SRMAGZ • Oktober 2020

1

2

SRMAGZ • Oktober 2020

Program Kebaikan

Free Food Car Jadi Berkah Puasa Sunnah
Anak Yatim dan Dhuafa

L

embaga sosial kemanusian hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk menampung aspirasi
terkait permasalahan yang ada di lingkungan sosial, namun juga secara nyata membantu berjalannya proses sosial tersebut. Lembaga sosial kemanusiaan berperan penting karena masih banyak lapisan
masyarakat di berbagai daerah yang butuh bantuan
kemanusiaan. Kurangnya informasi dan akses untuk
menjangkau mereka membuat bantuan dari berbagai kalangan tidak rata tersalurkan.

Relawan mendatangi Pesantren Baitul Qur’an dan
mengajak para santri berbuka puasa bersama.

Pondok Pesantren Baitul Qur’an, Cilincing, Jakarta Utara adalah salah satu Pondok Pesantren yang
jarang terekspos sehingga mereka juga jarang menerima bantuan dari orang baik. Ada sekitar 50 santri yang merupakan anak-anak yatim dan dhuafa,
beberapa guru serta petugas bekerja secara ikhlas
tanpa dibayar.

Free Food Car adalah program Sekolah Relawan
yang bertujuan membagikan makanan gratis kepada masyarakat di suatu daerah. Tim relawan akan
melayani warga yang ingin menikmati makanan sepuasnya. Hingga kini, sudah berbagai daerah di Jabodetabek yang telah merasakan manfaat dari program ini. Terimakasih kepada orang baik dan para
donatur yang sudah memberi amanah kebaikan berupa menu buka puasa di Pondok Pesantren Baitul
Qur’an.

Para santri diajarkan untuk rutin puasa sunnah senin
dan kamis setiap minggunya. Menurut penuturan
salah seorang guru, tujuan puasa sunnah tersebut
agar setiap pelajaran yang para santri gali dapat
menjadi berkah dan dipermudah dalam proses belajar maupun mengajar. Oleh karena itu, tim Sekolah

Melalui program Free Food Car Sekolah Relawan,
santri diajak menikmati buka puasa yang sudah disediakan ala menu sehat Free Food Car. Kenikmatan
berpuasa seharian terbayarkan dengan rasa syukur
karena adanya bantuan tersebut, sebab menurut
penuturan mereka, sangat jarang bisa menikmati
menu makan yang sehat dan lezat seperti itu.
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Salam Kemanusiaan

Urusan Makan,
Urusan Anak Muda
Dony Aryanto

CEO of Sekolah Relawan

P

ada awalnya, anak muda seperti tidak memiliki wadah yang tepat untuk melakukan sesuatu
yang menyangkut hidup orang banyak. Namun
dalam satu dekade terakhir, jalan untuk itu seakan
terbuka lebar dengan bermunculannya berbagai startup diinisiasi kaum muda.
Bahkan di Indonesia sendiri, perusahaan rintisan Gojek yang mengandalkan sharing economy sebagai inti
bisnisnya adalah satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang telah menyandang status decacorn. Decacorn adalah start-up yang telah memiliki valuasi lebih dari USD 10 miliar atau setara dengan Rp141 triliun.

SR MAGZ
SQUAD
•Pemimpin Utama:
Dony Aryanto

Rupanya start-up ini tidak hanya dibidang bisnis biasa,
namun start-up sociopreneur juga mulai menjamur.
Seperti halnya kitabisa.com yang mengembangkan
platform crowdfunding atau Duanyam yang fokus
pada pemberdayaan masyarakat.

•Pemimpin Redaksi:
Roni Sanasini

Begitu pula dengan Sekolah Relawan yang fokus pada
edukasi kerelawanan, mendorong para relawan untuk
bisa menciptakan platform baru dalam dunia kemanusiaan, alhasil dari proses pembinaan tersebut, lahirlah
inovasi program berbagi makanan.

•Desain & Layout:
Aji Turangga

Free Food Car, FoodBOX atau Warung Makan Rakyat
sejatinya adalah program berbagi makanan dengan
menggunakan “business model” masing-masing. Ada
ciri khas progam dan sasaran ‘market” (penerima
manfaatnya) yang berbeda.
Semua bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan jangka panjang yang berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).
Sekarang urusan makan jadi urusan anak muda, agar
partisipasi masyarakat dalam menghapus angka kelaparan benar-benar terwujud karena anak muda
semestinya mampu untuk melakukan campaign yang
meng-encourage public untuk ikut berkontribusi demi
tujuan bersama.
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Sinergi Kebaikan

Sinergi baik antara Sekolah Relawan dan Kalbe membersamai bangkitnya kembali komunitas Paniis
Lestari dalam recovery pasca tsunami Selat Sunda. Pendampingan ekowisata pulau badul mulai dari
penghijauan kembali dan juga penanaman terumbu karang di daerah Taman Jaya, Ujung Kulon.

