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“Saat pola lama rusak, dunia baru 
muncul.” - Tuli Kupferberg 

Saat 2020 berlalu dan 2021 muncul 
dari bayangan - mawas, namun dengan 
secercah harapan.  Kami merefleksikan 
awal, tujuan, perjalanan dan impian 
kami untuk masa depan. 
 
Kecepatan, Inovasi, Dampak Sosial - 
landasan Gojek dibangun, merupakan 
fondasi sama yang mendorong 
dimulainya YABB. Kemampuan kami 
untuk mendirikan YABB dalam waktu 
satu minggu, berhasil menggalang 
dana dalam jumlah yang signifikan 
dalam waktu dua minggu, dan segera 
mendistribusikan bantuan kepada 
pejuang garda terdepan serta mereka 
yang membutuhkan dalam tiga minggu, 
merupakan kesaksian hidup bagaimana 
kami berjalan dan menghirup nilai-nilai 
kami. Tindakan kami menunjukkan 
bahwa dalam masa kritis ini, ini  
bukan tentang kita. 

Tetapi tentang semua orang yang 
pernah dan selalu ada untuk kita; 
dan sekarang lebih dari sebelumnya, 
kami ingin menunjukkan bahwa 
inilah saatnya bagi kita untuk 
berada untuk mereka.

Keyakinan yang dimiliki semua 
pendukung kami, mendorong 
perjalanan YABB dengan penuh 
harapan. Harapan yang menyulut 
keyakinan bahwa segala sesuatu 
bisa terjadi apabila kita bersatu, 
bersama-sama bergandeng tangan. 
Upaya kami berkembang karena 
dana yang dikumpulkan dari sektor 
swasta melengkapi upaya kami 
dalam mendukung masyarakat 
yang lebih luas. Mulai dari 
mendukung para pejuang garda 
terdepan di luar ekosistem Gojek, 
hingga membantu mereka yang 
selama ini berkorban agar kita  
semua tetap aman.

Pesan dari 
Ketua
Yayasan

MONICA 
OUDANG 

MENCIPTAKAN 
PEMBUAT PERUBAHAN
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Ini merupakan wujud inti dari dasar 
prinsip yang kita miliki di Indonesia: 
“Semangat Gotong Royong”.

Memasuki tahun kedua pandemi, 
ketidakpastian terus berlanjut, tetapi  
kami memiliki optimisme baru untuk  
tahun 2021. Pelajaran yang kami petik 
dari setiap tantangan di tahun 2020, 
pelajaran yang membawa dunia untuk 
me-reset dirinya, akan membawa kita 
pada suatu kebangkitan yang luar 
biasa. Pelajaran tentang kerendahan 
hati, kolaborasi, empati, kecepatan, 
dan inovasi selama masa krisis ini akan 
membawa kita ke awal dari pergerakan 
inovasi yang hebat melalui kepedulian 
terhadap satu dan yang lain.

Pergerakan besar ini adalah kelanjutan 
dari perjalanan bersama kita yang 
baru saja dimulai. Kami percaya bab 
berikutnya akan lebih berdampak 
dan menarik karena saat roda dunia 
kembali berputar dengan cepat, peran 
kami sebagai akselerator untuk inovasi 
dan kemajuan manusia menjadi lebih 
penting dari sebelumnya.

Peran untuk mengembangkan lebih 
banyak lagi pembuat perubahan yang 
dapat membantu kita merombak yang 
rusak menjadi sebuah kemakmuran 
bukanlah sesuatu yang kita  
anggap remeh.

Perjalanan kami dikisahkan melalui 
cerita dan data. Upaya kami bisa 
terwujud hanya karena bantuan 
banyak orang yang merupakan 
pahlawan sejati dalam mewujudkan 
usaha ini. Dengan kesempatan ini,  
saya ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada 
semua mitra, karyawan, pemangku 
kepentingan, dan seluruh komunitas 
kami. Anda telah mengubah tindakan 
kebaikan menjadi harapan yang 
berarti. Jalan kita menuju pemulihan 
masih panjang. Namun saya yakin, 
bersama-sama kita dapat terus 
menebar harapan, harapan untuk  
bisa keluar dan tampil dengan 
lebih kuat.

