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SEKAPUR SIRIH DARI KETUA

Purnama Widjajakusumah 
Ketua Yayasan

Kembali kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Yayasan Usaha 
Mulia (YUM) telah melewati tahun 2018 dengan baik. 

Salah satu proyek baru di tahun 2018 adalah dimulainya Proyek Air Bersih dan 
Sanitasi di kawasan Bukit Batu, Kalimantan Tengah. Pendekatan yang dipakai 
adalah filantropi komunitas dimana pihak YUM bekerjasama dengan berbagai 
tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai pentingnya 
lingkungan yang bersih dan sehat serta mengajak warga untuk gotong-royong 
dalam pembuatan menara air bersih dan unit sanitasi. 

Hal-hal yang bisa kami garis bawahi untuk tahun 2018 antara lain adalah 
kerjasama YUM dengan beberapa partner baru seperti Asia Philanthropy Circle 
dimana kami dapat belajar bersama antara LSM di Indonesia dan juga dengan 
beberapa start-up yang berkecimpungan di bidang teknologi edukatif seperti 
Solve Education! dan LearningOnline.xyz. Namun yang menjadi titik 
keberhasilan YUM di 2018 adalah penanganan bantuan bencana di Palu dan 
Donggala. Paska bencana, YUM menerima donasi bantuan bencana dari 
berbagai institusi dari seluruh dunia untuk disalurkan ke daerah bencana 
tersebut. Penyaluran semua bantuan tersebut dikoordinasikan oleh YUM yang 
bekerjasama dengan beberapa relawan dan organisasi setempat seperti 
ForBes Indonesia. Besarnya bantuan yang disalurkan melalui YUM telah 
membuktikan dan makin memperkuat akuntabilitas YUM dalam pandangan 
pendonor internasional. 

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. 

Kebelakang sudah tercatat sebagai sejarah yang bisa dijadikan referensi untuk 
kesuksesan lainnya yang menunggu didepan. Momentum perlu terus 
digulirkan, dan saya tetap punya keyakinan bahwa kita semua sama-sama 
percaya bahwa YUM akan menjadi lebih baik lagi di masa depan dan kontribusi 
positif dalam pengembangan masyarakat di Indonesia tetap menjadi reputasi 
YUM.
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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

Kesetaraan

NILAI-NILAI KAMI

Keikutsertaan

Keberlanjutan
Pendekatan 
Menyeluruh

Transparansi Atas Azas 
Ketuhanan

VISI KAMI

MISI KAMI

Pelayanan yang setara 
untuk semua orang 
tanpa memandang 
agama, jenis kelamin, 
umur, ras, suku, 
ataupun kondisi 
kesehatan

Keikutsertaan 
masyarakat lokal 

dalam pekerjaan kami 
untuk memastikan 

agar solusi-solusi yang 
efektif dapat 

teridentifikasi dan 
diterapkan secara baik

Perubahan yang 
berkelanjutan, untuk 
memberikan manfaat 
yang 
berkesinambungan 
bagi masyarakat

Bertanggung jawab 
atas penggunaan 
seluruh dana secara 
efektif dan 
berkomunikasi secara 
efektif dan terbuka 
dengan segala pihak

Mengakui keterkaitan 
isu-isu seputar 

kemiskinan

Kami adalah organisasi 
non-agama tetapi 
mengakui adanya 

rahmat dan 
kemurahan Tuhan 
dalam kehidupan 

manusia



Proyek Pendidikan 
Proyek Sponsor 
Sekolah & Kuliah
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PROYEK KAMI SDG GOALS: PENDIDIKAN

SDG GOALS: KESEHATAN

SDG GOALS: PENGEMBANGAN  
MASYARAKAT

GOAL 4 
Memastikan pendidikan berkualitas 
yang layak dan inklusif serta 
mendorong kesempatan belajar 
seumur hidup bagi semua orang

GOAL 8 
Mempromosikan pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan dan inklusif, 
lapangan pekerjaan dan pekerjaan 
yang layak untuk semua

GOAL 6 
Menjamin akses atas air dan sanitasi 
untuk semua

GOAL 3 
Menggalakkan hidup sehat dan 
mendukung kesejahteraan untuk 
semua usia

GOAL 1 
Pengentasan segala bentuk 
kemiskinan di semua tempat.

GOAL 13 
Mengambil langkah penting untuk 
melawan perubahan iklim dan 
dampaknya.

Proyek Khusus 2018: 
Sulawesi Tengah

Bantuan Dana Darurat Palu & Donggala 
pasca Gempa, Tsunami  
dan Likuifaksi 

Distribusi Kebutuhan Dasar 
Trauma Healing (Anak & Wanita) 
Lampu SOlar & Filter Air 
Pembuatan Rumah 
Pemberdayaan Ekonomi

Proyek Pendidikan 
Pusat Perpustakaan dan Sumber Daya 
Proyek Sponsor Sekolah & Kuliah 
Pelatihan Kejuruan 

Proyek Kesehatan 
Pendidikan Kesehatan Masyarakat 
Air Bersih & Sanitasi 

Proyek Pengembangan Masyarakat 
Pertanian Berkelanjutan 
Agroforestri

Kalimantan Tengah

Proyek Pendidikan 
Perpustakaan Komunitas 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Perpustakaan Mainan 
Pelatihan Kejuruan 
Proyek Sponsor Sekolah & Kuliah 
Program Kesejahteraan Anak dan Keluarga 

Proyek Kesehatan 
Pendidikan Kesehatan Masyarakat 
Stunting dan Malnutrisi 
Posyandu Lansia 

Proyek Pengembangan Masyarakat 
Desa YUM Cipanas 
Pertanian Organik

Jawa Barat
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26,559
PENERIMA MANFAAT 

YANG TERBANTU, termasuk:

12,950 korban gempa 
di Palu dan Donggala menerima 

bantuan darurat seperti makana, air, 
pakaian, tenda, perlengkapan 

kesehatan. Sesi trauma healing juga 
diselenggarakan untuk anak-anak

638
diberikan ruang yang aman setelah pulang 

sekolah dimana mereka dapat membaca 
buku, mendapatkan dukungan pe-er dan  

mengikuti kegiatan edukatif

4,767 partisipan

mengikuti pelatihan, kampanye 
sanitasi, audit limbah, pembangunan 

toilet dan pembangunan menara air 

bersih di Kalimantan Tengah

180

anak-anak berusia 6-15 
tahun

yang dapat melanjutkan sekolah, 
mendapatkan pemeriksaan 

kesehatan serta kegiatan 
edukatif dan rekreasi lainnya

HANYA 29% ANAK DARI 
KELUARGA MISKIN 

lulus dari sekolah menengah, 
dibandingkan 74% dari keluarga 

berpenghasilan tinggi

1 DARI 8 RUMAH TANGGA 
tidak memiliki akses ke air 

minum yang aman

79,000 KELUARGA 
TERLANTAR 

akibat gempa berkekuatan7,4 
SR di Palu & Donggala

INDONESIA MENEMPATI URUTAN 
KEDUA DARI TERAKHIR DALAM 

MINAT BACA 
yang penting dalam keberhasilan 

individu di ekonomi berbasis 
pengetahuan saat ini

anak yang disponsori

150,000 ANAK MENINGGAL 
di Indonesia setiap tahun 

karena diare

DAMPAK SOSIAL 2018



Photo by Hauritsa

PROYEK 
CIPANAS, 
JAWA BARAT

Foto: John Macdonald
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DESA YUM 
CIPANAS
YUM	terus	berlanjut	memberikan	 contoh	bagi	panti-panti	 asuhan	
lainnya	 yang	 bertransformasi	menjadi	 sebuah	 institusi	 yang	 lebih	
mengedepankan	 pada	 pendekatan	 berbasis	 keluarga.	 Hal	 ini	
berasal	 dari	 keyakinan	 kami	 bahwa	 semua	 anak	 berhak	 tinggal	
bersama	 dengan	 keluarga	 mereka,	 dan	 keluarga	 inilah	 yang	
sejatinya	 membutuhkan	 dukungan	 dari	 kami.	 Di	 tahun	 2018,	
proyek-proyek	 YUM	 di	 Cipanas	 telah	 memberikan	 dampak	
langsung	 kepada	 sekitar	 4.050	 penerima	 manfaat.	 Kami	 melihat	
kembali	pencapaian-pencapaian	dari	masa	lalu	dan	bisa	berbangga	
dengan	apa	yang	telah	kami	capai:

