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Latar Belakang
Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) adalah lembaga nirlaba yang mengemban 
amanah untuk menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana sosial dan didedi-
kasikan 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 peng-
abdian masyarakat. Dalam aktivitas program, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun 
bekerja sama dengan masyarakat melalui penghimpunan dana sosial masyarakat yang ti-
dak mengikat dan Corporate Social Responsibility (CSR). Lembaga ini juga didukung oleh ja-
ringan relawan dari seluruh Indonesia yang dapat selalu merespon dengan cepat persoalan 
sosial, kemiskinan dan isu-isu kebencanaan.

1. Mewujudkan komunitas masyarakat berdaya berbasis kearifan lokal, yang punya daya kreat-
if, 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 mas-
yarakat berdaya berbasis sumberdaya lokal.
4. Mentransformasi nilai-nilai kerelawanan untuk menciptakan kepemimpinan lokal sebagai 
agen perubahan masyarakat.
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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 berbagai program kegiatan sosial seperti pem-
berdayaan masyarakat, pendidikan, sosial kemanusiaan 
dan keagamaan, dan lingkungan. 

Demi menggerakan roda perekonomian Indonesia, 
melalui program utamanya yaitu Program Pemberdayaan 
Masyarakat melaksanakan pelatihan ketrampilan. Salah 
satu program ketrampilan unggulan yang dimiliki YIIM 
adalah Pelatihan Tata Rias. 

Program Pelatihan Tata Rias yang digagas oleh YIIM ber-
beda dengan pelatihan tata rias pada umumnya. Pelati-
han Tata Rias YIIM mengandung nilai sosial tinggi untuk 
mengakhiri kemiskinan kepada penerima manfaatnya.  

Hal tersebut juga selaras dengan tujuan No 1 UN SDGs 
yaitu mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam 
semua bentuk. 

Selain itu juga tujuan No 5 UN SDGs yaitu memastikan 
bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh 
dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemi-
mpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam 
kehidupan politik, ekonomi dan publik. 

Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama 
bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi.

YIIM juga mendukung Peraturan Presiden Nomor 59 Ta-
hun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pem-
bangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga mer-
upakan komitmen agar pelaksanaan pelaksanaan dan 
pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif den-
gan melibatkan seluruh pihak. 

Selain mengurangi kemiskinan dan untuk pembangungan 
berkelanjutan Pelatihan Tata Rias diberikan secara gratis 
kepada penerima manfaat. Sejak awal pelatihan peserta 
pelatihan diberikan pengetahuan, pendampingan hingga 
peserta berwirausaha mandiri di bidang jasa tata rias.

VISI



Profil Program Tata Rias

YIIM menginisiasi terselenggaranya Program Pemberdayaan Ekonomi Mandiri Sosial melalui 
program pelatihan ketrampilan tata rias. Tata rias merupakan cara atau usaha seseorang untuk 
mempercantik diri khususnya pada bagian muka atau wajah, menghias diri dalam pergaulan. 

Fungsi tata rias adalah untuk menyempurnakan penampilan wajah, menggambarkan karakter 
tokoh, menambah aspek dramatik. Program pelatihan tata rias mengajarkan ilmu dan seni 
merias wajah yang bersifat menyempurnakan dan mengubah penampilan dari bentuk asli se-
benarnya dengan bantuan dan alat kosmetik. 

Hal tersebut meliputi cara berbagi tips dan teknik seputar anatomi (untuk memberikan bentuk 
ideal wajah), karakterisasi warna dan garis (untuk memberikan karakterisasi personal), gradasi 
warna (untuk memperhalus hasil akhir tata rias), dan komposisi warna. 

Melalui Pelatihan Tata Rias YIIM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mas-
yarakat agar dapat melaksanakan pekerjaan di bidang jasa tata rias.