“... sekarang, lebih dari sebelumnya, kami menunjukkan 
bahwa inilah saatnya untuk ada bagi mereka.” 

Bersama kita bisa 
menebar harapan.
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Perjalanan Kami
Menuju Dampak
Jangka Panjang
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Visi kami adalah mewujudkan dunia dengan kesejahteraan 
yang merata. 
Kami bertujuan untuk mencapai hal ini dengan menjadi katalisator yang memberikan 
kesempatan bagi para pembuat perubahan yang tangguh untuk memecahkan 
tantangan mendesak dan membangun komunitas yang berkelanjutan. 

Kami adalah organisasi 
nirlaba yang didirikan 
oleh Gojek. 
Lahir dari tantangan Pandemi 
Covid-19 yang di luar dugaan,  
YABB berkomitmen membantu 
masyarakat untuk membangun 
kembali dengan lebih baik.

Telah menjadi DNA kami sejak 
awal, kami percaya bahwa 
teknologi dan inovasi harus 
dimanfaatkan untuk kebaikan.
Kami menjunjung tinggi semangat Gotong 
Royong, timbal balik, dan saling menghormati. 
Kami menyadari bahwa untuk melangkah  
lebih jauh, kami harus melakukan ini bersama-
sama dimulai secara internal, dari dalam 
ekosistem Gojek, serta didorong secara 
eksternal, bekerja sama dengan  
mitra berdampak.



Respect 
& Respond

Menghormati 
& Menanggapi

Ignite 
& Inspire

Memicu & 
Menginspirasi

Support
& Scale

Mendukung
& Mengukur

Enable
& Empower

Memampukan
& Menguatkan

Menghormati 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 
dan lingkungan, 
menanggapi seruan 
untuk bertindak 
secara tepat  
dan efektif.

Memicu rasa 
penasaran dan 
keingintahuan, 
menginspirasi bakat 
untuk mencari solusi 
yang memanfaatkan 
teknologi dan inovasi 
melalui program 
pengembangan 
bakat yang dikurasi.

Mendukung pembuat 
perubahan untuk 
terus tumbuh 
dan memperkuat 
kapasitas dan 
ketahanan. Mengukur 
dan memperkuat 
solusi yang 
berdampak melalui 
kolaborasi yang 
strategis.

Memberdayakan 
dan mendorong 
komunitas untuk 
langsung berperan 
serta memegang 
kendali sehingga 
dapat menciptakan 
perubahan yang 
menghasilkan 
dampak jangka 
panjang.

Memberdayakan para 
changemakers membangun 
komunitas yang berkelanjutan
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720rb

Rp100mil Rp 20mil

250

1.000

2.9jt

59
3

231.5rb

paket sembako
dibagikan

siswa berpartisipasi 
dalam Program 
Pendidikan

Dana Bantuan Gojek Donasi dari perusahaan 
donatur dan upaya 
penggalangan dana lainnya

Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) 
didampingi pada 
Program Bantuan 
UMKM

makanan gratis 
dibagikan untuk 
mitra driver

kota dan 
kabupaten
di Indonesia

negara
Asia 
Tenggara

makanan gratis
untuk petugas
medis

Kami menjangkau

PROGRAM TANGGAP
COVID-19

PROGRAM PEMULIHAN 
COVID-19

&

JUMLAH
DANA
TERKUMPUL

Selayang 
Pandang 2020
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Kami mengawali perjalanan menghadapi 
tantangan pandemi yang dirasakan oleh 
komunitas disekitar kami dengan awal yang 
sederhana. Upaya tersebut terus bertumbuh 
mencakup membantu anak-anak untuk terus 
bisa melanjutkan sekolah mereka secara 
online, memberikan secercah bantuan 
bagi keluarga untuk bisa makan dikala 
pandemi ini, dan menolong pelaku UMKM 
menghadapi guncangan krisis ekonomi. 
Bekerja sama dengan mitra berdampak, 
kami mampu memperbesar berbagai upaya 
tersebut, tidak hanya di Indonesia tapi juga 
negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan kami 
adalah memulihkan martabat komunitas 
dengan membantu mereka untuk bertahan 
dan bangkit kembali. Kami mengagumi 
keuletan dan ketangguhan setiap penerima 
manfaat, dan kami terus belajar dari mereka 
dan perjuangan mereka setiap hari.

