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Abstrak
Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk perhatian dalam membantu
mengurangi berat badan pada manusia dan memberi mereka sedikit
kegembiraan dan senyuman dengan membantu mereka dengan murah hati
di tengah wabah COVID-19 dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di BSD, terutama di dalam lingkungan perumahan
BSD ini. Ketertarikan ini dituntaskan melalui penggabungan dari uang
yang telah dikumpulkan dari beberapa orang dengan mengaplikasikan
dalam bentuk makanan kotak dengan minimal konversi Rp 250.000. Hasil
dari pengumpulan kisaran harga memperoleh 50 Makanan Kotak. Tahapan
dalam kegiatan adalah dimulai dari pencarian penerima makanan. Tahap
kedua adalah dengan membagikan pada sasaran penerima makanan
terdiri dari ojek online, pemulung, dan pengemis. Kegiatan ini dimulai
pada bulan Mei 2021.
Kata kunci: Kegiatan; Sosial; Makanan; Bantuan; Masyarakat

Abstract
The purpose of this activity is as a form of concern in helping to reduce
weight in humans and give them a little joy and a smile by helping them
generously in the midst of the COVID-19 outbreak with the
implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in BSD,
especially in residential areas. this BSD. This interest was resolved
through the combination of the money that had been collected from several
people by applying it in the form of boxed meals with a minimum
conversion of IDR 250,000. The result of collecting price ranges is getting
50 Box Meals. The stages in the activity are starting from the search for
food recipients. The second stage is to distribute food to the target
recipients consisting of online motorcycle taxis, scavengers, and beggars.
This activity will start in May 2021.
Keywords: Activity; Social; Food; Help; Society

1. PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2020 ditandai dengan bantuan penggunaan wabah wabah Covid-19, yang menyebabkan negara beserta
rakyatnya dilanda kepanikan massal. Dalam situasi seperti itu banyak negara, tentu dianggap salah satunya menjadi
Indonesia [1]. Sejak merebaknya COVID-19, pihak berwenang Indonesia telah mengeluarkan liputan berupa himbauan
kepada masyarakat untuk melakukan social distancing atau physical distancing, menutup beberapa toko atau tempat
makan dan hanya tinggal di rumah dalam rangka memutus mata rantai dari virus Covid-19 [2].
Hal ini berdampak pada sistem keuangan bangsa Indonesia yang berdampak pada sistem keuangan kelompok kecil dan
menengah dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jaringan, para pelaku usaha kecil dan menengah harus tetap
berpromosi di dalam negeri [3]. kehadiran COVID-19 yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Datangnya
pandemi COVID-19 telah mematikan sistem keuangan perusahaan kecil dan menengah dan dapat berdampak pada
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tingkat kesejahteraan jaringan. Sajian Ramadhan ini berbagi target hiburan untuk meringankan atau mengukir seringai
di wajah para Dhuafa yang diremehkan dengan Covid-19 [4][5]. Selama Ramadhan, banyak individu atau organisasi
terlihat menyediakan makanan gratis di masjid, mushola, atau di sepanjang jalan raya. Semua ini dilakukan dalam
semangat berbagi selama bulan suci ini. Pemberian makanan gratis selama Ramadhan disebut di Indonesia sebagai
pemberian takjil, dan itu bisa berupa makanan ringan atau nasi [6]. Tujuan utamanya adalah mengakhiri puasa sehari
penuh.
Meski berasal dari badan misi yang berbeda dan ada yang belum saling kenal, hal tersebut tidak mengurangi
kekompakan tim. Setiap orang bertugas dengan sepenuh hati, sehingga pekerjaan terasa ringan. Pembagian makanan
berbuka puasa ini adalah salah satu wujud toleransi dan perhatian pada sesama. Meski berbeda agama, etnis dan latar
belakang setiap orang bisa saling berbagi dalam semangat kebaikan.
Di dalam ajaran agama Islam sendiri, mengajarkan bahwa orang yang memberi buka puasa dapat memperoleh pahala
layaknya orang yang berpuasa tersebut. Seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi: "Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata
bahwa Nabi Muhammad bersabda, “Barangsiapa memberi buka puasa bagi orang puasa, maka ia mendapatkan seperti
pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa sedikitpun” (H.R. Tirmidzi) [7].
2. METODE PELAKSANAAN
Pendekatan minat yang digunakan pada minat ini adalah menawarkan bantuan dalam bentuk makanan kotak menjelang
buka puasa. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Teknik yang
digunakan dalam bentuk penyedia ini dilakukan melalui tiga pendekatan [8]. Untuk mengenali aktivitas penyedia
tersebut, langkah-langkah berikut diambil:
Tahap Pengamatan
Ini merupakan langkah awal dalam menilai persoalan sosial yang muncul akibat pandemi Covid-19 saat ini [9]. Selain
itu juga melakukan pengamatan dengan melihat masyarakat sasaran, serta mengamati keadaan lingkungan.
Tahap Persiapan
Dalam program ini, kami menyiapkan jadwal yang telah disepakati dan melaksanakannya. pengumpulan dana [10].
Pengumpulan dana dilakukan dengan cara berkala. Dan juga pemesanan nasi kotak.
Tahap Pelaksanaan
Penyaluran makanan kepada sasaran tujuan merupakan bagian dari kegiatan inti ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi merupakan langkah awal dalam proses implementasi. Koordinasi dilakukan oleh pengabdi di lingkungan
BSD[11]. Dalam rapat koordinasi ini, dibahas beberapa hal seperti yang utama adalah pokok permasalahan [12].
Pengabdi sengaja melakukan pemilihan dalam pembagian nasi kotak untuk didistribusikan kepada ojek online,
pemulung, dan pengemis. Kegiatan ini dimulai dengan mengumpulkan dana terlebih dahulu, untuk dibagikan kepada
orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut [13]. Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah
membantu meringankan beban masyarakat ekonomi kebawah yang sangat terkena dampak COVID-19 ini [14].
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Gambar 1. Pengamatan Wilayah
Dalam koordinasi ini, pilihan dibuat di daerah tujuan dan masyarakat [15]. Pemetaan wilayah tujuan berada pada
perpotongan wilayah BSD. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, banyak dijumpai pemulung dan
pengemis di pinggir jalan. Berdasarkan hal tersebut, agar impian masyarakat dapat tercapai [16]. Efek dari pengamatan
yang diperoleh adalah adanya tujuan pemberian tempat sampah bagi pengamen, pemulung, dan pengemis.
Tahap selanjutnya adalah melakukan pendekatan dengan pihak catering setelah koordinasi selesai dan tercapai
kesepakatan. Mereka bertekad untuk bersedia membantu dalam keberhasilan pelaksanaan layanan [17]. Jumlah yang
disepakati dibayar sesuai dengan kontrak. Tujuan untuk membuat nasi kotak adalah untuk mendapatkan 50 kotak.
Persiapan nasi bungkus ini memakan waktu dua hari. Karena ada penanggung jawab, pemesanan nasi kotak berjalan
lancar. Tingkat selanjutnya adalah sistem pembagian nasi kotak. Sistem pembagian mulai berlaku pada 7 Mei 2021.
Kegiatan ini dibantu melalui sarana tiga orang dalam pendistribusian dan pendistribusiannya [18]. Hal ini dicapai di
dalam kawasan BSD City. Namun pemberian takjil kali ini yang marak dilakukan adalah on the road atau memberikan
takjil di pinggir jalan raya, karena pemberian takjil pinggir di jalan raya selain praktis juga tidak membutuhkan energi.

