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2022 adalah tahun di saat sebagian besar masyarakat dunia mulai bangkit 
dari COVID-19 dan memupuk harapan yang lebih tinggi. Saat seharusnya 
kita bersemangat untuk membangun kembali dengan lebih baik dan lebih 
cepat. Namun hingga tahun berakhir, muncul keraguan, kekecewaan, dan 
ketakutan seiring dengan lonjakan inflasi, penurunan komitmen terhadap 
perubahan iklim, serta potensi perang yang seolah semakin dekat.

Tahun 2022 telah memberikan kita sebuah pelajaran penting, kita boleh 
saja berencana dan memprediksi sesuatu, tapi sejarah telah membuktikan 
bahwa perubahan di dunia tidak seperti garis yang linier ataupun pola 
yang ditentukan. Meskipun menantang, semua hal itu dapat diatasi 
selama kita memiliki kerendahan hati, keberanian, dan kemauan untuk  
bekerja sama dalam mencapai tujuan besar.

Terlepas dari segala ketidakpastian, kemunduran, dan keraguan yang 
terjadi sepanjang tahun, tak bisa dipungkiri bahwa 2022 adalah tahun 
yang mendorong kemajuan kita bersama. Dengan menanam benih 
untuk cara berpikir yang baru, mematahkan individualisme, dan 
menemukan titik persamaan, kami mulai merancang masa depan 
yang kami dambakan, dan meningkatkan skala dari dampak 
yang kami ciptakan untuk perubahan jangka panjang.

Perjalanan kami dalam mendorong kemajuan pada 2022 dimulai 
dari fokus kami dalam mengembangkan kolaborasi yang bermakna 
di rumah kami bernaung. Grup GoTo baru saja terbentuk, dan kami 
meluangkan waktu untuk belajar satu sama lain, menyatukan sumber 
daya, dan memanfaatkan kekuatan kami untuk memberikan dampak 
yang lebih berkelanjutan.

Berkembang 
di Dunia yang 
Terus Berubah

Pesan dari Ketua Yayasan

“Berkumpul 
bersama adalah 
sebuah awal; 
tetap terus 
bersama adalah 
sebuah kemajuan; 
bekerja bersama 
adalah sebuah 
kesuksesan.”
–Edward Everett Hale
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Secara eksternal, kami mengumpulkan dan menghubungkan ribuan 
Changemakers di seluruh Indonesia, terutama mereka yang memberi 
perhatian terhadap masalah nyata di lapangan dan berkomitmen 
untuk membawa perubahan.

Untuk mewujudkan lingkungan bebas sampah dan menyediakan akses 
ke air minum yang layak, kami menghubungkan dan membaurkan 
kekuatan, serta mengembangkan solusi berbasis komunitas dan 
teknologi. Kami juga melipatgandakan upaya kami untuk membantu 
Indonesia menjadi negara berkekuatan ekonomi digital melalui 
pembentukan talenta yang siap melayani dan berkontribusi untuk negeri.

Terakhir, kami juga mendorong lebih banyak komunitas untuk terus 
berkembang dengan memastikan mereka memiliki akses ke kebutuhan 
digital dan peralatan kesehatan yang memadai.

Saat kami melihat kembali apa yang kami capai sepanjang 2022 dan 
memandang tahun-tahun mendatang, kami terus bertanya pada diri 
sendiri: Bagaimana kami dapat membantu masyarakat dan alam ini untuk 
terus tumbuh di tengah krisis eksistensial dan dunia yang terus berubah?

Jawabannya ada di kolaborasi yang erat antara kami dengan Anda; para 
ahli dan pendukung dari lintas sektor yang tak kenal lelah. Anda telah 
menjadi landasan untuk setiap kemajuan yang kami ciptakan. Tentunya 
hal ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami.

Memasuki tahun 2023, kami berharap kolaborasi ini terus berkembang 
dan bisa melibatkan lebih banyak para pembuat dampak di tingkat global, 
sehingga mampu memicu terciptanya innovation ecosystem yang dapat 
mengakselerasi kemajuan kita menuju masyarakat dan lingkungan yang 
lebih lestari.

Sebagai penutup, dengan senang hati saya ingin berbagi cerita kita 
bersama melalui Laporan Dampak - Yayasan Anak Bangsa Bisa 2022. 
Laporan ini adalah salah satu cara kami menunjukkan bagaimana 
kolaborasi bisa membawa dampak besar dalam mengatasi tantangan 
yang sistemik dan kompleks, serta menciptakan kemajuan yang lebih 
bermakna. Kepada semua mitra kami, saya ingin menyampaikan terima 
kasih sebesar-besarnya. Saya berharap kita dapat mewujudkan masa 
depan yang berkelanjutan bersama-sama.

–Monica Oudang

“Kemajuan bersama 
sangat mungkin 
diwujudkan selama 
kita memiliki
kerendahan hati, 
keberanian, dan 
keinginan untuk 
bekerja sama.”
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Kami Mengakselerasi 
Kemajuan Menuju Dampak 
yang Berkelanjutan
Kami mendukung setiap langkah Changemakers 
dalam mencapai perubahan berkelanjutan.
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Kami percaya bahwa mendesain 
untuk skala yang besar adalah 

sebuah langkah dalam menciptakan 
dampak berkelanjutan

Solusi sementara dan upaya yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan cukup 
untuk menghasilkan perubahan jangka panjang. Tahun 2022 memberikan 
pelajaran utama akan pentingnya prinsip kami dalam menciptakan model untuk 
memperbesar skala dari solusi dan dampak yang berkelanjutan.