Program Bantuan 
Tanggap Pandemi 
Covid-19



Program Bantuan 
Sembako

Semangat gotong royong
yang berkolaborasi dengan 

teknologi

>720rb
penerima manfaat dari mitra 
Gojek dan non-mitra Gojek

14 mitra distribusi

Kami mendistribusikan ke

59 kota dan kabupaten

Voucher 
didistribusikan 

melalui aplikasi 
driver Gojek

Voucher dapat ditukarkan di Alfamart atau 
Familymart terdekat dengan sembako seperti 
minyak goreng, beras, gula, serta mie instan

Driver menerima 
bantuan sembako 

dari YABB

VOUCHER

100.000
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Sistem distribusi kepada Mitra Gojek
Memanfaatkan teknologi untuk kebaikan

nol
biaya paket &
distribusi

10x
jangkauan lebih banyak
daripada metode distribusi 
tradisional

cepat
sistem
distribusi

tanpa
kerumunan
dengan metode distribusi voucher

jangkauan
otomatis
& tepat sasaran



Sepanjang 2020 Rumah 
Millennials dan Yayasan Anak 
Bangsa Bisa mendistribusikan 
ribuat paket sembako untuk 
membantu masyarakat 
informal. Terutama para 
pemulung yang tersebar 
di wilayah Tangerang dan 
Jakarta. Selama Covid-19, 
pandapatan masyarakat 
sangat menurun signifikan. 
Semoga upaya ini dapat 
membantu dan meringankan 
beban bersama-sama. Kami 
sangat mengapresiasi upaya 
Yayasan Anak Bangsa Bisa 
dan para donatur.

“
Ranitya Nurlita
Mitra Berdampak 
Ketua Bidang Lingkungan 
Hidup Rumah Millennials

Menolong diri sendiri adalah sebuah hak istimewa. 
menolong orang lain adalah  sebuah kehormatan.
- Sravani Saha Nakhro
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Mitra Berdampak bekerja sama untuk menjangkau 
lebih banyak komunitas di luar Gojek

Terima kasih kami 
ucapkan kepada Yayasan 
Anak Bangsa Bisa atas 
bantuannya kepada kami. 
Semoga dapat bermanfaat 
buat keluarga kami semua. 
Terima kasih sekali lagi.

“
Pak Suherman
Mitra GoRide



Program
Makanan Gratis
untuk Keluarga

Voucher makanan gratis 
didistribusikan melalui 
aplikasi driver Gojek

Driver memilah berdasarkan 
daftar GoFood yang  

sudah dipesan

Setiap voucher ditukar 
dengan 3 porsi sehingga mitra 
driver dapat berbagi dengan 
keluarga mereka di rumah

2.9jt

>1.570 16

299rb
makanan gratis 
disalurkan ke 
mitra driver

didampingi oleh 
Mitra UMKM

kota

penerima manfaat

Kita dapat makanan gratis
tiga porsi dari Gojek dan 
GoFood yang disalurkan 
melalui Yayasan Anak 
Bangsa Bisa. Saya bersyukur 
sekali atas bantuan ini 
meringankan pengeluaran 
saya. Terima kasih Gojek dan 
Yayasan Anak Bangsa Bisa. 
Semoga menjadi berkah buat 
kita semua. Amin.

“
Pak Hollydayah
Mitra GoRide

AVAILABLE
ON
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231.5rb 14
jumlah makanan untuk 
tenaga kesehatan

rumah sakit yang terletak 
di seluruh Jabodetabek

Program Makanan 
Gratis bagi Tenaga 

Kesehatan

Kami berbagi visi kami untuk 
menciptakan dampak melalui 
seporsi makanan. Dampaknya 
berlipat ganda. Berbagi Loka 
adalah program yang bertujuan 
untuk memulihkan iman dan 
kemanusiaan melalui makanan. 
Makanan yang dikirim oleh 
YABB ke pengemudi ambulans 
DKI & pusat komando ambulans 
membuktikan itu. Sebelum
pandemi, pengemudi dan pusat 
komando telah bekerja sepanjang 
waktu. Dengan pandemi, mereka 
harus bekerja ekstra dan seporsi 
makan (diiringi sebuah pesan 
syukur) memberikan semangat  
di antara waktu istirahat yang 
sangat singkat.

