
SRMAGZ • Maret 2021 1



SRMAGZ • Maret 20212



SRMAGZ • Maret 2021 3

Seorang ibu tunggal dan anak laki-laki semata 
wayangnya tinggal di sebuah bangunan yang 
hanya terbuat dari potongan kayu dan terpal 

bekas, bahkan kayunya pun didapatkan dari belas 
kasihan orang-orang. Rumah itu bisa dibilang sangat 
tidak layak, beberapa bagian atap bocor dan kayu 
tiang penunjangnya pun sudah lama rapuh.

Selama 20 tahun mereka tinggal tanpa alas atau 
keramik, tidur beralaskan seadanya. Kebutuhan 
memasak sehari-hari pun masih menggunakan kayu 
bakar. Tidak ada toilet dan penerangan, untuk kebu-
tuhan mandi harus menunggu pagi bertemu petang 
agar bisa membersihkan badan.

Ibu Munawaroh (54), sudah 15 tahun menjanda dan 
hanya tinggal dengan anaknya Deni (15) di Kampung 
Pasir Ipis Rt.01/Rw. 03 Desa. Rumpin, Kecamatan. 
Rumpin, Bogor. Sangat kumuh dan berbau, selain 
memang tinggal seadanya, Deni pun pandai meme-
lihara ayam. Terbukti ia berhasil mengembangbiak-
kan 1 ayam menjadi banyak meski tidak memiliki 
dana cukup. Hal ini dilakukan karena mereka ber-
pikir jika nanti ayamnya sudah besar bisa dijual un-
tuk pemasukan ekonomi keluarga.

Sebelum pandemi melanda, Ibu Munawaroh men-
cari nafkah serabutan. Kadang menjual daun sing-
kong dan pisang dengan berkeliling kampung. Meski 
tidak memiliki pemasukan yang cukup, beliau tetap 
bertekad untuk terus menyekolahkan anaknya. 
Deni anak satu-satunya kini tengah mengenyam 
pendidikan dibangku kelas 1 SMA. Bersyukur untuk 
biaya pendidikan mendapat keringanan, hanya per-
lu membeli buku dan alat tulis sendiri. Sejak Deni 
masuk SMA, Ibu Munawaroh mencari rezeki dengan 

berjualan pensil dan penghapus di sekitar sekolah 
Deni.

Melihat semangat dan kerja keras Ibu Munawaroh 
dan Deni, Sekolah Relawan tengah membangun 
hunian baru dan nyaman di atas tanah seluas 50 
meter. Dibersamai orang baik Indonesia, Sekolah Re-
lawan mendirikan bangunan yang kokoh, agar Deni 
bisa belajar dengan tenang tanpa harus kebocoran 
saat hujan. Pembangunan rumah kini sudah me-
masuki tahap 30%. Kondisi cuaca yang belakangan 
tidak teratur membuat proses pembangunan sedikit 
terhambat.

Bangunan seluas 5x8 meter ditargetkan sebelum 
Ramadhan akan segera rampung. Namun, untuk 
kebutuhan bahan bangunan masih banyak kekuran-
gannya. Semoga banyak orang baik yang mau ikut 
membantu berdirinya rumah baru untuk Bu Mun-
awaroh dan Deni. Tim Sekolah Relawan saat ini se-
dang membangun rumah untuk mereka, untuk Deni 
meniti hari hingga bisa meraih cita-cita nya menjadi 
Menteri Agama.

Program Kebaikan

Rumah untuk Meniti Hari 
yang akan Datang



SRMAGZ • Maret 20214



SRMAGZ • Maret 2021 5

7

3

12 14

Daftar Isi
Program Kebaikan

9

Sinergi Kebaikan Liputan Utama

Rumah untuk Meniti Hari
yang akan Datang

Seorang janda lansia dan anak la-
ki-laki semata wayangnya tinggal di 
sebuah bangunan yang hanya terbuat 
dari potongan kayu dan terpal bekas...

Baik itu Mudah

Berbicara tentang menja-
di baik, setiap orang pasti 
memiliki baik versinya 
sendiri...