6

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 
TERBAIK SE-INDONESIA

PANTI ASUHAN TERBAIK DI KABUPATEN 
CIANJUR, JAWA BARAT

PAUD KE-5 TERBAIK DI JAWA BARAT

TAMAN BACAAN KOMUNITAS TERBAIK DI 
JAWA BARAT

2006

2013

2015

2016
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PERPUSTAKAAN 
KOMUNITAS

7

Lebih	dari	 30%	 sekolah	di	 Indonesia	Mdak	memiliki	 perpustakaan.	Dan	
bahkan	 jika	 mereka	 memilikinya,	 sekitar	 68%	 dari	 perpustakaan	
tersebut	 Mdak	 berfungsi	 secara	 opMmal,	 baik	 dalam	 hal	 koleksi	 buku	
maupun	fasilitas	pendukung	lainnya	yang	tersedia.	Kebiasaan	membaca	
yang	 baik	 sangat	 penMng	 bagi	masyarakat	 yang	 berbasis	 pengetahuan	
pada	 saat	 ini.	 Itulah	 sebabnya	 YUM	merasa	 puas	 dengan	 pencapaian	
perpustakaan	 komunitas	 kami	 di	 Cipanas,	 didukung	 oleh	 The	 Boeing	
Company,	begitu	pula	dengan	program	Box	of	Books,	yang	bekerjasama	
dengan	sekolah-sekolah	lokal	di	daerah	tersebut.

2,155
murid dari 7 sekolah 
mendapat manfaat 
dari program Box of 
Books

211
anggota 
perpustakaan yang 
aktif

Untuk pertama kalinya, persiapan acara tahunan pada “Hari Kreativitas” 
dilakukan oleh para anggota perpustakaan sendiri. Anak laki-laki dan 

perempuan berusia 13 hingga 15 tahun berkumpul menggagas berbagai hal, 
mulai dari proses mempersiapkan hingga membagikan hadiah di akhir 

acara. Sekitar 300 anak dari daerah sekitar, termasuk anggota 
perpustakaan kami, berpartisipasi dalam hari yang penuh kegembiraan ini. 

Sebagai bagian dari kegiatan perpustakaan selama musim liburan sekolah 
pada bulan Juni, YUM menyelenggarakan kegiatan berkemah untuk anak 

muda. Acara tersebut berlangsung selama dua hari dengan 170 anak muda 
yang ikut serta. Bagi banyak peserta, ini adalah pengalaman pertama 

kalinya mereka tidur di tenda! Beberapa kegiatan yang dipersiapkan oleh 
staf YUM antara lain hiking, permainan kompetitif, dan api unggun. 

Untuk program Box of Books, Monex M.A.D terus mendukung YUM dengan 

menyediakan ratusan buku baru yang kemudian didistribusikan ke tujuh 
sekolah. Setiap 2 bulan sekali, kotak-kotak berisi buku itu dirotasikan ke 

tujuh sekolah sehingga pada akhir tahun sekolah, para siswa dari setiap 

sekolah akan memiliki kesempatan untuk membaca sebanyak mungkin 
buku yang berbeda.
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PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI (PAUD)

8

Untuk	11	desa	yang	merupakan	bagian	dari	kecamatan	Sukaresmi,	
di	mana	pusat	komunitas	YUM	berada,	hanya	ada	12	PAUD	untuk	
lebih	 dari	 8.000	 anak	 usia	 prasekolah	 yang	 Mnggal	 di	 daerah	
tersebut.	 Berkat	 pendanaan	 berkelanjutan	 dari	 The	 Boeing	
Company	selama	dua	tahun	terakhir,	Pusat	Pendidikan	Anak	Usia	
Dini	 (PAUD)	telah	mampu	meningkatkan	kualitas	kurikulum	serta	
kapasitas	para	gurunya.

FASILITAS

Perpustakaan Tempat Bermain Perpustakaan Mainan
Foto: Marie Skubic

Dari 45 siswa PAUD pada tahun 2018, 24 diantaranya telah lulus pada bulan 

Juni dan mendaftar ke Sekolah Dasar, terbekali dengan kemampuan 
berbahasa, literasi dan matematika. 

Upacara wisuda berlangsung secara kolektif dengan PAUD lainnya, dimana 

siswa YUM mampu mempertunjukkan keterampilan bermusik mereka 
dengan memainkan angklung dan berhasil mendapatkan tepuk tangan 

yamg meriah dari para penonton. 

Selain membantu mengembangkan keterampilan setiap anak, YUM juga 
menitikberatkan pada peningkatan kemampuan guru-gurunya. Pada tahun 

2018, kedua guru prasekolah YUM mendapatkan kesempatan untuk 
meningkatkan pengetahuan mereka dengan mengikuti pelatihan yang 

berfokus pada pengajaran literasi dan membaca untuk anak-anak yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Aksara. Mereka juga mendapat 

kesempatan untuk melakukan studi banding selama satu minggu di PAUD 

Suryakasih, sebuah PAUD di Jakarta yang dikelola oleh Reachout 
Foundation. Kedua pelatihan ini meningkatkan kepercayaan diri dan 

motivasi para guru untuk terus menambah keterampilan mereka.
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TUTORING & 
REMEDIAL

Jumlah siswa kelas 6 meningkat secara signifikan tahun ini karena beberapa 

siswa YUM ada yang mengajak teman-teman mereka untuk ikut bergabung 

dengan program ini. Siswa kelas 6 di Indonesia harus lulus Ujian Nasional 

pada akhir tahun ajaran, dan pelajaran tambahan selalu diperlukan untuk 

meninjau kembali proses pembelajaran di sekolah. Untuk mengatasi situasi 

ini, YUM menunjuk dua tutor khusus: Miss Neneng dan Mr. Hamdan. Kelas 

intensif juga diberikan beberapa minggu terakhir sebelum ujian.

Dijalankan	 sejak	 tahun	 2014,	 program	 Tutoring	 &	 Remedial	 bertujuan	
untuk	membantu	para	siswa	yang	kesulitan	dalam	memahami	pelajaran	
sekolah	di	Cipanas,	dengan	memberikan	guru	 les	berpengalaman	yang	
akan	membantu	siswa	dalam	membaca,	melakukan	perhitungan	dasar,	
dan	mempelajari	kembali	pelajaran	di	sekolah.	Memang,	rata-rata	siswa	
di	 Indonesia	 memiliki	 skor	 PISA	 (Program	 Penilaian	 Pelajar	
Internasional)	 di	 bawah	 batas	 minimum	 dalam	 hal	 Membaca,	
MatemaMka	dan	Sains.

