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Program Kebaikan

Menemani Anak Waiburak Menyongsong
Tahun Ajaran Baru

Setiap anak memiliki hak yang sama. Hak 
 tersebut merupakan tanggung jawab yang 
 harus dipenuhi oleh setiap orang tua, seperti 

hak untuk bermain, belajar, bahkan memperoleh 
pendidikan yang berkualitas. 

Ada jutaan anak yatim di Indonesia yang terpaksa 
harus tinggal di panti asuhan. Bahkan pada 2020, 
ribuan anak di Indonesia diperkirakan menjadi 
 yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat 
Covid-19. Tentu nasib para generasi penerus bangsa 
ini harus menjadi perhatian kita semua.

Program Yatim bright merupakan program pen-
dampingan anak asuh dengan beasiswa dan pe-
menuhan kebutuhan bagi anak-anak yatim, piatu 
serta dhuafa. Dengan harapan dapat membantu 
anak-anak Indonesia sampai ke pelosok negeri da-
lam mewujudkan mimpinya.

Pada awal tahun ajaran baru ini, program Yatim 
Bright Sekolah Relawan menyampaikan amanah 
 kebaikan dari orang baik Indonesia untuk  membantu 
pendidikan anak-anak Waiburak, NTT yang ter-
dampak bencana, terutama mereka yang bermukim 
di TTS (Tempat Tinggal Sementara).

Silfester dan Sintia, si kembar yang harus  kehilangan 
ayah mereka akibat menjadi korban bencana ban-
jir bandang 4 April 2021 lalu ikut mencurahkan 
 kebahagiaan karena mendapat bantuan pendidikan. 
“Mau beli sepatu dan kaos kaki,” ujar Silfester Ko-

pong. “Hope tas...” tambah Sintia Brek. (Hope 
 artinya membeli). Total ada 64 anak mendapat-
kan  santunan biaya pendidikan. Mulai dari jenjang 
 Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas 
(SMA). Relawan kami ditemani relawan setempat 
berkenalan kembali dengan anak-anak.  Berbagi 
 sedikit cerita tentang kondisi mereka saat ini, 
membagikan santunan, dan ditutup dengan makan 
 cemilan bersama.

Melalui program Yatim Bright, Sekola Relawan 
ingin menyampaikan bahwa setiap anak berhak 
 memperoleh pendidikan yang layak. Tidak hanya 
turun andil dalam membiayai pendidikan mereka, 
tapi juga mendampingi mereka dengan menghadir-
kan para relawan dan orang tua asuh bagi anak-anak 
yatim ini.  
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Dony Aryanto
CEO of Sekolah Relawan

Bersama untuk Indonesia tangguh menjadi 
 judul yang menarik untuk edisi kali ini. Ada 
 energi yang bisa digerakkan dan bisa dicip-

takan. Tangguh karena mampu dan kuat menghada-
pi segala macam keterpurukan.

Bagi masyarakat Indonesia sebenarnya bukan 
 sesuatu yang asing, budaya gotong-royong masih 
relevan sampai sekarang. Ketika ada sebuah kondi-
si darurat atau memilukan, masyarakat Indonesia 
 dengan empatinya akan bergerak bersama menga-
tasi masalah tadi.

Relawan seakan menjadi motor penggerak dalam 
mengaktivasi kebaikan. Mengambil data hasil lem-
baga filantropi dunia, Charities Aid Foundation 
(CAF), yang memilih kembali Indonesia sebagai 
 negara paling dermawan di dunia. Hal ini didasari 
oleh semaraknya program kebaikan yang diinisiasi 
oleh para relawan. 

Pantas saja dilihat dari keikusertaan dalam kegiatan 
kerelawanan. Penduduk Indonesia tercatat 60%, 
skor ini tiga kali lipat lebih tinggi dari rata-rata global 
19%.

Mau bukti? Lihatlah ketika terjadi bencana, mau-
pun yang masih hangat belakangan ini. Banyak 
sekali relawan yang ikut serta dalam berbagai aksi 
kemanusiaan saat pemberlakuan PPKM. Begitu pula 
masyarakat sipil saling bahu membahu membantu 
mereka yang terkena dampak.

Saya sendiri tidak yakin ketika masyarakat hanya 

memikirkan diri sendiri dan menutup mata atas 
apa yang terjadi dengan tetangganya atau saudara 
 mereka sebangsa dan setanah air.  Rasa kerelawan 
yang dimunculkan dari empati terus dibangun dan 
diwujudkan dalam aksi-aksi kemanusiaan.