Berbagi melalui sekotak nasi. Untuk mereka yang terus berjuang meski di tengah Pandemi.
Tetap berdoa dan berusaha semoga kita bisa terus bertahan dan terhindar dari virus corona.
Sinergi baik Sekolah Relawan dan Kitabisa.

Ikut andil dalam menangani masalah yang timbul karena pandemi.
Tangan Untuk Indonesia bersinergi bersama Sekolah Relawan menyapa para pejuang keluarga
yang harus tetep di jalan demi menafkahi buah hati dan keluarga tercinta.
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Liputan Utama

Urusan Pangan Serahkan
ke Anak Muda

I

ndonesia menduduki peringkat 62 dari 113 negara
untuk index ketahanan pangan. Meski lebih baik
dari tahun 2015 dimana Indonesia menempati posisi 75, namun ketahanan pangan Indonesia masih
dikategorikan rendah. UU No 18 tahun 2012 menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu
kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik
fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap
pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.
Menurut Food and Agricultur Organization (FAO),
sebanyak 132 juta orang kelaparan pada 2020 akibat resesi ekonomi yang dipicu pandemi. Meskipun
dunia menghasilkan lebih dari cukup pangan untuk
kebutuhan makan manusia, kelaparan yang di sisi
lainnya terdapat obesitas, degradasi lingkungan,
pemborosan makanan, serta kurangnya keamanan
bagi pekerja rantai makanan hanyalah sebagian dari
masalah sistem pertanian pangan yang tidak seimbang.
Adanya covid-19 semakin mengancam ketahanan
pangan di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan
dukungan dari berbagai pihak. Generasi muda sebagai agent of change perlu ikut mengembangkan
sistem pangan di Indonesia secara lebih inovatif
dan kreatif. Ada banyak generasi muda yang saat ini
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terjun langsung menjadi pembisnis yang mengolah
hasil pertanian pangannya sendiri ataupun lahan
sekelompok masyarakat. Hal tersebut memberikan
dampak positif terhadap pengelolaan bahan pangan
yang semakin beragam.
Selaras dengan tujuan Sustainable Development
Goals (SDGs) nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan,
Sekolah Relawan memiliki campaign yang berfokus
dibidang pangan dengan beberapa program pendukung, seperti Paket Nutrisi Sehat, Warung Makan
Rakyat, Food Box, Free Food Car, Bantuan Sembako,
dan Sedekah Beras.
Program tersebut bertujuan mendistribusikan
makanan atau sembako khususnya kepada masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan terhadap akses makanan sehat dan bernutrisi. Relawan
muda bertindak sebagai pencipta dan penggerak
program-program tersebut sehingga sentuhan kaula
muda terlihat dari program yang terus berinovasi.
Dengan adanya program-program ini, diharapkan
Sekolah Relawan dapat menjadi salah satu lembaga
kemanusiaan yang memberikan kontribusi nyata
terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
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Potret Kehidupan

Olahan Pangan Singkong Jadi
Pilihan Bisnis Menjanjikan

S

eorang pemuda memilih menggeluti bisnis
olahan singkong hingga mampu menghasilkan
omset 300 juta dalam sebulan. Agitya Kristantoko, berusia 29 tahun yang lahir dan tinggal di
Bojonegoro, Jawa Timur. Pemuda lulusan Universitas Negeri Surabaya jurusan Manajemen ini menetapkan jalur profesinya di dunia pangan. Berkat
ilmunya, kini ia sudah menjadi Asesor Kompetensi
di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pertanian, Pusat
Pelatihan Pertanian, Kementrian Pertanian.
Berawal pada 2006, dia mengolah hasil lahan pertanian, khususnya singkong yang terinspirasi dari
Ibunya sendiri yang sering membuat rengginang
singkong. Setelah memutuskan berhenti dari pekerjaannya di salah satu perusahaan swasta di Surabaya meski digaji cukup besar, pada 2016 dia memilih
untuk fokus dan serius menjadikan rengginang singkong sebagai ladang bisnisnya. Dengan menggu-
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nakan merek “Gading”, dia menghabiskan 3-4 kuintal singkong setiap hari yang dibantu 20 mitra kerja,
sebutan Agitya untuk para pegawainya. Sejak saat
itu, Rengginang Singkong Gading mulai dipasarkan
ke beberapa mini market daerah Bojonegoro.
Tidak puas sampai di situ, setelah melewati proses yang panjang, pada akhir 2018 dia mulai memberanikan diri melegalkan bisnisnya dengan nama
“Omah Menyok” Gading yang mulai memproduksi
olahan kering lainnya. Omah yang berarti rumah
dan Menyok yang artinya singkong dalam bahasa Bojonegoro. Kehadiran Omah Menyok ini tidak
hanya dimaksudkan untuk olahan hasil pertanian
singkong terpadu saja, namun Agitya juga membuka lembaga pelatihan sekaligus agrowisata edukasi
yang juga bekerja sama dengan instansi dan dinas
yang ditujukan untuk anak-anak, remaja, atau orang
dewasa. Ada galeri, ruang kelas, dan taman untuk

