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Mengenang kembali perjalanan tahun lalu dan saat kami 
mengawalinya di 2020, kami berlega hati melihat bagaimana  
mimpi kami bisa terwujud menjadi kenyataan.

Di tengah kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian, kami 
menemukan harapan, keberanian, dan ketangkasan yang terpancar 
dari pahlawan di sekitar kita. Mereka yang berbagi inspirasi untuk 
terus bertahan, mengingatkan kami untuk tetap gigih membangun 
hari esok yang lebih baik, mulai dari sekarang.

Yayasan Anak Bangsa Bisa percaya bahwa bila kekuatan pikiran, niat 
baik, dan teknologi bertemu dengan kolaborasi, bersama-sama kita 
bisa menyematkan makna ke dalam sebuah sistem untuk membawa 
perubahan berkelanjutan. Keyakinan ini yang mendorong kami untuk 
terus menemukan cara-cara baru untuk bekerjasama, meskipun 
tantangan ada di depan mata.

Pesan dari Ketua Yayasan Monica Oudang

“Sendiri, kita 
hanyalah setetes 

air. Bersama, 
kita menjadi 
samudera.” 

—Ryunosuke Satoro

Sebuah Katalis 
Untuk Perubahan 

Berkelanjutan
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Sebagai bagian dari GoTo Group, kami terinspirasi untuk menggali 
lebih dalam bagaimana cara memberdayakan potensi di masyarakat. 
Kami pun bertanya, bagaimana kami mendorong perubahan 
berkelanjutan sambil membawa nilai-nilai yang kami pegang?

Jawabannya datang saat 2021 berjalan, tahun yang ternyata sama 
menantangnya dengan tahun sebelumnya, bahkan memberikan 
pelajaran yang lebih besar. Dengan terus mencoba, kami belajar 
untuk secara kolektif beradaptasi dengan area yang baru dan 
memprioritaskan kembali setiap rencana kami. Kerentanan yang 
awalnya membawa kita ke kondisi pandemi, perlahan berkembang 
menjadi benih kolaborasi yang lebih kuat dari sebelumnya.

Kami melihat komunitas dan keluarga GoTo bangkit berdampingan 
untuk saling mendukung tanpa ragu. Kami menjadi saksi semangat 
Gotong Royong terbentang nyata saat penggalangan dana berhasil 
dilakukan hanya dalam dua minggu untuk membangun Rumah 
Oksigen Gotong Royong pertama di Indonesia, sebagai reaksi tanggap 
darurat dalam menanggulangi krisis oksigen di 2021. Awalnya terlihat 
mustahil, namun dalam tiga minggu, kami bersama para kolaborator 
berhasil membangun sebuah komplek bantuan fasilitas medis - 
sebuah bukti tentang betapa besarnya perubahan yang dapat kita 
bangun ketika kita bergerak bersama untuk satu tujuan.

Bukti perubahan tersebut membawa pembaharuan akan komitmen 
kami yang tercermin dalam ‘THRIVE’, sebuah akronim yang diartikan 
menjadi ‘Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Menciptakan Nilai 
yang Berkelanjutan’. Komitmen yang diwujudkan di dalam tiga sektor: 
masyarakat, lingkungan, dan ekonomi, selaras dengan tekad GoTo 
Group untuk maju bersama.

Bekerja sama dengan Anda, para pejuang pantang menyerah dan 
pekerja profesional dari berbagai sektor, adalah hal mendasar dari 
setiap kesuksesan kami. Kami berharap kemitraan dan kolaborasi  
ini terus berlanjut sebagai suatu kesatuan dalam membawa 
perubahan yang sistemis.

Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menyatukan kekuatan 
dengan Anda semua, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya. Perjalanan kita masih panjang, tapi kami yakin apa yang kita 
tanam hari ini adalah fondasi untuk masa depan. Menyambut 2022, 
mari kita buka lembaran baru, langkah baru yang mengolaborasikan 
tujuan besar, pola pikir, serta teknologi dan inovasi untuk mendorong 
kita menuju kebaikan bersama.