Rasio	murid	per		
1	guru

siswa	melihat	peningkatan	
nilai	dalam	rapor	sekolah

15 75%
dari	para	siswa	berada	di	
rangking	10	atas	di	kelas	
pada	akhir	tahun	ajaran

50%

Saya mendaftar di kelas tutoring sejak duduk di kelas 3 dan 
sekarang saya di kelas 6. Sebelumnya, saya hanya datang ke 
Perpustakaan YUM untuk membaca dan meminjam buku. Sejak 
mendaftar di program ini, saya bisa memahami pelajaran sekolah 
dengan lebih baik. Saya berharap tahun depan bisa memasuki 
sekolah menengah impian saya.”  - Hernawati,  6th grade

9
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PUSAT PELATIHAN 
KETRAMPILAN

10

Saya mendaftar di kelas menjahit di Pusat Pelatihan Ketrampilan 
YUM. Saya ingin bisa membuat pakaian sekaligus mendapatkan 
sertifikat menjahit untuk melamar pekerjaan di perusahaan garmen 
nantinya. Selama kursus, saya tidak hanya belajar tentang 
keterampilan menjahit tetapi juga tentang kesabaran, fokus, dan 
ketekunan. Saya belajar cara membuat dan memotong pola, 
mengukur ukuran tubuh, dan menggunakan mesin jahit. Sekarang, 
teman-teman saya mempercayai saya untuk menjahit pakaian 
mereka.

Di	kecamatan	Sukaresmi,	di	mana	Desa	YUM	Cipanas	berada,	kondisi	
ekonomi	 tetap	 sulit	 bagi	 sebagian	 besar	 penduduknya.	 Bagi	 anak	
muda	 disana,	 untuk	 dapat	 bersekolah	 di	 Mngkat	 sekolah	 menengah	
masih	 dianggap	 sebagai	 sebuah	 kemewahan,	 apalagi	 melanjutkan	
pendidikan	 ke	 jenjang	 universitas.	 Dengan	 beberapa	 kursus	 yang	
ditawarkan	 di	 Pusat	 PelaMhan	 Ketrampilan,	 mereka	 seMdaknya	
dilengkapi	 dengan	 keterampilan-ketrampilan	 tambahan	 agar	 lebih	
mudah	dalam	melamar	pekerjaan.

Tahun 2018 menandai peringatan 10 tahun kolaborasi YUM dengan 

Priscilla Hall Memorial Foundation (PHMF). Selain mendanai kursus VTC, 

PHMF juga telah memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan inovatif 

lainnya seperti kelas internet di VTC khusus untuk orang tua agar mereka 

dapat memahami era digital dimana anak-anak mereka berada. PHMF 

juga mendukung keberlanjutan VTC dengan menyediakan dana untuk 

membuka rental komputer & percetakan, di mana semua keuntungan 

yang diperoleh akan dipergunakan kembali untuk membantu 

menjalankan kursus-kursus yang ada dan membayar biaya operasional.

624
anak muda dan 
wanita yang 
mendapati 
ketrampilan kerja

6

wanita yang 
mendapatkan 
pendapatan 
tambahan berkat 
ketrampilan jahit
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POSYANDU 
BALITA

12

Rata-rata setiap bulan, YUM membantu:

Berdasarkan	 data	 yang	 diberikan	 oleh	 pihak	 kecamatan,	 dari	 97	
Posyandu	 Balita,	 hanya	 sekitar	 17%	 yang	 bisa	 disebutkan	 Posyandu	
Purnama	 karena	 ruMn	 berkegiatan	 seMap	 bulannya,	 dengan	 jumlah	
kader	 kesehatan	 sebanyak	 5	 orang	 dan	 menjalankan	 seMdaknya	 5	
kegiatan	dari	14	kegiatan	yang	direkomendasikan.	Posyandu	Balita	di	
enam	desa	yang	didukung	oleh	YUM,	berkat	pendanaan	dari	Yayasan	
Adidhana,	termasuk	dalam	kategori	Posyandu	Purnama	ini.

11

62 ibu hamil405 bayi dan balita

Kegiatan-kegiatan utama termasuk menimbang dan mengukur tinggi 

bayi untuk menentukan apakah mereka berkembang sesuai dengan 

kriteria kesehatan. Sayangnya, masih terdapat persentase yang tinggi 

dari anak-anak dengan masalah stunting di kecamatan ini. Menurut 

WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang 

dialami anak-anak akibat dari gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi 

psikososial yang tidak memadai. 

Pemerintah telah memasukkan kabupaten Cianjur (di mana YUM berada) 

sebagai salah satu dari 100 Kabupaten di Indonesia yang memiliki 

tingkat kurang gizi dan stunting yang tinggi. Untuk memberikan 

intervensi sebaik mungkin, YUM juga telah mendistribusikan "Grafik 

Pengukur Tinggi Badan" yang dibuat oleh organisasi 1,000 Days Fund. 

Alat pengukur ini didistribusikan ke rumah-rumah yang terdapat ibu 

hamil dan anak-anak berusia 0-24 bulan agar orang tua dapat 

membandingkan antara tinggi aktual anak-anak mereka dengan kisaran 

tinggi yang seharusnya serta memberikan informasi kepada orang tua 

mengenai masalah stunting.
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POSYANDU 
LANSIA

12

Berkat Japan National Council of Social Welfare (JNCSW) dan 
Morningside Care Inc., YUM hadir di dua desa di mana hampir 150 lansia 

secara aktif datang ke pertemuan bulanan. Kegiatannya meliputi: 

pemeriksaan kesehatan, diskusi terkait pendidikan kesehatan, berkebun, 
latihan fisik, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Karena para 

lansia memeriksakan kesehatan mereka setiap bulannya, YUM dapat 
melakukan intervensi ketika dibutuhkan seperti contoh-contoh berikut:

Sebuah	laporan	tahun	2015	dari	PBB	memproyeksikan	bahwa	jumlah	
penduduk	 berusia	 60	 tahun	 ke	 atas	 di	 Indonesia	 pada	 tahun	 2050	
akan	mencapai	 lebih	 dari	 19%	 (lebih	 dari	 dua	 kali	 lipat	 dari	 jumlah	
pada	tahun	2018).	Di	Cipanas,	di	mana	hampir	1/4	populasi	hidup	di	
bawah	 garis	 kemiskinan,	 para	 lansia	 sering	 dibiarkan	 merawat	 diri	
mereka	 sendiri	 dan	 juga	 membantu	 merawat	 cucu-cucu	 mereka	
sementara	 para	 orang	 tua	 bekerja	 sebagai	 buruh	migran	 atau	 pergi	
bekerja	di	kota	lain.

12Foto: Amelia Amadeo

Bapak Omo menderita penyakit katarak. Dengan adanya 
Posyandu ini, Bapak Omo mendapat bantuan dari petugas 
kesehatan dalam bentuk surat rujukan melakukan operasi katarak 
secara gratis. Saat ini penglihatan Bapak Omo kembali normal.

Bapak Omo (85 tahun):

Ibu Euis (60 tahun):

Ibu Euis mempunyai masalah dengan ginjal dan empedunya. 
Berkat surat rujukan dari petigas kesehatan yang bertugas di 
posyandu lansia YUM, Ibu Euis bisa melakukan operasi 
pengangkatan batu empedu dan ginjal secara gratis.
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PROGRAM BEASISWA 
& KESEJAHTERAAN 
ANAK DAN 
KELUARGA

13

Menurut	UNICEF,	di	Indonesia,	anak-anak	dari	keluarga	paling	miskin	
empat	 kali	 lebih	mungkin	 Mdak	melanjutkan	 pendidikan	mereka	 ke	
sekolah	menengah	 dibandingkan	mereka	 yang	 berasal	 dari	 keluarga	
kaya.	 Di	 wilayah	 kerja	 YUM	 di	 Cipanas,	 alasan	 berhenM	 bersekolah	
cukup	 beragam:	 biaya	 sekolah,	 biaya	 transportasi	 ke	 sekolah,	
pembelian	 seragam	 sekolah,	 dan	 bahkan	 biaya	 ujian	 di	 beberapa	
sekolah.

