
Konsep kewirausahaan yang dikembangkan 
oleh Veronica dalam memberdayakan 
perempuan prasejahtera punya dampak 
sosial yang dalam. Selain melalui 
pendekatan ekonomi keluarga, juga 
memutus rantai kemiskinan melalui 
perbaikan pendidikan pada anak-anak 
keluarga prasejahtera itu. YCAB yang 
dipimpin Veronica sudah berjalan 20 tahun, 
tentu telah banyak perbaikan masyarakat 
yang dilakukan. Kalau ada 1 juta orang 
Veronica yang lain, melakukan hal yang 
sama, maka perubahan sosial bisa dilakukan 
lebih cepat dan kita lebih siap memasuki 
fase menuju negara maju. 

Teten Masduki  
Menteri Koperasi & Usaha Kecil Menengah, 2019-2024
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YCAB menjadi anggota jaringan investasi 
sosial AVPN sejak tahun 2016. Ini menguatkan 
komitmen mereka untuk memanfaatkan profit 
untuk menciptakan dampak sosial. Saya telah 

menyaksikan hasil kerja luar biasa yang 
dilakukan Vera dan timnya. Mereka tidak hanya 
menjadi perusahaan sosial unggul di Indonesia, 

tapi juga membangun ekosistem regional 
yang menjembatani kesenjangan pengetahuan 
dan mendukung infrastruktur yang kuat. Hal 
ini sangat berguna dalam menciptakan lebih 
banyak peluang bagi investor sosial lainnya 

untuk lebih berkarya dalam menangani isu-isu 
kritis.

Naina Subberwal Batra
 Chairperson & CEO, Asian Venture 

Philantrophy Network

Perlibatan saya dengan YCAB menjadi awal 
persahabatan erat dengan Vera. Semangat 

belajar dan berbakti Vera cocok betul dengan 
semangat saya dalam mencari bentuk 

pengabdian diri bagi bangsa tercinta ini.

Muhammad Farhan 
Anggota DPR, 2019-2024

Setiap hari selama 20 tahun, sekitar 500 
anak menerima manfaat dari program 

YCAB. Sehingga lebih dari 3,4 juta anak telah 
menemukan kembali harapan mereka terhadap 

masa depan yang bahagia dan aman. YCAB 
dan pendirinya, Veronica Colondam, adalah ibu 
kedua yang telah melahirkan mereka kembali 

ke dalam jalan kemakmuran.

Sandro Calvani
 Senior Adviser on Strategic Planning, 

Mae Fah Luang Foundation, Bangkok, Thailand 
& International Affairs YCAB Foundation.

YCAB membawa sesuatu yang lebih 
dari sekedar mitra perusahaan 
dalam urusan Corporate Social 

Responsibility (CSR) karena mereka 
sebenarnya membangun masa depan 
bangsa; membangun dengan memberi 
pengharapan dan mewujudkan mimpi. 
YCAB itu adalah cermin sosok Vera, 

seorang perempuan dan ibu pemerhati 
dunia pendidikan prasejahtera, yang 
juga seorang wirausaha sosial dan 
lincah dalam dunia investasi sosial. 
Ini semua terbungkus dalam sebuah 

keindahan yang bermakna.

Nuni Sutyoko
Head of Corporate Sustainability 

HSBC Indonesia

Sejak awal tahun 2000 saya diajak 
bergabung bersama YCAB untuk 

berbicara langsung kepada pelajar-
pelajar SMP dan SMA melalui program 

kampanye anti narkoba, hingga 
YCAB membuka Rumah Belajar, 

menyediakan pendidikan gratis bagi 
anak-anak kurang mampu. Veronica 

bukan saja menunjukkan dedikasi 
dan kepeduliannya yang mendalam, 
namun juga memberikan cara-cara 

yang efektif dan kreatif dalam 
mengimplementasikan visi misinya 

hingga membuahkan hasil yang terbaik 
untuk anak-anak Indonesia.

 Ari Wibowo
Artis

Selain menciptakan manfaat dan 
dampak sosial langsung kepada 

kelompok anak muda dan keluarga 
harapan, kontribusi YCAB yang juga 
penting adalah memberikan model 

alternatif bagi praktik kewirausahaan 
sosial yang melibatkan lebih dari satu 
entitas hukum. Model YCAB mendorong 

kita berpikir lebih bebas dan kreatif 
melampaui batas- batas model bisnis, 
apalagi model entitas hukum. Semoga 
dalam tahun-tahun yang akan datang 

YCAB terus melanjutkan kiprahnya dalam 
membangun bangsa, dan terus menjadi 

inspirasi bagi generasi muda

 Romy Cahyadi
CEO Instellar

YCAB adalah bukti bagaimana sebuah 
gagasan dapat membawa perubahan 
besar. Dalam dua puluh tahun, lewat 
gagasannya Vera telah menyentuh 

dan mengubah hidup jutaan anak yang 
menerima manfaat dari YCAB. Dua puluh 
kisah dalam buku ini menjadi gambaran 
bagaimana dalam proses mewujudkan 

mimpinya, Vera telah berhasil ikut 
mewujudkan mimpi anak-anak penerus 

masa depan Indonesia.

William Tanuwijaya
Co-founder & CEO, Tokopedia

YCAB yang didirikan oleh Veronica 
Colondam dan kawan-kawan, telah 

membantu jutaan masyarakat 
mencapai kehidupan yang lebih baik 
dalam kiprahnya selama 20 tahun 

ini. Sebuah perjalanan panjang yang 
harus diapresiasi dan semoga menjadi 

inspirasi banyak warga masyarakat 
lainnya untuk mengabdikan dirinya 

dalam kemanusiaan.

Yenny Wahid 
Founder & Director, Wahid Foundation

Seiring dengan era digital yang semakin 
berkembang, kami berharap YCAB 
senantiasa membekali anak muda 

dengan keterampilan yang diperlukan 
untuk meningkatkan daya saing 

mereka di dunia kerja. Bali United siap 
mendampingi YCAB dalam perjalanan 

memberdayakan generasi muda 
Indonesia.

Yabes Tanuri
CEO Bali United

Indonesia butuh lebih banyak role 
model seperti Vera. Ayo generasi muda 
Indonesia, inilah saatnya untuk kalian 
mengikuti jejak Vera, berkarya secara 
nyata dan menginspirasi jutaan anak 

muda lain utk berkarya dan bermanfaat.

Billy Boen
Founder Young On Top

YCAB adalah sebuah organisasi yang 
berkembang dari mengatasi perilaku berisiko 

hingga menyediakan sejumlah pendidikan 
yang sangat dibutuhkan dan layanan 

pemberdayaan ekonomi yang sampai saat ini 
sudah menjangkau lebih dari 3,4 juta pemuda 
Indonesia yang kurang mampu. Sebuah kisah 

yang mengharukan tentang perjalanan seorang 
ibu dan visi dari seorang wirausaha sosial.

Hilde Schwab 
Co Founder & Chairperson, Schwab Foundation 

for Social Entrepreneurship

Ketika banyak orang hanya mengeluh dan 
menyalahkan pemerintah, Vera dan teman-
teman di YCAB bekerja dalam diam untuk 

membantu masyarakat.

Andy F. Noya 
Jurnalis & Host Kick Andy

Vera dalam dua puluh tahun ini telah berhasil 
membawa YCAB menjadi organisasi yang 

berpengaruh dalam ekosistem filantropi dan 
social enterprise di Indonesia.

Victor Hartono 
President Director Djarum Foundation

Saya kenal Vera pertama kali di acara World 
Economic Forum di Yangon tahun 2013. Sebagai 

anggota baru Young Global Leaders, Vera 
dengan ramah menyambut saya sehingga 
saya merasa nyaman di lingkungan baru 

itu. Hal ini sangat berkesan karena karakter 
Vera konsisten dengan kepeduliannya 

terhadap sesama. Hanya dari kebaikan sejati 
lahir kebaikan yang lain. Inilah yang dapat 

mengubahkan dunia. Vera sudah melakukannya 
lewat YCAB selama 20 tahun ini.

Arif Patrick Rachmat 
CEO PT. Triputra Agro Persada, Filantropis
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ycab adalah 
panggilan 
tuhan
Buku ini menceritakan 20 kisah inspiratif dari mereka yang 
berjuang dan berkembang bersama YCAB. Mereka yang 
mampu melanjutkan visi dan misi YCAB selanjutnya. 

Anugerah adalah sebuah kata yang indah. 

Artinya kita menerima sesuatu yang tidak 

layak kita terima. YCAB adalah panggilan yang 

Tuhan taruh dalam hati saya sejak 1999. dan 

ketika YCAB masih bertahan selama dua puluh 

tahun, ini adalah sebuah milestone. minimal, 

sebuah prestasi tersendiri. Yang saya tahu 

dengan pasti, ini semua bukan kemampuan 

saya sendiri, namun hasil kerja keras banyak 

orang yang telah melayani bersama selama 

ini. 

Beberapa saat yang lalu, putra bungsu saya, 

Joey bertanya sebuah pertanyaan sederhana 

namun cukup menghentak, “What is the end 

game for you, Mom?” Joey bertanya apa yang 

ingin saya tuju bersama YCAB. Apa akhir 

perjalanan yang saya harapkan untuk YCAB. 

di momen itu ada satu kata yang lewat di 

benak saya. The end game untuk YCAB adalah 

keberlangsungannya. YCAB harus tetap ada 

meski tanpa keberadaan saya. YCAB harus 

bisa tetap eksis ketika saya tiada satu hari 

kelak. mendengar jawaban lugas ini, Joey pun 

berlalu sambil tersenyum dan mengacungkan 

jempolnya ke atas. 

sejak itu, banyak hal menjadi sangat jelas 

untuk saya lakukan dalam sisa hidup saya 

ini. Tugas terutama dan terpenting adalah 

mempersiapkan infrastruktur yang kokoh agar 

YCAB tetap bertahan dari generasi ke generasi. 

salah satunya dengan terus berinovasi 

berlandaskan misi untuk menyejahterahkan 

masyarakat melalui program-program 

pemberdayaan. Yaitu pemberdayaan lewat 

pendidikan dengan program rumah Belajar 

dan beasiswa; dan, program pemberdayaan 

ekonomi lewat pemberian akses modal ultra 

mikro bersyarat pendidikan. 

dan ada satu hal lain yang tidak kalah penting 

adalah memantapkan positioning YCAB 

sebagai social enterprise. hal inilah yang dapat 

menjamin keberadaan YCAB. menjadi sebuah 

perusahaan sosial adalah kunci kebertahanan 

dari usaha nonprofit yang bermisi sosial. 

inilah cara yang ditempuh YCAB sejak 

awal pendirian sehingga YCAB dapat lebih 

berkesinambungan dalam melestarikan misi 

yang diembannya selama ini. 

Pelestarian sebuah misi adalah tantangan 

yang menyenangkan. Karena ‘pelestarian’ 

bicara tentang YCAB yang harus terus dapat 

bertahan dan konsisten, dan juga tentang 

para penerima manfaat dari YCAB yang harus 

terus tampak, mandiri dan berevolusi menjadi 

manusia yang sejahtera dan berguna bagi 

dunia sekitarnya.

 

di dalam buku ini ada 20 kisah inspiratif dari 

semua orang yang berjuang bersama YCAB; 

baik mereka yang melayani dan dilayani 

selama ini. setiap mereka yang dilayani 

saya harapkan dapat lanjut melayani lagi 

sehingga sirkulasi dampak YCAB akan terus 

berlanjut. inilah keindahan dari end goal tadi, 

sustainability. 

Buku ini juga sebagai bukti bahwa jika kita 

bergerak bersama, secara gotong royong kita 

dapat membuat indonesia menjadi bangsa 

yang lebih unggul. semoga menginspirasi!

Veronica Colondam

CEO dan Founder YCAB Foundation

Foto diambil saat pemotretan majalah Prestige 
edisi Februari 2019.



10 11

YCAB  impACt one impACt millions YCAB  impACt one impACt millions

setelah kelahiran Program Big Bang di 

Kompas Tv dan kemudian Big Circle di 

metro Tv, saya baru memahami lebih 

dalam mengenai kewirausahaan sosial 

(sociopreneurship). sebab di kedua acara 

yang saya gagas itu, saya meminta vera 

sebagai salah satu dari delapan mentor yang  

pemikirannya sangat dibutuhkan oleh dunia 

usaha yang berbasis sosial.

selama ini banyak orang salah memahami 

pengertian kewirausahaan sosial hanya 

sebatas menyisihkan keuntungan perusahaan 

untuk membantu orang-orang yang kurang 

mampu. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang 

menganggap kegiatan Csr sudah termasuk 

dalam kategori sociopreneurship.

selama berteman, terutama pada saat 

sama-sama memandu Big Bang dan Big 

Circle,  pemikiran-pemikiran vera  banyak 

mempengaruhi saya. sebelumnya saya 

hanya fokus menjalankan kegiatan sosial 

yang merupakan panggilan hati saya, dan 

mengabaikan fakta bahwa kegiatan sosial 

tidak akan berkelanjutan jika hanya menunggu 

saya 
terinspirasi 
oleh ycab

dan mengandalkan donasi dari para donatur.

vera tampaknya sudah lama menyadari 

hal tersebut. menolong orang hanya 

mengandalkan ‘belas kasihan’ orang lain, 

menciptakan ketidakpastian. Ketergantungan 

pada pihak lain menyebabkan yayasan tidak 

bisa merancang program-program jangka 

panjang. oleh karena itu, sejak beberapa 

tahun lalu, YCAB sebagai yayasan sosial 

mentransformasi dirinya menjadi Social 

Enterprise Group. 

dengan perubahan ini YCAB dapat lebih 

leluasa merancang program sosial dan 

kemanusiaan untuk jangka panjang karena 

dana yang ada dikelola layaknya suatu unit 

usaha. dengan cara itu, saya melihat YCAB 

dapat membantu semakin banyak orang 

dan dampak sosial yang dihasilkannya pun 

semakin besar. 

Tidak heran jika vera dan YCAB-nya kini bukan 

saja dikenal dan memberikan dampak besar 

hanya sebatas  bagi masyarakat indonesia, 

dunia internasional juga memberikan 

berbagai pengakuan. Antara lain peringkat 

ke-35 dari 500 ngos peringkat atas dunia 

pada 2019 dan penghargaan  solution maker 

dari PBB pada 2017. 

dalam usianya yang ke-20, YCAB sudah 

membuktikan perannya yang besar sekali 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan 

sosial di indonesia. Ketika banyak orang hanya 

mengeluh dan menyalahkan pemerintah, 

vera dan teman-teman di YCAB bekerja 

dalam diam untuk membantu masyarakat 

kurang mampu – terutama kaum perempuan 

– untuk bisa bangkit dari keterpurukan 

ekonomi dan pendidikan guna menyongsong 

kehidupan yang lebih baik.

Cerita di atas terasa indah. seakan  mudah 

dilakukan. Tetapi,  tanpa didasari panggilan 

hati, apa yang dilakukan veronica dan YCAB 

tidak akan dapat bertahan sampai hari ini. 

Tanpa konsistensi dan determinasi yang 

kuat, cerita tentang YCAB tidak akan seperti 

sekarang. untuk sampai pada pencapaian 

saat ini, vera dan teman-teman di YCAB 

sudah melalui onak duri dalam perjalanannya 

yang panjang.  Karena itu saya memberikan 

apresiasi setinggi-tingginya kepada vera dan 

tim YCAB.

lebih dari itu, aktivitas vera dan YCAB  juga 

memberikan semangat dan inspirasi bagi saya 

dan beberapa teman untuk mengembangkan 

kegiatan sosial kami dengan melahirkan 

BenihBaik.com, sebuah crowdfunding 

platform, yang kami harapkan dapat menjadi 

wadah bagi siapapun untuk saling  tolong 

menolong.

harapan saya, dengan keberadaan YCAB yang 

kini sudah berusia 20 tahun, semakin banyak 

saudara-saudara kita yang membutuhkan 

pertolongan dapat dibantu dan semakin 

banyak orang yang terinspirasi untuk 

mengulurkan tangan dan berbagi untuk 

sesama.

selamat ulang Tahun YCAB, teruslah 

memberi dampak bagi indonesia tercinta!

Andy F Noya
Jurnalis dan Host Kick Andy

Turun ke lapangan bersama YCAB dan komunitas leica 
pada tahun 2012.
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ycab 
adalah 
berkat 
YCAB adalah sebuah amanah yang 
dipercayakan pada kami bertiga : kita dan 
vera. YCAB adalah berkah yang harus kami 
teruskan. Cukup unik rasanya mengetahui 
yayasan ini bertransformasi menjadi social 
enterprise. YCAB kini telah dikenal dunia dan 
kami berharap bisa menjadi contoh positif. 

Kami masih ingat ketika awal YCAB berdiri,  
tim masih terbatas. Waktu itu kami  
mengedukasi tentang  gaya hidup sehat bagi 
anak dan remaja. Terkadang gerakan kami 
dianggap sebelah mata oleh sebagian orang 
karena masih tabu dibicarakan. Tapi itulah 
yang menjadi momentum untuk berjuang 
dan memberikan dampak positif bagi generasi 
muda.

dampak yang YCAB berikan bagi dunia 
sangatlah positif, dan kami sendiri 
merasakannya. dari pertama kali YCAB 
dibentuk dan berfokus pada gaya hidup 
sehat, kini telah bertransformasi ke arah 
pemberdayaan. Kami sendiri merasa hal itu 
sudah sewajarnya. setelah menjangkau kurang 
lebih 3,5 juta masyarakat, kami berharap YCAB 
mampu berkarya lebih baik lagi.

eksistensi YCAB di dunia seperti anugerah bagi 
banyak orang. Kendati, memang tidak mudah, 
karena di indonesia perhatian pada masalah 

sosial  masih minim. Tetapi ini kami bisa 
pertahankan, meski bukan pekerjaan ringan.
 
Success is not a final, failure is not fatal. It is 
the courage to continue that counts. dalam 
hidup kita pasti memiliki pedoman dalam hati 
agar selalu teringat tugas mulia. sama halnya 
ketika kami mendirikan YCAB, dengan berkah 
Tuhan yang tak berkesudahan, pasti semua 
akan berjalan sesuai kehendak-nya. Kalau 
kita diberkati, sudah menjadi tanggung jawab 
untuk memberikan lebih pada masyarakat. 
semakin diberkati, semakin besar tanggung 
jawab kita.

Perjuangan belum usai, YCAB harus makin 
besar, membantu lebih banyak remaja dan 
keluarga yang kurang mampu. Kami akan 
meninggalkan YCAB kepada generasi penerus 
untuk melanjutkan perjuangan. YCAB harus 
selalu ada, berkat Tuhan sudah diturunkan 
melalui kami dan tidak boleh terhenti.

Victor Colondam dan Pieter Tanuri 
Board  of Trustee YCAB Foundation

“YCAB bisa survive selama dua dekade karena 
tiga faktor kunci. Pertama, passion vera yang 
luar biasa dan gaya kepimpinannya yang sudah 
teruji dengan waktu. hal kedua adalah kelincahan  
YCAB secara organisasi untuk tetap inovatif dan 
relevan dengan kebutuhan masyarakat. dan 
tentunya, semangat untuk terus berkelanjutan 
atau self sustain menjadi keunikan sekaligus 
keunggulan YCAB selama ini. Profitabilitas itu 
memang penting untuk sustainability.”

Pieter Tanuri
Board of Trustee YCAB & owner Bali united
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“Positioning YCAB menjadi sebuah social enterprise 

lebih dimantapkan dengan memiliki bisnis supaya hasil 

dari profitnya bisa berkembang dan memberi dampak 

bagi orang banyak secara berkelanjutan. saya berharap 

YCAB menjadi lebih agile, yaitu terus melakukan inovasi 

terhadap perubahan yang ada. Terima kasih kepada para 

mitra, donatur, anggota board dan staf YCAB yang terus 

berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

indonesia.”

m. Arsjad rasjid
Chairman Supervisory Board YCAB Foundation
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impact Council: 
1. rofikoh rokhim,  
| 2. Wayah Wiroto

1 32

international Affairs Council: 
1. desra Percaya | 2. sandro Calvani 
| 3. Antonius riva setiawan

1 2

Wellness and spirituality 
Council: 1. michael ramsden | 
2. Tracy Trinita

1 2

Communications 
Council: 
1. lia sunarjo | 
2. Chrisma A. 
Albandjar

1. Wayah Wiroto, President
2. Philmon Tanuri, vice President
3. michael mitterlehner, vice President 1 32

YCAB international
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“semenjak perkenalan saya dengan vera 

tahun 2001, ia adalah orang yang konsisten 

untuk mengubah taraf hidup seseorang 

menjadi lebih mandiri. dan yang paling saya 

rasa menarik ketika ia fokus untuk mengubah 

anak remaja yang notabene adalah generasi 

yang akan melanjutkan semangatnya. 

membangun kapal di YCAB Foundation 

telah saya lakukan sejak tahun 2001 ketika 

saya menjadi dosen di Atma Jaya yang 

mengajarkan tentang metode Penelitian ke 

salah satu anak didik, maria, yang bekerja di 

YCAB untuk membuat suatu program. Ketika 

saya tahu YCAB tidak memiliki data dan hasil 

penelitian, saat itulah saya menawarkan diri 

untuk menjadi volunteer.” - Bobby Hartanto, 

Human Capital & Ethics Committe YCAB.

