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Program Kebaikan

Melangitkan Doa Bersama Anak Yatim
dan Dhuafa

P

rogram Beras Untuk Yatim dan Dhuafa bersiap
mengangkut 200 Kg beras ke bagasi mobil.
Perjalanan yang cukup panjang ini akan
mengantarkan kami ke-2 pondok pesantren daerah
Bogor. Tiba di Pondok Pesantren Shoutul Fataa,
Bojong gede, pukul 10.00 WIB, kami disambut pak
Ustadz yang ternyata sedari pagi sudah tidak sabar
menanti kedatangan kami. Bukan karena ada 100 Kg
beras di bagasi, namun karena pondok pesantren
ini memang jarang sekali kedatangan tamu, mereka
terhitung masih baru dan belum punya tempat yang
besar untuk para santri.
Pondok pesantren kedua ditempuh dengan
perjalanan yang cukup jauh. Ketika kami semakin
dekat, sepanjang jalan disuguhkan pemandangan
sawah hijau dan gerimis.
Pondok Pesantren
Hidayatul Falah berada di Situ Udik, Cibungbulang,
Bogor. Terlihat dari luar, pondok ini nampak besar
dan dihuni banyak santri. Namun ternyata, menurut
salah satu pengurus Pondok, bu Ituh, pondok
pesantren ini dulu dihuni lebih dari 400 orang, namun
sekarang tersisa 50 orang saja. Semenjak salah satu
donatur mereka meninggal dunia beberapa tahun
lalu, para santri yang dominan berasal dari keluarga
kurang mampu atau yatim, seperti kehilangan orang
tua. Hingga kini Ustadz dan Ustadzah masih tetap
bertahan karena bantuan-bantuan yang meski tak
seberapa, mereka bersyukur Pondok Pesantren

Hidayatul Falah tetap bisa berdiri.
Ada satu ritual yang tidak boleh dilewatkan ketika
menyampaikan amanah kebaikan, yaitu mengobrol,
mendengar, dan berdoa bersama santri. Program
Beras Untuk Yatim dan Dhuafa Sekolah Relawan
sekilas mungkin hanya sekedar mengantar beras
kepada pesantren yang membutuhkan, namun
lebih dari itu, tentang memanjatkan doa panjang
dengan harap perjuangan ini tidak akan sekali atau
dua kali saja, namun seterusnya. Doa dari anak-anak
santri, baik yatim atau dhuafa kepada mereka yang
memberi, dan doa untuk mereka sendiri.
Tidak hanya kami yang berharap, namun dibalik
mata para ustadz atau guru yang mengajar tanpa
pamrih, tanpa gaji bulanan apalagi pensiunan,
dibalik senyum anak-anak santri yang disekolahkan
gratis, diberi makan gratis, dan semua ilmu yang
mereka terima, ada doa yang melangit agar kebaikan
sekecil apapun itu tidak akan luput berpaling dari
mereka.
Hari itu, selesai sudah misi kami mengantar beras
total 200 Kg dari orang-orang baik. Semoga setiap
amin doa dari anak-anak yatim dan dhuafa menjadi
jalan yang selalu memabawa kita kembali pada
kebaikan.
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Pandemi
Rizya Pahlevi Zakaria namanya,
Kondisi Pandemi Covid-19 yang
lulusan Ma’had Al-Azril As Syarif, berlangsung hampir lebih dari 2
Cairo, laki-laki muda berusia 22 tahun tahun membawa dampak yang cukup
asal Bandung yang kini...
mengkhawatirkan...

Sejak tahun 2019 saya
bergabung menjadi salah
satu relawan di Sekolah
Relawan, dan aktivitas
kerelawanan yang sering..
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Salam Kemanusiaan

