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Program Kebaikan

Sepaket Alat Shalat untuk Ibadah Ramadhan

Menyambut Ramadhan dengan penuh 
suka cita. Sebantar lagi, semoga kita 
diberi kesempatan menjumpai kembali 

bulan yang penuh keberkahan dan kesucian tahun 
ini. Setiap Ramadhan tiba, banyak orang yang mulai 
mempersiapkan kebutuhannya. Namun, tidak 
semua orang bisa menyambut Ramadhan dengan 
sempurna. Terlebih untuk mereka yang untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, apalagi 
untuk memiliki alat shalat baru dalam menunjang 
kesempurnaan ibadah mereka.

Sekolah Relawan kembali menemui para lansia 
dhuafa. Seperti menjadi budaya kami setiap kali 
Ramadhan tiba, tim relawan datang membawa 
berbagi alat shalat dalam rangka menyambut 
Ramadhan. Meski usia tidak lagi muda, tenaga tidak 
bisa sekuat dulu menjalankan ibadah, namun para 

lansia ini tentu tidak ingin melewatkan tarawih dan 
ibadah Ramadhan tahun ini.

Seperti nenek lansia satu ini, Emak Amis namanya 
(80). Beliau adalah seorang janda lansia yang kini 
tinggal berdua bersama anak laki-lakinya di daerah 
Babakan Madang Kabupaten Bogor. Mak Amis 
sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap 
karena umur yang semakin menua dan tenaga 
yang sudah mulai berkurang. Dalam memenuhi 
kebutuhan sehari harinya, beliau menunggu dari 
sang anak yang bekerja sebagai buruh tani yang 
penghasilannya tidak menentu tergantung ada 
tidaknya panggilan pekerjaan.

Setiap menyambut Ramadhan, Emak Amis selalu 
teringat masa muda dulu. pergi tarawih bersama 
teman-teman dan berkumpul  bersama keluarga. 
Meski kini tidak lagi muda, usia semakin bertambah, 
namun beliau tetap mensyukuri umur yang diberi. 
“Semoga umur panjang sampai bisa ibadah di 
Ramadhan tahun ini” harapan besar beliau kala 
berbincang dengan tim relawan.

Sepaket alat shalat kami bawa untuk Emak Amis 
dan para lansia. Tidak hanya memberi bantuan 
mukena, melainkan ada alat sholat lainnya seperti 
sajadah dan Al-Qur’an. Terima kasih orang baik, 
semoga awal ini menjadi jalan kemudahan bagi 
Sekolah Relawan agar bisa lebih banyak membantu 
lansia lainnya, baik paket alat shalat maupun 
sembako sebagai teman mereka menyambut 
Ramadhan.
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Bayu Gawtama
Presiden Sekolah Relawan

Bisa jadi Ramadhan tahun ini merupakan 
Ramadhan yang benar-benar kembali 
normal setelah dua tahun sebelumnya 

kita jalani dengan suasana yang berbeda, semasa 
pandemic. Tahun ini, semua ibadah insyaAllah akan 
berjalan tanpa jarak, meskipun protokol kesehatan 
tetap penting namun tak seketat sebelumnya. 

Tak hanya soal ibadah yang dilakukan di masjid, 
suasana Ramadhan yang selama pandemi kemarin 
seperti ‘hiilang’, maka akan terlihat lagi. Misal, buka 
puasa bersama yang menjadi tradisi di negeri ini, 
atau perayaan-perayaan lainnya yang serba terbatas, 
kini bisa dilangsungkan lebih terbuka. Begitu pula 
aktifitas kedermawanan, program sosial bagi para 
relawan, atas izin Allah akan kembali normal dengan 
segala kreativitas aksinya untuk menyapa saudara-
saudara kita yang membutuhkan. 

Kreativitas program sosial memang terus 
berkembang dan makin beragam, para pengurus 
gerakan sosial dan kemanusiaan serta para relawan 

dituntut untuk bisa berinovasi agar program 
dan aksi sosial mereka bisa lebih diterima baik 
oleh para penerima manfaat, terlebih oleh para 
donatur, orang-orang baik yang selama ini tak bosan 
membersamai program kebaikan lembaga. 

Sekolah Relawan, sebagai lembaga edukasi 
kerelawanan dan sosial kemanusiaan yang fokus 
pada peningkatan kapasitas relawan, punya peran 
tersendiri pada persoalan kreativitas program 
ini. Para relawan yang sudah dididik, dibina dan 
dilatih, akan diuji kemampuannya dalam mengemas 
program yang lebih baik, dan pastinya lebih 
berdampak. 