edukasi anak-anak TK dn SD yang diajari menanam
hingga memasak singkong. Selain itu, terdapat lahan budidaya untuk singkong, sayur, dan buah. Terkadang, dia juga membuat festival yang menggandeng seluruh perangkat desa dari segala lapisan
masyarakat.
Agitya mengatakan “Singkong itu paling enak, paling
murah, dan paling mudah hingga bisa menghasilkan
300 jenis makanan olahan singkong yang berbeda.
Lembaga pelatihan Omah Menyok Gading ini ada
karena saya merasa spirit untuk mengolah pangan
lokal bisa kok untuk menyejahterakan pangan lokal
kita. Kalo ada yang mau mencontoh, bahkan menyamai, saya gak masalah, saya akan ajari sampai bisa,
saya akan dampingi juga jika memang yang
bersangkutan serius ingin menjadikan itu bisnisnya
dengan merek yang berbeda”.
Baginya, berbisnis itu seperti melempar jala, ada
teknik dan momennya jika ingin ikan terjerat jala.
Prinsip berbisnis Agitya adalah segalanya harus dari
hati. Sebisa mungkin usaha tersebut bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri, namun memberi
dampak luas bagi masyarakat sebab seberapa suksesnya seorang pengusaha bukan dari sebanyak apa
penghasilannya, namun seberapa bermanfaatnya
dia untuk orang lain.
Dia berharap, akan lebih banyak generasi muda
yang tidak malu kembali untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki desanya sendiri. “Saya tipe
orang yg tidak mau menuntut banyak dan tidak mau
menjadi beban negara. Saya justru ingin memberi
kepada negara. Kita sudah diberkahi pangan yang
berlimpah, kita bisa memanfaatkan itu dengan
mencari inovasi, kreatifitas, dan apa yang bisa kita
kembangkan. Semua disiplin ilmu bisa masuk bidang
ini, tergantung kita mau apa tidak, peka atau tidak.
Saya sering bilang ke teman-teman kalo ngisi materi
ke kampus-kampus bahwa kita itu anak manja, bahkan ayam

Adanya covid-19 memengaruhi bisnis oleh-oleh
Omah Menyok Gading miliknya. Tidak hanya itu,
lembaga pelatihannya juga tidak bisa berjalan seperti biasa. Agitya menjelaskan
“Kunci berbisnis adalah bertahan. Permintaan
pasar bisa naik, bisa turun. Katakan saja tren itu
cepat naik dan turun. Kalau mau jualan, jualan
jasa seperti pelatihan pendidikan itu gak bisa
ditolak. Namun, dampak pandemi sekolah libur,
otomatis pendidikan ke anak-anak libur juga. Tren
sekarang yang lagi laris bercocok tanam sayur
dan buah, makanya kita alihkan ke tanaman sayur
dan buah”.
Di masa depan, Agitya bercita-cita Omah Menyok
Gading bisa menjadi pilot project yang dicontoh
orang lain. Selain itu, dia ingin mendirikan kafe
atau pusat olahan singkong yang menjual beraneka
makanan singkong selain olahan kering di Bojonegoro.

kita bertelur aja kita bisa nyalahin presiden. Maka
itu, jadilah anak muda yg solutif” Agitya menjelaskan dalam wawancaranya dengan Sekolah Relawan.
Agitya tidak hanya menggunakan lahannya, namun
juga bekerja sama dengan petani sekitar sebagai
distributor singkong ke Omah Menyok Gading. Hal
tersebut bukan tanpa tujuan, Agitya merasa perlu
berbagi, dia ingin masyarakat juga menerima manfaat dari adanya bisnis tersebut.
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Ruang Peluang