Bergerak Bersama,
Berdampak Lebih
Luas
Dony Aryanto
CEO of Sekolah Relawan

M

asalah stunting bagi balita di Indonesia
masih tergolong kronis. Meski angka
prevelensi tahun 2021 sebesar 24,4
persen ini sudah mengalami penurunan sebanyak
1,6 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp 27,7
persen.
Saya pribadi merasa bersyukur karena di tengah
situasi pandemi yang berakibat pada pasokan
makanan terganggu, dan hilangnya pendapatan
karena Covid-19 mestinya bisa menyebabkan
peningkatan jumlah anak yang mengalami masalah
gizi di Indonesia.
Dari kacamata saya, tentu kondisi ini tidak terlepas
dari peran masyarakat yang peduli terhadap saudara
sebangsa dan setanah air yang terkena dampak
pandemi. Dengan diinisiasi oleh temen-temen
NGO maupun komunitas, menjadikan para korban
terdampak cukup terbantu dengan gelombang
kepedulian yang tercipta.

pemenuhan gizi pada anak balita, terutama untuk
masyarakat marginal. Melalui berbagai program
pangan yang kami miliki, saya harap dari hal kecil
dan sederhana, menjadi hal besar dan berdampak.
Sinergi yang terjalin dengan mitra dan jejaring yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menjadi
kekuatan bagi kami untuk menyusuri rumah-rumah
warga yang butuh bantuan, khususnya mereka yang
masih kekurangan asupan gizi harian.
Dengan begitu, lebih banyak orang yang
terbantu, tentu dengan sistem pendampingan yang
berkelanjutan, kami yakin dapat menjadi bagian
dari perubahan, menurunkan prevelensi angka gizi
di Indonesia semakin baik ke depan.

Saat ini, Sekolah Relawan ingin terus mengajak
masyarakat
dalam
menjamin
kebutuhan
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Sinergi Kebaikan

Solidaritas #OrangBaik Bantu Warga
Kembali Bangkit , penyaluran bantuan
untuk masyarakat terdampak bencana
erupsi Semeru dari Jonatan Christie

Bantuan Fasilitas Akses Air Bersih untuk Nusa
Tenggara Timur sinergi bersama BFI Finance

Paket perlengkapan dapur untuk
penyintas Semeru sinergi bersama
Ayo Bantu

Terima kasih kepada BFI Finance
atas wakaf ambulance sebagai
fasilitas tambahan program
Ambulance Mobile Sekolah Relawan
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Liputan Utama

Pola Hidup Sehat Jadi Tugas Generasi Kita

K

esadaran terkait pentingnya masalah gizi di
Indonesia masih terbilang rendah. Dalam
peringatan Hari Gizi ke 62 di tahun ini,
pemerintah menyoroti masalah stunting
dan obesitas di Indonesia. Menurut Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
( BKKBN), secara umum status gizi membaik dari
tahun ke tahun. Prevalensi stunting di Indonesia
menurun dari tahun 2019 sebesar 27.7% menjadi
24,4%. Tetapi angka ini ternyata masih lebih tinggi
dari negara di Asia lainnya, seperti Vietnam (23%),
Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%).
Berbeda dengan stunting, permasalahan obesitas di
Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sekitar
15,4% orang di Indonesia menderita obesitas atau
kegemukan yang didominasi oleh wanita. Jika
tidak segera ditangani, sebuah riset menyatakan
diperkirakan tahun 2030 angka ini akan menjadi
40%

yang serba cepat memang tidak semudah yang
dikatakan, namun bukan berarti tidak ada pedoman,
generasi mendatang belajar, mengamati, dan
bisa meniru generasi sebelumnya, karena itu lah
pentingnya mengajarkan kepada anak muda hingga
orang tua terkait pola hidup sehat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya
stunting dan obesitas. Salah satunya karena pola
hidup sehat yang sering diabaikan. Hal ini termasuk
mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak,
pola makan sehat dan gizi, serta rutin berolahraga.
Menerapkan pola hidup sehat di tengah mobilitas

Komitmen ini harus dilakukan bersama. Mari
lindungi diri dan generasi nanti dari stunting,
obesitasi, serta penyakit berbahaya lainnya dengan
menjadi teladan untuk generasi mendatang yang
lebih sehat dan bahagia.
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Di masa modern ini, tidak mudah mempertahankan
pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang. Ada
banyak kita temui anak-anak muda di bawah usia
40 tahun sudah menderita diabetes, hipertensi,
kolesterol, asam ururat, dan sebagainya karena
tidak menjaga pola hidup sehat. Oleh karena itu,
menanamkan pola hidup sehat sejak dini kepada
generasi kita penting untuk dilakukan sedari mereka
kecil. Misalnya, orang tua bisa membiasakan anakanaknya mengonsumsi buah dan sayur ketimbang
memanjakan mereka dengan makanan dengan
kandungan lemak tinggi.

