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*(Novi)

Sekolah Relawan meluncurkan program berta-
juk “Masih Obsesi Berkurban” sebagai wadah 
kebaikan untuk menunaikan ibadah berkurban. 

Kata “obsesi” memiliki arti ajakan kebaikan untuk 
kita semua dalam menunaikan ibadah berkurban 
yang bukan hanya sekedar merayakan hari raya, teta-
pi juga membantu sesama untuk bisa memenuhi ke-
butuhan pangan saudara kita yang membutuhkan.

Obsesi Berkurban Sekolah Relawan akan memban-
tu Anda untuk bisa berkurban secara aman sesuai 
dengan protokol kesehatan. Dengan pelayanan 
online kita semua jadi lebih mudah berkurban 
untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita di 
wilayah pelosok yang masih jarang mersakan dag-
ing kurban, wilayah konflik, kampung dhuafa dan 
wilayah padat penduduk yang tentu banyak juga 
saudara kita yang membutuhkan. Mekanisme dis-
tribusi dikemas sesuai dengan keamanan Covid-19. 
Daging kurban akan kami antarkan kepada yang 
berhak sehingga tidak terjadi kerumunan dan 
antrian yang berpotensi munculnya penularan..

Tahun ini, terdapat beberapa varian program yang 
akan diluncurkan dalam Obsesi Berkurban. Perta-
ma, kurban early bird. Dengan biaya yang cukup 
murah, hanya dengan 1.9 juta Anda sudah bisa ikut 
berkurban. Batas pendaftarannya hanya sampai 

akhir bulan Juni 2020. Kedua, Safari Kurban dan 
Dapur Raya Kurban. Program ini merupakan pro-
gram di mana relawan akan melakukan safar (per-
jalanan) ke sebuah wilayah yang memang sangat 
membutuhkan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Dalam rangkaian Safari Kurban juga akan ada kegia-
tan memasak olahan kurban yang nanti hasilnya akan 
dibagikan dalam bentuk sajian matang sehingga di 
hari raya kurban kaum dhuafa bukan hanya mendapa-
tkan daging, namun juga merasakan makanan siap 
saji. Terakhir Kado Lebaran Kurban, dimana kado 
tersebut berisikan bahan-bahan pendukung untuk 
kebutuhan mengolah daging yang berisikan beras, 
minyak, bumbu dapur, bumbu pelengkap dst. Hal 
ini tentu akan memudahkan para penerima manfaat 
mengolah daging mentah yang mereka dapatkan.

Sekolah Relawan berusaha untuk terus berino-
vasi dalam melayani kebaikan untuk kemanu-
siaa. Bersama Anda orang-orang baik Indone-
sia, kami bisa menebarkan manfaat yang lebih 
luas lagi. Yuk kurban bersama Sekolah Relawan.

Menunaikan
Ibadah Kurban,
Menebar
Kebermanfaatan
untuk Sesama

Program Kebaikan
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Dony Aryanto
CEO of Sekolah Relawan

Panjang Umur
Kebaikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semoga kabar orang baik Indonesia serta yang 
menerima dan membaca majalah ini senantia-
sa diberi perlindungan oleh Allah SWT. Begitupun 
dengan orang-orang baik di luar sana. Agar dun-
ia ini akan selalu dipenuhi dengan aksi kebaikan.

Dengan semangat Synergies in Humanity di edisi 
kali ini kami mengajak orang baik Indonesia un-
tuk ikut mensukseskan program Obsesi Berqurban.

Di masa pandemi, Qurban tidak hanya berman-
faat buat mereka para kepala keluarga yang ter-
kena PHK akibat covid19. Akan tetapai juga 
akan menghidupkan ekonomi para petani atau 
peternak baik kambing, domba maupun sapi.

Hewan tersebut bukan sekedar menjadi he-
wan ternak, tapi juga menjadi harapan bagi 
para keluarga peternak untuk bisa mena-
bung guna membiayai anaknya sekolah. 

Sekolah Relawan melalui Obsesi Qurban mem-
buat beberapa inovasi program kurban. Selain 
Qurban Early Bird dan Paket Lebaran Qurban.

Kami juga menghadirkan program Dapur Raya 
Qurban. Seperti halnya saat Bulan Ramadhan ke-
marin, lebih dari 26 Dapur Umum Ramadhan kami 
hadirkan di 20 kota. Di moment Qurban ini, kami 
akan mendorong agar kaum marginal bisa me-
nikmati lezatnya olahan daging kurban yang di-
datangkan langsung ke tengah keluarga mereka.