Dalam mengakselerasi kemajuan, kami menerapkan 
tiga prinsip di seluruh ekosistem:

Semangat 
Berkolaborasi

Perubahan 
Paradigma

Teknologi 
& Inovasi

Sebagai cara dalam 
merancang solusi 
berkelanjutan dengan 
melibatkan para pemangku 
kepentingan lintas sektor 

Sebagai kunci dalam 
membangun Changemakers 
dan ekosistem yang tangguh 
serta inovatif

Sebagai jembatan dalam 
meningkatkan solusi 
untuk dampak yang 
berjangka panjang
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Fokus kami

Sebagai bagian dari Grup GoTo, 
YABB juga bekerja sama dengan ekosistem 
GoTo untuk mendukung pembangunan 
bangsa, menghasilkan dampak berkelanjutan, 
dan merespons kebutuhan masyarakat.

Ketangguhan 
terhadap Iklim

Talenta yang 
Siap Menghadapi 
Masa Depan

Aktivasi 
Komunitas

Menjadi katalis bersama dengan 
Changemakers, menciptakan solusi 
berbasis teknologi untuk mengatasi 
masalah sampah, air bersih, serta 
kerentanan sosial-ekonomi.

Mempercepat transformasi digital 
dengan mendobrak berbagai 
hambatan untuk berpartisipasi 
di dalam ekonomi digital.

Memungkinkan lebih banyak komunitas untuk 
mendapatkan akses ke kebutuhan digital dan 
peralatan kesehatan yang memadai.
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Kemajuan Kami di 2022

Gelombang pertama dari Catalyst Changemakers Lab mencapai 
puncaknya dengan sembilan organisasi Changemakers yang bersatu 
untuk membentuk tiga tim penerima dana hibah.

Setiap tim membuat prototipe solusi inovatif di tiga kota berbeda yang 
berfokus untuk mengatasi masalah terkait sampah, perbaikan akses air 
bersih, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana alam.

Dengan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan dan mitra, 
berikut adalah kemajuan utama kami di sepanjang tahun 2022:

Catalyst Changemakers

Transformasi Pulau Pasaran 
dengan potensi pengurangan 
sampah hingga

29 ton 20% >100

Bandar Lampung Semarang Makassar
Membuat prototipe solusi 
zero run-off dengan potensi 
pengurangan waktu surut 
genangan air hingga

Menciptakan solusi  
penyediaan air bersih 
di Kelurahan Tallo yang 
diawali dari

keluarga

Temukan lebih banyak info tentang Catalyst Changemakers di hlm. 10
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Memperluas jangkauan literasi 
digital untuk masyarakat yang 
kurang terpapar.

Meningkatkan kapasitas oksigen 
dengan membangun pabrik 
oksigen mini.

BersamaCERDAS

telah mendapatkan akses ke perangkat 
pembelajaran digital yang lebih layak

>5.700 

45

anak dan 
remaja

rumah sakit 
di seluruh Indonesia

Rumah Oksigen Gotong Royong

Temukan lebih banyak info tentang BersamaCERDAS di hlm. 21

Temukan lebih banyak info tentang 
Rumah Oksigen Gotong Royong di hlm. 22

Mengembangkan talenta teknologi siap terjun 
ke industri di seluruh Indonesia melalui program 
pengembangan talenta yang lengkap.

Generasi GIGIH

sudah dibekali kompetensi
sejak program berjalan

Terjadi peningkatan 7% 
dari tahun sebelumnya, 
menginspirasi lebih banyak 
inklusivitas di industri

>2.000 37%
talenta teknologi 
digital siap kerja

peserta adalah wanita

Temukan lebih banyak info tentang Generasi GIGIH di hlm. 17
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Inisiatif Unggulan Kami di 2022

Inisiatif yang menyatukan para 
Changemakers di seluruh Indonesia untuk 
berkolaborasi, berbagi wawasan, dan 
saling menginspirasi dalam menciptakan 
masyarakat yang lebih berkelanjutan.

telah terjangkau dan terinspirasi untuk menjadi Changemakers 
baru melalui serangkaian event, aktivitas media sosial, dan 
publikasi media

telah bersatu dalam sebuah studi 
kolaboratif dan bergabung dengan 
gerakan yang sedang dilakukan

1.500 
Changemakers

3,5 Juta 
individu

Changemaker Nusantara

Temukan lebih banyak info tentang Changemakers Nusantara di hlm. 25

Bhinneka Lab

Studi perdana Bhinneka Lab (think tank YABB) dalam mengumpulkan 
lebih dari 200 Changemakers yang berpengalaman di Indonesia 
untuk berbagi pelajaran hidup agar Changemakers di masa depan 
dapat menyusun rencana yang lebih baik dalam menciptakan dan 
mengembangkan dampak.

Memupuk keyakinan 
bahwa mereka dapat 

menginspirasi orang lain

Menguasai cara 
pemecahan masalah 

yang mengakar

Mengubah tantangan 
menjadi peluang untuk 
menciptakan dampak

Temukan lebih banyak info tentang Bhinneka Lab di hlm. 27

Penemuan awal studi ini meliputi beberapa kualitas yang 
dimiliki oleh para Changemakers seperti:
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Inisiatif Kami 
di 2022
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Menguatkan upaya 
kolektif untuk 
mendobrak batasan 
dalam menyelesaikan 
isu sampah dan air 
di Indonesia

Pada tahun 2022, kami telah mengatasi empat 
permasalahan permasalahan terkait akses air bersih

Banyak kota di Indonesia masih menghadapi 
kesulitan dalam mengakses air bersih dan rentan 
terhadap bencana alam. YABB terpanggil untuk 
menangani masalah ini melalui kolaborasi bersama 
para Changemakers dan inovasi yang dikembangkan 
melalui Catalyst Changemakers Ecosystem.