Ruang Peluang

1. Bagaimana awal mula Cafe Literica berdiri ?

customer tetap dan kami diterima di lingkungan ini.

Soft opening Cafe Literica pada 21 januari 2021,
Cafe ini letaknya di komplek perumahan daerah
Tangerang Selatan. Untuk membangun brand
awareness, saya dan partner awalnya melakukan
strategi marketing dengan cara promosi turun
langsung selama 3 hari. Kita berbagi sampel kopi
gratis ke orang-orang. Alhamdulillah dari situ
antusias masyarakat mulai naik. Yang awalnya kita
yang handle, sekarang total ada 3 karyawan, 2
barista dan 1 waiter.

4. Apa hal yang paling membahagiakan dari bisnis
ini ?

2. Apa harapan besar untuk Cafe Literica ?
Berdirinya Cafe Literica ini tidak hanya karena
saya pribadi hobi travelling dan coffee hunter, jadi
besar harapan kami membawa Literica ke ruang
lingkup yang lebih besar hingga internasional. Selain
itu, semoga kehadiran kami membuka lapangan
pekerjaan dan bisa menolong orang lebih banyak.
3. Apa value yang dibangun Cafe Literica ?
Nilai yang kita tanamkan di Literica yaitu respek,
dedikasi, loyalitas, dan komunikasi.
Respek, karena di antara pembeli dan karyawan,
harus tetap saling menghormati dan menghargai
sehingga dapat terbentuk suatu team. Dedikasi,
pengetahuan tentang dunia coffe shop yang mana
semua tidak boleh menganggap dirinya lebih dari
yang lain. Kita semua sama rata, ada dedikasi yang
kita punya. Loyalitas, di mana setiap karyawan
termasuk owner harus menyatukan pikiran bahwa
cafe ini layaknya rumah dan keluarga yang harus
dijaga dengan baik. Komunikasi, tentang bagaimana
kita bersikap, berkomunikasi dengan baik, dan
menebar aura positif.
Atas dasar value ini, Alhamdulillah masyarakat
selalu memberi feedback yang positif, banyak

Hal yang paling membahagiakan ya ? Jawabannya
simple. Misalnya ada customer yg datang, mereka
senyum balik ke kita, bahkan ada di antara mereka
yang bisa bilang kalau kita menciptakan sesuatu
yang baru dan suasana yang hangat, itu nilai plus.
Intinya, customer puas, kita senang.
5. Mengapa mau menjadi donatur bahkan terjun
langsung dalam aksi sosial ?
Zaman kuliah saya ikut organisasi sosial juga di
kampus. Di situ saya diajarkan bagaimana berbagi
langsung ke masyarakat dan bagaimana caranya
menolong orang lain.
Saat kecil saya diajarkan dan tumbuh dalam
keluarga yang menanamkan nilai berbagi. Ini bukan
hanya tentang materi, tapi juga tenaga, pikiran, dan
waktu.
Itu yang saya ajarkan ke karyawan kami, bagaimana
caranya untuk berbagi, karena menurut saya, semua
diawali dari diri sendiri dulu, baru tumbuh dan
menjalar ke orang lain. Selain rutin mendukung
program FoodBox Sekolah Relawan, Literica sendiri
juga punya program khusus promo dan diskon. Hasil
dari penjualan itu diakumulasi untuk aksi sosial
setiap akhir pekan atau akhir bulan. Ada program
Jumat berbagi, yaitu setiap Jumat atau 3 bulan
sekali, kami berbagi untuk jamaah masjid sekitar.
Ada kesenangan tersendri saat bisa menolong orang
lain, mereka tersenyum dan mendoakan kami.
Menurut saya, doa-doa dari mereka lah yang
mengiringi setiap langkah Cafe Literica hingga saat
ini.
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Potret Kehidupan