—Monica Oudang

“Ketika 
kekuatan 

pikiran, niat 
baik, dan 
teknologi 
bertemu 
dengan 

kolaborasi, 
bersama kita 

bisa bawa 
perubahan yang 
berkelanjutan”
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Kami hadir untuk mengembangkan Pembawa Perubahan (Changemakers). 

Kami percaya bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk membawa 
perubahan, sebuah kekuatan yang masih tertanam dan menunggu 
untuk dibangkitkan. Kami hadir untuk memastikan potensi ini bisa digali 
dan berkembang. Agar bersama, kita ciptakan dampak  
yang mengakar dan berkelanjutan.

Kami adalah 
organisasi nirlaba 
pembawa 
perubahan dari 
GoTo Group
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Semangat 
Berkolaborasi
bersama mitra, 
pemangku 
kepentingan dan 
Changemakers

Perubahan 
Paradigma
dalam membangun 
pola pikir dan 
kemajuan 
Changemakers

Teknologi  
& Inovasi
sebagai kunci 
dalam menciptakan 
dan memperkuat 
dampak

Kami percaya bahwa 
mendesain masa depan 

dimulai dari menciptakan 
dampak hari ini

Di setiap program yang kami jalankan, kami berusaha untuk menciptakan 
dampak yang terus berkembang dan relevan sesuai zaman. Solusi jangka 
panjang yang terus berguna untuk generasi ke depan. Dan kami tahu, hal 
ini tidak bisa dicapai sendiri. Itulah mengapa kami berpegangan kepada 
tiga filosofi berikut di seluruh ekosistem kami:

1 2 3
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Lahir sebagai respon dari pandemi COVID-19,  
YABB berkomitmen untuk bangkit lebih baik.

2021 & Seterusnya

2020

YABB memulai perjalanan untuk menanamkan 
fondasi menuju dampak yang lebih mengakar dan 
berkelanjutan dengan tiga pilar THRIVE, berfokus 

pada Masyarakat, Lingkungan, dan Ekonomi.

MASYARAKAT LINGKUNGAN EKONOMI

Membangun karakter dan 
pola pikir yang baru untuk 
mengubah kehidupan. 
Memanfaatkan edukasi untuk 
mengembangkan potensi 
generasi Changemakers  
masa depan.

Mengkatalisis intervensi 
untuk lingkungan yang 
lebih baik. Membangun 
akses air minum layak dan 
mengurangi kerentanan sosial 
ekonomi akibat bencana 
hidrometeorologi.

Mendorong terciptanya 
talenta teknologi untuk 
berpartisipasi dalam 
perekonomian. Mempercepat 
transformasi digital sebagai 
penggerak pertumbuhan 
sosial ekonomi.

T H R I V E forward T H R I V EtogetherT H R I V Egreener

To Harness Resilience & Innovation for (sustainable) Value crEation 

Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Menciptakan Nilai Yang Berkelanjutan

T H R I V E

Sebagai bagian dari GoTo Group, YABB bekerja berdampingan dengan ekosistem  
GoTo untuk mendukung upaya dalam membangun bangsa dan masyarakat yang  
berkelanjutan di luar tiga area fokus di atas.
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Dampak Program 2021

T H R I V Etogether

T H R I V Egreener

T H R I V Eforward

1 Tahun

>850

Meningkatkan 
Akses Air, Mengatasi 
Isu Sampah, dan 
Membangun Ketahanan 
Terhadap Bencana 
Hidrometeorologi

5.000 48.000
BERSAMABISA

GENERASI GIGIH

CATALYST CHANGEMAKERS LAB TANGGAP RISIKO BENCANA

BERSAMACERDAS PENGAJAR BELAJAR

Program Belajar

Talenta Teknologi

Murid Murid
bantu temukan wawasan 
baru untuk mendorong 
generasi muda berpikir kritis

ditingkatkan 
literasi digital  
di 15 kabupaten 
di Indonesia

diberikan dukungan materi 
pembelajaran STEM* 
gratis untuk 2.700 guru 
menggunakan platform Kelas

