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SEKAPUR SIRIH DARI KETUA

Purnama Widjajakusumah 
Ketua Yayasan

Tahun 2019 merupakan tantangan yang cukup berat bagi Yayasan Usaha Mulia 

(YUM), dan kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kami mendapat 

banyak peluang baru untuk membantu YUM agar terus maju. 

Tantangan YUM kali ini sebagian besar ada pada keberlanjutan finansial dari proyek-

proyek dan dari YUM secara umum. Salah satu proyek yang sedang digali potensinya 

adalah Vocational Training Centre di Kalimantan. Pelatihan-pelatihan profesional 

yang berbayar akan menjadi fokus utama dalam membuka usaha baru untuk 

meningkatkan pendapatan YUM. Selain itu, YUM memiliki potensi agribisnis yang 

sangat tinggi di Jawa Barat dan di Kalimantan Tengah dan kedua peluang ini akan 

terus di jelajahi. 

Dengan dukungan dari semua partner dan donor kami, pada tahun 2019 YUM berhasil 

membantu lebih dari 34,000 orang di Jawa Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi 

Tengah melalui program-program yang mempunyai manfaat jangka panjang seperti 

bantuan pendidikan anak, pencegahan stunting, pemberdayaan perempuan dan 

pengembangan keterampilan untuk anak muda dan wanita.  

Saya memanfaatkan peluang 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 diperoleh oleh YUM. 

Tahun 2020 ini kami akan terus membantu dan mendukung komunitas binaan YUM. 

Keberhasilan kami di tahun-tahun sebelumnya bisa dijadikan referensi untuk 

kesuksesan lain yang menunggu di depan. Saya yakin bahwa dengan kerja keras YUM 

dibantu oleh dukungan semua pihak, kita tetap bisa berkontribusi positif dalam 

pengembangan masyarakat di Indonesia.



Untuk memperbaiki kualitas hidup 

masyarakat miskin Indonesia

Bekerjasama dengan masyarakat, dalam menyediakan 

sarana yang menyeluruh dan berkelanjutan, di bidang 

kesehatan, pendidikan dan pengembangan masyarakat

Kesetaraan Keikutsertaan

Keberlanjutan
Pendekatan 

Menyeluruh

Transparansi Atas Azas  

Ketuhanan

VISI 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

MISI KAMI

NILAI-NILAI KAMI
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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

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

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.

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

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Jawa Barat
Jakarta





Photo by Hauritsa

PROYEK 
CIPANAS, 
JAWA BARAT
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> 4,700 
anak-anak, remaja,  
dewasa dan lansia  

langsung mendapat manfaat dari  
Proyek Pusat Komunitas Cipanas

> 2,800 anak 
membaca buku 

dan meningkatkan 
ketrampilan 

membaca mereka

34 balita  
menerima 

pengajaran dan 
fasilitas anak usia 

dini yang 
berkualitas

> 400 pemuda 
menerima 
pelatihan 

ketrampilan gratis 
untuk bekerja dan 

berwirausaha

170 anak 
sekolah 

diberikan 
dukungan 

akademik setelah 
pulang sekolah 

Pencegahan 
Stunting 

untuk > 500 
bayi dan 

balita

Pemeriksaan 
kesehatan 

bulanan dan 
kegiatan untuk 

376 lansia

Beasiswa 
sekolah dan 
bantuan gizi 
untuk 153 

anak
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Kemiskinan telah mendorong pendidikan menjadi nomor dua bagi para keluarga 
yang tidak memiliki dukungan. Menyediakan bahan bacaan bagi anak-anak telah 
menjadi barang mewah bagi mereka yang kesulitan untuk memperoleh makanan 
sehari-hari. Perpustakaan sekolah tidak mampu menyediakan bahan bacaan yang 
berkualitas baik, bahkan beberapa sekolah sama sekali tidak memiliki 
perpustakaan. Oleh karena itu Perpustakaan Komunitas YUM di Cipanas 
berperan penting dalam memudahkan akses kepada literasi bagi semua.  
Perpustakaan Komunitas YUM tidak hanya menyediakan berbagai buku bacaan 
tetapi juga menjalankan berbagai jenis kegiatan edukatif dan kreatif. Semua 
kegiatan perpustakaan dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan 
keterampilan di abad ke-21  seperti Klub Bahasa Inggris, Klub Sains, Seni & 
Kerajinan Tangan, Kelas Memasak, Klub Komputer dan banyak lainnya. Kami 
berharap kami dapat mempersiapkan anggota perpustakaan untuk mendapat 
kehidupan yang lebih baik di masa depan. 

Perpustakaan Komunitas juga menjalankan program kotak buku (box of books) 
sejak 2009. Program ini bertujuan untuk memudahkan akses kepada para siswa 
di sekolah dalam memperoleh bahan bacaan yang berkualitas. Box of Books 
tersebut akan tetap berada di sekolah selama 1,5 atau 2 bulan sebelum dirotasi 
ke sekolah lain. Setiap kotak terdiri dari minimal 100 buku dan bisa di akses oleh 
semua siswa dan guru di sekolah.

Berdasarkan penelitian Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia mengenai kegiatan literasi membaca di 
Indonesia pada tahun 2018, akses ke buku bacaan menempati 
urutan terendah di antara yang lainnya. Saat ini, budaya 
membaca di provinsi Jawa Barat berada di peringkat 20 dari 34 
provinsi di Indonesia.