Beragam program sosial spesial Ramadhan sudah 
disiapkan dengan tema “Baik itu mudah”. Sebuah 
tema yang berupaya memberi afirmasi kepada 
berbagai pihak, mulai dari relawan, donatur, mitra 
sinergi dan berbagai stakeholder lainnya, bahwa 
berbuat baik itu sebenarnya bukan perkara rumit, 
karena jika apapun yang dilakukan dengan hati yang 

Salam Kemanusiaan

Pribadi Penuh Manfaat
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tulus, dengan semangat yang tinggi, dan kreativitas 
yang ciamik, tidak ada yang sulit. Berbuat baik, 
mulai dari yang kecil, yang ringan dan dilakukan di 
wilayah terdekat, mudah bukan? 

Program berbagi makan, seperti Free Food Car, 
FoodBox, Warung Makan Rakyat, akan tetap hadir 
menyapa kaum dhuafa. Untuk program anak 
yatim, ada Beras untuk Yatim (BuY), Yatim Bright, 
program beasiswa prestasi yatim dan dhuafa, juga 
program berbagi bahan pangan, baik untuk sebelum 
Ramadhan maupun menjelang hari raya. program 
pemberdayaan akan hadir berupa Naik Pangkat 
(NP) yang akan memberi bantuan modal usaha bagi 
dhuafa, SLR (sedekah lawan rentenir). 

Sekolah Relawan juga menghadirkan program yang 
menarik khas Ramadhan, antara lain pemberian 
paket perlengkapan sholat untuk dhuafa, lansia dan 
marbot masjid, Kado Ramadahan berupa sembako, 
paket buka puasa santri dan lansia, dan yang paling 
ditunggu para donatur serta relawan adalah BBYD, 
belanja bareng yatim dan dhuafa, program yang 
seru sekaligus bikin haru. 

Tak ketinggalan program khusus, yakni 
pembangunan masjid dan mushola di pedalaman 
atau lokasi bencana sebagai bentuk program 
recovery. Ada masjid di Timur Indonesia, Flores 

yang membutuhkan bantuan kita, juga masjid di 
Pasaman, Sumatera Barat yang hancur saat gempa 
beberapa waktu lalu. 

Respon sosial oleh tim SDR – Social and Disaster 
Rescue akan hadir setiap hari, mereka akan sigap 
merespon masalah-masalah sosial yang ditemui 
atau dilaporkan oleh netizen di media sosial. Semoga 
aksi simpatik ini bisa mengajak masyarakat untuk 
berpartisipasi, baik informasi maupun kontribusi. 

Ramadhan, bukan lagi sekadar menguji keimanan 
dengan cobaan lapar dan haus, tetapi juga ujian 
kepekaan sosial kita. Seluruh ibadah dalam Islam 
memiliki dimensi sosial, dan ibadah di bulan 
Ramadhan tentu sarat dengan makna sosial. Jika 
hasil akhir Ramadhan adalah ketaqwaan, maka 
semestinya setelah Ramadhan kita juga menjadi 
pribadi yang lebih dermawan, berjiwa sosial tinggi. 
insyaAllah. 

Selamat menjalankan ibadah Ramadhan, selamat 
menjadi pribadi yang penuh manfaat bagi sekitar. 
Khairunnaas anfauhum linnaas. 
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Bantuan sembako untuk lansia dan dhuafa 
menyambut Ramadhan melalui #RamaBerbagi

Cerdas dalam berdonasi PLP. Relawan 
Siaga donasikan PLP melalui program 

DropBox Donation Sekolah Relawan

Paket bantuan untuk korban bencana ban-
jir Serang, Banten, dari hylifecommunity

Amanah 1000 porsi makan untuk 
santri dhuafa melalui program Free 
Food Car Sekolah Relawan

Sinergi Kebaikan
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Liputan Utama

Bulan yang mulia dan dipenuhi keberkahan 
segera hadir menyapa. Masyarakat 
Indonesia bahkan dunia tentu tidak 

ingin kehilangan momen mempersiapkan bekal 
menyambut Ramadhan. Mulai dari meningkatkan 
kualitas ibadah, memperbanyak amal kebaikan, 
hingga kebutuhan bahan pokok atau sembako. 
Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, baik 
muslim ataupun non-muslim pasti merasakan imbas 
dari kenaikan harga bahan pokok yang menjadi 
fenomena berulang setiap tahun menjelang 
Ramadhan. Tidak luput dari pemberitaan, harga 
minyak goreng resmi naik, begitu pula dengan gula, 
daging, maupun bawang.