Gambar 2. Pemberian Makanan
Sedekah dengan memberi makanan dan minuman untuk berbuka puasa (takjil) ini dilakukan oleh berbagai kalangan,
baik perorangan, instansi maupun lembaga dan komunitas bahkan komunitas Muslim, sebagai wujud menyemarakkan
Bulan Ramadhan [19]. Pembagian takjil ini selesai lebih awal dari waktu buka puasa yaitu mulai pukul 16.30 sampai
dengan waktu jeda puasa. Berbagi takjil dengan pelanggan avenue bisa sangat mengesankan, selain mendapatkan
pujian karena mendukung pelanggan avenue sekarang tidak lagi terlambat untuk berbuka puasa, hiburan ini juga dapat
meningkatkan hubungan lingkaran kerabat sendiri sesama Muslim [20].
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4. KESIMPULAN
Dengan terselenggaranya network carrier dengan bantuan makanan sederhana berupa nasi kotak kepada para sasaran
penerima, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga acara ini dapat bunga berjalan seperti
yang kita harapkan. Demikian juga, terima kasih kepada semua individu yang mengambil bagian dalam minat ini. Apa
yang akan kita selesaikan adalah bahwa orang pada dasarnya adalah makhluk sosial di mana kita saling menginginkan.
Meringankan sedikit beban saudara-saudara kita adalah tanggung jawab orang-orang yang mampu, sekarang tidak lagi
mengabaikan atau menegur orang-orang yang tidak baik. diri kita sendiri ke tempat yang mungkin mereka rasakan saat
ini. Setelah itu, kita tidak hanya duduk dan menonton tetapi menguatkan tangan kita untuk memberi dan mengasihi
saudara-saudari di sekitar kita.
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