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Pendahuluan

Pandemi COVID-19 masih berlangsung sejak kasus 
pertama hadir di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kita sebagai 
masyarakat terus belajar menghadapi krisis yang terjadi 
hingga saat ini. Tidak hanya tentang upaya memutus mata 
rantai penularan, tapi juga bagaimana kita semua dapat 
tetap bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi.

Masa sulit ini mengajarkan kita akan sikap resilien 
atau tangguh. Kita ditempa untuk bisa memiliki mental 
kuat untuk mampu bangkit dari situasi yang tidak 
menguntungkan. Mental yang mampu mengubah 
tantangan menjadi kesempatan untuk berkembang.

Karakter tangguh tersebut juga akan meningkatkan 
kemampuan diri untuk lebih memahami orang lain serta 
meningkatkan kemampuan untuk bisa melakukan hal 
positif yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. 
Dengan mengembangkan karakter tangguh tersebut, maka 
kita akan terbiasa untuk lebih cepat beradaptasi dalam 
menghadapi tantangan.

Di tahun 2021, YBKB berupaya membangun dan 
memperkuat sinergi untuk memperluas manfaat dan 
mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 6 
kategori, diantaranya: Menghapus Kemiskinan, Mengakhiri 
Kelaparan, Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, 
Pendidikan Bermutu, Akses Air Bersih dan Sanitasi, 
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Tantangan pandemi tentu tak menyurutkan YBKB 
dalam mengupayakan pencapaian target SDGs. YBKB 
mengedepankan sinergitas dengan berbagai pihak 
khususnya pihak korporasi, pemerintah, dan organisasi 
masyarakat dalam melaksanakan program-programnya. 
Kekuatan kolaborasi ini tak hanya untuk menyukseskan 
pelaksanaan program akan tetapi juga bagian dari 
kampanye untuk menumbuhkembangkan kesadaran 
(awareness) seluruh komponen masyarakat akan 
pentingnya mensukseskan agenda SDGs.

YBKB menyadari bahwa pertumbuhan program di 
tahun 2021 dengan kemampuan yayasan memperluas 
kebermanfaatan di 24 titik, tak akan dapat terlaksana 
selain karena izin Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat 
ketangguhan seluruh relawan, serta dukungan seluruh 
elemen masyarakat baik pemerintah, swasta, maupun 
pribadi dengan empati ataupun solidaritas tinggi kepada 
sesama anak bangsa.

Tumbuhnya empati dan solidaritas di seluruh elemen 
masyarakat pada saat pandemi ini merupakan hal yang 
sangat berharga, menjadi pembelajaran yang harus kita 
kembangkan bukan hanya di masa krisis ini tetapi pada 
saat masa krisis kelak akan berlalu.

Selain menghadapi tantangan pandemi, tahun 2021 
merupakan saat terbaik menyambut kesempatan 
yang hanya terjadi satu kali sepanjang sejarah 
suatu bangsa, yaitu momentum bonus demografi, 
dimana populasi sebuah negara 
diisi oleh 70% penduduk 
usia produktif atau pemuda. 

YBKB selalu optimis menyambut peluang demografi dengan 
membuat berbagai program untuk sarana tumbuh dan 
berkarya bagi para pemuda.

Mengapa pemuda? Pemuda merupakan kunci untuk 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Peran 
pemuda dalam pembangunan berkelanjutan tidak bisa lagi 
dipandang sebelah mata, melainkan sebagai sesuatu yang 
perlu didukung pergerakannya. 

Harta terbesar negara tidak saja berupa sumber daya alam, 
melainkan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Di Indonesia, 
harta SDM paling bernilai bagi bangsa adalah para pemuda. 
Pemuda adalah pionir penggerak perubahan bangsa dan 
negara menuju kondisi yang lebih baik. Jika dahulu pemuda 
bergerak dengan mengangkat senjata dan melakukan aksi 
demonstrasi, saat ini pemuda bergerak dengan berkarya 
bagi kemajuan bangsa di berbagai bidang.

PBB menyampaikan bahwa para pemuda perlu bertindak 
sebagai pembuat perubahan (change maker) dan pemikir 
kritis (critical thinker) atas berbagai masalah yang ada. 
Selain itu pemuda juga perlu menjadi komunikator dan 
inovator dengan jiwa kepemimpinan yang aktif dan tulus 
melayani. Berkarya dengan berproses, menjadi gambaran 
tepat untuk melukiskan pergerakan pemuda saat mengambil 
peran dalam proses pembangunan berkelanjutan.

YBKB senantiasa optimis terhadap masa depan Indonesia. 
Di tangan para pemuda, Indonesia akan tumbuh menjadi 
lebih baik lagi. Harapan dan proyeksi yang diharapkan oleh 
banyak pihak bisa terealisasi.

Namun, optimistisme yang ada tentu bukan berarti tanpa 
tantangan. Dalam berbagai penelitian, pemuda menghadapi 
berbagai masalah, seperti pendidikan, ekonomi dan 
kesehatan mental. Terlebih, di masa pandemi ini, pemuda 
sedang berjuang untuk dapat terus bertahan hidup di tengah 
kondisi krisis multidimensi.

Dengan melihat perkembangan YBKB hingga tahun 2021 
yang dapat terus tumbuh di masa pandemi merupakan 
sebuah bentuk harapan bahwa pemuda mampu berkontribusi 
nyata, tak peduli betapa sulitnya kondisi yang mendera.

YBKB memiliki sebuah keyakinan bahwa pemuda tangguh 
mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk 
bertumbuh. Semakin banyak pemuda yang mengambil 
peran dan menjadi bagian dalam solusi, sasaran tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang tertera dalam SDGs bisa 
tercapai. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dinikmati 
tidak hanya oleh generasi saat ini, melainkan juga generasi 
mendatang.

Pendahuluan
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Yayasan 
Bangun

Kecerdasan
Bangsa

Diawali dari kesadaran untuk peduli terhadap masa 
depan generasi muda dan untuk memberikan 

kontribusi terbaik kepada negara, Yayasan 
Bangun Kecerdasan Bangsa didirikan pada 
16 Juli 2007 sebagai yayasan sosial yang 

dinamis dan secara aktif turut serta 
dalam menghasilkan generasi muda 

Indonesia yang cerdas, mandiri, 
dan berakhlak mulia.
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Sekapur Sirih

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Dalam sejarah perjalanan bangsa – termasuk di 
saat pandemi – setiap tantangan dan cobaan 
akan melahirkan sosok pahlawan. Sosok yang 
ditempa dengan berbagai kesulitan, namun lahir 
sebagai jiwa baru yang penuh ketangguhan.

Jiwa baru ini akan senantiasa tumbuh berjuang 
dengan segenap kemampuan yang ada pada 
diri dan terus berkembang dengan penuh 
ketangguhan dalam pengabdian kepada ibu 
pertiwi di tengah krisis yang masih bersama 
dihadapi.

Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) 
senantiasa berupaya membangun jiwa baru ini, 
melalui pembentukan ketangguhan di seluruh 
jajaran pengurus maupun relawan di tengah 
tantangan pandemi. Kami terus berinovasi dalam 
berbagai program demi sumbangsih bermakna 
untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Di tahun 2021, secara organisasi, YBKB 
berupaya untuk tetap tumbuh dan konsisten 
dalam perjalanan baktinya kepada masyarakat. 
Walaupun di tengah tantangan pandemi, kami 
terus mengupayakan yang terbaik melalui 
program-program yang berfokus mensukseskan 
program SDGs.

Panji Firdaus, S.H.
Ketua Pembina

Tujuan besar SDGs sendiri adalah agar setiap 
jiwa dapat maju bersama dan tidak ada yang 
tertinggal, “No One Left Behind”. Tujuan ini selaras 
dengan corak dan semangat pergerakan pemuda. 
Pemuda adalah aset bangsa, yang akan menjadi 
poros penggerak negara. Terutama saat pemuda 
menjadi mayoritas. Pemuda identik dengan energi 
bertumbuh yang kuat dan penuh ketangguhan.

YBKB bertekad untuk dapat tetap tumbuh dan 
menumbuhkan. Tumbuh menjadi YBKB yang 
lebih tangguh dan menumbuhkan optimisme 
masyarakat melalui berbagai program penuh 
kebermanfaatan.

Kondisi pandemi telah menyadarkan kita untuk 
kembali kepada nilai-nilai luhur asli bangsa 
Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai 
toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, 
dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara.
 
Sejatinya, kita semua padu dalam ekosistem 
kebaikan sepanjang hayat. Artinya, sampai 
kapanpun dan dimanapun kita semua harus 
menjadi penggerak kebaikan, baik dalam skala 
kecil maupun besar. Menyadari seutuhnya, bahwa 
seluruh anak bangsa memiliki andil yang sama 
untuk memulihkan Indonesia Raya. Bersatu dan 
bergerak dalam bingkai kebersamaan. Menjadi 
pahlawan berjiwa tangguh yang terus tumbuh 
mewujudkan kemakmuran di negeri ini.
 
Penghargaan setingginya kepada seluruh 
jajaran pengurus, relawan, dan seluruh 
pahlawan kemanusiaan atas dedikasinya dalam 
memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta 
yang selaras dengan visi misi Yayasan Bangun 
Kecerdasan Bangsa.
 
Semoga api obor semangat kita terus menyala!
Dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa 
pengharapan yang tulus, bismillah bersama kita 
bersatu di fase YBKB tumbuh dan makmur.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi 
wabarokatuh

Sekapur Sirih
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Sekapur Sirih

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan 
keselamatan, petunjuk, dan perlindunganNya sehingga 
kita dapat menjalankan aktivitas di tengah situasi 
pandemi COVID-19 di tahun kedua.

Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 
masih menjadi tantangan besar bagi dunia yang telah 
mengubah banyak hal dalam berbagai aspek yang ada.
Di tengah situasi yang penuh tantangan dan berubah 
secara cepat ini, kejernihan pikiran sangat diperlukan 
agar kita dapat tetap berpijak dengan bijak,  tetap 
semangat melanjutkan hidup yang layak diperjuangkan 
tak peduli seberapa sulit ujian yang mendera.

Kejernihan pikiran juga menjadi kunci untuk 
menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam 
perjalanan yayasan di tengah kondisi sulit ini.

Bersyukur bahwa Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa 
dapat terus memberikan kontribusi terhadap sesama 
anak bangsa. Tak hanya bagi warga ibukota, sepanjang 
tahun 2021 kami juga menebar kebermanfaatan di DI 
Yogyakarta, Banjar Baru Kalimantan Selatan, hingga 
Muara Bungo Jambi.

Harapan kami agar YBKB dapat terus bertumbuh dan 
mampu menghadirkan manfaat lebih luas di seluruh 
Indonesia.

Kerjasama di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan 
dengan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, 
swasta, lembaga sosial sejenis baik dalam maupun 
luar negeri, serta pihak lainnya menjadi hal penting 
bagi YBKB untuk dapat meraih cita cita dalam bingkai 
kolaborasi, baik di tahun 2021, hingga tahun berikutnya.

Tentu segenap civitas YBKB berharap agar tujuan 
mulia dari Yayasan Bangun Kecerdasan bangsa dapat 
terwujud melalui tahapan-tahapan pencapaian program 
di setiap tahunnya. Aamiin.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus 
membangun kolaborasi kebaikan, semoga kerjasama 
ini dapat terus berkesinambungan demi Indonesia 
Raya. 

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Agung Ridho Nugraha
Ketua Pengawas
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Salam dari Ketua Umum

Salam Cerdas,
Tahun 2021 telah menjadi tahapan penuh makna dalam 
transformasi YBKB. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
pandemi yang belum usai telah menjadi tantangan 
tersendiri dalam pelaksanaan program-program yang 
telah direncanakan secara seksama.

Namun, bersamaan dengan hadirnya setiap tantangan, 
selalu disertai semakin terbukanya peluang untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Momentum ini telah membuat kami 
semakin sigap dalam pengaplikasian program serta 
perapihan struktur organisasi agar semakin efektif 
dalam membuat inovasi dan implementasi program. 

Bersama para pembina, pengawas, dan segenap 
pengurus, kami fokus membangunkan jiwa untuk 
mencerdaskan bangsa melalui berbagai program. 
Kami menyadari tantangan dalam mewujudkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, SDM selalu menjadi 
prioritas, terutama dalam fokus kontribusi YBKB selama 
tahun 2021 untuk memperluas kebermanfaatan di 22 
titik pada 6 kategori SDGs:

1. Menghapus Kemiskinan
2. Mengakhiri Kelaparan
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Bermutu
5. Akses Air Bersih dan Sanitasi
6. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Bonus demografi yang dialami bangsa ini sejak 2020 
dan diprediksi mencapai puncaknya pada 2028 pun 
perlu disikapi dengan semakin banyaknya program-
program yang berorientasi pada pemberdayaan dan 
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Maka YBKB akan selalu berupaya untuk meluaskan 
manfaat bagi masyarakat lintas generasi. Sehingga 
manfaat yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh 
generasi saat ini, melainkan juga generasi yang akan 
datang. 

Banyaknya bencana alam yang terjadi pada 2021 juga 
menjadi perhatian kami untuk membangunkan jiwa 
para penyintas agar tetap optimis melangkahkan kaki 
untuk memulai kembali lembaran baru.

Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada 
pembina, pengawas, pengurus, donatur, mitra kerja dan 
seluruh relawan yang telah mendedikasikan diri dengan 
seluruh pengorbanannya demi kemajuan YBKB.

