kan	dari	Dana	Program

Total

Saldo	1	Januari	2017 7,469,737,232 1,796,905,041 4,466,982,198 13,733,624,471

Perubahan	aset	bersih	tahun	
berjalan

(2,264,045,172) 111,014,492 - (2,153,030,680)

Diinvestasikan	pada	aset	tetap - - 39,993,301 39,993,301

Reklasifikasi	Saldo	Dana (7) - (7)

Saldo	31	Desember	2017 5,205,692,060 1,907,919,526 4,506,975,499 11,620,587,085

USD

Saldo	1	Januari	2017 555,949 133,738 332,464 1,022,151

Perubahan	aset	bersih	tahun	
berjalan

(167,113) 8,194 - (158,919)

Diinvestasikan	pada	aset	tetap - - 2,952 2,952

Reklasifikasi	Saldo	Dana - 0 - 0

Penyesuaian	untuk	nilai	tukar	yang	
berbeda (4,596) (1,106) (2,748) (8,450)

Saldo	31	Desember	2017 384,241 140,826 332,668 857,735

Laporan	Perubahan	Aset	Bersih

Berikut adalah Laporan Posisi Keuangan YUM, Laporan 
Aktivitas dan Perubahan Aset Bersih untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

NOTE:	Laporan	keuangan	asli	menggunakan	mata	uang	IDR,	sedangkan	
mata	uang	USD	diberikan	hanya	sebagai	referensi/informasi.



ALOKASI PENERIMAAN & PENGELUARAN
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PENERIMAAN

 IDR USD % dari Total

Hibah Organisasi 2,329,610,573 171,952 44

Pendapatan Social Enterprise 1,843,671,000 136,084 35

Perorangan 612,415,738 45,203 12

Organisasi Susila Dharma 259,762,787 19,174 5

Bunga Bank 234,115,564 17,280 4

5,279,575,662 389,694

PENGELUARAN

Proyek-proyek 4,878,492,265 360,089 66

Biaya Social Enterprise 1,732,656,508 127,890 23

Administrasi 484,475,069 35,760 7

Biaya Penggalangan Dana 336,982,500 24,873 5

7,743,606,342 548,613



facebook.com/yayasanusahamulia

@YUMIndonesia

yumindonesia

Kantor Pusat:  
Wisma Subud #20, Jl. RS. Fatmawati Kav. 52,  
Jakarta Selatan 12430, Indonesia  
Tel. +62 21 769 8505,  
Fax. +62 21 769 8504 
Email: jakarta@yumindonesia.org 

Proyek Jawa Barat:  
Jl. Mariwati RT. 010/01  
Kampung Sindang Layung  
Desa Cibadak, Kec. Sukaresmi  
Kab. Cianjur, Jawa Barat 43253 
Tel. +62 263 514 805

Proyek Kalimantan Tengah:  
Jl Bukit Tunggal  
Suka Mulia, RT 10/ RW 3  
Tangkiling, Palangka Raya  
Kalimantan Tengah 73221  
Tel. +62 852 48705020

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.yumindonesia.org

Foto sampul depan dan belakang: John Macdonald

Yayasan Usaha Mulia