PERPUSTAKAAN 
KOMUNITAS

Yayasan Usaha Mulia | 2019 Annual Report

Saya sangat bersyukur bahwa SDN Banjarsari terpilih sebagai salah 
satu sekolah yang menerima Box of Books. Kami tidak memiliki 
perpustakaan di sekolah,   karena itu program ini sangat penting bagi 
para siswa. Semua buku bacaan memiliki cerita yang bagus, sampul 
yang menarik dan gambar yang indah di dalamnya. Ini adalah cara yang 
baik untuk merangsang kebiasaan membaca para siswa. Para siswa 
dapat meminjam buku dalam kelas Bahasa dan menggunakannya 
sebagai bahan bacaan tambahan. Terkadang kita sebagai guru juga 
merujuk pada buku-buku tersebut untuk menemukan bahan ajar. 
Terima kasih YUM! Miss Siti, Guru SDN Banjarsari
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Tahun ini ada dua kegiatan menarik di PAUD YUM. Melalui prakarsa Bpk. Don 
Hall dari Priscilla Hall Memorial Foundation dan didukung penuh oleh ANZA 
(Asosiasi Australia dan Selandia Baru) Jakarta, YUM mampu mengirim dua 
tenaga pengajar PAUD untuk mengikuti Pelatihan Pertolongan Pertama bagi 
Anak dan Bayi, tingkat 1,  selama satu hari penuh yang diselenggarakan oleh SOS 
Medika International. Bersama dengan beberapa guru dari sekolah lain, Miss 
Heti dan Miss Desy tidak hanya belajar tentang teori pemberian Pertolongan 
Pertama tetapi juga mendapat kesempatan untuk mempraktikkannya di bawah 
pengawasan tutor yang berpengalaman. Kursus ini membantu para guru  menjadi 
lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan anak-anak dan bayi, karena mereka 
bekerja erat dengan mereka setiap hari. Selanjutnya, para guru YUM juga berbagi 
tentang Pertolongan Pertama tersebut dengan semua orang tua pada acara 
Lokakarya Pengasuhan Anak. Sangat penting bagi orang tua dan orang dewasa 
untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan atau 
keadaan darurat. 

Di PAUD YUM, kegiatan sosial dianggap sebagai bagian penting dari 
pembelajaran. Dibimbing oleh para guru dan orang tua anak, 30 anak-anak PAUD 
menikmati perjalanan ke taman air dan kebun binatang mini. Bagi beberapa anak 
PAUD yang hanya tahu tentang binatang dari buku dan film, ini adalah pertama 
kalinya mereka melihatnya dari jarak dekat.

Berinvestasi dalam pendidikan di masa kanak-kanak bisa 
menjadi cara yang ampuh untuk mengurangi kesenjangan yang 
sering membuat anak-anak  berstatus sosial dan ekonomi rendah 
menjadi kurang beruntung. - James J Heckman, ekonom Amerika 
dan pemenang hadiah Nobel.

FASILITAS

Perpustakaan Tempat Bermain Perpustakaan Mainan

PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI (PAUD)

Yayasan Usaha Mulia | 2019 Annual Report
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Proyek Kelas Bimbingan Belajar memainkan peran penting dalam mendukung 
siswa di Cipanas untuk memahami dan mempraktikkan pelajaran sekolah mereka 
dengan baik. Terjebak di ruang kelas bersama 40/50 siswa lain dengan hanya 1 
guru bukanlah kondisi yang tepat untuk belajar. Sayangnya, ini adalah 
pemandangan umum   sekolah-sekolah di daerah tersebut, terutama di sekolah 
dasar. Hal ini mengakibatkan   timbulnya lebih banyak jumlah siswa yang 
kesulitan mengikuti pelajaran dalam membaca, menulis, dan berhitung. 

Oleh karena itu untuk membantu para siswa dapat fokus, Tutor YUM untuk 
murid SD kelas rendah (kelas 1 hingga 3) menggunakan beberapa metode kreatif 
seperti, membagi siswa dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan 
kemampuan mereka, menggunakan alat peraga yang menarik dan meluangkan 
lebih banyak waktu sebelum atau setelah kelas. Mereka memahami bahwa siswa 
yang lebih muda belajar lebih baik dalam suasana yang lebih santai dan nyaman. 
Setiap 30 menit, tutor akan menjalankan permainan atau aktivitas sederhana 
untuk membuat siswa mereka tetap fokus dan dalam suasana hati yang baik.

Menurut Standar Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 
2018, rasio ideal siswa dan guru di kelas adalah 28:1. Hal ini 
mendukung survei Ekonomi Global bahwa secara umum, 
memiliki lebih sedikit siswa per guru dianggap lebih baik. Terlalu 
banyak siswa di kelas menyebabkan berkurangnya fokus dan 
membuat mereka kehilangan perhatian secara individu dari 
guru.

Saya mulai mendaftar di kelas Bimbingan Belajar tahun ini. Kakak laki-laki 
saya juga terdaftar dalam kegiatan ini. Sekarang, dia di sekolah menengah. 
Saya dulu pergi ke perpustakaan untuk membaca dan bermain dengan 
teman-teman saya. Ketika saya di kelas 1, ibu saya membantu saya belajar di 
rumah. Tetapi saya masih kesulitan membaca. Saya merasa malu ketika siswa 
lain di sekolah saya, sudah bisa membaca tetapi saya belum bisa. Saya 
berlatih membaca dengan Nona Heti. Dia membiarkan saya memilih buku 
dan saya selalu memilih buku yang banyak gambar indahnya. Saya harap saya 
segera bisa membaca seperti teman saya yang lain - Aleta, kelas 2

9

TUTORING & REMEDIAL

Yayasan Usaha Mulia | 2019 Annual Report
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Saya Mita, siswa sekolah menengah kelas 11. Setelah saya mendaftar dan 
mengikuti   empat sesi pelatihan Literasi Keuangan YUM, saya menjadi 
lebih percaya diri dalam membuat keputusan keuangan. Mulai hari ini, 
saya akan menggunakan uang saku dengan bijak dan memprioritaskan 
pengeluaran saya. Selama sesi diskusi, saya menerima banyak informasi 
dan motivasi yang berharga. Karena saya ingin menjadi pengusaha di 
masa depan, kursus ini memberikan kejelasan dan panduan untuk 
membantu mewujudkan impian saya. Tidak mudah menemukan kursus 
seperti ini di lingkungan sekitar. Terima kasih YUM!