"saya terlibat dengan YCAB sejak 2007 

setelah bertemu dengan vera di Asia 21 seoul 

setahun sebelumnya. di YCAB Foundation 

saya terlibat sebagai anggota dewan 

Pengawas yang fokus pada pengembangan 

narasi dan komunikasi.

dari YCAB, saya menyadari bahwa keahlian 

seseorang apakah ia seorang pekerja hukum, 

akuntan, desainer atau praktisi komunikasi 

sepertinya  dapat ikut dalam aksi kebaikan 

yang menghasilkan dampak positif. 

saya pun merasa melalui YCAB saya belajar 

untuk memahami bahwa tidak ada batasan 

dan alasan untuk tidak berbuat baik."  -  Lia 

Sunarjo, Managing Director FAB Group 

dan Supervisory Board YCAB. 

"saya kenal dengan vera saat membantu 

korban tsunami Aceh dan nias di awal tahun 

2005 silam, saat itu pula hati saya tergerak 

untuk ikut berkontribusi dengan YCAB.

vera itu tenaga penggerak YCAB, dia 

adalah otak segala ide kebaikan. energi 

dan semangat vera yang menjadi fondasi 

dari YCAB. saya kagum dengan YCAB dari 

awal karena YCAB itu sangat terfokus 

pada impact, sangat penting dan selalu 

memikirkan program apa yang berdampak 

bagi orang banyak." - Lisa Luhur Schad, 

President Director Media Indonesia dan 

Supervisory Board YCAB

"saya kenal vera sebelum YCAB dan 25 tahun 

sebagai teman. saya melihat sesuatu yang 

luar biasa dalam dirinya, ia tumbuh menjadi 

seorang yang amat dewasa dan tahu apa 

yang ia inginkan untuk hidupnya setelah 

membangun YCAB. YCAB itu eksis untuk 

membawa dampak pada setiap orang. saya 

pun kesini untuk menjadi suatu dampak 

untuk bangsa. Jika itu bisa di jaga, itu akan 

bertahan sampai nantinya." - Sukirno 

Tarjadi, Founder Life Enrichment Center 

dan Supervisory Board YCAB. 

"Bergabung menjadi seorang campaign 

manager YCAB pada tahun 2000, terlalu 

banyak kenangan yang sangat berkesan. 

Bagi saya, positioning YCAB menjadi sebuah 

social enterprise sangatlah baik. Kalau 

yayasan itu berdiri sendiri, kelanjutannya 

yayasan itu patut dipertanyakan. YCAB 

relawan ycab 
yang tak kenal 
lelah 
Mereka sudah bergabung menjadi relawan YCAB selama 
lebih dari 10 tahun. Tak terhitung suka duka yang mewarnai 
kehidupan mereka selama menjadi relawan dan jejak langkah 
YCAB yang terekam dalam memori. 

Berdiri di belakang dari kiri ke kanan: Sukirno Tarjadi, Lisa Luhur Schad dan Lia Sunarjo. Duduk dari kiri ke 
kanan: Farhan, Rofikoh Rokhim, Antonius Riva Setiawan dan Bobby Hartanto.
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sudah memiliki pondasi yang sangat luar 

biasa, menjadi inspirasi bagi tiap yayasan lain 

untuk bersama-sama menjadi cahaya bagi 

sekitarnya. hal inilah yang membedakan 

pemikiran YCAB dengan yayasan lain." 

- Antonius Riva Setiawan, International 

Affairs Council YCAB.

"vera adalah bajunya YCAB. saya tahu 

vera sejak ia dan Pieter masih berpacaran. 

Perkenalan saya dengan mereka memberikan 

kenangan tersendiri bagi saya pribadi. 

Keprihatinan Pieter dengan kawannya 

yang berprofesi sebagai wartawan yang 

terlibat langsung dengan perilaku berisiko 

di kalangan remaja, membawa YCAB ada 

hingga saat ini. Berkat hal itu pula, tahun 

2000 adalah tahun di mana saya bergabung 

dan ikut berkontribusi bersama YCAB." – 

Rofikoh Rokhim, Komisaris Independen 

BRI dan Supervisory Board YCAB. 

"mencintai adalah pilihan, dicintai adalah 

anugerah. Pilihan itu datang pada saya 

pada bulan november 1999, ketika saya 

berkenalan dengan YCAB dan sosok menarik 

yang memimpinnya : veronica Colondam. 

obrolan di saat makan siang setelah saya 

siaran itu berujung pada kesepakatan untuk 

saya ikut menjadi juru kampanye program 

YCAB di sekolah-sekolah.

YCAB punya peran dalam penyusunan draft 

uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 

dan Psikotropika, keterlibatan YCAB di 

persidangan-persidangan unodC (united 

nations office on drugs and Crime), hingga di 

tahun 2012 YCAB bersama Colombo Plan ikut 

membantu program edukasi pencegahan dini 

penyalahgunaan narkoba di beberapa negara 

penerima program bantuan internasional." 

– Muhammad Farhan, Sekretaris Jenderal 

YCAB (2014-2019) dan anggota DPR (2019-

2024)

"rekam jejak YCAB Foundation menurut saya 
sangat baik, sangat profesional. dari dulu 
saya bekerjasama dengan siapapun di YCAB, 
apapun target yang sudah kita tentukan di awal 
tahun atau di awal project selalu tercapai atau 
over exceed. dan ini sangat penting, kita tidak 
hanya fokus untuk mendanai atau bekerjasama 
untuk menjalankan program bersama yayasan 
tersebut, tapi kita bisa membuat program yang 
sangat sustain."

ruben hattari 
head of Public Policy  Facebook indonesia
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perjalanan ycab 
MeMperseMbahkan 
daMpak sosial

YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa), dikenal 

juga dengan nama YCAB Foundation, 

berdiri pada tanggal 13 Agustus 1999. YCAB 

lahir dari kepedulian seorang ibu bernama 

veronica Colondam yang prihatin terhadap 

pola kembang tumbuh anak remaja yang 

terancam oleh perilaku berisiko. sesuai 

dengan namanya, YCAB adalah simbol 

‘cinta’ veronica kepada anak bangsa dan rasa 

syukurnya atas cinta Tuhan pada hidupnya. 

hal ini diwujudkan dengan jelas dalam visi 

YCAB untuk mencintai dan memandirikan 

remaja dengan memberikan mereka harapan 

dan kesempatan. YCAB percaya bahwa kunci 

kemandirian generasi muda hanya dapat 

dibangun melalui pemberian akses edukasi 

dan ekonomi serta penciptaan kesejahteraan 

berkelanjutan demi masa depan yang lebih 

baik. 

20 tahun 

YCAB terus memantapkan 
posisi menjadi perusahaan 

sosial yang berkelanjutan 
sehingga dapat menerima 

investasi sosial, pun 
memperluas kerja ke 

dunia pemberdayaan 
lewat pendidikan. 

Kegiatan di rumah Belajar bervariasi dari latihan percakapan 
bahasa inggris, kelas elektronik dan tata rambut. 
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Press conference veronica Colondam menerima 
penghargaan un Civil society Award pada tahun 2001. 

Pada tahun 2001 veronica Colondam menjadi penerima penghargaan un 
Civil society Award termuda saat ia masih berusia 29 tahun. 

Foto bersama guru-guru rumah Belajar tahun 2019.

Misi YCAB:  
• memberdayakan anak muda melalui 

program holistik yaitu memadukan 

akses pendidikan dan keuangan untuk 

kemandirian yang berkelanjutan.  
• mengimplementasikan pendekatan 

perubahan inklusif dan inovatif yang 

membawa hasil yang jelas dan dampak 

yang terukur.

• menginspirasi organisasi lain yang 

memiliki visi dan misi yang sama dengan 

cara membina kemitraan dengan 

berbagai pemangku kepentingan. 

Transformasi YCAB dari impact only menjadi 

organisasi yang impact first ditandai dengan 

cara pendanaannya yang lebih variatif dan 

inklusif; dari nonprofit yang berbasis donasi 

hingga kini menjadi  perusahaan sosial yang 

berkelanjutan (social enterprise) yang dapat 

menerima investasi sosial. YCAB  mulai 

merambah ke dunia pendidikan luar sekolah 

dengan mendirikan rumah Belajar pada 

tahun 2003.

Kemudian pada tahun 2010 YCAB memulai 

program keuangan ultra mikro bersyarat 

pendidikan melalui Koperasi YCAB. Program 

pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan 

memberikan pinjaman modal usaha ultra 

mikro kepada ibu-ibu pra sejahtera guna 

meningkatkan perekonomian keluarganya 

sehingga pendidikan anak-anak mereka 

terjamin. selama periode peminjaman, anak 

dari para ibu ini dilarang putus sekolah. 

hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya 

siswa rumah Belajar yang setelah putus dari 

sekolah formal, tetap tidak bisa melanjutkan 

pendidikan di rumah Belajar karena tidak 

mampu mengeluarkan ongkos transportasi. 

YCAB memberikan syarat jaminan pendidikan 

untuk anak-anak para ibu peminjam atau para 

ibu ini boleh mengajak anak-anak di sekitar 

mereka yang putus sekolah untuk belajar di 

rumah Belajar.  ini yang membedakan YCAB 

dibandingkan perusahaan pemberi kredit 

pada umumnya karena YCAB percaya bahwa 

pendidikanlah yang dapat memotong siklus 

kemiskinan secara berkelanjutan.  

sejak tahun 2016, dengan izin dan lisensi 

dari otoritas Jasa Keuangan (oJK), program 

pemberdayaan ekonomi unik yang bersyarat 

pendidikan ini kemudian beroperasi di bawah 

PT. modal ventura YCAB, yang juga dikenal 

dengan branding YCAB ventures.

Kini YCAB mengeksplorasi berbagai cara 

untuk mengimplementasikan mata rantai 

terakhirnya dalam model perubahan yaitu 

menciptakan sebuah sistem agar para 

alumni rumah Belajar yang sudah mandiri 

secara finansial dapat berkontribusi 

memberdayakan generasi selajutnya untuk 

mendapatkan akses pendidikan.
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Akses permodalan ini dikumpulkan 
lewat Social Investment kemudian 
diinvestasikan ke dalam kredit 
mikro bersyarat pendidikan 
(Mission-driven Microfinance) yang 
dilakukan oleh YCAB Ventures. 
YCAB melalui YCAB ventures 

memperjuangkan ‘manfaat keuangan mikro’ 

ketika pendidikan anak-anak penerima 

manfaat dijadikan prasyarat untuk akses 

modal usaha. ilustrasi sederhananya, para 

penerima manfaat yang merupakan ibu-

ibu prasejahtera dapat meminjam rp 1 juta 

– rp 5 juta dengan syarat selama periode 

peminjaman anak mereka dilarang putus 

sekolah atau para ibu ini boleh mengajak 

anak-anak di sekitar mereka yang putus 

sekolah untuk belajar di rumah Belajar. 

YCAB ventures menjadikan pemberian kredit 

mikro sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

yaitu pendidikan untuk semua. inovasi ini 

telah membawa ribuan anak putus sekolah 

dapat melanjutkan pendidikannya dan 

membawa banyak keluarga pra sejahtera 

keluar dari kemiskinan. 

hingga saat ini, total pinjaman yang 

sudah diberikan bernilai lebih dari 1 triliun 

rupiah dengan repayment rate lebih dari 

95%. sistem ini  telah memungkinkan Terpilih menjadi salah satu solution maker 2017 di 
pertemuan tahunan united nations solutions summit.

Bersama pengrajin batik di Pekalongan.

 Menjadi pembicara di acara the Global Youth Network Asia Pacific tahun 2005. 

YCAB PREMISE OF CHANGE (BUSINESS MODEL)
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keberlanjutan untuk operasional YCAB, 

tidak hanya untuk mempertahankan 

semua programnya, tetapi juga untuk 

memproyeksikan pertumbuhan dengan 

capaian 30% dalam lima tahun ke depan. 

 

YCAB ventures menawarkan para investor 

untuk berpartisipasi dalam paket investasi 

sosial yang memberikan pengembalian 

pasar dengan tenor lima tahun dan dampak 

sosial yang jelas kepada kalangan pra 

sejahtera. 

Hal ini membuat penghasilan 
keluarga menjadi stabil sehingga 
membuka akses pendidikan 
(Enabling Education) untuk anak-
anak mereka lewat program 
beasiswa atau Rumah Belajar yang 
dilakukan oleh YCAB (yayasan)
rumah Belajar YCAB memiliki fokus untuk 

menyediakan pendidikan bagi anak putus 

sekolah dan generasi muda dari kalangan 

pra sejahtera. YCAB memberikan sertifikasi 

Pendidikan dasar, inklusi digital, dan 

sastra inggris dari universitas setempat. 

selain itu YCAB juga mempersiapkan para 

murid untuk terjun ke dunia kerja melalui 

pelatihan vokasional, seperti kecantikan, 

teknik mesin, menjahit dan membatik. 

dengan hanya membayar biaya rp 10.000/

bulan (+/- us $ 1/bulan), setiap murid dapat 

menjalani semua program pendidikan yang 

ditawarkan di rumah Belajar. 

Akses pendidikan ini kemudian 
membuka kesempatan bekerja 
sehingga para lulusan YCAB bisa 

menjadi mandiri (Self Reliant Next 
Gen)
Pendidikan itu hebat tetapi apa yang mereka 

lakukan setelah lulus adalah faktor yang 

jauh lebih penting yang akan mendukung 

mereka menjadi mandiri secara finansial. 

Paket kursus komputer, bahasa inggris serta 

pelatihan vokasional akan memperluas 

kesempatan lulusan rumah Belajar YCAB 

untuk lebih siap bersaing di dunia kerja. 

Lulusan yang mandiri dapat 
berkontribusi kembali ke pundi-
pundi Social Investment dengan 
berinvestasi dalam produk 
reksadana pendidikan YCAB.
Bagian terakhir dari pekerjaan YCAB adalah 

memungkinkan lulusan programnya untuk 

berkontribusi kembali. setelah para lulusan 

program menjadi mandiri, YCAB mendorong 

mereka dengan memilih menjadi:

- relawan YCAB

- Tenaga pengajar di rumah Belajar YCAB

- menyisihkan sebagian pendapatan 

mereka ke dalam investasi sosial YCAB 

ventures. 

YCAB berharap dapat segera meluncurkan  

reksadana yang dirancang khusus untuk 

pendidikan dan pemberdayaan ekonomi 

yang memungkinkan lulusan rumah Belajar 

turut berkontribusi. dana yang mereka 

investasikan akan menjadi bagian dari 

pinjaman kredit mikro dan menciptakan 

dampak sosial yang besar untuk orang lain. 

ini cara YCAB menciptakan siklus perubahan 

sosial yang berkelanjutan. 

Meluncurkan 
program 
pertama YCAB 
yaitu program 
promosi gaya 
hidup sehat

Meluncurkan YADA 
Indonesia, unit usaha 
pertama yang kemudian 
membuat YCAB 
berkembang menjadi 
Social Enterprise 

Meluncurkan 
program kedua 
YCAB yaitu program 
edukasi (Rumah 
Belajar)

Meluncurkan 
PT Pelangi 
Jaya, unit 
usaha kedua

Meluncurkan 
program ketiga 
YCAB, yaitu 
pemberdayaan 
ekonomi

• Menerima status 
Special Consultative 
Dari UN-ECOSOC

• Meluncurkan unit 
bisnis ketiga yaitu, 
Beauty Inc

• Meluncurkan YCAB 
International Inc 
di Atlanta, Georgia 
Amerika Serikat

• Menjangkau 3 juta anak 
muda 

• Meluncurkan sebuah 
program internasional di 
Laos 

• Mendapatkan lisensi untuk 
YCAB Ventures dari OJK 

• PT Pelangi menjadi PT Flip 
• Masuk dalam peringkat ke-

63 dalam Top 500 NGO dari 
NGO Advisor

• Menjadi NGO 
pertama di Indonesia 
yang mendapatkan 
status ISO 
9001:2008 

• Menjadi NGO yang 
berdikari melalui 
dukungan unit bisnis 
terkait 

• Meluncurkan acara 
penggalangan dana 
Angel of Change

• Meluncurkan YCAB 
Cooperative

• Meluncurkan program 
Mission-driven 
Microfinance (MFi) 
atau kredit ultra mikro 
berbasis pendidikan

1999 2000 2003

2004

2005
200720082009

2010 2011 2012

2013

2014

• Menerima status 501 
(c)(3) untuk YCAB 
International

• Meluncurkan 
program Pilot Social 
Investment Program 
yang merupakan 
bagian dari MFi

• Menerima 
penghargaan Social 
Entrepreneur of the 
Year dari Ernst & 
Young

• Meluncurkan unit 
bisnis keempat 
yaitu, Terrazone 

• Menjangkau 2 juta anak 
muda 

• Jumlah investasi sosial 
meningkat sebanyak 
tiga kali lipat 

• Menerima penghargaan 
Schwab Foundation 
Social Entrepreneurship 
dari World Economic 
Forum

• Meluncurkan 
lima program 
internasional

• Masuk dalam urutan 
ke-74 dalam Top 
500 NGO dari NGO 
Advisor 

Memperoleh 
peringkat kedua 
di General 
Category for 
Financial Inclusion 
Competition 2014 
oleh Financial 
Services Authorities 
(OJK) di Indonesia

• Meluncurkan 
job platform 
GenerasiBisa dengan 
Microsoft 

• Menerima General 
Consultative Status 
dari UN-ECOSOC 

• Masuk peringkat 
ke-49 dalam Top 
500 NGO dari NGO 
Advisor

Masuk peringkat 
ke-44 dalam Top 
500 NGO dari 
NGO Advisor

• Masuk peringkat ke-35 
dalam Top 500 NGO dari 
NGO Advisor 

• Menyalurkan total Rp 1,3 
triliun untuk program 
pemberdayaan ekonomi

2015

2020

20162017

2019

• Menjangkau 5 
juta anak muda

TonggAk 

PenCAPAiAn
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PERSEBARAN KEGIATAN YCAB DI INDONESIA
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* Dari data Juni 2017-2019

Pendanaan
Pendanaan utama YCAB datang dari dua 

sumber, internal dan eksternal. Kemitraan 

dengan perusahaan lokal dan perusahaan 

multinasional melalui dana Csr adalah 

pendanaan eksternal yang diinvestasikan 

secara berkesinambungan dalam program-

program YCAB. hal ini yang kami sebut sebagai 

“investasi sosial” karena business model 

YCAB memang sanggup membuat dana Csr 

menjadi dana bergulir yang sustainable. 

 

Secara internal, cara  shared services  dengan 

unit-unit bisnisnya telah memampukan YCAB 

mengalokasikan 100% donasi publik untuk 

langsung mendukung program-programnya. 

selama bertahun-tahun, YCAB telah 

berevolusi menjadi social enterprise group 

dengan beberapa unit bisnis. sejumlah 

unit bisnis YCAB, yang terdiri dari  PT. YADA 

indonesia, PT. Terrazone, klinik kecantikan 

Beauty inc., dan perusahaan modal ventura 

YCAB ventures yang menjalankan kegiatan 

pinjaman mikro yang terkait dengan dan 

bersyarat pendidikan. Total aset YCAB social 

enterprise pada tahun 2018 adalah sebesar 

152,25 miliar rupiah. 