Kami memulai tahun 2022 dengan menyebut nama 
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
bersama dengan harapan dapat semakin banyak 
terciptanya jiwa penuh kasih terhadap sesama. Dengan 
jiwa penuh kasih dan pengalaman melalui tantangan 
yang dilalui selama tahun 2021, YBKB telah memiliki 
bekal dalam menghadapi tahun tumbuh dan makmur 
pada 2022. Pertumbuhan ke arah kemakmuran yang 
diawali dengan langkah-langkah cerdas hasil kolaborasi 
seluruh pihak.

Bangunkan Jiwa, Cerdaskan Bangsa!

Putra Aditya Hidayat, S.H.
Ketua Umum
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Pencapaian Target SDGs 
di Tahun 2021
Upaya Sukseskan SDGs di Tengah Pandemi

Penerima Manfaat

33.371
Penerima Manfaat

TANPA
KEMISKINAN1

TANPA
KELAPARAN2

30.465
Penerima Manfaat

KEHIDUPAN SEHAT
DAN SEJAHTERA3

34.232
Penerima Manfaat

Tantangan pandemi tak menyurutkan YBKB dalam mengupayakan pencapaian target 
Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs sendiri digagas pada tahun 2015 di 
Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS). 
Bertema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, 
SDGs berisi 17 target untuk diraih pada 2030. Sebagai peta jalan pembangunan untuk 
kemanusiaan, tercapainya agenda SDGs ini dinilai mampu mewujudkan kesejahteraan 
bagi setiap manusia sekaligus ikut menjaga keberlangsungan bumi yang lebih baik. YBKB 
sebagai lembaga filantropi ikut terlibat aktif dalam mensukseskan pencapaian target 
SDGs. Di tahun 2021 beberapa target dari SDGs yang diupayakan oleh YBKB antara lain :
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194.736
TOTAL PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat

PENDIDIKAN
BERKUALITAS 4

24.777
Penerima Manfaat

25.890
Penerima Manfaat

AIR BERSIH DAN
SANITASI LAYAK 6

PEKERJAAN LAYAK
DAN PERTUMBUHAN 

EKONOMI
8

PENANGANAN
PERUBAHAN IKLIM 13

20.001
Penerima Manfaat

26.000
Penerima Manfaat
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SDGs Poin 1
Tanpa Kemiskinan

SDGs Poin 1

Tanpa Kemiskinan
Mengutip jurnal Penyelenggaraan Pengukuran Kemiskinan di badan pusat statistik (2018) 
karya Ahmadriswan Nasution menjelaskan, bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan 
untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan makanan dan 
nonmakanan.

Indonesia sendiri berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari kisaran 40 persen pada 
pertengahan 1970-an hingga 9,22 persen di 2019. Selama kurun waktu tersebut, tingkat 
kemiskinan sempat mengalami peningkatan terutama saat krisis 1997-1998 dan 2006-2007.
Belum berhasil menekan angka kemiskinan. Seluruh dunia termasuk Indonesia dikejutkan 
dengan adanya wabah Pandemi Covid-19. Pandemi telah menyebabkan peningkatan 
persentase penduduk miskin pada sebagian besar provinsi di Indonesia.

Dilansir oleh BPS, data kemiskinan Indonesia pada bulan Maret 2020 naik 0,56 persen 
menjadi 9,78 Persen dan 10,19 persen pada September 2020.

Tren penurunan angka kemiskinan empat dekade terakhir yang disertai peningkatan 
kemiskinan pada beberapa periode “krisis” menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan 
kesejahteraan sangat dinamis. Selain itu, isu kemiskinan juga bersifat multidimensi, yakni 
bukan semata terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga kurangnya akses ke pendidikan 
serta kesehatan, dan dimensi lain.

Sejalan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk menghapus 
kemiskinan ekstrem global pada 2030, Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa berperan aktif 
untuk membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Kami berupaya untuk mengambil langkah aktif mendukung upaya pemerintah agar tujuan 
SDGs poin 1 Menghapus Kemiskinan dapat dicapai. Di masa pandemi sepanjang tahun 
2021, YBKB pun kian menggencarkan kepedulian dan berbagi manfaat lebih luas melalui 
berbagai program diantaranya:

12 YBKB Laporan Tahunan 2021
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SDGs Poin 1
Tanpa Kemiskinan

BANTUAN UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
merupakan salah satu pilar terpenting dalam 
perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di 
Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana 
komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat 
dominan yaitu 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari 
keseluruhan sektor usaha.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak 
buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata 
Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) 
merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan 
hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami 
pertumbuhan positif.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, 
Bappenas, dan World Bank) menunjukkan 
bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM 
kesulitan melunasi pinjaman serta membayar 
tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa 
diantaranya sampai harus melakukan PHK. 
Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain 
sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, 
pelanggan menurun, distribusi dan produksi 
terhambat.

Pandemi Covid-19 juga telah mengubah perilaku 
konsumen akibat adanya pembatasan kegiatan. 
Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di 
rumah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Beberapa faktor di atas membuat banyak pelaku 
UMKM kesulitan dalam menjual produknya. 
Akibatnya, kondisi keuangan atau penghasilan 
dari para pelaku UMKM ikut tertekan, kebutuhan 
hidup pun sulit terpenuhi.

Atas rasa kepedulian terhadap para pelaku 
UMKM, YBKB menginisiasi kegiatan Berbagi 
Sedekah Nasi Jumat bekerja sama dengan 
Warung Nasi UMKM yang terdampak secara 
ekonomi akibat situasi pandemi.

Nasi kotak yang kami beli dari UMKM tersebut 
disalurkan kepada adik-adik yatim dan 
masyarakat pra sejahtera lainnya setiap hari 
Jumat.

Kami berharap para pelaku UMKM dapat terbantu 
dari sisi ekonomi dan juga ‘menghidupkan’ 
semangat mereka untuk tetap optimis di tengah 
badai pandemi.

PEMBERDAYAAN YATIM DHUAFA

Indonesia merupakan negara dengan penduduk 
terbanyak di dunia setelah China, India dan 

Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang 
melimpah tersebut perlu diberdayakan 
sehingga dapat menjadi Sumber Daya Manusia 
yang bermanfaat bagi bangsa.

Untuk menjawab tantangan globalisasi, 
yatim dhuafa perlu mendapat perhatian 
khusus dari seluruh pihak. Sebagai langkah 
memberdayakan yatim dhuafa, YBKB 
mengadakan berbagai kegiatan pelatihan 
peningkatan kemampuan bagi adik-adik yatim 
dan juga dhuafa, seperti pelatihan desain grafis, 
pelatihan hidroponik, pelatihan story telling, 
keterampilan berbicara, membuat prakarya 
dll. YBKB turut memberikan dukungan melalui 
beasiswa pendidikan juga bantuan santunan 
yatim dhuafa terutama di masa pandemi ini.

Melalui berbagai pelatihan ini, adik-adik 
yatim dan dhuafa diharapkan memiliki bekal 
ilmu pengetahuan, mampu membangun 
kemandirian, meningkatkan kepercayaan diri, 
memiliki mental tangguh untuk dapat berkiprah 
di masyarakat.

FESTIVAL RAMADHAN

Bulan Ramadan disebut dengan penuh 
keberkahan bagi umat Islam. Selain keberkahan 
dalam setiap ibadah yang dilakukan, Bulan 
Ramadan juga memberikan keberkahan bagi 
banyak orang, salah satunya meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi di Bulan Ramadan.

Di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, YBKB 
berupaya meningkatkan kebermanfaatan bagi 
umat melalui rangkaian kegiatan bertajuk 
“Festival Ramadan.” Adapun rangkaian 
kegiatan yang dilakukan  di sepanjang bulan 
Ramadan, antara lain:

Pemilihan Da’i Cilik

Pemilihan Da’i Cilik dengan tema “Cerdaskan 
Bangsa, Meraih Berkah” bertujuan menggali 
potensi adik-adik yatim dan mengembangkan 
bakatnya. Pada acara ini, kami turut 
memberikan dukungan berupa santunan 
pendidikan bagi yatim berprestasi, terutama 
adik-adik peserta lomba Da’i cilik yang 
memenangkan kompetisi.

Tunjangan Hari Raya

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, 
YBKB turut menggulirkan bantuan Tunjangan 
Hari Raya kepada adik-adik yatim. Semoga 
dengan bantuan yang diberikan dapat 
memotivasi adik-adik yatim untuk tetap 



14 YBKB Laporan Tahunan 2021

melanjutkan hidup di tengah kesulitan, terutama di 
tengah badai pandemi yang tak bisa dipungkiri telah 
memberikan dampak secara ekonomi bagi keluarga 
mereka. Kami juga berharap agar adik-adik yatim 
dapat merasakan momen bahagia Hari Raya seperti 
anak-anak lain pada umumnya, melalui dukungan 
Tunjangan Hari Raya yang diberikan.

Buka Bersama 

Selama bulan Ramadan 1442 H, YBKB mengadakan 
kegiatan buka bersama setiap harinya yang dihadiri 
beberapa adik yatim di kantor sekretariat YBKB, 
Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Sejumlah relawan kami turut mengantarkan 
makanan berbuka ke rumah beberapa adik yatim 
lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu 
pemerintah dalam mencegah penyebaran virus 
Covid-19.

Alhamdulillah telah tersalurkan 1.500 porsi makanan 
berbuka kepada adik yatim dan masyarakat dhuafa 
selama Ramadan 1442 H. Selain membagikan 
makanan berbuka puasa kepada adik-adik yatim 
binaan, relawan YBKB juga berkeliling membagikan 
makanan berbuka kepada pengemudi online, 
pengemis, tukang parkir dan masyarakat pra 
sejahtera lainnya.

Khatam Quran 

Kegiatan mengkhatamkan Al-Qur’an setiap hari 
sepanjang bulan Ramadan, dilaksanakan oleh 
adik-adik yatim dhuafa bersama relawan di kantor 
sekretariat YBKB Pasar Rebo, Jakarta Timur. Melalui 
kegiatan khataman (menamatkan membaca) Al 
Quran diharapkan mampu meningkatkan motivasi 
adik-adik dalam mengamalkan ajaran Al Quran 
dalam kehidupan sehari-hari.

Penyaluran Zakat Fitrah

Selain membawa berkah bagi Umat Islam yang 
mengerjakan puasa dan para penggerak ekonomi, 
Bulan Ramadan juga membawa berkah bagi para 
kaum dhuafa dan fakir miskin karena di bulan ini, 
umat Islam diperintahkan untuk menunaikan zakat 
fitrah.

YBKB turut menyalurkan amanah Zakat fitrah yang 
diberikan kepada lansia dan kaum dhuafa. Melalui 
penyaluran zakat fitrah, kami berharap dapat 
membantu memenuhi kebutuhan para lansia dan 
dhuafa, terutama di masa pandemi.

SDGs Poin 1
Tanpa Kemiskinan
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Tanpa Kelaparan

SDGs Poin 2

Tanpa Kelaparan

Laporan gabungan PBB bertajuk “The State of Food Security and Nutrition in the World” 
merekomendasikan upaya segera untuk mengentaskan kelaparan yang meluas yang dialami  
jutaan orang di seluruh dunia  .

Pandemi Covid-19 telah memperburuk stok pangan dunia. Program Pangan Dunia PBB (WFP) 
menyebut kelangkaan pangan pada tahun 2021 naik sebesar 40 persen. WFP menyebut 
kelangkaan pangan tahun ini berdampak pada 270 juta orang.

Dalam mengatasi pandemi, kebijakan seperti pembatasan sosial atau karantina tidak bisa 
dilepaskan dari bantuan kebutuhan hidup. Tanpa bantuan sosial mencukupi bagi seluruh warga 
yang membutuhkan, sama saja dengan membiarkan masyarakat memilih mati karena Covid-19 
atau mati kelaparan.

Melihat tingginya mobilitas warga selama kebijakan PPKM Darurat seolah menggambarkan 
kondisi bahwa masyarakat rela mempertaruhkan hidupnya demi tidak mati kelaparan. Tingginya 
mobilitas masyarakat ini tak ayal memperparah angka kasus pandemi Covid-19. Hasilnya, 
Indonesia terus mencatat rekor kasus baru Covid-19 yang pada pekan kedua Juli 2021 bahkan 
telah menembus di atas angka 50.000 kasus harian.

YBKB berupaya hadir di tengah masyarakat dengan menyalurkan bantuan pangan terutama 
kepada masyarakat pra sejahtera yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.

YBKB Laporan Tahunan 2021 15
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SDGs Poin 2
Tanpa Kelaparan

BERQURBAN MENEBAR KEBAIKAN

Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan Qurban 
yang merupakan bentuk ketaatan dan pengorbanan umat 
Islam kepada Allah SWT  seperti Nabi Ibrahim yang menaati 
perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya, Nabi 
Ismail, yang terdapat dalam Al Qur’an Surat As-Shaffat ayat 
102:

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) 
berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai 
anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa 
aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia 
menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan 
kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk 
orang-orang yang sabar.”

Nabi Ismail sebelum disembelih melepas ikatan tali di 
tangannya agar tidak terlihat bahwa Ayahnya yang memaksa 
untuk menyembelihnya. Kemudian beliau berpaling dan 
sesaat sebelum Nabi Ibrahim mengayunkan pisau, Allah 
berfirman agar Nabi Ibrahim berhenti dan menggantikan 
Nabi Ismail dengan seekor kambing untuk disembelih oleh 
Nabi Ibrahim seperti yang ada di Surat Ash-Shaffat ayat 107:

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang 
besar.”