Sinergi Baik

Mewarnai hari untuk masyarakat 
Sulawesi, semoga segera bangkit dan 
pulih kembali...

Ruang Peluang Perspektif CakrawalaPotret Kehidupan
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Hartaku Tak Banyak, Namun 
Semoga Amal Akhiratku 
Cukup

Harapannya sederhana, tempat...

A Business for Humanity

Business for Humanity, serangkaian 
kata yang melekat pada Wakaf Kopi. 
Hal tersebut tentunya...

Ketahanan Pangan dalam 
Keberkahan Ramadan

Ibadah puasa pada bu-
lan Ramadan menjadi 
momen umat muslim...
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Dony Aryanto
CEO of Sekolah Relawan

Berapa usia kita hari ini? Berapa kali kita berjumpa 
dengan bulan suci Ramadhan? Apa yang sudah 
didapatkan dan apa yang sudah dirasakan selama 
kita menjalani kehidupan di bulan suci Ramadhan 
yang pernah ada.

Adakah perubahannya? 
Apakah hanya berakhir pada lapar dan dahaga yang 
berujung pada rutinitas tahunan mudik ke kam-
pung halaman untuk menyambut hari kemenan-
gan? Dan setelah itu, menjalani bulan syawal dan 
bulan lainnya sama seperti bulan sebelum Ramad-
han (new normal), tidak ada yang berubah.

Lantas di mana hikmah selama bulan Ramadhan, 
bulan tarbiah yang selama 30 hari penuh setiap 
detiknya selalu ada hidangan kebaikan. Tinggal kita 
mau ambil atau tidak.

Ternyata menjadi baik itu mudah, tinggal kita mau 
melakukannya atau tidak. Kalau tidak mau melaku-
kan, hidangan kebaikan sebaik apapun dan seluas 
apapun tersedia, kita tidak akan pernah merasakan 
perubahan dalam diri kita.

Namun ketika kita mampu memanfaatkan seti-
ap moment berkurangnya usia untuk menjadikan 
amal baik. Tentu perubahan akan kita rasakan, 
entah merasa tenang, tentram, nyaman dan mera-
sa semua yang hadir di kehidupannya sudah jadi 
ketentuan yang kuasa. Dan kita mampu berdamai 
dengan itu semua.

Sekolah Relawan membantu menghadirkan pro-
gram-program kebaikan untuk masyarakat Indo-
nesia. Agar para dermawan akan semakin mudah 
dalam meneguhkan kebaikannya. Karena memang 
baik itu mudah dan memudahkan.

Salam Kemanusiaan

•Pemimpin Utama:
Dony Aryanto

•Pemimpin Redaksi:
Rony Sanasini

•Redaktur: Garizah Sarinase
•Desain & Layout: Aji Turangga

•Redaktur Foto:
Adhe Nugraha, Rony Sanasini
•Reporter: Garizah Sarinase

•Kontributor: Indah Fitrah Hijriani
•Pengembangan Bisnis:

Nirma Darmayantie, Peri Kriswanto
•Keuangan: Sri Mulyani, Yuni Apriyani

•Marketing dan Iklan:
Rani Alfiani

SR MAGZ SQUAD



SRMAGZ • Maret 2021 7

Napak tilas di Tutubajo, Majene.
Dengan medan yang tak mudah untuk 
tetap menyalurkan amanah.
Paket keluarga dari PT. Daehan Global 
mendarat dengan selamat dan menja-
di penyemangat untuk masyarat pasca 
Gempa.

Panti Asuhan Bina Asih Agape 
dan Panti Asuhan Assowain Timur 

menjadi saksi kebahagiaan dari apa 
yang telah Fanbase Seonho dan 

Sekolah Relawan berikan. Terpancar 
jelas aura wajah-wajar ceria ketika 

relawan dan adik-adik ini saling sapa 
dan berbagi canda tawa.