Rencana Masa Depan
setelah dua puluh tahun berdiri, YCAB 

terus berupaya membawa perubahan sosial 

yang lebih besar. Pada tahun 2020, YCAB 

KETERANGAN:

1. Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Jambi 
5. Kepulauan Riau
6. Bangka Belitung
7. Sumatera Selatan 
8. Lampung 
9. Banten 
10. DKI Jakarta 
11. Jawa Barat 
12. Jawa Tengah
13. D.I Yogyakarta 
14. Jawa Timur

15. Bali
16. Maluku Utara
17. Kalimantan Tengah
18. Kalimantan Timur
19. Kalimantan Selatan
20. Sulawesi Utara
21. Gorontalo
22. Sulawesi Tengah
23. Sulawesi Tenggara
24. Sulawesi Selatan
25. Nusa Tenggara Timur
26. Nusa Tenggara Barat
27. Maluku

Kota di 27 Provinsi
di Indonesia78

memiliki target untuk bisa menjangkau 

dan menyentuh kehidupan lima juta anak 

muda  di Asia Tenggara. Untuk mencapai hal 

tersebut, YCAB mengumpulkan dana Csr 

dan mengembangkan dana investasi sosial 

dengan pembentukan social investment fund 

di bawah YCAB ventures.  

dalam hal program, ada beberapa rencana 

program yang akan dilakukan YCAB untuk 

meningkatkan kualitas sdm indonesia 

khususnya anak muda untuk menjadi lebih 

unggul dengan: 

• mengembangkan kurikulum gaya 

hidup sehat bertema olahraga dan 

soft skills serta coding dan multimedia 

untuk diterapkan di rumah Belajar 

dan Akademi Komunitas (Community 

College) di bawah naungan YCAB. 

mengajukan beberapa program studi 

baru untuk Community College atau 

pusat pendidikan setaraf sekolah tinggi 

yang merupakan tahap lanjutan dari 

rumah Belajar. 

• memberikan beasiswa perguruan 

tinggi kepada anak-anak dari penerima 

manfaat program pinjaman modal 

YCAB sebagai cara untuk meningkatkan 

jenjang pendidikan anak mereka.

• menyiapkan produk keuangan inklusif 

yang lebih berfokus pada pendidikan. 
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Myanmar (2012 - sekarang)
| Wonderful Garden Project 
menjangkau 1,480 siswa di hlegu dengan 
menanamkan budaya membaca, menulis 
dan cara mengekspresikan diri dalam 
masyarakat di program ini.
Myanmar (2012 – sekarang)
| Digital Inclusion Class
mengenalkan mata pelajaran komputer 
dan pelatihan dasar desain grafis kepada 
750 penerima manfaat yang terdiri dari 
guru dan siswa di hlegu. Pusat pelatihan 
yang didukung YCAB ini memberikan akses 
kesempatan bekerja kepada sekitar 10% 
generasi muda setempat. 

Afganistan (2012-2015)
| Pemberdayaan Perempuan Melalui 
Olahraga
membentuk tim basket perempuan untuk 
mendorong sekitar 600 perempuan 
menjadi aktif berolahraga. 

Pakistan (2012-2015)
| Sewing for Better Tomorrow 
memberikan edukasi keterampilan 
hidup, menulis, membaca, menjahit dan 

akses pekerjaan kepada 557 perempuan 
untuk membantu meningkatkan kondisi 
kehidupan keluarga mereka.

Uganda (2013-2015)
| Skills for Life 
Project manager, Joseph m membentuk 
pelatihan kepemimpinan dan menjahit 
untuk membekali 1025 perempuan dalam 
memberdayakan kehidupan keluarga 
mereka. 

Mongolia (2013 – 2015)
| Digital Inclusion Class
Berkolaborasi dengan lotus Children 
Foundation untuk memberikan pelatihan 
mengetik dari mavis Beacon kepada 60 
anak-anak. misi utamanya adalah untuk 
meningkatkan kemampuan menggunakan 
internet. 

Laos (2014 – sekarang)
| Program Beasiswa Universitas
Bermitra dengan sAe lAo Project, sebuah 
proyek pembangunan berkelanjutan untuk 
lebih banyak menjangkau generasi muda 
melalui pendidikan.

PROGRAM INTERNASIONAL

Program yang sedang berjalan
Program percontohan

Uganda

Afganistan

Pakistan

Mongolia

Laos

Myanmar

1

6

2
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LANGKAH PASTI MENCIPTAKAN PERUBAHAN

Anak Muda Penerima Manfaat YCAB
3.462.107

PEMBERDAYAAN EKONOMI

PENDIDIKAN

Rp 1,3 triliun
Total Penyaluran Dana YCAB 
untuk Program Pendidikan dan 
Pemberdayaan Ekonomi

Peningkatan Profit 
Mingguan yang 
Diperoleh Para Ibu 
Setelah Menerima 
Kredit Ultra Mikro 
YCAB Ventures*

Rumah Belajar YCAB 
yang Tersebar di 11 

Provinsi di Indonesia 

53.809
Total Murid Rumah 
Belajar Tahun 2019

42

2.910.124
Anak Muda Telah 

Menerima Soft Skill

18%
Lulusan Rumah 
Belajar YCAB Memulai 
Usaha Bisnis**

10.051
Sekolah dan Mitra 
Pelaksana

86%
Lulusan Rumah 

Belajar YCAB Berhasil 
Mendapatkan Pekerjaan**

Keterangan: 
Data per 30 Juni 2019
*Berdasarkan Welfare Study 2018 yang dilakukan oleh tim riset dari Universitas Indonesia terhadap klien YCAB Ventures
**Berdasarkan Impact Study 2018 yang dilakukan oleh tim riset Universitas Indonesia terhadap alumni program YCAB usia 21-24 tahun

295%
Jumlah Anak Muda yang 
Secara Tidak Langsung 

Menerima Manfaat 

498.174

 Jumlah Ibu Penerima Pinjaman Modal157.726
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"Pendidikan dan 
pemberdayaan 
ekonomi perlu 
ditangani secara 
simultan, sehingga 
pada 2010 
lahirlah program 
keuangan mikro 
yang bersyarat 
pendidikan."

Veronica Colondam
CEO dan Founder YCAB Foundation
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prograM 
peMberdayaan 
ekonoMi 
Banyak studi membuktikan ketika perempuan memiliki penghasilan lebih, maka ia 

akan cenderung turut memberdayakan keluarganya, seperti untuk gizi dan pendidikan 

anaknya. Inilah yang mendorong YCAB melalui YCAB Ventures memberikan kredit ultra 

mikro kepada para ibu dari keluarga prasejahtera sejak tahun 2010. 

dimulai dari memberikan 
penyuluhan inklusi 
finansial langsung kepada 
para ibu sejak tahun 2009. 

Pelatihan untuk 
program pinajaman 
modal di kantor 
YCAB pada tahun 
2010. 

saat menjadi relawan untuk YCAB, 
Farhan sering ‘blusukan’ bertemu para 
ibu klien YCAB ventures. Foto kiri diambil 
pada tahun 2011, sementara foto di atas 
pada tahun 2012. 

Pada tahun 2012, Yenny Wahid 
menyempatkan diri menemui 
klien YCAB Ventures ditemani 
oleh Veronica Colondam. 
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Proses realisasi pinjaman YCAB 
ventures. Petugas datang untuk 
mendata klien dan langsung 
memberikan pinjaman. 

Pelatihan literasi 
keuangan dari YCAB 
bekerjasama dengan 
AnZ. Foto diambil tahun 
2014. 

Pelatihan penerapan 
program anti pencucian 
uang dan pencegahan 
dana terorisme dari oJK 
kepada pegawai YCAB 
ventures di tahun 2016. 

Pelatihan literasi keuangan 
juga dilakukan di rumah para 
klien YCAB Ventures. Kali ini 
berkolaborasi dengan HSBC. 
Foto diambil tahun 2019. 

Klien YCAB Ventures 
berkumpul di acara 
Perempuan Bagi Bangsa 
yang merupakan 
kolaborasi YCAB dengan 
Bank Indonesia pada 
tahun 2018. 

Para karyawan YCAB Ventures 
berfoto bersama di sela-sela 
rapat kerja tahun 2018. 

Sandiaga Uno 
mengunjungi rumah 
klien YCAB Ventures pada 
tahun 2016. Ini adalah 
buah dari investasi sosial 
yang dilakukan Sandi 
lewat penggalangan dana 
New York Marathon 2011.
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"sebuah panggilan 
haruslah sesuatu yang 
menggerakkan kita, 
sesuatu yang benar-
benar membuat kita 
ingin melakukan 
sesuatu dan tidak bisa 
tenang hingga kita 
menyelesaikannya."  

Veronica Colondam
CEO dan Founder YCAB
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prograM 
pendidikan 
Sejak tahun 2003 Rumah Belajar menyediakan program pendidikan dasar yang menyasar 

generasi muda usia 10-24 tahun. Selain menawarkan program Kejar Paket A,B, dan C, 

Rumah Belajar juga berfokus pada keterampilan. Di Rumah Belajar, para murid diajarkan 

untuk memiliki modal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan 

industri antara lain tata rambut, komputer dan menjahit. Saat ini terdapat 42 Rumah 

Belajar di 11 Provinsi di Indonesia. 

Kegiatan belajar mengajar 
saat tahun 2005. 

Kegiatan rumah Belajar bersama martha Tilaar 
pada tahun 2004. 

menyablon merupakan kegiatan ekstra kurikuler 
rumah Belajar. Foto diambil pada tahun 2006. 

Peresmian rumah Belajar 
Kendari tahun 2012. 

murid-murid dari rumah 
Belajar mendapatkan 
pelatihan dari Badan 
narkotika nasional republik 
indonesia. Foto diambil 
tahun 2006. 

suasana rumah Belajar Aceh di tahun 2007. 

Kerjasama rumah Cantik 
dengan rudi hadisuwarno 
pada tahun 2008.

Keseruan kegiatan murid rumah Belajar 
dalam membuat sushi yang dibantu 
oleh tim dari sushi Tei pada tahun 2009. 
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samsung menjadi mitra 
YCAB dalam mendirikan 
rumah Belajar yang 
dilengkapi fasilitas 
komputer terbaru di 
rumah Belajar pada tahun 
2012. 

 YCAB dan multistrada mendirikan rumah 
Belajar di hambau, Kalimantan Timur pada 
tahun 2012. 

sepak bola menjadi salah satu ekskul yang 
paling diminati murid-murid rumah Belajar. 
Foto diambil pada tahun 2012. 

rumah Belajar Banyuwangi 
diresmikan tahun 2013. 

Petenis legendaris martina navratilova 
melakukan kunjungan ke rumah Belajar 
yang didukung oleh AnZ pada tahun 2013. 

veronica Colondam menerima mobil belajar 
dukungan dari hino pada tahun 2014.  

rumah Belajar dukungan samsung 
diresmikan di makasar tahun 2015.

rumah Jahit duri Kepa 
menghasilkan berbagai hasil 
kerajinan untuk dijual. Foto 
diambil tahun 2016. 

YCAB turut memberdayakan 
narapidana remaja dengan 
mengadakan kegiatan rumah Belajar 
di lapas Tangerang. Foto diambil 
pada tahun 2016.

rumah Batik Pekalongan telah melahirkan 
alumni yang sudah berhasil menjadi 
wirausahawan. Foto diambil tahun 2018. 

Pelatihan guru rumah Belajar 
Kupang, nusa Tenggara Timur, 
pada tahun 2018.
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Sukses Dimulai
dari Telur Asin

Usaha produksi telur asinnya bukan 

cuma mengantar Tri  membeli rumah, 

namun memberdayakan pengrajin 

lainnya, hingga berekspansi dengan 

membuka warung sembako.
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hampir semua orang pernah mencoba telur 

asin. Tak sedikit pula yang memasukkan 

makanan ini menjadi daftar makanan 

favoritnya. siapa sangka makanan sederhana 

yang jika diawetkan gizinya bisa meningkat 

sampai dua kali lipat ini, dapat mewujudkan 

mimpi seorang ibu asal Klaten bernama 

Tri Amini. menjadi salah satu klien YCAB 

ventures sejak 2015, dirinya membangun 

usaha telur asin dan membuktikan bahwa 

konsistensi membawa pada kesuksesan 

meski lewat satu hal yang sederhana.

 

“Alhamdulilah sekarang saya bisa 

menyekolahkan anak saya dan mewujudkan 

salah satu impian untuk memiliki rumah 

sendiri yang nyaman. YCAB ventures beda 

dari perusahaan microfinance lain karena 

mereka punya misi pendidikan yaitu, anak-

anak kita dilarang putus sekolah selama 

kita masih mau dapat modal kerja,” ungkap 

Tri. datang ke Jakarta pada tahun 2000, 

Tri memulai hidup perantauannya dengan 

bekerja sebagai sales promotion girl (sPg) 

salah satu pusat perbelanjaan di bilangan 

Jakarta. 

setelah menikah dan memiliki seorang 

anak, Tri pun memutuskan banting setir 

untuk berwirausaha menjual telur asin. 

“Kalau saya usaha di rumah begini, kan, bisa 

sambil mengurus anak. Jadi perkembangan 

anak tidak terlewatkan,” ujar Tri. Buah 

hatinya menjadi salah satu kekuatan dalam 

menjalani hidupnya. untuk itulah ia tak 

mau kehilangan momen tumbuh kembang 

anaknya dan berusaha sebisa mungkin ada 

untuk sang anak.

di kawasan srengseng, Jakarta Barat, Tri 

memulai usaha telur asinnya di sebuah 

rumah petak sederhana. rumah tersebut ia 

gunakan sebagai tempat tinggal sekaligus 

tempat produksi telur asin yang akan ia 

jual. Pada tahun 2015, seorang teman yang 

memperkenalkannya pada layanan YCAB 

ventures. sejak itu Tri mulai menerima 

bantuan berupa tambahan modal untuk 

menjalankan usahanya. 

hasil yang memuaskan akan tercapai dengan 

niat dan usaha yang kuat. itulah yang 

menguatkan dirinya untuk terus semangat 

dalam menjalankan usaha telur asinnya ini. 

Berawal dari hanya menjajakan dagangannya 

ke warteg-warteg di sekitar daerah 

rumahnya, kini ia sudah mampu menjadi 

supplier beberapa kios di pasar, supermarket, 

serta salah satu hotel yang cukup ternama di 

Jakarta.

Berawal dari modal rp 500 ribu, kini dalam 

sehari Tri bisa menjual 1.300 sampai 1.500 

butir telur asin dengan untung hingga enam 

kali lipat. dengan modal awalnya, Tri hanya 

mampu memproduksi 250 butir telur asin 
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per hari. sejak menerima bantuan modal 

dari YCAB ventures sebesar 3 juta rupiah, 

ia mampu meningkatkan produksi telur 

asinnya dengan membeli satu rit telur bebek 

langsung dari peternak. “satu rit biasanya 

bisa kira-kira untuk dua sampai tiga kali 

produksi,” jelas Tri.

setiap hari mulai pukul enam pagi Tri sudah 

memulai produksi telur asin. Tri membeli 

langsung bahan utama produksinya dari 

peternak di Brebes yang terkenal sebagai 

penghasil telur asin terbaik di indonesia. 

dengan bahan baku telur bebek, tanah 

merah, dan garam, ia mulai membuat 

telur asin. untuk produksi Tri dibantu oleh 

beberapa pengasin di daerah Tangerang yang 

bekerja sama melalui sistem borongan.

Kini Tri sudah berhasil mewujudkan salah 

satu mimpinya memiliki rumah. usaha 

telur asinnya pun sudah mampu membuka 

peluang usaha baru bagi keluarganya. 

Tidak jauh dari rumahnya, ibu satu anak ini 

berhasil membuka sebuah warung sembako 

yang mulai dirintisnya sejak tahun 2017. di 

sini ia menjual berbagai kebutuhan sehari-

hari, termasuk gas elpiji. “Ya, lumayan 

ada pemasukan tambahan. Tapi semua ini 

memang berawal dari usaha telur asin,” ujar 

Tri mengenang perjalanan bisnisnya. meski 

dinilai sudah cukup sukses, mimpi wanita 37 

tahun ini tidak berhenti sampai di sana. satu 

impian yang sedang berusaha ia wujudkan 

adalah memperbesar usaha telurnya ke 

ranah telur ayam serta menjadi supplier di 

Fresh market.

"YCAB Ventures beda dari perusahaan microfinance lain karena 
mereka punya misi pendidikan yaitu, anak-anak kita dilarang 
putus sekolah selama kita masih mau dapat modal kerja.”
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Berkat pinjaman YCAB Ventures, Salma 

sukses mengembangkan bisnis kue basah dan 

menyekolahkan anaknya di Rumah Belajar

Bisnis Sukses
Pendidikan Anak 

Terjamin
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Berawal dari coba-coba, siapa sangka 

usaha yang menurutnya tidak seberapa ini 

justru telah membuatnya berhasil. Adalah 

salma, seorang pedagang kue basah yang 

kini sudah memiliki kios sendiri di Pasar 

Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat. salma 

adalah salah satu klien YCAB ventures dari 

kelompok Anggrek yang sudah bergabung 

sejak tahun 2010.

Keahliannya membuat kue basah ternyata 

berkat ajaran sang ibu yang juga pandai 

memasak. lontong isi, kue bugis, dan 

nagasari adalah kue yang setiap hari ia masak 

untuk dijual. sembilan tahun berdagang kini 

ia tidak hanya menjual 3 jenis jajanan itu saja, 

tapi juga beberapa jenis kue basah lainnya 

yang ia beli di Pasar senen, Jakarta Pusat.

sebelum bergabung dengan YCAB ventures  

keuntungan dari usahanya hanya mencapai 

200 ribu rupiah per hari. setelah merima 

bantuan modal usaha dari YCAB ventures, 

laba yang diperolehnya dalam satu hari 

bertambah 10 kali lipat menjadi dua juta 

rupiah per hari. Bahkan saat hari libur 

keuntungan per harinya bisa mencapai enam 

juta rupiah.

setiap hari salma harus bangun lebih pagi 

dari orang lain untuk mempersiapkan 

dagangannya. Pukul 02.30 pagi ia sudah 

harus berangkat dari rumah menuju Pasar 

senen yang memakan waktu 37 menit 

dengan menggunakan sepeda motor.

Awalnya salma berdagang menjajakan 

semua kue basahnya keliling kampung, 

tetapi kini ia sudah memiliki kios sendiri 

yang bisa membuat usahanya menjadi lebih 

baik lagi. selain menjual kue basah hasil 

buatannya dan mengambil dari Pasar senen, 

salma juga menerima makanan lain seperti 

nasi kuning dan bakpau yang dititipkan orang 

untuk dijual di kiosnya.

Perjalanan usaha salma tidak selalu mulus. 

Beberapa hambatan pernah ia jumpai, seperti 

jatuh dari motor saat hendak berbelanja 

sampai tidak bisa berjualan selama 2 bulan. 

“dua kali jatuh dari motor dengan luka yang 

lumayan parah,” tutur salma mengingat 

kejadian beberapa tahun silam itu.

setiap harinya salma mulai berjualan pukul 

06.00 pagi dan akan tutup ketika semua 

dagangannya habis. Tidak perlu waktu lama 

baginya untuk menjual semua dagangannya. 

hanya perlu waktu kurang lebih 5 jam setiap 

harinya. “enggak tentu sih, tapi biasanya 

jam 10 juga udah habis,” terang salma. 

selain berdagang, ia juga menghabiskan 

hari-harinya dengan menjaga sang cucu saat 

anaknya pergi bekerja.

usahanya berkembang dengan cukup pesat. 

saat diwawancarai, salma mengaku sudah 

menjadi suplier rutin ke 10 orang pedagang 

kue basah lainnya. Bahkan lewat usahanya 

ini ia berhasil mewujudkan salah satu 

impiannya untuk melaksanakan kurban di 

idul Adha tahun ini. “iya, Alhamdulilah saya 

sudah beli kambing untuk qurban nanti. Yang 

3,5 juta tapi masih dititip di sana,” ceritanya 

antusias.

Ternyata selain keterlibatan salma sebagai 

klien YCAB ventures, sang anak, Puput, juga 

merupakan salah satu alumni dari rumah 

Belajar YCAB. Puput bersekolah di rumah 

Belajar untuk menyelesaikan pendidikan 

smP dan smA-nya. Kini sang anak telah 

bekerja di rumah sakit grha Kedoya, Jakarta 

Barat. Bahkan ada satu kisah unik, Puput juga 

menemukan pasangan hidupnya di rumah 

Belajar.

sudah merasa cukup dengan semua 

keberhasilannya saat ini, sejak 2016 salma 

memutuskan untuk tidak lagi meminjam 

modal usaha dari YCAB ventures. menurut 

ibu satu anak ini, biaya yang ia hasilkan dari 

usaha kuenya ini sudah sangat cukup. salah 

satu keberhasilan lain dari kerja kerasnya ini 

yang sesuai dengan misi YCAB adalah ia bisa 

menyekolahkan beberapa keponakannya.

“sekarang saya bisa membantu biaya sekolah 

keponakan-keponakan. uang jajan 20 ribu 

rupiah per hari bisa saya berikan ke mereka,” 

jelas salma.

meskipun sudah tiga tahun tidak lagi menjadi 

klien, salma tidak pernah melupakan salah 

satu program YCAB ventures yang sudah 

membantu perekonomian keluarganya. 

sampai saat ini ia masih aktif membantu ibu-

ibu di sekitar daerah tempat tinggalnya untuk 

membentuk kelompok jika membutuhkan 

bantuan untuk tambahan modal usaha.  