Setelah bergabung 
dengan program CCL, 
saya menyadari bahwa 
sebuah program bisa 
dianggap sukses apabila 
program tersebut 
dimulai dari masyarakat, 
melibatkan masyarakat, 
dan mendatangkan 
hasil baik untuk 
masyarakat tersebut.

Duhitta 
Hayyuardhini

TERRA WATER

Meningkatkan 
suplai dan akses 
air bersih

Meningkatkan 
ketahanan masyarakat 
menghadapi bencana 
hidrometeorologi

Meningkatkan 
efisiensi 
penggunaan air

Mengurangi 
limbah dalam 
pencemaran air

10
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Salah satu tantangan dalam menciptakan dampak yang signifikan 
bukan hanya tentang memiliki sumber daya dan komunitas untuk 
menangani masalah tersebut, melainkan bagaimana menghubungkan 
dan mengoordinasikan mereka secara efektif untuk berkolaborasi 
dan mencapai tujuan bersama. Link Up bertujuan untuk mengatasi 
tantangan ini dengan membangun ekosistem Changemakers yang 
terdiri dari perusahaan rintisan (start-up) hingga organisasi non-profit 
dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu untuk memfasilitasi 
pembelajaran yang lebih dalam dan pengembangan solusi yang lebih 
efektif untuk permasalahan sampah, air, dan bencana di Indonesia.

Link Up
Ekosistem Changemakers Terintegrasi

pembelajaran

40 jam
Changemakers 

menyatakan telah 
memiliki growth mindset

94%
sesi lokakarya

>20

Cara Kami Bersatu

Sync Up
Laboratorium Multisektor

Cara Kami Berbaur

Para Changemakers dipertemukan untuk berkolaborasi dalam 
menciptakan solusi berbasis ekosistem melalui berbagai sesi 
di Laboratorium Multisektor. Mereka tidak difokuskan kepada 
pengumpulan dana untuk proyek individu, melainkan menciptakan 
kolaborasi yang lebih bermakna untuk meningkatkan dan memperkaya 
dampak. Koneksi antara Changemakers juga terus terpupuk dan 
terpelihara meskipun sesi Laboratorium Multisektor berakhir.

koneksi terjalin dari 
200 komunitas & organisasi

>100

Setelah mengikuti program CCL, saya jadi lebih terbuka untuk berkolaborasi 
dengan komunitas dan organisasi lain. Sebelumnya, saya menganggap 
peserta lain sebagai calon pesaing. Sekarang, saya mengerti bahwa 
kolaborasi bersama adalah cara terbaik untuk maju dan berkembang.

Chitra Dewi Rasyid CELEBES GREEN PROJECT
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Scale Up
Kolaborasi Untuk Memperluas Dampak Nyata

Cara Kami Berkembang

Scale Up merupakan fase terakhir yang juga puncak dari program sebelumnya, di mana para 
Changemakers menerapkan ide proyek percontohan mereka dan mewujudkannya di kota atau lokasi 
tertentu. Dengan memanfaatkan konsep yang telah dikembangkan pada fase sebelumnya, para 
Changemakers  memadukan keahlian mereka dan mengimplementasi solusi untuk memperluas dampak.

Semarang MakassarBandar Lampung

33 Changemakers 
dengan latar 
belakang berbeda

3 grup dipilih berdasarkan ragam keahlian mereka 
untuk menjalankan proyek percontohan

Membentuk 11 grup dengan 
tujuan mengembangkan 
inovasi & solusi untuk 
tiga kota berbeda

Yayasan Anak Bangsa Bisa — Laporan Dampak 2022 12
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35%
rumah tangga 
tidak lagi 
membuang 
sampahnya 
ke alam

sampah rumah 
tangga berkurang

>19 ton
sampah rumah 
tangga yang 
didaur ulang

>29 ton

SOLUTION

Gajahlah Kebersihan merupakan 
organisasi yang aktif sejak 2017. 
Fokus utama mereka adalah 
pengelolaan sampah laut, 
pemberdayaan masyarakat pesisir 
dan perkotaan melalui pendidikan, 
seminar, pelatihan, dan kampanye 
media sosial. Hingga saat ini 
mereka telah mengedukasi lebih 
dari 30.500 orang.

Angkuts adalah layanan 
pengangkutan sampah berbasis 
digital yang bertujuan untuk 
mengurangi kebiasaan membuang 
sampah sembarangan. 
Didirikan oleh pengusaha muda, 
Angkuts mengintegrasikan mitra 
pengemudi yang dipekerjakan 
dari masyarakat setempat untuk 
mendapatkan penghasilan 
tambahan dari penjemputan 
dan pengelolaan sampah.

Askara Cendekia adalah lembaga 
penelitian nirlaba yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran 
dan pengetahuan masyarakat 
tentang masalah sosial, ekonomi, 
kesehatan, dan lingkungan 
melalui program dan inisiatif 
yang didukung data berbasis 
pengetahuan dan pemahaman 
tentang isu-isu penting.