Intervensi pertama di dunia  
(di dalam kategorinya)

Bersama 33 organisasi 
changemaker

Pemasangan Sistem 
Peringatan Dini 
Bencana Tsunami

dilahirkan melalui program pengembangan talenta 
yang komprehensif mengikuti perkembangan industri

250 PELAJAR TELAH LULUS

*Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika
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Dampak Program Tanggap COVID-19 & Bencana 2021

Tanggap Bencana

Tanggap COVID-19

40.000119 10
Bantuan DaruratMurid PAUD* Guru

kembali ke sekolah setelah rehabilitasi 
gedung pasca-gempa Mamuju & Majene

terdistribusikan oleh tim GoTo di lapangan 
pasca-erupsi gunung Semeru

1.000

3 Minggu

43.000 535.000 >1.000

35
TANGGAP DARURAT

UNTUK GARDA DEPAN UNTUK MITRA DRIVER GOGUARDIANS

DAMPAK BERSKALA DAMPAK BERKELANJUTAN

Konsentrator O2

Makanan 
Terdistribusi

Mitra Driver Gojek Jam Relawan

O2 Mini Plants
didonasikan untuk fasilitas 
kesehatan di lebih dari 50 
kota di Indonesia

untuk pekerja rumah 
sakit, petugas 
pemakaman, supir 
ambulans, dan garda 
depan di berbagai 
tempat karantina

menerima tunjangan 
untuk membantu membeli 
kebutuhan pokok

telah dikontribusikan oleh 
karyawan GoTo dalam 
mendampingi saat darurat 
dan membantu kebutuhan 
psikologis karyawan dan 
keluarga GoTo yang 
terkena COVID-19

terpasang di  
fasilitas kesehatan  
di Indonesia

Membangun 
fasilitas rumah 
oksigen medis 
dalam

*Pendidikan Anak Usia Dini
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Sesuai dengan namanya, BersamaBISA (Bangun 
Inspirasi, Sikap, dan Akhlak) adalah program 
yang bertujuan bukan hanya untuk membangun 
infrastruktur pembelajaran yang mendukung 
perkembangan pola pikir anak muda, tetapi 
juga untuk menginspirasi karakter dan sikap 
yang positif untuk pemimpin masa depan.

Melahirkan 250 lulusan, program belajar selama 
satu tahun ini memberikan berbagai wawasan 
baru yang dapat membantu perencanaan 
program-program YABB saat ini dan yang akan 
datang. Berfokus untuk menemukan faktor X 
dalam membangun ketangguhan pola pikir 
generasi muda, BersamaBISA didukung oleh 
lebih dari 50 relawan dan mentor dari dalam  
dan luar ekosistem Gojek.

BersamaBISA

Memperkuat Ketangguhan 
Generasi Muda  

selama Pandemi

THRIVEFORWARD

3 pola pikir utama,  
yang dibangun lewat 
permainan dan aktivitas 
sehari-hari:

1  Percaya bahwa   
 Semua Dapat   
 Diwujudkan

3  Mengerti bahwa  
 Setiap Kegagalan  
 dan  Tantangan Dapat  
 Dilewati dengan  
 Penuh Semangat

2 Semangat bahwa  
 'Aku Bisa' - Menjadi   
 Lebih Percaya Diri  
 dan  Membawa    
 Perubahan Nyata
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BersamaBISA THRIVEFORWARD

Murid di daerah pedesaan 
cenderung memiliki pola 
pertumbuhan dan perkembangan 
yang lebih tangguh dari mereka  
yang ada di perkotaan.

Pendekatan, penyampaian, dan 
metode partisipasi yang lebih 
fleksibel adalah kunci,  
khususnya ketika berbicara  
dengan murid remaja.

Komunitas di sekitar memiliki 
peran penting dalam mendukung 
pembentukan pola pikir setiap 
murid, khususnya mereka yang 
rentan terhadap tekanan dan 
ekspektasi sosial.