“

AVAILABLE
ON

Irene Umar
Mitra Berdampak 
Pendiri Loka Padang 
dan Berbagi Loka
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GoFood Kitchens menyiapkan makanan 
yang kemudian didistribusikan ke rumah 

sakit oleh tim GoBox

Mitra Berdampak membagikan 
makanan kepada pekerja ambulans

RUMAH SAKIT



Program
Bantuan Pendidikan

#BersamaBISA YABB Asik banget! Lewat program 
YABB aku bisa bertemu teman dan 
kakak mentor yang membantu aku  
lebih percaya diri, berpikir. Aku 
seneng banget! Setiap pertemuan 
terasa menyenangkan. Kakak 
mentor sangat berperan banyak 
dalam melatih soft skills aku.  
Hal yang penting banget dimiliki 
setiap orang. Pokoknya YABB 
best banget!

“
Nanda Andini
Aristawidya
Siswi SMAN 7 Bogor

Selama masa pemulihan, progam ini fokus 
mendukung anak-anak berprestasi yang 
terancam putus sekolah karena masalah 
ekonomi akibat pandemi.

12 bulan
program

250
siswa
terdaftar

Tablet dan
pulsa telepon

Uang tunai untuk 
buku dan bayaran 

sekolah

Keterampilan hidup untuk 
membantu membangun 

kepercayaan diri, 
kemampuan interpersonal, 
kemampuan berpikir kritis, 

dan kreativitas

Bimbingan
mentor

BersamaBisa
Pulsa

Telepon
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Program Bantuan UMKM 
#BersamaMAJU

Awalnya sempet nggak yakin untuk 
bisa memulai lagi usaha seperti 
apa, karena masa pandemi masih 
berjalan, nggak tau sampai kapan. 
Tapi setelah ikut YABB, terus di 
dalamnya ada kiat-kiat yang 
menurut saya masuk akal, dan 
setelah dipraktekan beberapa kali 
pun ternyata sangat berpengaruh 
signifikan. Jadi saya mulai yakin ini 
akan bangkit lagi, mungkin lebih 
besar lagi dari sebelumnya.

“
Chevi Nugraha 
Pengusaha UMKM

1.000
Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah

Dukungan pemasaran, pelatihan dan 
bimbingan, alat kebersihan, pinjaman tunai, 

dan hadiah lainnya.

2 bulan
program

32%
peningkatan 
transaksi harian

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan terus 
berdampak pada banyak hidup orang. Oleh 
karena itu, sejalan dengan pemulihan kondisi, 
YABB memberikan bantuan guna mendukung 
dan membangun ketahanan masyarakat  
yang terdampak.

La
p

o
ra

n 
Ta

hu
na

n 
20

20

14



Program Bantuan 
Penghasilan 

Sebagai bagian dari komitmen kami 
untuk mendukung pengemudi di 
jalan, YABB memberikan Bantuan 
Penghasilan kepada mitra pengemudi 
Gojek yang tidak dapat bekerja jika 
mereka dirawat di rumah sakit atau 
harus diisolasi karena virus Covid-19. 
Bantuan tersebut memastikan mitra 
tetap dapat menghidupi keluarga 
mereka serta dapat melanjutkan 
pembayaran asuransi dan tanggungan 
kendaraan. Ini adalah program YABB 
yang sedang berlangsung.

Program Bantuan  
Kuota Internet

Program ini mendukung para ibu-ibu 
rumah tangga, bagian dari komunitas 
Mapan, yang juga mengalami penurunan 
penghasilan yang signifikan. Dengan 
menyediakan data seluler bulanan,  
anak-anak mereka mampu melanjutkan 
pembelajaran jarak jauh serta 
memungkinkan ibu-ibu ini untuk terus 
memiliki akses ke produk dan layanan.

