
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Serial Kisah Nyata Perjuangan Pekerja Sosial Masyarakat 

 

 

HEMBUSAN 
NAFAS IKHLAS 
di tengah pandemi 
 

 

 

Oleh: Dedi Jumardi 

 

 

Copyright, Free Writing Course Tiga Sekawan FR, © 2021 



 
 

Serial Kisah Nyata Perjuangan Pekerja 

Sosial Masyarakat: HEMBUSAN NAFAS 

IKHLAS DI TENGAH PANDEMI 

 

Penulis:  Dedi Jumardi 
Pekerja  Sosial Masyarakat dari Cikande, Banten 

Editor, Layout dan Disain: 

Creative Team Tiga Sekawan FR 

Supervisi dan Penerjemah:  

Siti Aliptinah, Ketut Suasti dan Rizky Kuriadi 

 

Ketua Tim:  

Free Writing Class Tiga Sekawan FR, 

Linda Poernomo, dan Roosiah Y 

Penerbit: Smashwords 

ISBN:  9781005101251 

Imprint: merdeka-io 



 
 

 

Daftar Isi 

  
Pengantar ................................................... 6 

TERIMA KASIH ............................................ 8 

Panggilan Rakyat ......................................12 

Nilai Bahagia .............................................15 

Andai ........................................................20 

Duri Di Depan ...........................................23 

Terhenyak .................................................26 

Kita dan Ketakutan ...................................31 

Di Tengah Dilema .....................................42 

Inisiasi Dompet Peduli ..............................48 

Penutup ....................................................50 

Lampiran Foto Kegiatan Lapangan ...........55 

Tentang Penulis, .......................................59 

 



 
 

Pengantar 
 

Dari Kelas Menulis Tidak Berbayar Batch 8, 

pada 26 September 2021, hari Minggu. 

Lima hari kemudian lahirlah buku ini yang 

ditulis oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang 

tergabung di Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat . 

 Dedi Jumardi dari Cikande, Banten 

menuliskan beberapa pengalamannya 

menolong dan mendampingi warga 

memperjuangkan kesehatan dan 

pemulihan  di tengah pandemic .  

Bagaimana sosok Pekerja Sosial 

Masyarakat miii gigih dan pantang 

menyerah berkoordinasi antar instansi di 

tingkat desa, kecamatan dengan 

melibatkan dinas social. Ia mencari jalan 

keluar dari penderitaan. 



 
 

Penuturannya  sederhana, tenang, 

mengalir dan berapi-api. 

 Buku ini baik untuk dibaca oleh  

seluruh khalayak dan menjadi koleksi 

Perpustakaan Kementerian Sosial dan 

dinas-dinas  yang berada di seluuh 

Indonesia. 

Menularkan kebaikan dan harapan dengan 

nasionalisme yang tinggi. Masih ada lho.. 

                                      

                           Salam Tiga Sekawan, 2021 

 

 

 

 

 



 
 

TERIMA KASIH 
 

 

Tiada kata yang pantas 

terucapkan saat tulisan ini kami 

kisahkan kecuali ucapan terima kasih 

kepada sang Pencipta Alam semesta 

ini. Terima kasih Tuhan yang  telah 

memberikan kesempatan kepada 

kami untuk ada bersama masyarakat 

dan masyarakat itu sendiri ada 

bersama kami.  

Terima kasih juga Tuhan, telah 

Kau berikan kekuatan lahir dan batin 

kepada kami melalui semangat-

semangat hidup saudara-saudara di 

sekeliling kami untuk tidak pantang 



 
 

menyerah menghadapi kerasnya 

hidup ini. 

 Tuhan Maha Kuasa, Tuhan 

Maha Memberi dan Tuhan segalanya 

kasih untuk hidup kita semua.  

Tiada perih dan keluh kesah 

yang pantas kami ucapkan, selain 

kekuatan untuk tetap tegar agar 

selalu dapat berada di tengah-tengah 

mereka yang membutuhkan. Dari 

merekalah justru adanya kebaikan 

bagi kami, andaikan tidak ada mereka 

maka mustahil kebaikanpun akan 

tercipta., karena siapa sesungguhnya 

yang menyajikan kebaikan itu 

sendiri? Maka janganlah sekali-kali 

memandang mereka yang kesusahan 



 
 

membutuhkan kita, kitalah 

sebenarnya yang membutuhkan 

mereka untuk dapat berbuat baik.   