Pulau Pasaran adalah sentra ikan asin 
dan ikan teri di wilayah Teluk Betung. 
Namun, pulau ini memiliki tantangan 
dalam pengelolaan sampah karena 
lokasinya yang berada di muara 
beberapa sungai. Lebih dari 90% 
masyarakat bahkan membuang
sampah rumah tangga ke alam 
setiap hari.

TANTANGAN SOLUSI

TARGET DAMPAK

Pendidikan tentang 
lingkungan yang 
terintegrasi

Pengangkutan 
sampah berbasis 
digital

Rumah daur ulang 
sampah pertama 
di Pulau Pasaran

Diluncurkan pada September 2022

Pasaran Wawai: Mengurangi pencemaran lingkungan 
Pulau Pasaran melalui transformasi pengelolaan sampah

Bandar Lampung - Mengurangi Sampah di Perairan

Kenali Changemakers kami dari Lampung

Sumber foto: gantanews.co
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rumah tangga 
mengurangi kerugian 
yang terjadi 
karena banjir

keluarga 
meningkatkan 
pemahaman mereka 
tentang zero run-off

20%
pengurangan 
waktu surut banjir

70% 120

SOLUTIONKelurahan Meteseh teridentifikasi 
sebagai salah satu daerah yang 
paling rawan banjir. Hal ini kerap 
mengakibatkan kerugian sosial 
ekonomi yang signifikan bagi ratusan 
orang. Meskipun banyak upaya untuk 
mengatasi kerentanan, penyebab 
utama masalah ini ternyata berasal 
dari faktor manusia.

PROBLEM

TARGET IMPACT

Teknologi terintegrasi antara PoreBlock dan 
sumur resapan untuk mengurangi limpasan 
air dan membangun cadangan air tanah.

Edukasi teknologi zero run-off untuk 
mencegah bencana hidrometeorologi 
dengan menggalakkan partisipasi dan 
rasa kepemilikan masyarakat terhadap 
solusi untuk terus melanjutkan dan 
mereplikasi inovasi.

Diluncurkan pada Oktober 2022Semarang - Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap 
Bencana Hidrometeorologi

Semarang Berdaya: Mengonversikan banjir menjadi cadangan 
air tanah dengan menerapkan teknologi terintegrasi

Sumber foto: jateng.tribunnews.com

ReservoAir adalah hasil merger dua usaha rintisan yang terjadi berkat 
Catalyst Changemakers Lab,, yaitu: Prom Lab (PoreBlock) dan 
Solusibanjir.id. ReservoAir dibentuk atas kesadaran bahwa satu solusi 
saja tak akan cukup untuk menyelesaikan masalah banjir, apalagi 
dengan kurangnya data yang valid dan terintegrasi. Oleh karena itu, 
mereka berusaha untuk membangun solusi yang lebih komprehensif 
dan terintegrasi dengan menggabungkan teknologi penyerapan air 
di permukaan dan sumur resapan di bawah tanah.

Liberates Creative Colony adalah ruang 
kolektif yang memfasilitasi berbagai 
kegiatan kreatif sejak 2011. Tim di Liberates 
Creative Colony didedikasikan untuk 
pembelajaran berkelanjutan, berkontribusi 
dalam ide, serta memperluas jaringan 
mereka untuk mengatasi tantangan 
yang berhubungan dengan air.

Temui Changemakers kami dari Semarang

TANTANGAN SOLUSI

TARGET DAMPAK
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Diluncurkan pada November 2022Makassar - Memperbaiki Akses dan Suplai Air Bersih

Makassar Je‘ne Tallasa: Akses air bersih yang lebih baik untuk 
masyarakat yang lebih sehat

Kopernik adalah organisasi 
penelitian dan pengembangan 
yang berfokus pada lingkungan. 
Mereka kerap mengadakan 
kolaborasi eksperimental 
untuk mengidentifikasi solusi 
paling efektif demi mencapai 
pembangunan berkelanjutan 
dan kesejahteraan sosial.

Celebes Green Project 
merupakan inisiatif yang 
menyatukan masyarakat dan 
pemangku kepentingan untuk 
meningkatkan akses air bersih 
melalui peningkatan kesadaran, 
sosialisasi, dan inovasi.

Terra Water Indonesia adalah 
perusahaan sosial pertama yang 
mengembangkan teknologi filter 
air keramik yang menjadikan air 
minum lebih mudah diakses oleh 
masyarakat marjinal. 

Teknologi 
pemanenan air hujan 
Tametotto dalam 
radius 100 meter dari 
pemukiman

Pengembangan 
teknologi filtrasi 
air dengan 
pemanfaatan pot 
Terra Water

Edukasi dan 
kampanye tentang 
sanitasi air

SOLUTION
Minimnya akses terhadap sistem 
penyediaan air bersih mengakibatkan 
krisis air bersih berkepanjangan pada 
beberapa kecamatan di Makassar. Krisis 
ini tidak hanya mengancam kesehatan 
masyarakat, tetapi juga berdampak 
buruk terhadap produktivitas 
masyarakat setempat. Untuk mengakses 
air bersih, warga bahkan terpaksa 
membeli air dari depot air yang berjarak 
jauh dan berbiaya tinggi.