Tanpa empati dan hadirnya sebuah ekosistem 
kedermawanan dan kerelawanan, sangat mustahil 
pemerintah akan bisa menyelesaikan masalah pan-
demi maupun masalah penanganan sendiri. Rela-
wan dan masyarakat menjadi kekuatan sebenarnya 
dalam membangun bangsa Indonesia yang tangguh.
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Penyerahan donasi pangan sebanyak 700 porsi
di 8 titik kepada garda terakhir covid-19 dan 
masyarakat yang terkena dampak pandemi, 
sinergi dengan ABUBA STEAK.

Bantuan Fasilitas Akses Air bersih di 
NTT, dukungan dari PT BFI Finance 

Indonesia Tbk

Peresmian Rumah Hunian Sementara
untuk warga terdampak banjir bandang 

dan longsor NTT, hasil penggalangan dana 
dari Rachel Vennya dan puluhan ribu 

#OrangBaik via kitabisa.

Terima kasih kepada Goodmood dan Keluarga 
Besar Istri Perum Bulog, support program
kebaikan bersama Sekolah Relawan.

Sinergi Kebaikan
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Liputan Utama

Indonesia dan polemik pandemi, dua hal yang saat 
ini menjadi topik utama yang tidak bisa diabaikan 
lagi. Seluruh dunia sedang membicarakannya, be-

berapa negara menyoroti penanganan covid-19 di 
Indonesia. Namun bangsa ini masih terus berupaya 
melepaskan diri dari dekapan erat pandemi.

Pandemi tidak hanya mengubah tatanan perekono-
mian, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Ada 
banyak masalah pelik yang kian mencekik. Namun 
tidak sedikit pula orang yang tergerak membantu 
meringankan beban sesama.

Memasuki bulan Agustus 2021, Indonesia 
 merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76. Kem-
bali mengingatkan kita bagaimana para pahlawan 
 memerangi penjajah, bersatu bahu-membahu un-
tuk Kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi bukti 
bahwa semangat persatuan dan nilai gotong royong 
telah menjadi kekuatan bangsa ini sejak dulu. Me-
laui kebersamaan di berbagai sektor ini, Indonesia 
harus optimis pulih dari tantangan pandemi.

Sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak juga tentu 

berperan dalam memulihkan Indonesia. Oleh kare-
na itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang cer-
das, sehat, berkarakter, dan bermoral untuk kema-
juan Indonesia di masa mendatang. Selaras dengan 
hal tersebut, berbagai program kebaikan Sekolah 
Relawan merupakan upaya kami untuk membangun 
Indonesia yang lebih tangguh. Terlebih di masa pan-
demi ini, kerja sama dan dukungan dari berbagai pi-
hak sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak.

Sudah ribuan orang di Indonesia meninggal karena 
terpapar covid-19. Selama pemerintah menerap-
kan pembatasan di berbagai daerah, persentase 
pasien sembuh juga kian bertambah. Kemajuan 
teknologi berperan sangat penting dalam meng-
hadirkan  kesadaran dan kerja sama masyarakat 
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, serta 
melakukan penggalangan dana di berbagai wadah 
dalam jangkauan yang luas. Aksi solidaritas  berbagai 
individu, kelompok, atau organisasi diharap dapat 
 membangkitkan empati semua kalangan agar kita 
bisa bersama untuk Indonesia yang lebih tang-
guh, untuk Indonesia yang merdeka dari pandemi 
Covid-19.

Bersama untuk Indonesia Tangguh
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Liputan Utama
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Potret Kehidupan

Lia Syafitri Yuniar :
Ibu Kuat
di Tengah Pandemi

Perkenalkan, namanya Lia Syafitri Yuniar. 
 Seo  rang Ibu 41 tahun yang tinggal di Beji, 
Depok, dengan 4 orang anak yang masih be-
lia. Ibu Lia hanya satu dari ribuan  keluarga 

yang harus menghadapi kenyataan bahwa pan-
demi ternyata juga berdampak pada kelangsungan 
 hidup keluarganya. Suami yang bekerja sebagai 
supir  ambulan harus menerima kebijakan pemo-
tongan gaji karena kondisi rumah sakit yang tidak 
stabil.  Selama ini, Bu Lia juga membantu keuangan 
 keluarga dengan menjadi seorang pekerja lepas.