Pada saat ini keterampilan tata rias sudah menjadi suatu profesi yang telah memiliki mar-
ket atau potensial konsumen. Maraknya berbagai acara seperti pernikahan, wisuda, kondan-
gan, atau acara pesta dan kebutuhan lainnya membuat warga berlomba-lomba belajar dan 
berkeinginan untuk membuka usaha jasa tata rias. 

Oleh karenanya, keterampilan tata rias dapat memiliki peluang dan mata pencaharian yang 
dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang menjanjikan khusunya masyarakat kecil di perko-
taan. Selain itu Pelatihan Tata Rias YIIM memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan 
untuk mengembangkan inovasi dalam berkarya agar mampu bersaing dengan jasa tata rias 
yang sudah ada. Peserta pelatihan diberikan pengetahuan dasar mengenai tata rias yang benar 
secara lengkap melalui pelatihan teori dan praktek langsung. Mulai dari pengenalan peralatan 
tata rias, pengenalan bentuk wajah dan warna kulit, pemilihan gradasi warna tata rias sesuai 
tema acara, dan teknik dasar menggunakan peralatan tata rias. Pada pelatihan tata rias di 
YIIM, peserta pelatihan mempunyai kesempatan untuk memperluas jaringan atau kemitraan 
dengan para professional di bidang tata rias. Jaringan yang luas menjadikan peserta pelatihan 
berkembang dan memiliki kesempatan untuk berwirausaha khususnya di bidang jasa tata rias.

Mengenai waktu pelaksanaan Program Pelatihan Tata Rias yang dilaksanakan YIIM dalam satu 
tahun ada empat batch pelatihan, satu batch pelatihan diadakan selama tiga hari. Waktu Pela-
tihan Tata Rias dimulai dari pagi hingga sore hari. Pelatihan di awali pengenalan profil YIIM dan 
profil trainer, pemberian materi pelatihan, pengenalan peralatan tata rias, praktek mandiri, 
hingga terakhir sesi diskusi.

Bantuan hibah alat usaha yang diberikan YIIM adalah peralatan tata rias yang akan mendukung 
usaha calon penerima bantuan untuk meningkatkan nilai jual usahanya. Setelah mendapat 
pelatihan, sertifikat, bantuan hibah alat usaha, selanjutnya peserta terpilih akan mendapatkan 
Pelatihan Kewirausahaan. Pelatihan Kewirausahaan merupakan program pembekalan agar 
para calon wirausaha atau yang sudah merintis usaha dapat memiliki bekal kemampuan dan 
wawasan yang lebih baik. Materi yang diajarkan pada pelatihan yaitu materi tentang kewirau-
sahaan, manajemen keuangan harian, permodalan usaha kecil, dan motivasi berwirausaha. 
Materi tersebut diajarkan oleh orang-orang yang kompeten pada bidangnya. Manfaat tersebut 
adalah manfaat yang akan dirasakan peserta Pelatihan Tata Rias yang mengikuti pelatihan se-
jak awal hingga pendampingan dari YIIM



Pada Pelatihan Tata Rias, YIIM melakukan proses seleksi dalam menentukan calon peserta pela-
tihan. Penerima manfaat dalam Pelatihan Baking Class diperuntukan bagi warga kurang mam-
pu. Kriteria warga kurang mampu adalah kelompok miskin dan rentan miskin, menurut Badan 
Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi 
kebutuhan dasar makanan dari sisi pengeluaran perbulan yang dibawah garis kemiskinan dan 
ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar non makan. Selain itu 
single parent yang menanggung beban ekonomi dengan jumlah tanggungan hidup yang tidak 
sedikit, warga pemasyarakatan yang berusaha untuk kembali ke masyarakat, pekerja serabu-
tan, disabilitas, dan kelompok lainnya yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh 
YIIM. 