Dengan 51% murid di angkatan 
pertama adalah perempuan, kami 
melihat tidak ada perbedaan 
signifikan dalam tingkat partisipasi. 
Hal ini menunjukkan bahwa potensi 
ketahanan pola pikir dimiliki oleh 
murid laki-laki dan perempuan, 
walaupun tingkat ketahanan tetap 
bergantung pada lingkungan yang 
mendukung murid perempuan 
setelah program selesai.

Apa Yang Kami Pelajari 
Sepanjang Program 

BersamaBISA

1

2

3

4

80%
Murid
mengaku lebih piawai 
dalam menggunakan 
teknologi untuk belajar dan 
sekolah sejak pengalaman 
mereka di BersamaBISA

“Kelas BersamaBISA 
membantu saya 
meningkatkan rasa 
percaya diri dan jadi 
semakin berani untuk 
meraih mimpi. Saya 
diterima di Universitas 
Diponegoro. Kalau bukan 
karena kelas ini mungkin 
saya tidak akan  
berani mencoba.”

Sal Sabilah
PARTISIPAN

Jadi Berani 
untuk Meraih 
Mimpi
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Meningkatkan Literasi 
Digital untuk Masyarakat 
yang Belum Terjangkau

“BersamaCERDAS 
membuktikan peran 
teknologi dalam 
menembus keterbatasan 
akses pendidikan. Bagi 
anak-anak, teknologi 
memberikan kemudahan 
belajar dan mewujudkan 
impian. Bagi kami, 
teknologi menelurkan 
banyak ide dalam 
mengembangkan  
proses belajar.”

Rakai Kurmavatara

Tingkat literasi digital di Indonesia masih di 
bawah rata-rata. Hal ini membawa tantangan 
lebih dalam beradaptasi dengan  
pembelajaran secara daring.

Kesenjangan ini lebih nyata bagi komunitas 
yang belum terjangkau, di mana kompetensi 
digital sebagai kebutuhan dasar generasi  
muda masih belum tercapai dan  
terdistribusi dengan baik.

Program BersamaCERDAS bertujuan untuk 
menjembatani kesenjangan digital ini, 
khususnya bagi masyarakat yang belum 
terjangkau. Tidak hanya menyediakan 
perangkat digital namun juga konten 
pembelajaran digital untuk membantu guru  
dan murid belajar dan berkembang bersama.

BersamaCERDAS THRIVEFORWARD

PROGRAM MANAGER

ALIT INDONESIA
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5.000

75 300
>300

15

dilengkapi dengan konten pembelajaran

Faktor distribusi  
mencakup daerah-daerah 3T* 

Murid

Anak Muda Pengajar

Komputer  
Desktop & Laptop

Kabupaten di 
Indonesia

TERSEBAR DI

BersamaCERDAS THRIVEFORWARD

*Tertinggal, Terdepan, Terluar 
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Berkolaborasi, Membangun 
Keahlian Sesuai  

Kebutuhan Industri
Kelas, salah satu program Pengajar Belajar 
yang didukung oleh YABB, adalah sebuah 
platform belajar yang bertujuan untuk 
membantu para guru melakukan transisi 
ke lingkungan pembelajaran daring dan 
membangun kurikulum yang relevan dengan 
ragam kebutuhan industri yang berbeda. 

Platform Kelas menyediakan berbagai materi 
pembelajaran untuk para guru STEM (Sains, 
Teknologi, Teknik, dan Matematika). Seluruh 
materi dibagikan gratis dan didesain relevan 
dengan industri, serta mudah digunakan 
langsung di kelas masing-masing.