“Kemarin ada yang nanya sama saya mau 

pinjam untuk modal usaha. saya bilang 

bentuk kelompok saja 10 orang terus daftar 

ke YCAB ventures, ada program pinjaman 

yang memperhatikan pendidikan anak-anak 

kita, ” tutur salma.

“Sekarang saya bisa 
membantu biaya sekolah 
keponakan-keponakan. Uang 
jajan 20 ribu rupiah per hari 
bisa saya berikan ke mereka.”
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Orang tua tunggal ini berdaya dengan 

oven yang dibelinya dari pinjaman dari 

YCAB, hingga sukses menyekolahkan 

anaknya di SMP dan SMA.

Oven Pembawa
 Berkah
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sri Wahyuni yang kerap disapa Ai ini, telah 

lama menjadi korban KdrT saat menikah. 

setelah bercerai, ia dinikahi oleh suami baru 

yang merupakan teman sekolahnya dulu.

Ai ingat betul bagaimana ia berada di masa-

masa sulit menjadi seorang istri dan ibu bagi 

kedua anaknya di saat himpitan ekonomi 

melanda keluarga. setiap hari, ia membuka 

warung nasi di depan rumah dan menjadi 

langganan bagi pekerja kantoran yang 

berkantor di sekelilingnya. “namun, suami 

lama pernah bilang ke saya, ‘saya tidak 

berguna. istri yang enggak bisa menghasilkan 

apa-apa.' Perkataan itu membuat saya 

perih,” kenangnya.

di balik kenangan kesedihan yang pernah 

dialami, siapa sangka bahwa Ai adalah 

orang yang mudah bergaul, selalu ceria dan 

senang bercanda. Perempuan kelahiran 

september 1976 itu termasuk yang aktif di 

lingkungannya. selama bertahun-tahun, Ai 

menjadi orang kepercayaan para ibu yang 

menitipkan uangnya untuk ditabung. Ai tidak 

mengenakan biaya apapun kepada para ibu. 

Tujuannya murni untuk membantu mereka 

yang tidak memiliki rekening bank agar bisa 

menabung. “uang itu saya taruh di tabungan 

di BCA. Kalau ada orang yang datang dan 

mau ambil tabungannya untuk urusan 

seperti ujian anak, saya akan cairkan sesuai 

yang mereka butuhkan,” kata dia sembari 

menunjukkan buku tabungan para ibu yang ia 

tulis secara rinci bagaikan bank sungguhan.

ia mengaku melakukan hal ini karena ia tahu 

banyak ibu yang sulit menabung jika uang 

ditaruh di rumah. Kejujurannya menjadikan 

Ai selalu berperan sebagai bendahara di 

lingkungan rumahnya, seperti menjadi 

bendahara Koperasi YCAB di wilayah Petojo. 

selain mengelola keuangan orang lain, Ai 

sehari-hari juga bekerja sebagai tukang kue. 

ia membuat beragam macam kue, dari mulai 

kue basah, kue kering, kue ulang tahun, 

hingga nasi tumpeng. Berbekal sepeda lama, 

ia mengayuh menuju kantor demi kantor 

untuk memberikan sampel kue buatannya 

dengan harapan memperoleh pesanan.

dari tangan berbakatnya itu, nasi tumpeng 

Ai pernah dipesan YCAB Foundation untuk 

suatu perayaan Koperasi YCAB. “nasi 

kuningnya enak banget, saya suka,” ucap Ai 

menirukan ucapan Ketua YCAB Foundation 

veronica Colondam yang mencoba nasi 

kuningnya itu. Tentu saja, hal itu membuat 

hati Ai berbunga-bunga. 

inisiatif lain yang dilakukan Ai adalah 

membuat Tabungan Kue lebaran. inisiatif 

ini didorong kesadaran Ai bahwa banyak ibu 

ingin memiliki kue lebaran namun terhambat 

karena harga yang mahal. dalam program ini, 

setiap ibu menabung rp 10.000 per minggu 

selama 51 minggu. setelah memasuki masa 

menuju idul Fitri, Ai akan membagikan parsel 

berisi enam toples kue beragam rasa. diakui 

Ai, cara ini membuat ibu merasa ringan 

dalam membeli kue keperluan hari raya. 

naluri berbisnisnya semakin terasah sejak 

mengikuti mengikuti pelatihan Program 

Pemberdayaan Pengusaha mikro (P3m) yang 

diselenggarakan Bank indonesia dan YCAB. Ai 

merupakan salah satu perempuan penerima 

manfaat P3m angkatan pertama. P3m tidak 

hanya memberikan pengetahuan tentang 

pengelolaan hasil usaha untuk bisnis yang 

berkelanjutan. Berbeda dari program kredit 

mikro lainnya, P3m mengharuskan anak-

anak Ai tetap bersekolah. 

Berkat program P3m, Ai berhasil bangkit 

dari keterpurukannya dan membeli oven 
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yang digunakan untuk memanggang kue 

pesanan orang. oven berwarna perak 

tersebut kini terletak rapi di ruang depan 

tempat menerima tamu. “oven ini membuat 

hidup saya berubah 180 derajat,” kata Ai. 

sebelumnya, saat ada pesanan kue, ia 

harus pergi ke depok meminjam oven milik 

kakaknya. dengan mengendarai motor 

bersama sang adik, ia melakukan aktivitas 

tersebut hampir setiap minggu. Ada kalanya 

ia terpaksa menolak pesanan kue. Bukan 

karena Ai tidak mau mengerjakan, tapi 

karena terhalang tidak memiliki oven.

“Kini saya bangga, saya bisa menjadi kepala 

rumah tangga, menghidupi anak-anak yang 

tengah menempuh studi di smP dan smA,” 

tegas Ai sembari memberikan kami kue 

brownies lezat yang baru saja matang dari 

oven pembawa berkahnya itu.

 “Kini saya bangga, saya bisa menjadi kepala rumah tangga, 
menghidupi anak-anak yang tengah menempuh studi di SMP 
dan SMA.”
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Bersama sang suami, Ngadinah  yang 

semula berjualan bakso dengan gerobak 

berkeliling kampung. Kini ia memiliki tiga 

warung bakso di Jakarta Barat, Jakarta 

Selatan, dan Bekasi.

Juragan Bakso
Yang Tak Kenal

Menyerah
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Kehidupan seperti roda berputar. itulah 

yang dirasakan dan dialami oleh ngadinah 

(43 tahun) dan sang suami Aditya Arief (41 

tahun). salah satu klien YCAB ventures dari 

kelompok sukahati yang sudah bergabung 

sejak tahun 2009. Awalnya, pasangan suami 

istri tersebut hanya berjualan bakso dengan 

cara keliling kampung. namun berkat 

kegigihannya, kini tiga cabang warung bakso 

di daerah Jakarta Barat, Jakarta selatan, dan 

Bekasi, pun telah berdiri.

‘Bakso Jozz gandos’ adalah nama yang 

dipilih untuk warung baksonya. nama 

tersebut diambil dari Bahasa Jawa yang 

berarti “enak banget.” sebelum mematenkan 

nama tersebut, Arief dan ngadinah sempat 

beberapa kali kebingungan mencari nama 

yang cocok. Bahkan sebelumnya pun nama 

warung bakso mereka kerap berganti nama. 

namun nama tersebutlah yang dirasa paling 

cocok dan mudah diingat orang. 

hingga kini, ngadinah dan suami telah 

berhasil menjalankan bisnis warung 

baksonya dengan baik dan berencana untuk 

menambah cabang keempatnya. “iya, mau 

buka satu lagi di Palmerah. Tapi tunggu yang 

di Kebayoran berjalan normal dulu. Baru 

sebulan buka jadi masih cari pelanggan,” ujar 

ngadinah.

Berkat tambahan modal dari YCAB ventures, 

usahanya bisa berkembang dengan pesat. 

sempat menjadi supplier bakso bagi beberapa 

pedagang mie ayam, kini baksonya sudah 

bisa dipesan melalui aplikasi pesan antar. 

Awal perjumpaan ngadinah dengan YCAB 

ventures adalah karena ajakan seorang 

teman yang sudah lebih dulu bergabung 

sebagai klien YCAB ventures. Pinjaman 

modal pertama kali yang diajukannya 

sebesar 1 juta rupiah. sekarang ibu dua 

orang anak ini bisa mengajukan pinjaman 

maksimal  sebesar 5 juta rupiah.

“saya merasa sangat terbantu dengan 

tambahan modal dari YCAB ventures. omset 

saya berkembang menjadi tiga kali lipat. 

YCAB menjadi istimewa untuk saya karena 

misi sebenarnya membantu usaha kami 

supaya anak bisa terus sekolah,” terangnya. 

Keuntungan dari usaha kulinernya ini telah 

berhasil untuk menyekolahkan kedua 

anaknya hingga lulus, membangun rumah di 

daerah solo dan Wonogiri, serta membeli 8 

buah motor yang digunakan untuk kegiatan 

operasional warung baksonya.

sebelum sukses dengan usaha Bakso Jozz 

gandosnya ini, sang suami, Arief, sudah 

mencoba peruntungan di beberapa pekerjaan. 

menjadi supir bus dan penjual ketoprak 

adalah dua di antaranya. memutuskan 

berdagang bakso ternyata berawal dari 

pertanyaan mantan atasannya, “Kamu itu 

orang asli Wonogiri kok dagangnya ketoprak? 

Bisa masak apa yang khas dari Wonogiri?”

Berkat pertanyaan sederhana itu, ia jadi 

terpikir untuk belajar memasak bakso dan 

menjualnya. modal yang mereka habiskan 

untuk satu kali produksi mencapai 2,5 juta 

rupiah. satu porsi bakso dijual dengan harga 

15 sampai 20 ribu rupiah. dalam satu kali 

produksi ngadinah menghabiskan 13 sampai 

20 kilogram daging sapi yang dibelinya di Pasar 

Palmerah, Jakarta Barat. Warung baksonya 

mulai beroperasi dari pukul 10.00 – 21.00 

WiB. sedangkan untuk proses pembuatan 

baksonya dimulai sejak pukul 06.00 pagi.

setiap hari antara produksi dan penjualan 

baksonya berjalan secara paralel. Produksi 

bakso dilakukan di halaman belakang 

rumahnya. Keunggulan ‘Bakso Jozz 

gandos’ ini terletak pada baksonya yang 

tidak menggunakan msg dalam proses 

pembuatannya. selain itu rasa kuah kaldu 

yang gurih juga menjadi nilai tambah 

bagi para konsumennya. “menurut saya 

rasa baksonya beda di sini berasa banget 

dagingnya. Biasanya kalau saya makan bakso 

gerobak gini lebih terasa sagunya. makanya 

saya senang beli bakso di sini,” ujar salah 

satu pembeli.

Ternyata selain memutarkan uangnya untuk 

modal usaha, ngadinah dan Aditya tidak 

“Saya merasa sangat terbantu dengan tambahan modal dari 
YCAB Ventures. Omset saya berkembang menjadi tiga kali lipat. 
YCAB menjadi istimewa untuk saya karena misi sebenarnya 
membantu usaha kami supaya anak bisa terus sekolah.”
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lupa untuk berbagi kepada sesama. dalam 

satu tahun, pasangan suami istri yang tinggal 

di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat ini 

rutin menyantuni anak yatim piatu sebanyak 

tiga kali bersama beberapa komunitas. 

manfaat lain dari usahanya ini adalah telah 

berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar, dengan merekrut lima 

orang karyawan untuk membantu mereka 

menjalankan usahanya.

Tidak pantang menyerah, terus berusaha, dan 

menjaga kepercayaan yang diberikan oleh 

YCAB adalah tiga hal yang selalu dipegang 

oleh pasangan suami istri ini. “Kepercayaan 

itu mahal sekali. Jadi kami sangat bersyukur 

sudah diberikan pinjaman untuk tambahan 

modal usaha,” terang ngadinah.

menurut Arief selama dirinya masih diberi 

kesehatan dan terus berusaha, ia akan tetap 

bisa bertahan hidup di Jakarta bersama 

dengan sang istri. di kontrakan sederhana 

dengan luas 20 meter persegi mereka 

menghabiskan hari tuanya bersama. 
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Usaha berdagang pecel yang dirintisnya 

sukses mengantar sang putri ke jenjang 

kuliah, yang juga tak gengsi berjualan di 

kampusnya.

Membawa Sang 
 Yang Pecel

Putri Kuliah 

5
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Kisah tentang para perantau yang mencari 

peruntungan di Jakarta, terjadi juga pada 

sugini. setelah melahirkan putrinya, ia 

bertekad membangun kehidupan baru 

dengan mencoba peruntungan  di ibukota. 

Bersama dengan sang putri, Tri, sugini 

berkemas dan meninggalkan kampung 

halamannya di Klaten, Jawa Tengah. 

Peristiwa pada 1991 itu kini menjadi kisah 

masa lalu sugini yang kini bermukim di 

kawasan  Kemanggisan, Jakarta Barat. ia 

mencari nafkah dengan menjual pecel 

dengan pelengkap gorengan dan lontong 

di warung makan miliknya nan sederhana. 

namun, yang istimewa, Tri saat ini adalah 

mahasiswa di institut Pertanian Bogor (iPB) 

jurusan ekonomi Pembangunan.

“saya sangat bangga pada Tri. sejak kecil dia 

murid yang cerdas. Tidak heran, Tri selalu 

mendapat beasiswa. ia juga mandiri, selalu 

berinisiatif dengan mendaftar ke berbagai 

program beasiswa yang ada. Tahu-tahu 

bilang ke saya, sudah dapat beasiswa,” 

ungkap sugini.

Tak kalah membanggakan, putri semata 

wayangnya ini juga ringan tangan dan tidak 

malu membantu ibunya berjualan pecel. 

Bahkan, ia tak jarang membawa beberapa 

porsi pecel untuk dijual pada teman-teman 

di kampus. “Biasanya dia bilang, ‘Bu ada yang 

mau pesen pecel.’ Jadi pembeli saya juga ada 

yang teman-teman Tri.” 

sugini bersyukur, jenjang pendidikan hingga 

perguruan tinggi dilalui Tri dengan baik, 

tanpa ia harus pusing mengumpulkan biaya. 

“Penghasilan saya sehari-hari jadi dapat 

dialokasikan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan usaha. saya jadi dapat 

meningkatkan taraf hidup,” ceritanya. 

sugini juga merasa sangat terbantu setelah 

menjadi klien YCAB ventures selama kurang 

lebih dua puluh periode. Kegiatannya sehari-

hari adalah berdagang mulai pukul 10 pagi, 

setelah sebelumnya berbelanja bahan di 

Pasar Palmerah, Jakarta Barat. untuk sekali 

berjualan, ia membutuhkan lima kilogram 

cabai. sedangkan untuk kerupuk, ia beli 

dalam jumlah besar untuk keperluan selama 

tiga hari.

“Pecel biasanya habis terjual pukul 12 siang. 

harga satu porsi pecel tidak saya patok, 

berapa pun orang mau beli, saya buatkan, 

rp 5 ribu juga bisa,” jelas sugini. ia merasa 

sangat terbantu dengan program kredit 

ultra mikro YCAB ventures karena ilmu 

tentang literasi keuangan yang didapatnya 

telah ia terapkan dan terasa manfaatnya. 

“Berkat kemampuan mengatur uang, saya 

bisa membiayai transportasi kuliah anak 

serta membayar uang kontrakan rumah. 

Alhamdulilah selalu ada rezeki untuk bayar 
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“Penghasilan saya sehari-hari jadi dapat dialokasikan untuk 
mempertahankan dan mengembangkan usaha. Saya jadi 
dapat meningkatkan taraf hidup.”

semua kebutuhan. saya selalu pisahkan 

antara modal dan keuntungan.”

selain mengandalkan pecel, saat bulan 

puasa sugini pun menjual bubur sumsum. 

saat ulang tahun YCAB ke-20, keterampilan 

memasaknya juga teruji. Kelompok 

Microfinance sugini menyabet juara dua 

lomba masak nasi bakar. “Jika ada acara-acara 

di sekitar rumah, saya juga sering diminta 

bantu memasak konsumsinya, karena saya 

memang dasarnya suka masak,” cerita 

sugini.  setelah delapan tahun bergabung 

menjadi klien YCAB ventures, sugini berharap 

bisa memperbesar kiosnya. namun, harapan 

terbesarnya tentu pada sang putri, “supaya  

nantinya bisa memperoleh pekerjaan yang 

lebih baik daripada saya. semua ibu pasti 

menginginkan yang terbaik untuk anak.” 
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Tergabung dalam 20 periode peminjaman 

progam Microfinance,  ia membesarkan 

usaha sekaligus mengasah keterampilan 

berorganisasi.

Meminjam Dulu, 
Anak Sekolah 

Tinggi Kemudian 
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“Kok ada sih yang mau menawarkan 

pinjaman untuk usaha saya tanpa jaminan?” 

batin supitowati. namun setelah mendapat 

penjelasan tentang korelasi pinjaman dengan 

pendidikan, supitowati merasakan manfaat 

yang berdampak besar bagi kelanjutan 

sekolah anaknya. 

setelah menjadi klien YCAB ventures selama 

tujuh tahun, cita-cita menyekolahkan 

anak hingga perguruan tinggi berhasil 

terwujud. Penghasilannya sebagai penjahit 

ia dedikasikan untuk mendukung anaknya 

meraih masa depan yang lebih baik. “ini 

menjadi  kebanggaan tersendiri bagi saya 

dan suami. Waktu anak wisuda, ibu-ibu yang 

lain naik mobil, cuma saya sama bapak yang 

naik motor, tapi kami cuek aja. Anak saya 

bisa lulus dan gak pernah neko-neko saja 

sudah bikin saya bangga,” kenang upi, nama 

panggilan supitowati, dengan senyum dan 

mata berkaca-kaca.

ibu tiga anak yang tergabung dalam 

kelompok suci YCAB ventures itu sempat 

bekerja di beberapa pabrik sebelum akhirnya 

memutuskan membuka usaha sendiri. 

“sebelumnya pernah kerja di pabrik plastik, 

pabrik sandal hinga di perusahaan konveksi,” 

ungkap upi.

saat bekerja di perusahaan konveksi itulah ia 

merintis jalan untuk membuka usaha jahitan. 

“saya selalu menggunakan waktu istirahat 

untuk belajar menjahit, hingga akhirnya 

bisa usaha jahit sendiri. dengan buka 

usaha di rumah, bisa sambil menjalankan 

tugas sebagai ibu rumah tangga dan tidak 

tertinggal dengan perjalanan tumbuh 

kembang anak-anak.”

Kini usaha jahitnya dijalankan sepenuhnya 

oleh sang suami. sedangkan upi fokus 

merintis usaha barunya, menjual es 

serta makanan matang di depan rumah, 

bermodalkan meja dan etalase kecil 

sederhana untuk menghidangkan 

masakannya. Warung makannya mulai 

melayani pembeli pukul 2 siang, sedangkan 

usaha jahit kadang-kadang sudah buka 

bahkan sejak subuh jika ada pesanan yang 

diambil pukul 6 pagi. 

Kisah perjumpaan upi dengan  YCAB ventures 

berawal dari ajakan temannya, legira, 

yang tidak pernah menyerah mengajaknya 

bergabung. “sekarang, di kelompok saya jadi 

ketua sekaligus bendahara, dipercaya oleh 

anggota kelompok lainnya.”

Pada awal terbentuknya Kelompok suci, 

beberapa anggota sempat ada yang 

mengundurkan diri karena berbagai alasan, 

seperti takut pinjaman modal ini akan serupa 

dengan rentenir, tidak diizinkan suami, dan 

berbagai alasan lainnya. “Tapi kalau saya 
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ya karena ingin berbisnis, sehingga sampai 

sekarang tetap bertahan di  YCAB ventures.”

Bagi upi, YCAB adalah tempat belajar dan 

meraih berbagai kesempatan. “Bisa dikatakan 

saya belajar banyak karena YCAB,” ujar upi 

mengingat pelatihan pengelolaan keuangan 

yang diikutinya. “sekarang sebenarnya bisa 

saja saya tidak lagi harus pinjam, tapi merasa 

masih sangat butuh terhadap semua ilmu 

dan pelatihan-pelatihan yang ada.”