Program Dapur Raya Qurban ini diinisiasi karena 
kami melihat fenomena akan dampak sosial yang 
terjadi di masyarakat. Banyak keluarga miskin 
yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terakhir, Sekolah Relawan selalu menye-
diakan ruang bagi orang baik Indonesia mau-
pun CSR perusahaan dalam mendayagunakan 
dana sosialnya. Tetaplah di rumah dan biarkan 
kami yang turun ke lapangan untuk memas-
tikan masyarakat tersenyum bahagia karena 
mendapat kehangatan perhatian dari Anda.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wa-
barakatuh.

Salam Kemanusiaan
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Sinergi Kebaikan
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Liputan Utama

Corona Virus Disease (Covid-19) membawa 
Indonesia pada  kondisi yang tidak pernah 
diduga sebelumnya. Sejak kasus pertama 

pada 2 Maret 2020, berbagai macam kebijakan 
dan strategi kerap diluncurkan demi menghambat 
penularan dan meminimalisir jatuhnya korban. Mu-
lai dari social distancing, work from home, penera-
pan Pola Hidup Bersih dan Sehat sampai pemben-
tukan satgas Covid-19 dalam tatanan masyarakat.

Lebih dari 3 bulan berlalu, nyatanya kerja keras se-
lama ini belum cukup efektif untuk memberantas 
penyebaran virus. Justru, 39.000 kasus terkonfir-
masi dengan jumlah kematian diangka 2.190 (pada 
16 Juni 2020). Hal ini membuat Indonesia terus 
bebenah dalam menangani lajunya trend penyeb-
aran Covid-19 dengan menerapkan beberapa ke-
bijakan baru, salah satunya adalah New Normal. 

New Normal merupakan di mana manusia ha-
rus menjalani hidup dengan kenormalan-kenor-

Strategi Menghadapi
New Normal 
Selama Pandemi

malan yang baru. Definisi New Normal yang 
diyakini Pemerintah Indonesia adalah tatan-
an baru untuk beradaptasi dengan COVID-19.

Kebijakan ini tentu bukan semata-mata diam-
bil begitu saja oleh Pemerintah Indonesia, ada 
beberapa faktor positif yang memperkuat bah-
wa new normal juga diperlukan masyarakat 
untuk memulai kembali roda perekonomian.

Namun bagaimana dengan tingkat penyebaran 
yang grafikknya kian meningkat? Sementara penu-
laran terus terjadi dan jumlah Orang Dalam Pen-
gawasan (PDP) kian membeludak? Bukankah new 
normal merupakan kontradiktif dari kondisi saat ini?

Menurut pakar Epidemiologi Universi-
tas Indonesia melalui media kompas.com 
 
“Perlu adanya intervensi yang tegas pada 
pelaksanaan peraturan kondisi new nor-
mal yang dirancang di berbagai sektor sa-
rana publik, termasuk pusat perbelanjaan”

Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menghindari atau 
memilih tidak terlibat dalam fase kenormalan yang 
baru ini, pasalnya rotor perekonomian perlahan 
mulai aktif Kembali. Sudah pasti hal ini mengha-
ruskan kita sebagai pekerja sektor formal dan non 
formal terlibat menjadi tumpuan penggeraknya.
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Menjalani Pola Hidup Sehat dengan Bero-
lahraga dan Mengatur Pola Makan

Kondisi fisik sangat memengaruhi imun tubuh un-
tuk menolak masuknya virus dari luar. Tubuh yang 
kurang sehat diakibatkan oleh kurangnya olahraga 
dan pola makan yang tidak sehat. Dalam masa pan-
demi, mengolah dan memberi asupan-asupan yang 
baik bagi tubuh sangat penting untuk mendukung 
sistem imun kita dalam melawan penyebaran virus.

Bijak dalam Investasi dan Penggunaan Uang

Pandemi membuat Indonesia mengalami rese-
si ekonomi selama kurang lebih dua bulan ter-
akhir, pasar industri dan sektor perkantoran 
terpaksa tutup. Kemenaker melaporkan lebih 
dari 1.700.000 orang di rumahkan dan kehi-
langan pekerjaannya selama masa pandemi.

New Normal dipilih sebagai langkah untuk memba-
ngun kembali sektor ekonomi di Indonesia, namun 
ancaman-ancaman seperti turunnya mata uang, 
lemahnya jual-beli dan lamanya waktu pemulihan 
sektor industri masih menghantui selama masa 
transisi kenormalan yang baru. Untuk itu, kebija-
kan dalam investasi dan penggunaan uang harus 
diperhatikan. Karena, kita masih belum tahu sam-
pai kapan bencana Covid-19 ini akan selesai dan 
ekonomi Indonesia dapat bangkit seperti semula.

 

Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena 
masih ada beberapa hal yang bisa kita jadikan 
strategi untuk menjaga diri kita dan orang tercinta 
tetap pada lingkaran aman dari peluang penular-
an Covid-19 selama masa new normal berjalan.