Dan perintah untuk menyembelih hewan terus berlangsung 
hingga saat ini sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan 
kepada Allah SWT seperti Nabi Ibrahim yang dengan taatnya 
mengorbankan anaknya semata-mata untuk menjalankan 
perintah Allah SWT dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. 

Berani Berqurban, Menebar Kebaikan

Selama selama pandemi Covid-19 di Indonesia dalam 1,5 
tahun ini, krisis tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, 
namun juga di sektor ekonomi yang menyebabkan daya 
beli masyarakat menurun dan harus semakin mengetatkan 
pinggang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jangankan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 
seperti daging sapi atau kambing, masih banyak penduduk 
di Indonesia yang hanya mampu makan 1x sehari atau 
bahkan bisa tidak makan dalam 1 atau 2 hari karena tidak 
memiliki uang. 

Hal ini ditandai dengan kenaikan angka kemiskinan di 
Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 
jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 27,55 juta 
di September 2020 atau naik 0,97 persen atau sekitar 2,76 
juta orang di September 2020 dibandingkan dengan angka 
penduduk miskin di September 2019 yang ada di angka 
24,79 juta.

Selain meningkatnya angka penduduk miskin di Indonesia, 
Pandemi pun menyebabkan lonjakan jumlah pengangguran 
di tahun Agustus 2020 dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen. 
Hal ini pun menurunkan nilai pendapatan masyarakat dan 
menciptakan kesenjangan antara penduduk yang mampu 
dan tidak mampu. 

Berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan diatas dan 
dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 
H, Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) akan 
menyelenggarakan Penyembelihan Hewan Qurban “Berani 
Berqurban, Menebar Kebaikan” sesuai dengan target 
agenda YBKB, Sustainable Development Goals (SDGs) 

nomor 2, mimpi untuk mengakhiri kelaparan. 

Dengan program “Berani Berqurban, Menebar Kebaikan” 
YBKB berharap dapat membantu banyak warga masyarakat 
di sekitar kantor YBKB dan warga yang membutuhkan 
untuk lepas dari kelaparan dan juga meningkatkan gizi 
dan kesehatan masyarakat melalui daging qurban yang 
didistribusikan kepada mereka.

YBKB sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan 
hewan Qurban mengajak para dermawan untuk turut berani 
berbagi kebahagiaan dan menebarkan kebaikan dengan 
saudara-saudara yang membutuhkan dengan berqurban 
karena tidak semua yang mampu, berani untuk berbagi. 

Sedikit dari kita, berarti banyak untuk mereka! 

Pelaksanaan “Berani Berqurban, Menebar Kebaikan”
Peta sebaran kegiatan berkurban YBKB tahun 2021 di 14 
daerah di Indonesia, yaitu:
1. Jakarta
2. Yogyakarta
3. Jambi
4. Banjar Baru
5. Ciamis
6. Sukabumi
7. Kota Bekasi
8. Kota Bogor
9. Karawang
10. Kota Tangerang
11. Palangkaraya
12. Depok
13. Tual
14. Serang

Kegiatan YBKB di Hari Raya Idul Adha diselenggarakan 
pada tanggal 20-21 Juli 2021 pada pukul 08.00 – 17.00 
WIB di masing-masing wilayah dimana kegiatan qurban 
diselenggarakan. 

YBKB mendistribusikan daging-daging hewan qurban 
kepada anak yatim-piatu, dhuafa dan masyarakat sekitar 
yang layak menerima daging qurban yang ada di sekitar 
wilayah pelaksanaan qurban  dengan tetap mematuhi 
protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran 
Covid-19.

Untuk teknis pelaksanaan “Berani Berqurban, Menebar 
Kebaikan” adalah panitia membagikan kupon kepada 
penerima qurban dan sebagian akan mengambil sendiri di 
tempat pelaksanaan dan sebagian akan dibagikan secara 
langsung ke rumah-rumah penerima daging qurban. 

Semoga segala niat baik para dermawan dalam menebar 
kebaikan lewat berqurban dinilai sebagai bentuk ibadah 
oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadits oleh Ibnu 
Majah

“Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari 
(raya) kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza Wa Jalla 
dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat 
ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya 
dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai 
kepada Allah Azza Wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka 
perbaguslah jiwa kalian dengannya.”

 Aamin ya Rabbal’alaamiin..
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PANGAN SEHAT CERDASKAN BANGSA

Program penyaluran Sedekah Nasi merupakan bentuk 
kepedulian YBKB kepada adik-adik yatim dan masyarakat 
dhuafa yang sangat membutuhkan uluran tangan karena 
sulitnya mencukupi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi, 
terutama kebutuhan pangan.

Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas 
gizi para penerima manfaat sehingga berdampak pada 
kualitas hidupnya. Setiap hari Jumat, YBKB melalui bidang 
kemanusiaan (YBKB for Humanity) rutin membagikan nasi 
kotak untuk adik yatim, masyarakat dhuafa, pedagang 
asongan, pengemudi online, lansia dan masyarakat pra 
sejahtera lainnya.

Di tahun 2021 YBKB meningkatkan kualitas makanan 
yang disajikan untuk Sedekah Nasi yang semula bernilai 
Rp 10.000/box menjadi Rp 20.000/box, guna mendukung 
kampanye Kementerian Kesehatan mengenai acuan sajian 
sekali makan yang ideal. Bantuan tidak hanya berupa 
makanan pokok saja, namun dilengkapi dengan kebaikan 
susu dan buah.

Kami percaya, dengan meningkatkan kualitas pangan yang 
dikonsumsi, mampu meningkatkan kualitas hidup anak 
bangsa. Pangan sehat, cerdaskan bangsa!

BANTUAN SEMBAKO

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berdampak 
tidak hanya pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi 

sosial dan ekonomi. Terbitnya Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak 
pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. 
Pemerintah telah berupaya menurunkan beban pengeluaran 
rumah tangga melalui perluasan kepesertaan Program 
Sembako, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan 
dan peningkatan gizi masyarakat. 

YBKB turut mendukung upaya pemerintah untuk dapat 
menghadirkan bantuan sosial di masa pandemi, terutama 
untuk meringankan beban masyarakat pra sejahtera. 
Bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok diberikan 
secara berkala dengan memerhatikan ketepatan data 
penerima manfaat di lingkungan yayasan dan sekitarnya.

SEDEKAH BERAS

Covid-19 menjadi penyebab angka kemiskinan di Indonesia 
meningkat. Untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 
di berbagai sektor, berbagai upaya penanggulangan 
dilakukan oleh pemerintah.

Namun, usaha mengatasi masalah kemiskinan tidak cukup 
hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah, 
tetapi juga memerlukan peran serta dan kerja sama semua 
pihak.

Sinergi antara pemerintah dengan swasta, maupun lembaga 
non-pemerintah, perlu diperkuat untuk mempercepat 
pemulihan ekonomi.

Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa  mengambil peran 
dengan menginisiasi program “Sedekah Beras” guna 
membantu masyarakat prasejahtera terdampak pandemi.

Menyadari bahwa kebutuhan pangan adalah hal primer 
dalam kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat 
prasejahtera yang semakin sulit memenuhi kebutuhan 
sehari-hari di saat pandemi, YBKB menyalurkan bantuan 
kepada masyarakat pra sejahtera yang tersebar di 5 wilayah, 
Jakarta, Sukabumi, Yogyakarta, Jambi, dan Banjar Baru.

Secercah harapan dari sekantong beras yang diterima 
dengan penuh syukur oleh para penerima amanah semoga 
menjadi pembuka pintu keberkahan agar YBKB dan seluruh 
pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan 
ini dapat terus bersinergi dalam upaya membantu pemulihan 
kondisi di tengah badai pandemi.

Semoga saudara-saudara kita yang tengah berjuang dalam 
kesulitan tetap optimis dan bangkit perlahan.

SDGs Poin 2
Tanpa Kelaparan
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SDGs Poin 3 
Kehidupan Sehat dan Sejahtera

SDGs Poin 3

Kehidupan Sehat
dan Sejahtera

Pandemi di tahun 2021 membuat Indonesia menghadapi situasi yang sangat genting. Hal ini 
dapat dilihat dari beberapa indikator dalam pandemi seperti tingginya jumlah kasus harian, kasus 
aktif, serta kematian akibat Covid-19.

Rekor tertinggi positivity rate Indonesia pernah terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 yang 
mencapai 36,18% atau lebih dari 7 kali lipat dari batas aman yang ditetapkan WHO (5%). 
Sedangkan rekor jumlah kematian harian terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 yang mencapai 
476 jiwa. (covid19.go.id)

Tingginya kasus aktif menyebabkan rumah sakit rujukan Covid-19 di sejumlah daerah menjadi
kolaps karena keterbatasan sarana dan prasarana. Di sisi lain, tenaga kesehatan menjadi 
kewalahan menghadapi lonjakan kasus sehingga berdampak pada kelelahan yang menyebabkan 
imunitas  menurun dan meningkatkan risiko penularan.

Sebagai wujud kepedulian kepada pahlawan garda terdepan pandemi, YBKB memberikan 
dukungan kepada beberapa puskesmas dengan menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri.
Selain itu, bentuk bantuan kesehatan seperti masker, multivitamin, pangan sehat terus disalurkan 
kepada masyarakat yang membutuhkan.

18 YBKB Laporan Tahunan 2021
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SDGs Poin 3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera

KHITANAN MASSAL

Pandemi membuat masyarakat pra sejahtera harus 
berjuang sekuat tenaga untuk bisa memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan terkadang 
keluarga dengan pendapatan rendah ini harus 
menunda mengkhitankan anaknya karena 
terkendala biaya.

Berangkat dari rasa kepedulian dan panggilan 
hati untuk memudahkan saudara kami untuk 
menyegerakan pelaksanaan perintah Allah SWT, 
Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) 
melalui bidang kemanusiaan (YOU) menginisiasi 
program khitanan Massal.

Program Khitanan Massal untuk Anak Yatim 
dan Dhuafa: “Anak Sehat, Harapan Bangsa” 
dilaksanakan pada di Kantor Sekretariat YBKB Graha 
Cerdas Mandiri, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam 
pelaksanaannya, seluruh peserta diwajibkan untuk 
mengikuti prosedur Swab Antigen H-1 sebelum hari 
H sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 
saat pelaksanaan Khitanan Massal.

Saat pelaksanaan kegiatan baik peserta maupun 
petugas yang mendampingi dibagi menjadi 
beberapa sesi agar tidak terjadi kerumunan orang 
dalam satu tempat dan satu waktu. Seluruh petugas 
pun dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan 
berbagai perlengkapan serta alat bantu lain.

Bagi peserta yang dikhitan diberikan seperangkat 
pakaian koko dan sarung yang dapat langsung 
digunakan untuk mempermudah untuk proses 
khitan. Usai dikhitan, para peserta diberikan 
sembako, santunan, obat dan diberikan penjelasan 
untuk perawatan luka setelah khitan agar tidak 
terjadi infeksi dan lekas pulih.

Tentunya YBKB tidak dapat melaksanakan program 
ini sendirian. Peran besar para relawan, donatur, 
tenaga kesehatan sangat penting dan berarti.

Saat pandemi Covid-19 ini adalah saatnya kita 
semakin merapatkan barisan dan bersama-
sama melewatinya. Saling membantu dengan 
berpegangan tangan untuk membantu mereka yang 
kesulitan.

PEMERIKSAAN KESEHATAN
UNTUK LANSIA

Seiring dengan bertambahnya jumlah lansia yang 
terus bertambah, kesehatan dan kesejahteraan 
para lansia menjadi satu hal yang diperhatikan 
oleh PBB dan  WHO hingga menjadi salah satu 
agenda dalam Sustainable Development 2030, 
yaitu memastikan seluruh penduduk dunia 
memiliki kehidupan yang sehat dan sejahtera di 
segala usia, termasuk usia lansia.

Sayangnya, dengan meningkatnya jumlah lansia 
maka akan bertambah pula masalah degeneratif 
yang terjadi akibat adanya perubahan pada sel-sel 
tubuh yang mempengaruhi fungsi organ  tubuh 
dan penyakit-penyakit Tidak Menular  (PTM) 
seperti diabetes, hipertensi, gangguan kesehatan 
jiwa seperti depresi, demensia, sulit tidur. 

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk 
memastikan para lansia dapat memiliki kehidupan 
yang sehat dan sejahtera. Di Indonesia sendiri, 
para lansia mengalami berbagai tantangan seperti 
kurang memadainya pelayanan dan sarana publik 
yang ramah lansia. Saat ini di Indonesia hanya 
terdapat 88 Rumah Sakit yang memiliki pelayanan 
khusus untuk lansia. 

Selain itu, ada juga lansia yang mengalami 
kekerasan di dalam rumah atau ditelantarkan 
oleh anak dan cucu mereka, tercatat bahwa 
sekitar 40,64% lansia saat ini tinggal bersama 
tiga generasi, para lansia, anak dan cucu 
mereka. Dengan kondisi kebanyakan para lansia 
yang sudah tidak lagi mampu mandiri, harus 
bergantung kepada anak cucu mereka, baik secara 
ekonomi maupun secara aktivitas harian yang 
membutuhkan bantuan orang lain.