Sinergi asik dari Rachel Venya melalui 
Kitabisa.com dan Sekolah Relawan.
Mewarnai hari untuk masyarakat 
Sulawesi, semoga segera bangkit dan 
pulih kembali setelah gempa bumi 
menghancurkan bangunan yang bi-
asanya mereka huni.
Lokasi : Majene, Sulawesi Barat

Mengukir senyum kebahagiaan untuk 
masyarakat pasca bencana banjir di 
Subang bersama Sekolah Relawan  dan 
Tara Salvia.

Indonesia saling bantu bencana.
Rintik Sedu dan Kitabisa.com bantu 
dengan dana. Sekolah Relawan dan 

Tangan-Tangan Relawan bantu dengan 
tenaga. Indahnya kebersamaan dalam 

jalinan kemanusiaan
Lokasi : Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan

Sinergi Kebaikan
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Berbicara tentang menjadi baik, setiap orang 
pasti memiliki baik versinya sendiri. Menghar-
gai perbedaan definisi baik menjadi sikap pal-

ing bijaksana yang bisa dilakukan. Menentukan ka-
dar kebaikan memang suatu hal yang rumit karena 
setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. 
Berbuat baik tidak hanya memberi manfaat bagi 
orang lain, namun juga kepada diri sendiri. 

Ada banyak ayat Al-Quran dan hadist yang men-
gajarkan tentang betapa mudahnya menjadi baik. 
Salah satunya, “Barang siapa yang memudahkan 
kesulitan seorang mu’min dari kesulitan-kesulitan di 
dunia, Allah akan memudahkan kesulitannya pada 
hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang 
yang sedang dalam kesulitan niscaya akan Allah 
memudahkan baginya di dunia dan akhirat” (HR. 
Muslim).

Terlebih di bulan Ramadhan, Allah telah menjanjik-
an pahala berlimpah untuk umatnya yang senantia-
sa menyibukkan diri dalam kebaikan. Menyambut 
datangnya Ramadhan 1442 H, Sekolah Relawan 
membuat serangkaian program khusus Ramadhan 
dengan mengusung tema “Baik Itu Mudah”. Ada 8 
(delapan) program unggulan Ramadhan tahun ini, 

yaitu Belanja Bareng Yatim Dhuafa, Kado Ram-
dhan, FoodBOX, Warung Makan Rakyat, Sedekah 
Lawan Rentenir, Ifthar Yatim, Wakaf Pembangunan 
Masjid, dan THR Lansia.

Melalui program ini, Sekolah Relawan akan mem-
bantu menjembatani para dermawan dengan mas-
yarakat dengan cara memberi kemudahan dalam 
menyalurkan dan menerima kebaikan di bulan Ra-
madhan. Kemudahan ini juga berlaku bagi penerima 
manfaat dan para relawan yang ingin berkontribusi 
dalam aktivitas kerelawanan di bulan Ramadhan 
bersama kami.

Setiap kebaikan yang diberikan kepada orang lain 
maka akan baik pula yang datang pada kita. Men-
ebar manfaat, membantu dan meringankan beban 
orang lain adalah perbuatan baik yang bisa dilaku-
kan setiap hari bahkan setiap saat meski dari per-
buatan yang sederhana nilainya.

Mengusung tema “Baik itu Mudah”, Sekolah Rel-
awan ingin mengajak masyarakat untuk terbiasa 
melakukan hal baik. Sekolah Relawan yakin bahwa 
setiap hal baik yang diniatkan akan selalu dimudah-
kan jalannya.

Liputan Utama
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Potret Kehidupan

Hartaku Tak Banyak, Namun Semoga Amal 
Akhiratku Cukup

Sekolah Relawan hingga kini masih membersa-
mai proses recovery pasca gempa di Mamu-
ju-Majene, Sulawesi Barat. Membangun ke-

dekatan hubungan melalui interaksi yang rutin dan 
menyenangkan mengantarkan tim relawan bertemu 
dengan Bu Hasna, salah satu warga dusun Galung 
Timur, Kecamatan Tapalang, Majene, Sulawesi 
Barat. Terlihat sebuah TPA/TPQ rusak akibat gem-
pa dan hanya dipasangi terpal biru. Bangunan itu 
merupakan tempat mengaji yang digerakkan oleh 
perempuan yang kini telah berusia 70 tahun itu. 
Bersama suaminya, sudah 20 tahun lebih Bu Has-
na mengajar anak-anak mengaji. Namun, semenjak 
2015 Bu Hasna harus meneruskan perjuangan seo-
rang diri setelah suaminya meninggal dunia.

