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Sinergi YCAB Foundation dan Indika Foundation di Rumah Belajar Batik 
Upaya Peningkatan Ekonomi dan Pelestarian Budaya Indonesia  

 

 

SEMARANG, 10 Desember 2020 – Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB Foundation) bekerjasama dengan 

Indika Foundation meresmikan Rumah Belajar Batik di Semarang, Jawa Tengah, pada 10 Desember 2020 

sebagai upaya peningkatan ekonomi dan menjaga kelestarian budaya. 

 

Batik merupakan salah satu hasil karya bangsa Indonesia yang banyak dikagumi berbagai bangsa. Batik 

juga menjadi warisan budaya Indonesia yang turut menggerakan perekonomian masyarakat. Berdasarkan 

data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor batik pada semester pertama tahun ini mencapai 21,54 juta 

dollar AS atau setara dengan 321 miliar rupiah, dan menjadi salah satu pemasukan devisa negara. Jepang, 

Amerika Serikat, dan Eropa adalah beberapa negara tujuan utama ekspor batik Indonesia. 

Peresmian Rumah Belajar Batik Semarang ini merupakan upaya gotong royong untuk melestarikan budaya 

nasional serta menggairahkan industri batik di Indonesia. Rumah Belajar ini diharapkan mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu mengurangi pengangguran usia produktif dari kalangan 

pra-sejahtera melalui pelatihan keterampilan vokasi yang holistik dan terintegrasi.  

Lebih dari 120 peserta menerima pelatihan membatik, pendampingan kewirausahaan dan pemasaran 

secara online sehingga mereka mampu membangun bisnis yang berkelanjutan. Kelompok Batik Sekar 

Wangi misalnya yang telah menjual sekitar seratus produk batik baik dalam bentuk kain maupun pakaian 

jadi. Kelompok ini kini terus mengembangkan usaha mereka di wilayah Boja dan mendapatkan bantuan 

dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal untuk mengembangkan bisnis serta sanggar mereka.  

Pada tahap pertama di akhir pelatihan, setiap kelompok akan menerima bantuan modal usaha dalam 

bentuk alat dan bahan membatik senilai 5 juta rupiah. Rumah Belajar Batik Semarang juga mengadakan 

kompetisi antar kelompok setiap triwulan untuk terus mengasah keterampilan batik, meningkatkan 

kreativitas dan ilmu kewirausahaan. Pemenang kompetisi ini nantinya akan mendapat bantuan modal 

usaha senilai 10 juta rupiah.  

 

Veronica Colondam, CEO dan Founder YCAB Foundation mengatakan, “Para pengusaha batik yang 

mandiri dapat terlahir dari Rumah Belajar Batik Semarang dan mereka diharapkan bukan hanya 

menciptakan lapangan kerja baru, namun mampu memutus siklus kemiskinan yang berkelanjutan serta 

menjadi pelaku usaha batik yang berperan memperkenalkan batik Indonesia ke seluruh dunia.” 

 

Sementara itu, Azis Armand, Ketua Pengurus dan CEO Indika Foundation menuturkan, “Gotong royong 

adalah budaya bangsa yang selalu kami junjung, termasuk dalam menggerakkan dan membangun 

perekonomian Indonesia dan membangun masyarakat. Setiap energi yang kami produksi di Indika Energy 

Group berjalan selaras dengan pembangunan masyarakat dan program ini diharapkan mampu 
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meningkatkan kemandirian masyarakat sehingga akan berdampak positif pada ekonomi lokal dan 

meningkatkan kualitas hidup,”  

  

Sebagai salah satu perusahaan Indonesia dengan diversifikasi usaha yang terintegrasi, Indika Energy tidak 

hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan energi nasional, namun juga memiliki misi turut membangun 

sumber daya manusia Indonesia. Indika Energy mendirikan Indika Foundation pada 2017, yang kemudian 

menjalankan berbagai program dengan dua fokus utama yaitu membangun karakter bangsa dan merawat 

semangat toleransi.  