THRIVEFORWARD

2.700
>48.000
Guru Terfasilitasi

Murid Terjangkau
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Komitmen kami adalah untuk mengkatalisis intervensi 
demi lingkungan yang lebih baik. Di 2021, kami 
berfokus untuk memperjuangkan akses air minum 
bersih dan mengurangi kerentanan sosial ekonomi 
akibat bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Bekerja dengan 33 organisasi changemaker yang terpilih dari 100 
pendaftar, terdiri dari startup sampai organisasi non-profit. Para 
Changemakers dibagi menjadi 11 tim, untuk saling bekerjasama 
dalam mengembangkan solusi terkait akses air, penanggulangan 
sampah, keterkaitan air dengan isu lain serta ketahanan terhadap 
bencana terkait air di tiga lokasi percontohan: Makassar,  
Semarang, dan Bandar Lampung.

Tujuan Kami

THRIVEGREENER

Meningkatkan Akses 
terhadap Air

Mengurangi Polusi 
Plastik di Perairan

Membangun 
Ketahanan 
terhadap Bencana 
Hidrometeorologi

Meningkatkan Akses Air, 
Mengatasi Isu Sampah, 
dan Mengembangkan 
Ketahanan Terhadap 

Bencana Hidrometeorologi

Catalyst Changemakers Lab (CCL)

Link-up:  
Ekosistem 

Changemakers 
Terintegrasi

Sync-up:  
Laboratorium 

Multisektor

Scale-Up:  
Kolaborasi untuk 

Memperluas 
Dampak di 
Lapangan

“Modul 
pembelajaran, 
workshop, dan 
sesi pertemuan 
di Catalyst 
Changemakers 
Lab merupakan 
platform yang 
komprehensif 
bagi saya untuk 
mengeksplor 
kembali hal-hal 
yang menarik untuk 
diri saya. Saya pun 
bersyukur karena 
bisa bertemu 
teman-teman 
dengan mimpi 
yang sama untuk 
menangani masalah 
air di Indonesia.”

Sabrina Farah
CCL CHANGEMAKER
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THRIVEGREENER

Ekosistem terintegrasi tempat para Changemakers berkolaborasi dan 
membangun jaringan lebih luas demi dampak yang positif

Catalyst 
Changemakers 
Lab

Implementasi 
Proyek & 
Kemitraan

Mendesain 
Platform  
Air IoT

Ekosistem 
Changemaker 
Terpadu

Data & 
Kebijakan

Cara Kerja Catalyst  
Changemaker Ecosystem (CCE)

Laboratorium multisektor dan titik temu  
para Changemakers yang berfokus pada  
upaya perubahan sistem dan kepemimpinan 
yang transformatif.

Mengaplikasikan prototipe solusi di beberapa 
kota dan mempertemukan berbagai inovator 
lingkungan demi satu tujuan: membangun 
komunitas yang memiliki ketahanan terhadap 
isu-isu air bersih di masa depan.

1 Memetakan area sumber polusi air, sumber  
 banjir & area yang kekurangan air

2 Memantau daerah penanggulangan   
 sampah serta proses produksi  
 & distribusi air

3 Mengundang partisipasi publik dalam  
 proses pengumpulan data.

Menghubungkan pemangku kepentingan 
dari hulu ke hilir yang bekerja untuk isu-isu 
yang sama (tidak terbatas untuk satu isu 
saja) dan membangun jaringan regional 
untuk para Changemakers dapat belajar 
dan berkolaborasi bersama.

Di masa mendatang, kami melihat segala 
upaya dalam ekosistem ini terkumpul menjadi 
gudang data yang kuat dan mendalam untuk 
membantu pemerintah serta para pemangku 
kepentingan dalam membangun program dan 
kebijakan di masa depan.
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Berawal dari bantuan dana untuk mendukung terobosan teknologi, 
program ini berkembang pesat menjadi sebuah kolaborasi erat dengan 
tujuan untuk membangun dampak yang lebih luas, lebih dari sekadar 
upaya di bagian hilir, namun menjadi solusi yang bisa diakses dan 
ketahanan berkelanjutan terhadap bencana Tsunami.

Terobosan Sistem 
Peringatan Dini 

Bencana Tsunami

Tanggap Risiko Bencana THRIVEGREENER

Bagaimana Selanjutnya?
Kolaborasi ini akan terus berjalan untuk membangun banyak inisiatif ke depan yang berfokus 
pada proses komunikasi dan edukasi terkait bencana. Keduanya bisa dikembangkan  
dan diterapkan di area-area rentan bencana di seluruh Indonesia.