Melalui Pelatihan Tata Rias YIIM, manfaat yang diterima peserta Pelatihan Tata Rias yaitu pe-
serta pelatihan mendapatkan sertifikat setelah pelatihan. Sertifikat yang diberikan YIIM kepada 
peserta pelatihan membuat peserta memiliki keunggulan dalam skill tata rias. Selain itu serti-
fikat menjadi nilai tambah apabila peserta berwirausaha untuk meyakinkan kepada klien bah-
wa pelaku usaha jasa tata rias adalah orang yang kompeten. Selain sertifikat, peserta pelatihan 
bisa mendapat kesempatan bantuan hibah tata rias berupa alat usaha. Melalui monitoring dan 
survey yang dilakukan tim YIIM kepada peserta pelatihan, akan dipilih beberapa calon pener-
ima bantuan hibah tata rias dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan YIIM, seperti 
memiliki keinginan atau sedang merintis usaha mandiri di jasa tata rias namun terkendala ke-
terbatasan permodalan untuk pengadaan alat produksi untuk memulai usaha jasa tata rias.

Kisaran biaya Pelatihan Tata Rias YIIM per batch:
 Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000

Kisaran Biaya Bantuan Hibah Peralatan Tata Rias:
 Rp. 100.000.000 – Rp. 150.000.000 (4 Batch)

Keperluan Pelatihan Tata Rias:
 Pembelian peralatan tata rias dan perlengkapan pendukung pelatihan
 Sewa tempat (apabila lokasi diluar kantor YIIM)
 Fee trainer Pelatihan Tata Rias
 Konsumsi
 Goodiebag

ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK 
PELATIHAN TATA RIAS



 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 SAJA YANG MENDUKUNG 
PROGRAM TATA RIAS?

TEKNIK PELATIHAN TATA RIAS YANG 
PERNAH DIAJARKAN

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 peru-
sahaan (CSR).

REVLON
Perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik, perawatan kulit, wewangian dan per-
sonal care. Revlon banyak menghasilkan berbagai macam produk kosmetik yang telah 
diakui oleh MUA profesional. Melalui visinya Revlon memberikan kemewahan, kesenan-
gan dan inovasi, melalui produk yang berkualitas dengan harga yang bisa dijangkau. Hal 
itu membuat Revlon banyak disukai oleh perempuan di Dunia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pem-
berian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan ke-
wenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2006.

 Complexion (pengenalan tektur wajah dan tampilan kulit  
 seseorang)
 Pengetahuan jenis kulit
 Teknik Countur
 Teknik membentuk alis
 Teknik pengaplikasian eyebrow,   
 eyeliner, dan eyeshadow



PENCAPAIAN PROGRAM PELATIHAN 
TATA RIAS

MANFAAT MENDUKUNG PROGRAM 
PELATIHAN TATA RIAS YIIM

Tahun 2020 total alumni Pelatihan Program Tata Rias berjumlah 30 orang. 
Alumni Pelatihan Tata Rias yang sudah berwirausaha mandiri berjumlah 6 orang
Jenis usaha alumni bervariasi
Sebaran alumni Pelatihan Tata Rias YIIM: Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Beka-
si, dan Bali
Perkembangan usaha alumni Program Pelatihan Tata Rias:

Alipah
Seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak bekerja, suaminya merupakan ojek online yang saat ini 
terkena dampak pandemi covid-19 dimana menurunnya pemasukan sehingga kesulitan untuk 
membiayai hidup sehari-hari. Ibu Alipah memiliki tanggungan dua orang anak yang masih ha-
rus dibiayai. Sebelum mengikuti pelatihan Ibu Alipah tidak bekerja namun memiliki kemauan 
dan minat tingga terhadap tata rias. Berawal dari informasi seorang teman mengenai Pelatihan 
Tata Rias YIIM, Ibu Alipah mengikuti pelatihan tata rias hingga mendapat bantuan usaha hibah 
peralatan tata rias dan memberanikan diri untuk memulai usaha jasa tata rias dengan nama 
“Wipah Salon”.  Berbekal dengan sertifikat dan bantuan peralatan yang diberikan, Ibu Alipah 
mempromosikan usaha jasa tata riasnya melalui pertemanan dan juga media sosial. Dalam 
sebulan Ibu Alipah bisa mendapatkan 5 klien dengan pembayaran yang berbeda-beda pada 
setiap klien tergantung kebutuhan acara. Pemasukan Ibu Alipah dalam sebulan Rp. 750.000 
sampai 1jt