PROBLEM

TARGET IMPACT

rumah tangga 
mendapatkan 
air bersih dan 
layak minum

>100
sekolah terlibat dan 
mendapat akses air 
minum bersih

37
keluarga 
meningkatkan 
kesadaran 
pengolahan & 
penghematan air

75%

Temui Changemakers kami dari Makassar

TANTANGAN SOLUSI

TARGET DAMPAK
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Dahlia, seorang ibu rumah tangga di Pulau Pasaran 
di Bandar Lampung, membuktikan bahwa sampah 
yang menumpuk di sekitar rumahnya bisa menjadi 
tambahan uang bulanan. Terlepas dari 98,5% 
penduduk masih menjalankan kebiasaan buang 
sampah yang mencemari daratan dan perairan, 
dengan bermodalkan kreativitas, Dahlia mampu 
mengubah sampah plastik rumah tangga menjadi 
barang kerajinan. Namun, ia masih tidak yakin 
apakah tindakan ini mampu mengatasi masalah 
sampah di pulau tersebut.

Hadirnya para changemakers dari Catalyst 
Changemakers Lab (CCL) akhirnya menjawab 
keresahan dirinya. Setelah mendapatkan edukasi, 
ia dan ibu-ibu lainnya mempraktekkan inovasi untuk 
mendaur ulang sampah organik menjadi eco-enzyme 
yang kaya akan manfaat, mulai dari mencuci baju 
sampai menghilangkan flek di wajah. Inovasi yang 
membantu menghemat pengeluaran ini pun menjadi 
pembuka jalan bagi Dahlia untuk berupaya lebih kuat.

Bersama dengan 16 ibu lainnya, Dahlia bergabung 
dalam kelompok “Kartini Pasaran”. Misi mereka 
adalah memanfaatkan kekuatan para ibu untuk 
merangkul dan mengedukasi masyarakat agar bisa 
mengurangi dan memilah sampah dari rumah. Hal ini 
memudahkan sampah untuk diangkut oleh platform 
penjemputan sampah berbasis digital, dan kemudian 
diolah menjadi produk bernilai ekonomi di RINDU 
(Rumah Inovasi Daur Ulang), hasil kolaborasi antara 
changemakers dan YABB.

Dahlia sekarang penuh harapan untuk mewujudkan 
pulau yang sehat dan sejahtera. Ia semakin terinspirasi 
dari semangat para changemakers dalam mengubah 
perilaku warga Pasaran untuk mengelola sampah.

Dahlia
KOMUNITAS LOKAL DARI PULAU PASARAN

Mengubah sampah jadi berkah:

Dahlia Menggerakkan 
Komunitas Daur Ulang
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Menjangkau lebih jauh 
dan lebih luas: Melebarkan 
komitmen kami terhadap 
generasi muda Indonesia 
yang siap hadapi tantangan 
masa depan
Menyadari pentingnya keberagaman dalam 
industri teknologi dan meningkatnya permintaan 
akan tenaga kerja yang terampil, YABB 
berkomitmen untuk mendukung inklusivitas 
dengan menciptakan akses dan peluang bagi 
individu yang berasal dari universitas di luar 
universitas ternama untuk berpartisipasi dalam 
industri teknologi di Indonesia sebagai Generasi 
GIGIH. Kami berusaha untuk memberdayakan 
para individu ini demi mengembangkan 
keterampilan dan membantu mereka 
mencapai potensi terbaik di dalam 
industri teknologi.
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Meningkat 7% dari tahun lalu

Membuka kesempatan untuk 
memperluas wawasan para siswa

37%
peserta perempuan

54% dari7 10
mahasiswa berasal 
dari luar universitas 
ternama

siswa berasal dari latar 
belakang non-IT
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Generasi GIGIH adalah program komprehensif pengembangan talenta selama 
enam bulan yang berfokus pada keterampilan keterampilan teknis, soft-skill, 
kesiapan karier, dan bahasa Inggris yang ditujukan bagi talenta teknologi di Indonesia.

Program ini dirancang oleh para pakar industri untuk memenuhi kebutuhan talenta bidang teknologi berkompeten yang 
terus meningkat di negara ini. Aktivitas yang dilakukan mencakup pembelajaran jarak jauh, pengalaman kerja di dunia 
nyata melalui proyek capstone, hingga kesempatan magang di mitra industri sebagai front-end, back-end engineer, 
dan data analyst. Dengan program yang holistik ini, upaya kolektif kami menghasilkan talenta-talenta siap kerja.

Perpaduan antara pengalaman di kelas 
dan di dunia nyata untuk menghasilkan 
talenta bidang teknologi Indonesia 
yang siap terjun ke industri.

Penyaringan dan seleksi kompetitif

Metodologi program yang dinamis untuk 
menghasilkan talenta adaptif
Pelaksanaan program untuk Generasi GIGIH angkatan 2.0 
diadaptasi untuk merespon perubahan kebutuhan industri yang 
dinamis. Modul mandiri disesuaikan dengan bootcamp dan 
sesi pengalaman kerja di dunia nyata lebih lanjut sementara 
interaksi peserta ditingkatkan melalui interaktivitas platform 
pembelajaran sosial.

>1.100 

3,7/4 >1 juta
peringkat kepuasan siswa

Mahasiswa dipilih dari >9.000 pelamar 
di seluruh Indonesia.

jam proses pembelajaran

Keterampilan 
teknis 

Soft-skill Bahasa 
Inggris
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Vincent Gunawan

Claudia Salim

MAHASISWA

MENTOR

Bergabung dengan Generasi 
GIGIH adalah keputusan 

terbaik saya. Sembari 
memperoleh hard skill 

yang saya butuhkan, saya 
mampu membangun mental 

konstruktif untuk menjadi 
lebih produktif dan aktif 
dalam belajar. Ini adalah 

program yang sangat baik!

