
RELAWAN JAHIT 

Pandemi ini seperti awan gelap yang menggantung di langit dan tak tau kapan ia akan 

pergi. Tetapi, aku masih ingat bahwa pagi itu langit cerah dan sinar mentari menyapu hangat 

wajahku. Aku sudah bersiap dengan tas kecil di punggung dan sebotol air mineral. Sejurus 

kemudian, aku sudah mengayuh sepedaku ke suatu tempat. Penuh semangat. Dengan tetap 

mematuhi protokol kesehatan, aku memberanikan diri untuk keluar setelah sekian lama 

terkurung di rumah. 

 Aku bukannya bandel tetap keluar rumah walau sudah diperingatkan. Tetapi, ada hal 

yang ingin kulakukan untuk membantu. Setidaknya, aku ingin berguna di tengah pandemi saat 

ini. Walau bukan dalam bentuk materi, tapi dengan sedikit keterampilan yang kumiliki yaitu 

menjahit. 

Aku terus menyusuri jalan, dan sesekali memperhatikan di sekitarku yang suasananya 

sudah mulai berbeda. Hanya beberapa orang yang berlalu lalang untuk keperluan kerja, belanja 

kebutuhan rumah, atau mungkin yang lainnya. 

Padahal, sebelum ada pandemi jalan ini ramai dilewati anak sekolah yang menuntut 

ilmu, para pekerja yang berangkat kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan para 

pengamen dan pengemis yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Sepedaku melesat cepat melewati gang-gang kecil menuju tempat yang tengah kutuju. 

Jarak antara rumahku dan tempat tersebut lumayan dekat, masih bisa kutempuh dengan sepeda.  

Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya sampai juga dengan selamat. Sambil 

menuntun sepedaku ke tempat parkiran, aku memperhatikan sebuah bangunan yang ada di 

depanku. Bangunan besar yang sudah banyak berubah karena direnovasi. Bangunan yang 

menjadi saksi bisu perjuanganku selama menimba ilmu di sini, Sanggar Kegiatan Belajar. 

Sudah hampir setahun aku tidak berkunjung ke tempat ini. Setelah aku melanjutkan 

pendidikanku di SMK dan tenggelam di dalam kesibukanku. 

Aku berjalan ke sebuah ruangan, sebut saja ruang jahit. Sama seperti namanya, ruang 

ini dipenuhi dengan mesin jahit dan gaun-gaun indah yang tertata rapi di dalam lemari kaca. 

Buatan anak-anak yang kursus di sini. 

Saat memasuki ruangan, aku disambut dengan hangat oleh Bu Siti, orang yang pertama 

kali mengajariku menjahit dan sangat berjasa di hidupku. Beliau orang yang tegas dan disiplin. 

Ketika aku berbuat kesalahan, beliau pasti akan menasihatiku dan memberikan solusi untuk 

memperbaikinya. Beliau pernah berkata,” Bukan seberapa besar bayaran yang dikasih, tapi 

seberapa besar keikhlasan kita untuk membantu insyaallah berkah.” Kata-kata itulah yang 

memotivasiku sehingga bertekad menjadi relawan di bidang menjahit.   

Setelah berbincang-bincang sebentar, aku pun memulai tugasku sebagai seorang 

relawan. Kami akan membuat ribuan masker yang nantinya akan dibagikan secara gratis 

kepada orang yang membutuhkan, untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19. 

Selain menjadi relawan, aku juga mempunyai kewajiban sebagai seorang siswa. Jadi, 

pagi sampai sore lembur membuat masker, dan pulangnya mengerjakan tugas sekolah yang 

mulai menggunung. Tak jarang aku sering begadang hingga larut malam untuk mengerjakan 

tugas tersebut. 



 

Seminggu berlalu, ramadhan yang kami nantikan pun datang. Bukannya bermalas-

malasan, tetapi kami tidak menggendorkan semangat. Tidak terasa sudah tiga minggu aku dan 

teman-teman lembur membuat masker. Dalam tiga minggu ini aku menyadari satu hal. 

Ternyata, mencari uang itu tidak segampang menghabiskannya. Pantas saja orang dewasa ingin 

kembali ke masa kecil lagi. Ternyata, kehidupan setelah dewasa begitu keras. Dunia tidak 

butuh orang malas dan tak mau bekerja keras. Karena kerja keras adalah kunci kesuksesan.  

Sebenarnya, kami membuat masker hanya sekitar dua mingguan. Tetapi di hari terakhir, 

tiba-tiba datang dua orang relawan dari Posko Covid. Mereka meminta bantuan untuk 

dibuatkan ribuan masker dari kain perca yang mereka miliki. Ada sekitar dua sampai tiga 

karung besar kain perca. Satu buah masker dihargai Rp. 500. Karena kami niatnya ingin 

membantu, maka dengan senang hati kami menerima tawaran tersebut.  

Alhamdulillah, kami bisa menghasilkan ribuan masker dalam waktu seminggu, meski 

hanya berenam. Kami menarget per hari satu orang minimal menghasilkan 50 buah masker. 

Walau dalam keadaan puasa, kami tetap lembur seperti biasa. Bagi anak seusiaku, 

rasanya mungkin melelahkan. Duduk selama berjam-jam sambil menahan lapar dan dahaga. 

Tak jarang rasa kantuk juga menyerang hingga membuatku gagal fokus.  

Tetapi, hal itu tidak membuatku patah semangat dan berhenti menjadi relawan. Anggap 

saja ini sebagai pengalamanku nanti di masa depan. Ketika aku masuk ke dalam dunia kerja 

yang mungkin lebih keras dari yang tengah ku hadapi saat ini. 

Selalu ada hikmah di balik peristiwa. Tetapi walaupun pandemi, kita harus tetap 

produktif. Misalkan, yang kena PHK bisa membuat usaha kecil-kecilan di rumah sebagai 

penunjang biaya hidup. Atau para penjual yang pembelinya sepi karena pandemi, bisa 

mempromosikan jualannya lewat media sosial. Begitu pun para pelajar, walau sekolah ditutup 

kita bisa mengunjungi situs-situs resmi pembelajaran di internet. Jaman sekarang, teknologi 

sudah berkembang pesat, hanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Karena pasti ada 

sisi negatifnya. Jadi, gunakan teknologi dengan bijak. 

 

BIODATA PENULIS 

Namaku Besse Nurul Husna. Aku biasa dipanggil Nurul. Usiaku sekarang hampir 

menginjak 17 tahun. Aku lahir di Morowali, Sulawesi Tengah, tepatnya pada tanggal 14 

Agustus 2004. Aku terlahir sebagai satu-satunya anak perempuan dari empat bersaudara. 

Dengan berat hati, aku harus rela berpisah untuk sementara dengan kakak dan adikku, juga ibu 

dan ayahku.  Semua aku jalani demi cita-cita belajar yang lebih baik. 

Takdir membawaku ke Blora, sebuah kota kecil di ujung timur Jawa Tengah. Di kota 

ini aku melanjutkan sekolahku dan tinggal bersama keluarga tanteku. Kini aku duduk di kelas 

dua SMK PGRI BLORA.   

 Selama di Blora, Aku mendapatkan banyak sekali pengalaman yang belum tentu 

kudapatkan di tempat lain. aku menyukai tantangan. Itu sebabnya, aku mengikuti ekskul 

pencak silat yaitu Tapak Suci. Di cerita kali ini, aku ingin membagikan salah satu 

pengalamanku selama pandemi, semoga bisa menginspirasi. Terimakasih. 