Belajar dari berbagai pelatihan itu, upi 

menggunakan setiap bantuan modal usaha 

untuk membeli barang-barang penunjang 

kelangsungan usahanya. Pada periode 

pinjaman ke-20 misalnya,  ia gunakan untuk 

membeli mesin jahit. “Kini jahitan kami tidak 

hanya berfokus pada bordir, tapi juga permak 

dan obras. sekarang sudah bisa melayani 

permak baju, karena punya mesin jahit. 

Kalau dulu pakai belum bisa,” ujar supitowati 

dengan senyum mengembang mengingat 

perjuangannya. 

sementara untuk usaha warung makannya, di 

periode pinjaman terakhir, ia gunakan untuk 

membeli kulkas. “Karena saya juga jualan 

minuman dingin. saya selalu tanamkan 

pola pikir, kalau orang lain bisa, kenapa saya 

tidak?” rangkaian ikhtiar upi dan keluarga, 

serta menjadi klien YCAB ventures, sukses 

mengantarnya memiliki rumah, setelah 

sebelumnya  mengontrak. “Alhamdulilah 

seperti sudah rezeki, rumah yang dulu saya 

kontrak, tiba-tiba saja dijual. Terus saya ada 

rezeki untuk beli,” ujar upi penuh rasa syukur. 

Agenda berikutnya, upi berencana membuka 

warung sembako. “Cita-cita saya, anak-anak 

jangan seperti saya yang hanya lulus sd saja, 

makanya kami berusaha agar mereka bisa 

kuliah, punya modal sendiri untuk memulai 

usaha atau bekerja kantoran.” 

“Sekarang sebenarnya bisa saja saya tidak lagi harus pinjam, 
tapi merasa masih sangat butuh terhadap semua ilmu dan 
pelatihan-pelatihan yang ada.”
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Mendirikan Salon
Hingga Usaha 
Busana Muslim  

Aneka bisnis ia jajaki, dari salon 

kecantikan, semir ban mobil 

hingga jahitan. 
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Jeli melihat peluang dan tidak takut 

mengambil risiko adalah kunci irawati 

merintis hingga membesarkan bisnisnya. 

Berawal dari ajakan seorang teman, selama 

empat setengah tahun ini ia menjadi klien 

YCAB ventures di Kelompok Karunia dan 

merintis berbagai macam usaha.

“saat mau bergabung, saya memang sudah 

mulai merintis usaha salon di rumah. Berkat 

bantuan modal usaha dan program Bedah 

salon dari YCAB, perlahan tapi pasti usaha 

salon saya makin berkembang,” ujar irawati. 

melalui program Bedah salon YCAB pada 

tahun 2012 tampilan lokasi usaha ira berubah 

drastis. Tampilan bangunan diperbaiki dan 

diberikan bantuan alat-alat seperti alat 

pengering rambut, catokan, sisir, tempat 

keramas, hingga sampo dan perawatan 

rambut. 

Keterampilannya dalam dunia salon 

didapatkan irawati melalui kursus. “sempat 

kursus waktu umur 20 tahun, meskipun 

bukan di tempat yang ternama,”  ungkapnya. 

usaha salon tidak selalu berjalan mulus, 

selain sempat sepi konsumen, irawati pernah 

mengalami pasang surut seperti modal yang 

habis, serta musibah banjir yang merusak 

semua peralatan salon. setelah musibah 

banjir itu, ia bangkit perlahan bermodal 

tabungan yang sebelumnya dikumpulkan. 

saat ini usaha salonnya lebih fokus pada 

rias dan sewa baju pengantin. “sekarang, 

smoothing dan lainnya itu kurang laku,” ujar 

irawati yang tidak pernah berniat menutup 

salonnya terlepas dari berbagai macam ujian 

yang dialami. salon irawati yang juga berjuluk 

salon irma ini berlokasi di Pejompongan, 

Jakarta Pusat. “lumayan cukup terkenal sih 

untuk daerah sekitar, setiap hari ada saja 

yang datang meski hanya untuk potong 

rambut. nah, untuk yang rias pengantin, saya 

dibantu lima orang karyawan.”

sembari menjalankan usaha salon, ibu 

empat anak ini terus mencari peluang usaha 

lainnya. “Karena saya memang senang 

beraktivitas dan enggak betah diam di 

rumah. selalu punya pola pikir, kalau bisnis 

ini enggak jalan, besok saya memikirkan apa 

lagi yang bisa dijual,” ungkapnya. ia bercerita 

bahwa tujuh tahun lalu pernah mencoba 

peruntungan bisnis pembuatan sampo 

kendaraan dan semir ban mobil yang dirintis 

secara mandiri. Wadah sampo diburunya 

di kawasan Jembatan lima, Jakarta Barat. 

“Bisnis pembuatan sampo memang berbeda 

dengan salon, tapi saya bersemangat untuk 

terus belajar. Bahkan, sampo dan semir 

buatannya sempat didaftarkan ke instansi 

pemerintah untuk mendapat perizinan,” 

akunya. semua ia lakukan agar produknya 

aman untuk konsumen. 
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setahun belakangan kesibukan irawati 

adalah memproduksi busana muslim yang 

dijual di toko milik sang anak di mal Thamrin 

City, dengan merek Zhunanurhalimah. 

ia berkolaborasi dengan sang anak yang 

mencetuskan ide dan memintanya menjahit. 

Karena memang memiliki kemampuan 

dasar menjahit, maka tawaran sang anak 

pun diambil. dalam sehari irawati bisa 

menyelesaikan dua busana gamis yang siap 

dijual melalui instagram. untuk foto-foto 

yang dipajang, keduanya menggunakan jasa 

model yang diberi imbalan rp 150 ribu serta 

busana yang mereka pakai saat pemotretan. 

meski sedang membantu produksi busana 

gamis bersama anaknya, seiring bertambah 

umur, ia tidak lagi terlalu ngoyo mencari 

uang. sekarang ia sedang fokus mengejar 

cita-citanya, yaitu memiliki rumah dan usaha 

konveksi untuk membantu bisnis busana 

muslim anaknya. “selain itu harapan jangka 

panjangnya adalah naik haji,” ujar irawati 

sambil tersenyum. 

"Berkat bantuan modal usaha dan 
program Bedah Salon dari YCAB, 
perlahan tapi pasti usaha salon saya 
makin berkembang."
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Bersama sang suami, Kaswi merintis usaha 

yang kemudian memungkinkan belasan 

orang ikut menggantungkan hidup pada 

derap roda gerobak. 

Berjodoh dan Sukses
Membangun Usaha 

Bersama  
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“Waktu pertama bertemu, Bapak masih 

berjualan kue putu,” tutur Kaswi mengenang 

awal perjumpaannya dengan sang suami, 

oslo. Kaswi adalah salah satu klien YCAB 

ventures yang sudah bergabung selama 20 

periode. Berawal dari hanya pinjaman rp 

1  juta, kini ibu enam orang anak ini sudah 

mampu meminjam rp 5 juta. 

Kaswi memulai perjalanan bisnisnya dengan 

berjualan pempek. ia mengaku didukung 

penuh sang suami. usaha pempeknya 

pernah membawa kejayaan bagi keluarga 

Kaswi dan oslo sepuluh tahun lalu. namun 

satu setengah tahun belakangan, keduanya 

memilih banting setir berdagang cemilan 

yang mereka sebut otak-otak crispy. 

“Kami sempat memiliki 50 gerobak untuk 

menjajakan pempek, tapi ternyata dicurangi 

pegawai sendiri. Waktu itu dia bilang mau 

mau belajar. Kita enggak ada pikiran buruk. 

Tiba-Tiba secara sopan pamit mau menjadi 

mandiri. lalu dia membuka usaha yang persis 

dengan saya. semua karyawan saya ditarik 

sama dia,” tutur oslo.

saat usahanya goyah, Kaswi dan oslo 

memutar otak mencari usaha yang 

bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya. “Karena kami ini keluarga besar, 

harus cari peluang terus, agar kebutuhan 

setiap anak bisa terpenuhi.”

Pertemuan oslo dengan seorang bapak 

penjual buah mangga yang lewat di depan 

rumahnya, menghadirkan peluang baru. 

“saya juga enggak menyangka dari tawaran 

minum kopi bersama jadi membuka peluang 

saya jualan buah. habis musim mangga saya 

beralih ke rambutan,” ungkap oslo. mangga-

mangga yang dijualnya dibeli langsung dari 

kampung halamannya di indramayu, Jawa 

Barat.

Ketika kemudian berpindah usaha ke otak-

otak crispy, oslo menerapkan pembelajaran 

dari kesalahannya terdahulu. ia menutup 

rapat resep rahasia dapurnya. “sekarang 

sudah jalan satu setengah tahun, hasilnya 

cukup baik. meski harus merintis dari awal 

lagi, kami tidak menyerah. saat ini ada 18 

armada gerobak untuk menjajakan. setahu 

saya sih, saya masih menjadi satu-satunya 

pelopor cemilan ini. Kalau tahu crispy 

banyak saingannya, tapi otak-otak crispy sih 

sepertinya baru saya yang jualan,” ujarnya 

bangga. 

Kaswi dan oslo berkisah, dalam usaha 

otak-otaknya, terdapat satu fase menarik 

yang akan terjadi setiap tahun. Ketika masa 

panen tiba, delapan belas pegawainya yang 

didatangkan langsung dari indramayu, 

akan pulang kampung. namun, saat masa 

paceklik tiba, beberapa pegawainya akan 

membawa teman dari kampung untuk ikut 

bekerja. “Pernah waktu itu kami mengalami 

masa kekurangan gerobak saking banyaknya 

yang datang untuk kerja. Jadi mereka gantian 

pakai gerobaknya,” tutur oslo.

sehari, masing-masing pegawai bisa 

menghabiskan tiga paket yang ia sebut dalam 

satuan bal otak-otak. setiap satu bal laris 

terjual, omset yang diperoleh rp 250 ribu. 

“untuk satu bal, masing-masing pegawai 

akan memperoleh bagian rp 75 ribu. saya 

sendiri beli satu bal dari pabrik itu rp 70 ribu, 

setelah dipotong untuk pembelian minyak 

goreng, gas, tepung crispy, dan bumbu tiga 

rasa, maka dari setiap bal ada keuntungan 

bersih rp 50 ribu. omset rata-rata per hari 

rp 700 ribu hingga rp 1 juta. Kalau 18 gerobak 

jalan semua, saya bisa dapet rp 1 juta,” 

terang oslo panjang lebar tentang bisnisnya. 

Berkat kerja keras pasangan ini, mereka telah 

berhasil membeli mobil, sawah dan rumah di 

indramayu. 

Meski harus merintis dari awal lagi, kami tidak menyerah. Saat 
ini ada 18 armada gerobak untuk menjajakan. Setahu saya sih, 

saya masih menjadi satu-satunya pelopor cemilan ini.
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Selama delapan tahun menjadi klien YCAB 

Ventures,  Suparti telah membesarkan 

usaha dan berinvestasi. 

Ikhtiar Orangtua Tunggal,

Merawat  Anak
dan Berwirausaha  
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selama delapan tahun terakhir, suparti, telah 

bergabung menjadi klien YCAB ventures. 

setelah urbanisasi dari kampung halamannya 

di Wonogiri, Jawa Tengah, suparti menjejakan 

kakinya di Jakarta untuk mengadu nasib. 

Perjuangannya berawal saat mendampingi 

mantan suaminya yang bekerja sebagai supir 

bus sebuah koperasi. “saat masih menikah, 

atasannya memberikan mobil koperasi 

itu untuk kami. lalu kami sewa dan bagi 

hasil,” jelasnya. Pendapatan dari bagi hasil 

penyewaan mobil itu kemudian berwujud 

warung sembako. “

setelah pernikahannya berakhir, suparti 

menghidupi kedua anaknya sebagai orangtua 

tunggal, dengan usaha katering dan warung 

makan. Kiosnya yang diberi nama garasi 

soto ini menjual gudeg dan soto. di tengah 

berbagai tantangan, pendidikan anak-

anaknya tetap menjadi prioritas. “saya 

sekolahin anak-anak saya sampai kuliah dan 

punya rumah tangga sendiri,” ucap suparti.

Kini ibu berusia 60 tahun ini telah memiliki 

tiga orang cucu dari  anak lelakinya yang 

bekerja meneruskan usaha penyewaan mobil 

yang sempat ditekuninya. sedangkan anak 

perempuannya, setelah lulus kuliah, bekerja 

di salah satu perusahaan transportasi umum. 

“menantu perempuan saya meneruskan 

usaha warung soto dan saat ini sudah bisa di 

pesan melalui aplikasi transportasi online,” 

ujarnya. 

sementara, usaha katering suparti yang 

ia rintis saat anak-anaknya masih kecil, 

kini bernama Catering ibu emi dengan 

empat pekerja. Pelanggannya berkisar dari 

perorangan hingga perkantoran. “dulu 

waktu mulai masak buat membantu acara 

tetangga, saya dibayar dengan beras, 

minyak, hingga panci besar. saya belajar 

cara membuat masakan yang enak dari 

orang di kampung.  saya ingat-ingat terus, 

kalau rasanya kurang, saya tambahkan lagi 

bumbunya atau garamnya,” kenang suparti. 

 

Kini, setiap minggu katering ibu emi bisa 

mendapat empat kali pesanan untuk 

keperluan hajatan atau pengajian, dengan 

paket yang paling sering dipilih seharga rp 

5 juta. “Bahkan ketika belum ada uang, saya 

diberi uang terlebih dahulu oleh pelanggan 

untuk membeli bahan-bahan masakan.” 

Beberapa masakan favorit Catering ibu emi 

adalah ikan asam manis, krecek, dan sop.

meskipun di daerah tempat tinggalnya 

banyak yang membuka usaha serupa, suparti 

bersyukur kateringnya banyak dipercaya 

pelanggan. salah satu yang membuatnya 

sangat senang ketika mendapatkan pujian 

dari salah satu pelanggannya yang bekerja di 

instansi  pemerintahan. “masakan katering 
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"YCAB memang sungguh-sungguh mempunyai tujuan, 
tidak hanya untuk membantu tapi juga mengembangkan. 
Kalau hanya membantu itu sama saja dengan just giving 
the charity, tapi kalau dengan tujuan mengembangkan, 
pasti akan berkembang dan mempunyai dampak besar 
bagi lingkungan. Jadi saya tidak heran pada akhirnya YCAB 
dari sebuah yayasan sosial menjadi social enterprise, dan ini 
sangat amat baik untuk dijadikan contoh untuk yayasan-
yayasan lain."

sebastian gunawan
Fashion desainer

saya sudah jalan-jalan hingga Bali dan 

madura karena dibawa pelanggan ke sana,” 

ceritanya bangga. 

Tak hanya bergelut di usaha makanan, 

suparti juga berbisnis kos-kosan yang ia rintis 

dari usaha kateringnya. rumah kosnya kini 

memiliki tujuh kamar yang harga sewanya 

rp 700 ribu jika satu kamar dihuni dua orang 

dan Rp 600 ribu jika penyewanya satu orang. 

suparti merasakan perubahan setelah 

bergabung dalam program pinajaman 

modal YCAB ventures.  “saya menjadi 

tahu pentingnya berinvestasi sekaligus 

menabung. misalnya dapat rp 5 juta, 

sebagian saya tabung, sebagian lagi untuk 

membantu kebutuhan saudara di Jawa di 

Jawa,” ucapnya. 

Bagi suparti, berbagai tantangan hidup yang 

harus dihadapi tak mengikis rasa syukur. 

“Walaupun beberapa kali ditipu orang 

lain, bahkan pernah orang yang meminjam  

uang tidak mengembalikan, saya anggap 

itu sedekah. saya percaya Allah akan 

mengembalikan itu semua nanti.”

sebagai ibu dari dua orang anak yang juga 

sudah berkeluarga, suparti selalu berusaha, 

anak-anaknya tak merasakan drama 

kehidupan seperti yang pernah dialaminya. 

“Pengalaman pahit itu cukup saya saja yang 

ngerasain.”

Selama delapan tahun terakhir, Suparti, telah bergabung 
menjadi klien YCAB Ventures, sehingga memahami pentingnya 

berinvestasi.

“Awal saya berkontribusi dengan YCAB adalah saat 
saya membuat book stand untuk YCAB sebagai bentuk 
kepedulian saya terhadap remaja yang putus sekolah 
dan apresiasi saya terhadap veronica. YCAB dengan 
konsistensinya terus berimprovisasi untuk membantu 
lebih banyak lagi remaja di indonesia dan itu terjadi secara 
terus menerus dalam kurun waktu 20 tahun. itu hebat dan 
luar biasa.”

rinaldy A Yanuardi 
desainer Aksesoris
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Mardiah bersama keempat anaknya 

hidup di Jakarta untuk mengadu nasib. 

Kegigihannya menyekolahkan anaknya 

menjadi cambuk semangat hidup ibu 

berusia 52 tahun ini. 

Ibu Berjuang di Dapur, 

Anak Berikhtiar
di Rumah Belajar 
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hubungan mardiah dengan YCAB terjalin 

selama sembilan tahun terakhir. ia menjadi 

klien YCAB ventures dan tergabung dalam 

Kelompok Kenanga. Berkat YCAB ventures, 

mardiah bisa menyekolahkan keempat 

anaknya. “iya, saya perlu pinjaman karena 

anak saya ada empat, dan saya punya tekad 

kalau mereka harus kuliah semua,” ujar 

Mardiah. 

sementara, interaksi mardiah dengan YCAB 

sendiri telah terjadi selama sembilan tahun 

terakhir. ia menjadi bagian dari program 

pinajaman modal dan tergabung dalam 

Kelompok Kenanga. Berkat pinjaman modal 

dari YCAB ventures, mardiah mengaku bisa 

menyekolahkan keempat anaknya. “saya 

perlu pinjaman karena anak saya ada empat, 

dan saya punya tekad kalau mereka harus 

kuliah semua,” ujar Mardiah. 

Perkenalannya dengan YCAB bermula dari 

temannya. “dulu saat belum tahu YCAB, 

saya berdagang keliling menjual makanan 

ringan seperti pastel, nasi kuning, gorengan, 

kroket, nasi goreng, atau menitipkannya 

di warung atau   kantin sekolah,” ujar 

perempuan yang sempat menjadi babysitter 

di awal kedatangannya di Jakarta. 

dengan bantuan dari YCAB ventures mardiah 

tak perlu menyusuri setiap gang untuk 

menjajakan dagangannya. Kini ia bekerja 

sama dengan tiga pedagang yang membantu 

mendistribusikan dagangan. setiap pukul 

enam pagi, dagangan mardiah sudah mulai 

dibagikan ke tiga kawannya itu, untuk dijual 

berkeliling. “saya biasanya kalau belanja itu 

langsung untuk tiga hari. misalkan setiap 

hari pakai 3,5 kg wortel, saya belanja 5 kg,” 

ujar mardiah. setelah memperoleh bantuan 

modal dari YCAB ventures, keuntungan 

yang diperoleh mardiah bertambah menjadi 

tiga kali lipat. dahulu keuntungan per hari 

mardiah berkisar di angka rp 100 ribu hingga 

rp 150 ribu, namun kini bisa menjadi rp 200 

ribu sampai rp 300 ribu.

Bagi mardiah, kelelahannya menjadi seorang 

ibu sekaligus tulang punggung keluarga 

terbayar ketika melihat empat anaknya 

bisa sekolah dan sukses di kemudian hari. 

“Anak saya Ari, yang nomor dua yang 

mengusulkan saya cukup memasak saja. Jadi 

ada perubahan besar, kalau dulu berdagang 

keliling kampung dengan motor, sekarang 

cukup masak dan berdagang di rumah saja. 

lalu ada yang bantu jual juga. saya juga, kan, 

sudah tua,” ungkapnya sambil tesenyum.

“Saya perlu pinjaman karena anak saya ada empat, dan saya 
punya tekad kalau mereka harus kuliah semua."
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"YCAB dengan sadar bertransformasi menjadi organisasi 
yang fokus pada pemberdayaan (khususnya perempuan 
dan anak yang merupakan kelompok masyarakat 
paling rapuh) dan membangun kewirausahaan yang 
mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan program 
dan operasional secara mandiri, saling menguntungkan 
dan memberi manfaat yang terukur. YCAB pun mampu 
beradaptasi dengan perubahan, terbuka dengan regenerasi 
dengan tetap menjaga kepatuhan menjadi kunci selama 
20 tahun ini. hal ini tentu tidak lepas dari sosok vera. 
selalu bekerja keras dan berpendirian keras (kadang 
malah sangat keras!), vera jadi sosok sentral yang tidak 
tergantikan. ini adalah pujian sekaligus ujian bagi vera. Kini 
setelah lima tahun (2014-2019) saya menjadi sekjen YCAB, 
tugas di parlemen menanti saya. Tugas yang saya harap 
akan memperkuat YCAB sebagai lembaga wirausaha sosial 
yang penting di dunia!  YCAB adalah wujud dari moto saya: 
Cinta adalah anugerah, mencintai adalah pilihan.”

muhammad Farhan
sekretaris Jendral YCAB 2014-2019 dan anggota dPr 2019-2024
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1 Prinsip yang ditanamkan di YCAB, selalu 

berusaha meraih pencapaian maksimal, 

diterapkan Ari dalam keseharian, termasuk 

saat merintis karier di dunia kerja.

