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Latar Belakang 
YIIM 

Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) 

adalah lembaga nirlaba yang mengemban 

amanah untuk menghimpun, mengelola dan 

mendayagunakan dana sosial dan didedikasikan 

untuk membangun kemandirian masyarakat 

dengan inspirasi kepedulian, toleransi dan nilai – 

nilai ekonomi. Lembaga ini bersifat independen, 

mandiri dan tidak berpihak pada kepentingan 

kelompok tertentu dengan semangat pengabdian 

masyarakat. 

Dalam aktivitas program, Yayasan Inspirasi Indonesia 

Membangun bekerja sama dengan masyarakat 

melalui penghimpunan dana sosial masyarakat yang 

tidak mengikat dan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Lembaga ini juga didukung oleh jaringan 

relawan dari seluruh Indonesia yang dapat selalu 

merespon dengan cepat persoalan sosial, kemiskinan 

dan isu-isu kebencanaan
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Misi
1. Mewujudkan komunitas masyarakat berdaya berbasis kearifan lokal, yang punya
daya kreatif, inovatif, mandiri dan punya etos kerja yang tinggi.
2. Menciptakan generasi baru yang kreatif, berkarakter, dan berjiwa pemimpin masa
depan.
3. Bertekad mendampingi dan mengantarkan kelompok masyarakat miskin menjadi
masyarakat berdaya berbasis sumberdaya lokal.
4. Mentransformasi nilai-nilai kerelawanan untuk menciptakan kepemimpinan lokal
sebagai agen perubahan masyarakat.
Visi

Menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai 
kepedulian dan keberpihakan.

Dengan visi dan misi serta dukungan dari berbagai pihak yang memiliki rasa kepeduliaan 

sosial yang tinggi, YIIM memiliki program-program unggulan pemberdayaan masyarakat. 

Salah satu program unggulan yang dimiliki YIIM adalah pelatihan memasak/kuliner (Baking 

Class). 

Program Pelatihan Baking Class yang digagas oleh YIIM berbeda dengan pelatihan baking 

class pada umumnya. Pelatihan Baking Class YIIM merupakan program sosial yang memiliki 

tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penerima 

manfaat.  Hal ini selaras dengan tujuan nomor 1 mengakhiri kemiskinan dan tujuan nomor 

8 tentang pertumbuhan ekonomi yang merupakan bagian dari Program Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UNSDGs).

Program baking class juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Perpres ini merupakan petunjuk pelaksanaan dan pencapaian 

SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan 

seluruh pihak.

Pelatihan Baking Class diberikan secara gratis kepada 

penerima manfaat. Sejak awal pelatihan peserta 

pelatihan diberikan pengetahuan, pendampingan 

hingga peserta mampu berwirausaha mandiri dibidang 

makanan, aneka kue dan jajanan pasar. 
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Baking Class adalah program pelatihan yang mengajarkan ilmu dan ketrampilan 
memasak. Hal tersebut meliputi cara memasak, berbagi resep, dan tata cara menghias 
makanan hingga menjadi pelaku wirausaha dibidang makanan. 

Program Pelatihan Baking Class merupakan satu dari beberapa program ungulan 
YIIM untuk pemberdayaan masyarakat kecil. YIIM melihat Pelatihan Baking Class 
memiliki  peluang dan potensi ekonomi yang menjanjikan  bagi masyarakat khususnya 
masyarakat kecil di perkotaan. 

Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap makanan dapat menjadi prospek 
ekonomi yang menjanjikan oleh pelaku usaha yang kreatif. Selain itu Pelatihan Baking 
Class YIIM memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan untuk membuat 
masakan yang mudah disajikan dan memiliki daya saing di pasaran. 

Peserta pelatihan diberikan pengetahuan dasar mengenai proses pengolahan 
makanan yang benar secara lengkap melalui pelatihan teori dan praktek langsung 
(hands on). Mulai dari pemilihan bahan dasar, pengenalan teknik dasar menu, tata cara 
olah menu dan waktu pengelohaan menu serta penyajian menu. Peserta pelatihan 
dapat membuat produk, sekaligus melakukan modifikasi, hingga menciptakan 
resep baru sesuai selera yang diinginkan. 