Menjadi penulis blog lepas, beliau biasanya 
 mengandalkan berbagai event. Namun aktivitas 
 virtual masyarakat menyebabkan akses event ter-
batas. Hal ini membuat Bu Lia harus tahan banting 
bertahan. Kadang beliau menambah pemasukan 
dengan menerima pesanan kue kering, roti,  maupun 
lauk pauk. Sebelum PPKM, Bu Lia masih sempat 
bekerja rutin meliput terkait transportasi Ibu kota. 
Namun  begitu masuk PPKM, semua diberhentikan 
dan semakin membuat keuangan keluarganya ter-
puruk. 

Sampai akhirnya Bu Lia menemukan titik terang. 
Program Naik Pangkat Sekolah Relawan sedang 
mencari calon penerima manfaat untuk menjaga 
stand makanan nasi uduk Van B’joe. Bu Lia men-
jadi salah satu pendaftar yang diterima dan layak 
mendapat bantuan tersebut. “Saya kirim CV lewat 
inbox Facebook. Setelah saya pelajari dan tahu 
bahwa itu menjaga stand makanan, saya sangat 
 tertarik. Meski dari dulu bekerja di mana saja, pas-
sion saya adalah dunia kuliner. Saya suka melayani 
dan mengembangkan sebuah bisnis. Apalagi ini nasi 
uduk dan masakan nusantara  lainnya, saya suka 
sekali hal seperti ini,” jelas Bu Lia.

Tak lupa beliau menyampaikan pesannya untuk 
semua para pejuang keluarga, “Saya berharap untuk 
keluarga saya dan keluarga lainnya bisa bangkit dan 
stabil, bisa memanfaatkan ruang dan sumber daya 
yang masyarakat punya. Kalau bisa beli produk lokal 

atau UKM dulu. Apalagi jika kita tahu kondisi mere-
ka sedang kesulitan. Saya berharap banyak lembaga 
sosial yang bisa memberi perhatian pada industri 
kecil menengah, bukan hanya memberi ikan atau 
 umpan, tetapi memberi kail dan ilmu memancing-
nya. Jadi masyarakat di tengah pandemi ini memiliki 
skill wirausaha yang baik dan menciptakan lapangan 
kerja.”

Nasi Uduk Van B’Joe merupakan salah satu  produk 
dari program Naik Pangkat, yang fokus pada 
 pemberdayaan ekonomi dhuafa, bertujuan un-
tuk meningkatkan taraf hidup penerima manfaat 
melalui pemberian modal usaha UMKM. Mereka 
yang diberi kepercayaan ini adalah orang-orang 
 dengan keinginan dan tekat untuk bertahan, tum-
buh, dan maju. Naik Pangkat percaya, setiap manu-
sia berhak untuk hidup bermartabat.
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Ruang Peluang

1. Sudah berapa lama komunitas simpul selatan 
berdiri ?

Simpul Selatan berdiri pada tanggal 26 Juli 2016. 
Sampai di 5 tahun ini, kami masih giat merangkul 
setiap anak melalui kerja sama dengan komunitas, 
organisasi, maupun sekolah formal dan informal.

2. Mengapa memutuskan untuk memulai usaha 
mainan tradisional ?

Awal mulanya kami memulai usaha mainan 
 tradisional karena melihat kondisi anak-anak yang 
sudah mulai jarang main di luar rumah.  Faktanya 
 mayoritas anak usia 7-10 tahun di masa milenial 
 seperti saat ini, 100% sudah menggunakan gedget 
baik untuk kegiatan belajar mengajar ataupun 
bermain games online. Oleh sebab itu, Simpul 
Selatan tergerak dan memutuskan untuk mem-
buat program Door To Door (lapak simpul). Kon-
sep dari Door to Door (lapak simpul)  ini  dengan 
datang dari desa ke desa hingga sekolah ke se-
kolah, untuk mengenalkan kembali  permainan 
tradisional yang sudah lama ditinggalkan. 

3. Bagaimana dampak dari pandemi terhadap 
usaha dan komunitasmu ?

Dampak dari pandemi ini terhadap usaha kami 
dalam pengenalan permainan tradisional  cukup 
terhambat. Kami sepenuhnya sadar jika terus 
beroperasi bisa menimbulkan pro kontra di ka-
langan masyarakat. Jadi sejak awal pandemi, Sim-
pul Selatan belum ada kegiatan atau program 
khusus untuk Door to Door (lapak simpul) lagi.

4. Hal yang paling membahagiakan dari usaha dan 
komunitasmu ?

Hal yang paling membahagiakan bagi kami ketika 
kedatangan Simpul Selatan disambut hangat oleh 
lingkungan masyarakat, sekolah, dan para orang 
tua yang mendukung kegiatan kami. Tidak  hanya 
itu, jika masyarakat desa maupun sekolah bisa 
mengembangkan program pengenalan permainan 
tradisional di areanya masing masing, bagi kami 
itu kabar yang positif dan sangat membahagiakan.  

