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Paket Buka Puasa – Humanity Food Truck
SGB Utrecht Belanda
Jabodetabek, Bandung, Cilegon, Jalur Pantura (Jalur Mudik)
24 Mei hingga 23 Juni 2017
Humanity Food Truck berkeliling di sekitaran Jabodetabek, Bandung dan
jalur mudik, menyasar pada wilayah keramaian publik, area rumah sakit,
kawasan pra-sejahtera, kawasan pemulung, juga kantung-kantung
kemiskinan lainnya demi menyalurkan bantuan berupa pangan siap
santap untuk berbuka puasa bagi masyarakat miskin, kaum papa,
penunggu pasien rumah sakit dan komunitas rawan pangan lainnya.

OVERVIEW

Kemiskinan menjadi sebuah kata yang tak kunjung hilang pada setiap
tahap kehidupan berbangsa kita. Kemiskinan merupakan masalah yang
nyata, terlihat, dan mungkin terus bertambah seiring bertambahnya
penduduk negeri ini. Menyusuri ragam wilayah di Indonesia, kantungkantung kemiskinan dapat dengan mudahnya kita temukan pada tepitepi jalan. Seperti pemukiman kumuh pinggiran kawasan Tanah Abang,
kampung pemulung di Jurangmangu Barat - Pondok Aren bahkan
Kampung Akuarium yang mengalami insiden penggusuran.

Meski sebagian mereka tinggal di tanah yang sama dengan ibukota,
namun kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan. Pendapatan yang
diperoleh hanya cukup makan seadanya.

Data menunjukkan bahwa hanya 62% rumah tangga Indonesia mampu
belanja pangan bergizi termurah, hal ini berarti bahwa tanpa kenaikan
harga pun, terdapat 4 dari 10 orang (hampir separuhnya) tidak mampu
membeli pangan bergizi.*
DESKRIPSI PROGRAM

Aksi Cepat Tanggap menginisiasi sebuah program inovatif Humanity Food
Truck. Modifikasi truk besar menjadi dapur berjalan guna memberikan
layanan makan gratis untuk mereka yang membutuhkan. Adapun sasaran
program ini adalah para pekerja informal berpenghasilan rendah,
masyarakat miskin, musafir, penunggu pasien rumah sakit, dan juga
komunitas rawan pangan. Dengan kemampuan mobilitas tinggi,

Humanity Food Truck bukan hanya mampu menjangkau wilayah rawan
pangan, namun juga dapat menjadi solusi kecepatan pemenuhan
makanan bagi korban bencana.
Humanity Food Truck memiliki kapasitas produksi minimal 1.000 porsi
paket makanan siap santap sekali masak. Pengoperasian dengan standar
khusus dan dikelola oleh juru masak profesional. Sehingga makanan yang
dihasilkan bergizi, higienis, halal, dan sesuai citarasa orang Indonesia.
Alhamdulillah, Humanity Food Truck hadir sepanjang Ramadhan,
berkeliling menyemarakkan hari-hari Ramadhan. Memberi kegembiraan
mereka yang berpuasa dengan layanan makan berbuka secara gratis bagi
mereka yang membutuhkan diarea Jakarta, Bandung, Pantura.
PROSES IMPLEMENTASI

Humanity Food Truck berkeliling menyajikan makanan siap santap juga
takjil bagi masyarakat miskin, musafir, dan penerima manfaat lainnya.
Sebanyak

1000

porsi

makanan

dibagikan

per

harinya

untuk

menyemarakkan Ramadhan saudara-saudara kita yang jarang merasakan
makanan lezat nan bergizi. Dimulai dari masjid Istiqlal (24/5) dan berakhir
di Kota Cilegon (23/6, atau 28 Ramadhan 1438 H) Humanity Food Truck
terus memberikan paket makanan bergizi bagi mereka yang
membutuhkan. Total sebanyak 29.429 paket makanan buka puasa telah
terdistribusi selama Ramadhan 1438 H ini.
PENERIMA MANFAAT

29.429 jiwa

*) Sumber http://webdata.bmkg.go.id_Buletin_Pemantauan_Ketahanan_Pangan_vol_6_April_2017
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Penerima Manfaat Paket Buka Puasa Humanity Food Truck

Demikian, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas amanah yang telah diberikan kepada
Aksi Cepat Tanggap Foundation. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada para donatur. Amin Ya
Robbal Alamin.
Jazakumullahu khayr
Yayasan Aksi Cepat Tanggap