Peserta pelatihan juga diajarkan untuk menghitung estimasi biaya produksi pada 
setiap resep masakan yang diajarkan di Pelatihan Baking Class,  agar menumbuhkan 
keinginan untuk berwirausaha. 

 Pada Pelatihan Baking Class di YIIM, peserta pelatihan mempunyai kesempatan 
untuk memperluas jaringan atau kemitraan dengan para professional di bidang 
kuliner. Jaringan yang luas menjadikan peserta pelatihan berkembang dan memiliki 
kesempatan untuk berwirausaha khususnya di bidang kuliner.

Mengenai waktu pelaksanaan Program Pelatihan Baking Class yang dilaksanakan 
YIIM dalam satu tahun ada empat batch pelatihan, satu batch pelatihan diadakan 
selama satu hari. Waktu Pelatihan Baking Class dimulai dari pagi hingga sore hari. 
Pelatihan di awali 

Profil Program  Kewirausahaan 
Sosial Memasak (Baking Class)
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pengenalan profil YIIM dan profil trainer, pemberian materi masakan, pengenalan 
bahan baku hingga biaya produksi pembuatan masakan, dan terakhir praktek 
pembuatan resep masakan.  

Melalui Pelatihan Baking Class YIIM, manfaat yang diterima peserta Pelatihan 
Baking Class yaitu peserta pelatihan mendapatkan sertifikat dari pelatih dan bagi 
yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pelatih, maka peserta dapat 
mendapatkan bantuan hibah peralatan untuk memulai usaha kuliner. 

 Bantuan hibah alat usaha yang diberikan YIIM adalah peralatan masak yang akan 
mendukung usaha calon penerima bantuan untuk meningkatkan nilai jual usahanya. 

Selain pelatihan ketrampilan memasak, para penerima manfaat yang terpilih juga 
akan mendapatkan pelatihan manajemen kewirausahaan berupa kelas khusus 
yang mengajarkan manajemen pembukuan, perhitungan laba rugi usaha, strategi 
pemasaran offline dan media sosial, akses permodalan usaha melalui koperasi dan 
lain sebagainya. Kelas manajemen kewirausahaan akan diisi oleh narasumber yang 
kompeten dibidangnya. 

Penerima manfaat dalam Pelatihan Baking Class diperuntukan bagi masyarakat 
dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Warga kurang mampu;
b. Mantan warga binaan dibawah naungan balai pemasyarakatan Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
d. Disabilitas;
e. Pemuda putus sekolah;
f. Pekerja serabutan hingga ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan;
g. Serta single parent yang memiliki banyak tanggungan rumah tangga dan anak.
h. Selain itu, termasuk kelompok rentan lainnya yang memenuhi kriteria yang
ditetapkan oleh YIIM.  

Terwujudnya model pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Adanya peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan kurang beruntung 

Siapa Penerima Manfaaat?

GOAL:

Outcome 1 :



www.yiim.or.id5 YIIM

OUTPUT 1

Program Turunan AktivitasAktivitas Timeline Mitra

Adanya masyarkat yang terampil 
dalam bidang kewirausahaan

Pelatihan / training 
Baking Class

1. Penentuan target group peserta,
antara lain:

- Warga binaan Badan Pemasyaraka-
tan 
- Ibu-ibu atau janda yang menjadi 
sumber penghasilan keluarga un-
tuk membiayai kebutuhan bulanan 
anak-anaknya.
- Kaum Difabel, hanya terbatas pada 
cacat kaki.
- Individu yang termasuk dalam kate-
gori kelompok masyarakat miskin dan 
kurang beruntung yang telah ditentu-
kan YIIM yaitu antara lain yang dibuk-
tikan dengan:        
a. Memiliki Surat Keterangan Tidak
Mampu dari Kelurahan tempat ting-
galnya;
b. Tagihan Rekening listrik maksimal
Rp200.000 per bulan;
c.Hasil survey tempat tinggal;
d. Interview langsung