Jangan Terlena dengan Kembalinya Situasi Normal

Perasaan manusia memang tak bisa dibohon-
gi, semua tentu rindu akan suasana ramai pusat 
perbelanjaan, temu hangat kerabat, atau seke-
dar menengok orang tua di kampung halaman 
menjadi salah satu hal yang kita rindukan. Ten-
ang, semua hal itu bisa dilakukan dalam fase 
new normal dengan tetap menjalankan protokol 
kesehatan serta mengikuti peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai fase 
ini justru membawa kita pada sikap gegap gem-
pita sehingga semuanya menjadi lepas kendali, 
padahal dalam setiap waktu dan tempat, virus 
corona bisa saja menular lewat  media manapun.

Ketahui Peraturan dan Protokol yang Berlaku

Dalam masa transisi, pemerintah telah meny-
iapkan protokol dan peraturan yang wajib di-
taati masyrakaat dalam menjalani fase kenor-
malan yang baru. Seperti aturan operasional 
transportasi publik, penggunaan rumah ibadah, 
tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan. Kita 
bisa menerapkan kebiasan-kebiasaan baru seper-
ti rajin mencuci tangan, memakai masker, tetap 
menjaga jarak dalam bersosialisasi dan tidak mu-
dah bersentuhan dengan orang secara langsung.

*(Izhar)

Starter Pack New Normal



SRMAGZ • Juni 202010



SRMAGZ • Juni 2020 11

Ini Kisah Pak Amir yang sebelumnya tinggal se-
batang kara di gubuk tak layak huni, gubuk ber-
bilik bambu dengan luas 1,5m x 2m beratap ter-

pal yang membuat malamnya kerap berselimut 
dingin. Sepetak bangunan beralas tanah itu tidak 
memiliki toilet dan fasilitas listrik yang mumpuni. 
 
Pak Amir tinggal di Kp. Darmabakti, Desa Kara-
cak, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor. Bekerja sebagai 
buruh serabutan dengan upah yang sangatlah 
kecil yang hanya cukup untuk makan satu hari 
saja. Besoknya ia harus kembali mengadu nasib.

Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, betapa sedih 
hatinya harus bertahan hidup seorang diri dengan 
berlindung di dalam sebuah gubuk yang tak mampu 
memberikan rasa aman dan nyaman untuk dirinya.
Hal ini lah yang mendorong Sekolah Relawan bersa-

ma Atap Indonesia bergerak membantu untuk mem-
buat kondisi hidup Pak Amir menjadi lebih baik den-
gan membangun rumah layak huni untuk Pak Amir.

Social Disaster Rescue Sekolah Relawan bersama 
tim Atap Indonesia melakukan survei dan asses-
ment ke tempat tinggal Pak Amir di Leuwiliang 
pada (29/5/2020). Akses menuju tempat ting-
gal Pak Amir cukup sulit karena hanya mampu 
dilalui satu mobil saja. Tak lupa kedatangan rel-
awan juga membawakan Paket Bantuan Keber-
langsungan Hidup yang berisikan sembako untuk 
kebutuhan hidupnya beberapa hari kedepan.

Ketika ditemui oleh relawan, Pak Amir ber-
cerita tentang kehidupannya yang sudah 
dua tahun lebih tinggal di tempat tersebut.
Setelah survei, proses konstruski pun dilakukan 
pada 31 Mei – Juni 4 2020 bersama tim dan war-
ga setempat yang turut mendukung dan bahagia 
dengan bantuan ini. Dengan semangat kebaikan, 
tim mampu menyelesaikan rumah layak huni dalam 
waktu cepat. Kini Pak Amir memiliki rumah yang 
nyaman dan aman dengan luas 2,5 m x 3 m, tak 
lagi beralas tanah atau khawatir kebocoran, serta 
memiliki toilet sendiri. Rasa syukur, senyum haru 
dan bahagia tampak di wajah Pak Amir, terlihat 
semangat hidup kini kembali ia miliki, kebahagiaan 
hidupnya pun turut dirasakan oleh warga setempat.

Terima kasih untuk orang-orang baik Indonesia 
yang telah membantu mewujudkan rumah lay-
ak huni untuk Pak Amir, smeoga bahagianya Pak 
Amir menjadi berkah kebaikan untuk kita semua.

Potret Kehidupan

*(Izhar)
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Ruang Peluang

Ruang Tumbuh Alternatif Ini 
Bernama, Akademi
Komunitas Nusantara

Akademi Komunitas Nusantara (AKN) ada-
lah kampus fasilitator pertama di Indo-
nesia yang merupakan ruang pendidikan 

alternatif bagi anak muda yang berminat untuk 
belajar dan berlatih menjadi fasilitator pengem-
bangan masyarakat profesional. Pembelajaran 
berlangung selama satu tahun sampai den-
gan lulus bersama para pakar di bidangnya.
Perkuliahan diisi dengan metode parti-
sipatoris dan materi pendukung seperti;

Community Development: Pokok dari perkuli-
ahan. Tajam menganalisis masalah dan po-
tensi untuk solusi yang tepat sasaran bagi 
aktivitas pengembangan masyarakat.