Cinta Terbaik untuk
Anak-Anak Yatim
dan Dhuafa

R

izya Pahlevi Zakaria namanya, lulusan
Ma’had Al-Azril As Syarif, Cairo, laki-laki
muda berusia 22 tahun asal Bandung yang
kini sedang mengelola sebuah pesantren
yatim dan dhuafa. Rizya sedari kecil sudah diajarkan
sang Ayah untuk memuliakan dan mencintai anak
yatim. Hal itu lah yang membuatnya memiliki
cita-cita mendirikan pesantren yang memang
diperuntukan untuk yatim dan dhuafa. Namun, pada
bulan Juli 2021 ketika keluarganya terpapar Covid
19, Ayah Rizya wafat. Melalui Rumah Kahyangan,
ia berharap ini menjadi langkah awal mewujudkan
impiannya dan Almarhum Ayah untuk mendirikan
pesantren tatim dan dhuafa.
Keluarganya bergerak di bisnis Travel Haji dan
Umroh, namun semenjak Covid-19 merebak,
mereka beralih haluan menjajaki dunia skincare dan
bumbu padang instan. Saat itu lah, seorang teman
mengajaknya bergabung dengan Rumah Kahyangan.
Di Rumah Kahyangan, Rizya bersama 3 rekannya
yaitu Arief, Risqi, Nazhif. Namun seiring berjalannya
waktu dengan dinamika yang ada, suka atau
tidak suka, perubahan itu pasti akan terjadi. Risqi
menikah dan harus fokus mengurus keluarga, begitu
pula Nazhif dan Arief yang fokus pada pendidikan
mereka. Akhirnya Rizya merekruit sahabatnya,
Reza, untuk menemaninya membangun RK menjadi
rumah bagi anak-anak Yatim dan Dhuafa untuk
mencapai impian dan cita-citanya kelak.
Hingga kini, ada sebuah kata bijak yang begitu
membekas di dalam hati Rizya, “Cinta itu bukan
perasaan yang datang, lalu berlalu. Cinta itu tumbuh
seiring dengan berjalannya waktu. Cinta tidak
ditanam, tapi cinta tumbuh dengan sendirinya”.
Menurutnya, kata “cinta” itu tidak luput dari kata
“berjuang”. Rizya mengatakan bahwa Ia mencintai
anak-anak yatim, karena itu lah berperan dalam
pendidikan mereka ini adalah cara terbaik untuk
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mencintai mereka. Melalui pendidikan, mereka bisa
meraih kemuliaan di masa yang akan datang.
Sebagai generasi muda, Rizya menyadari bahwa
perannya sangat dibutuhkan untuk membangun
negara ini dengan semangat juang kepedulian
terhadap sesama dan rasa kemanusiaan yang tinggi.
Rizya mengatakan “Bagi saya, harta tidak selalu
berbentuk materi. Tetapi potensi, pengetahuan,
dan kemampuan termasuk ke dalam aspek harta
tersebut yang tidak kalah berharganya dengan
materi. Dengan itu semua, manusia bisa meraih
kemanfaatan untuk dirinya dan lingkungan
sekitarnya, tentu hal itu akan kembali kepada saya
sesuai dengan jaminan Allah SWT. Apa yang saya
lakukan sekarang adalah jihad dan bentuk upaya
untuk bisa bertemu Rasulullah SAW kelak, yaitu:
“Aku dan orang yang mengasuh atau memelihara
anak yatim akan berada di surga begini”. Lalu
beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan
jari tengah dan merenggangkannya sedikit” (HR.
Bukhari). Setelah Ayah wafat, secara langsung adik
saya menjadi yatim. Meskipun saya secara syara
sudah bukan yatim lagi setidaknya merasakan apa
yang anak yatim rasakan”.
Berkat figur seorang Ayah yang sukses mentadrib
(melatih), mentadris (mendidik), dan menjadi role
model seorang pria sejati, Rizya ingin menerapkan
hal itu kepada anak-anak yatim binaannya.