Sebanyak 180 siswa disponsori pada tahun 2018, dimana 148 di 

antaranya tinggal di Jawa Barat. YUM berterima kasih kepada para 

sponsor individual, sekolah UWCSEA di Singapura dan organisasi amal 

Glo-Wing di Australia, yang tetap berdedikasi membantu program ini, 

sehingga memungkinkan anak-anak ini tidak hanya dapat melanjutkan 

pendidikan mereka, tetapi juga menikmati berbagai kegiatan, seperti: 

rekreasi, kelas keterampilan dan pemeriksaan kesehatan. 

Pada tahun 2018, salah satu penerima beasiswa di Cipanas diterima di 

Institut Teknologi Bandung (ITB), universitas yang bergengsi di 

Indonesia. Kedelapan mahasiswa yang menerima beasiswa berhasil 

mengembangkan potensi diri dengan baik di kampus masing-masing. 

Ramlan, yang mengambil studi farmasi, telah memenangkan berbagai 

penghargaan dan kompetisi. Tiga mahasiswi - Maria, Sadiah dan Ita - 

akan lulus pada tahun 2019. Maria belajar Desain Visual, Sadiah memilih 

Akuntansi sebagai jurusannya, dan Ita mengambil Manajemen.

148

Jawa Barat

Jumlah beasiswa berdasarkan lokasi:

Jakarta Kalimantan Tengah

1121
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PERTANIAN 
ORGANIK
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Pertanian	Organik	di	Cipanas	terus	menjadi	fasilitas	pembelajaran	bagi	
para	 petani	muda	 di	 Jawa	 Barat,	 dengan	 total	 41	 siswa	 pada	 tahun	
2018	 (Mngkat	sekolah	menengah	dan	universitas),	yang	datang	untuk	
menghabiskan	 waktu	 hingga	 3	 bulan	 sebagai	 siswa	 magang.	 Selain	
mengajar,	 para	 petani	 YUM	 juga	 bekerja	 keras	 untuk	 memproduksi	
sayuran	 yang	 dijual	 kepada	 	 konsumen	 perorangan	 dan	 kalangan	
usaha	di	Jakarta.	Kerja	keras	mereka	terbukM	berhasil	dengan	adanya	
peningkatan	penjualan	sebesar	15%	pada	tahun	2018!

Di foto terdapat Koordinator Pertanian Organik YUM (Pak Oleh) dan 

Administrator nya (Erin) bersama dengan Co-Founder and Head Chef 

di Burgreens (Max Mandias) di antara tanaman ubi.

Dimulai pada tahun 2010 dengan 10 pelanggan perorangan, Pertanian 

Organik perlahan-lahan juga menjadi pemasok sayur mayur ke beberapa 

restoran dan pengecer daripada hanya sekedar melayani pelanggan 

perorangan. Dengan adanya budaya mengkonsumsi makanan organik 

yang meningkat di kota-kota besar seperti Jakarta, semakin banyak 

pertanian dan bisnis yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan. 

Situs website yang dibuat pada tahun 2017 telah sangat membantu 

dalam penjualan kami karena memungkinkan pelanggan untuk membeli 

lebih dari sekadar sekeranjang sayuran. Namun, dengan semakin ketatnya 

persaingan menggunakan aplikasi online yang menjual berbagai jenis 

makanan organik dari seluruh Indonesia, basis pelanggan  perorangan 

kami secara perlahan menurun

Pada tahun 2018, beberapa faktor telah membantu meningkatkan 

penjualan kami. Selain pelanggan setia kami, termasuk diantaranya 

restoran Burgreens, sekarang kami telah menambahkan kegiatan 

penjualan mingguan di kompleks Wisma Subud, juga adanya konsumen 

dari seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk memesan sayuran kami. 

Yang terakhir ini dimungkinkan dengan bantuan layanan pengiriman 

online yang mulai marak pada tahun lalu.



PROYEK 
BUKIT BATU, 
CENTRAL 
KALIMANTAN

Foto: Sandriana S. Novrianggono
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Proyek ini berfokus pada filantropi masyarakat dan untuk tujuan ini, YUM 

bekerjasama erat dengan para tokoh masyarakat, memberdayakan 

mereka dengan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk 

mengatasi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. 

Pada akhir 2018, YUM melatih 15 kader kesehatan yang pada gilirannya 

mampu melakukan sosialisasi kepada hampir 650 orang anggota 

masyarakat lainnya.

Photo by Simon Cherpitel

Sebuah	survei	di	awal	2018	mengkonfirmasi	bahwa	40%	rumah	tangga	
di	Bukit	Batu	Mdak	memiliki	akses	ke	sanitasi	dan	pengelolaan	sampah	
yang	 baik.	 Survei	 ini	 juga	 menegaskan	 perlunya	 menara	 air	 bersih	
karena	banyak	menara	air	yang	rusak,	sebagian	besar	disebabkan	oleh	
salah	penanganan.

AIR BERSIH DAN 
SANITASI

16

SANITASI:

MENARA AIR:

MANAJEMEN LIMBAH:

Selain bekerja dengan para tokoh masyarakat, poster-poster dan buklet 

pendidikan berisikan pesan kunci telah dikembangkan dan dicetak. 

Lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan lokakarya keterampilan 

interpersonal diselenggarakan secara berkelanjutan di desa-desa. 

Pada Hari Mencuci Tangan Sedunia, 164 anak sekolah berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka 

akan pentingnya kebersihan.

Setelah melalui proses konsultasi yang panjang dengan rumah tangga-

rumah tangga di enam desa, diputuskan bahwa akan dibangun satu 

menara air dan beberapa menara air lainnya yang rusak akan diperbaiki. 

Pembangunan menara baru dimulai pada Desember 2018.

Poster-poster, buklet, dan presentasi berisikan pesan kunci mengenai 

pengelolaan limbah juga telah dibuat dan audit limbah telah dilakukan. 

Satu desa akan dipilih sebagai proyek percontohan dalam hal 

pengelolaan limbah.
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Sorotan lain di 2018 adalah kemitraan dengan Bank Kalteng, bank paling 

populer di provinsi ini. Kolaborasi ini adalah bagian dari keterampilan 

Literasi Keuangan yang diajarkan kepada siswa kami. Sebagai bagian 

dari pendanaan dari ASML Foundation, YUM dapat meningkatkan 

kurikulum kami sehingga para peserta didik, baik usia dewasa maupun 

muda, dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

PELATIHAN 
KETRAMPILAN: 
PROGRAM ANAK MUDA
Di	 Kalimantan	 Tengah,	 kualitas	 pendidikan	 tetap	 menjadi	
keprihaMnan	yang	besar.	Banyak	sekolah	Mdak	memiliki	fasilitas	yang	
diperlukan	 untuk	 memberikan	 keterampilan	 dasar	 kepada	 siswa	
mereka,	 seperM	 keterampilan	 komputer	 dan	 berbahasa	 Inggris.	
Berkat	 kerjasama	 yang	 lebih	 erat	 dengan	 sekolah-sekolah	 lokal	 di	
kecamatan	 Bukit	 Batu,	 hampir	 450	 anak	 muda	 dapat	 mengakses	
berbagai	kursus	dan	 lokakarya	yang	disediakan	oleh	Pusat	PelaMhan	
Ketrampilan	YUM	

pelajar di 
Kelas 
Komputer

pelajar di 
Kelas Bahasa 
Inggris

pelajar di 
Kelas 
Menjahit

218 214 12

Tahun 2018 dimulai dengan berita yang bagus: akreditasi untuk kelas 

bahasa Inggris akhirnya disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja! 