Berkolaborasi dengan Institut 
Teknologi Bandung

Intervensi 
Pertama di 

Dunia yang tidak 
bergantung 
pada boya 

tsunami

Mendesain 
model  
pertama

Diterapkan pertama kali di Selat Mentawai, 
sistem peringatan bencana tsunami ini 
menggunakan perangkat akustik bawah laut 
untuk mengganti kebutuhan boya tsunami 
(pelampung tsunami). Perangkat ini mampu 
menciptakan sistem yang lebih handal dan 
terpercaya dengan tingkat deteksi lebih dini.
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Membangun Generasi  
yang Siap Menjawab 
Kebutuhan Industri

Generasi GIGIH dirancang untuk menyiapkan generasi muda Indonesia 
dengan kompetensi dan pola pikir yang tepat agar mampu menjawab 
kebutuhan industri teknologi yang berkembang pesat. Melalui program 
pelatihan kompetensi dan cara berpikir yang tepat selama enam bulan, 
kami ingin menghasilkan talenta teknologi yang kritis, gigih, tangguh, dan 
berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan.

Front-End Engineering Back-End Engineering Data Analysis

Program Generasi GIGIH mencakup pembelajaran teknis, soft skills,  
dan bahasa Inggris melalui tiga bidang penjurusan

THRIVEFORWARD

“Peserta bisa mendapatkan pertumbuhan yang bersifat 
eksponensial. Bahkan program ini juga menjadi platform 
yang tepat untuk memperluas jaringan dan teman baru!”

Ajeng
MENTOR
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856

1 78%

130.000 64

3
Peserta

Peserta adalah Perempuan Peserta Mendapat Pekerjaan

Total Jam Pembelajaran Penempatan Magang

dari

mematahkan stereotip dan membangun 
keragaman talenta teknologi

dalam waktu 3 bulan setelah 
menyelesaikan program magang

yang disampaikan oleh 85 mentor & fasilitator berkolaborasi dengan 14 mitra di industri

dari 28 provinsi di Indonesia

THRIVEFORWARD

“Generasi GIGIH 
memberikan saya 
pengalaman magang 
dan pemahaman secara 
langsung dan nyata 
di dunia Data Analyst. 
Pengajar di program ini pun 
sangat kompeten sehingga 
menginspirasi saya untuk 
menjadi sehebat mereka.”

Maharani

DATA ANALYSIS

“Saya lulusan SMK yang 
suka IT & desain, dan 
ingin bisa segera bekerja. 
Kurikulum Generasi 
GIGIH bisa mewujudkan 
keinginan saya, membuat 
tech skills saya lebih 
baik, bahasa Inggris saya 
lancar dan dapat banyak 
teman baru!”

Ardiansyah
PESERTA

FRONT-END ENGINEERING

“Program Generasi 
GIGIH memberikan ilmu 
yang belum pernah saya 
dapatkan di kuliah dan 
pola pikir kritis yang 
dibutuhkan sebagai 
seorang software 
engineer. Saya jadi lebih 
percaya diri untuk terjun 
ke dunia kerja.”

Ekki Syam

BACK-END ENGINEERING

PESERTA PESERTA
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Membuka Akses  
Oksigen Medis

Tanggap COVID-19

Pada Juli 2021, gelombang kedua pandemi COVID-19 menghantam 
Indonesia, hingga mencapai 50.000 kasus baru per hari. Pada satu titik, 
terhitung hanya ada satu ranjang di rumah sakit untuk setiap tiga  
pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Kelangkaan oksigen medis  
pun semakin terasa.

