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Program Kebaikan

Perjuangan Abah
Bebas Dari Rentenir
Demi Istri Tercinta

P

eredaran lintah darat begitu gesit di tengah terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat.
Menawarkan
pinjaman
uang
dengan mudah, namun membebankan bunga
yang kadang tak masuk akal. Tapi apa daya, kebutuhan mendesak kadang tak bisa ditoleransi.
Seperti Pak Anwar atau biasa dipanggil Abah Mamat
(76 tahun) yang tinggal bersama istri tercintanya
Ibu Isoh dan satu putra laki-lakinya di Kp. Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, yang telah lama menjadi
korban kekejian rentenir. Pinjaman berujung petaka
ini bermula ketika istri pak Anwar membutuhkan biaya untuk operasi beberapa tahun lalu. Pak Anwar
yang bekerja sebagai petugas kebersihan makam
tak punya pilihan selain meminjam uang sebesar
Rp.5.000.000 kepada rentenir demi istri tercinta.

temu dengan sang rentenir, bermodal niat baik pertemuan singkat ini terasa menegangkan, kami ingin
semua selesai secara damai dan sesuai syariat Islam.

Namun karena pendapatan sepasang suami istri ini hanya bekisar Rp.50.000/hari (itu
pun kalau lagi beruntung) mereka tak sanggup
membayar hutang pada tempo yang sudah ditentukan, rentenir datang untuk menaikan bunga
yang sudah membengkak menjadi Rp.7.000.000.

Alhamdulillah, tak butuh waktu lama negosiasi antar relawan dan rentenir berbuah
hasil yang manis. Hutan Abah sudah lunas dengan jumlah bunga yang dipangkas.

Sang rentenir pun menagih pelunasan dengan cara
yang cukup keras, bahkan Pak Anwar sempat pingsan
ketika ditagih dengan nada yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh relawan yang berada dekat dengan
lokasi. Melalui program Sedekah Lawan Rentenir,
Sekolah Relawan mengunjungi abah dan ibu di rumahnya yang sangat sederhana. Kami berniat membebaskan Pak Anwar dari lilitan hutang tersebut.
Alhamdulillah, niat baik kami didukung oleh orangorang baik Indonesia dan diberi kemudahan oleh
Yang Maha Kuasa. Kami memutuskan untuk ber-

“Hitung-hitung, potongan yang ibu berikan ke
abah dan keluarga sebagai kebaikan sesama
manusia”. Ujar Budi relawan kepada rentenir.
Syukur hutang abah udah lunas, dan kini saatnya bangkit untuk keluarga yang telah berjuang ini. Sekolah Relawan telah memberikan gerobak dan modal usaha untuk Bu Isoh
berjualan lontong sayur serta melakukan pendampingan agar mereka tak terjerat lintah darat lagi.
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Salam Kemanusiaan

Pendidikan
yang Melahirkan
Kebaikan
Dony Aryanto
CEO of Sekolah Relawan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahirrobbil ‘alamiin, amma ba’du.
Berkat kasih sayangnya majalah ini kembali hadir di
hadapan orang baik Indonesia yang senantiasa menginginkan peradaban baik. Seperti peradaban yang
dibawa oleh Rosulullah Muhammad SAW. Jangankan
para sahabat, orang yang berselisih dengannya saja
mengakui bahwa Muhammad adalah orang baik.
Dalam kesempatan kali ini,
yampaikan rasa terimakasih
baik Indonesia yang telah
lah Relawan dalam giat

sangat ingin menkami kepada orang
mendukung Sekoaksi kemanusiaan.

Salah satunya program beasiswa anak asuh yang
kami beri nama Yatim Bright. Ini bukan tanpa sebab, pengalaman kami di “lapangan” seringkali
bertemu dengan keluarga yang berharap masa depan akan lebih baik di tangan anak keturunannya.

Karena sampai di sini, Era Baru Pendidikan mendatangkan persoalan baru bagi mereka, Jangankan
laptop/komputer, handphone milik mereka saja (kalau punya) mungkin tidak bisa mengakses internet.

Namun di saat yang sama, anak-anak mereka
memiliki keterbatasan dalam mengarungi jenjang
pendidikan. Terutama terkait biaya pendidikan.

Era baru pendidikan bagi masyarakat bawah akan ada
ketika banyak orang-orang yang peduli terhadap masa
depan anak-anak mereka. Masa depan keluarganya.