 

Sebelumnya, Indika Foundation juga telah berkolaborasi dengan YCAB dalam berbagai program lainnya. 

Bersama dengan para pihak lainnya, Rumah Belajar Batik ini diharapkan dapat terus melahirkan para 

pebatik lokal yang menghasilkan karya terbaik.  

 

 

 

 

  

SEKILAS YCAB FOUNDATION  

 

YCAB Foundation adalah organisasi unggulan dan menjadi cikal bakal YCAB Social Enterprise Group yang 

didirikan pada tahun 1999. Dengan visi untuk memutus siklus kemiskinan dengan menggunakan inklusi 

keuangan sebagai instrumen untuk memperluas pendidikan, YCAB telah berhasil memberikan dampak 

kepada lebih dari 3,8 juta generasi muda. Pada tahun 2020, YCAB menduduki peringkat #32 pada TOP 

500 LSM Dunia / SPO oleh NGO Advisor di Jenewa. Saat ini YCAB menjalankan 26 sekolah (Rumah 

Belajar) dengan memberikan pelatihan literasi digital ekstra kurikuler kepada kaum muda yang kurang 

mampu di 11 provinsi di Indonesia, dan membina hampir dua ratus ribu perempuan pengusaha ultra-mikro 

melalui YCAB Ventures.  

 

www.ycabfoundation.org IG @ycabfoundation 

 

SEKILAS YAYASAN INDIKA UNTUK INDONESIA  

 

Yayasan Indika untuk Indonesia atau Indika Foundation didirikan oleh PT Indika Energy Tbk. pada 15 

Februari 2017. Fokus aktivitasnya pada dua hal, yakni; pertama, membangun karakter bangsa. Sebuah 

keyakinan dan kebanggaan untuk hidup bermasyarakat dalam kerangka NKRI dan berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila dan landasan UUD 1945. Kedua, menyebarkan semangat perdamaian dan toleransi. Sebuah 

kesadaran dan pandangan bahwa ragam perbedaan adalah kekayaan yang menyatukan, bukan 

memisahkan, dan oleh karenanya saling menghormati dan menghargai tanpa diskriminasi SARA. 

 

www.indikafoundation.org IG @indikafoundation 

 

 

http://www.ycabfoundation.org/
http://www.indikafoundation.org/
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INFORMASI LEBIH LANJUT: 

 

YCAB Foundation  

Hanindya Christiana 

hanindya.christiana@ycab.org 

 

Indika Foundation & Indika Energy  

Ricky Fernando – Head of Corporate Communications, PT Indika Energy Tbk. 

corporate.communications@indikaenergy.co.id 

 

 

DISCLAIMER: 

 
This Press Release may contain financial information, projections, plans, strategies and objectives of PT Indika Energy Tbk. which 
are not statements of historical facts that can be considered as forward-looking statements as defined by applicable regulations.  
 
PT Indika Energy Tbk. and/or its affiliates and/or other parties are not responsible for the accuracy and completeness of future 
statements (if any) in this Press Release. A Press Release or any part of it cannot form the basis of any contract or commitment.  
 
This Press Release and the information contain herein is for information purposes only and does not constitute or form part of an offer 

to sell or a solicitation of an offer to buy securities in the United States or in any other jurisdiction in which such offer or sale would be 

unlawful. No offering of securities of PT Indika Energy Tbk. and/or its affiliates has been or will be registered under the US Securities 

Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities law of any jurisdiction. No securities may be offered or sold within 

United States (as defined in Regulation S under the Securities Act) absent registration under the Securities Act or except pursuant to 

an applicable exemption from, or in a transaction no subject to, the registration requirements of the Securities Act. No public offering 

is being or will be made in the United States or in any other jurisdiction where such an offering is restricted. Prohibited or an unlawful. 

No action has been taken in any jurisdiction that would permit a public offering to occur in any jurisdiction. 
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