Melihat fenomena tersebut, Sekolah Relawan 
melalui berbagai program kebaikan Ramadhan terus 
berupaya dalam membantu memenuhi kebutuhan 
penerima manfaat . Terlebih setiap tahun ketika 
menyambut Ramadhan, Sekolah Relawan rutin 
menyalurkan bantuan paket sembako lengkap. 

Euforia Ramadhan tetap kami jaga dan tingkatkan. 
Seperti tahun lalu,  saat ini tim relawan yang tersebar 
di 34 provinsi di Indonesia telah mempersiapkan diri 
baik fisik maupun mental untuk aksi kemanusiaan 
melayani masyarakat yang membutuhkan. Mulai 

dari berbagi sahur, mengantar sembako, hingga 
berbuka puasa bersama yatim atau dhuafa di 
berbagai kota. 

Aksi kebaikan sedang kami jalankan. Setelah 
mendatangi rumah para lansia untuk berbagi 
sembako dan alat shalat, Sekolah Relawan juga 
kembali mensupport pembangunan Pondok 
Pesantren.

Demi mensukseskan Ramadhan tahun ini, Sekolah 
Relawan menciptakan program Ramadhan berupa 
Kado Ramadhan, Berbagi Takjil, Berbagi Sahur, Kado 
Lebaran, hingga Zakat yang akan menjadi fokus 
utama aksi kami di Ramadhan 2022. Program ini akan 
dijalankan selama Ramadhan hingga menjelang Idul 
Fitri. Dalam hal ini, tidak hanya dukungan orang-
orang baik yang akan menjadikan Ramadhan ini 
terasa lebih hikmat, namun juga para relawan yang 
sigap bertugas ke lapangan untuk mengantarkan 
amanah-amanah kebaikan Ramadhan.

Sekolah Relawan mengajak semua pihak untuk 
menjadi bagian dari program kebaikan Ramadhan 
2022. Semoga dengan amal kebaikan yang kita 
upayakan, Allah SWT mengampuni kita semua. 
Selamat menjalankan ibadah Ramadhan 1443 H.

Sambut Ramadhan Bersama Program
Kebaikan Sekolah Relawan
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Potret Kehidupan

Sabtu Sore Bertemu Pakde

Sabtu sore itu, tanpa sengaja pandangan 
menoreh ke jalan saat menikmati kopi sore 
di warung kopi. Nampak dari kejauhan, 

sosok bapak tua kebingungan berjalan kaki sambil 
membawa bungkusan kantong plastik merah 
berisi raket bulu tangkis yang sudah usang dan tak 
bersenar.

Kami hampiri dan mengajaknya ketempat yang 
lebih teduh untuk berbincang santai sembari 
menyuguhkannya air mineral dan makanan. Pak 
Pardito namanya. Usia beliau 73 Tahun, setahun 
berlalu sejak istrinya meninggal dunia dan kini 
beliau tinggal bersama kedua anaknya.

Pakde, beliau biasa disapa di tempat tinggalnya. 
Pakde berkeliling Depok sambil membawa 
bungkusan plastik untuk mencari pekerjaan jadi 
satpam, buruh bangunan, atau sekedar bantu 
bersih-bersih yang penting halal untuk menafkahi 
kedua anaknya.

“Satu kantong raket usang enggak bersernar ini 
untuk apa, Pakde?” tanya seorang relawan yang 
bertemu beliau. “Ini saya jual, tapi saya perbaiki dulu 
untuk dijual ke anak-anak yang senang main bulu 
tangkis.” jawabnya. “Saya dari kecil sampai sekarang 
hobinya main bulu tangkis. Dulu waktu masih muda 
suka ngajarin anak-anak main bulutangkis.” tambah 
Pakde.

Sebenarnya beliau hendak jalan pulang. Namun 
karena bingung dan lupa jalan beliau hanya 

menyebutkan daerah Pangerangan Depok, dekat 
perumahan Duta Indah. Usia tua sepertinya telah 
memengaruhi daya ingat Pakde. Setelah berbincang 
dengannya, tim relawan memutuskan mencari 
alamat rumah beliau.