Meretas Jejak 
Kemandirian 

sejak SMP
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Anak Mardiah yang disebutkan tadi memiliki 

nama panjang Dwi Ari. Ia lulusan Rumah 

Belajar YCAB Duri Kepa tahun 2014 lalu. Saat 

ini, Ari bekerja di PT Aplikasi Karya Anak 

Bangsa, alias Gojek. 

“Awalnya di Gojek saya jadi petugas customer 

service untuk mengurus transaksi GoPay, 

namun sekarang naik menjadi penanggung 

jawab divisi yang mengurus akun pengemudi 

yang terkena pemblokiran atau suspend. 

Sekarang gaji sudah di atas UMP, ada 

yang saya gunakan untuk menabung dan 

membantu orang tua,” ujar Ari. Perjalanan 

Dwi berkarir dan mandiri dimulai sejak SMP. 

“Saya mencoba mencari uang saku dari 

berjualan nasi goreng pada teman-teman 

sekelasnya, lalu dikembangkan dengan 

membawa nasi uduk juga gorengan. Hasil 

jualan sedikit demi sedikit disisihkan untuk 

uang saku dan sebagian diberikan untuk 

kebutuhan sehari-hari keluarga,” ujar Ari 

yang bermukim bersama keluarganya di 

kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. 

Awalnya Mardiah, sang ibu, enggan 

menerima jerih payah anaknya. “Namun 

karena Ibu kemudian melihat niat saya tulus 

dan kebutuhan hidup keluarga makin banyak,  

akhirnya bantuan saya diterima,” cerita Ari 

yang selama bersekolah di Rumah Belajar 

berhasil meraih ranking tiga dan lima. 

Semangat Ari untuk mandiri dipacu oleh 

kesadarannya melihat kondisi keluarganya 

yang menurutnya kurang mampu. “Saya 

jadi berpikir, harus lebih prihatin dan 

mencoba mengerti keadaan. Tapi, orangtua 

selalu mengajarkan untuk jangan pasrah 

dengan keadaan. Mereka selalu berupaya 

memberikan yang terbaik bagi saya. Tapi 

saya belajar, untuk mendapatkan apa yang 

kita mau, harus berusaha, jangan terus 

bergantung pada orang lain. Hidup butuh 

proses dan perjuangan, jadi tidak ada waktu 

untuk bermalas-malasan.”

Perkenalan Ari dengan Rumah Belajar 

dimulai dari langkah sang ibu bergabung di 

kelompok Kenanga program YCAB Ventures. 

Ari pun bergabung mengikuti program Paket 

C selama tiga tahun. “Saya paling suka 

belajar sosiologi,” ungkap Ari. 

Usai jam belajar, ia juga mengikuti kursus 

Bahasa Inggris dan Komputer yang 
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dipelajarinya dengan bersemangat karena 

menurutnya penting untuk masa depan. 

Namun, pengalaman paling berkesan 

baginya, justru ketika tampil sebagai anggota 

kelompok vokal siswa yang selalu eksis di 

setiap acara YCAB. “Di sini saya diberi harapan, 

di berbagai acara, kami dipertemukan dengan 

orang-orang yang baik dan inspiratif untuk 

merawat semangat untuk terus maju tidak 

pasrah. Kami ditanamkan harus berprinsip 

beyond the limit, berusaha maksimal. Kami 

jadi memiliki harapan, suatu saat mungkin 

bisa jadi salah satu dari orang-orang inspiratif 

itu. Setidaknya bisa berguna bagi orang lain,” 

ujar Ari. 

Ia berharap semakin banyak anak-anak 

dan generasi muda kurang beruntung yang 

dijangkau oleh YCAB di masa akan datang. 

“Agar mereka bisa sekolah dan yang penting, 

menyadari bahwa keterbatasan bukanlah 

batas,” tandas Ari.

"Di sini saya diberi harapan, di berbagai acara, kami
dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan inspiratif 
untuk merawat semangat untuk terus maju tidak pasrah."
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Lulus dari Rumah Belajar, ia memasang 

target tinggi di bidang akademis hingga 

lulus sarjana dan meraih beasiswa untuk 

melanjutkan pascasarjana.

Hidup Mandiri 
Sejak Belia 
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Sejak kecil, Novelia Narulita terbiasa hidup 

mandiri dan tak pernah meminta uang 

jajan jajan pada orang tuanya. Mulai kelas 

6 SD gadis periang ini sering membantu 

tantenya bekerja di sebuah salon. Dari situ 

Novelia mengumpulkan sedikit demi sedikit 

uang jajan untuk kebutuhannya sehari-hari. 

Novelia mengumpulkan pundi-pundi untuk 

membayar sendiri biaya sekolahnya lewat 

uang hasilnya bekerja di salon dan terkadang 

mendapatkan tambahan dari tip yang dia 

dapatkan dari pelanggan salon. 

Hingga saat di tingkat SMP, sekolah tempat 

Novelia belajar ditutup tanpa alasan 

yang jelas. Kebingungan melanda untuk 

meneruskan pendidikan, mengingat saat itu 

dirinya masih setengah jalan dari kelulusan. 

Namun lewat teman sekolahnya, Novelia 

mendapat informasi tentang Rumah 

Belajar Duri Kepa. Kekhawatirannya tidak 

bisa melanjutkan sekolah musnah karena 

ternyata Rumah Belajar Duri Kepa mau 

menerima siswa pindahan. Dari situ Novelia 

pun masuk ke jurusan IPS dan melanjutkan 

pendidikannya selama setahun. 

Novelia tak merasa kesulitan mengikuti 

pelajaran saat pindah ke Rumah Belajar, 

karena metode yang digunakan di sana sama 

saja dengan sekolah formal lainnya. Sejumlah 

mata pelajaran utama seperti bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika 

pun didapat. Begitu juga pelajaran lain 

seperti ekonomi, geografi, agama islam, 

turut ia dapatkan di Rumah Belajar. 

Rumah Belajar berdampak sangat baik untuk 

kelangsungan pendidikan Novelia, selama 

1 tahun sekolah di pendidikannya. Selama 

belajar di Rumah Belajar, Novelia terlatih 

disiplin dan teratur baik secara personal 

maupun secara berkelompok. Gadis yang 

gemar menulis ini tidak pernah izin bahkan 

selalu menyelesaikan tugasnya tepat 

waktu.  Di Rumah Belajar Novelia sadar akan 

pentingnya pendidikan untuk masa depannya 

kelak.

Mata pelajaran favoritnya tentu bahasa 

Indonesia, karena ketertarikannya 

dalam dunia penulisan. Beruntung, guru 

bahasa di Rumah Belajar, Nicky Rosadi, 

sangat membantunya dalam mengasah 

kemampuannya menulis. “Beliau sangat 

berjasa untuk saya. Beliau menginspirasi 

saya untuk jadi seorang penulis dan selalu 

memotivasi saya,” terang perempuan 23 

tahun tersebut. 

Setelah selesai dari Rumah Belajar, 

Novelia meraih gelar sarjana dari program 

Sastra Indonesia Universitas Pamulang. 

Ia menyelesaikan kuliahnya dengan dana 

pribadinya sendiri yang didapat dari 

pekerjaannya sebagai penulis konten. Bahkan 
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dirinya pun lolos dalam seleksi beasiswa 

untuk melanjutkan S2 karena IPK cum laude-

nya, yakni 3,87. Namun proses S2-nya harus 

ditunda karena Novelia menjalani proses 

melahirkan anak pertamanya. Meski begitu, 

impian Novelia untuk terus meningkatkan 

pendidikannya masih membara. Ia bahkan 

bercita-cita meneruskan pendidikannya 

hingga jenjang S3.

Baginya pendidikan sangatlah penting, 

karena pendidikanlah yang akan 

mengantarkan Indonesia ke jenjang yang 

lebih baik lagi di kemudian hari. Anugerah 

yang didapatkannya tak lepas dari doa kedua 

orang tuanya. “Orang tua saya sangat bangga 

dengan saya. Mereka selalu mendukung 

segala hal yang saya lakukan, termasuk saat 

memutuskan untuk melanjutkan pendidikan 

di Rumah Belajar,” jelas Novelia. 

Rumah Belajar pun menjadi satu titik 

perubahan dalam hidupnya. Karena 

dari sanalah pribadi disiplinnya muncul. 

Sebelumnya Novelia beberapa kali 

bermasalah dengan pendidikan dan 

berkali-kali dikeluarkan dari sekolah. 

Namun semenjak masuk di Rumah Belajar, 

prestasinya terus membaik.

Hingga kini, perempuan yang berdomisili di 

Depok, Jawa Barat tersebut masih bekerja 

sebagai penulis konten di sela waktunya 

bekerja di sebuah provider di bilangan Depok. 

Dirinya juga bertekad untuk menyekolahkan 

dengan baik sang buah hati.

Meski telah lama lulus dari Rumah Belajar, 

kecintaannya terhadap YCAB tak pernah 

pupus. Dirinya pun selalu berharap agar 

YCAB bisa terus menjadi wadah untuk 

pelopor pendidikan terbaik untuk anak-anak 

yang kurang beruntung di luar sana. “Karena 

saya pernah merasakan bagaimana rasanya 

sulitnya membiayai pendidikan sendiri. 

Maka semoga YCAB bisa terus membantu 

anak-anak yang kurang mampu, agar 

mereka merasakan betapa luar biasanya bisa 

mengenyam pendidikan di sekolah terbaik 

dengan biaya yang sangat-sangat murah,” 

pungkasnya.

"Semoga YCAB bisa terus membantu anak-anak yang kurang 
mampu, dan merasakan betapa luar biasanya bisa mengenyam 

pendidikan di sekolah terbaik dengan biaya yang sangat murah."

"Dua puluh tahun sudah perjalanan YCAB, lebih dari 3,4 
juta jiwa yang telah disentuh dan dikembalikan haknya atas 
pendidikan. Seperti efek bom atom dalam slow motion, saya 
berdoa agar YCAB dapat terus menyebar inspirasi dan menebar 
dampak positif bagi masyarakat akar rumput yang kerap 
terabaikan. Selamat ulang tahun YCAB. Terima kasih atas cinta, 
karya, dan asa yang telah kau hadiahkan untuk bangsa."

"Sejak bekerjasama dengan YCAB dan Ibu Vera pertama 
kali di tahun 2013, saya sadar bahwa YCAB sedang dalam 
perjalanan untuk redefinisi arti ‘pendidikan’ di luar skema 
formal yang biasa kita kenal. Melalui berbagai program berbagi 
pengetahuan yang inovatif, YCAB menunjukkan komitmen 
penuh untuk mempersiapkan ekosistem kewirausahaan 
sosial di Indonesia dan mendukung munculnya lebih banyak 
wirausaha sosial muda di masa depan. Salah satu inovasi 
terbaru adalah program radio populer rutin terkait wirausaha 
sosial yang memberikan platform informasi dan interaksi bagi 
publik. One social enterpreneur at a time for the bright future of 
Indonesia! Dirgahayu YCAB!"

Dewi Meisari Haryanti
Staf pengajar FEB UI; Project Leader ukmindonesia.id - LPEM FEB UI

Gita Syahrani
Co-Founder Social Corporate Law Society (Socolas) & Member of 
Indonesia Social Entrepreneurship Network (ISEN)
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Jalan yang 
Mengubah Hidup

Lulus dari Rumah Belajar, Iskandar 

berhasil masuk ke di Jurusan Psikologi 

Universitas Mercubuana, Jakarta dan 

mendapatkan gelar sarjananya melalui 

jalur beasiswa.
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Masih lekat di ingatan seorang Muhammad 

Nur Iskandar saat guru-guru di YCAB 

memberikan pengajaran padanya saat 

mengenyam pendidikan di Rumah Belajar 

YCAB. Pria 29 tahun ini mengenang 

bagaimana dirinya mempunyai tekad 

yang sangat kuat untuk menjadi guru. 

Menurutnya, memberikan ilmu bagi orang 

lain adalah pahala yang terus berjalan.

Iskandar kecil tinggal di Boyolali bersama 

neneknya. Sementara itu, ayahnya dan ibunya 

merantau ke ibu kota demi terus menghidupi 

keluarga. Rasa rindu yang kuat pada kedua 

orang tuanya kerap membuat hatinya sedih. 

Karena itulah motivasinya sekolah menjadi 

terganggu. Meski kerap malas untuk sekolah, 

Iskandar selalu masuk peringkat 5 besar di 

sekolahnya. 

Malang melintang di ibu kota, ayah Iskandar 

bergeser ke Bekasi dan bekerja di sebuah 

pabrik sepatu. Namun malang, pabrik 

tempatnya bekerja pun tutup dan ayahnya 

harus menjadi seorang pedagang kuliner 

kaki lima berbekal pesangon terakhirnya dari 

pabrik. Dari hasil berjualan tersebut, sang 

ayah bisa menyekolahkan Iskandar hingga 

SMP. Jarak sekolahnya dari rumah cukup 

jauh. Beruntung, seorang teman sekolah 

yang rumahnya tak jauh darinya bersedia 

memberikan tumpangan setiap hari.

Lepas SMP, orang tua Iskandar tak mampu 

menyekolahkannya lebih lanjut. Namun 

garis takdir mempertemukan orang tuanya 

dengan seorang pengajar di Rumah Belajar 

Duri Kepa bernama Cori. Melaluinya, Iskandar 

pun dibawa ke ibu kota untuk melihat kondisi 

Rumah Belajar.

Awal datang ke Rumah Belajar, Iskandar 

merasa asing dan tak familiar dengan bentuk 

sekolah yang seperti rumah. Belum lagi 

dirinya pernah mendengar seorang kerabat 

yang bercerita negatif tentang lulusan 

Kejar Paket C. Meski dengan segudang ragu, 

Iskandar pun memutuskan melanjutkan 

proses pendidikannya di Rumah Belajar.

Hari pertama belajar menghapus semua 

keraguan Iskandar tentang Rumah Belajar. 

Proses belajar mengajar yang dilakukan tak 

berbeda dengan sekolah reguler lainnya. 

Tiga tahun pun ditempuh dengan banyak 

kenangan indah. Pelajaran favorit Iskandar 

adalah sejarah dan sosiologi. Mengetahui 

dan mengamati sejarah Indonesia terdahulu 

menjadi pehatian khusus dirinya. 

Selain itu, obsesinya pada komputer 

membuatnya giat belajar dalam kelas 

komputer. Yohan, seorang guru komputer 

di Rumah Belajar menjadi salah satu guru 

favoritnya semasa mengikuti proses belajar 

mengajar. Kegiatan belajar pun terasa lebih 

mudah dengan sistem kekeluargaan dan 

modul belajar lengkap yang tak kalah dengan 

materi sekolah umum lainnya. 

Menurut Iskandar, Rumah Belajar telah 

memberikan pengalaman yang sangat 
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Awal datang ke Rumah Belajar, Iskandar merasa asing 
dan tak familiar dengan bentuk sekolah yang seperti 

rumah. Hari pertama belajar menghapus semua 
keraguan Iskandar tentang Rumah Belajar. 

besar dalam menentukan jalan hidupnya. 

Pria penyuka sepak bola ini menganggap 

Rumah Belajar memberikannya masa depan 

yang lebih cerah meski lahir dan tumbuh 

dari keluarga yang kurang mampu. “Rumah 

Belajar adalah rumah kedua bagi mereka yang 

pernah gagal memperbaiki dirinya. Ketulusan 

guru-guru di sini pun sangat membekas di 

kepala saya,” cerita pria yang mengaku sering 

bolos kelas bahasa Inggris tersebut.

Orang tuanya pun bangga, lulus dari 

Rumah Belajar, Iskandar berhasil masuk ke 

Universitas Mercubuana dan mendapatkan 

gelar S1-nya di jurusan psikologi melalui jalur 

beasiswa. Baginya dukungan dan doa orang 

tua sangat penting dalam membangun 

pundi-pundi mimpi masa depannya.

YCAB pun selalu menjadi titik penting 

dalam perjalanan hidupnya. Ibu Veronica 

sebagai inisiator sekolah tersebut menjadi 

salah satu figur idola Iskandar dalam hidup. 

“Selain cantik dan berkharisma, Ibu Veronica 

juga pintar dan berhati lembut. YCAB 

membawa perubahan bagi banyak orang 

dan bisa memutus rantai kemiskinan dan 

putus sekolah,” ujar Iskandar. Dirinya pun 

mengenang pernah satu kali berjabat tangan 

dengan sang inisiator saat mengikuti proses 

wisuda Rumah Belajar beberapa waktu silam. 

Hal itu, menurutnya adalah impian yang 

jadi nyata, bisa bertemu langsung bahkan 

berjabat tangan dengan idolanya.

Hingga kini, dirinya pun telah membangun 

kisah dengan keluarga kecilnya. Tinggal 

bersama istri dan dua anak, Iskandar pun 

bekerja di bagian pendataan untuk YCAB. 

Tahun ini menjadi tahun ketujuh dirinya 

berlabuh bersama YCAB. Sepanjang waktu 

tersebut, dirinya telah mengenal banyak 

orang dan menemukan rekan kerja yang baik 

dan siap membantunya kapan pun. 

Para rekan kerjanya menjadi tempat Iskandar 

mendapatkan banyak masukan hidup 

dan membantunya dalam menjalankan 

pekerjaannya. Meski telah melewati berbagai 

macam fase hidup, motivasinya tetap tak 

berubah, baginya apa pun yang dilakukannya 

haruslah menjadi ibadah dan mendapatkan 

pahala. Dirinya pun berharap YCAB terus 

bertahan dalam memberikan bantuan 

kepada mereka yang kurang mampu untuk 

tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
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Menggulirkan 
Kebaikan bagi Para 

Perempuan 
Berinteraksi dengan YCAB di Rumah Batik, 

Daro'ah mendapat kesempatan membuka 

banyak pintu kesempatan lainnya, berbisnis 

hingga menebar manfaat buat sekitarnya.
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Daro’ah, 34 tahun, bergelut di antara 

kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, 

batik, mengajar dan belajar. 

Bermula dari referensi kawan kampusnya di 

Universitas Pekalongan (Unikal) yang juga 

alumnus Rumah Batik Pekalongan YCAB, 

tiga tahun yang lalu, ia merintis bisnis batik 

yang membukakan aneka pintu kesempatan 

lainnya.

“Saya memang sebelumnya telah suka dengan 

batik sehingga ketika ada peluang, langsung 

bergabung menjadi murid di Rumah Batik 

Pekalongan, belajar mulai tahap perkenalan, 

desain, pembatikan tulis dan cap, pewarnaan 

sampai pemasaran online. Sebelumnya, 

saya pernah bekerja sebagai buruh batik, 

dibayar per hari. Akan tetapi, saya ingin 

belajar lebih banyak. Jadi, walaupun usia 

sudah kepala tiga, saya menikmati belajar di 

Unikal dan Rumah Batik,” ujar Daro’ah yang 

juga aktif mengajar di SMP dan MA lslam 

Fathul Qowim Wonokerto Pekalongan serta 

lembaga bimbingan belajar Athlantis. 

Meski masih berskala kecil dan belum 

memiliki karyawan, Daro’ah optimistis 

usahanya akan terus mekar dan lestari. 

Daro'ah kini berfokus menjual aneka kain 

batik tulis dan cap, yang telah didesain 

menjadi sarung, kemeja, selendang hingga 

jilbab.

“Ilmu dari Rumah Batik sangat bermanfaat, 

selain memotivasi secara pribadi, namun 

telah memungkinkan saya membuka usaha 

batik kecil-kecilan sehingga bisa buka 

lapangan kerja bagi ibu- ibu, mereka dapat 

pendapatan tambahan dari membatik tulis." 

Daro'ah mengaku sangat bersyukur 

bergabung dengan YCAB, yang mengantarnya 

pada berbagai kesempatan dan pilihan. 

"Dengan kondisi keluarga saya yang 

sederhana, tidak pernah menyangka bisa 

membangun usaha seperti ini.” 

Daro'ah berkisah, kondisi keluarganya 

yang serba terbatas, ayahnya nelayan dan 

sang ibu bekerja membatik, membuatnya 

sempat mengubur cita-citanya sebagai guru 

sekaligus pengusaha yang memasarkan batik 

hingga luar negeri.