Bahkan, beberapa lansia terpaksa harus dikirimkan 
ke rumah Jompo akibat keluarga yang mulai 
merasa tidak sanggup merawat mereka karena 
penyakit seperti demensia atau alzheimer yang 
kerap menimpa para lansia. 

Dikutip dari tempodotco, ada sekitar 46 juta jiwa 
di dunia yang menderita penyakit alzheimer dan 
22 juta jiwa berada di Asia. Di Indonesia sendiri, di 
tahun 2013 jumlah penderita alzheimer ada sekitar 
1 juta orang dan diperkirakan akan meningkat 
menjadi 4 juta orang di tahun 2050.

Tantangan lainnya bagi para lansia adalah hampir 
kebanyakan memiliki PTM kronis lebih dari 
satu, bahkan bisa lima atau enam penyakit dan 
banyak para lansia yang meninggal akibat tidak 
mendapatkan pelayanan yang komprehensif untuk 
penyakit mereka.

Salah satu alasan mengapa banyak lansia yang 
meninggal adalah karena tidak mendapatkan 
pelayanan yang komprehensif untuk penyakit 
mereka dan beberapa tidak mendapatkan 
pelayanan karena para lansia tidak menjalani 
medical check up secara rutin sehingga tidak 
mengetahui kondisi tubuh mereka.

Padahal pemeriksaan kesehatan seharusnya 
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dilakukan setiap setahun sekali, terutama bagi para 
lansia guna mengetahui apabila ada penyakit dan 
dapat segera mendapatkan penanganan untuk 
penyakitnya. 

Sayangnya, banyak para lansia tidak dapat menjalani 
pemeriksaan rutin tahunan karena tidak memiliki 
biaya untuk memeriksakan tubuh mereka. Hal ini yang 
menginisiasi YBKB bidang kemanusiaan atau YBKB 
for humanity (YOU) untuk melaksanakan kegiatan 
cek kesehatan bagi  lansia yang dilaksanakan di 
Kantor Sekretariat YBKB, Graha Cerdas Mandiri, Jl. 
Raya Tengah No.22 RT 008/ 008 Gedong, Pasar Rebo, 
Jakarta Timur. 
Melalui kegiatan cek kesehatan, para lansia diberikan 
kemudahan dalam memeriksa kondisi kesehatan, 
konsultasi dengan dokter secara gratis, serta 
diberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, serta 
bantuan sosial lainnya.

Kami berharap perhatian yang diberikan mampu 
meningkatkan kebahagiaan bagi para lansia dan 
meningkatkan kesadaran bagi para lansia untuk rutin 
memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Melalui 
kegiatan peduli lansia ini sekaligus menjadi bentuk 
teladan wujud kasih sayang kepada mereka yang 
telah memasuki masa senja.

PENYANDANG POLIO

Selain melakukan pemeriksaan kesehatan kepada 
para lansia, program dari bidang kemanusiaan YBKB 
tahun ini juga turut dilaksanakan guna memperingati 
Hari Polio Sedunia pada tanggal 24 Oktober dengan 
melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para 
penyandang polio. 

Pemeriksaan kesehatan kepada Penyandang Polio 
oleh dokter dengan mengunjungi ke rumah mereka 
masing-masing.

Usai diperiksa kesehatannya, para penyandang polio 
diberikan bantuan berupa sembako dan santunan 
dengan harapan dapat meringankan beban mereka 
dan dapat membantu mereka membeli kebutuhan 
vitamin maupun makanan agar dapat meningkatkan 
kualitas kesehatan mereka. 

Melalui kegiatan ini, kami berharap penyandang polio 
beserta keluarga dapat semakin memperhatikan 
kesehatan dan sadar akan pentingnya pemeriksaan 
kesehatan secara rutin. Kami juga berharap agar 
penyandang polio dan keluarga tidak merasa sendiri 
dalam menghadapi ujian yang dihadapi.

PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI

Kebersihan gigi dan mulut merupakan bagian penting 
dari kebersihan tubuh yang tidak dapat diabaikan. 
Menjaga kebersihan gigi, perawatan gigi rutin, dan 
gaya hidup yang sehat sangat penting untuk menjaga 
kesehatan mulut dan kesehatan secara umum.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 telah 
menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat kecil 
menjadi lebih sulit. Hal ini berpengaruh terhadap 

SDGs Poin 3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera

kebutuhan perawatan gigi keluarga ekonomi bawah 
yang terkendala biaya untuk bisa rutin berkunjung ke 
dokter gigi.

Adik-adik binaan YBKB di Rumah Belajar cabang 
Yogyakarta termasuk yang mengalami kesulitan biaya 
untuk memeriksakan gigi ke dokter. Oleh karena itu, 
YBKB menginisiasi kegiatan pemeriksaan gigi untuk 
adik-adik Rumah Belajar Yogyakarta dengan tetap 
memerhatikan protokol kesehatan.

Melalui kegiatan pemeriksaan gigi gratis ini, YBKB 
ingin menghadirkan senyum anak-anak Indonesia lebih 
ceria.

Dengan kesehatan gigi yang terjaga, kami yakin adik-
adik binaan dapat lebih percaya diri menggapai impian 
mereka.

BANTUAN ALAT PELINDUNG DIRI  (APD)

Pemerintah kita terus berupaya dengan berbagai 
cara agar dapat mengatasi lonjakan kasus Covid-19, 
mulai dari hulu sampai hilir. Di sisi hulu, pemerintah 
menerapkan kebijakan PPKM untuk mengurangi 
penyebaran virus serta mempercepat vaksinasi.

Sedangkan di sisi hilir, pemerintah fokus pada 
peningkatan layanan kesehatan terutama menambah 
ruang isolasi, obat-obatan yang diperlukan, peralatan 
seperti APD, termasuk menambah tenaga kesehatan. 
Untuk itu, YBKB terus mendukung upaya-upaya 
pemerintah dalam mengatasi Covid-19, salah satunya 
dengan memberikan bantuan obat-obatan, vitamin, 
APD, nutrisi kepada tenaga kesehatan di berbagai 
puskemas.

Kami menyadari, tenaga kesehatan memiliki peran 
penting dalam mengatasi Covid-19, untuk itu YBKB 
peduli dan memberikan dukungan kepada para 
tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dan layanan 
kesehatan lainnya, agar tenaga kesehatan tetap 
semangat dan tetap sehat dalam menjalankan tugas 
mulianya, menyehatkan bangsa.

Sebagai wujud kepedulian tersebut, YBKB telah 
memberikan Alat Pelindung Diri (APD)  berupa Baju 
Hazmat, Masker dan Face Shield kepada nakes di 
puskesmas yang berada di wilayah Jabodetabek.
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Terganggunya proses pembelajaran akibat wabah pandemi dapat menyebabkan terjadinya 
penurunan kualitas sumber daya manusia baik dalam aspek kognitif, afektif dan konatif. 
Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan dari berbagai pihak agar proses pembelajaran 
dapat berjalan efektif sekalipun di tengah pandemi covid 19.

Proses kegiatan belajar mengajar bagaimanapun harus tetap berjalan dan peserta didik 
jangan kehilangan haknya dalam belajar. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan 
harus cepat tanggap terhadap fenomena wabah covid 19 dengan senantiasa berupaya agar 
proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif.

YBKB pun turut berperan aktif dalam membina seluruh adik binaan agar tetap memperoleh 
hak pendidikan dengan berbagai media dukungan yang diupayakan secara maksimal.

Sejumlah bantuan perangkat penunjang pendidikan, pelatihan daring, hingga bantuan biaya 
pendidikan kami berikan untuk tetap menyalakan obor semangat adik-adik binaan dalam 
menimba ilmu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa 
yang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas demi masa depan yang gemilang.
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Berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For 
All Global Monitoring Report 2012, kualitas pendidikan 
di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 
negara di seluruh dunia. Sedangkan berdasarkan 
Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua 
(Education for All Development Index, EDI) Indonesia 
berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada 
tahun 2015.

Dalam laporan program pembangunan PBB tahun 
2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara 
dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan 
angka 0,684. Dengan angka itu Indonesia masih 
tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu 
Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (peringkat 11).

Berdasarkan hal diatas, tujuan pendidikan pun akan 
menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong 
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 
berkelanjutan dalam era Sustainable Development 
Goals (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari 
Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 
Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat 
Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan 
dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama 
untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia 
Indonesia. Sehingga diharapkan peran pendidikan 
mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam 
mendukung SDGs 2030.

YBKB mengambil peran aktif untuk mendukung capaian 
SDGs poin 4 pendikan berkualitas dengan menginisiasi 
berbagai program pendidikan diantaranya:

TAMAN BACA

YBKB membangun Taman Baca sebagai fasilitas 
bagi adik-adik binaan agar mudah mendapatkan 
akses bacaan dan menciptakan budaya baca, serta 
meningkatkan literasi anak bangsa.

Selain itu, kami berharap melalui kehadiran taman 
baca mampu membawa dampak positif lain yakni 
membentuk karakter masyarakat tentang cara 
berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal 
ini sesuai dengan visi misi YBKB yaitu menciptakan 
kehidupan yang lebih baik terutama dalam bidang 
pendidikan.

1. Taman Baca Jasindo di Desa Cibadak, Kabupaten 
Ciamis, Jawa Barat. 

Peresmian taman baca di Desa Cibadak, Ciamis, Jawa 
Barat dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021.

PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo 
bekerja sama dengan Yayasan Bangun Kecerdasan 
Bangsa (YBKB) membangun taman baca di Desa 
Cibadak, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, 
Jawa Barat.

Taman baca yang dibangun dengan konsep industrial 
ini dilengkapi dengan fasilitas 500 buku bacaan dengan 
tema buku cerita islami, Alquran, Iqra, pengetahuan 
umum, buku cerita anak, ilmu geologi dan lain-lain.

Dengan hadirnya taman baca yang mengusung konsep 
unik dengan koleksi buku yang beragam ini diharapkan 
mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga 

sekitar untuk berkunjung.

Ketua Karang Taruna Desa Cibadak, Ilham, menyambut 
positif kehadiran taman baca ini dan menyebut 
sebagai salah satu impian atau cita-cita bersama 
yang terwujud. Ilham dan kawan-kawan mengadakan 
kegiatan rutin pekanan sebagai program penunjang 
taman baca seperti aktivitas menanam pohon, 
menggambar, membuat roket mainan, dan lain-lain.

2. Taman Baca Desa Kepuk Bangsri Jepara

Minimnya Literasi di Kota Literasi

Jepara merupakan awal dari bangkitnya literasi di 
Indonesia yang diprakarsai oleh R.A. Kartini. Dimana 
pada tahun 1900, R.A. Kartini mengajarkan masyarakat 
di Jepara untuk membaca. Hal inilah yang membuat 
Jepara mendapat julukan sebagai Kota Literasi karena 
awal mula literasi ada di kota ini.

Tercatat di Bulan Oktober 2018, ada sekitar 710 
perpustakaan di Jepara. Bahkan di tahun 2018, 
Perpustakaan Kabupaten Jepara meraih predikat “Best 
of the Best” Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota 
terbaik di Indonesia. Namun, ironisnya ternyata minat 
baca anak-anak di Jepara hanya ada di angka 1 persen. 
Hal ini sangat kontras dengan Jepara yang memiliki 
sebutan sebagai Kota Literasi. 

Diambil dari Indeks Aktivitas Literasi Membaca 
(Alibaca) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) ada berbagai faktor yang menyebabkan 
minimnya minat baca anak-anak di Indonesia pada 
umumnya dan Jepara pada khususnya salah satunya 
adalah kurangnya akses untuk membaca. 

Kurangnya akses untuk membaca terjadi di Desa 
Kepuk, Jepara. Di mana anak-anak harus menempuh 
jarak belasan kilometer untuk menuju kota terdekat 
yang memiliki fasilitas perpustakaan karena minimnya 
taman baca  di daerah tersebut.

Sedekah Buku Jepara: Menjaga Literasi, 
Merawat Tradisi

Sebagai bentuk ikhtiar untuk meningkatkan minat baca 
anak-anak dan masyarakat di Desa Kepuk, Jepara, 
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bidang pendidikan YBKB, YBKB Educate People (YUP), 
menginisiasi program Sedekah Buku Jepara di Desa 
Kepuk, Jepara, Jawa Tengah dengan membangun 
sarana dan prasarana berupa taman baca.

Dengan program Sedekah Buku Jepara ini, diharapkan 
minat baca anak-anak dan warga di Desa Kepuk dapat 
meningkat. Selain itu, dengan adanya taman baca ini 
dapat menghidupkan literasi budaya, meningkatkan 
keterampilan dan menumbuhkan karakter anak-anak 
di Desa Kepuk yang kelak dapat meningkatkan kualitas 
hidup mereka.

Selain dengan membangun dan merenovasi taman 
baca di Desa Kepuk, YBKB juga akan merenovasi 
fasilitas untuk perkumpulan pergerakan pemuda dan 
sanggar pelestarian budaya Emprak.

Sedekah Buku Jepara diselenggarakan di Desa Kepuk 
RT.04/05, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara – 
Jawa Tengah.

Adapun agenda kegiatan Sedekah Buku Jepara antara 
lain:
1. Merenovasi taman baca dan sanggar pelestarian 

budaya Emprak.
2. Pengadaan rak dan buku-buku bacaan.
3. Penyaluran dana pendidikan untuk anak-anak 

yang membutuhkan di Desa Kepuk

Kami berharap dukungan ini akan membawa dampak 
besar bagi anak-anak  dan warga di Desa Kepuk untuk 
dapat Menjaga Literasi dan Merawat Tradisi budaya 
yang ada di Desa Kepuk, Jepara.

