
Antara Corona dan Kita 

 

Akhir-akhir ini dunia sedang diserang wabah COVID-19, atau kita kenal juga dengan            

Virus Corona Wuhan. Virus ini sendiri datang dari Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei yang              

berada di Tiongkok. Para ahli berpendapat bahwa virus ini berasal dari mamalia, atau seperti              

di pemberitaan, kelelawar. Virus ini pun masih bersaudara dengan SARS dan MERS, yang             

membedakan adalah dampak, reseptor, dan kecepatan penyebarannya. Jika SARS dan MERS           

memiliki dampak yang cukup parah mulai dari Pneumonia berat sampai Syok Napas.            

Berbeda dengan COVID-19 yang efeknya sendiri pun masih bisa ditangkal oleh antibodi kita.             

Menurut dr. Mohammad Indro Cahyono seorang Virolog, jika diasumsikan seluruh          

penduduk bumi ini terkena COVID-19, hanya akan ada 3% orang yang meninggal. Perbedaan             

kecepatan penyebarannya pun boleh diadu, SARS dan MERS sendiri penyebarannya bisa           

dibilang lambat, berbeda dengan COVID-19 yang dalam beberapa bulan sudah mampu           

menginfeksi Bumi. 

Fyi nih guud pipel, Virus Corona itu sudah ada sejak tahun 200 SM dan COVID-19               

merupakan salah satu dari Virus Corona tersebut. Nah, menanggapi hal ini negara-negara di             

dunia dan WHO pun gerak cepat menangkal dan menghentikan penyebaran virus ini. Mulai             

dari Amerika Serikat, Italia, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Spanyol, dan tak ketinggalan            

negara biang kerok yaitu Tiongkok sudah melakukan tindakan preventif dan proaktif           

menangkal penyebaran virus ini. 

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Patut kita apresiasi kinerja pemerintah dalam          

menangani virus ini, walau dinilai masih banyak kekurangan. Pemerintah sudah          

menghimbau warganya untuk tetap di rumah, tidak usah bepergian keluar. Warga yang            

merasakan gejala COVID-19 diminta segera berobat ke rumah sakit untuk memastikan           

apakah mereka terjangkit atau tidak. Para pekerja dan siswa diminta belajar dan bekerja             

dari rumah. Walaupun kenyataannya tempat hiburan, bioskop, dan pusat perbelanjaan          

masih ramai dikunjungi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Masker dan Hand Sanitizer           

yang selama ini dicari pun sangat sulit didapatkan dan kalau pun ada, harganya bisa              

menyaingi daging sapi. Padahal, di sini masyarakat sedang sayang-sayangnya sama Masker           

dan Hand Sanitizer. Well Done deh buat pemerintah, gak buruk-buruk amat. 

Terlepas dari itu semua, pencitraan NASA terbaru menunjukkan bahwa ternyata bumi           

terlihat lebih bersih. Polusi berkurang, lingkungan hijau lebih terjaga, dan sampah-sampah           



semakin berkurang. Juga semakin banyak masyarakat yang kembali mendekat kepada Sang           

Pencipta. Banyak orang tua yang akhirnya bisa meluangkan quality time bersama anak-anak            

mereka. Di balik segala pembertitaan yang membuat geger dan heboh mengenai COVID-19,            

ternyata banyak pohon yang terjaga, lingkungan yang lebih tertata, dan keluarga-keluarga           

yang kembali bahagia. Dan, hei, ternyata virus ini tidak hanya meimbulkan dampak negatif.             

Mungkin inilah yang diinginkan Ilahi, merestorasi bumi, sekaligus menegur Insan di           

dalamnya untuk kembali mendekat ke haribaan Illahi Rabbi agar jangan terlalu fokus kepada             

hal duniawi. 

Sebagai penutup artikel yang singkat ini, ada baiknya kita menyimak quotes dari KH.             

Ahmad Sahal “Berani Hidup Tak Takut mati, Takut Mati Jangan Hidup, Takut Hidup Mati              

Saja”. Mari sikapi Corona dengan sebijak mungkin, jangan terpancing Hoax, tetap menjaga            

kesehatan dan terpenting selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita selamat sentosa. 

#StaySafe 

#DirumahAja 

 

 