Kami semakin kebingungan. Saat diantar 
menggunakan kendaraan roda dua berkeliling Beji-
Kukusan, beliau sama sekali tidak mengingat nama 
jalan ataupun daerah tersebut. Akhirnya setelah 2 
jam mengitari jalanan Juanda-Cisalak, Tim Social 
Respon menemukan titik terang. Berbekal ingatan 
Pakde terkait Perum Duta Indah yg jalanannya 
menurun, tim langsung bertanya kepada warga 
sekitar. Setibanya di pos security, ternyata kami 
menemukan fakta baru. 

Setahun yang lalu Pakde adalah seorang security 
di Perum Duta Indah. Beliau tinggal bersama kedua 
anaknya, satu menantu, dan satu cucu. Anak 
pertama baru 6 bulan bekerja di pabrik garmen 
sedangkan anak paling bontot bekerja serabutan 
di sekitar rumah sambil menjaga Pakde. Menurut 
mereka, kejadian seperti ini sering terjadi. Pakde 
keluar rumah dan berjalan sendirian, biasanya jika 
ada tetangga yang melihat, mereka yang mengantar 
beliau pulang. 

Tidak hanya mengantar Pak Pardito pulang, tim 
Social Respon membawa sedikit paket sembako 
untuk beliau dan keluarga. Kami titip Pakde kepada 
kalian ya, orang-orang baik Indonesia.
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SR Mart merupakan koperasi sekaligus juga toko 
kelontong modern yang menyediakan berbagai 
kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti 
sembako, hygiene kit, dll. Tujuan didirikannya 
SR Mart sendiri tidak lain untuk mempermudah 
masyarakat sekitar ataupun masayarakatr luar 
Depok yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari 
dan membantu para UMKM dalam memasarkan 
produk yang mereka miliki. 

Kelebihan SR Mart selain dari sisi pelayanan yang 
ramah, harga yang relatif lebih murah dari toko lain, 
di SR Mart juga menerima penitipan produk UMKM 
untuk dijual di toko kami dengan sistem konsinyasi, 
sehingga masyarakat yg mempunyai produk 
homemade bisa dengan mudah memasarkan 
produknya.

Di SR Mart, ada nilai yang kami bangun bersama, 
yakni pelayanan yang friendly, mengutamakan 
kepuasaaan pelanggan, dan menganggap pelanggan 
sebagai partner, sehingga sama-sama diuntungkan, 
artinya pelanggan merasa diuntungkan dengan 

kualitas produk yang baik dengan harga yang relatif 
murah. 

Selain menjual sembako dan kebutuhan rumah 
tangga lainnya, kami juga memasarkan Frozen Food 
(nugget, sosis, bakso, daging-dagingan dll), serta 
produk UMKM seperti snack dan produk forzen food. 
Menjalin kerja sama dengan UMKM menjadi cara 
kami mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. 
Kami juga mempermudah jalur kerjasama dengan 
SR Mart, bisa langsung datang ke toko kami ataupun 
via Whatsapp 081295544874.

Menyambut Ramadhan ini, kami akan mengadakan 
promo-promo yang menarik, terutama di produk 
Frozen Food. Harapannya dalam menyambut 
Ramadhan ini, dengan adanya produk frozen food 
dapat mempermudah memasak secara mudah dan 
praktis dan tentunya dengan kandungan gizi yang 
seimbang.

Selama Ramadhan, SR MART Promo
Besar-besaran

Ruang Peluang
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Nahdya Maulina
Co-Founder Komunitas Pilah Sampah

Perspektif Cakrawala

Ramadhan untuk 
Semua Makhluk
di Bumi

Hati siapa yang tidak gembira menyambut 
bulan Ramadhan? Bulan istimewa bagi umat 
Muslim yang penuh rahmat, ampunan, dan 

berkah dari Allah SWT. Kegembiraan umat Muslim 
di seluruh dunia menyeruak dan bergegap gempita 
menyambut datangnya bulan penuh kebaikan. 
Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari persiapan 
fisik, mental, membagi waktu untuk buka bersama, 
mengatur keuangan untuk membayar zakat, 
membeli baju baru, hampers, dll. Hampir semua 
aspek kehidupan akan tersentuh lebih dalam di 
bulan Ramadhan, aspek rohani, kesehatan, finansial, 
kehidupan sosial, ekonomi, kecuali, persampahan.

Yang jarang terlihat bukan berarti tidak 
berdampak.