Pada tahun 2017, statistik menunjukkan bahwa, selain sektor 
perhotelan, industri yang paling diminati berikutnya untuk 
pekerjaan adalah bisnis swasta. 21% dari populasi yang bekerja 
di Cianjur, di mana YUM Cipanas berada, terlibat dalam usaha 
bisnis swasta. YUM menyadari ini sebagai kesempatan yang 
baik untuk mendukung kaum muda setempat dengan 
menawarkan kursus Keterampilan literasi Keuangan & 
Kewirausahaan sebagai batu loncatan untuk membangun 
bisnis mereka sendiri di masa depan.

Bekerja sama dengan ONE Championship, konglomerasi olahraga global 
terbesar di Asia, YUM telah mampu mempromosikan peluang yang setara, 
ditambah dengan ketekunan untuk mengeluarkan apa yang terbaik dari 
masing-masing individu, terlepas dari keadaan atau latar belakang mereka. 
Tahun lalu, setiap beberapa bulan, para atlet dari ONE mengunjungi YUM dan 
berbagi cerita yang menginspirasi tentang bagaimana mereka mengejar dan 
bekerja keras untuk mewujudkan impian mereka. Karena ONE memiliki visi 
dan misi yang sama dengan YUM, semua kunjungan atlet sangat dinanti dan 
dihargai. Dengan dukungan ONE, YUM juga dapat melanjutkan kursus 
terbarunya yaitu Pelatihan Literasi Keuangan.

PUSAT PELATIHAN 
KETRAMPILAN

Yayasan Usaha Mulia | 2019 Annual Report
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Menurut Survei 2019 tentang Status Gizi Balita di Indonesia, 
26,21% dari balita di Jawa Barat mengalami stunting. Dalam 
data YUM sendiri, di 6 desa tempat kami bekerja, angka 
menunjukkan lebih dari 30% balita masih terhambat 
pertumbuhannya. Karena itulah fokus utama kami adalah 
mengurangi persentase ini di tahun-tahun mendatang.

11

YUM terus berkolaborasi dengan 1.000  Days Fund untuk memberikan solusi 
yang berbeda dalam mencegah stunting di 6 desa tempat kami bekerja, dan 
semoga dapat lebih dari itu 

Solusi pertama terdiri dari pengembangan kapasitas kader Posyandu yang 
berada di garis depan. Berbagai pelatihan dilakukan termasuk cara 
mengidentifikasi dengan benar kapan seorang anak terhambat 
pertumbuhannya dan juga penyebaran berbagai informasi   untuk mencegah 
terhambatnya pertumbuhan. Penekanan juga dibuat dalam menyebarkan 
informasi yang tepat kepada wanita hamil karena terhambatnya 
pertumbuhan dapat terjadi sejak awal kehamilan. 

Solusi kedua kami adalah pendistribusian bagan pengukur tinggi badan di 
semua rumah dimana ada anak yang berusia 0 hingga 2 tahun. Grafik tinggi 
badan merupakan cara mengingatkan bagi para orang tua bahwa mencegah 
stunting sangat penting serta sebagai alat untuk memastikan anak mereka 
tidak terhambat pertumbuhannya, 

Terakhir, karena bagian dari penyebab terhambatnya pertumbuhan adalah 
gizi buruk dan kebersihan, keluarga dari anak-anak yang terhambat 
pertumbuhannya diidentifikasi dan diberikan paket makanan & sanitasi 
setiap bulannya sampai anak tersebut tidak lagi terhambat pertumbuhannya.

POSYANDU BALITA

Yayasan Usaha Mulia | 2019 Annual Report



912

Setelah Koordinator Program Kesehatan kami menghadiri pelatihan 

lanjutan di Tokyo, yang didanai oleh Dewan Nasional Jepang untuk 

Kesejahteraan Sosial (JNCSW) di mana ia mengamati beberapa rumah 

lansia, ia kembali dengan kegiatan baru yang akan membantu para lansia 

di Cipanas untuk mengurasi rasa terisolasinya yaitu dengan Sesi berbagi 

informasi dan Distribusi Makan Siang. Kegiatan-kegiatan ini untuk 

mengumpulkan para lansia pada kesempatan berbeda agar dapat berbagi 

tantangan satu sama lain sambil menyiapkan makan siang yang akan 

mereka bagikan kepada mereka yang tidak dapat meninggalkan rumah 

mereka. Untuk proyek khusus ini, YUM sangat beruntung mendapat 

dukungan  dari kampus UWCSEA Dover. 

Saat ini, Indonesia telah memasuki periode Aging Population, 
dengan perkiraan di tahun 2035, 16% dari populasi adalah 
lanjut usia. Banyak dari lansia ini yang hidup di bawah garis 
kemiskinan dan dibiarkan berjuang sendiri, dan diminta untuk 
mengasuh cucu-cucu mereka. Ditambah lagi jumlah kasus 
Alzheimer di Indonesia yang terus meningkat dan yang telah 
meluncurkan upaya baru untuk mengedukasi masyarakat 
tentang penyakit tersebut.

12

POSYANDU LANSIA

Karena jumlah kasus Alzheimer di Indonesia terus meningkat, YUM 

bekerja sama dengan Alzheimers Indonesia (Alzi) untuk menyebarkan 

pengetahuan tentang masalah ini kepada para lansia. Sebuah lokakarya 

diadakan dengan lebih dari 100 peserta lansia di mana mereka belajar 

tentang penyakit ini, bagaimana mencegahnya serta apa yang harus 

dilakukan ketika seseorang didiagnosis menderita Alzheimer. Setelah 

berkolaborasi pada beberapa kesempatan dengan Alzi akhirnya YUM 

menjadi mitra resmi pada Maret 2020.