2 Seleksi peserta

3. Perekrutan peserta

4.Penentuan kerjasama dengan pihak 
ketiga, ex: pelatih, sponsor, mitra

5.Pelaksanaan pelatihan

6.Penyediaan perlengkapan, pera-
latan dan bahan pelatihan

7. Pemberian bantuan modal pera-
latan

8. Menghubungkan dengan koperasi
kredit untuk membantu permodalan 
Penerima Manfaat

9. Pembuatan laporan dan database
peserta pelatihan dan penerima ban-
tuan modal

10.Melakukan kunjungan dan ko-
munikasi via tlp untuk mengetahui 
perkembangan usaha para penerima 
bantuan modal peralatan baking.

11. Melakukan pemberdayaan peneri-
ma bantuan modal peralatan baking 
untuk memberikan kontribusi pada 
kegiatan YIIM.

1. Lokasi Pelatihan akan
diselenggarakan di YIIM, 
Dapur Titan (Mitra) atau 
balai desa, puskesmas 
atau tempat lainnya.
2. Setiap Pelatihan Mak-
simal diikuti 20 orang 
peserta.
3. Pelatihan diadakan 6
kali dalam 1 tahun.
4. Peserta pelatihan
yang memenuhi kriteria 
dan memiliki kesiapan 
untuk memulai usaha 
atau ingin mengem-
bangkan usaha yang 
dirintis, akan diberikan 
bantuan modal pera-
latan baking.
5. Update database
perkembangan usaha 
para penerima bantuan 
modal peralatan baking.
6. Penerima bantuan
modal peralatan baking 
menjadi narasumber 
kelas kewirausahaan 
YIIM.
7. Penerima bantuan
akan dihimbau untuk 
memberikan donasi be-
rupa keahlian dan ma-
teri yang ia mampu dan 
tidak memberatkan.

Adanya penghasilan tambahan dari pro-
gram pemberdayaan ekonomi masyarakat  

INDIKATOR KEBERHASILAN
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Keperluan Pelatihan Baking Class:

- Pembelian bahan baku pelatihan

- Sewa peralatan masak

- Sewa tempat (apabila lokasi diluar kantor YIIM)

- Fee chef Pelatihan Baking Class

- Konsumsi 

- Goodiebag 

- Transportasi (Biaya bensin, e-toll)

- Komunikasi: Pembelian pulsa untuk rekrutmen calon peserta hingga hari pelaksanaan 

pelatihan 

- ATK (Notebook, pulpen, foto copy, dll)

- Mater promosi (flyer, spanduk, giant card)

- Media 

- Dokumentasi (foto dan video)

Siapa Penerima Manfaaat?

ANGGARAN BIAYA 
Pelatihan Baking Untuk 15 Orang 
Peserta Selama 3 hari 
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1. PT. Insight Investment Management

Perusahaan manager investasi keuangan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap 
masalah sosial dan kemanusiaan, dengan mendukung kegiatan program YIIM 
melalui dana sosal perusahaan (CSR).

2. BOGASARI

Perusahaan yang bergerak di industri pangan. Bogasari menghasilkan berbagai 
tepung terigu untuk kebutuhan pangan. Melalui Bogasari Baking Center (BBC) 
menciptakan dan mengembangan keahlian pembuatan makanan berbasis tepung 
terigu sebagai langkah awal wirausaha di bidang pengolahan makanan.

3. PT. Titan Intirasa Sumber Sejahtera (Titan Baking)

Perusahaan penyedia kebutuhan baking. Mulai dari bahan, peralatan, kemasan 
hingga dapur untuk pelatihan membuat kue.

4. Balai Pemasyrakatan Jakarta Pusat  (BAPAS)

Salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan, 
dibawah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM lembaga ini bertugas 
memberikan bimbingan kemasyarakatan. 