Tahun lalu, kegiatan mengaji yang biasa dilakukan 
di rumah sederhananya mendapat dukungan dari 
dinas setempat sehingga beliau mendapat fasilitas 
ruangan TPQ. Sayangnya, gempa yang melanda 
Mamuju-Majene pada Januari 2021 membuat ban-
gunan ini rusak parah. Ada sekitar 40 anak diajari 
mengaji dengan ikhlas tanpa bayaran. Tapi semen-
jak gempa, sebagian besar muridnya masih berada 
di pengungsian, sisa 15-20 murid yang sudah mulai 
datang mengaji lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau 
menjual rempah-rempah di depan rumah dan ke 
pasar setiap Rabu dan Minggu. Kadang, Bu Hasna 
dibantu 2 (dua) orang anaknya yang juga bekerja 

dengan pendapatan secukupnya. Ketika tanggap 
darurat dicabut, Bu Hasna mulai berani kembali 
berjualan dengan meminjam uang yang hingga kini 
pelunasannya masih perlu dicicil beberapa kali.

“Saya memang engga kaya harta, tapi semoga amal 
saya cukup untuk di akhirat kelak” ucap Bu Hasna. 
Harapannya sederhana, tempat mengaji yang han-
cur ini bisa dibangun kembali. Saat ini, anak-anak 
masih mengaji di lokasi yang sama, namun hanya 
berdindingkan terpal.

Bu Hasna adalah salah satu sosok yang mengajar-
kan bahwa menjadi baik itu mudah ketika niat iba-
dah memenuhi hati kita. Sederhana, namun dengan 
menjadi guru ngaji artinya Bu Hasna turut berperan 
dalam membentuk kepribadian dan akhlak generasi 
bangsa, menanamkan nilai-nilai fundamental ag-
ama Islam, mendidik generasi muda yang ber-akh-
lakul karimah. 
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Ruang Peluang

Business for Humanity, serangkaian kata yang 
melekat pada Wakaf Kopi. Hal tersebut tentun-
ya mengundang tanda tanya yang mana pada 

umumnya setiap usaha pasti ingin mengejar keun-
tungan sebesar-besarnya. Ada banyak prinsip usaha 
yang sangat mengedepankan kualitas, ada pula yang 
menekan harga, atau mengutamakan kepuasan kon-
sumen. Dari semua usaha tersebut, pada akhirnya 
bagaimana dapat memberikan keuntungan yang 
memuaskan untuk para investor. Sama halnya den-
gan Wakaf Kopi, satu hal yang perlu diketahui bah-
wa investor Wakaf Kopi adalah Sekolah Relawan. 
Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang tidak di-
tunggangi oleh kepentingan. Seluruh kegiatan yang 
terjadi di Sekolah Relawan untuk membantu dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Nama Wakaf Kopi terinspirasi dari Al-Quran yang 
berarti kekal. Harapannya bahwa setiap orang 
yang terlibat dengan Wakaf Kopi seperti investor, 
karyawan, konsumen, bahkan vendor sekalipun ti-
dak hanya mendapatkan keuntungan materi namun 
juga dapat menjadi bekal untuk menuju kehidupan 
selanjutnya, yang kekal abadi. 