Perspektif Cakrawala
1. Adekuat
Adekuat (adequacy) disebut juga kecukupan.
Pastikan bahwa makanan yang akan dikonsumsi
dapat mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi
untuk hidup sehat. Contohnya, kita memilih nasi
sebagai sumber karbohidrat untuk mencukupi
kebutuhan energi.
2. Seimbang
Seimbang (balance) dalam diet artinya
mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup
dan tidak berlebihan. Di dalam buku, prinsip
seimbang dicontohkan dengan mengonsumsi susu
yang tinggi kalsium, tetapi rendah zat besi. Adapun
zat besi diperoleh dari daging atau ikan yang kaya
zat besi, tetapi rendah kalsium.
3. Kontrol Kalori (Energi)
Ketidakseimbangan
kalori
tubuh
dapat
menyebabkan kekurangan atau kelebihan berat
badan. Jumlah kalori yang masuk ke dalam
tubuh seharusnya sama dengan jumlah kalori
yang digunakan tubuh untuk aktivitas fisik dan
metabolisme.

Diet Sehat: Apa yang
Harus Diperhatikan?
Hana Waldah Mariam
Mahasiwi Ilmu Gizi IPB 2020

D

ewasa ini, kita dapat melihat banyak
masyarakat yang mulai sadar akan
pentingnya hidup sehat. Berbicara
tentang hidup sehat, tentunya kita tidak
bisa lepas dari makanan yang dikonsumsi seharihari. Ketika merancang pola hidup sehat, tak jarang
kita justru lebih dulu dipusingkan dengan persoalan
makanan. Padahal, sebelum memikirkan makanan,
ada baiknya jika kita memahami prinsip-prinsip
dasar dalam merancang diet sehat terlebih dahulu.
Merujuk pada buku Understanding Normal and
Clinical Nutrition 9th Edition, terdapat enam prinsip
dasar yang perlu dipegang saat merancang diet
sehat, yaitu:

4. Kepadatan gizi makanan
Pilihlah makanan dengan kepadatan zat gizi
(nutrient density) yang tinggi. Mudahnya, kita lebih
baik mengonsumsi makanan yang menyumbang
zat gizi paling banyak dengan energi paling sedikit.
Contoh dalam buku mengenai prinsip ini adalah saat
membutuhkan kalsium, terdapat pilihan antara keju
cheedar atau susu bebas lemak. Jumlah kalsium
kedua bahan sama, tetapi kalori keju dua kali lebih
banyak daripada susu bebas lemak sehingga susu
bebas lemaklah yang lebih baik untuk dikonsumsi.
5. Moderasi
Moderasi (moderation) sebagai prinsip diet
adalah praktik mengonsumsi makanan yang
rendah zat gizi pada waktu tertentu saja dan lebih
teratur mengonsumsi makanan yang tinggi zat gizi.
Contohnya, sesekali mengonsumsi buah kaleng,
tetapi lebih rutin mengonsumsi buah utuh.
6. Variasi
Makanan yang bervariasi dapat meningkatkan
kecukupan gizi tubuh karena setiap makanan
memiliki susunan zat gizi yang berbeda sehingga jika
divariasikan mereka akan saling melengkapi. Selain
itu, mengonsumsi makanan yang bervariasi juga
akan membuat kita tidak mudah bosan.
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Perspektif Cakrawala
adanya ancaman kenaikan prevalensi masalah gizi
seperti stunting yang diprediksi akan dialami oleh
lebih dari 7 juta anak di dunia. Pernyataan ini seiring
juga dengan pernyataan dalam artikel jurnal medis
The Lancet tahun 2020 yang menunjukkan adanya
risiko wasting akibat kekurangan gizi mulai dari
tingkat sedang hingga berat untuk anak di bawah
usia lima tahun yang akan meningkat 14,3% atau
setara dengan 6,7 juta kasus tambahan di seluruh
dunia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena fokus
pemerintah dan masyarakat menjadi teralihkan
untuk mencegah covid-19 dan menjalankan
protokol kesehatan, terganggunya rantai pasokan
pangan hingga terbatasnya ketersediaan pangan di
rumah, dan banyaknya masyarakat yang kehilangan
mata pencaharian serta berkurangnya pendapatan
selama pandemi.