SEDEKAH BUKU -  BERBAGI BUKU 
CERDASKAN BANGSA

YBKB menyelenggarakan program “Sedekah Buku” 
yakni penyediaan akses buku bacaan dan fasilitas 
pendidikan yang layak dan bermanfaat bagi adik-adik 
binaan agar mendapatkan kemudahan dalam belajar 
dan menambah ilmu pengetahuan

Taman Baca Muara Gembong

Banjir rob merendam Taman Baca yang sebelumnya 
Banjir rob merendam taman baca Majelis Ta’lim Taman 
Pendidikan Al-Quran Nahdatul Wathan  yang dibangun 
oleh YBKB untuk adik-adik binaan di Muara Gembong, 
Bekasi, Jawa Barat. 

Akibat banjir rob, ratusan buku hanyut dan rusak. 
YBKB pun menginisiasi program sedekah buku untuk 
disalurkan kepada adik-adik binaan di area pesisir 
Muara Gembong.

Melalui sedekah buku, YBKB berharap agar adik-adik 
binaan dapat termotivasi untuk tetap mencintai literasi 
dan membangkitkan kembali semangat adik-adik 
binaan pasca terjadinya banjir rob.

Taman Baca Desa Kepuk Jepara

Kota Jepara dikenal sebagai Kota Literasi. Meskipun 
Kota Jepara meraih predikat “Best of the Best” 
Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota terbaik di 
Indonesia, ternyata minat baca anak-anak di Jepara 

hanya ada di angka 1 persen. Salah satu faktor 
rendahnya minat baca anak adalah kurangnya akses 
untuk membaca. Kondisi ini terjadi di Desa Kepuk, 
Jepara. Dimana anak-anak harus menempuh jarak 
berkilo-kilometer untuk menuju perpustakaan atau 
taman baca yang terdekat dengan desa mereka.

Berangkat dari rasa kepedulian, YBKB Educates People 
(YUP) menyelenggarakan program Sedekah Buku 
Jepara: “Menjaga Literasi, Merawat Tradisi” yang 
diresmikan tanggal 2 Oktober 2021. Acara Peresmian 
Sedekah Buku Jepara ini berkolaborasi dengan Rumah 
Belajar Ilalang yang berfokus kepada literasi dan 
kebudayaan yang berlokasi di Kota Jepara.

Kelas Belajar Mengajar YBKB

Kelas Belajar Mengajar YBKB adalah kelas 
pengembangan potensi untuk meningkatkan rasa 
percaya diri dan keterampilan adik-adik yatim binaan. 
Kelas ini dilakukan dengan tema yang berbeda-beda 
dan beragam pembinaan seperti belajar hidroponik, 
pelatihan story telling, dan camping care.

Rumah Belajar Quran

Rumah Belajar Quran menjadi sarana pendidikan non 
formal bagi adik-adik binaan untuk memperdalam 
tentang ilmu agama dan Tahfidz. 

Tak hanya itu saja, bimbingan secara sadar dilakukan 
oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 
rohani anak didik menuju kepribadian yang lebih utama 
dan yang diharapkan.

Adik binaan diberikan pendidikan agama Islam yang 
berorientasi pada tindakan moral, agar adik binaan 
kami  tidak hanya berhenti pada tataran kompeten, 
tetapi sampai memiliki kemampuan dan kebiasaan 
dalam mewujudkan ajaran serta nilai-nilai agama 
dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pembinaan yang diberikan, diharapkan agar adik 
didik memiliki akhlak yang baik, terlatih kesadarannya 
untuk gemar membantu sesamanya, memiliki toleransi 
tinggi, tidak membeda-bedakan orang  karena latar 
belakangnya hingga menjauhi atau tidak melakukan 
hal-hal yang dilarang oleh agama maupun hukum yang 
berlaku.

Yayasan Amaryllis Kirana

Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa 
menyelenggarakan kegiatan bertema “Menyemai 
Harapan Pejuang Kanker Cilik” sekaligus memberikan 
buku bagi para pejuang kanker anak yang berada di 
naungan Yayasan Amaryllis Kirana Tangerang Banten.

Yayasan Amaryllis Kirana merupakan sebuah lembaga 
sosial yang menaungi anak penyintas kanker dan 
hemofilia di Banten.

Selain mengadakan sesi hiburan dongeng anak, 
YBKB juga menyalurkan bantuan berupa santunan 
dana kesehatan, biaya operasional orang tua, mainan 
edukatif, donasi buku bacaan.

SDGs Poin 4
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Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang 
kesehatan manusia. Sayangnya pemenuhan akan kebutuhan air bersih dan sanitasi belum 
sepenuhnya berjalan dengan baik di beberapa belahan dunia.

Sebenarnya terdapat cukup air bersih di planet ini untuk memenuhi kebutuhan mendasar 
tersebut. Namun, karena kondisi ekonomi yang lemah atau infrastruktur yang buruk, jutaan 
orang meninggal dunia setiap tahunnya karena berbagai penyakit yang terkait dengan 
pasokan air yang tidak memadai dan sanitasi yang buruk.

Berdasarkan SDGs 6, setiap orang di muka bumi harus memiliki akses terhadap air minum 
yang aman dan terjangkau.

Indonesia tercatat mewakili sekitar 6% dari sumber daya air yang ada di dunia. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya air yang cukup melimpah. 
Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia seperti Nusa 
Tenggara Timur, Jawa, Bali, Sulawesi justru mengalami kekurangan pasokan air bersih.

YBKB mengambil peran dalam upaya penyediaan sarana air bersih  untuk mencegah krisis 
air bersih di sejumlah daerah. Mengingat begitu pentingnya peran air di masa pandemi. 
Pandemi COVID-19 menambah tantangan baru bagi peradaban kita karena penerapan 
protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini membutuhkan 
ketersediaan air bersih yang cukup di semua lapisan masyarakat.
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Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi 
Nomor 64/292 Tahun 2010 menyatakan secara 
eksplisit bahwa hak atas air adalah bagian dari hak 
asasi manusia

Akses air bersih menjadi hal yang sangat vital bagi 
kehidupan sehari-hari. Setiap tetesan air bersih dapat 
digunakan untuk berbagai kebutuhan hidup seperti 
minum, memasak, mand, mencuci baju, dll.

Namun ancaman kelangkaan air di Indonesia 
diperkirakan kian mendekat. Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi bahwa 
semua wilayah di Pantai Utara Jawa, mulai dari Banten 
sampai Surabaya, akan menjadi wilayah urban yang 
berpotensi mengalami defisit ketersediaan air pada 
tahun 2040.

Memang, krisis air bersih bukan suatu hal yang baru, 
baik di Indonesia maupun di dunia. Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) pada 2019 mencatat, sebanyak 
2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia 
masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. 
Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan 
sanitasi yang aman dan 3 miliar tidak memiliki fasilitas 
cuci tangan dasar.

Namun, COVID-19 kini menjadi momok baru bagi 
masalah kelangkaan air di Indonesia. Konsumsi 
air ternyata meningkat selama pandemi COVID-19, 
menurut kajian awal Indonesia Water Institute (IWI) 
yang dilakukan pada periode 15 Oktober 2020 - 12 
November 2020. Aktivitas mandi, misalnya, meningkat 
menjadi 3 kali sehari atau tiga kali lipat dari kondisi 
normal bagi 65 persen responden.

Penggunaan air bersih selama ini disebut sebagai 
bagian penting pengendalian risiko penyebaran virus, 
termasuk COVID-19. WHO pun dalam rekomendasinya 
pada April 2020 menganjurkan antara lain tersedianya 
air untuk mencuci tangan dan aktivitas sanitasi lainnya.
Pandemi COVID-19 menambah tantangan baru bagi 
peradaban kita karena penerapan protokol kesehatan 
untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini 
membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup di 
semua lapisan masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah 
kering yang sulit untuk mendapatkan air bersih tentu 
kondisi ini menjadi sebuah tantangan besar. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa di daerah yang sulit mendapatkan air 
bersih sangat rentan terhadap penyakit menular.

WAKAF AIR BERSIH

Ciemas, Jawa Barat

Pada saat momen penyaluran daging kurban YBKB 
di Ciemas Sukabumi, Jawa Barat, relawan kami 
mendapatkan fakta di lapangan bahwa warga Desa 
Ciemas sangat membutuhkan air bersih. Banyak rumah 
warga maupun masjid yang mengalami darurat akses 
air bersih bahkan hanya untuk berwudhu pun sulit. Hal 
ini terjadi salah satunya dikarenakan mahalnya biaya 
pengeboran dan juga pompa air. 

Kondisi pun semakin parah ketika memasuki 
musim kemarau, warga Desa Ciemas kian kesulitan 
mengakses air untuk kebutuhan sehari-hari.

YBKB bersama Telkom Indonesia bekerjasama 
mengadakan Program Pengadaan Air Bersih di Desa 
Ciemas yang dilakukan dengan melakukan pengeboran 
di 11 titik mata air di Desa Ciemas, Sukabumi.

Kami berharap kolaborasi kebaikan ini membawa 
dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat Ciemas. 
Kami percaya keberlanjutan membutuhkan kontribusi 
kita semua dari negara-negara agenda 2030 dengan 
tidak meninggalkan siapapun di belakang
.

Kulon Progo DIY

Dusun Gebang, Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan 
Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo yang terletak di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 
salah satu daerah yang kerap mengalami krisis air, 
terlebih lagi saat musim kemarau tiba.

Warga harus berjalan sejauh 1 – 2 km demi 
mendapatkan air dari sumber air bersih yang berasal 
dari mata air pegunungan yang ditampung di 
penampungan yang dibuat pada tanggal 6 Desember 
2008.

Namun, saat kemarau datang, sumber mata air 
tersebut mengalami kekeringan dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan warga Dusun Gebang. Selama 
ini jika sumber mata air kering, warga Dusun Gebang 
mengandalkan bantuan air bersih yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dan PMI.

Di tahun 2015 warga Dusun Gebang membuat 
kelompok pembangunan sarana air yang dinamakan 
“Sab Tirto Langgeng” yang bertujuan untuk melakukan 
pembangunan sumur yang akan menjadi sumber mata 
air dan disalurkan ke 251 KK di Dusun Gebang agar 
seluruh warga Dusun Gebang akan lebih mudah dalam 
mengakses air bersih.

Namun, dikarenakan terkendala dana, hingga saat 
ini Program “Sab Tirto Langgeng” belum dapat 
direalisasikan oleh warga setempat.

Setelah Bidang Lingkungan YBKB (YBKB Environment 
Saviour – YES) mengadakan survey pada akhir Mei 
2021,  YBKB pun menginisiasi program “Pengadaan 
Sumber Air Bersih” di  Dusun Gebang.

Pengadaan Sumber Air Bersih di Dusun Gebang 
dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan: pencarian 
sumber mata air, pengeboran sumber mata air, 
pembuatan bak penampungan air dan pipanisasi yang 
selanjutnya akan dapat disalurkan ke seluruh rumah-
rumah warga di Dusun Gebang.

Melalui program Pengadaan Sumber Air Bersih ini, 
kami berharap dapat mempermudah warga  Dusun 
Gebang dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang 
menjadi kebutuhan utama sehari-sehari warga.
Selain itu, kami berharap dengan tersedianya sumber  
air bersih ini, taraf kesehatan warga di Dusun Gebang 
pada khususnya dapat meningkat dan juga akan 
berdampak positif pada aspek lainnya.
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Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan SDGs poin 8 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Adapun target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai 
tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang 
mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan 
pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; 
tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; 
memperkuat lembaga keuangan.

Namun pandemi Covid-19 telah memengaruhi berbagai progress yang telah dilakukan untuk 
mencapai tujuan SDGs poin 8 ini. Situasi pandemi tak ayal menjadi tantangan bagi seluruh pihak.

Guna menekan penyebaran Covid-19, aturan untuk tetap berada di rumah telah digalakkan. Hal 
tersebut menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan menutup usahanya, 
sehingga berdampak pada para tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada 13 April 2020, sebanyak 1,2 juta tenaga 
kerja formal dirumahkan dan 212,4 ribu mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Guna menanggulangi kemiskinan dan mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat 
penyebaran Covid-19, YBKB menginisiasi program bantuan sosial khususnya kepada masyarakat 
yang terdampak langsung secara ekonomi akibat pandemi.

Bentuk kepedulian yang diberikan tak hanya berupa bantuan pangan, namun juga pelatihan 
peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat tangguh dan berdaya di tengah pandemi.

26 YBKB Laporan Tahunan 2021
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PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA 
CIEMAS SUKABUM

Berdasarkan data Kementerian Pedesaan dan Daerah 
Tertinggal, pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat 
untuk Desa Tertinggal terbanyak terdapat Kabupaten 
Garut (58 desa), Kabupaten Karawang (24 desa), 
Kabupaten Tasikmalaya (23 desa), Kabupaten Cianjur 
(16 desa tertinggal), Kabupaten Purwakarta (8 desa), 
Kabupaten Sukabumi (8 desa), Kabupaten Kuningan (4 
desa), dan Kabupaten Cirebon (2 desa).