Ketika banyak topik seminar daring tentang Era
Baru Pendidikan yang marak berseliweran di aplikasi zoom. Bagi masyarakat bawah bukan hanya
bicara soal transfer of knowledge yang awalnya
tatap muka, sekarang menggunakan media daring.

Dan
saya
maksud

yakin,
mereka

orang
yang
diadalah
Anda.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
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Sinergi Kebaikan

kolahnya memang selalu kebanjiran. Tinggi
genangan air bisa mencapai lutut orang dewasa.
Beberapa ruang kelas sudah direnovasi oleh pihak kedinasan maupun bantuan dari pihak lain.
“Kalau olahraga, kita ke lapangan Tambun Bulak.
Sepuluh menit berjalan kaki. Karena lapangan
kita ga layak dan suka ada genangan air” cerita ibu Aminah yang merupakan wali kelas 4 ini.

Lapangan Baru,
Semangat Baru
Anak-anak SDN
Samudra Jaya 04
“Pangling liat lapangan sekolah yang baru..
rapi banget… ibu-ibu yang lain juga pangling…”
binar mata bu Aminah ketika bercerita tentang lapangan SDN Samudrajaya 04, Bekasi.
Ibu Aminah adalah guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya hampir 16 tahun di SDN SamudraJaya 04, sekolah yang dulu juga mendidiknya. Walau
berstatus honorer pun, ibu Aminah tak pernah lelah
mengajar dan mendidik anak-anak di SDN SamudraJaya 04 karena baginya mengajar sudah begitu
‘mendarah daging’. Kondisi fisik dan fasilitas sekolah
yang serba kekurangan pun tak membuatnya redup.
Sempat viral lewat rekaman video anak-anaknya yang meminta agar sekolah segera direnovasi, menurut ibu Aminah, setiap tahun se-

Melihat kondisi ini, Sekolah Relawan bersama KumparanDerma melakukan sinergi kebaikan untuk merenovasi lapangan SDN Samudrajaya 04 agar anakanak tak perlu berjalan jauh lagi untuk beraktivitas.
Syukur, berkat bantuan orang-orang baik Indonesia, pengerjaan renovasi sudah berjalan 4 minggu. Tak hanya tukang yang mengerjakan, tetapi
warga sekitarpun bersemangat ikut membantu
dalam pengawasan dan kerja bakti. Bapak-bapak memasang paving blok, ibu-ibu ikut menyiapkan makanan dan minuman, sebuah upaya
gotong royong warga untuk SDN Samudrajaya 04.
“Biasanya anak perempuan main tali di lapangan, kalo yang laki-laki suka main bola” aku Riska dan Annisa yang baru saja naik kelas VI. Mereka tak lupa memperlihatkan kelas yang akan
mereka tempati menjadi kelas VI. Kelas yang
akan segera direnovasi oleh kedinasan ketika
kondisi pasca pandemic sudah memungkinkan.
“Semoga belajar tatap muka bisa segera dimulai. Saya dan anak-anak udah sama kangennya. Apalagi lapangan udah rapi, ga perlu cari
lapangan yang lain lagi” tutup bu Aminah.
Terima
kasih
KumparanDerma,
Kitabisa.com dan orang-orang baik Indonesia
yang telah membantu dalam pembangunan lapangan SDN Samudrajaya 04, Bekasi.
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Liputan Utama

Hal di atas membawa kita kembali ke belakang akan
berbagai filosofi pendidikan yang mungkin umum
dan telah kita ketahui. Bahwasanya belajar bisa di
mana saja, karena setiap tempat adalah sekolah
dan semua orang yang kita jumpai adalah guru.
Oleh karena itu, banyak dari kita yang akhirnya sadar bahwa pembelajaran sederhana antara
anak dan orang tua secara intim ada di rumah
dan lingkungan sekitar kita hidup. Sekilas kecil namun berdampak, seperti halnya memelihara ikan
hias di dalam aquarium. Indah dan tetap hidup.