•

Anugrah Novianti, SGz, M.Gizi

Dosen Prodi Gizi Universitas Esa Unggul
Co-Founder Sahabat Gizi Indonesia

ANCAMAN
MASALAH GIZI
DI MASA PANDEMI

K

ondisi Pandemi Covid-19 yang berlangsung
hampir lebih dari 2 tahun membawa
dampak yang cukup mengkhawatirkan. Tak
hanya tentang tingginya angka kematian
karena covid-19 tetapi juga mengancam peningkatan
prevalensi masalah gizi di Indonesia. Indonesia yang
jauh sebelum pandemi merupakan negara dengan
kondisi triple burden malnutrition atau memiliki
“tiga beban masalah gizi” yaitu masalah gizi
stunting, obesitas dan masalah kekurangan zat gizi
mikro, harus benar-benar ekstra dalam mengontrol
prevalensi masalah gizi ini khususnya di masa
pandemi Covid-19. Adapun pernyataan dari badan
internasional PBB yang telah memperingatkan
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Penyebab Terjadinya Masalah Gizi

Adapun penyebab langsung terjadinya malnutrisi
khususnya di periode emas 1000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK), ialah: (i) kekurangan gizi dan
Antenatal Care (ANC) yang tidak memadai bagi ibu
hamil ; (ii) kurangnya cakupan ASI eksklusif dan
pemenuhan gizi ibu menyusui yang tidak terpenuhi;
(iii) ditambah praktik pengasuhan dan pemberian
Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak
optimal; serta (iv) tingginya angka penyakit infeksi
utamanya akibat lingkungan tempat tinggal tidak
memperhatikan higine sanitasi dan akses layanan
kesehatan yang kurang memadai. Faktor-faktor
tersebut diperparah dengan kemiskinan yang luas,
angka pengangguran, dan tingkat pendidikan yang
rendah juga gaya hidup yang tidak sehat.

•

Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas

Berkaitan dengan Hari Gizi Nasional (HGN)
yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2022 lalu
dan mengangkat tema “Aksi Bersama Cegah
Stunting dan Obesitas” berkorelasi dengan
adanya ancaman masalah gizi di Indonesia selama
pandemi. Tema HGN tersebut diharapkan mampu
menggaungkan informasi, meningkatkan kesadaran
serta pengetahuan masyarakat tentang adanya
permasalahan gizi di Indonesia yang masih harus
menjadi perhatian dan mengharuskan adanya Aksi
Bersama antar lintas sektor untuk mengatasinya.
Meskipun menurut hasil Survey Status Gizi
Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyatakan ada
penurunan prevalensi stunting sebesar 1,6 persen
dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 24,4
persen pada tahun 2021. Tetapi hal ini masih jauh

dari target RPJMN tahun 2024 yang membidik target
prevalensi stunting hingga 14%.
Selain itu, Indonesia juga masih terus fokus untuk
menghadapi masalah gizi lain selain stunting, yaitu
kekurangan gizi makro dan mikro serta obesitas dan
penyakit kronis seperti diabetes mellitus, stroke,
hipertensi, penyakit jantung koroner, dll. Artikel CDC
tahun 2021, melansir bahwa obesitas meningkatkan
risiko keparahan orang yang terinfeksi Covid-19.
Obesitas dikaitkan dengan gangguan fungsi
imun, menurunkan kapasitas paru, meningkatkan
terjadinya risiko inflamasi kronik dan meningkatkan
risiko kematian akibat Covid-19.

•

Pun jika terlanjur terinfeksi, proses penyembuhan
akan lebih cepat bila asupan gizi diperhatikan
bersamaan dengan konsumsi obat yang dianjurkan.
Tingkat keparahan dari infeksi penyakit Covid-19
akan lebih berisiko pada orang dengan berat badan
berlebih atau dengan penyakit komorbid, sehingga
penting untuk mempertahankan atau memperbaiki
status gizi Normal/Berat Badan Ideal. Maka, rutinlah
memantau status gizi guna mencegah penularan
Covid-19 dan mencegah peningkatan masalah gizi
di Indonesia.