Respons kami dalam menghadapi situasi ini dibagi ke dalam 3 tahapan:

TANGGAP DARURAT

1.000
Konsentrator O2

didonasikan untuk 
meringankan kedaruratan 
oksigen medis di lebih dari 
50 kota di Indonesia

Foto: thejakartapost.com, jawapos.com, infopublik.id
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DAMPAK BERSKALA

Rumah Oksigen 
Gotong Royong

500
3Ranjang Pasien

Dibangun dan siap 
digunakan dalam

dalam 4 barak  
semi-permanen Minggu

Pasokan  
yang Cukup 

Memastikan 
persediaan 
oksigen medis 
selalu ada dan 
siap diberikan.

Kemudahan 
Registrasi

Berkolaborasi 
dengan 
Halodoc untuk 
meminimalisir 
kesulitan proses 
registrasi.

Siap Siaga

 
Bekerjasama 
dengan Pusat 
Kesehatan 
TNI AD untuk 
meningkatkan 
efisiensi dan 
meringankan 
beban logistik.

Lokasi Strategis

 
Memastikan 
lokasi yang 
mudah diakses 
untuk menerima 
kasus rujukan 
rumah sakit 
sekitar.

Fasilitas kesehatan rawat inap yang dibangun 
untuk meringankan beban rumah sakit.
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“Dengan adanya fasilitas isolasi seperti Rumah Oksigen ini, 
kita dapat mengurangi peningkatan jumlah pasien dengan 
gejala ringan yang mengalami penurunan saturasi oksigen 
dan mencegah transisi ke gejala sedang atau berat. Selain 
itu, kita juga dapat memberikan tempat yang lebih layak 
sehingga meminimalkan jumlah klaster keluarga.”
Sumber: CNBC Indonesia, 18/07/21

Luhut B Pandjaitan

DAMPAK BERKELANJUTAN

Memastikan  
masa depan  
yang mandiri

35
O2 Mini Plants

Menempatkan generator 
oksigen untuk rumah sakit 
yang memiliki kapasitas 
oksigen terbatas.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
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Makanan Untuk Garda Depan

>43.000
Makanan Terdistribusi
untuk petugas medis, petugas pemakaman, 
supir ambulans, dan garda depan di berbagai 
tempat karantina berkolaborasi dengan 
Berbagi Loka dan mitra GoFood, untuk tetap 
mendukung ekonomi bisnis di sekitar

Bantuan untuk Mitra Driver Gojek TANGGAP COVID-19

535.000
Mitra Driver Gojek
menerima tunjangan untuk memenuhi kebutuhan 
harian mereka dengan memanfaatkan GoPay 
sebagai metode distribusi

M U D A H ,  C E P AT ,  D A N  A M A N

TANGGAP COVID-19
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Menanggapi Kedaruratan, 
Menghargai Komunitas

Tanggap Bencana

Ketika bencana melanda, komunitas bangkit.

Setiap tahun, setidaknya 1.500 bencana alam melanda 
Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia salah satu negara 
dengan tingkat bencana alam tertinggi di dunia.

Walaupun tingkat kejadian sangat tinggi, masyarakat yang 
tersebar di sepanjang negara kepulauan ini tetap  
bersikeras untuk membangun kembali hidup mereka  
setelah setiap bencana.

Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kami berdiri bersama 
berbagai komunitas dan menghargai keberanian dan 
ketangguhan mereka. Berkali-kali kami menjadi saksi para 
mitra driver, merchant, dan relawan mengulurkan tangan untuk 
membantu dan meringankan beban sesama.

Di 2021, berbagai macam bencana melanda, mulai dari badai, 
banjir, gempa, sampai erupsi vulkanik. Berikut adalah dua upaya 
yang kami lakukan sebagai satu kekuatan ekosistem GoTo.

“Gerakan yang 
dicanangkan GoTo ini 
sejalan dengan semangat 
yang ingin kami tularkan 
bagi warga yang 
terdampak bencana. 
Kami terima amanah 
ini dan segera kami 
sampaikan ke para warga 
yang membutuhkan.”