"Waktu SMP saya sempat drop out, namun 

kemudian mendapat beasiswa. Mau masuk 

SMA juga tertunda karena tidak ada biaya, 

saya harus bekerja dan akhirnya ambil Paket 

C. Untuk kuliah pun saya harus berjuang 

keras."

Kini, setelah keinginan untuk mengajar 

dan berbisnis dirintis, Daro’ah terus 

mengembangkan diri. Ia dipercaya menjadi 

#ExtensionofGoodness, membantu orang 

di sekitarnya, menggulirkan semangat 

pemberdayaan.

Dari perjalanan ini, saya jadi mengerti 

pendidikan itu sangat penting, supaya semua 

orang tidak harus mengalami masalah yang 

saya alami. Dari usaha saya, diharapkan 

nantinya bisa membuka lapangan kerja dan 

membuka kesempatan pendidikan untuk 

para perempuan lainnya.
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Dari Kejar Paket C 
Hingga Lolos

SBMPTN 
Ia berhasil memupus anggapan bahwa 

siswa Paket C punya pilihan masa depan 

yang terbatas. Konsistensinya belajar 

sukses mengantarnya menempus 

kampus perguruan tinggi negeri. 5
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Sempat bekerja di pabrik mainan saat usia 

15 tahun, kegigihannya belajar mengantar 

Divia Ayu Prihatina meraih beasiswa untuk 

belajar di sekolah berstandar internasional 

dan diterima di perguruan tinggi negeri. 

"Saat semester akhir SMP, kami sekeluarga 

pindah ke Jakarta untuk ikhtiar memperbaiki 

kehidupan yang saat itu sulit sekali, kecuali 

ayah yang bekerja sebagai supir. Kami 

menumpang di rumah seorang saudara. 

Bermodal ijasah SMP dan tenaga,  saya 

kemudian dibawa tetangga untuk bekerja 

di pabrik mainan di Kapuk. Saya sempat 

jadi tulang punggung keluarga, sebelum 

akhirnya kakak bekerja sebagai satpam di 

kawasan perumahan di Jelambar,” Divia 

mengenang perjuangannya. 

Selama bekerja setahun lamanya, Divia tak 

mengubur cita-citanya untuk terus sekolah. 

"Hingga teman kerja menyarankan sekolah 

di rumah belajar YCAB, karena adiknya juga 

bersekolah di sana sebagai siswa paket B. Ibu 

awalnya tidak mengizinkan karena alasan 

biaya, namun saya bersikeras,” ceritanya. 

Dua tahun Divia berstatus sebagai siswa 

paket C. "Di sini kami mendapat fasilitas 

dan akses pendidikan setara dengan sekolah 

formal. Saya ambil jurusan IPS, serta ikut 

kursus komputer dan bahasa inggris yang 

disediakan. Puji syukur selama belajar, 

selalu masuk ranking tiga besar, juga eksis di 

ekstrakurikuler paskibra serta OSIS sebagai 

ketua divisi humas.,” Cerita Divia yang 

mengaku dulunya pemalu. 

Dua tahun belajar di YCAB, ia kembali 

meretas pencapaian berikutnya dengan 

meraih beasiswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke Global Sevilla Puri Indah 

(GSPI). "Informasi mengenai beasiswa ini 

sudah  saya dengar ketika masih semester 

dua. Saya berjuang  menyiapkan diri untuk 

bisa lolos. Saya ingin memutus rantai 

kemiskinan keluarga dengan pendidikan 

baik di sekolah ternama di jakarta barat itu,” 

tekadnya. 

Kerja kerasnya terbayar, Divia lulus seleksi. 

"Berikutnya, saya berjuang menyesuaikan 

diri dengan lingkungan baru dan tuntutan 

belajar yang lebih tinggi. Saya ditempa 

untuk tidak menyerah dan terus memacu 

diri. Meskipun sempat putus asa, karena 

harus kos agar lebih dekat ke sekolah. 

Namun syukurlah, ada tangan-tangan 

yang membantu biaya kos sehingga saya 

bisa fokus menyelesaikan kelas 12 sebaik 

mungkin dan akhirnya lolos ke perguruan 

tinggi," bebernya. Selama bersekolah di 

GSPI, ia menyabet gelar model student 

award dan certificate of recognition for 

achieving best in geography. Puncaknya Divia 

lolos SBMPTN dan diterima di Universitas 

Negeri Jakarta 
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Divia menegaskan, YCAB telah menjadi 

sayapnya agar bisa terbang hingga sejauh 

ini. "Rumah belajar YCAB sangat berperan 

bagi saya, juga anak-anak hebat lainnya yang 

bergabung di sana. Di Rumah Belajar, saya 

tidak hanya mendapat ilmu akademik saja, 

melainkan juga soft skill."

Berkat mengikuti kursus menjahit di Rumah 

Jahit serta kursus tata rambut di Rumah 

Cantik ia sempat magang hingga bekerja 

paruh waktu sepulang sekolah. "Kami kerja 

di toko online yang menjual peralatan dan 

aksesoris jahit, serta magang di salon, 

"Semoga YCAB dapat 
menyelamatkan 
jutaan anak-anak 
putus sekolah 
maupun kurang 
mampu dari 
kebodohan dan 
rantai kemiskinan."

hingga mendapat gaji untuk membantu 

perekonomian keluarga,” ungkapnya dengan 

wajah berseri-seri. 

Divia berharap, di usia YCAB  ke-20 tahun, 

sayapnya kian kokoh menerbangkan jutaan 

anak-anak hebat di berbagai belahan 

Indonesia bahkan dunia, menuju masa depan 

cerah. "Semoga YCAB dapat menyelamatkan 

jutaan anak-anak putus sekolah maupun 

kurang mampu dari kebodohan dan rantai 

kemiskinan. Serta merangkul anak-anak nan 

jauh di pelosok untuk  mendapatkan hak 

yang sama dengan kami di kota besar.” 

“YCAB memang sungguh-sungguh mempunyai tujuan, 
tidak hanya untuk membantu tapi juga mengembangkan. 
Kalau hanya membantu itu sama saja dengan just giving 
the charity, tapi kalau dengan tujuan mengembangkan, 
pasti akan berkembang dan mempunyai dampak besar 
bagi lingkungan. Jadi saya tidak heran pada akhirnya YCAB 
dari sebuah yayasan sosial menjadi social enterprise, dan ini 
sangat amat baik untuk dijadikan contoh untuk yayasan-
yayasan lain.”

Olga Lidya
Model, Pembawa Acara, Aktris

"YCAB bagi Dini, adalah rumah yang bisa membuatnya 
menjadi dirinya sendiri, berkembang serta memiliki pilihan. 
Kehangatan guru pengajar luar biasa, ada juga sesi kelas 
inspirasi dan kegiatan di luar jam belajar. Lulusan Rumah 
Belajar bisa sangat bersaing dibandingkan dengan anak-
anak dari sekolah umum.” 

Dini Amaliawati
Alumni Rumah Belajar
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Sang Kepala 
Sekolah yang 

Juga Mahasiswi 
Ia mampu membagi perhatian dan energinya, 

untuk mencari penghasilan sekaligus 

menempuh pendidikan. Namun, semuanya 

mengarah pada tujuan yang sama, keinginan 

untuk membagi ilmunya kelak.
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Hari-hari Dini Amaliawati, 22 tahun, 

dihabiskan di kelas, baik sebagai mahasiswi 

maupun Kepala Sekolah TK Arsaloka yang 

berlokasi di Jalan H Berit, Meruya Utara, 

Jakarta Barat . 

“Semua yang saya lakukan saat ini, kuliah 

dan mengajar, berawal dari Rumah Belajar 

YCAB,” kata Dini yang mengaku memilih 

Rumah Belajar karena keinginan belajarnya 

saat itu tak sebanding dengan kemampuan 

keluarganya.  

“Saudara saya, Ivan, bilang, di sini bisa 

sekolah tanpa pusing soal biaya karena 

untuk sekolah di Rumah Belajar Duri Kepa 

hanya bayar Rp 10 ribu,” tambahnya. Dini 

pun kemudian bergabung di pusat belajar 

pertama yang dikelola YCAB dan mulai 

menerima murid pada 2003 dengan awalnya 

hanya membuka dua kelas, bahasa Inggris 

dan Komputer. Pada perjalanannya, Rumah 

Belajar terus berkembang hingga membuka 

Paket A, B, C serta kejuruan. 

Dini bergabung di Rumah Belajar, dalam 

Paket B dan C yang setara SMP dan SMA. 

Selain itu, ada pula paket A yang setingkat 

dengan SD. “Kurikulum yang digunakan 

Rumah Belajar YCAB juga disetarakan 

dengan sekolah lain pada umumnya,” ujar 

Dini tentang perjalanan pendidikannya di 

Rumah Belajar .

Bersama para murid lainnya, yang berasal 

dari kaum marginal maupun putus sekolah, 

Dini mengasah diri agar mandiri, mampu 

bekerja, sehingga mengangkat kehidupan 

ekonominya. “Karena kami juga mendapat 

pendidikan dasar keterampilan yang 

diberikan melalui kelas kejuruan.”

Bukan cuma di kelas, selama di YCAB, Dini 

pun memperkaya pengalamannya dengan 

mengikuti kegiatan jambore di Ragunan 

serta pembersihan Kali Muara Angke. 

“Selama mengikuti kegiatan itu, saya belajar 

bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada 

lingkungan dan jiwa kepemimpinan yang 

digunakannya sekarang, saat menjadi kepala 

sekolah,” ceritanya. Di sela-sela waktu 

kerjanya, ia menyempatkan diri menuntut 

ilmu di STKIP Panca Bekasi jurusan Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini setiap Jumat 

dan Sabtu. 

YCAB bagi Dini, adalah rumah yang bisa 

membuatnya menjadi dirinya sendiri, 

berkembang serta memiliki pilihan. 

“Kehangatan guru pengajar luar biasa, ada 

juga sesi kelas inspirasi dan kegiatan di luar 

jam belajar.  Lulusan Rumah Belajar bisa 

sangat bersaing dibandingkan dengan anak-

anak dari sekolah umum.”

Berbagai program pengayaan juga diikuti 

Dini dan kawan-kawannya, termasuk 
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kursus komputer dan bahasa Inggris. “Ada 

juga sebenarnya kelas menjahit di Rumah 

Jahit, dan pelatihan tata rias serta salon di 

Rumah Cantik, tapi saya lebih suka dengan 

dunia pendidikan sehingga lebih fokus ke 

les akademik yang dilakukan setiap hari,” 

ujar Dini yang mengaku kini terampil 

mengoperasikan Microsoft Excel, Word dan 

PowerPoint.

“Teknik menggunakan komputer itu, juga 

Bahasa Inggris sangat penting untuk bekal 

karir di masa depan,” ujar Dini yang mengaku 

menghabiskan masa kecil sebelum pindah ke 

Jakarta bersama orang tuanya. “Saya dididik 

mandiri sejak kecil, terbiasa berangkat 

sekolah sendiri, berjalan kaki walau jaraknya 

cukup jauh. Awal datang ke Jakarta, Ibu jadi 

buruh cuci, penghasilannya Rp 30 ribu-Rp 40 

ribu per hari. Kami tinggal di kontrakan kecil 

di Duri Kepa, Jakarta Barat.”   

Kerja keras orangtua untuk mendukungnya 

sekolah itu kini mulai terwujud. Bermula dari 

status guru honorer, Dini kemudian diangkat 

menjadi wakil kepala sekolah dan setahun 

kemudian dipercaya sebagai kepala sekolah.

“Pada Mei lalu, saya berkesempatan 

berbicara di seminar yang digelar 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

lalu, temanya Siapkah PAUD Menyiapkan 

Anak Siap Sekolah? Dari situ, saya mengasah 

kemampuan dengan lebih sering ikut seminar 

dan pelatihan, salah satunya tentang public 

speaking. Sedangkan fokus saya sebagai 

kepala sekolah, nilai-nilai moral,” ujar Dini 

yang mengaku kecintaannya pada anak-

anak membuat pekerjaannya memimpin 

para guru mengajar 35 muridnya, terasa 

menyenangkan.

Di rumahnya, Dini pun membuka les 

privat untuk anak 6-8 tahun dengan 

biaya disesuaikan kemampuan orangtua. 

“Pendidikan harus dimulai dari rumah 

karena karakter anak sebaiknya dibentuk 

sejak dini dan orang tua harus pro aktif 

membantu kemajuan anak-anak mereka,” 

ujar Dini yang meyakini sikapnya yang tak 

pernah malu terhadap keterbatasan, justru 

menjadikannya sebagai motivasi, menjadi 

kunci suksesnya. 

“Tentu juga konsistensi dalam menggapai 

cita-cita yang disertai ketekunan dan usaha 

kuat, juga doa.”

“Kehangatan guru pengajar luar biasa, ada juga sesi kelas 
inspirasi dan kegiatan di luar jam belajar. Lulusan Rumah 

Belajar bisa sangat bersaing dibandingkan dengan anak-anak 
dari sekolah umum.”
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Dibanding lulusan sekolah tingkat atas 

lainnya, ia punya nilai lebih, keterampilan 

hospitality yang didapatnya di Rumah 

Belajar. 

Sekolah dengan 
Aneka Pelatihan 
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Berbekal keterampilan hospitality yang 

didapatnya dari Rumah Belajar, Ahmad 

Sofyan, 23, menjalani kariernya sebagai 

pramusaji di sebuah restoran di kawasan 

Kuningan, Jakarta Selatan.

“Sebelum berakhirnya tahun ajaran, kami 

sempat diajarkan kemampuan hospitality 

untuk bekal ilmu bekerja di hotel ataupun 

restoran. Cukup menyenangkan belajar 

teknik melayani, melipat pakaian, memasak 

bahkan merapikan tempat tidur. Semuanya 

ternyata tak semudah yang dipikirkan. Tak 

heran ada biaya service yang dikenakan untuk 

makan di restoran atau menginap di hotel,” 

ujar Ahmad. 

Keterampilan lainnya, komputer dan bahasa 

Inggris, menurut Ahmad, juga membuatnya 

kompetitif sehingga bisa memperoleh 

pekerjaan yang kini menjadi tumpuan hidup 

keluarganya. “Saya ingin membahagiakan 

istri. Ia adalah semangat saya untuk terus 

maju dan menata masa depan,” ujar Ahmad, 

tentang sosok sang istri, Riana Maulina.

Alumnus Rumah Belajar yang besar di 

kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur itu 

mengaku diperkenalkan dengan lembaga 

pendidikan yang juga memfasilitasi 

siswanya dengan beragam pelatihan itu, 

oleh sepupunya, Eka Mulyadi. “Saya sangat 

penasaran, awalnya saya kira bimbingan 

belajar. Ternyata, Rumah Belajar sama 

dengan sekolah regular biasa, memiliki 

kurikulum yang sama, ada ujiannya juga dan 

pemilihan top ranking di kelas.”

Ahmad mengaku, selain mengikuti 

kegiatan belajar di kelas, ia juga terlibat 

dalam kegiatan ekstrakurikuler perkusi dan 

menjahit. “Dari kedua ektrakurikuler ini, 

saya dapat mengasah kemampuan. Bermain 

perkusi menjadi relaksasi terhadap rutinitas 

sekolah yang padat, sementara menjahit 

yang awalnya dilakukan hanya untuk mengisi 

waktu luang, ternyata cukup mengasah 

kemampuan dan kesabaran. Saya jadi belajar 

teliti dan kreatif dengan menjahit,” ujar 

Ahmad.

Selama di Rumah Belajar, Ahmad mengaku 

mengidolakan sang guru yang disapanya Pak 

Noval. “Pak Noval adalah guru yang sangat 

sabar, memiliki pendekatan yang berbeda 

pada teknik pengajarannya sehingga mudah 

dimengerti,” ujar Ahmad tentang sosok sang 

guru. 

Sedangkan untuk pengajaran, Ahmad 

sangat menyukai pelajaran komputer 

sangat membekas di hatinya. “Buat saya, 
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seperti suatu kegembiraan tersendiri bisa 

mengoperasikan komputer.”

Selain berbagai kegiatan akademik dan 

aneka pelatihan yang memperkaya 

keterampilannya, Ahmad mengaku Rumah 

Belajar menjadi jembatan kemandirian serta 

membentuk karakternya. “Bagi saya, Rumah 

Belajar adalah sekolah terbaik. Karena di 

sana, para pengajar bisa membentuk karakter 

saya menjadi lebih kuat, ada bimbingan yang 

sangat hebat yang menanamkan motivasi 

luar biasa, yang tidak bisa didapat di sekolah 

lain.”

Ahmad berharap, Rumah Belajar YCAB 

terus menjadi sarana dan jembatan untuk 

menggapai cita-cita anak-anak yang 

mengalami keterbatasan sekaligus tempat 

menempa karakter.

“Yang kuat dari YCAB adalah nilai kepedulian 

yang konsisten dan tepat sasaran, hebat 

karena bisa masuk peringkat 35 NGO terbaik 

di dunia. YCAB juga luar biasa, selalu bergerak 

maju menciptakan program-program yang 

bermanfaat.”

“Bagi saya, Rumah Belajar adalah sekolah terbaik. Karena 
di sana, para pengajar bisa membentuk karakter saya 

menjadi lebih kuat, ada bimbingan yang sangat hebat yang 
menanamkan motivasi luar biasa, yang tidak bisa di dapat 

di sekolah lain.”
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Belajar Desain 
hingga Menjual 

Rumah Batik mengajarkan teknik 

produksi hingga bisnis. Jaringan 

pemasaran pun dibuka, kesempatan 

untuk ikut pameran serta bertemu para 

pecinta batik. 8
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Keseharian Ilham Nur Triaji diisi urusan 

administrasi sekolah dan batik. Lulusan 

SMK yang berusia 27 tahun itu bekerja 

sebagai guru tata usaha sekolah negeri serta 

berbisnis batik. Bisnis yang berhasil ia mulai 

berkat pelatihan di Rumah Batik Pekalongan. 

"Ketika bekerja sebagai pegawai tata usaha, 

saya sempat galau karena sebenarnya saya 

juga pecinta batik yang ingin menyalurkan 

bakat dan minat,” Ilham berbagi kisahnya 

di awal wawancara. Takdir kemudian 

mempertemukannya dengan Purwanto, 

yang kelak menjadi gurunya di Rumah Batik. 

“Beliau berjasa mengubah hidup saya hingga 

berkenalan dengan Rumah Batik," ujar Ilham. 

"Rumah Batik yang dikelola YCAB 

memberikan pendidikan membatik 

sekaligus kewirausahaan bagi anak muda 

di sini, sehingga diharapkan mereka bisa 

membangun usaha mandiri. Selain itu bagi 

saya, Rumah Batik adalah tempat memupuk 

motivasi, belajar dan berubah," terang Ilham. 

Ia kemudian memaparkan pembelajaran 

yang didapatnya yang meliputi teknik 

menggambar, desain, melukis serta teknik 

berjualan. Rangkaian pelatihan itu juga telah 

mengantarkannya merintis usaha berjualan 

batik secara daring. 

"Semua guru di Rumah Batik favorit bagi 

saya, karena sudah memberikan banyak 

manfaat, baik secara pengalaman maupun 

keahlian. Hasil penjualan batik melalui 

internet saya tabung untuk modal bisnis 

terkait batik berikutnya, karena saya yakin 

batik bisa menjadi tumpuan hidup kelak," 

kata penggemar hobi memancing ini. Ilham 

berkisah, ia bergabung sebagai peserta 

pelatihan di Rumah Batik Pekalongan di 

angkatan pertama pada tahun 2015. Saat itu 

Ilham cukup mengisi formulir kemudian bisa 

datang setiap hari untuk belajar.  

Ilham berkisah, awal membuka usaha, 

keuntungan yang diterima per bulan sekitar 

Rp1 juta hingga Rp 2 juta. Namun, seiring 

promosi melalui media sosial yang ia 

geber, angka penjualan mulai naik, hingga 

mencapai Rp 10 juta per bulan. Ia bahkan 

mempekerjakan tujuh karyawan yang setiap 

hari bekerja di lokasi usahanya di Jalan 

Kepatihan.
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"Kekuatan word of mouth dan media sosial 

sangat berpengaruh pada pengembangan 

bisnis batik saya. Selanjutnya, saya 

bercita-cita untuk mengenalkan batik 

sampai tingkat internasional. Cita-cita 

saya didasarkan kecintaan pada batik dan 

keinginan mengharumkan nama Indonesia," 

terang Ilham yang mengaku selalu berupaya 

berkomitmen pada moto hidupnya, selalu 

bekerja keras dan tekun.