Yayasan Usaha Mulia | 2019 Annual Report
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Setengah dari penduduk Indonesia berpenghasilan tidak lebih 
dari US $ 1,75 per hari untuk bertahan hidup. Salah satu yang 
terkena dampak terbesar dari kemiskinan adalah pendidikan, 
dan   banyak kasus ditemui di pedesaan, dimana anak 
perempuan yang putus sekolah karena orangtua mereka tidak 
mampu membiayai sekolah   mereka. Lebih dari itu tingginya 
angka kehamilan remaja dan pernikahan usia dini membuat  
anak perempuan   kemungkinannya lebih kecil untuk 
menyelesaikan sekolah menengah, apalagi universitas.

Karena itu, kami sangat bangga melihat dua anak perempuan terbaik 
bimbingan   kami yang baru saja lulus dari universitas yaitu: Maria Gabriella 
dan Ita Arista. Keduanya dibantu oleh donor setia sejak mereka masih duduk 
di bangku   SMP. Mereka berdua lulus dengan nilai yang sangat baik; Maria 
dalam bidang Desain Visual dan Ita dalam bidang Manajemen. 
Saat ini, Ita bekerja sebagai staff Pembukuan di kantor YUM Cipanas 
sedangkan Maria telah melakukan proyek-proyek kecil sejak dia lulus seperti 
membuat lukisan potret dan ilustrasi. Saat ini, dia   masih mencari pekerjaan 
tetap. 

Kedua gadis ini telah menunjukkan kepada kita apa yang dapat dilakukan oleh 
kekuatan sponsor dalam mengubah kehidupan seseorang. Bagi semua orang 
Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama dan akses ke pendidikan yang 
berkualitas baik, perlu meningkatkan standar serta memberikan kesempatan 
yang tepat bagi keluarga kurang mampu dan membantu membawa mereka di 
bawah payung sosio-ekonomi yang sama dengan mereka yang memiliki hak 
istimewa. Untuk dapat mencapai tugas ini, kita perlu memastikan bahwa yang 
termiskin dari yang miskin disekolahkan dan yang lebih penting tetap 
bersekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka tanpa putus sekolah atau 
terganggu karena alasan sosial-ekonomi yang sama.

PROGRAM BEASISWA & 
KESEJAHTERAAN 
ANAK DAN KELUARGA

Yayasan Usaha Mulia | 2019 Annual Report
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PROYEK 
BUKIT BATU, 
KALIMANTAN 
TENGAH
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> 14,000 
anak-anak, remaja,  

dan dewasa  
langsung mendapat manfaat dari  
proyek-proyek YUM di Kalimantan

> 780 pemuda 
menerima pelatihan 

ketrampilan gratis 
untuk bekerja dan 

berwirausaha

200 anak 
membaca buku dan 
mendapat kegiatan 

setelah pulxng 
sekolah 

25 wanita 
diberdayakan 

dengan 
ketrampilan agar 

dapat menjadi 
pemimpin

>10,000 dewasa 
dan anak 

menerima masker 
dan vitamin saat 

terjadi kabut asap

500 keluarga 
mendapat 

manfaat dari 
pembangunan 

toilet sehat

350 keluarga 
dilengkapi dengan 
filter air baru atau 
diberikan akses ke 
menara air bersih
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Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang berkualitas 
untuk kaum muda membuat sangat sulit bagi anak muda 
untuk memperoleh pekerjaan yang layak di Kalimantan 
Tengah. Pusat Pelatihan Ketrampilan (VTC) tetap menjadi 
satu-satunya pusat pelatihan keterampilan yang terakreditasi 
di Kecamatan Bukit Batu, tempat dimana 786 pelajar 
mengikuti berbagai pelatihan pada tahun 2019.

Meskipun VTC masih menghadapi banyak tantangan karena masalah asap 

tahunan dan tidak tersedianya transportasi umum yang menyulitkan 

peserta untuk datang ke tempat pelatihan, kami sangat bersyukur dan 

merasa terhormat dengan begitu banyaknya peserta, dengan 71% 

perempuan, merasakan manfaat dari proyek ini:

16

PUSAT PELATIHAN 
KETRAMPILAN

Saya mengikuti kursus Komputer di YUM VTC pada 
tahun 2016, ketika saya keluar dari pekerjaan. Berkat 
sertifikat yang saya miliki dari YUM VTC, saya diterima 
sebagai staf administrasi di layanan kurir lokal, J&T 
Express. Hingga saat ini, saya telah bekerja selama 3 
tahun dan keterampilan komputer saya sangat berguna 
dalam melakukan pekerjaan ini.

Awalnya saya agak takut memasuki kelas Komputer 
karena saya pikir saya akan merusak komputer dan 
akan sangat sulit untuk mempelajarinya. Tetapi 
setelah mengikuti beberapa pelajaran dan berkat 
kesabaran guru saya, saya sekarang dapat 
menggunakan Microsoft Word dan Excel, dan saya 
dapat dengan mudah menemukan informasi di 
internet.
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Sayangnya selama pertengahan tahun, kebakaran hutan dan kabut asap 
kembali terjadi di Kalimantan. Meskipun ini bukan hal baru bagi mereka yang 
tinggal di sana, YUM terus mempromosikan kesadaran tentang risiko 
kesehatan yang timbul dari kabut asap dan memberikan dukungan dengan 
cara apapun yang mungkin. Dengan program Kesehatan dan Lingkungan, 
perpustakaan YUM secara intensif mencoba mendidik anak-anak di usia dini 
tentang kesadaran dan pencegahan masalah ini.

Photo by Simon Cherpitel

Peristiwa terpenting di tahun 2019 adalah renovasi 
keseluruhan bangunan perpustakaan. Struktur bangunan yang 
telah digunakan selama lebih dari satu dekade, sekarang 
menjadi lebih nyaman dan lebih aman bagi semua orang. Oleh 
karena itu, YUM sangat berterima kasih atas dukungan  
Linklaters yang dermawan dan berkelanjutan dalam 
mewujudkan hal ini!