Cegah Masalah Gizi di Masa Pandemi
dengan Gizi Seimbang

Salah satu upaya mencegah peningkatan
prevalensi masalah gizi di Indonesia pada
saat pandemi ialah dengan memperhatikan
asupan makan dari segi jumlah/porsi, jenis, dan
frekuensinya serta memperhatikan hygiene sanitasi
saat menyiapkan makanan anak. Selain itu, perlu
dilakukan penerapan pola hidup sehat dengan
asupan bergizi seimbang, aktivitas fisik yang cukup,
memperhatikan kualitas tidur dan manajemen
stress yang baik untuk orang dewasa, hal ini guna
meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah
risiko penularan penyakit infeksi seperti Covid-19.
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Tanya Relawan
saat aksi FFC di kolong flyover Ciputat, saat kondisi
sedang ramai dan kebetulan piring dan sendok
habis. Tanpa berpikir panjang saya meminta izin
kepada bapak penjual mie ayam untuk meminta
air dan mencuci piring dan sendok. Mungkin ini
adalah hal yang biasa, tapi pada saat itu dengan saya
melihat para penerima manfaat yang makan dengan
lahap membuat saya merasakan hal yang berbeda
saat mencuci piring tersebut. Saya menyebutnya
piring pembawa keberkahan.
3. Apa sih yang bikin kak Ulfa selalu mau terlibat
aksi kemanusiaan?
Doa dan kebahagiaan yang terucap dari para
mDoa dan kebahagiaan yang terucap dari para
penerima manfaat yang membuat saya ingin
terus terlibat aksi secara langsung maupun tidak
langsung. Rasa simpati dan empati akan terasah
ketika kita ikut serta secara langsung dalam aksi
kemanusiaan karena saya sendiri merasakan ketika
dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ikut
serta aksi kemanusiaan, secara tidak langsung saya
merasakan adanya penurunan pada rasa tersebut.

Ulfa Akhyara
Relawan

1. Apa saja sih aktivitas yang dilakukan selama
menjadi relawan ?
Sejak tahun 2019 saya bergabung menjadi relawan
di Sekolah Relawan, aktivitas kerelawanan yang lebih
sering saya ikuti adalah program pangan. Berawal
dengan program Free Food Car (FFC) yang diadakan
pada salah satu yayasan nonformal didaerah
Bintaro, Tangerang Selatan. Kemudian membuat
saya candu hingga mengikuti aksi Free Food Car
dan aksi program Sekolah Relawan lainnya seperti
Social Respon, FoodBox Delivery, Ketuk Berkah, Naik
Pangkat, kunjungan pendirian koperasi masyarakat
nelayan di Ujung Kulon, Warung Makan Rakyat dan
Yatim Bright. Selain itu, saya juga ikut training yang
dimiliki Sekolah Relawan seperti, Orientasi Relawan,
Comdev Facilitator Training dan Disaster Leadership
Training.
2. Ceritain dong pengalaman paling berkesan
ketika menjadi relawan terjun ke masyarakat !
Setiap program dan lokasi kegiatan memiliki kesan
tersendiri, namun yang paling berkesan bagi saya
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4. Menurut Kak Ulfa, seberapa penting peran
relawan untuk masa depan Indonesia ?
Sangat penting, karena kerelawanan di Indonesia
sudah ada sejak dahulu dan terutama bagi para
pemuda pemudi Indonesia yang merupakan
penerus generasi masa depan negeri ini. Sehingga
berharap sejak usia dini kita sudah diajarkan rasa
empati, simpati dan tolong menolong kepada
sesama. Selain itu keberadaan peran relawan
merupakan penghubung antara masyarakat dan
lembaga sosial serta pemerintah.
5. Mau tahu dong, apa pendapat kak Ulfa terkait
pentingnya program pangan dalam sebuah
organisasi?
Karena berkaitan dengan kebutuhan pokok
manusia. Selain itu dalam indikator keluarga
sejahtera menyatakan bahwa seluruh anggota
keluarga dapat makan minimal dua kali dalam
sehari. Hal ini yang menjadi dasar pentingnya
program pangan di suatu lembaga, sebab tidak
sedikit anggota keluarga pada masyarakat dapat
memenuhi kebutuhan pangan dalam sehari sesuai
dengan indikator keluarga sejahtera dan dengan
gizi yang seimbang (mencukupi). Dengan sudah
tercukupinya hal tersebut maka akan berkaitan
dengan tingkat kesehatan masyarakat.
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