Saya pikir sangat bagus 
karena sekarang kita 

sudah punya perwakilan 
dari berbagai daerah. Saya 
senang kalau ini bisa terus 

berlanjut ke depannya, 
tentunya dengan pendidikan 

yang makin terarah.

Cara Kami Memilih

Cara Kami Terlibat

UNIVERSITAS GADJAH MADA
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M. Ilham Syaputra
MAHASISWA UNIVERSITAS  JAMBI MITRA

Generasi GIGIH membantu 
saya tak hanya dalam 
mengembangkan keterampilan 
teknis, tetapi juga memberikan 
solusi nyata untuk masalah 
saat mengerjakan proyek yang 
menantang dalam fase 
magang saya.
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Sebagai pelopor Fintech Lending di Indonesia, kami selalu 
membutuhkan lebih banyak talenta teknologi seiring dengan 
perkembangan bisnis perusahaan kami. Kami mengapresiasi 
YABB yang telah menginisiasi program ini. Talenta Generasi 
GIGIH telah berkontribusi membawa perubahan bagi UMKM 
yang menjadi pelanggan platform kami. Ini adalah bukti 
keberhasilan pelatihan kompetensi, tak hanya untuk teknis 
back-end dan front-end engineer tetapi juga menunjukkan 
kreativitas dan kemampuan mereka untuk beradaptasi 
dengan cepat.

Raden Ariyo Putro
INVESTREE'S CHIEF HUMAN CAPITAL OFFICER

Cara Kami Bertumbuh

3 bulan pengalaman di dunia industri
Setelah menyelesaikan bootcamp dan menerima pelatihan 
keterampilan teknis maupun non teknis serta adaptasi dengan 
standar kerja industri, para peserta akan dibagi menjadi dua grup: 
magang atau proyek capstone.

Kesempatan untuk mendapatkan 
pengalaman di dunia kerja 
dan menerapkan pengetahuan 
yang diperoleh untuk 
membangun portofolio.

Peluang dalam menciptakan 
solusi yang berdampak untuk 
masalah nyata dan menerapkan 
pengetahuan yang didapat untuk 
mengembangkan portofolio.

Magang

Proyek Capstone174 28 >220
Proyek 
Capstone

mitra industri,  
86% di antaranya 
berniat untuk 
bermitra lagi

instruktur, mentor, 
dan asisten kelas
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Gabril Hozzana, seorang Data Analyst lulusan 
angkatan 2.0 dari program Generasi GIGIH, 
telah terdorong untuk menekuni bidang IT 
sejak kecil karena terinspirasi dari mendiang 
ayahnya. Terlepas dari tantangan yang 
sebagai anak tertua dan menjadi pengasuh 
keluarganya, Gabril tak pernah mundur 
dari mimpinya.

Setelah dua bulan menjalani mentoring dan 
pelatihan khusus, ambisi Gabril akhirnya 
terwujud ketika ia ditawari posisi purnawaktu 
di Gojek sebagai Data Warehouse Engineer. 
Program fast-track Generasi GIGIH 
memungkinkan Gabril mencapai tujuannya 
dan dengan mewujudkan mimpinya, dan 
ini menjadikannya sebagai sumber inspirasi 
banyak talenta teknologi lainnya di Indonesia.

Pemimpi dari 
Gowa yang 
menaklukkan 
raksasa teknologi: 
Perjalanan inspiratif 
seorang engineer 
yang pantang menyerah
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BersamaCERDAS

Memberdayakan 
generasi penerus: 
Meningkatkan 
kesadaran komunitas 
tertinggal akan 
literasi digital

Di Indonesia, urgensi peningkatan literasi 
digital diperburuk oleh pandemi COVID-19. 
Untuk mengatasi tantangan tersebut, di tahun 
kedua BersamaCERDAS berkolaborasi dengan 
mitra untuk meningkatkan akses digital secara 
berkelanjutan bagi komunitas yang tertinggal 
dengan mendistribusikan perangkat elektronik 
yang dapat digunakan kembali.

Dayat

Dukungan YABB melalui 
distribusi peralatan komputer 
sangatlah bermanfaat 
dalam menunjang kegiatan 
pembelajaran dalam program 
belajar mandiri, terlebih 
lagi dalam meningkatkan 
kemampuan anak-anak yang 
berpartisipasi dalam belajar 
mandiri di bidang literasi, 
teknologi, dan juga informasi.

anak-anak pendidik mitra 
berdampak

remaja

perangkat 
didistribusikan

>5.700 300 1175

>440

RELAWAN

Yayasan Anak Bangsa Bisa — Laporan Dampak 2022
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Sama seperti yang terjadi di negara lain 
pada tahun 2021, Indonesia juga mengalami 
peningkatan jumlah pasien COVID-19 secara 
drastis. Pasokan oksigen yang tak sebanding 
dengan jumlah pasien merupakan sebuah 
pertanda bahwa ada kebutuhan mendesak 
yang harus dipersiapkan oleh tiap kota dan 
provinsi di Indonesia untuk masa mendatang.

Pada tahun 2022, dengan bantuan 
KADIN dan Oxygen for Indonesia, YABB 
membangun pabrik mini oksigen Pressure 
Swing Adsorption (PSA) untuk meningkatkan 
suplai dan kapasitas oksigen di berbagai 
kota dan provinsi agar lebih mandiri dan siap 
menghadapi keadaan darurat di masa depan.