1917

Sekolah kami sangat senang menerima undangan ke perpustakaan 
YUM untuk menghabiskan beberapa jam di sana. Bukan hanya anak-
anak tetapi orang tua mereka juga ikut bersemangat ketika kami 
memberi tahu mereka tentang kunjungan ke perpustakaan. Sesampai 
di sana, pustakawan membacakan buku kepada siswa dan kemudian 
mereka melanjutkan kegiatan mewarnai. Para siswa juga 
berkesempatan bermain dengan mainan apa pun yang mereka sukai. 
Di akhir kunjungan, semua siswa diberikan segelas susu. Terima kasih 
YUM - ini adalah hari yang berharga bagi kami. Kami menanti 
undangannya dilain waktu. Miss Seli, Kepala Sekolah TK Beringin IX, 
Banturung, Bukit Batu.

PERPUSTAKAAN 
KOMUNITAS

Renovasi diselesaikan pada bulan Juli 2019 dan saat itu juga perpustakaan  
memulai kembali kegiatan hariannya seperti membaca, seni dan kerajinan, klub 
tari, klub bahasa Inggris, dll serta terhubung kembali dengan sekolah-sekolah 
lokal yang bermitra dengan perpustakaan untuk kunjungan sekolah. 
Kunjungan ini merupakan hal besar di sekolah-sekolah, terutama PAUD dan 
sekolah dasar tingkat rendah.
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Setelah 4 tahun berkurangnya insiden kebakaran hutan dan kabut asap, musim 
kemarau panjang menghasilkan tingkat kualitas udara yang berbahaya selama 
bulan Agustus, September dan Oktober. Titik tertinggi terjadi pada 
pertengahan September dengan level hampir 2.000 - 6 kali lebih banyak dari 
level berbahaya! Bersama dengan staf Yayasan Borneo Football Internasional 
(BFIF), semua staf YUM mengerahkan segala daya upaya mereka   setelah 
tingkat kualitas udara mencapai level berbahaya yaitu 300 pada bulan 
Agustus.

Photo by Simon Cherpitel 18

BANTUAN DARURAT: 
KEBAKARAN & ASAP
Walaupun kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan 
hal biasa selama musim kemarau di Indonesia, situasinya 
menjadi lebih buruk pada tahun 2019 karena faktor 
kombinasi, termasuk kekeringan yang berkepanjangan dan 
pemanasan global.

Berkat tanggapan yang cepat dari begitu banyak donor yang dermawan dari 
seluruh dunia, para tim langsung melakukan bantuan darurat. Dalam waktu 10 
hari, kami dapat mendistribusikan bantuan kepada hampir 2.000 orang. Secara 
total, 5.000 masker dan 2.000 paket vitamin didistribusikan kepada orang 
dewasa dan anak-anak. 

Karena kampanye yang telah terjadi sejak 2015, kami mengamati bahwa 
lembaga pemerintah setempat dan polisi setempat telah menjadi rekanan 
dalam penyebaran informasi hingga lebih sedikit kebakaran yang terjadi di 
kecamatan kami. Ini merupakan indikasi bahwa perubahan berkelanjutan 
dapat terjadi melalui kehadiran dan komunikasi yang konstan dalam 
masyarakat.
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Agar proyek berbasis masyarakat ini dapat berhasil, 25 tokoh masyarakat 

perempuan diberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan sehingga 

mereka menjadi lebih baik dalam menyampaikan pesan utama dari sanitasi 

d a n ke s e h a t a n . M e l a l u i t o ko h - t o ko h m a s y a ra k a t i n i l a h Y U M 

memperkenalkan Unit Toilet Sehat dan filter air kepada 3.500 keluarga 

yang tinggal di 7 desa di Bukit Batu.

Photo by Simon Cherpitel

Sebuah survei di awal 2018 mengkonfirmasi bahwa 40% 
rumah tangga di Bukit Batu tidak memiliki sanitasi serta 
pengelolaan sampah yang baik. Survei ini juga menegaskan 
perlunya menara air bersih karena banyaknya menara air 
yang rusak, yang sebagian besar dikarenakan kesalahan 
manajemen.

19

AIR BERSIH & SANITASI

Bagian penting dari proyek ini adalah keberlanjutannya dan hal ini 

menuntut masyarakat untuk lebih memahami dan menyadari manfaat air 

bersih, sanitasi, kebersihan yang baik, dan pengelolaan limbah yang lebih 

baik. Untuk itu, kampanye inovatif dikembangkan melalui lokakarya yang 

disampaikan di desa-desa dan sekolah-sekolah dan pembuatan berbagai 

alat promosi dan informasi. Hampir 100 lokakarya telah diselenggarakan di 

masyarakat dengan lebih dari 1.000 peserta.

Sebelum bergabung dalam program unit toilet, saya menggunakan 
toilet sederhana yang jauh dari rumah dan tanpa septic tank, hanya 
lubang di tanah yang kotor dan bau. - Ibu Hami, 60 tahun, desa 
Habarang Hurung
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Dimulai pada akhir 2018, sebuah proyek percontohan telah dibuat dan 

didanai oleh YUM untuk memanfaatkan 9700m2 lahan di Pusat Penelitian 

YUM di KM37 untuk budidaya spesies buah yang telah diidentifikasi dan 

untuk mengembangkan praktik terbaik sehingga dapat menjadi model 

dalam pelatihan oleh petani lokal di masa depan. YUM menggunakan 

model agroforestri yang meniru struktur hutan alam sambil memberikan 

pengembalian secara ekonomi. 

Penelitian dan uji coba dari berbagai produk makanan saat ini sedang 

dilakukan dan prototipe akan disampel oleh kelompok-kelompok kecil 

sebelum dipasarkan secara lokal dan di Jakarta. Selain bekerja dengan 

petani lokal, YUM juga berencana untuk melatih dan mempekerjakan 

perempuan lokal untuk unit produksi makanannya. 

Tetap ikuti perkembangan terbaru untuk produk makanan kami yang akan 

datang!

20

Sebagai bagian dari target yayasan menuju keberlanjutan, 
YUM memahami bahwa kami sekarang berada dalam posisi 
yang baik untuk mulai mengeksplorasi usaha bersama 
untuk memperkuat masyarakat dan yayasan melalui 
kemitraan dalam usaha sosial.