Wawan Hadi Siswoyo
KABID BPBD LUMAJANG

Sumber: detik.com, 11/12/21
Foto: infopublik.id
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Peduli Sulbar (Rehabilitasi Sekolah)

Bantuan Erupsi Gunung Semeru

TANGGAP BENCANA

TANGGAP BENCANA

119

>40.000

Anak-Anak PAUD & 
10 Guru Kembali  
ke Sekolah

Bantuan Terdistribusi

hasil dari penggalangan dana dan 
kolaborasi dengan komunitas 
lokal untuk membangun kembali 
gedung sekolah pasca-gempa 
Mamuju & Majene

dalam 4 hari sejak erupsi Gunung Semeru oleh komunitas 
GoTo yang turun langsung di lokasi bencana

“Kami turun membantu karena ini 
menyangkut rasa kemanusiaan.  
Saya salut dengan semangat yang 
dikobarkan para relawan. Dari mereka  
saya banyak belajar mengenai  
arti kebersamaan dan ketulusan.”

Agung Bayuardi
MITRA PENGEMUDI GOJEK
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172 miliar 12 miliarIDR IDR

Tanggap COVID-19

Total Total

Program

*Sisa Dana - 1% dari Total Dana yang Dikelola

10% – Konsentrator O2 18% – THRIVEforward

6% – Operasional

15% – Fasilitas ROGR 12%  – THRIVEgreener

17% – Sisa Dana*

48% – Generator O2 15% – THRIVEtogether

1%  – Program Makanan  
  untuk Garda Depan

15% – Program Tanggap Bencana

26% – Bantuan untuk Mitra Driver Gojek
17% – Program Lainnya

Ikhtisar Penggalangan Dana

Alokasi Dana

184 miliar

82 miliar 84 miliar 18 miliar

Jumlah Dana Terkumpul
IDR

GoTo Group Donasi dari  
Perusahaan dan Pribadi

Donasi Lainnya
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Ucapan Terima Kasih

Mitra Donatur

Mitra Berdampak

Program-program kami tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi dengan berbagai tim di seluruh 
ekosistem GoTo yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan kesuksesan semua program kami, 
dan juga kolaborasi dengan mitra dan donatur yang membuat YABB dapat menjangkau lebih jauh 
dan menciptakan dampak lebih besar.

Alit Foundation

Ambil Hati

Angel Investment Network 
Indonesia (ANGIN)

Artemis Impact

Bali Investment Club

Cakap

Generation Girl

GoAcademy

GoTo Group

Impact Hub Jakarta

Instellar Indonesia

Kalibrr

Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional / 
BAPPENAS

Loka Padang

Magang Update

Markoding

PesonaEdu

Peta Bencana

Platform Usaha Sosial (PLUS)

Progate

Replit

Rumah Millennials

Social Innovation Acceleration 
Program (SIAP)

Stichting Enviu Nederland

Tokopedia Academy

Wahana Visi Indonesia

Yayasan Lembaga Afiliasi 
Penelitian dan Industri Institut 
Teknologi Bandung

Zenius

Accenture

Adaro

Alfamart

Astra International

Bank Aladin

Bank Jago

Bank Sinarmas

Bibit

Citibank N.A., Indonesia

Djarum Foundation

East Ventures

GIC Private Limited

PLN

Private Donors

Protelindo Telekomunikasi 
Indonesia

Provident

Relawan Anak Bangsa (RAB)

Seleraya Belinda

Telkomsel

Triputra Agro Persada

United Dico Citas

Visa

Google.org

GoTo Group

Harum Energy

IDS Medical

Jarvis Asset Management

Kalbe Farma

Kearney

KKR

Lippo Group

Mandiri Sekuritas 

Northstar Foundation

Novell Pharmaceutical

Upaya kami tahun ini tidak terasa lengkap tanpa bantuan, arahan dan dukungan dari  
berbagai kementerian, organisasi internasional, CSOs, jaringan dan teman-teman media.  
YABB selalu mencatat dan mengapresiasi setiap waktu dan komitmen yang dijalani  
demi dampak bersama.
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yayasan.anakbangsabisa

Yayasan Anak Bangsa Bisa

info@anakbangsabisa.org

www.anakbangsabisa.org