Menindaklanjuti data mengenai banyaknya 
desa tertinggal dari Kementerian Pedesaan dan 
Daerah Tertinggal, YBKB membuat langkah awal 
mengembangkan Desa Binaan di Kabupaten Sukabumi 
dan Tasikmalaya.

Mengembangkan desa binaan merupakan pilihan yang 
tepat dan strategis untuk kepentingan pembangunan 
nasional. Program ini diyakini akan memberikan 
dampak positif, yaitu membina sumber daya manusia 
di pedesaan dengan pendekatan pendidikan.

Lokasi salah satu Desa Binaan Yayasan Bangun 
Kecerdasan Bangsa terdapat di Desa Ciemas Jl Raya 
Ciemas, Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut 
Pertanian Bogor (IPB), permasalahan perkembangan 
desa yang terjadi di Kabupaten Sukabumi terjadi akibat 
strategi pembangunan yang sangat bias kota, serta 
fokus pembangunan pada infrastruktur jalan maupun 
sarana pelengkap lainnya.

Selain itu, paradigma pembangunan yang masih 
berkutat pada permasalahan makro serta percepatan 
pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan 
investasi yang bersifat mengeksploitasi telah 
mendorong terjadinya ketergantungan desa terhadap 
investasi dan industri formal. Sehingga untuk menjadi 
desa mandiri semakin sulit.

Permasalahan terkait pembangunan sumber daya 
manusia pun sering abai dilakukan, terlihat dari porsi 
dana pembangunan yang lebih menitikberatkan 
pembangunan infrastruktur (terutama jalan) daripada 
pembangunan manusia (pemberdayaan) dengan 
perbandingan 70:30.

Strategi pembangunan yang dilakukan selama ini 
dianggap telah mengesampingkan sisi humanis dan 
nilai-nilai kearifan lokal. Hasil penelitian tersebut 
sejalan dengan temuan di lapangan yang dilakukan 
oleh relawan YBKB di Desa Ciemas, Kabupaten 
Sukabumi.

Bermula dari penyaluran hewan qurban pada Idul Adha 
1 Agustus 2020 dan program penyaluran Sedekah 
beras di Desa Ciemas pada 27 November 2020 lalu di 
Desa Ciemas, YBKB menangkap aspirasi masyarakat 
untuk bisa lebih mandiri dengan memanfaatkan 
kearifan lokal. Tidak lagi hanya menerima manfaat 
secara terus menerus, tapi juga mampu menjadi lebih 
berdaya secara ekonomi sehingga dapat hidup lebih 
mandiri dan tentunya sejahtera.

Pembangunan yang menjadikan potensi lokal sebagai 

basis utama industrialisasi adalah sebuah upaya 
untuk dapat memaksimalkan potensi pembangunan 
Sumber Daya Manusia di Desa Ciemas, Kabupaten 
Sukabumi. Oleh karena itu, YBKB mencanangkan 
program Pemberdayaan Ekonomi bagi masyarakat 
Desa Ciemas.

Sebagai langkah awal, pada Senin 28 Desember 
2020 lalu diresmikan sebuah lumbung ternak yang 
diperuntukkan sebagai sarana memperluas peternakan 
kambing dan juga sapi yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Ciemas.

Secara statistik, jumlah ternak yang ada di Desa 
Ciemas hanya 480 hewan ternak. Dengan jumlah rinci 
sebanyak 2 ekor sapi, 66 kambing dan 342 domba. 
Jumlah ini terbilang cukup kecil jika dibandingkan 
dengan jumlah ternak yang dikelola oleh Desa lain yang 
ada di Kabupaten Sukabumi. Harapannya, Lumbung 
Ternak yang berlokasi di Lapangan Tribuana Bakti 
ini dapat membantu masyarakat Desa Ciemas untuk 
dapat lebih mandiri dan berdaya melalui peternakan.

Desa Ciemas juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 
5.575 jiwa. Dari 2.700 KK yang ada di Desa Ciemas, 
terdapat 29 murid TK, 698 murid SD, dan 164 murid 
SMP. Berdasarkan data ini, sebagai wujud membangun 
kemandirian berpikir generasi penerus desa Ciemas, 
YBKB juga memiliki program pembangunan Taman 
Baca untuk Desa Binaan Ciemas. Direncanakan Taman 
Baca tersebut akan berlokasi di TK Tunas Karya, Kebun 
Pasir Badak, Desa Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa 
Barat.

Semoga Program Pemberdayaan Ekonomi di Desa 
Ciemas sebagai salah satu Desa Binaan YBKB 
dapat berjalan dengan lancar dan mampu membuat 
masyarakat Desa Ciemas menjadi lebih mandiri, 
berdaya dan tentunya sejahtera.

WAKAF PRODUKTIF

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan 
donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan 
donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus 
yang berkelanjutan.

Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, 
seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak 
bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf 
produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi 
pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan 
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus 
menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi 
tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya 
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf 
alaih).

Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah 
Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun 
yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan 
hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf 
ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan 
aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf mempunyai dimensi ekonomi strategis 
dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas 
ekonomi masyarakat di Indonesia bila dikelola dengan 
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baik dan intensif. Banyak fasilitas umum yang telah 
dibangun dengan menggunakan dana wakaf. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa dana hasil wakaf bila 
dikelola dengan baik bisa mempunyai manfaat bagi 
kemaslahatan masyarakat banyak.

Mengutip pernyataan Ketua Badan Wakaf Indonesia 
Muhammad Nuh dilansir dari laman kompas.com yang 
menyebutkan besarnya potensi wakaf di Indonesia. 
Pada Februari 2019 dilihat dari jumlah wakaf tidak 
bergerak berupa tanah yang terdata, ada sekitar 4,9 
miliar meter persegi yang tersebar di 355.111 titik 
lokasi.Tanah-tanah tersebut belum dikelola secara 
maksimal. Untuk potensi uang dari wakaf, mencapai 
Rp 180 triliun.

Keberadaan tanah wakaf sangat bermanfaat untuk 
masyarakat. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan 
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, 
baik untuk ibadah hingga memajukan kesejahteraan 
umat.

Fungsi tanah wakaf tersebut sesuai yang tertera dalam 
UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam UU 
tersebut tertera bagaimana cara pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara 
produktif.

Antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, 
penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, 
agrobisnis, pertambangan, perindustrian, 
pembangunan gedung, rumah susun , pasar swalayan, 
sarana kesehatan, dan usaha lainnya yang tidak 
bertentangan dengan syariah.

WAKAF PRODUKTIF YBKB

Aksi & Mobilisasi Jariyah Wakaf YBKB

Jariyah Wakaf YBKB turut serta mendukung Misi 
Badan Wakaf Indonesia dalam rangka mewujudkan 
potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. 
 
Jariyah wakaf YBKB mendorong terciptanya ekosistem 
pertanian yang kuat sebagai modal awal dalam 
mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan. 
Mewujudkan kesehatan dan ketahanan pangan ini 
sejalan dengan proritas pembangunan Indonesia yang 
termaktub ke dalam priorotas ketahanan pangan dan 
penciptaan lapangan kerja.

Pengelolaan Aset Produktif Jariyah Wakaf YBKB 
Untuk Lahan Pertanian

Wakaf Produktif untuk kebutuhan bahan pangan 
yang komprehensif dimulai dari lahan pertanian dan 
kesejahteraan para petaninya untuk pemenuhan 
kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Adapun alasan 
pengelolaan wakaf produktif untuk pembebasan lahan 
pertanian karena:

• Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Upaya 
Wujudkan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 
paling utama. Pemenuhan pangan merupakan bagian 
dari hak azasi yang dijamin dalam Undang-Undang 
(UU) Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai 
komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas.

Dalam UU tersebut, pangan didefinisikan segala sesuatu 
yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 
perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 
bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan 
pangan,bahan baku pangan dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan,pengolahan, dan 
atau pembuatan makanan atau minuman.

Sementara itu, ketahanan pangan sebagai kondisi 
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 
perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 
beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan 
produktif secara berkelanjutan.

• Minimnya Lahan Pertanian Terpadu
Negara kita sesungguhnya memiliki banyak lahan, 
namun tak banyak yang memanfaatkan dengan baik 
dan dikelola secara terpadu sehingga hasilnya pun 
kurang maksimal.

Pertanian di Indonesia masih berorientasi pemenuhan 
kebutuhan jangka pendek. Perubahan paradigma 
pembangunan pertanian dari sistem bertani yang 
cenderung eksploitatif ke arah sistem bertani yang 
ramah lingkungan, berorientasi jangka pendek dan 
jangka panjang merupakan hal yang tidak bisa ditunda 
lagi demi kelangsungan kehidupan maupun kelestarian 
alam di masa yang akan datang.

• Minimnya Edukasi Menjadi Agropreneur
Edukasi mengenai Agropeneur merupakan hal penting 
yang harus diketahui sebelum mengelola lahan. 
Banyak masyarakat yang belum memahami dengan 
baik mengenai Agropreneur, pentingnya konsep 
pertanian maju, mandiri, dan modern. Modern harus 
diperkuat generasi milenial dengan kemampuan 
teknologi informasi serta didukung alat-alat dan mesin 
pertanian kekinian.

• Impian Untuk Green Tourism Untuk Masyarakat
Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan 
yang menawarkan keseluruhan suasana yang 
mencerminkan keaslian pedesaan, dilihat dari segi 
kehidupan sosial dan budayanya, adat-istiadat 
kesehariannya, arsitektur bangunan dan struktur 
tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk 
dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, 
seperti atraksi, makanan minuman, cinderamata, dan 
kebutuhan wisata lainnya.

Pariwisata hijau (green tourism) merupakan salah satu 
bentuk ekowisata yang menitikberatkan pada wisata 
yang berkelanjutan atau artinya tidak mengakibatkan 
kerusakan di lokasi wisata dan cagar budaya yang 
sedang dikunjungi (ramah lingkungan). 

Pengembangan pariwisata hijau diharapkan 
masyarakat menghargai dan mencintai budaya yang 
dimilikinya, demikian juga dengan wisatawan yang 
datang berkunjung untuk mampu menghormati budaya 
lokal masyarakat. Selain itu dengan manfaat ekonomi 
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Pak Arsim & Pak Endi, 2 Petani yang bertugas mengelola lahan pertanian yang 
menjadi bagian dari Tim Tani.

Ada sekitar 15 buruh tani harian saat menanam dan panen di lahan pertanian 
yang dikelola YBKB bersama Tim Tani.

Petak 1

Tugu 
Wakaf

Ka
nd

an
g Sawung

Jalan Utama

Dari Awal Wakaf Produktif untuk Lahan Pertanian di Desa Rawasari, 
Cilebar – Karawang, hasil panennya (60% dari hasil panen) dilaporkan 
ke BWI untuk kegiatan rutin TPQ dan Tahfidz di RBQ (Rumah Belajar 

Qur’an) Alhamdulilah masih sampai sekarang.

Desa Rawasari Cilebar,
Karawang – Jawa barat,

1. Luas 8.000
(Sudah ikrar

wakaf di KUA, 
pengelolaan YBKB 1)

2. Luas 4.250
(Pengelolaan YBKB 2) 

3. Luas 2.500
(Menuju Pengelolaan 

YBKB 3)

1

3

2
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dapat meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk 
mandiri, berdaya dan berhasil guna. 

P E M B E B A S A N L A H A N P E RTA N I A N 
K A R AWA N G

YBKB dengan mobilisasi Jariyah Wakaf berupaya 
mengelola wakaf produktif berupa pembebasan lahan 
di daerah Rawasari, Karawang, Jawa Barat. Dengan 
berwakaf mulai dari 150 Ribu untuk pembebasan 
tiap 1 meter persegi lahan maupun kelipatannya 
untuk dimanfaatkan sebagai lahan terpadu 
guna meningkatkan kesejahteraan pangan dan 
agropreneurship masyarakat sekitar.

Mengakhiri Kelaparan Dengan Program Wakaf 
Produktif Untuk Lahan Pertanian 

Jariyah Wakaf YBKB dengan mobilisasi Jariyah Wakaf 
mengelola dana wakaf 1 meter persegi ini untuk 
mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan 
dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian 
berkelanjutan,  mewujudkan salah satu dari 17 tujuan 
Sustainable Development Goals, yakni SDGs poin 2 
mengakhiri kelaparan.
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Perubahan iklim menjadi masalah serius di dunia, tak terkecuali bagi negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Mitigasi dan 
adaptasi diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan dampak 
perubahan iklim.

Meski negara-negara berkembang berkontribusi besar dalam menyumbang emisi karbon, negara-negara 
berkembang pulalah yang mempunyai potensi besar dalam melawan ancaman perubahan iklim.

Negara-negara berkembang harus mempunyai langkah-langkah mitigasi dan adaptasi dengan atau tanpa 
bantuan negara-negara maju demi masa depan yang bekelanjutan. Solusi mitigasi dan adaptasi harus 
mempertimbangkan konteks lokal, antara lain aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Berdasarkan anggaran karbon global yang ada – jumlah emisi gas rumah kaca yang masih dapat 
dikeluarkan, agar kita masih bisa menahan tingkat pemanasan global di bawah kisaran suhu tertentu – 
sudah semakin menipis.

Proyeksi emisi Indonesia berdasarkan skenario LCDI (Low Cabon Development Index) Moderate dan 
LCDI High pun akan menghabiskan 12-15 persen total anggaran karbon dunia pada tahun 2045. Dari dua 
skenario tersebut, Indonesia diprediksi akan menghabiskan sisa anggaran karbonnya pada tahun 2027.