Program
Bantuan Lainnya

1.900 5
partner yang
didukung

bulan
program

Terima kasih Mapan & YABB atas bantuan kuota 
internetnya untuk anak saya. Sangat membantu 
sekali. Selama pandemi ini daring anak 
masih tetap berlangsung. Dengan bantuan ini 
tentunya sangat membantu kami para Mitra 
Mapan yang harus mendampingi putra-putrinya 
untuk terus belajar meskipun dari rumah.

“
Toetoet Yoenita
Mitra Mapan
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Program Internasional 
Bantuan Tanggap 
Pandemi Covid-19

25.200

26.310

voucher belanja

Mitra Gojek di beberapa  
negara di ASEAN

16.800
voucher makanan gratiis

140
voucher bensin

560
Singapura

1.100
Thailand

24.650
Vietnam La
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Penggalangan 
Dana 2020

Selain dana awal dari Gojek, YABB  

berhasil mengumpulkan dana dukungan 

dari perusahaan-perusahaan lain, 

komunitas Gojek, dan masyarakat luas 

melalui upaya penggalangan dana,  

yang menunjukkan perwujudan  

“Semangat Gotong Royong” 

Tidak ada yang tidak terdampak oleh 

pandemi di dunia. Namun dampak ekonomi 

paling parah menghantam mereka yang 

bergantung pada pendapatan sehari 

-hari. Kampanye Sumbang Suara yang 

diusung oleh YABB, serta didukung oleh  

KitaBisa.com, terinspirasi oleh individu  

yang mata pencahariannya bergantung 

pada pendapatan sehari-hari. 
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Sumbang Suara adalah gerakan bersama 

yang digerakkan tidak hanya oleh satu, 

tetapi banyak individu, pemimpin opini 

kunci Indonesia, mitra perusahaan, 

yayasan dan LSM. Slank (Band Rock 

Indonesia) menulis lagu untuk pekerja 

informal dan lagu ini dibawakan saat 

konser online mendukung pahlawan kita.



Ikhtisar 
Penggalangan Dana

Alokasi
Dana

57.5%
Sembako

2.8%
Bantuan Internasional

29.4%
Makanan Gratis
untuk Keluarga

1.0%
Bantuan Pendidikan

0.5%
Operasional

3.6%
Makanan Gratis 
untuk Petugas 
Kesehatan

1.7%
Bantuan UMKM

2.3%
Program Lainnya 1.2%

Sisa Dana

Rp100mil

Rp 20mil

Bantuan dana Mitra Gojek

Donasi dari Perusahaan 
penyumbang dan Usaha 
Penggalangan Dana 
Lainnya

Jumlah Dana 
Terkumpul

+
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v

• Alfamart
• BAZNAS
• Dobri Narod
• Familymart
• Foodbank Indonesia
• Forum CSR Jakarta
• Indorelawan
• Lazis Muhammadiyah
• Loka Padang
• NU Care - LAZISNU
• Organda
• Rumah Millennials
• Rumah Zakat
• Rumatani
• Wahana Visi Indonesia

• Bina Nusantara Computer Club
• Citibank NA Indonesia
• Donatur Pribadi
• Gojek Communities
• Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat 

Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)
• Jaringan Lintas Iman
• PT Bank Central Asia Tbk
• PT Bank CIMB Niaga Tbk
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk
• PT Bank DBS Indonesia
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
• PT Bank Syariah Mandiri
• PT Berau Coal
• PT CBRE Consultancy  

Services Indonesia
• PT Cikarang Listrindo
• PT Hero Supermarket Tbk
• PT Mandiri Sekuritas
• PT Mitsubishi UFJ Lease &  

Finance Indonesia
• PT Sarihusada Generasi Mahardhika
• PT Sayap Mas Utama
• PT Seleraya Belinda
• PT Untung Bersama Sejahtera 
• Yayasan IRTI Bangun Jaya

Mitra Berdampak Mitra Donatur
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Program kami tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi berbagai tim di seluruh 
ekosistem Gojek yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan kesuksesan 
semua program kami. Kolaborasi dengan mitra berdampak dan donatur 
membuat YABB dapat menjangkau ratusan ribu keluarga.

Ucapan Terima Kasih