Kepada siapa kita akan dapat 

berbuat baik, tentulah kepada yang 

membutuhkan. Begitupun Tiadalah 

catatan kebajikan yang akan tercatat 

oleh Tuhan sampai kita bertemu 

dengan orang yang sedang 

kesusahan. Maka tak perlu kita 

menunggu saat-saat tertutupnya 

pintu-pintu kebajikan itu sendiri 

untuk berbuat baik, karena  tiadalah 

pahala yang dapat kami raih tanpa 

ada kesempatan untuk melakukan itu 

semua. Kami selalu mengingat 

nasehat orang tua kita, jika tulang 



 
 

ikan saja sudah tidak ikhlas kita 

berikan kepada seekor kucing, maka 

jangan harap alam akan mencintai 

hidupmu, apalagi jika sepotong 

daging yang harus kita ikhlas berikan 

kepada orang lain. Padahal di sana 

ada kebahagiaan sesungguhnya yang 

akan kita rasakan jika kita 

melakukannya.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Panggilan Rakyat 
 

Pekerja Sosial Masyarakat 

hanyalah sebuah kata panggilan 

untuk kami. Nama yang membedakan 

kita sedang melakukan apa dan apa 

yang kemudian akan kita dapatkan 

dari yang telah dilakukan. 

 Kita bekerja sosial bukanlah 

untuk kebutuhan orang yang 

membutuhkan, tetapi sebaliknya 

karena kita sendirilah yang 

membutuhkan orang-orang tersebut 

untuk berbuat baik. 

 Apalah artinya kita jika tak 

ada kebaikan yang dapat kita 

lakukan. Apalah artinya harta kita 



 
 

jika semua dihabiskan hanya untuk 

bertahan hidup dan bersenang-

senang. 

 Inikah nilai dari hidup kita? 

Tidak lebih dari mulia dari makhluk 

Tuhan lainnya yang ada di muka 

bumi ini yang hanya mengenyangkan 

perut untuk menunggu mati.  

Kita sadari bahwa tentulah 

masyarakat di luar sana akan 

berlomba-lomba untuk menilai segala 

tindakan yang kita lakukan. Namun 

tetaplah penilaian mereka hanya 

suara-suara merdu dan sumbang 

yang tidak perlu untuk kita dengar.  

Mereka akan menilai bukan 

untuk menilai apakah perbuatan 



 
 

tersebut baik atau tidak baik. Tapi 

untuk menilai seberapa ikhlas kita 

melakukan perbuatan itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nilai Bahagia 
 

Banyak orang dapat berbuat 

baik, tapi jika untuk mendapat pujian 

tetaplah untuk apa. Untuk itu, 

mengapa kita harus pikirkan hal itu 

apalagi sampai kita pikirkan angka 

berapa yang akan kita dapat untuk 

menambah pundi-pundi harta kita 

atau untuk menutup kebutuhan 

hidup kita sendiri.   

Nilai sempurna dari semua itu 

hanyalah sebuah hembusan nafas 

ikhlas dari dalam kalbu kita dalam 

melaksanakan tugas-tugas sebagai 

pekerja sosial masyarakat. Berfikir 

ria sedikit saja pun kita sudah tidak 



 
 

boleh apalagi berharap puja dan puji 

dari orang lain.  

Pun demikian dengan  imbalan 

dunia, maka tiadalah lebih perlu kita 

menghitung berapa capaian catatan 

angka yang akan kita dapat, sebab 

itupun tidak pernah perlu dan 

percayalah kita akan 

mendapatkannya lebih baik dengan 

nilai bahagia yang akan kita dapat . 

Inilah sosok kami sebagai 

pekerja sosial masyarakat. Para abdi 

yang siap mengorbankan separuh 

waktunya untuk mendapatkan 

kebahagiaan.  

Hari demi hari yang telah 

terlalui bersama masyarakat, tak 



 
 

terasa telah mencatatkan sejarah 

mengharu biru dalam putaran waktu 

hampir 7 tahun terakhir ini. Beragam 

kegiatan telah kami lalui tak terasa 

pula telah menghadirkan kisah-kisah 

panjang yang akan sayang bila 

terlewatkan untuk dikenang.  

Tidak saja untuk kami selaku 

pekerja sosial masyarakat akan tetapi 

bagi pembaca lainnya yang membaca 

kisah ini, semoga kehadiran kami di 

tengah-tengah masyarakat dapat 

dirasakan juga kehadirannya oleh 

para pembaca.  

Tentulah tulisan ini bukan 

merupakan sebuah cerita yang dapat 

diceritakan secara sempurna di mata 



 
 

semua orang, namun inilah kami 

sesungguhnya yang ingin terus 

belajar dan berbenah untuk semua 

kegiatan yang telah dan akan kami 

lakukan. 

 Kami juga ingin menjadikan 

media tulisan ini menjadi sebuah 

media evaluasi kami atas kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan lain yang 

telah lalu dan akan kami laksanakan 

di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Andai 

 
 

 

Andai orang tua itu adalah aku, maka 

aku akan bertanya,  

“Kenapa harus aku yang terbaring 

lemah tak berdaya”  

 

Untuk itu dalam beberapa 

bagian tulisan ini kami berupaya 

untuk mencatatkan kembali tentang 

kegiatan-kegiatan utama yang telah 

kami lakukan sepanjang beberapa 

tahun terakhir.  