Memiliki akreditasi ini adalah bukti kualitas dan memungkinkan Pusat 

Pelatihan untuk mendistribusikan sertifikat resmi kepada para peserta 

didik di akhir kursus.

Saya mulai mengikuti kelas Bahasa Inggris Tingkat Dasar pada tahun 
2017 tanpa mengetahui satu katapun dalam bahasa Inggris. Sekarang, 
saya merasa nyaman berbicara dalam bahasa Inggris dan saya bahkan 
berencana untuk berpidato dalam bahasa Inggris pada saat wisuda! - 
Figo, 14 tahun.

17
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Menurut	 Organisasi	 Buruh	 Internasional,	 Indonesia	 menempaM	
peringkat	 terMnggi	 dalam	 jumlah	 pengangguran	 usia	 muda	 untuk	
Wilayah	 Asia	 Pasifik.	 Untuk	 membantu	 anak	 muda	 dan	 penerima	
manfaat	 yang	 berusia	 lebih	 dewasa	 ini,	 Pusat	 PelaMhan	 Ketrampilan	
telah	 menyiapkan	 beberapa	 kursus	 yang	 dapat	 mengarahkan	 pada	
lapangan	pekerjaan	langsung	atau	kegiatan	berwirausaha.

18

Salah satu fokus pada 2018 adalah kesetaraan gender, berkat kemitraan 

kami dengan Kedutaan Besar Kanada (melalui Canada Fund for Local 

Initiatives). Memang, Kalimantan Tengah berada di peringkat kelima 

teratas di Indonesia untuk isu kasus pernikahan dini. Dengan cara 

memberdayakan anak perempuan dan wanita dewasa dengan 

keterampilan, YUM bertujuan untuk mengubah ketergantungan mereka 

secara ekonomi. Hasilnya, pada akhir tahun 2018, 67% dari jumlah peserta 

kursus adalah anak perempuan dan wanita dewasa!

Kursus Pengolahan Makanan benar-benar mengajari saya cara 
memasak yang lebih sehat, menggunakan produk-produk lokal 
sederhana yang juga bergizi. Dengan pengetahuan yang saya 
pelajari, saya mulai membuat makanan ringan sehat yang sekarang 
saya jual di sekolah putri saya.  - Sri Hayati, Ibu Rumah Tangga

Langkah selanjutnya yang dicita-citakan adalah membuat program 

diploma satu tahun di bidang perhotelan dan pariwisata. Dengan 

perkembangan pariwisata dan meningkatnya jumlah hotel baru di 

Palangkaraya, diprediksi akan ada permintaan tinggi akan tenaga kerja 

yang terampil.

KURSUS:

Menjahit Olah Pangan Satpam Asisten Tukang Kayu

PELATIHAN 
KETRAMPILAN: 
PROGRAM DEWASA
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Perpustakaan komunitas di Bukit Batu pertama kali dibuka pada tahun 

2007 dan setelah 11 tahun, sudah saatnya untuk dilakukan renovasi yang 

mencakup perbaikan di bagian atap dan lantai secara keseluruhan. 

Selama bangunan sedang dalam masa renovasi, buku-buku dan kegiatan 

lainnya dipindahkan ke ruangan yang lebih kecil di salah satu gedung 

YUM. Kegiatan terus berjalan seperti biasa, dan anak-anak sangat 

bersemangat untuk segera dapat menggunakan gedung perpustakaan 

baru mereka! 

Sebelum renovasi dimulai, YUM telah berkolaborasi dengan tiga PAUD 

dan dua Sekolah Dasar, mengundang para siswa pada waktu yang 

berbeda untuk menggunakan fasilitas perpustakaan sebagai bagian dari 

proses belajar mereka. Para guru, bekerjasama dengan pustakawan kami, 

mengorganisir kegiatan dengan berbagai tema yang diajarkan di sekolah. 

Program ini penting karena memungkinkan siswa yang tinggal jauh dari 

perpustakaan untuk mengakses buku dan sumber literasi lainnya. 

Sayangnya, menurut sebuah studi dari UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang 

Indonesia yang rut in membaca. I tulah sebabnya keberadaan 

perpustakaan sangat penting, terutama di daerah terpencil.

Photo by Simon Cherpitel

Tahun	2018	berakhir	dengan	berita	gembira	dari	donor	kami	Linklaters	
Ltd:	 dana	 renovasi	 perpustakaan	 komunitas	 yang	 ditunggu-tunggu	
akhirnya	 disetujui!	 Perpustakaan	 YUM	 dapat	 terus	 menyediakan	
lingkungan	 yang	 aman	 bagi	 anak-anak,	 di	mana	mereka	 Mdak	 hanya	
dapat	membaca	dan	meminjam	buku,	tetapi	juga	dapat	berparMsipasi	
dalam	berbagai	kegiatan	yang	edukaMf.

19

Nama saya Putri. Saya tinggal tidak jauh dari Perpustakaan YUM dan 
saya datang ke perpustakaan hampir setiap hari. Ada begitu banyak 
buku menarik dan permainan menyenangkan; buku favorit saya adalah 
Princess Halima dan Monster Loli. Orang tua saya merasa jauh lebih 
aman ketika saya menghabiskan waktu di perpustakaan daripada jika 
saya bermain di tempat lain. Ibu saya juga anggota perpustakaan, dia 
sering meminjam buku memasak. Saya berharap di masa depan akan 
ada lebih banyak buku bergambar. Terima kasih YUM!- Putri, kelas 3 SD

19

PERPUSTAKAAN 
KOMUNITAS



PERTANIAN 
BERKELANJUTAN 
& AGROFORESTRI

Bagi keluarga yang masih aktif menjadi bagian dari program PosKa, YUM 

terus memberikan dukungan tidak hanya terkait dengan pemasaran 

sayuran, tetapi juga mendukung mereka dengan menyediakan benih dan 

kompos. Penelitian juga sedang dilakukan untuk mencari tahu tanaman 

herbal apa saja yang dapat dengan mudah tumbuh dan dijual dengan 

profit yang layak (lihat gambar). Rempah dan tanaman termasuk dill, 

ketumbar, mint, basil dan rosella. 

Kolam aquaponic juga sedang diuji dengan menggabungkan sebuah 

kolam ikan dengan kegiatan penanaman sayuran dan herbal – kotoran 

ikan menghasilkan nutrisi yang diperlukan untuk sayuran agar dapat 

tumbuh dengan baik.