Siapa Saja Yang 
Pernah Bekerjasama 
dalam Program 
Baking Class?
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Menu Pelatihan Baking Class Yang Pernah Diajarkan

Pencapaian Program Pelatihan Baking Class

• Kue Kering (Kastengel, Nastar, Cheese stik, Aneka Kue Pie)
• Kue Basah (Bolu gulung batik, Brownies, Donat)
• Jajanan Pasar (Pastel, Kue Mangkok, Risol, Dadar Gulung, Kue Bola)
• Mie Ayam Sehat
• Aneka Dimsum dan Bapao
• Makaroni Skotel
• Ayam Crispy
• Pizza

• Sejak tahun 2018 – 2020 total alumni Pelatihan Program Baking Class berjumlah 185
orang dan jumlahnya akan terus bertambah karena program ini akan terus berlanjut. 

• Alumni Pelatihan Baking Class yang sudah berwirausaha mandiri  berjumlah 80
orang

• Jenis usaha alumni bervariasi, mulai dari usaha aneka kue kering, aneka kue basah
seperti bolu gulung dan brownies, makanan katering, jajanan pasar, warung makan, 
mie ayam.

• Sebaran alumni Pelatihan Baking Class YIIM: Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi

Berikut beberapa contoh alumni baking class yang telah berwirusaha mandiri: 

1. Ibu Sri Suharti

Seorang single parent yang menghidupi kedua anaknya setelah suaminya meninggal 
dunia. Sebelum pelatihan, Ibu Suharti tidak memiliki pekerjaan setelah mengikuti 
Pelatihan Baking Class di YIIM selanjutnya ibu Sri berjulan donat.

Pada awal berjualan ibu Sri hanya mampu membuat adonan donat 1/2 kg, seiring 
waktu berjalan dan semakin tingginya permintaan akhirnya naik menjadi 1 kg hingga  
3 kg adonan donat per hari. 

Karena pembuatan adonan masih manual ibu sri terkadang menolak pesanan 
karena tidak kuat buat adonan terlalu banyak karena faktor usia. Melalui bantuan 
alat yang diberikan oleh YIIM tenaga yang dikeluarkan ibu Sri pada saat pembuatan 
adonan tidak terlalu berat, dan saat ini Ibu Sri mampu membuat adonan lebih dari 
3 kilogram per hari, sehingga penjualan semakin meningkat. 

Saat ini ibu sri sudah berjualan di wilayah tempat tinggalnya dan menerima pesanan 
dari banyak pihak. Kini Ibu Sri Suharti sudah punya usaha kue donat dengan 
penghasilan bersih rata-rata Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) per hari.
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2. Ibu Chotimah

Seorang ibu rumah tangga yang harus menanggung biaya hidup keluarganya, 
dikarenakan suami tidak bekerja lagi. Melalui pelatihan dan bantuan peralatan 
hibah yang diberikan YIIM, saat ini ibu Chotimah berjualan aneka kue di rumah dan 
melalui media sosial. 

Selain itu, Ibu Chotimah juga membawa dagangannya pada saat mengikuti seminar 
untuk dijual kepada teman-temannya yang mengikuti acara seminar, arisan 
dan perkumpulan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ibu Chotimah 
merupakan pembinaan dari group kecamatan dan pendampingan dari PKT (Program 
Kewirasusahaan Terpadu). Aneka kue yang dijual oleh ibu Chotimah dengan harga 
jual rata-rata Rp. 30.000 hingga Rp. 70.000 per buah, Bu Chotimah dapat meraup 
keuntungan Rp. 100.000-Rp. 200.000 per harinya, sehingga setelah ibu Chotimah 
menekuni wirausaha makanan dan kue ekonomi keluarganya menjadi terbantu. 

3. Ibu Ida Farida

Seorang ibu rumah tangga menanggung hidup keluarganya, ibu Ida Farida 
sebelumnya merupakan pedagang sayur keliling dari rumah ke rumah dan setelah 
mengikuti pelatihan yang diberikan YIIM, Ibu Ida Farida dapat mengembangkan 
usahanya memproduksi dan berjualan aneka kue. Dalam kurun dua tahun terakhir, 
setiap bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Ibu Ida banyak menerima pesanan aneka kue 
kering untuk lebaran.