Hal menarik lainnya bahwa di era ini, kita dapat me-
lihat kedai kopi ada di hampir setiap pelosok daer-

ah. Kedai kopi menjadi pilihan menghabiskan waktu 
luang generasi kini untuk sekedar nongkrong san-
tai menenangkan pikiran, sharing, diskusi, hingga 
meeting. Selaras dengan hal tersebut, harapan kami 
bahwa Wakaf Kopi akan ada di masjid-masjid yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 

A Business for Humanity
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Tidak hanya sampai di situ, kami juga membangun 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keingi-
nan untuk terus berkembang dan menjadi expert di 
dunia kopi yang saat ini sudah menjadi gaya hidup 
untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Kami juga 
sudah bermitra dengan beberapa petani kopi lokal 
seperti di Lombok, Wonosobo dan Sukabumi yang 
memiliki cita rasa kopi yang melekat tidak hanya di 
lidah, namun juga di hati para penikmatnya. Tentun-
ya harapan kami, hal tersebut dapat meningkatkan 
taraf hidup para petani kopi lokal di Indonesia.

Jadi sudah bisa Anda bayangkan bagaimana kenik-
matan seduhan kopi dari keringat para petani kopi 
lokal Indonesia dengan sentuhan ketulusan barista 
yang memiliki keinginan yang teguh dan disajikan 
dalam tangisan rintih pahit kehidupan kaum kecil 
oleh Wakaf Kopi?



SRMAGZ • Maret 202114

Ketahanan Pangan 
dalam Keberkahan 
Ramadhan 

Indah Fitrah Hijriani
Lead of Research and Development Division

Perspektif Cakrawala

Ibadah puasa pada bulan Ramadhan menjadi 
momen umat muslim agar dapat merasakan pen-
deritaan orang yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pangannya. Bulan suci ini menjadi 
penyemangat bagi umat muslim untuk saling berb-
agi dan membangun kepedulian. Tidak dipungkiri 
bahwa bulan Ramadhan membawa keberkahan dan 
perubahan yang baik bagi umat muslim.
 
Kedatangan bulan Ramadhan juga membawa pe-
rubahan lainnya, yaitu meningkatnya konsumsi  
masyarakat dalam pemenuhan pangan. Apabila 
melihat kembali pengertian dari puasa, seharusnya 
kebutuhan pangan masyarakat muslim bisa dibilang 
menurun. Akan tetapi, kebutuhan masyarakat justru 
meningkat pada saat bulan Ramadan. Pangan yang 
disantap di bulan Ramadan dapat dikatakan lebih 
special dan berlimpah dari pada biasanya. Lantas, 
apakah peningkatan tersebut hanya dinikmati oleh 
diri sendiri atau untuk berbagi?

Apabila hal tersebut hanya untuk dinikmati oleh diri 
sendiri, tentu saja kita harus mengaturnya kembali. 
Prinsipnya sangat sederhana, yaitu cukup dengan 
mengikuti sunnah yang dianjurkan. Mengakhirkan 
waktu sahur, segera untuk berbuka jika waktunya 
tiba dengan makan dan minum dalam jumlah yang 
tidak berlebihan. 

Saat kita menjalankan puasa sesuai dengan sun-
nah, manfaat puasa pun akan lebih optimal. Seperti 
sabda Rasulullah, “Berpuasalah, maka kamu akan 
sehat” (HR. Thabrani). Bahkan beberapa penelitian 
pun menunjukkan bahwa puasa sangat baik untuk 
kesehatan.

Tidak hanya sehat secara fisik, namun juga secara 
mental, yaitu dengan terjadinya peningkatan kecer-
dasan emosional selama puasa Ramadhan. Apabila 
ibadah puasa dilaksanakan atas dasar niat yang suci, 
ikhlas, dan kesungguhan, maka akan sangat ber-
manfaat bagi kesehatan jasmani, mental, maupun 
rohani.
 
Selain dengan mengatur kembali kebutuhan pangan 
di bulan Ramadhan, kita pun dapat memaksimal-
kannya dengan membangun kepedulian. Berkurang-
nya jadwal makan kita pada saat berpuasa, lebihnya 
dapat kita gunakan untuk berbagi kepada orang lain 
yang tidak mampu. Tidak hanya manfaat keseha-
tan saja yang kita dapatkan, tapi ada keberkahan 
Ramadhan yang turut dirasakan oleh orang lain. 
Secara tidak langsung, momen Ramadhan memiliki 
nilai sosial dalam membangun ketahanan pangan 
untuk sesama.
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