Peningkatan suhu gobal pun diprediksi dapat naik mencapai 4 derajat Celcius. Emisi Indonesia hanya 
akan turun hingga tahun 2030 dan akan terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2045 (LCDI 
Moderate dan LCDI High).

Menyorot ancaman perubahan iklim di tengah pandemi ini, YBKB mengambil peran serta aktif yang 
berfokus pada aksi peduli lingkungan. Kegiatan penanaman sejuta pohon terus dipantau secara berkala, 
kegiatan pengelolaan sampah, mitigasi banjir di daerah yang rentan, sosialisasi perihal gaya hidup yang 
ramah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat terus digalakkan. YBKB berkomitmen untuk dapat 
terus melanjutkan berbagai program sebagai strategi menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan.
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SEDEKAH OKSIGEN

Dalam sebuah makalah berjudul “Exposure to 
Air Pollution and Covid-19 Mortality in the United 
States” (2020), Xiao Wu dan empat peneliti dari 
Departemen Biostatistik Harvard, T.H. Chan School 
of Public Health memaparkan, pasien covid-19 yang 
tinggal di daerah dengan tingkat polusi udara tinggi, 
ternyata lebih mungkin mengalami kematian.
 
Ketika dunia tengah berjuang untuk menahan laju 
pandemi covid-19, temuan penelitian membuktikan 
bahwa kualitas udara, dan tingkat kematian covid-19 
memiliki hubungan yang erat.
 
Polusi udara menjadi bahaya kesehatan lingkungan 
paling mematikan yang dihadapi manusia. Setiap 
tahun, sebanyak 790 ribu kasus kematian dini di 
Eropa, dan sekitar 8,8 juta kematian dini di seluruh 
dunia (MI, 12/03/2019).
 
Satu temuan penting di AS baru-baru ini menyebut, 
tingginya tingkat kematian terkait covid-19 tidak 
hanya berkorelasi dengan kondisi polusi udara saat 
ini. Tetapi, juga dengan paparan udara buruk yang 
berkepanjangan dari waktu ke waktu. Misalnya, 
mereka yang tinggal di negara bagian AS yang telah 
mengalami polusi udara yang memburuk selama 15 
hingga 20 tahun terakhir, memiliki tingkat kematian 
yang jauh lebih tinggi.
 
Helena Varkkey, dosen senior di University of 
Malaya, Malaysia dalam tulisannya “Air Pollution and 
Covid-19 Mortality: Considerations for Southeast 
Asia” (2020) menginformasikan sebuah laporan 
global tahun 2019, tentang tingkat polusi udara 
tahunan. Dalam laporan tersebut disoroti bahwa 99 
dari 100 kota dengan udara paling tercemar berada 
di Asia. Namun sekarang, ketika Tiongkok dan 
negara-negara lain di Asia Timur mulai perlahan-
lahan keluar dari cengkeraman covid-19, negara-
negara Asia Tenggara malah masih ditimpa banyak 
masalah. Data per 22/09/2021 menyebut, Indonesia 
sebagai peraih peringkat kelima untuk kasus harian 
covid-19 ASEAN di bawah Vietnam, Malaysia, 
Filipina dan Thailand.
 
Belum lagi, menurut laporan Greenpeace, organisasi 
lingkungan global, pada Maret 2019 juga menyebut 
bahwa Jakarta sebagai wilayah yang memiliki 
kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Buruknya 
kualitas udara di Jakarta, tak hanya berasal dari 
peningkatan kendaraan pribadi yang mengaspal di 
jalanan Jakarta. Tapi, juga dari sumber polutan lain, 
semisal industri PLTU yang mengelilingi Jakarta 
dalam radius 100 km. Polusi ini, juga berasal dari 
kantong industri di sekitar Jakarta, seperti Jawa 
Barat dan Banten.
 
Di daerah lain di Indonesia kita juga masih 
mendengar kegagalan pemerintah Indonesia 
dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari 
pembakaran.
 
YBKB menginisiasi program Sedekah Oksigen 
sebagai upaya mendukung pemerintah dalam 

menjaga lingkungan hidup sekaligus upaya nyata 
Penanganan Perubahan Iklim sesuai SDGs poin 13.
 
Program Sedekah Oksigen yaitu gerakan 
“menyumbang oksigen” dengan cara menanam 
1.000 pohon sepanjang tahun 2021 dengan lokasi 
awal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 
Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
 
Penanaman ini merupakan usaha penghijauan 
area lahan gundul guna mencegah terjadinya banjir 
dan longsor serta menjadi upaya dalam menjaga 
kualitas udara, kualitas maupun kuantitas air bersih.
 
Selain melakukan kegiatan penghijauan, YBKB 
turut menyalurkan bantuan paket sembako kepada 
masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak, Sukabumi, Jawa Barat.

SAMPAH BAIK

Paradigma atau pandangan masyarakat yang 
menganggap sampah sebagai barang sisa yang tak 
berguna perlu diubah dan diluruskan.

Sampah jika dikelola dengan baik dan benar, 
sesungguhnya memberi banyak manfaat bagi 
kehidupan. YBKB melalui bidang lingkungan (YES) 
menyebut sampah sebagai “sampah baik” karena 
memiliki nilai sebagai sumber daya yang perlu 
dimanfaatkan.

Salah satu upaya pengelolaan sampah yang 
perlu dikembangkan adalah dengan melibatkan 
peran serta masyarakat untuk bersama-sama 
mengelola sampah secara mandiri dan produktif. 
Sistem ini menekankan kemandirian masyarakat 
dalam mengelola sampah yang dihasilkan dan 
tidak bergantung pada pemerintah, yaitu dengan 
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membiasakan masyarakat untuk memilah sampah.

Kegiatan pemilahan sampah ini harus dilakukan 
sedini mungkin pada sumbernya (di perumahan, 
kawasan komersial, dan lain-lain). Metode ini 
merupakan metode yang paling efektif untuk 
mendapatkan jenis sampah tertentu yang tidak 
terkontaminasi oleh jenis-jenis sampah jenis 
lainnya, sehingga memudahkan untuk proses daur 
ulang.

Di sisi lain, pemilahan sampah di TPA harus dihindari 
karena beberapa alasan antara lain menurunkan nilai 
atau kualitas sampah, membahayakan kesehatan 
manusia (pemulung) dan menyulitkan operasional 
serta perawatan TPA.

Pokok kegiatan dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat untuk mengelola sampah secara 
mandiri dan produktif adalah adanya perubahan 
perilaku dalam menangani sampah, penyediaan 
teknologi tepat guna dan menjaga keberlanjutan 
program pengelolaan sampah.

Mendaur ulang semua sampah dan 
mengembalikannya ke perekonomian masyarakat 
atau ke alam adalah suatu alternatif yang sangat 
menjanjikan, baik bagi terwujudnya lingkungan 
yang bebas dari sampah maupun bagi peningkatan 
perekonomian masyarakat. Daur ulang sampah juga 
akan mengurangi tekanan terhadap sumber daya 
alam, dan dapat meminimalisasi jumlah sampah 
yang ada.

BANK SAMPAH

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan 
pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang 
dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi 
(Pasal 1 Permen LH No. 13 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle 
Melalui Bank Sampah).

Bank Sampah dibentuk dengan Visi terwujudnya 
Bank Sampah yang mandiri untuk membangun 
ekonomi kerakyatan serta lingkungan yang bersih 
dan hijau sehingga tercipta masyarakat yang sehat.
Misi Bank Sampah adalah :

• Mengurangi jumlah timbulan sampah yang 
diangkut ke TPA;

• Mendayagunakan sampah menjadi barang 
bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi 
dan potensi yang produktif dan bermanfaat 
bagi masyarakat;

• Merubah perilaku masyarakat dalam 
pengelolaan sampah secara benar dan ramah 
lingkungan;

• Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
• Menciptakan lapangan pekerjaan;
• Membudayakan ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka mengurangi efek buruk sampah 
plastik, YBKB menginisiasi program “bank sampah.” 
Dalam pelaksanaannya, YBKB mengajak masyarakat 
di sekitar kantor sekretariat YBKB untuk memilah 
sampah plastik harian dan menyalurkannya ke 

booth Sampah Baik untuk kemudian dikelola sehingga 
sampah dapat memiliki nilai manfaat dan masyarakat 
akan mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah 
plastik yang diberikan.

Rangkaian program Bank Sampah :

A. Sosialisasi Pejuang Sampah Baik
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
• Edukasi menjadi Pejuang Sampah Baik
• Pembagian Starter Kit Pejuang Sampah Baik 

(yaitu : Kantong Sampah Baik, Buku Tabungan 
Sang Pejuang, Buku saku menjadi Pejuang 
Sampah Baik)

• Peresmian Booth Pejuang Sampah Baik

Tujuan dibentuknya Bank Sampah adalah mendidik 
dan membudayakan pengurangan sampah di tingkat 
masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi 
dari pelaksanaannya.

Bank Sampah terdiri atas tiga komponen yaitu :
• Penabung, yaitu masyarakat/lembaga/institusi 

penghasil sampah
• Pengelola, yaitu petugas yang melayani tabungan 

sampah 
• Pembeli sampah/rosok/pengepul yaitu 

perseorangan/lembaga yang menjadi mitra bank 
sampah dalam mengelola sampah.

B. Penimbangan Sampah Baik
Kegiatan penimbangan sampah dilaksanakan di 
kantor RW 08 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Berikut Mekanisme Bank Sampah :
• Pemilahan sampah oleh warga
• Penyerahan sampah oleh warga ke bank sampah
• Penimbangan sampah
• Pencatatan (Hasil penjualan sampah yang 

diserahkan oleh warga kemudian dimasukkan ke 
dalam buku tabungan)

SDGs Poin 13
Penanganan Perubahan Iklim
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Program
Lainnya
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Program Lainnya

BANTUAN BAGI PENYINTAS BANJIR 
KALIMANTAN SELATAN

Banjir bandang melanda wilayah Kalimantan 
Selatan di bulan Januari 2021. Debit air yang masuk 
ke Sungai Lulut, Sungai Andai dan Sungai Gardu dari 
sungai induk sungai Martapura begitu tinggi hingga 
genangan di sejumlah titik yang berdekatan dengan 
sungai-sungai tersebut menjad lambat surut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan jumlah 
korban yang terdampak yakni sebanyak 633.732 
jiwa atau 176.278 KK, dengan 24 warga dilaporkan 
meninggal dunia.

Terkait kerugian infrastruktur yang terdampak, 
berdasarkan data BPBD Kalsel sebanyak 1.688.695 
jalan raya dan 128 jembatan terdampak banjir. 
Selain itu, 101.663 rumah dan 1.415 sekolah 
terendam banjir, 840 tempat ibadah dan 125 sarana 
kesehatan juga terdampak banjir.

Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa berikhtiar 
memberikan bantuan kemanusiaan sejak banjir 
bandang melanda pada 14 Januari lalu. YBKB 
mendirikan dapur umum darurat untuk membantu 
memenuhi kebutuhan pangan dan logistik bagi 
para penyintas banjir di Banjarbaru, Kalimantan 
Selatan. 
 
Setiap harinya, lebih dari 60 kg beras diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak 
banjir Kalimantan Selatan. Hampir 1000 porsi 
makanan dan berbagai kebutuhan logistik lainnya 
disediakan relawan kami yang sigap membantu 
para penyintas banjir dalam memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari.
 
YBKB berharap dengan keberadaan dapur umum 
darurat YBKB dapat membantu dan mengurangi 
duka para penyintas banjir serta memudahkan 
mereka dalam menjaga diri agar tetap sehat di 
tengah situasi bencana.

BAHU MEMBAHU PULIHKAN SEMERU

Sabtu, 4 Desember 2021, gunung tertinggi di 
Pulau Jawa, Semeru, yang terletak di Kabupaten 
Lumajang, Jawa Timur, sekitar pukul 15.15 WIB 
mengeluarkan guguran awan panas hingga lahar 
dingin. Akibat erupsi gunung Semeru ratusan 
bangunan rusak, hewan ternak mati akibat terjebak 
abu vulkanik, hingga merenggut nyawa manusia.
Berdasarkan data PosKomando (Posko) 
Penanganan Darurat Bencana Erupsi Semeru, per 
tanggal 25 Desember 2021, tercatat sebanyak 54 
orang meninggal dunia, 8 orang dinyatakan hilang.
Sementara total rumah rusak, baik rusak berat 
maupun ringan mencapai 1.027 unit yang tersebar 
di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro dan 
di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo.

Total warga mengungsi berjumlah 9.417 jiwa yang 
tersebar di 402 titik. Konsentrasi pengungsian 
terpusat di 3 kecamatan, yakni di Pasirian, 
Candipuro dan Pronojiwo. Pengungsian di luar 
Kabupaten Lumajang berada di Kabupaten Malang 
9 titik, Probolinggo 1 titik, Blitar 1 titik dan Jember 
1 titik.
Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) 
menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket 
pangan dan paket kebutuhan kesehatan seperti 
masker, obat-obatan, air mineral, air bersih, selimut, 
alas tidur, dan lain-lain pada 31 Desember 2021 
dan berlanjut hingga awal Januari 2022 dengan 
terus memantau kondisi terkini di lokasi bencana 
agar penyaluran bantuan dapat terlaksana dengan 
aman dan lancar.
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PEMBANGUNAN MUSHOLLA 
AL MUHAJIRIN JAMBI

YBKB melalui program “Renovasi Musholla di 
Pelosok Nusantara” melakukan pembangunan 
(renovasi) Musholla Al Muhajirin, yang berlokasi di 
Desa Sungai Telang Kampung Marigeh Kec. Bathin 
III Ulu Kab. Bungo Prov. Jambi.