PERTANIAN 
BERKELANJUTAN & 
AGROFORESTRI
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Setelah kejadian gempa berkekuatan 7,4 di pulau Sulawesi 
pada bulan September 2018, YUM menerima sumbangan 
dari seluruh dunia hingga mampu memberikan bantuan 
darurat yang menjangkau lebih dari 3.000 keluarga.   Pada 
awal 2019, tim YUM melanjutkan kunjungan bantuan 
mereka - kali ini memberikan penyembuhan trauma dan 
pembangunan perumahan sementara.

Dipimpin oleh anggota dewan YUM, Farah Diba Agustin, tim tersebut 

terbang lagi ke Palu untuk melanjutkan   bantuan kepada   populasi 

pengungsi yang menerima sangat sedikit bantuan, dengan bantuan yang 

difokuskan pada distribusi kebutuhan dasar dan tindakan penyembuhan 

pasca-trauma. Yang terakhir ini dilakukan oleh anggota dewan YUM 

lainnya, Ary Marmitasari Prawoto, seorang psikolog profesional dengan 

pengalaman penyembuhan trauma bertahun-tahun di Aceh setelah 

tsunami. Dengan para remaja, melalui kelompok diskusi, kami mendorong 

mereka untuk mengekspresikan diri secara bebas dan memberi tahu kami 

apa yang mereka saksikan; ini biasanya diikuti dengan latihan relaksasi 

dan sesi yoga untuk mengelola stres. 

Selama misi pertama kami, kami melihat ada dua desa - Saloya dan Amal - 

yang membutuhkan perhatian khusus. Anggota kedua komunitas ini diusir 

dan harus mendirikan kembali kamp baru sebanyak 3 kali dan yang 

terakhir berada di tengah hutan. Berkat sumbangan besar dari 

GlobalGiving, pembangunan 45 unit rumah, dapur umum, dan bangunan 

sanitasi dimulai pada Januari 2019 di desa Amal (kecamatan Donggala).

BANTUAN DARURAT
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Sudah   lebih dari 10 tahun saat ini pertanian ini terus berkembang,   lebih dari 
50% dari penghasilan kami berasal dari Burgreens, rantai restoran vegetarian 
di sekitar ibu kota Jakarta. Kami juga memiliki banyak pelanggan individu yang 
luar biasa, yang sebagian besar terdiri dari ekspatriat yang tinggal di Jakarta. 
Inilah yang dikatakan salah satu pelanggan kami tentang layanan kami:

PERTANIAN ORGANIK

Pertanian Organik YUM adalah perusahaan berdampak 
sosial yang menanam dan menjual sayuran organik segar. 
Pertanian Organik   bangga akan komitmennya untuk 
menyalurkan semua hasil pendapatannya bagi proyek-
proyek sosial yang dijalankan Yayasan Usaha Mulia.

Saya membeli dari Pertanian Organik YUM setiap minggu! Produk 
mereka selalu lezat dan saya tahu itu sehat bagi saya dan keluarga saya. 
Saya siap untuk minggu yang luar biasa! Semua interaksi saya dengan 
tim YUM sangat luar biasa - dari pria ramah yang mengirim hingga 
orang-orang baik yang memproses pesanan saya. Saya sangat 
menghargai bahwa kemasan plastik diupayakan sesedikit mungkin. 
Juga, saya suka bahwa ada aspek perkembangan sosial untuk sayuran 
saya! - Aoife Kenny

Pada tahun 2019, pertanian organik melanjutkan misinya untuk mengajar kaum 
muda tentang metode pertanian organik,dengan menerima lebih dari 80 siswa 
sekolah menengah dan mahasiswa pada program magangnya. Berkat bantuan 
mereka ini serta para petani lokal yang bekerjasama dengan kami, kami 
sekarang dapat menyediakan tidak hanya keranjang sayur, tetapi juga beragam 
sayuran lain yang dapat dibeli secara terpisah.
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Selain sebagai lahan pertanian, Perkebunan Organik YUM juga secara aktif 
mempromosikan pengalaman belajar dan menawarkan program kunjungan 
dan rekreasi. 

Setiap tahun kami menikmati kunjungan ratusan anak sekolah yang datang ke 
pertanian untuk mengalami secara langsung seluk-beluk kehidupan pertanian, 
terutama yang menggunakan metode pertanian organik. Lokakarya selama 2,5 
jam ini melibatkan anak-anak di kebun organik dalam pembuatan kompos, 
menyiapkan bibit hingga menanam  di lahan. 

Namun, tidak setiap sekolah dapat datang dan mengunjungi langsung ke lokasi 
pertanian dan dalam kondisi seperti ini, tim pertanian organik selalu siap untuk 
mendatangi mereka! Pada tahun 2019, sekali lagi kami bekerja dengan siswa 
kelas 7 Jakarta Intercultural School, membangun kebun dapur mereka dan 
melakukan lokakarya mengenai pengomposan, analisis tanah, penanaman & 
transplantasi serta menunjukkan kepada siswa bagaimana membuat pembasmi 
hama yang aman dan pupuk cair. 

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

25

Pernyataan Misi kami:  
“Pertanian organik skala kecil dan nirlaba yang 
menawarkan pengalaman belajar interaktif tentang 
metode pertanian organik”

EDU-FARM DAN 
URBAN FARMING
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Pada tahun 2019, kami merasa sangat terhormat telah diundang oleh 
Canadian International School di Singapura untuk menjadi pembicara tamu 
di ‘SerVice Conference’ mereka, memperkenalkan bagaimana siswa dapat 
membantu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui program 
kemanusiaan dan sukarela seperti Edu Camps kami. 

Kami juga mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan dokumen 
Penilaian Risiko kami dengan pelatihan selama 2 hari oleh idGuides, yang 
memiliki konsultan teknis khusus dalam ekowisata, ekspedisi, dan 
pendidikan luar ruangan. Karena kami memfasilitasi berbagai kegiatan di 
luar ruangan serta eksplorasi di desa-desa kepada para peserta Edu Camp, 
penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap bagian dari kegiatan ini 
aman dan bebas risiko.