Secara data, jumlah sampah di Bulan Ramadhan 
meningkat dari bulan-bulan sebelumnya karena  
konsumsi pada saat buka puasa dan menjelang 
Hari Raya Lebaran meningkat secara eksponensial. 
Publikasi melalui media sosial yang mengiklankan 
aneka makanan, jajanan, pakaian, dan paket lebaran 
lainnya dengan sangat fantastis membuat banyak 
orang yang telah berpuasa membuat alasan logis 
dan emosional untuk mengijinkan dirinya membeli 
makanan, jajanan, serta barang-barang baru lainnya. 

Tentu semua itu boleh, sah, dan silahkan saja.
Tapi selalu ada konsekuensi dari setiap keputusan 

kita membeli sesuatu. Jika dipahami konsekuensi 
jangka pendek dan jangka panjangnya, seharusnya 
kita menyepakati konsekuensi ini: “semakin 
meningkat konsumsi di bulan Ramadhan maka akan 
semakin tinggi timbulan sampahnya dan semakin 

besar dampak lingkungannya”. Di sisi lain, bukankah 
kebaikan bulan Ramadhan ini juga seharusnya untuk 
seluruh semua makhluk? Baik makhluk yang ada 
di darat, laut dan udara? Jika kita tidak mencegah 
terjadinya penumpukan timbulan sampah di Bulan 
Penuh Kebaikan ini, bisakah kita sedikit berupaya 
untuk tidak menimbulkan dampak lebih besar lagi 
di kemudian hari?

Pilah sampah dari rumah
Adalah salah satu solusi terbaik yang bisa kita 

berikan untuk lingkungan dan seluruh makhluk di 
bumi. Dengan memilah sampah kita meningkatkan 
potensi sampah yang tadinya hanya akan di-pressed  
TPA menjadi salah satu sumber bahan baku barang 
baru sehingga menghindari eksploitasi sumber 
daya alam, menambah pendapatan jika dijual ke 
mitra yang bisa membeli sampah daur ulang, dan 
membangun rasa cinta terhadap lingkungan bagi 
diri sendiri dan generasi selanjutnya. Langkah awal 
termudah untuk memilah sampah dari rumah 
adalah dengan menyediakan 3 kantong plastik atau 
kardus terpisah. Buat kategori sampah menjadi 
3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, 
dan sampah residu. Mulai buang sampah sesuai 
kategori. Kirim sampah anorganik yang dapat didaur 
ulang ke recycling PilahSampah di BSD atau cek bank 
sampah daerah di feed IG @pilahsampah.

Selamat menyambut bulan Ramadhan penuh 
berkah bagi seluruh makhluk di bumi.

Jadi, sudah tahu apa bahan baku plastik kresek? 
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Tanya Relawan

1. Apa saja aksi relawan yang pernah dilakukan 
bersama Sekolah Relawan saat Ramadhan ?

Selama menjadi relawan membersamai Ramadhan 
Sekolah Relawan tahun lalu, saya ikut berbagai 
aksi program. Mulai dari pendistribusian Kado 
Ramadhan, ikut menyajikan santapan sahur dan 
buka gratis di Warung Makan Rakyat, dan Ikut 
Pendistribusian Kado sambut lebaran.

2. Ceritain dong bagaimana pengalaman menjadi 
relawan Ramadhan di Sekolah Relawan

Selain saya menjalankan kewajiban puasa di bulan 
suci Ramadhan, saya juga bisa menjadi jembatan 
dari donatur untuk para penerima manfaat terutama 
mereka yang membutuhkan dari segi pangan, entah 
sembako ataupun makanan dari program Sekolah 
Relawan.

3. Sebagai seorang relawan, adakah persiapan 
khsusus yang kamu lakukan menyambut 
Ramadhan ?

Selain persiapan fisik, tekad dan niat untuk 
menjalankan kewajiban puasa dan semangat untuk 
menjadi penyambung dari orang-orang dermawan.

4. Apa sih yang bikin kamu mau ikut jadi relawan 
Ramadhan ?

Keseruan aksi sambil menjalankan kewajiban puasa 
adalah kombinasi yang nikmatnya enggak bisa 
dijelaskan kata-kata. Enggak sabar tahun ini ikut lagi.

5. Momen apa yang paling kamu nantikan ketika 
menjadi relawan Ramadhan ?

Kebahagiaan yang terpancar dari senyum para 
penerima manfaat saat kita berikan santapan sahur 
dan berbuka untuk mereka. Itu hal yang tidak 
ternilai harganya.

Fahmi
Relawan Ramadhan
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