"Salah satu pembelajaran paling berharga, 

kami bisa ikut pameran di Inacraft serta 

pameran berkelas nasional lainnya, hingga 

diundang dalam acara bincang-bincang 

yang disiarkan Metro TV, Kick Andy,” kenang 

Ilham. 

Ia mengaku mendapat banyak pembelajaran 

dari pasang surut usahanya yang banyak 

dipengaruhi persaingan serta besaran modal. 

"Tapi, apapun yang kita cintai dan minati, 

yang bagi saya itu adalah batik, jika digeluti 

dengan fokus dan kosisten akan memberi 

dampak positif bagi orang banyak.”

Sementara, untuk YCAB yang akan memasuki 

usia 20 tahun, Ilham mengaku menaruh 

harapan besar, "Semoga YCAB di masa 

akan datang semakin banyak memunculkan 

pengusaha muda yang kreatif dan inspiratif 

agar bisa menguatkan ekonomi Indonesia 

tentunya.”  

"Cita-cita saya didasarkan kecintaan pada batik dan 
keinginan mengharumkan nama Indonesia."
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Tak Jadi Putus 
Sekolah, Kini Tomy 

pun Kuliah 
Sempat harus memupus impiannya buat 

melanjutkan pendidikan, ia kini sukses 

kuliah dan merancang masa depan. 

9

To
m

y 
Pu

rn
am

a



YCAB  impACt one impACt millions YCAB  impACt one impACt millions

150 151

Kuliah, berlatih menari dan bekerja di agen 

perjalanan daring, menjadi keseharian Tomy 

Purnama, 24 tahun. Ia berhasil sampai di titik 

ini berkat upaya terus berjuang  di bidang 

akademik dan tak henti menggali bakatnya. 

 

Saat duduk di kelas 1 SMP, Tomy menghadapi 

kenyataan pahit tidak mampu melanjutkan 

ke tingkat berikutnya karena keterbatasan 

biaya. Kemudian Wasdi, teman baiknya, 

mengajaknya datang ke Rumah Belajar YCAB 

Duri Kepa. “Saya datang tanpa orangtuanya 

untuk melihat-lihat, lalu besoknya 

mendaftar," ujarnya.

Ternyata, Rumah Belajar bukan cuma 

menyambung harapannya buat melanjutkan 

sekolah, namun juga dorongan agar terus 

bersemangat memperbaiki diri. "Saya 

sempat ranking lima besar hingga akhirnya 

mendapat beasiswa dari BNI berupa uang Rp 

3 juta. Orang tua juga sangat mendukung, 

saat ibu masih hidup, sering beliau memberi 

hadiah jika nilai saya bagus," ceritanya.  

Saat itu kegiatan ekskul yang diikutinya 

adalah Vokasional Rumah Samsung. "Bagi 

saya Rumah Belajar punya perbedaan 

dengan sekolah biasa. Salah satunya adalah 

pembimbing yang mengajar di sana. Guru-

gurunya tidak membebani, tapi memberi 

pemahaman. Sementara fasilitas sama 

seperti di sekolah negeri,” ungkap penyuka 

pelajaran matematika ini. 

Di Rumah Belajar, Tomy pun aktif di OSIS 

hingga bisa menggali lebih dalam bakatnya. 

"Menjadi bagian dari OSIS itu menyenangkan, 

sebab saya masuk dalam divisi  kebudayaan. 

Jadi, hobi dan keterampilan tari saya 

bisa disalurkan ke adik-adik kelas," kata 

penggemar berat penyanyi Michael Jackson 

itu.

Pengalaman tak kalah serunya, kata Tomy, 

saat mengikuti kunjungan ke pabrik ban 

Achilles di Bekasi, Jawa Barat serta mengikuti 

syuting acara bincang-bincang yang disiarkan 

Metro TV, Kick Andy. "Saat di pabrik, kami 

dibekali ilmu tentang ban. Saya adalah salah 

satu dari murid yang terpilih," ujar Tomy 

yang memutuskan bekerja dan tinggal di Bali 

setelah lulus. 

Di Pulau Dewata ini Tomy menjajal berbagai 

profesi. Bermula menjadi pemandu 

perjalanan selama enam bulan, penjaga 

toko suvenir di Ubud serta sebagai  pegawai 

customer service di toko pakaian. "Di Bali 

saya belajar cara berkomunikasi dan melatih 

kemampuan Bahasa Inggris," ceritanya. 

Saat ini, Tomy sedang menjalani 

pendidikannya di Universitas Terbuka, 

jurusan Ilmu Komunikasi dan bekerja di salah 

satu jasa perjalanan daring di Jakarta. Di sela 

waktu luang ia menekuni hobi menari dan 

membentuk komunitas dengan minat yang 

sama bersama teman-temannya. 

Pada YCAB, yang disebutnya menjadi gerbang 

untuk membuka berbagai pintu kesempatan, 

Tomy menitipkan harapan agar terus berjaya 

dan membantu anak-anak Indonesia yang 

kurang mampu, seperti yang dirasakannya 

langsung. “YCAB I love you,” ujarnya menutup 

wawancara. 

"Bagi saya Rumah Belajar punya perbedaan dengan sekolah 
biasa. Salah satunya adalah pembimbing yang mengajar di sana. 
Guru-gurunya tidak membebani, tapi memberi pemahaman.
Sementara fasilitas sama seperti di sekolah negeri.”
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Paket C Juga 
Keren! 

Nyaris putus sekolah, Ismi bekerja keras 

mengubah nasib diri dan keluarganya 

hingga lulus kuliah, mengembangkan 

karier dan berencana melanjutkan 

pendidikan kembali.
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Murid Paket C juga bisa punya masa depan 

bagus, kuliah dan bekerja, bahkan bisa 

menjalaninya secara bersamaan! Semangat 

itulah yang mendasari Ismi Ardiyani, 23 

tahun, alumnus Rumah Belajar Duta Buntu 

yang kini menjadi karyawati sekaligus 

mahasiswa kelas karyawan di Jurusan 

Akuntansi Universitas Pamulang, Banten.

“Dulu setelah lulus SMP, nyaris putus sekolah 

karena terhambat biaya, harusnya masuk 

SMA negeri supaya terjangkau, tapi nilai saya 

tidak memungkinkan. Namun, informasi dari 

Abi, ayah angkat saya, bahwa ada Rumah 

Belajar YCAB yang membuka sekolah gratis 

untuk anak putus sekolah. Mama langsung 

ke Rumah Belajar dan bertemu Pak Firza, 

Mama sampai terharu hingga kami disurvei 

dan diterima belajar,” ucap Ismi.

Rumah Belajar YCAB, kata Ismi, 

memungkinkannya belajar seperti siswa 

di sekolah lain. “Ada pelajaran  akuntansi, 

sosiologi, ekonomi, dan lainnya, seperti juga 

sekolah SMA. Kami masuk sekolah setiap 

hari mulai pukul 8 dan pulang 12 siang,” kata 

Ismi. Guru favoritnya adalah Noval Maulana, 

yang disebutnya sosok yang baik, perhatian, 

dan hangat terhadap anak murid. “Ada 

juga Pak Oki yang mengajarkan banyak hal, 

terutama soal komputer yang sampai detik 

ini bisa berguna di dunia.“

Ismi pun berhasil menyingkirkan rasa 

sedihnya yang dirasakan di awal bergabung 

dengan Rumah Belajar, karena diejek 

saudaranya. “Mereka bilang, saya cuma 

anak lulusan paket C, tetapi saya bisa 

membuktikan, bisa sukses!”

Yang paling istimewa dari Rumah Belajar, 

kata Ismi, siswa tak perlu membeli buku 

serta nyaris tanpa biaya, karena iuran yang 

harus dibayar hanya Rp 10 ribu per bulan 

untuk berbagai macam pelajaran. Dari sosok 

gurunya yang lain, Oki, Ismi mengaku lancar 

menggunakan berbagai program komputer. 

“Microsoft Excel, rumus-rumus logika, 

HLook-Up, VLook-Up, itu semua terpakai 

sekali sampai sekarang.” Pembelajaran 

tak kalah penting didapat Ismi dari 

ekstrakurikuler Bahasa Inggris, kelas jahit, 

kelas salon, paskibra dan English Club.

Saat ini, Ismi sedang menjalani kuliah tingkat 

akhir sambil bekerja penuh waktu, dari Senin-

hingga Jumat. “Saya bangga, di usia 19 tahun 

bisa terbang ke Aceh, untuk mendampingi 

atasan, menandatangani berita acara 

dengan RS Zainoel Abidin. Perjalanan ini 

sangat membekas karena dari sekian banyak 

karyawan, saya yang diminta. Saya juga 

senang, naik pesawat lagi dalam perjalanan 

dinas ke Yogyakarta. Saya pun bisa dapat 

gaji di atas UMR. Allah Maha Baik, semua 

dipermudah, saya diangkat jadi karyawan 

tetap sejak 2017 lalu, di usia 21 tahun. Jadi 

sarjana dan bikin Mama bangga, sudah 

senang banget,” ceritanya panjang lebar. 

Ismi pun berkisah tentang tantangan yang 

sempat dihadapinya di dunia kerja. Perjalanan 

kariernya dimulai dengan bekerja paruh 

waktu di minimarket Alfamart, berlanjut ke 

produsen laptop Indonesia sebagai pegawai 

call center hingga kini menjadi pegawai 

divisi penagihan Berca Niaga, perusahaan 

distributor alat kesehatan. “Saya pernah 

merasa kelelahan dan ketakutan serta kepala 

pusing. Rasanya enggak siap menghadapi 

hari, menghadapi atasan, teman-teman, 

sepertinya serba salah. Tapi, setelah masa-

masa sedih dan sering menangis, setelah 

melewati tahapan penyesuaian selama tiga 

bulan, bisa lebih enak.”

Kini, setelah memiliki sumber pendapatan 

mandiri, Ismi selalu menyisihkan gajinya 

untuk zakat, berbagi dengan orang tuanya, 

ongkos sehari-hari dan juga menabung untuk 

menyiapkan masa depannya. 

Ismi menyarankan kawan-kawannya agar 

tetap melanjutkan sekolah hingga perguruan 

tinggi. “Jangan berhenti di SMA, karena 

sekarang S1 saja sudah biasa banget. Serius 

deh!’’ Tak kalah pentingnya, kata Ismi, 

harus ada kemauan untuk merintis karir 

dari bawah. “Buat yang lulusan baru, jangan 

ragu buat memulai kerja dari outsourcing 

dulu, baru akhirnya kantoran. Ini semua ada 

langkah-langkahnya. Tapi syukur kalau kamu 

bisa dapat kerja langsung di kantoran."

Buat adik-adiknya di Rumah Belajar, 

Ismi menegaskan, harus bangga karena 

bersekolah di sekolah yang murah tetapi 

berkualitas dan mengambil sebanyak-

banyaknya keterampilan yang diajarkan 

untuk bekal masa depan.

“Mereka bilang, saya cuma anak lulusan paket C, tetapi saya 
bisa membuktikan, bisa sukses!”
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Dua DekaDe 
Penuh DeDikasi

Tim YCAB berfoto 
bersama pada tahun 2002. 

Lights On, sebuah 
kampanye menyalakan 
lampu kendaraan untuk 
menunjukkan kepedulian 
terhadap anak bangsa. 
Foto diambil tahun 2003 
dan 2004. 

Pemberian bantuan ke Nias pada tahun 2005

Ekspresi bahagia menerima pembagian 
susu di Rumah Belajar. Foto ini diambil 
tahun 2004. 

Sejak tahun 2005 Sebastian Gunawan 
mendukung YCAB melalui pemberian donasi 
dalam acara peragaan busana karyanya. 

Antrean mendapatkan sumbangan 
sembako dari YCAB. Foto diambil 
tahun 2006

Ari Dagienkz, Christian Sugiono, 
Rianti Cartwright dan Desta menjadi 
pembawa acara anak muda untuk 
merayakan Word AIDS Day tahun 2006.
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Perayaan ulang tahun 
YCAB kedelapan tahun. 

Tahun 2007 YCAB juga 
sering melakukan 
penyuluhan tentang 
gaya hidup sehat 
di tempat-tempat 
nongkrong anak muda. 

Ari Wibowo dalam sebuah konferensi pers 
tentang dukungannya terhadap YCAB. Foto 
diambil tahun 2008.

Salah satu peserta acara grand 
final pertunjukan seni tentang 
gaya hidup sehat yang didukung 
YCAB di Universitas Atmajaya 
tahun 2009. 

Veronica Colondam memotong kue 
perayaan hari jadi YCAB kesepuluh tahun 
2009 disaksikan Togar Sianipar (Pembina 
YCAB saat itu).

Murid-murid Rumah Belajar 
menghibur para donatur di acara 
Angel of Change pertama tahun 
2009. 

Pelatihan ISO 9001: 2008 kepada 
karyawan YCAB. Sebagai sebuah 
organisasi, YCAB termasuk dalam 
segelintir yayasan di Asia yang 
pada tahun 2011 mendapatkan 
pembaharuan ISO 9001:2008 untuk 
kualitas manajemen dalam area gaya 
hidup sehat, edukasi untuk kalangan 
pra sejahtera dan pemberdayaan 
ekonomi. 

Sandiaga Uno memimpin acara Berlari 
Untuk Berbagi New York Marathon 
2011 berkolaborasi dengan YCAB. 

Ketika salah satu kelompok ibu-
ibu klien YCAB Ventures tertimpa 
musibah kebakaran, YCAB 
memberikan sejumlah donasi 
berbentuk barang-barang rumah 
tangga. Foto diambil tahun 2011. 
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Karyawan YCAB berkumpul merayakan 
hari jadi YCAB ke-12. 

Keseruan acara galang dana tahunan 
Angel of Change tahun 2012 yang 
dilakukan melalui lomba lari maraton. 

Pemberian penghargaan kepada Scott Thompson 
yang berlari sepanjang 1250 km dari Bali-Jakarta di 
tahun 2012 dan memberikan donasi kepada YCAB. 

Mulai tahun 2012, Do Something, salah 
satu gerakan sosial terbesar di dunia untuk 
anak muda, mulai bergerak di Indonesia di 
bawah naungan YCAB. Kegiatan dimulai 
dengan kampanye anti-bullying project 
pada tahun 2012. 

Foto bersama karyawan YCAB di sela-
sela rapat tengah tahun 2012. 

Murid-murid Rumah Belajar 
merayakan Hari AIDS sedunia 
tahun 2013. 

Peluncuran buku On 
The Flipside tahun 2014 
kerjasama dengan fotografer 
Leica.

Scott Thompson menarik becak dari Aceh ke 
Jakarta sepanjang 2612 km selama 22 hari pada 
tahun 2015 untuk menggalang dana bagi YCAB. 
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Kegiatan Hour of 
Code di kantor 
Microsoft Indonesia 
pada tahun 2015. 

Aksi anak muda dalam 
Generasi Berprestasi Bebas 
Berekspresi tahun 2017.  Acara 
ini merupakan kolaborasi 
YCAB dengan Unilever.

Program story telling kerjasama PLTU 
Cirebon dengan YCAB tahun 2017.

Perayaan hari jadi YCAB ke-19.

Belajar presentasi rencana bisnis dalam 
kegiatan Anak Bangsa Siap Berkarya yang 
merupakan kolaborasi antara YCAB dan 
HSBC. Foto diambil pada tahun 2018. 

Veronica Colondam turut berpartisipasi 
dalam acara World Economic Forum di 
Jakarta tahun 2018. 

Veronica Colondam presentasi di Yale 
Social Impact Lab di Yale School of 
Management, Connecticut, Amerika, 
tahun 2018. 

Dalam rangka 
meningkatkan partisipasi 
remaja perempuan dalam 
dunia teknologi, Microsoft 
Indonesia bekerjasama 
dengan YCAB, mengadakan 
pelatihan coding dalam 
Hour of Code tahun 2018. 
Kegiatan yang dilaksanakan 
di Rumah Belajar Duri 
Kepa ini juga dilakukan 
untuk merayakan Women’s 
International Day. 

Para peserta acara bootcamp Think Before You Share kolaborasi 
antara Facebook dan Do Something Indonesia tahun 2018. 
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Rumah Batik YCAB yang 
terletak di Pekalongan, 
turut berpartisipasi dalam 
acara Inacraft 2019 melalui 
karya para alumninya.

Tim YCAB dalam 
acara Leadership 
Retreat tahun 
2019. 

Murid-murid dari Rumah Belajar 
YCAB menerima penghargaan dari 
Pemprov DKI Jakarta tahun 2019. 

Total donasi yang terkumpul dalam 
acara Angel of Change 2018 di Bali. 
Ini merupakan kali kedua YCAB 
berkolaborasi dengan Bali United. 

Pelatihan komputer untuk 
anak muda dari kalangan 
prasejahtera di Myanmar.  
Foto diambil tahun 2018.

Global Board 
Meeting tahun 
2019.  

Peluncuran buku Journey To Impact karya Veronica 
Colondam pada bulan Februari 2019 di The 
Residence on Five, Grand Hyatt, Jakarta. 
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Perayaan 20 years 
Journey to imPact

angel of 
change 2019 

Berbagai acara menarik pada perayaan hari jadi YCAB ke-
20 tanggal 13 Agustus 2019 di Rumah Belajar Duri Kepa.

Merupakan kolaborasi YCAB dengan 
Bali United untuk ketiga kalinya dalam 
melakukan penggalangan dana. 
Rencana berikutnya YCAB bersama 
Bali United akan mengembangkan tim 
sepak bola putri untuk memberdayakan 
perempuan di bidang olahraga. 
Acara ini dilaksanakan tanggal 28-30 
September 2019.

Foto bersama siswa-siswi Rumah Belajar Bangli, Bali 
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"Bagi saya, transformasi YCAB menjadi sebuah social enterprise dari 
sebuah yayasan sangatlah baik. Kalau yayasan itu berdiri sendiri, 
kelanjutannya yayasan itu patut dipertanyakan.  YCAB bukanlah 
soal angka tetapi soal kualitatif, you need to touch their hearts. 
Bisakah YCAB memberikan dampak bagi orang lain? Urip iku urup 
(hidup itu mampu menjadi cahaya bagi sesama), itulah pedoman 
hidup bagi saya."

Rofikoh Rokhim
Komisaris BRI dan Supervisory Board YCAB

"Saya mungkin hanya sebagian kecil yang peduli, tapi dari 
kepedulian saya ditambah dengan keahlian yang saya miliki, 
pasti akan bisa melakukan aksi yang berdampak positif bagi 
orang lain."

Lia Sunarjo
Managing Director FAB Group dan Supervisory Board YCAB

"Saya senang YCAB mampu melebarkan sayapnya di dunia 
social enterprise, karena evolusi memang haruslah terjadi. 
YCAB memang harus berkembang ke arah sana, kalau tidak 
somasi YCAB kepada bangsa tidak akan menjangkau banyak 
orang,  program-program yang YCAB  punya seperti YADA Club 
dulu, dan sekarang Do Something Indonesia, merupakan salah 
satu program yang memberi dampak, terutama pada anak-
anak sekolah. Memberikan pembekalan dan perubahan, hal 
inilah yang sangat menyentuh hati saya."

Sukirno Tarjadi
Founder Life Enrichment Center dan Supervisory Board YCAB

"Pimpin dari belakang. Saya berpedoman bahwa menjadi 
pemimpin bukanlah menjadi sosok yang harus dilihat 
dengan mata tetapi bagaimana cara kita dengan membantu 
mendorong orang lain dari belakang."

Antonius Riva Setiawan
International Affairs Council YCAB.

"Bagi saya pertumbuhan YCAB sangatlah penting dan itu pula 
yang saya dukung saat YCAB menjadi sebuah social enterprise. 
Bisa ikut berkontribusi dalam YCAB, sampai sekarang itu suatu 
kebanggaan saya berharap YCAB akan selalu berjaya bahkan 
bisa lebih berdampak dan mencakup lebih banyak masyarakat 
yang belum terjamah oleh YCAB."

Lisa Luhur Schad
President Director Media Indonesia dan Supervisory Board YCAB

"Memantapkan posisi menjadi social enterprise adalah solusi 
terbaik yang telah dilakukan oleh YCAB. Konsep baru ini 
bisa membuat sebuah organisasi, terutama YCAB menjadi 
sustainable. Saya sangat bangga menjadi salah satu bagian 
dari YCAB.  Moto hidup saya yaitu ‘peduli, bermakna, belajar.’ 
Bahwa dalam proses kepedulian pada orang lain itu akan 
memberikan makna dalam hidup. Agar makna yang kita 
rasakan semakin berarti, maka kita harus terus belajar." 

Bobby Hartanto
Human Capital and Ethics Committee YCAB 

ePilog
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