Saya suka mengajar bahasa Inggris di VTC untuk kelas pemula dan 
menengah. Anak-anak  antusias, ramah, dan ingin belajar. Mengajar 
mereka secara keseluruhan adalah eksperimen yang sangat 
menyenangkan! Selain itu, semua orang sangat ramah. - Khush 
Jammu, mahasiswa kampus UWCSEA Singapura Dover.

26

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

Jika organisasi atau sekolah Anda tertarik pada jenis kegiatan ini, silakan 

hubungi: sisca@yumindonesia.org

EDU CAMPS DAN 
RELAWAN
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Sejak September 2017, YUM membentuk Tim Menjahit di Jawa Barat, 
bekerja dengan beberapa wanita lokal yang lulus dari Pusat Pelatihan 
Kejuruan (VTC). Tim ini dipimpin oleh dua guru kelas menjahit VTC. 

Pada tahun 2019, berkat pesanan rutin bulanan dari pelanggan setia 
terutama spa dan hotel, tim jahit melihat pendapatan mereka meningkat 
secara stabil selama tahun tersebut. Pada saat yang sama, diciptakan 
suatu koleksi baru    menggunakan berbagai macam kain batik dan 
beberapa produk baru tambahan. Di akhir tahun kami tutup dengan 
menyiapkan parcel  dan kami melihat ini sebagai peluang produk potensial 
di masa depan. 

Kami mencari peluang kemitraan untuk menjual produk kami di luar 
negeri. Jika Anda tertarik untuk bermitra dengan kami, atau membeli 
b a ra n g d a g a n g a n k a m i , s i l a k a n t e m u k a n k a m i d i I n s t a g ra m : 
@yumanabyyum di mana Anda akan menemukan semua informasi yang 
Anda butuhkan.

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 tim jahit kami adalah:

Tas sert batik

Tote bag

Celemek

Sarung bantal

Wadah makanan

Tas kecil

Kimono

Baju Wanita

PROYEK MENJAHIT
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DEWAN YUM
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TIM KERJA (sampai dengan 31 Desember 2019)

KANTOR PUSAT PROYEK KALIMANTAN PROYEK CIPANAS

Samsul Maarif 
Manajer Proyek

Muhammad Bachrun Bustillo (Konsultan) 

Daniela Bustillo (Konsultan)
Vanessa Reksodipoetro 
Direktur Eksekutif

Djoni Cedarta 

Paridi Martareja 

Noriyana Prabawati 

Caecilia Yulita Novia 

Rotua Fransiska 

Eneng Ernawati  

Yolanda Nilasari 

Miftahul Jannah 

Eri Nur Foziyah 

Ade Kurnia Rachmadani 

Syamsi Indaryati 

Kamsono

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 

Vina Eka Silviana

Joko Sumarno 

Sariyono 

I Made Trisno W. 

Ega Arif Firmansyah 

Agus Dwi Lingga 

Agus Setiawan 

Sulhani 

Sudirman 

Muhammad Nurhuda 

I Wayan Ardana

Yan Alen Rompas 

Elvi Desianti 

Rahmatiyah B. Aly 

Ance Sally Kenang 

Yeyen Andreyani Eka Rajaki 

Yoakim Philipus Nanga 

Rio Ardayanti 

Muhammad Alfarabi 

Neneng Triningsih

Ni Made S. (Faustina) 

Rustiani Tambunan 

Sumarlan 

Novi Syahrianto 

Erna Karlinna D. 

Siska Novitasari 

Titik Anjelina 

Tilapwati Kadangi 

Marta Erlina Wulan Sari
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RELAWAN KAMI

Australian Volunteers International (AVI) 

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 2019: 

Priyasha Madhavan , Nitya Kishore, Audrey Waclik, Zena Fadilla, Anu Balaji, Bapo Calypso, Rahma Yulita, Siska 

Marsudhy, Ivandeva Wing, Feriandi, Dany RIdwan, Taufik Maulana, Cecep Suryana, Kamal Suwargi, Davis Hadi 

Darmawan, Muhannad Jana, Joko Siswanto, Endang, Yudhi Noer Kurnia, Vina Eka Silviana

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

Cherese Taylor, Fundraising Intern - Jakarta, Januari - Februari 2019
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Relawan Jangka Panjang 

Nadjmat Abdoulhakime, Finance and Strategic Planning Consultant - Jakarta, Februari - Desember 2019

Stage Indonesie 

Sarah Kurian, Social Media & Communications Intern - Jakarta, Juni - Agustus 2019
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UCAPAN TERIMA KASIH
ORGANISASI DAN PERUSAHAAN 

Alzheimers Indonesia 
Anonymous donor (Singapore) 
ASML Foundation 
Australian Volunteers International 
Boeing 
Borneo Football International Foundation 
British School Jakarta 
Burgreens 
Dharma Care 
Embassy of Canada (Canada Fund for Local Initiative) 
ForBes Palu 
Glo-Wing Ltd. 
GlobalGiving 
Happi app 
iAid 
Hopeasavi.fi 
Jakarta Intercultural School (JIS) 
Japan National Council of Social Welfare (JNCSW) 
Learningonline.xyz 
Linklaters Singapore Pte. Ltd. 
LU Global 
Nestle Indonesia 
ONE Championship 
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur 
Priscilla Hall Memorial Foundation (PHMF) 
Provincial Office of Social Affairs, West Java

Provincial Office for Education and Culture, 
Central Kalimantan 
PT 3M Indonesia 
PT Jurnal Consulting Indonesia 
PT Mitra Tenaga Andalan 
PT. Monex Investindo Futures 
Save The Children 
Senantiasa Berada 
Sekolah Global Indo Asia (SGIA) 
Silverqueen 
Singapore International School 
STKS Bandung 
Subud Youth Indonesia 
United World College South East Asia, (UWCSEA), 
Singapore 
Yayasan 1,000 Hari (1,000 Days Fund) 
Yayasan Adidhana 