20

Setelah	proyek	6	tahun	yang	meniMkberatkan	pada	pengadaan	kebun	
rumah	 guna	 meningkatkan	 status	 gizi	 penduduk	 di	 Bukit	 Batu	
berakhir,	 YUM	 terus	 memberikan	 dukungan	 kepada	 keluarga	 yang	
ingin	menjual	kelebihan	produksi	sayuran	mereka.	Kegiatan	lain	yang	
terkait	 dengan	 pertanian	 adalah	 studi	 kelayakan	 untuk	 proyek	
agroforestri	 yang	 menggunakan	 lahan	 YUM	 dibelakang	 Pusat	
PelaMhan	Ketrampilan

Proyek agroforestri bertujuan untuk menggabungkan berbagai spesies 

tanaman lokal yang mudah beradaptasi dengan lingkungan guna 

memiliki jenis tanaman yang lebih kuat dan tahan hama, serta 

mengoptimalkan proses penyerapan karbon. Penelitian terperinci 

dilakukan sejak Januari 2018 untuk mengetahui buah dan produk kayu 

apa saja yang dapat tumbuh dengan baik di tanah Kalimantan Tengah, 

tetapi juga memberikan keuntungan yang layak ketika dipanen dan dijual 

ke pasar lokal. Dalam hal tingkat pengembalian investasi, spesies yang 

paling menguntungkan adalah jeruk lokal, anggur, alpukat, dan kayu 

sengon. Spesies jangka pendek juga akan ditanam untuk menambah 

pendapatan seperti pepaya, pisang, nanas, tebu, dan tanaman herbal 

lainnya yang akan berkontribusi pada proses regenerasi tanah.



PROYEK 
KHUSUS: 
BANTUAN DI 
PALU & 
DONGGALA



BANTUAN 
DARURAT

YUM ingin mengucapkan terima kasih kepada semua donor perorangan 

yang dengan cepat menanggapi permohonan bantuan darurat, Asosiasi 

Internasional Susila Dharma yang menggalang dana atas nama YUM, 

GlobalGiving yang mempercayai YUM dengan sumbangan yang diterima 

melalui situs crowdfunding mereka, iAid yang menyumbangkan 1.000 

lampu bertenaga surya dan filter air, dan ForBes Indonesia yang berbasis 

di Palu yang merupakan mitra YUM di lapangan.
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keluarga 
menerima 

bantuan darurat

3,000

Pada	 bulan	 September	 2018,	 pulau	 Sulawesi	 dilanda	 gempa	
berkekuatan	 7,4	 skala	 Richter,	 diikuM	 oleh	 tsunami	 dan	 likuifaksi,	
menghancurkan	 lebih	 dari	 68.000	 rumah	 dan	 membuat	 ribuan	
keluarga	mengungsi.	YUM	menerima	sumbangan	dari	seluruh	dunia,	
yang	ingin	memberikan	dukungan	dan	bantuan	kepada	mereka	yang	
telah	kehilangan	segalanya.

lansia dan 
individu 

mendapat 
makan gratis di 
warung sedekah

2,000
anak dan wanita 
ikut sesi trauma 

healing

300
runah yang di 
bangun di dua 

lokasi

45
Lebih dari Hampir Diatas

Setelah penilaian awal dilakukan selama dua minggu setelah bencana, 

anggota dewan YUM, Farah Diba Agust terbang ke Palu dengan 

beberapa sukarelawan membawa makanan, air, alat kesehatan, tenda, 

pakaian, dan dana untuk membuka dapur umum. Berkat dukungan dari 

Pemerintah Kabupaten Donggala dan sebuah organisasi berbasis lokal, 

YUM dapat menjangkau desa-desa dan masyarakat yang belum 

terbantu, seperti misalnya suku Kaili, yang telah beberapa kali terusir di 

desa-desa yang berbeda karena mereka adalah suku minoritas.



KEGIATAN 
KEWIRAUSAHAAN 

SOSIAL



LOKAKARYA 
PERTANIAN 
ORGANIK

Sejak tahun 2011, Jakarta Intercultural School (JIS) mengunjungi Pertanian 

Organik YUM di Cipanas untuk mengadakan lokakarya tahunan di mana 

lebih dari 100 siswa dari Kelas 7 datang untuk belajar langsung tentang 

pertanian organik. Kegiatan unik ini mengajarkan mereka cara membuat 

kompos, mentransplantasi bibit, menganalisis tanah, menanam di bedeng 

sayuran dan membuat pembasmi hama organik. Namun pada tahun 2018 

program ini berjalan sedikit berbeda. Yang biasanya para siswa sekolah 

menengah ini datang ke pertanian organik YUM, pertanian YUM lah yang 

kali ini datang ke JIS! Setelah memeriksa kebun yang terletak di sekolah 

dan memastikan lahan sudah cukup baik untuk ditanami, tiga petani YUM 

membantu mempersiapkan kebun sekolah dengan membersihkan semua 

gulma dan menyuburkan kembali tanah sebelum ditanami berbagai 

sayuran. Begitu tahun ajaran baru dimulai, kebun sayur mayur siap 

ditanami! Pada bulan Oktober, kelas sains dari Kelas 7 memulai pelajaran 

Unit Tanaman mereka dan sebagai bagiannya, para siswa merawat kebun 

sekolah dan turut berpartisipasi dalam berbagai workshop yang 

disampaikan oleh para petani dari YUM. 
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Selain sebagai pertanian yang aktif berproduksi, Pertanian Organik YUM 
juga secara aktif mempromosikan pengalaman belajar seputar kehidupan 
pertanian, khususnya yang menggunakan metode organik. Pengalaman-
pengalaman ini bisa diperoleh baik langsung di lahan pertanian YUM di 
Cipanas ataupun dapat mengambil lokasi di wilayah perkotaan, seperti 
misalnya di kebun-kebun sekolah. 

Jika organisasi atau sekolah Anda tertarik dengan jenis kegiatan ini, 

silakan hubungi: sisca@yumindonesia.org

Pernyataan	Misi	kami:		
“Pertanian	 organik	 skala	 kecil	 dan	 non-profit	 menawarkan	
pengalaman	 belajar	 interakMf	 tentang	 metode	 pertanian	
organik”



PROGRAM 
LIBURAN DAN 
KEGIATAN 
RELAWAN

Karena semakin banyak sekolah yang mencari perjalanan edukatif 
alternatif bagi para siswa mereka, YUM membuka pintunya bagi 
semua orang yang ingin mengambil bagian aktif dalam berbagai 
proyek YUM, baik yang dijalankan di Jawa Barat maupun di 
Kalimantan Tengah. 

Pada tahun 2018, program ini juga terhubung secara digital melalui 
Airbnb Social Impact Experiences and Visit.org. Siapa pun yang 
melakukan perjalanan ke Indonesia dapat mengalami kegiatan 
sukarelawan di proyek-proyek YUM!

Proses mengajar siswa YUM dan belajar dari organisasi YUM 
sangat menyenangkan dan saya memang belajar banyak hal baru. 
Saya bahkan menemukan hal-hal yang belum pernah saya lihat 
atau lakukan sebelumnya dalam hidup saya. Waktu yang saya 
lalui di sini selama 5 hari dan 4 malam adalah salah satu momen 
terbaik yang pernah saya lewati. - Melly Milsen, student of 
Sekolah Global Indo Asia (Batam, Indonesia) about her 5-day stay 
in YUM Cipanas (Sept 2018)
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Jika organisasi atau sekolah Anda tertarik dengan jenis kegiatan ini, 
silakan hubungi: sisca@yumindonesia.org

Pernyataan	Misi	kami:		
“Menghubungkan	 orang-orang	 yang	 peduli	 dengan	
masyarakat	 lokal	 yang	 kurang	 beruntung	 melalui	 kegiatan	
pelayanan	sosial”



PROYEK 
MENJAHIT
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Sejak September 2017, sebuah tim yang terdiri dari empat wanita, 
yang tinggal di desa-desa yang dekat dengan Desa YUM di Cipanas 
Jawa Barat, membentuk Tim Jahit, dipimpin oleh dua guru kelas 
menjahit di Pusat Pelatihan Ketrampilan YUM. 

