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Berbagi itu Menyenangkan

PanaJournal - Ilmu seharusnya tidak jadi komoditas yang hanya dapat diperoleh dengan merogoh kantung
dalam-dalam. Akademi Berbagi berbagi pengetahuan bermodalkan kerelaan.

SALATIGA, awal Maret. Awan hitam tampak menyelimuti Pondok Remaja Salib Putih. Siang itu, langit yang
semula cerah berubah gelap. Tidak berapa lama, hujan turun, tak deras tapi merata. Jalan bebatuan menuju lobi
penginapan jadi licin.

Di penginapan inilah diadakan local leaders days  (LLD) jilid dua. LLD adalah kegiatan dua tahunan hasil prakarsa
Akademi Berbagi (Akber). Dari 7 – 9 Maret, 200 (volunteer) Akber se-Indonesia akan bertemu sekaligus
mendapat pelatihan.

Akber adalah gerakan sosial yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, berupa pembentukan kelas-
kelas yang dihadiri para praktisi sebagai pembicaranya. Di sela-sela berlangsungnya LLD, saya berbincang
dengan Ainun Niswati Chomsun, Yhanuar Ismail Purbokusumo, dan Karmin Winarta, para pendiri Akber.

*** 

Tren Twitter menghadirkan fenomena baru di Indonesia, yaitu “selebtwit”. Istilah ini merujuk pada para pengguna
Twtter dengan jumlah followers berjibun. Biasanya, para selebtwit memiliki konten jagoan yang mampu
memancing minat para pengikut. Mereka datang dari berbagai profesi, dari mulai penulis, copy writer sampai
dokter.

Salah satu jurus yang kerap digunakan selebtwit untuk menarik animo pengikut mereka adalah kuliah singkat
yang biasa disebut “kultwit”, alias kuliah Twitter. Bahasan yang biasanya diurutkan dengan nomor seri ini
dipastikan akan mendapatkan perhatian dari jamaah Twitter, apalagi jika temanya menarik dan aktual.

Nah, salah satu selebtwit yang rajin memberikan kuliah singkat ini adalah Subiakto Priosoedarsono, chief
executive officer (CEO) Hotline Agency. Ia praktisi senior di bidang periklanan.

Suatu kali, Subiakto kultwit tentang copywriting. Ainun, salah satu follower, sangat tertarik pada tema tersebut.
Didorong keinginan yang besar untuk belajar, ia memberanikan diri menyapa Subiakto. Upaya ini tak bertepuk
sebelah tangan.

“Pak, saya ingin belajar copywriting,” kata Ainun.
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“Saya mau mengajari, asal kamu kumpulkan 10 orang. Nanti kelasnya di kantor saya,” jawab Subiakto.

Ainun langsung bungah. Segera ia memperbarui linimasa Twitter-nya dengan kalimat,”Siapa yang mau belajar
copywriting dengan Subiakto, silakan daftar ke saya.”

Dalam waktu singkat, Ainun kebanjiran peminat. Saking banyaknya pendaftar, ia terpaksa membatasi kelas
sampai 25 orang saja. Pada 27 Juni 2010, kelas tersebut resmi dibuka. Sebanyak 25 “murid” dari berbagai
kalangan, datang ke kantor Hotline Agency di Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan.

Usai kelas, Subiakto ternyata ketagihan mengajar. Ia menawarkan kelas lanjutan pada minggu berikutnya. Tanpa
pikir panjang, Ainun dan peserta lain mengiyakan tawaran tersebut. Namun, setelah beberapa kelas digelar,
Ainun yang mengelola komunitas tanpa nama tersebut seorang diri, merasa kesulitan.

Kepada sesama peserta ia bertanya, “Siapa mau membantu saya mengurus komunitas ini?”

Ajakannya bersambut. Yhanuar Ismail Purbokusumo, copy writer muda dari sebuah perusahaan periklanan di
Jakarta, bersedia membantu. Juga Karmin Winarta, social media strategist media digital. Terakhir, Ibnu Rusdhi,
seorang account executive, juga ikut bergabung.

Usai perekrutan para pengurus, komunitas tanpa nama ini terus menjalankan kelas bersama Subiakto. Pada
suatu titik, mereka ingin juga belajar hal lain. Subiakto pun mereferensikan rekannya sesama praktisi periklanan,
Budiman Hakim. Setelah kelas dengan Budiman berakhir inilah, muncul keinginan untuk membangun komunitas
secara lebih serius. “Akademi Berbagi” pun dipilih sebagai nama.

“Sebab ada kelas, guru dan ada murid. “Akademi” jadi gambaran yang pas untuk komunitas ini. “Berbagi” karena
dalam kelas, kan, para guru membagikan materi dan ilmunya,” papar Ainun.

Tugas mulai dibagi rata. Ada yang menjabat sebagai Kepala Sekolah, mengurus perkara guru dan tempat, dan
menggawangi akun-akun di sosial media. Pada tahun-tahun awal, Ainun dan kawan-kawan mulai menghadapi
berbagai kendala. Para murid sering tak datang meski sudah dijadwalkan. Mereka juga kesulitan mencari guru
dan mendapat tempat.

“Dulu banyak praktisi yang janji mau jadi guru,” cerita Yhanuar. “Tapi, pas kita kejar, mereka bilang masih sibuk.
Rupanya sekadar ngomong.”

Karmin, anggota yang sempat didapuk menjadi Kepala Sekolah pertama Akber, juga sempat merasa kesulitan
meyakinkan para praktisi untuk mau mengajar di Akber. Ia harus bolak-balik menjelaskan tentang Akber, konsep
yang mungkin masih asing di telinga beberapa praktisi. “Tetapi intinya, semua lancar,” kata Karmin.

Perlahan tapi pasti, reputasi Akber sebagai medium pembelajaran gratis makin berkibar. Ilmu yang dibagikan kian
beragam, mulai dari travel blogging, penggunaan dasar Teknologi Informasi, perencanaan keuangan, sampai
belajar bahasa isyarat. Kini, Akber sudah memiliki cabang di 39 kota di Indonesia, 70 guru, dan lebih dari 200
relawan.

Memasuki tahun keempat, Akber menghadapi tantangan lain, yakni persoalan komitmen. Hal ini sebenarnya
sudah disadari Ainun sebab, berbeda dengan kerja biasa, kegiatan volunteering seperti yang dilakukan Akber
hampir tidak ada rewards-nya.

Psikolog sekaligus konsultan Sumber Daya Manusia, Eileen Rachman, menekankan bahwa konsistensi memang
menjadi kunci aktivitas forum belajar dan volunteerism berbasis komunitas, termasuk dalam memilih cakupan hal
yang akan dibagi. Menurut Eileen, jauh lebih baik jika suatu komunitas memiliki platform yang spesifik pada satu
bidang sehingga pengetahuan para anggota lebih mendalam.

“Hidup itu seperti membaca majalah,” kata Direktur Executive Performance Development (EXPERD) ini. “Kita
bisa tahu sedikit-sedikit tentang aneka ragam topik. Tapi, semakin specialized isi majalahnya, semakin mendalam
juga pengetahuan kita tentang hal tersebut.”

Eileen juga menyoroti soal sistem manajemen dan sumber dana. Dalam organisasi apapun, dua hal ini penting



untuk menjaga agar SDM tak mudah rontok. “Yang kita inginkan, inisiatif semacam ini umurnya tak cuma sesaat,
tapi berkelanjutan,” tutup dia. (***)
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