5. Apa yang membuatmu tergerak jadi bagian da-
lam aksi kemanusiaan ?

Simpul Selatan tergerak jadi bagian dari aksi kemanu-
siaan karena ingin berbagi kebahagiaan kepada orang 
banyak.  Bagi kami, bahagia sekitar adalah bahagia 
kami juga. Bahagia melihat orang-orang bahagia.

Simpul Selatan
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Sendiri Kita Rapuh, 
Bersama Kita
Tangguh

Muhammad Fajrussalaam
Dosen Leadership Akademi Nusantara, Depok

Perspektif Cakrawala

Dalam situasi yang serba sulit ini, kapan pun 
dan di mana pun, ada kalanya ketangguhan 
pribadi akan dikalahkan oleh situasi. Ada ke-

terpaksaan kita tidak bisa memilih, bukan karena 
tidak mau memilih, tetapi karena memang kita tidak 
punya apapun untuk dipilih.

Pandemi ini kita sering mendengar pilihan untuk 
mempertahankan ekonomi atau menyelamatkan 
kesehatan. Bahkan hingga lebih satu setengah ta-
hun pandemi melanda dengan ribuan korban ber-
jatuhan dan keadaan yang semakin terpuruk, kita 
masih diberi pilihan, ekonomi atau kesehatan? Pilih 
di rumah, tetapi keluarga kelaparan atau pilih keluar 
rumah dengan segala taruhan nyawa? Kebersamaan 
kita diuji saat ego mulai menguasai tiap lisan yang 
kita ucapkan kepada sesama saudara kita. Orang 
yang tidak menyadari bahwa mereka punya hak is-
timewa dan relasi kuasa (priviledge) untuk tetap di 
rumah, terkadang melupakan empati bahwa pilihan 
untuk ‘memilih’ itu hanya dirasakan oleh sekelom-
pok orang itu. Mereka yang bahkan tidak bisa memi-
lih, itulah yang menjadi penderitaan ganda.

Pernah juga kejadian, saat saya membeli telur gulung 
di pinggiran kampus negeri top di Depok. Saat itu 
seorang mahasiswi dengan temannya meminta agar 
porsi telur nya diperbanyak. Abang penjual menge-
luh cuma bisa memberi seadanya, pun mengeluh 
soal harga BBM yang sedang naik, pemerintah yang 
tidak bisa membantunya, berserta segala sumpah 
serapahnya kepada pemerintah. Entah karena ke-
sal atau apa, tapi mahasiswi ini berkata, “Makanya 
Bang, belajar makro ekonomi dong.” Abang terse-
but langsung terdiam. Sebuah pernyataan yang ti-
dak etis dilayangkan oleh orang yang merasa  dirinya 

 lebih terdidik, kepada masyarakat yang tanpa mere-
ka sadar mensubsidi pendidikan mereka. Saya sem-
pat nyeletuk, “Makro ekonomi itu gimana, Prof?” 
yang tentunya dibalas sewot dan mereka pergi ke-
tika sudah mendapat telur gulungnya.

Sepintar apapun kita, kunci mengomunikasikan hal 
tersebut adalah dengan memahami bahwa kita se-
dang berbicara dengan sesama pengguna bahasa 
manusia. Namanya bahasa, gunakanlah bahasa se-
suai kaumnya. Hal tersebut saya pahami dari ajaran 
agama yang saya yakini, Ibrahim (14) ayat 4 : Kami ti-
dak mengutus seorang rasulpun, melainkan  dengan 
bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi pen-
jelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah 
menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan mem-
beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itulah, kita perlu melatih empati. 
Menurut Marshall Rosenberg (1960-70), seorang 
psikologis klinis menyatakan sebuah teori NVC - Non 
Violent Communication. Ada 4 proses yang harus 
kita lakukan untuk berkomunikasi tanpa ‘menyakiti’. 
Kita melakukan observasi pada lawan bicara, meli-
hat bagaimana perasaannya saat itu. Coba ketahui 
kebutuhannya dan jangan lupa tanyakan apa per-
mintaan yang ingin diakomodir. 

Meski kita tahu tidak semua hal dapat diakomodir, 
tapi tentunya kita juga harus menyadari bahwa di 
setiap kesulitan, empati menjadi satu hal yang harus 
lebih dulu diutamakan. Tidak semua orang mampu 
berpikir solusi. Selalu ingatkan diri bahwa sendiri 
kita rapuh, bersama-sama kita tangguh.
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