ASOSIASI SUSILA DHARMA 

Susila Dharma Britain 
Susila Dharma Canada 
Susila Dharma France 
Susila Dharma International 
Susila Dharma Netherlands 
Susila Dharma Spain 
Susila Dharma USA

PERORANGAN 

Adi Wijaya Gani 
Aina Marie Uchermann 
Ajeng Sadika 
Albert Chapleau 
Alida Basir 
Amyra Meidiana 
Andarina Sumarno 
Andre Sutanto 
Andrew Setiawan 
Anita Riske 
Anton Rang 
Anu Balaji 
Ashadi & Audrey Waclik 
Aulia Oktadiputri 
Bachrun Waite 
Bruce Clapham 
Chee Chian Wah 
Cheng Kam Fai 
Chitra Priambodo 
Dahlan & Faustine Le Roy 
Dahlan Simpson 
David Milano 
Dawn Muyres 

Didi Hadi Rianto 

Diem Bich Bernfeld 

Dr. Vern Madden
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Elisabeth Brownell 

Elisabeth & Ramon Medina 

Endah Dwi Winarni 

Endang Sulistiani 

Estelle Denninger 

Esti Chandra 

Evelyn Mahasin 

Fanny Widi Yanti 

Farhan Attamimi 

Grace Orange 

GlobalGiving donors 

Guy & Sophie Beauthauville 

H. Norman 

Halimah Polk 

Hannah Baerveldt 

Harris Madden Family 

Harsh Singh 

Harun & Inna Reksodiputro 

Heather Cooter 

Honora Drew 

Hudayani Asikin 

Isaac Goff 

Ivana Darmawan 

Jen Patagoc

& semua donor anonim

Josefa Moglia 

Kara Darusman 

Ken Aristo Yundalis 

Ken Santoso 

Kenneth and Johanna Adams 

Kirk Razga 

Kun-Jeng Liang 

Liliane Tavakilian 

Linda Hollands 
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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:

MITRA KAMI
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• menjadi relawan kami 

• donasi 

• bergabung dengan kami

• libatkan tempat kerja anda 

• ikut serta kampanye 

• kunjungi acara kami



LAPORAN AUDIT 2019
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LAPORAN KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

ASET IDR                USD

Aset Lancar

Kas dan setara kas 5.001.961.068 359.827

Piutang 69.945.800 5.032

Uang muka 138.531.900 9.966

5.210.348.768 374.824

Aset Tidak Lancar

Aset Tepat (setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan)                     
(2019: Rp. 3,231,601,771 ;                
2018: Rp 2,957,723,698)

5.503.917.067 395.936

JUMLAH ASET 10.714.355.835 770.761

LIABILITAS DAN ASET BERSIH

Liabilitas Lancar

Hutang Lancar 17.861.500 1.285

Aset Bersih 10.696.494.334 769.476

JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH 10.714.355.834 770.761

 Terikat IDR  Terikat USD Tidak Terikat IDR  Tidak Terikat USD 

PENDAPATAN PENDAPATAN

Hibah 5.120.063.444 368.323
Pendapatan Unit 
Usaha 

1.022.848.109 73.581

Pendapatan Lain-Lain 195.849.370 14.089 Pendapatan Lain-Lain 0 0

Jumlah Pendapatan 5.315.912.814 382.412 Jumlah Pendapatan 1.022.848.109 73.581

PENGELUARAN PENGELUARAN

Biaya Program 7.601.733.087 546.848 Biaya Unit Usaha 1.180.041.501 84.889

Jumlah Pengeluaran 7.601.733.087 546.848 Jumlah Pengeluaran 1.180.041.501 84.889

Perubahan Aset 
Bersih

(2.285.820.273) (164.436)
Perubahan Aset 
Bersih

(157.193.392) (11.308)

Laporan AkDvitas

IDR
Saldo Dana 

Terikat
Saldo Dana Tidak 

Terikat
Aset Tetap yang Diinvestasi-

kan dari Dana Program
Total

Saldo 1 Januari 2019 7.289.965.887 1.940.363.541 4.222.360.291 13.452.689.719

Perubahan aset bersih tahun berjalan (2.285.820.274)) (157.193.393) - (2.443.013.667)

Diinvestasikan pada aset tetap - - - (313.181.718)

Reklasifikasi Saldo Dana - (313.181.718) -

Saldo 31 Desember 2019 5.004.145.613 1.783.170.148 3.909.178.573 10.696.494.334

USD

Saldo 1 Januari 2019 503.416 133.994 291.579 928.989

Perubahan aset bersih tahun berjalan (164.436) (11.308) - (175.744)

Diinvestasikan pada aset tetap - - (22.529) (22.529)

Reklasifikasi Saldo Dana - - - -

Penyesuaian untuk nilai tukar yang 
berbeda

21.004 5.591 12.166 38.761

Saldo 31 Desember 2019 359.985 128.277 281.216 769.477

Laporan Perubahan Aset Bersih

Berikut adalah Laporan Posisi Keuangan YUM, Laporan Aktivitas dan 
Perubahan Aset Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019.

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

PENERIMAAN

 IDR USD % dari Total

Hibah Organisasi 3.978.112.246 286.174 63

Pendapatan Unit Usaha 1.022.848.110 73,581 16

HIbah Perorangan 610.817.887 43.941 10

Hibah Susila Dharma 531.133.313 38.208 8

Bunga Bank 195.849.370 14.089 3

6.338.760.925 455.993

PENGELUARAN

Poryek-proyek 6.704.001.589 482.267 76

Biaya Unit Usaha 1.180.041.502 84.889 13

Administrasi 470.621.799 33.855 5

Biaya Penggalangan Dana 427.109.700 30.725 5

8.781.774.590 631.736
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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

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.yumindonesia.org
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