Gairah Baru Belajar,
Pendidikan
Dikandung Ibu Pertiwi
Ahmad M Syarif
Direktur Akademi Komunitas Nusantara

P

andemi memberikan banyak perubahan
dalam banyak lini kehidupan. Salah satunya ialah lini yang cukup mendasar bernama pendidikan. Normal baru seakan menjadikan
semua lini mengalami perubahan, berubah jadi
serba baru, termasuk era baru pendidikan yang
kerap kali disebut-sebut dalam banyak kesempatan.
Ada yang lama, terbitlah baru. Lama seperti apa,
baru entah bagaimana? Sulit rasanya kita menggambarkan secara menyeluruh dalam singkat
cakrawala, rumit tentunya melihat baik buruknya
dalam kacamata yang harus bertolak pada realita.
Untungnya, Indonesia menitipkan kacamata hikmah kebijaksanaan kuntuk bisa melihat
keadaan saat ini dan kemungkinannya kedepan.
Panca indera kita yang lima pun akan berkerja sama
dalam menyerap apa yang terjadi belakangan ini.
Seperti mengolah tentang belajar di rumah bersama
keluarga tercinta, dengan media teknologi dan tentu
kurikulum merdeka ala hidup setiap anak bangsa.
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Berikutnya adalah elemen akar yang menunjang
di dalam proses pendidikan yang saling berkaitan antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Tiga
komponen ini erat kolaboraksi, pandemi akhirnya
tanpa sadar membawa hikmah akan gairah baru
untuk belajar yang lebih mendasar. Yaitu secara
bersama dan lebih dekat dengan bimbingan orang
tua, tidak menutup kemungkinan anak bisa jadi
sumber pengetahuan baru untuk orang tuanya.
Kacamata hikmah kebijaksanaan akan mengatakan,
bahwasanya generasi ini adalah generasi hebat. Kita
bisa belajar bersama akan banyak hal di tengah krisis
yang hadir menggelisahkan. Tidak melulu harus soal
akselerasi teknologi, tapi juga soal hati dan pikiran
bersama yang terbangun. Seperti anak yang belajar
membantu ayah ibunya di rumah, membantu menjajaki jualan di jalanan atau bahkan bangun lebih
awal di sepertiga malam untuk memanjatkan doa
bersama. Gairah itu hadir dan menyampaikan pesan
“Belajar bukan untuk sekolah, tapi untuk kehidupan!”.

Lembar Pendidikan

Cahaya Terang Pendidikan
Anak-anak Yatim Kala Pandemi

P

andemi tak hanya berdampak pada sektor
medis saja, tetapi kondisi ekonomi masyarakat juga ikut merasakan dampaknya.
Banyaknya lapangan kerja yang tutup, menurunnya nilai jual beli yang mengakibatkan beberapa
masyarakat semakin sulit. Belum lagi biaya-biaya
kebutuhan anak seperti keberlanjutan pendidikan
anak-anak yang membutuhkan biaya tidak sedikit meski proses belajar dialihkan menjadi online.
Kondisi ekonomi seperti ini yang membuat anakanak di Indonesia semakin banyak yang kehilangan hak belajar mereka. Terlebih anak-anak yang
telah kehilangan orang tua mereka, anak-anak yatim yang harus berjuang tanpa kasih sayang orang
tua. Yang tidak tahu kepastian apakah mereka bisa
melanjutkan sekolah, atau harus melelang masa
kecilnya untuk mencari nafkah yang terlalu dini.
Sekolah Relawan merasakan dorongan kuat untuk melindungi mimpi mereka dan memberi semangat agar
anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya.

Jampang mau ngajarin anak-anak di sini biar gak
cuma bisa bahasa Inggris tapi bisa dan paham
bahasa Arab. Karena kan, belajar bahasa Arab
berarti belajar Al-Quran.” ujar gadis cerdas ini.
Ia yang baru duduk di bangku kelas 10 jurusan
Administrasi Perkantoran, sudah menjuarai lomba Qishah atau bercerita dalam bahasa Arab. Alya
yang membawakan tema “Assyaru Bissyari” atau
keburukan dibalas keburukan berhasil membawa
pulang piala Juara 2 tingkat SMP-SMK di sekolahnya.
Prestasi ini membuat Alya semakin bersemangat
untuk terus belajar dan berkembang meski ia kerap kesulitan memenuhi kebutuhan dalam proses
belajar karena sang ibu hanya pengrajin keset.
Bersama program Yatim Bright, Alya menemukan cahaya terang untuk melanjutkan pendidikan
dan prestasinya meski di tengah kondisi pandemi.