Kondisi musholla Al Muhajirin cukup memprihatinkan 
karena bangunannya hanya terbuat dari kayu dan 
bambu yang kondisinya sudah lapuk.  Musholla ini 
sedianya menjadi sarana ibadah bagi setidaknya 130 
kepala keluarga, dan menjadi tempat bersilaturahmi 
warga sekaligus juga sebagai fasilitas bagi adik-
adik untuk belajar mengaji. Sejak mushola ini rusak, 
warga mengalami kesulitan untuk dapat beribadah 
dan berharap agar proses pembangunan dapat 
segera dilaksanakan.

Alhamdulillah berkat dukungan seluruh pihak 
YBKB dapat melaksanakan proses renovasi 
secara bertahap yang dimulai sejak 2021. Semoga 
dengan pembangunan musholla yang layak dapat 
meningkatkan kenyamanan warga dalam beribadah 
dan memberikan dampak positif bagi kehidupan 
masyarakat di sekitar.

PENINGKATAN KAPASITAS RELAWAN

Relawan merupakan sumber daya yang begitu 
berharga. Relawan memiliki peran yang sangat 
penting dalam membantu pemerintah guna 
menjalankan misi pembangunan, terutama dalam 
melakukan pembangunan berkelanjutan. 

Kehadiran relawan di tengah-tengah masyarakat 
begitu penting, mereka adalah fasilitator bagi 
kegiatan pemberdayaan dan pengembangan 
masyarakat.

Bagi yayasan, peran relawan pun begitu berarti. 
Mereka adalah “nyawa’, penggerak program, 
sekaligus pelestari yang akan melanjutkan program 
secara berkesinambungan. 

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap relawan 
menjadi cerminan jati diri yayasan. Agar relawan 
dapat mempunyai motivasi dan berperan secara 
optimal serta berkelanjutan, YBKB berupaya 
meningkatkan kuantitas dan kualitas relawan 
terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan 
pemberdayaan sebagai berikut: 
• Konsolidasi relawan
• Pelatihan Digital Marketing 
• Kepemimpinan dan leadership
• Pelatihan Desain Grafis
• Keilmuan tentang Parenting
• Keilmuan tentang Kepribadian
• Pembinaan Motivasi 
• Pelatihan Story Telling
• Camping Care
• Beasiswa Pendidikan Relawan

Program Lainnya

• Pelatihan Public Speaking
• Pelatihan Mitigasi Bencana

RENOVASI RUMAH TAHFIDZ DINIYYAH
AL AZHAR (QURAN LEARNING CENTRE I I I ) 

JAMBI

Rumah Tahfidz Diniyyah Al Azhar (Quran Learning 
Centre III) Jambi yang berukuran 15 x 25 m² 
mengalami rusak berat akibat terbakar. YBKB 
memberikan bantuan renovasi berupa :
1. Atap 288 m
2. Plafon 288 m
3. Pintu
4. Jendela
5. Keramik
6. Instalasi listrik
7. Cat
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Peta Sebaran Manfaat

Propinsi Jambi
Kabupaten Bungo
9.178 orang

Propinsi Banten
Kabupaten :
Tangerang 6.816 orang
Serang 6.652 orang

Propinsi DKI Jakarta
Kota :
Jakarta Timur 13.958 orang
Jakarta Selatan 10.736 orang
Jakarta Utara 7.739 orang
Jakarta Barat 7.775 orang
Jakarta Pusat 8.459 orang

Propinsi Jawa Barat
Kabupaten :
Ciamis 6.916 orang
Sukabumi 15.858 orang
Bekasi 7.597 orang
Kota :
Bogor 7.741 orang
Depok 7.641 orang
Karawang 7.349 orang

Propinsi Jawa Tengah
Kabupaten Jepara
6.500 orang

Propinsi DI Yogyakarta
Kabupaten :
Sleman 8.459 orang
Kulon Progo 6.970 orang

Propinsi Kalimantan Tengah
Kota Palangkaraya
1.635 orang

Propinsi Kalimantan Selatan
Kota:
Banjarbaru 31.683 orang
Banjarmasin 8.010 orang
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Peta Sebaran Manfaat

Propinsi Jawa Timur
Kabupaten Lumajang
7.324 orang

Propinsi Maluku
Kota Tual
651 orang

YBKB selama tahun 2021 telah 
menyalurkan bantuan kepada 194.736 

penerima manfaat yang tersebar
di 10 Propinsi, 22 Kecamatan.

PETA SEBARAN
MANFAAT
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Langkah Program 2022

PENCAPAIAN
PROGRAM

Penambahan kategori SDGs dengan fokus ke 
poin 13 (Climate Action).

Penambahan jumlah penerima manfaat dengan 
cara perluasan wilayah layanan dan program.

Pembinaan dan pemberdayaan relawan disertai 
peningkatan kapasitas relawan.

Langkah Program 2022
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Relawan

Kesan Relawan

Redi Adha Pratama,
Relawan YBKB

Putri Yolanda,
Relawan YBKB

“Assalamualaikum wr wb, gua Redi, gua salah satu 
relawan di YBKB. Gue bergabung kurang lebih baru 
1 tahun di ybkb, banyak hal yang gue dapetin di 
YBKB, yaitu salah satunya gue bisa belajar tentang 
bagaimana kita bisa saling berbagi dengan orang 
yang ada di sekitar kita, terus lebih peduli lagi sama 
lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama kita 
juga bisa berbagi nih untuk adik-adik kita berbagi 
ilmu tentunya. Nah, untuk itu gue pengen ajak teman-
teman millenial semua untuk kita sama sama ambil 
peran kita, ambil bagian di YBKB tentunya, ok!”

“Halo perkenalkan nama aku Putri, relawan YBKB 
di bidang pendidikan yaitu Rumah Belajar Kita. Aku 
merasa sangat senang karena aku bisa mengajar 
adik-adik dan juga bisa bertemu dengan kakak-kakak 
relawan millenial lainnya. Di sini aku bisa mendapat 
pengaruh yang positif dan juga bisa berbagi ilmu dan 
pengetahuan kepada adik-adik. Ayo ambil peran jadi 
relawan! salam literasi!”
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Penerima Manfaat

Firman, 
Pengamen Kostum Badut

“Karena pandemi, tempat saya bekerja melakukan 
pengurangan karyawan. Saya menjadi korban PHK 
dan harus hijrah dari Bandung ke Jakarta untuk 
mengadu nasib dengan menjadi pengamen kostum 
badut. Saya masih harus membayar sewa kostum 
yang mahal, ditambah biaya kosan di Jakarta yang 
tidak murah. Bantuan dari YBKB bermanfaat sekali 
untuk saya. Terima kasih YBKB telah membantu 
saya mencukupi kebutuhan hidup.’’

“Alhamdulillah untuk rezeki yang Allah berikan 
lewat YBKB. Saat ini saya merasa sangat sulit 
mencari nafkah, terutama saat pandemi. Terima 
kasih YBKB untuk bantuannya, sangat berarti bagi 
saya dan keluarga.”

Sri, 
Pemulung

Kesan Penerima Manfaat



YBKB Laporan Tahunan 2021 41

Mitra Corporate

Kesan Mitra Corporate

Rismeita Fitri Setiyanti,  
Social and Education Dept. Head 

Samudera Indonesia Peduli

“Terima kasih kepada YBKB yang selama 
ini sudah bekerja sama bersama Samudera 
Indonesia Peduli untuk menghadirkan program-
program sosial di masyarakat. Harapan kami 
agar kerja sama ini dapat berlanjut dengan baik 
untuk menghadirkan program-program yang 
lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat luas.” 
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Laporan
Keuangan
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Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan

YAYASAN BANGUN KECERDASAN BANGSA
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per Desember 2021
K E T E R A N G A N J U M L A H

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Persediaan
Sewa Dibayar Dimuka

Total 

ASET TETAP
Tanah
Inventaris Kantor
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
Kendaraan
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Gedung Kantor
Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor

Total

TOTAL ASET

LIABILITAS DAN ASET BERSIH

LIABILITAS
Pembiayaan Kendaraan
Pembiayaan Kantor
Pembiayaan Lainnya

Total

SALDO DANA
Zakat
Infak/sedekah
Amil

Total 

TOTAL LIABILITAS DAN ASET 

Rp. 775,908,908

Rp. 9,676,572,877

Rp. 11,452,481,785

Rp. 10,452,481,785

Rp.   60.743.525 

Rp. 11,452,481,785

Rp. 696,296,408
Rp. 14,612,500
Rp. 65,000,000

Rp. 562,575,000
Rp. 348,976,070
Rp. -87,244,018
Rp. 2,345,446,656
Rp. -293,180,832
Rp. 8,500,000,000
Rp. -1,700,000,000

Rp. 835,092,480
Rp. 1,916,575,000
Rp.  7,700,814,305 

 Rp.  3.821.076 
 Rp.         56.922.449 
 Rp.         28.754.789  

N O M I N A L

YAYASAN BANGUN KECERDASAN BANGSA
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT

K E T E R A N G A N T O T A L

PENERIMAAN 
 Penerimaan Zakat Mal
 Penerimaan Zakat Fitrah
 Jumlah Penerimaan Dana Zakat
 
PENYALURAN 
 Penyaluran Zakat - Fakir Miskin
 Penyaluran Zakat - Amil
 Penyaluran Zakat - Fisabilillah
 Jumlah Penyaluran Dana Zakat
 
Surplus (Defisit)

 
Rp. 1.767.247.765 
Rp.            143.290.359 
Rp.      1.910.538.124 

Rp.     1.108.112.112 
Rp.       229.264.575 
Rp.     569.340.361 
Rp.   1.906.717.048 

Rp.        3.821.076 

Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)



44 YBKB Laporan Tahunan 2021

Laporan Keuangan

YAYASAN BANGUN KECERDASAN BANGSA
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK

K E T E R A N G A N T O T A L

PENERIMAAN 
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat

Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat

Penerimaan Infak Umum

Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah 

PENYALURAN 
Penyaluran Infak Terikat

Penyaluran Infak Terikat - Kemanusiaan
Penyaluran Infak Terikat - Pendidikan
Penyaluran Infak Terikat - Lingkungan
Penyaluran Infak Terikat - pemberdayaan Ekonomi

Penyaluran Infak Tidak Terikat
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Ekonomi
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Kemanusiaan
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Pendidikan
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Lingkungan
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Kesehatan
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Pemberdayaan Komunitas
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Amil

Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Surplus (Defisit)

 

Rp.  954.336.700 

Rp.             34.339.731.464 

Rp. 35.294.068.164  

Rp. 112.767.500 
Rp. 548.030.000 
Rp. 199.970.000 
Rp. 49.575.000

Rp.  1.471.405.824 
Rp. 12.443.876.756 
Rp. 4.396.254.393 
Rp. 1.193.376.607 
Rp. 3.055.871.894 
Rp. 3.524.482.189 
Rp. 8.241.535.551

Rp. 35.237.145.715

Rp. 56.922.449

Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

YAYASAN BANGUN KECERDASAN BANGSA
LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL

K E T E R A N G A N T O T A L

PENERIMAAN 
 Bagian Amil dari Dana Zakat
 Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah
 Jumlah Penerimaan Dana Amil
 
PENYALURAN 
 Beban Administrasi dan Umum
 Beban Penghimpunan / Penyaluran
 Beban Penyusutan
 Jumlah Penggunaan Dana Amil
 
Surplus (Defisit)

 
Rp.  229.264.575  
Rp.             8.241.535.551  
Rp.       8.470.800.126  

Rp.      4.136.602.215 
Rp.        3.883.340.855 
Rp.      422.102.267  
Rp.    8.442.045.337  

Rp.         28.754.789 

Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)
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Terima Kasih Atas
Dukungan Anda

Terima Kasih
Atas Dukungan Anda
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Dukungan Media
Dukungan Media
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Dukungan Media

Kolaborasi Kebaikan
Kerja sama dengan Shopee
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Lembar Pengesahan

Lembar Pengesahan
Perubahan selalu ada dalam setiap saat. Yang akan 
bertahan adalah yang mampu beradaptasi dengan 
perubahan yang terjadi.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah 
SWT, kami selaku Pengurus menyampaikan Laporan 
Tahun 2021 kepada Pembina, Pengawas dan segenap 
stakeholders.

Terima kasih atas segenap kepercayaan dan sinergi 
berbagai pihak yang telah berpartisipasi melalui program-
program kami.

Semoga Indonesia semakin baik, damai dan menjadi 
bangsa yang penuh kasih untuk kita yang bernaung di 
dalamnya.  

 Jakarta, Januari 2022
Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa

 

 
Putra Aditya Hidayat, S.H. 

Ketua Umum                           
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Tim Annual Report

Tim Annual Report

Ketua : Yandi Leksmana

Penyusun Konten : Dyna Irmayanti

Editor : Dinda Sulistyowati

Desainer : Eviar Lika
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“We can’t be in survival mode. 
We have to be in growth mode”

Kita tidak bisa berada dalam 
mode bertahan. Kita harus 

berada di mode pertumbuhan.

- Jeff Bezos -
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ybkb.or. id