Membangun fasilitas 
untuk ketersediaan oksigen 
jangka panjang 
di Indonesia

Pressure Swing Adsorption 
(PSA) - Menghasilkan 
Oksigen dengan 
Ekstrasi dari Udara

Mandiri
Rumah sakit bisa jadi lebih mandiri 
karena tak perlu mengandalkan 
pihak lain untuk pasokan oksigen.

Solusi berkelanjutan
Memastikan kesiapan masa depan 
dengan meningkatkan kemampuan 
pasokan oksigen.

Kemudahan distribusi
Tidak ada kendala logistik untuk 
mengangkut oksigen dalam 
jumlah besar.

Tingkat bahaya rendah
Alternatif yang aman untuk menyimpan 
gas yang mudah terbakar, terutama 
dalam kapasitas besar.

22

02
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45 pabrik mini oksigen PSA di 30 provinsi

Pabrik Oksigen PSA permanenPabrik Oksigen PSA dalam kontainer pengiriman

Berkolaborasi dengan

Hati saya tersentuh saat melihat salah satu rumah sakit yang kami bantu menjalankan 
kegiatan CSR menggunakan pabrik mini oksigen yang kami bangun. Mereka bisa 
memberikan oksigen gratis kepada warga lansia sekitar yang membutuhkan. Selain 
itu, saya juga terinspirasi oleh ketulusan GoTo dalam memberikan bantuan yang 
berkelanjutan tanpa mengharapkan imbalan.

Budi Nainggolan
PARTNER INSTALASI PABRIK OKSIGEN PSA PT PROSYMPAC OIL AND GAS
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Inisiatif 
Unggulan 
2022 Kami

Inilah Changemakers kami, 
para pejuang yang 
menantang keadaan hari ini 
untuk menciptakan masa 
depan yang lebih baik.

Anda akan membaca tentang bagaimana kami menghubungkan dan belajar 
dari para Changemakers untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan 
masa depan, dari hari ini.

Yayasan Anak Bangsa Bisa — Laporan Dampak 2022 24
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Menciptakan perubahan jangka panjang 
tak hanya dimulai dengan mengidentifikasi 
dan menggandeng individu yang bervisi 
besar, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi 
di antara mereka untuk memastikan solusi 
yang berkelanjutan dan terukur.

Changemakers Nusantara merupakan 
wadah yang sempurna untuk menyatukan 
jaringan luas Changemakers di Indonesia, 
mempromosikan kolaborasi, inovasi, 
dan inspirasi untuk dampak yang lebih 
bermakna bagi masyarakat.

Menyatukan Changemakers 
dari seluruh Indonesia untuk 
dampak yang lebih besar
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Merayakan prestasi dan kemajuan para Changemakers dalam menciptakan 
perubahan positif bagi bangsa melalui Changemakers Nusantara Day.

Meningkatkan 
kesadaran tentang cara 
membuat perubahan 
melalui kisah nyata para 
Changemakers 
di seluruh Indonesia.

Menginspirasi 
dan mendorong 
masyarakat luas 
untuk menjadi 
Changemakers.

Menghubungkan Changemakers untuk berbagi ide, belajar dari satu sama 
lain, dan mengeksplor potensi kolaborasi melalui serangkaian aktivitas di 
Instagram Live, sesi inspiratif webinar di Zoom, dan podcast yang menarik 
di YouTube. 

Forum pertemuan ini membahas elemen 
utama dalam proses membawa perubahan 
yang dihadiri sekitar

Melalui kolaborasi dengan

Menggunakan media sosial 
dan artikel daring yang 
menjangkau

Bermitra dengan Kumparan 
untuk menjangkau

Menjangkau

Tiga ruang diskusi khusus

Pameran virtual untuk menampilkan 
kinerja Changemakers dari

melalui karya seni, 
paparan inisiatif, dan produk

Masalah sampah 
dan air 

Kekurangan talenta 
di industri digital

Karakter generasi 
masa depan

individu

komunitas

orang

orang

orang

mitra25.000

>60

>17.000

3,5 juta

>10.000 

15

1

1

2

2

Cara Kami Berkumpul

Cara Kami Menginspirasi
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Bhinneka Lab

Dalam mengatasi tantangan dunia yang mendesak, diperlukan lebih banyak 
inovasi dan implementasinya di seluruh Indonesia.

Untuk memfasilitasi inovasi di semua tingkatan, dari akar rumput, industri, 
hingga pemerintah, penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan 
serta menyediakan fasilitas dan lingkungan yang memadai.

Bhinneka Lab laboratorium penelitian dibawah YABB, bertujuan untuk 
mengembangkan pendekatan ilmiah, menghasilkan wawasan untuk 
mendorong inovasi, dan membangun tools berbasis sains untuk menciptakan 
ketahanan alam yang lebih kuat talenta yang siap menghadapi tantangan 
masa depan.

Menghasilkan wawasan 
dinamis untuk dapat 
memperkuat dampak 
yang lebih signifikan
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Cara penelitian kami menciptakan dampak yang lebih besar

Bhinneka Lab

Membangun 
Fondasi

Mendesain 
Perangkat

Mengukur 
Kesuksesan

Memetakan masalah, 
mendalami profil 
changemakers, dan 
meninjau persyaratan 
minimum persyaratan 
minimum terciptanya 
budaya berinovasi.

Merancang perlengkapan berbasis 
sains untuk mempercepat 
penciptaan inovasi; dari asesmen 
potensi pemuda pembuat 
perubahan, hingga alat yang dapat 
membantu untuk mengoptimalkan 
potensi mereka dalam 
menciptakan perubahan.