Melalui program Yatim Bright yang memfasilitasi kebutuhan sekolah anak-anak yatim di Indonesia melalui beasiswa pendidikan.
Salah satunya adalah Alya Tri Hapsari yang merupakan penerima Beasiswa Yatim Bright. Di
usia 15 tahun Alya sudah menyabet dua buah
gelar juara lomba bergengsi. Anak didik dari
SMK Islam Lukman Alhakim ini memang menjadi salah satu anak berprestasi di sekolahnya.
“Cita-cita Alya mau kuliah di Al-Azhar Kairo kak.
Mau ambil Sastra Arab, terus balik lagi ke Desa
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Potret Kehidupan

Mantan Preman, Hijrah Abdikan Diri
untuk Masjid dan Ummat

B

a’da sholat Ashar, seorang pria berbadan
tegap berdiri di selasar masjid. Tangannya sekal dengan balutan tinta bergambar sangar, namun cukup telaten membersihkan jendela-jendela masjid yang kotor.
Ternyata ia adalah Pak Suwanto, seorang marbot masjid yang telah mengabdikan dirinya selama enam tahun. Lika-liku kehidupan masa lalunya, membawa ia pada sebuah hidayah untuk
menjadi seseorang yang bertaqwa dan lebih baik lagi.

matanya. Pak Suwanto justru mensyukuri kondisinya saat ini karena dengan begitu ia bisa lebih
dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sekarang ia mengabdi dengan membersihkan dan
merawat masjid, membantu jemaah serta menolong sesama jadi pekerjaan yang ia tekuni saat ini.

14 tahun terjebak dalam pergaulan bebas membuatnya akrab dengan obat-obatan dan tindak
kriminal yang merugikan orang lain. Kelincahannya, ia manfaatkan untuk menjadi bajing loncat di kereta. Pada suatu ketika, mantan preman ini gagal menjalankan aksinya dengan
mulus. Lalu ia terjatuh saat beraksi sebagai bajing loncat dan mengambil barang orang lain.

Dari uang halal yang ia dapatkan, Pak Suwanto menabung sedikit demi sedikit agar suatu
saat nanti ia bisa membeli hewan qurban.

Luka di wajah, membuat matanya cidera cukup parah. Efek obat-obatan yang selama ini Pak Suwanto
konsumsi juga memperburuk keadaan. Akhirnya
pria ini harus kehilangan sebelah penglihatannya.

Semasa ia bertaubat dan memperbaiki diri, Pak
Suwanto memendam mimpi sederhana untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah.

“Saya pengen banget pas lebaran haji, bisa qurban
dulu terus kalau ada rezeki lagi nanti ma uke tanah
suci. Tapi, niat saya pengen qurban dulu” harapnya
agar dirinya semakin dekat dan ibadahnya semakin
sempurna di hadapan Allah Subahanahu Wa Ta’ala.
Yuk, bersama Sekolah Relawan kita wujudkan mimpi Pak Suwanto dan orang-orang
baik lainnya agar bisa berqurban melalui program Sedekah Qurban Sekolah Relawan.

Namun, hal ini lah yang membawa dirinya kepada Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Pasca kecelakaan itu, ia menolak untuk mengobati
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Ruang Peluang

Para Pejuang Kebaikan
“Si Anton lagi cari dana buat bantu lansia yang ada di
belakang rumahnya. Dia bilang si nenek Onah, tinggal sama seorang cucu perempuannya yang berusia
7 tahun di sebuah gubuk tidak jauh dari rumahnya.
Padahal usianya sudah hampir 80 tahun. Ibu dari cucunya itu sekarang tinggal sama suaminya di Jakarta.
Bantu Anton yuk, kasihan si nenek Onah,” ajak Anang.
Satu paragraf yang menggambarkan seorang
anak muda yang tidak ingin berdiam diri ketika
di lingkungannya ada kepiluan dan keprihatinan
di sana. Dia bergerak, mencari dukungan agar
bisa membantu nenek Onah. Anton mungkin punya rencana akan memberikan sembako atau
membangun tempat tinggal yang lebih layak.
Anton cukup beruntung, mungkin pernah bergabung dengan komunitas atau lembaga social.
Sehingga cukup punya pengalaman untuk menggalang dana. Dia berhasil mengajak temannya, si
Anang, untuk membantunya menggalang dana.
Apa yang dilakukan Anton maupun Anang, di dunia social disebut dengan fundraising atau kegiatan
menggalang dana untuk program-program social.
Di Indonesia ini banyak sekali masalah dan butuh banyak program untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada. Dan setiap program
butuh dana untuk diaplikasikan. Sementara dalam kasus yang sama, tidak banyak anak
muda yang mau menjadi seorang fundraiser.
Padahal menjadi seorang fundraiser merupakan profesi yang sangat mulia. Dia bisa menjadi jembatan
tempat mengalirnya keberkahan. Baik dari mereka
para dermawan yang mau membantu, maupun dari
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mereka para penerima manfaat yang merasakan bantuan. Ketika ada keberkahan di antara keduanya, pas
ti seorang fundriser juga mendapat nilai yang sama.
Seorang Fundraiser menjadi penentu akan jalan
dan tidaknya sebuah program. Program yang
akan menciptakan kebahagiaan dan senyuman
dari orang seperti Nenek Onah, anak yatim piatu, para korban bencana, fakir miskin dan lainnya.
Salah satu misi Sekolah Relawan, menggerakkan
partisipasi aktif masyarakat dalam kemandirian.
Mengajak anak muda untuk mendedikasikan diri
menjadi seorang Fundraiser Muda melalui sebuah platform bernama Fundraisermuda.com,
dimaksudkan untuk mengumpulkan anak muda
yang memiliki potensi dan visi yang sama dalam menebar kebermanfaatan untuk sesama.
Melalui platform itu nantinya anak-anak muda akan
dididik dan didampingi untuk menjadi seorang
fundraiser yang handal dan dapat memberikan impact positif bagi kondisi sosial di tengah masyarakat.
Siapapun boleh
rang
fundriser