Pada tahun 2018, selain memproduksi barang-barang untuk dijual di 
acara-acara bazaar ataupun secara online, Tim Jahit dapat memiliki 
penghasilan yang stabil saat ini berkat dukungan dari berbagai mitra 
yang rutin memesan produk setiap bulannya.

Tas serut batik

Tote bags

Celemek

Sarung bantal

Wadah makanan

Kemeja batik

Kimono

Bagi mereka yang tinggal di Indonesia, Anda dapat membeli produk 
kami melalui halaman "Donate" di situs web YUM or go to one of the 
following sites:

Baju wanita

Di Jakarta: Jamu Spa

Di Batam: Tempat Senang Spa

Online: kuka.co.id/yayasanusahamulia

Jika organisasi atau perusahaan Anda ingin memesan produk hasil 
Tim Jahit YUM, silahkan hubungi: miftah@yumindonesia.org

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	Mm	jahit	kami	adalah:
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DEWAN YUM

Patrons 
Brigjen (purn) Soetriman MG 

Ariana Susanti 
Olvia Reksodipoetro 

Hannah Baerveldt

Supervisors 
Ismana Haryono 

Dr. Mandarwati 
Aisyah Assegaf

Purnama Widjajakusumah, Chairperson. Serving since 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), Secretary. Serving since 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. 

Ir. H. Joyowidarbo, Head of Assets. Serving since 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, Director. Serving since 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 Bakti dan menjabat di 
Dewan Direksi Sekolah Bina Cita Utama. Belakangan ini, Mhd. Bachrun 
mendirikan dan menjadi Ketua Borneo Football International Foundation.

Farah (Fay) Diba Agustin, Director. Serving since 2018. 

Berasal dari Jawa Barat, Fay telah aktif dalam berbagai kelompok dan 
gerakan sejak masa kuliahnya. Berbekal pengalaman dalam bidang sosial, 
terutama yang menyagkut perempuan dan pekerja migran, Fay dipercaya 
untuk menjadi Ketua Divisi Wanita Nadhlatul Ulama dari tahun 1995 
h i n g g a 1 9 9 9 . D i t a h u n 2 0 1 8 , Fay m e m b a n t u Y U M u n t u k 
mengkoordinasikan bantuan darurat di Palu & Donggala.

Drs. Yanuar Mulyana, Ak. CPA, Treasurer. Serving since 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.
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TIM KERJA (sampai dengan 31 Desember 2018)

KANTOR PUSAT

Djoni Cedarta 
Paridi Martareja 
Noriyana 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 Proyek

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

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

Muhammad Bachrun Bustillo (Konsultan) 
Daniela Bustillo (Konsultan)

Joko Sumarno 
I Made Trisno W. 
Ega Arif Firmansyah 
Agus Dwi Lingga 
Agus Setiawan 
Sulhani 
Sudirman
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Vanessa Reksodipoetro 
Direktur Eksekutif

Yan Alen Rompas 
Rahmatiyah B. Aly 
Yeyen Andreyani Eka Rajaki 
Ance Sally Kenang 
Yoakim Philipus Nanga 
Rio Ardayanti 
Muhammad Alfarabi 
Neneng Triningsih 
Ni Made S. (Faustina)

Rustiani Tambunan 
I Wayan Ardana 
Tilapwati Kadangi 
Sumarlan 
Novi Syahrianto 
Erna Karlinna D. 
Siska Novitasari 
Titik Anjelina 
Marta Erlina Wulan Sari
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Australian Volunteers International (AVI) 
Adam Smith, Agribusiness Officer - Kalimantan, April 2017 - Maret 2018 
Pauline Coppin, Program Development Officer (Recycling Program) - Kalimantan, Oktober 2018 - Mei 2019 
Michael Morris, Farm Structures Technical Support - Kalimantan, Desember 2018 - Mei 2019

Terima kasih kami ucapkan juga kepada para relawan individu lainnya yang telah membantu kami di tahun 2018:  
Yudhi Widdyantoro, Lucy Irawan, Norman Ario Bimo, Hilda Leonata, Glenn Vincent Tuor, Fajar Yoseph Candra, Chef Denis, April 
Ulanday, Marie Skubic, Marina Ika Sari, Paulus Wahyu Kurnianto, Wina Syahputri, Ana Fitriani, Iswati, Singgih Cahyo, Firda, Soesi 
Siburian, Novita Agustin, Marisa Anatasia, Kyra Pradiono, Raya Pradiono,

International Internships 
Bridget McKenzie, Communications and Fundraising Intern - Jakarta, Juni 2018 
Jade Sheehan, Communications and Fundraising Intern - Jakarta, Oktober 2018

Cross Fields Japan 
Saki Kaizawa Development & Communications Intern - Jakarta, Oktober - Desember 2018 
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RELAWAN KAMI

Australian Consortium for “In-Country” Indonesian Studies (ACICIS) 
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 - Desember 2018

Route For Good - Dentsu Aegis Network Strategic Mentoring Program 
Simon Williams & Yuani Chen, Media & Digital Communications - Jakarta, April - September 2018
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ORGANISASI DAN PERUSAHAAN 

ASML Foundation 
Australian Volunteers International 
Bank BJB 
Boeing 
Borneo Football International 
Burgreens 
Canada Fund for Local Initiative (Embassy of Canada) 
Dentsu Aegis Network - Global Community Impact 
Ecole Navale - Association Marine Partage 
Flamboyant Ltd. 
Glo-Wing Ltd. 
GlobalGiving 
Happi app 
Hopeasavi.fi 
Indonesian Ministry of Education 
Indonesian Ministry of Social Affairs (KEMENSOS) 
Jakarta Intercultural School (JIS) 
Japan National Council of Social Welfare (JNCSW) 
Konrad Baerveldt Memorial Fund 
La Citra Group 
Levant Boulangerie & Patisserie 
Linklaters Singapore Pte. Ltd. 
McKingley & Team Architects 
Morningside Care Inc. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur 
Perhimpunan Penghuni Rungan Sari 
Priscilla Hall Memorial Foundation (PHMF) 
Provincial Office of Social Affairs, West Java

Provincial Office for Education and Culture, 
Central Kalimantan 
PT. Monex Investindo Futures 
PT. Nestle Indonesia 
Recipe For Change 
Schwab Charitable 
Sekolah Cita Buana 
Sekolah Emerald Jakarta 
Sekolah Global Indo Asia (SGIA) 
Sekolah Pelita Harapan 
Srikandi Paguyuban SDM Migas 
United World College South East Asia, 
(UWCSEA), Singapore 
Yayasan Adidhana 

ASOSIASI SUSILA DHARMA 

Susila Dharma Australia 
Susila Dharma Britain 
Susila Dharma France 
Susila Dharma Germany 
Susila Dharma Japan 
Susila Dharma International 
Susila Dharma Netherlands 
Susila Dharma New Zealand 
Susila Dharma Norway 
Susila Dharma Sweden 
Susila Dharma USA

PERORANGAN 

Afandy Soealman 
Agung 
Albert 
Albert Chapleau 
Alida Basir 
Amor & Sofia 
Andarina Sumarno 
Andre Sutanto 
Andrea Dunnett 
Anton Rang 
Antonio Rahayu 
Ashadi & Audrey Waclik 
Atiek Wibowo 
Bridget McKenzie 
Bukhi Prima Putri 
Chitra Priambodo 
Dahlan & Faustine Le Roy 
David Clague 
David McCormack 
Didi Hadi Rianto 
Diem Bich Bernfeld 
Dr. Vern Madden 
Edward Sillem 
Elisabeth & Ramon Medina 
Els and Reinhard Haster 
Eneng Ernawati 
Erica and Reinbrand Visman