Usaha tersebut terus berkembang, setelah menerima bantuan peralatan memasak 
dari YIIM yaitu oven gas, ibu Ida dapat mempersingkat waktu produksi kue dengan 
kapasitas jumlah kue yang lebih banyak. Dalam keseharian, Ibu Ida menerima pesanan 
kue dari para pelanggan, selain itu dia juga membawa kue buatannya untuk dijual 

keliling dari rumah ke rumah bersama dengan dagangan 
sayur mayur yang telah dia tekuni sebelumnya. Dalam 

sehari, ibu Ida dapat meraup keuntungan sebesar 
Rp. 50.000 per hari

Apa Manfaat Mendukung  Program 
Pelatihan Baking Class YIIM?
Mendukung Kewirausahaan Sosial:
Mendukung Program Baking Class YIIM 
sama dengan mendukung kewirausahaan 
sosial. Seperti prinsip utama dari Sustainable 
Development Goals (SDGs) tidak meninggalkan 
satu orangpun. SDGs merupakan suatu 
rencana aksi global yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna 
mengakhiri kemiskinan, mengurangi
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Apa Manfaat yang diperoleh Donatur Mendukung Program Pelati-
han Wirausaha Kuliner/Baking Class? 

Bentuk Dukungan Mitra Yang Dapat Diberikan Untuk Program 
Baking Class

kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs dirancang dengan melibatkan 
seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), 
sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.

Menciptakan Lapangan Kerja Baru dan Mengurangi Pengangguran :
Mengurangi angka pengangguran, melalui Program Pelatihan Baking Class peserta 
diajarkan untuk dapat mempunyai ketrampilan sehingga dapat menjadi inspirasi 
masyarakat sekitar untuk berwirausaha mandiri. Dengan berwirausaha, peserta 
pelatihan dapat meningkatkan perekonomiannya dan meningkatkan taraf hidupnya, 
sehingga bisa membantu dirinya, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Menciptakan Daya Saing :
Meningkatkan daya saing masyarakat kecil.  Dengan mendukung Pelatihan Baking 
Class yang dimana peserta pelatihan merupakan masyarakat kurang mampu 
sehingga mendorong masyarakat kecil untuk memiliki daya saing terutama dalam 
berwirausaha.

Berdampak Positif Pada Perekonomian Mikro :
Meningkatkan perekonomian mikro yang diharapkan berkontribusi kepada pertumbuhan 
perekonomian nasional. YIIM percaya bahwa semakin banyak perekonomian mikro 
yang ada akan memiliki dampak untuk kestabilan bagi perekonomian nasional.

1. Branding media nama  donatur (Badan usaha / Individu) yang mendukung program
kewirausahaan sosial di website khusus YIIM.
2. Publikasi media (Media sosial, media online, media elektronik).
3. Plakat apresiasi sebagai pendukung program kewirausahaan sosial YIIM.
4. Laporan kegiatan dan laporan keuangan.
5. Foto dan video dokumentasi profil kegiatan.
6. Testimoni dari peserta dan pelatih.
7. Nama, merk atau badan usaha donatur akan disematkan pada alat bantuan hibah
yang diserahkan kepada alumni pelatihan baking class yang berwirausaha mandiri. 

Bantuan Pendanaan
Mitra dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan untuk Program 
Pelatihan Baking Class. Pendanaan yang diberikan mitra dipergunakan untuk 
kebutuhan pelatihan sejak pra pelatihan, pelaksanaan, hingga paska pelatihan.
Bantuan Peralatan dan Bahan Baku 
Mitra dapat memberikan dukungan berupa bantuan peralatan dan bahan baku 
Pelatihan Baking Class YIIM.
Bantuan berupa Pembelian Produk Alumni Kewirausahaan YIIM 
Mitra dapat membeli produk alumni pelatihan kewirausahaan YIIM dibawah naungan 
kopi inspirasi. Setiap pembelian produk dari mitra keuntungannya akan digunakan 
untuk mendanai program pelatihan kewirausahaan sosial. 
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Media Partner
RILIS MEDIA PELATIHAN BAKING CLASS BATCH I TAHUN 2020
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Sumber: 
https://www.vivanews.com/berita/nasional/38468-trik-warga-binaan-hing-
ga-rakyat-miskin-bisa-hidup-mandiri?medium=autonext Jumat, 28 Februari 
2020