Mengevaluasi dampak 
dari kinerja YABB untuk 
mempersiapkan para 
changemakers dalam 
mengatasi masalah 
lingkungan dan 
pembangunan manusia.

Cara kami memulai perjalanan

Pada tahun 2022, bekerja sama dengan Departemen 
Psikologi dan Lembaga Demografi Universitas 
Indonesia (LDUI), kami memulai perjalanan dengan 
berfokus pada changemakers Indonesia sebagai 
pendorong utama inovasi bagi negara.

sektor industri

provinsi

16

27

Menganalisis profil 225 Changemakers di Indonesia

Proses kami:

Demografi dari Changemakers 

44% pria

24% 30-39 tahun 26% >40 tahun

4% <20 tahun 46% 20-29 tahun56% wanita

jenis
kelamin umur



Yayasan Anak Bangsa Bisa — Laporan Dampak 2022 29

Bhinneka Lab

Proses transformasi Changemakers:

Para Changemakers telah melalui banyak siklus mengubah tantangan jadi peluang. 
Setiap kali mereka berhasil dalam siklus kecil ini, mereka memperkuat optimisme, 
harga diri, kepuasan batin dan kepercayaan diri yang merupakan penggerak 
terkuat untuk terus mendorong semangat pembawa perubahan.

Temuan Awal Kami

Kemenangan atas Kesulitan: Perjalanan Seorang Pria untuk 
Mengubah Hidupnya Melalui Resiliensi dan Tekad yang Kuat
Aditya Prayoga berasal dari keluarga sederhana. Dia menjalani masa kecilnya menjual kantong plastik 
dan menghabiskan masa remajanya sebagai sopir bus. Perjalanan hidup yang keras membentuknya 
menjadi remaja yang keras hingga suatu hari ia menghadapi sebuah titik balik di mana ia harus 
merasakan hidup dari balik jeruji besi.

Menjadi seorang narapidana memberinya waktu untuk menyadari bahwa melakukan hal yang biasa 
ia lakukan tak akan memperbaiki hidupnya. Ia mulai membenahi hidupnya dengan memperbaiki 
hubungannya dengan Tuhan. “Bagaimana saya bisa begitu miskin dan merugikan 
masyarakat jika Tuhan yang menciptakan saya adalah yang paling kaya dari semuanya. 
Saya harus mendedikasikan diri saya untuk membantu masyarakat.” 

Dia kemudian berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menjadi orang miskin, 
secara finansial dan spiritual. Suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita tua 
yang terluka parah namun masih berjuang untuk mengumpulkan sampah 
yang dapat didaur ulang dari rumah ke rumah. Mengumpulkan sampah 
adalah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan sepiring nasi 
di hari itu.  Teringat akan janjinya, sejak hari itu Aditya mulai 
membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, 
hingga jalan hidupnya membawanya untuk membangun 
restorannya sendiri yang kini didedikasikan untuk 
menyediakan makanan gratis.

Ia menciptakan gerakan yang lebih dari sekadar 
mendonasikan makanan kepada masyarakat, namun 
dapat bergandengan tangan untuk membantu orang 
yang membutuhkan.

Menghadapi 
tantangan 

dalam hidup

Menerima 
tantangan

Berjuang untuk 
mengatasi 
rintangan

Mulai 
Merasakan 

titik perubahan

Memperkuat 
diri dengan 

pengalaman 
spiritual

Membangun 
Mentalitas Pemenang 

dari dalam diri

1

2

3

4 5

6

Perjalanan untuk membangun 
mentalitas pejuang

Sumber foto: news.detik.com
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Ikhtisar Penggalangan Dana

Total dana yang dikelola

Alokasi anggaran

Rp84 Miliar

Program

Rp44 Miliar - Cadangan untuk keberlanjutan finansial

Kelanjutan ROGR* Cadangan 
Penanggulangan 
Bencana**

* Alokasi dana di bawah inisiatif Rumah Oksigen Gotong Royong.
** Dicadangkan tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk COVID-19 dan tanggap bencana.

Pengeluaran 
Operasional

Penelitian
35% 32% 13% 13% 7%

Ucapan Terima Kasih

Tahun ini, kami memiliki kesempatan untuk bekerja bersama
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>150 organisasi dan Changemakers 
di seluruh Indonesia.

Pencapaian dan dampak yang disorot dalam laporan ini tidak akan terjadi 
tanpa usaha, bantuan, bimbingan, dan dukungan yang tak kenal lelah dari tim 
di seluruh ekosistem GoTo, serta mitra kami, organisasi, dan media.

Kami menyampaikan apresiasi kami kepada setiap individu dan organisasi 
atas kontribusi dan komitmen yang tak tergoyahkan sepanjang perjalanan 
kami. Waktu dan energi yang didedikasikan sangat bernilai untuk keberhasilan 
program kami dan kami berterima kasih atas setiap dukungan yang diberikan.
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Di dunia yang terus berubah, 
kami terus berusaha maju 
dan beradaptasi untuk 
membangun masyarakat yang 
lebih tangguh dan masa depan 
yang lebih berkelanjutan.

yayasan.anakbangsabisa

Yayasan Anak Bangsa Bisa

info@anakbangsabisa.org

www.anakbangsabisa.org

https://www.instagram.com/yayasan.anakbangsabisa/?hl=en
https://id.linkedin.com/company/anakbangsabisa