UCAPAN TERIMA KASIH
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Erika Kesuma Nur 
Estelle Denninger 
Fidelity Charitable 
Geert Geraedts 
Geraldine Burra 
GlobalGiving donors 
Guy & Sophie Beauthauville 
Halimah Polk 
Hannah Baerveldt 
Harris Madden & An Dien 
Harry Marcus Lee 
Harsh Singh 
Harun & Inna Reksodiputro 
Heather Cooter 
Henriette Sillem 
Hestiani Sunadi & family 
Honora Drew 
Husni 

Igshaan M. Ganief 
Iljas Baker 
Isaac Goff 
Isfandiari Sugindo 
Jacqueline Guigue 
Jehan Medina 
Jill Flanders 
John Rock 
Josefa Moglia 
Judith Casarez

& semua donor anonim

Julita Oentojo 
Kara Darusman 
Ken Santoso 
Kitty Suijk 
Kok Lam Chow 
Kyra Pradiono 
Latif Vogel 
Laura Lesley 
Lee Ka Yan 
Liang Kun Jeng 
Lili Valentine 
Liliane Tavakilian 
Lilianne Shulman 
Linda Hollands 
Lot Knoppers 
Lydia Sillem 
Malinda Hadiwidjojo 
Margo Maris 

Maulana Hasan 
Melati Karina 
Michael Birk 
Michael Sparandara 
Miftahul Jannah 
Minh Thuan Dang 
Myla Houlihan 
Nazimuddin Harris 
Nicole Baticle 
Oleksii Maslov
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Simon Armand 
Siti Ismana Tsujimura Katsue 
Sofyan & Emmaline Tsang 
Sofyan & Halimah Brugger 
Subud Group - Brabant 
Subud Group - Hillegom 
Suharis Hadanto 
Sulfia Ambardi 
Suryani Asikin 
Suzanne Renna 
Tom Wolkenberg 
Trisnani D’Yvoire 
Uttama Pranaya 
Vanessa Reksodipoetro 
Victoria, Andy & Patrick Ferris 
Woro Aryati Prawoto 
Yasintha Gastina 
Yenny Darmajaya 
Yuani Chen 
Yujiasmin Zohri 
Zaakir Ismail & family 
Zoe Maxine Reynolds

Oliver & family 
Olvia Reksodipoetro 
Patrick Spearman 
Paul Sillem 
Priyasha Madhavan 
R. Nurwardany 
Raissa Lauwsen 
Rani Prita Prabawangi 
Raphaelle Hering-Vivier 
Rasmini Gardiner 
Raya Pradiono 
Raynard von Hahn 
Rebecca Zaritsky 
Reed 
Renae Verboon 
Rene Wipperich & Gulsen Ozlem 
Revriryan Zulkifli 
Reynold Jelman 

Rio Rinaldi 
Roderick Des Tombes 
Rosalinde Core 
Rosli Nasir 
Rotua Fransiska 
Rupert Cuningham 
Sahlan & Safiya McKingley 
Sarah Dang 
Silvia Botelho 
Simon

UCAPAN TERIMA KASIH



MITRA KAMI
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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



33

LAPORAN AUDIT 2018



LAPORAN KEUANGAN
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	Terikat	IDR	 	Terikat	USD	 Tidak	Terikat	IDR	 	Tidak	Terikat	USD	

PENDAPATAN PENDAPATAN

Hibah 7,093,569,408 489,854 Pendapatan	Unit	
Usaha

918,068,285 63,398

Pendapatan	Lain-lain 212,212,222 14,655 Pendapatan	Lain-lain 0 0

Jumlah	Pendapatan 7,305,781,631 504,508 Jumlah	Pendapatan 918,068,285 63,398

PENGELUARAN PENGELUARAN

Biaya	Program 5,221,507,807 360,576.47 Biaya	Unit	Usaha 885,624,267 61,157.67

Jumlah	Pengeluaran 5,221,507,807 360,576 Jumlah	Pengeluaran 885,624,267 61,157

Perubahan	Aset	
Bersih 2,084,273,824 143,932

Perubahan	Aset	
Bersih 32,444,018 2,240

IDR Saldo	Dana	
Terikat

Saldo	Dana	Tidak	
Terikat

Aset	Tetap	yang	Diinvestasi-
kan	dari	Dana	Program

Total

Saldo	1	Januari	2018 5,205,692,060 1,907,919,526 4,506,975,499 11,620,587,085

Perubahan	aset	bersih	tahun	
berjalan

2,084,273,827 32,444,015 - 2,116,717,842

Diinvestasikan	pada	aset	tetap - - (284,615,208) (284,615,208)

Reklasifikasi	Saldo	Dana - - -

Saldo	31	Desember	2018 7,289,965,887 1,940,363,541 4,222,360,291 13,452,689,719

USD

Saldo	1	Januari	2018 384,241 140,826 332,668 857,735

Perubahan	aset	bersih	tahun	
berjalan

143,932 2,240 - 146,172

Diinvestasikan	pada	aset	tetap - - (19,654) (19,654)

Reklasifikasi	Saldo	Dana - - - -

Penyesuaian	untuk	nilai	tukar	yang	
berbeda (24,756) (9,073) (21,434) (55,263)

Saldo	31	Desember	2018 503,416 133,994 291,579 928,989

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

ASET IDR 															USD

Aset	Lancar

Kas	dan	setara	kas 6,707,537,596 463,196

Piutang 27,545,000 1,902

Uang	muka 900,633,337 62,194

7,635,715,933 527,292

Aset	Tidak	Lancar

Aset	Tetap	(setelah	dikurangi	
akumulasi	penyusutan																								
	(2018:	Rp.	2,957,723,698	;															
2017:	Rp	2,553,114,241)

5,817,098,786 401,706

JUMLAH	ASET 13,452,814,719 928,998

LIABILITAS	DAN	ASET	BERSIH

Liabilitas	Lancar

Hutang	Lancar 125,000 9

Aset	Bersih 13,452,689,720 928,998

JUMLAH	LIABILITAS	DAN	ASET	BERSIH 13,452,814,720 928,998

Laporan	AkMvitas

Laporan	Perubahan	Aset	Bersih

Laporan	Posisi	Keuangan

Berikut adalah Laporan Posisi Keuangan YUM, Laporan 
Aktivitas dan Perubahan Aset Bersih untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
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PENERIMAAN

 IDR USD % dari Total

Hibah Organisasi 5,186,255,468 358,142 63

HIbah Perorangan 1,058,278,590 73,080 13

Pendapatan Unit Usaha 918,068,285 63,398 11

HIbah Susila Dharma 839,035,350 57,940 10

Bunga Bank 212,212,222 14,655 3

HIbah Pemerintah 10,000,000 691

8,223,849,915 567,906

PENGELUARAN

Proyek-proyek 4,387,988,412 303,017 72

Biaya Unit Usaha 885,624,267 61,158 15

Administrasi 467,849,394 32,308 8

Biaya Penggalangan Dana 365,670,000 25,252 6

6,107,132,074 421,734

3

ALOKASI PENERIMAAN & PENGELUARAN



facebook.com/yayasanusahamulia

instagram/com/yayasanusahamulia

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

Cover and back photo by John Macdonald

Yayasan Usaha Mulia

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.yumindonesia.org

Foto depan dan belakang oleh John Macdonald