bergabung menjadi seomuda,
termasuk
Anda.
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Perspektif Cakrawala

Pendidikan
di Masa (Not So)
New Normal
Ronna Saab
Dosen Akademi Komunitas Nusantara

S

elalu ada hal baik di setiap kejadian, seburuk
apapun itu. Setidaknya, itu yang selalu saya
yakini dan terus saya upayakan untuk saya
yakini. Pun, di masa pandemi dengan beragam ketidakjelasannya ini, tidak jelas sampai kapan kurva ini
menurun, dan tidak jelas kapan pandemi berakhir.
Pandemi memaksa kita untuk berpikir keluar dari
krisis, tidak hanya krisis ekonomi, sosial tapi juga
pendidikan. Sekolah tidak lagi menjadi tempat yang
aman dan nyaman untuk belajar, karena di mana ada
yang berkumpul, di situlah peluang klaster baru akan
menyebar dengan mudah. Apalagi, bagi anak usia
TK dan SD yang masih belum menyadari bahaya, dan
sedang senang-senangnya bermain bersama teman.
Belakangan Kemendikbud merilis keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di masa new normal
sebagai respon dari pandemi. Namun ini bukan hal
yang mudah, baik bagi guru, orang tua dan peserta
didik. Di beberapa sekolah mungkin telah berjalan
dengan baik, siap dengan kurikulum new normal
yang didukung oleh perangkat mumpuni. Sementara tidak sedikit sekolah yang belum siap, dan akhirnya pendidikan hanya berjalan dengan memberikan
tugas-tugas kepada peserta didik. Berbagai keresahan pun muncul, bagaimana kalau kedua orangtuanya bekerja, siapa yang akan mendampingi anak-anak
di rumah? Siapa yang akan mengajarkan mereka?
Selain itu, kendala lain juga dirasakan anak-anak di
pedalaman atau mereka yang kurang mampu, sulitnya akses jaringan dan ketidak punyaan gadget menjadi kendala besar bagi jalan tempuh pendidikan
mereka. Paradigma pendidikan yang seharusnya
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bersifat inklusif, dapat dirasakan semua orang, semakin menjadi “mimpi” bagi sebagian masyarakat.
Pendidikan di masa pandemi dapat menjadi momentum bagi pendidikan Indonesia untuk menuju
era digitalisasi 4.0, ini adalah momentum perubahan pendidikan. Seiring berjalannya tantangan
baru pendidikan ini, beberapa komunitas telah
mengambil peran pendampingan kepada mas
yarakat. Mereka memulai dengan aksi kebaikan
berbagi gadget dan pulsa internet serta pendampingan yang lebih intensen dengan tetap
menjalankan protokol kesehatan, mereka berjuang agar pendidikan dapat bersifat inklusif.
Sampai kapan? Saya percaya, manusia selalu akan beradaptasi untuk keluar dari krisis, dan kita tidak pernah kehilangan orangorang baik. Sinergi dan gotong-royong, akan
mendorong kemandirian masyarakat dan menguatkan untuk keluar dari krisis, dan baik-baik saja.
Pandemi seharusnya menjadi refleksi bagi
kita, orangtua, bahwa pembelajaran itu tidak sepenuhnya ada di sekolah, dengan duduk
manis di kelas. Pendidikan tidak sepenuhnya
tentang kurikulum, tidak sepenuhnya tentang
rumus-rumus dan hapalan. Pendidikan yang sebenarnya dimulai dari rumah, di ruang keluarga, ruang makan, saat berbincang di keseharian.
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