4. Hal apa yang paling membahagiakan dari bisnis
Anda ?

1. Kenapa memutuskan terjun di dunia bisnis ?
Boleh dong tahu ceritanya
Sebenarnya awalnya tidak ada niatan berbisnis, hanya ingin mencari produk yang cocok dengan saya
yang terdiagnosis autoimmune. Dalam perkembangannya, produk-produk yang saya formulasikan
sendiri kemudian diminati juga oleh teman- teman
dan itu awal mulai Natura Lova berdiri sebagai
bisnis.
2. Sudah berapa lama terjun di dunia bisnis ?
Natura Lova dimulai dari tahun 2008, tapi selama
ini hanya menjadi “passionate project” karena saya
masih berkecimpung dalam dunia advertising.
3. Bagaimana dampak dari pandemi terhadap
bisnis Anda ?
Natura Lova sempat hibernasi 2-3 tahun karena
area produksi terkena bencana alam. Menariknya,
Natura Lova malah hidup lagi ketika pandemi mulai, karena kita meluncurkan sabun dari lerak dan
itu dipengaruhi oleh minat terhadap minyak kelapa
yang semakin meningkat.
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Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat tak hanya
untuk saya tapi juga untuk orang lain. Selain itu, misi
saya adalah ingin mempromosikan sumber daya
alam Indonesia. Masih banyak orang Indonesia yang
tidak mengetahui soal kekayaan alam Indonesia untuk kecantikan dan kesehatan. Semoga Natura Lova
dapat semakin mengangkat kesadaran akan ini.
5. Apa yang membuat Anda bergerak untuk mendonasikan sebagian dari rezekinya
untuk kemanusiaan ?
Dari awal Natura Lova bukan untuk bisnis mencari
keuntungan berlebih, tetapi untuk berbagi ilmu dan
manfaat yang baik. Karenanya kami selalu selaraskan diri bersama teman-teman yang memiliki misi
dan visi yang sama.
Saya sendiri mengenal founder Sekolah Relawan sejak lama dan dulu beberapa kali menjadi volunteer
sosial. Buat saya, semakin berbagi semakin banyak
yang akan kita dapatkan. Saya rasanya selalu senang
ketika kita dapat berbagi kebahagiaan dengan orang
lain. Walau saat ini, semua sedang susah tetapi kita
sedang susah bersama. Segala sesuatu itu hanya
titipan Allah SWT, dan Insya Allah kita tidak akan
kekurangan kok bila masih mampu berbagi untuk
orang lain.
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Perspektif Cakrawala

Kedaulatan Pangan
Ada di Tangan Kaula Muda

Oleh: Karim Amin (42 th)

B

isnis di bidang pangan sudah banyak yang bisa
ditekuni, contohnya pemasaran sayuran. Namun sejak 2019, perjuangan membangun jalur distribusi sayuran sudah dibayang-bayangi krisis
moneter yang pada akhirnya melanda dunia sejak
akhir tahun 2019 hingga awal 2020 yang menyebabkan perjuangan membangun usaha di bidang
pangan menajdi semakin menantang. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi virus corona yang
berdampak di berbagai usaha bidang pangan yang
harus terhambat selama masa PSBB.
Diperkirakan ada pertambahan jumlah penduduk
5 milyar orang hingga tahun 2050 mendatang yang
artinya kebutuhan pangan akan semakin meningkat.
Dengan berbisnis di bidang pangan, para pembisnis
menunjukkan kontribusi nyata kepada Indonesia dengan meningkatkan kebutuhan pangan baik
ditingkat lokal maupun global. Melihat petani di
Indonesia yang masih banyak tertinggal, kita membutuhkan inovasi generasi muda dalam memanfaatkan hasil pangan untuk mensejahterahkan petani
sebagai garda terdepan penghasil pangan.
Peluang selalu ada namun tidak banyak yang mau
ikut serta, padahal jika ingin memanfaatkan pangan sebagai ladang bisnis, manfaat yang lebih
besar dapat diraih. Minimnya edukasi tentang peluang bisnis di bidang pangan menjadi salah satu
penyebab anak muda enggan terjun ke lapangan.
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Persoalan sederhananya adalah banyak pihak yang
memiliki kepentingan pribadi untuk memperoleh
keuntungannya sendiri, tanpa melihat kepentingan
khalayak ramai.
Masih panjang perjalanan yang harus ditempuh dan
ini semua membutuhkan konsisten yang kuat. Para
pelaku bisnis pangan perlu mengajak lebih banyak
anak muda untuk berbisnis bidang ini dan mengedukasi dengan membuka program pelatihan kekinian
yang cocok jika diterapkan generasi milenial, seperti
cara menanam hidroponik.
Negeri yang katanya agraris ini membutuhkan para
pemuda untuk kemajuan dan ketahanan pangan.
Sebab saat ini, Indonesia masih dominan impor, seperti beras, kedelai, serta gandum yang merupakan
kebutuhan pangan utama kita. Padahal idealnya,
Indonesia dengan segala kekayaan alamnya sudah
bisa mandiri dalam hal produksi bahan makanan
tersebut.
Dibutuhkan sinergi banyak pihak termasuk para
pemuda untuk mewujudkan pangan yang mandiri.
Hanya kepada generasi muda lah Indonesia bisa berharap pada masa depan kedaulatan pangan negeri
agraris ini.
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