Regita Cahayani Mayangsari
Sebelum mengikuti pelatihan Regita Cahyani tidak memiliki pekerjaaan, dia juga tidak dapat 
melanjutkan ke perguruan tinggi karena adanya keterbatasan ekonomi orang tuanya. Meski-
pun demikian, ia sangat mendambakan memiliki usaha jasa tata rias agar dapat membantu 
kedua orang tuanya. Melalui pelatihan dan bantuan peralatan hibah yang diberikan YIIM, saat 
ini membuka usaha jasa tata rias dengan nama “Gitaacms Weedding”. Ia mendapatkan pelang-
gan melalui promosi di media sosial. Dalam satu bulan biasa menerima 4-5 klien, dengan biaya 
Rp. 250.000-300.000. Usaha tersebut jelas sangat membantu keuangan keluarganya.

Mendukung Program Pelatihan Tata Rias YIIM sama dengan mendukung kewirausahaan 
sosial dan kesetaraan gender. 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 kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs dirancang dengan melibatkan 
seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor 
swasta, akademisi, dan sebagainya.

Mengurangi angka pengangguran, melalui Program Pelatihan Tata Rias peserta diajarkan 
untuk dapat mempunyai ketrampilan sehingga dapat menginspirasi agar bisa berwirau-
saha. Dengan berwirausaha peserta pelatihan dapat meningkatkan perekonomiannya dan 
meningkatkan taraf hidupnya, sehingga bisa membantu dirinya, keluarga, hingga lingkun-
gan sekitar.



Meningkatkan daya saing masyarakat kecil.  Dengan mendukung Pelatihan Tata Rias yang 
dimana peserta pelatihan merupakan masyarakat kurang mampu sehingga mendorong 
masyarakat kecil untuk memiliki daya saing terutama dalam berwirausaha.
 
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.

Branding nama donator (Badan usaha / Individu) yang mendukung program kewirau-
sahaan sosial di website khusus YIIM.
Publikasi media (Media sosial, media online, media elektronik). 
Plakat apresiasi sebagai pendukung program kewirausahaan sosial YIIM.
Laporan kegiatan dan laporan keuangan.
Foto dan video dokumentasi profil kegiatan.
Testimoni dari peserta dan pelatih.

Bantuan Pendanaan
Mitra dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan untuk Program Pelatihan Tata 
Rias. Pendanaan yang diberikan mitra dipergunakan untuk kebutuhan pelatihan sejak pra pela-
tihan, pelaksanaan, hingga paska pelatihan.

Bantuan Peralatan 
Mitra dapat memberikan dukungan berupa bantuan peralatan pendukung Pelatihan Tata Rias 
YIIM. 

RILIS MEDIA PELATIHAN TATA RIAS YIIM BERSAMA LPSK
https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/korban-terorisme-di-bali-dapat-pelati-
han-tata-rias-dan-kuliner 

HAK YANG AKAN DIDAPATKAN OLEH 
DONATUR

BENTUK DUKUNGAN MITRA YANG DAPAT 
DIBERIKAN UNTUK PROGRAM TATA RIAS

MEDIA PARTNER



https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/11/25/226788/lpsk-beri-pelatihan-kepada-korban-
bom-bali-dan-kejahatan-lain 

https://balitribune.co.id/content/kegiatan-lpsk-untuk-pemberdayaan-ekonomi  



Yayasan Inspirasi Indonesia 
Membangun
Grand Wijaya Centre Blok F/62B Jakarta Selatan, 
12160
Phone: (021) 7229-247
Email: info@yiim.or.id

www.yiim.com