Sociopreneur: Mengenali gagasan bagaimana 
aspek kewirausahaan dan sosial bisa berkolab-
orasi bagi kesejahteraan bersama di masyarakat.

Design Thinking : Menyerap, Mengolah, Menyajikan. 
Bekal dalam mengamati gejala sosial dan menyusun 
kerangka solusi mulai dari risau, ide berani hingga pe-
rubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Volunteerism : Belajar memahami konsep ker-
elawanan. Mahasiswa akan dibimbing selain di 
kelas juga turut mengamati aktivitas kerelawa-
nan dalam berbagi dan mengabdi bagi Nusantara.

Community Leadership : Panduan mengena-
li aktor lokal. Bagaimana bekerja sama da-
lam aksi baik di setiap medan. Melakukan 
pendampingan untuk kualitas SDM yang giat 
melakukan rangkaian agenda berkelanjutan.

Disaster Management : Mendalami peng-
etahuan terkait isu kebencanaan dan juga 
materi pendampingan pasca bencana.

Bersama Akademi Komunitas Nusantara, mari 
kita ciptakan ruang belajar untuk tumbuh dan 
berkembang sebagai seorang fasilitator pembawa 
perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya.

Kegiatan Wisuda Akademi Komunitas Nusantara
Batch III, Februari 2020

*(Novi)
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Kebaikan Baru

Bayu Gawtama
Founder & President Sekolah Relawan

“
Selalu ada kesempatan

berbuat baik,
ambil atau orang lain

yang akan mengambilnya
“

- Gaw -

Perspektif Cakrawala

C   Nyaris semua orang dituntut untuk kreatif 
untuk bisa bertahan di masa pandemik ini. 
Meski nyatanya bertahan saja tidak cuk-

up, sebab berapa lama kita akan sanggup ber-
tahan jika keadaan masih terus tak menentu.

Tak sedikit yang tumbang, tapi cukup ban-
yak yang bukan hanya bertahan bahkan lebih 
berkembang justru di masa pandemik. Bisnis 
online misalnya, booming di masa pandemik. 

Tentu saja ini memberi kita pelajaran baru, 
penting untuk bisa melihat celah sekecil apap-
un untuk membuka peluang yang lebih besar. 

Begitu juga bagi lembaga sosial kemanusiaan. 
Masa pandemik memaksa kita untuk kreat-
if mengemas program, bukan hanya program 
yang berkenaan dengan bantuan kemanusiaan 
terkait Covid-19, melainkan program-program 

reguler yang biasa dijalankan lembaga sosial.

Apakah harus berhenti? Tentu saja tidak. 
Program adalah nafas dari lembaga, tan-
pa program lembaga akan perlahan mati. 

Para pengelola lenbaga lembaga dituntut untuk 
kreatif mengubah strategi implementasi pro-
gram, inovatif dalam mengemas program agar 
lebih dinamis dan yang terpenting adalah kemam-
puan melihat celah untuk membuka peluang. 

Hasilnya, ternyata bukan hanya mampu bertah-
an, tetapi lembaga atau komunitas sosial bah-
kan mampu melahirkan program-program baru 
yang sebelumnya tak terpikirkan. The power 
of kepepet cukup berperan dalam situasi ini. 

Program baru, kebaikan baru. Akan lebih banyak 
lahir program-program baru baik di masa pande-
mik maupun di fase transisi saat ini (new normal). 

Jadi teringat kisah hiu dan salmon. Para nelayan yang 
menangkap salmon selalu menyiapkan kolam kecil 
di kapalnya. Di kolam kecil itulah salmon-salmon 
yang ditangkap disimpan untuk tetap segar. Namun 
menurut para nelayan, salmon yang paling enak dan 
segar adalah salmon yang tetap bergerak selama di 
kolam. Karena itu, mereka melepaskan hiu kecil di 
kolam berisi salmon tersebut. Sehingga salmon-salm-
on itu terus bergerak menghindari kejaran hiu kecil. 

Sungguh, dalam hidup kita selalu membutuh-
kan hiu kecil (tantangan) agar hidup ini sela-
lu fresh, berenergi dan tentu bernilai lebih. 
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Sekolah Relawan
Jl. Sawi No. 139 Perumnas Depok Utara,

Beji, Depok, Jawa Barat,
Indonesia

Sekolah Relawan


