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Penyakit yang sangat ditakutkan manusia didunia saat ini adalah penyakit karena 

infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan atau dikenal dengan Virus Corona (COVID-

19). Virus ini menyerang sistem pernafasan, pneumonia akut sampai pada kematian. Virus ini 

pertama kali menyerang manusia di Wuhan dengan sangat cepat menyebar hingga keseluruh 

dunia termasuk Indonesia. Sejak kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia 

diumumkan tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, seakan masyarakat Indonesia 

mulai mengalami ketakutan seperti yang dirasakan masyarakat dunia. Berbagai berita tentang 

virus Corona Covid-19 mulai bermunculan di media konvensional dan online. 

  Setiap hari jumlah pasien positif Covid-19 mulai bertambah sampai akhirnya 

pemerintah mengimbau sekolah dan universitas harus melakukan pembelajaran jarak jauh 

secara online, menutup sementara tempat-tempat rekreasi. Imbauan Presiden terkait Covid-

19 salah satunya kerja dilakukan dari rumah untuk meminimalisir penyebaran Virus Corona 

Covid-19. Melakukan berbagai aktifitas dari rumah, mengurangi kegiatan diluar rumah, 

menunda sementara acara dan kegiatan bersifat berkumpul dengan banyak orang. Bahkan 

kegiatan rutin keagaaman dan adat diberhentikan untuk sementara waktu dalam mengatasi 

penyebaran virus dimasyarakat. Walau kebijakan yang diambil ini pasti mengundang reaksi 

pro dan kontra dimasyarakat. 

Menggunakan masker bagi orang yang sakit, berfikir positif dan menjaga kesehatan 

tangan dan tubuh agar tetap prima menjadi salah satu cara untuk menyangkal Virus Corona 

Covid-19 masuk ke tubuh manusia. Setiap orang diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi 

untuk saling menjaga kebersihan tubuh dan meningkatkan imun tubuh dalam memerangi 

virus masuk ketubuh manusia. Setiap orang yang paham gejala yang ditimbulkan dan cara 

penanggulangan virus ini diharapkan dapat mengedukasi orang-orang terdekat agar sama-

sama memahami tentang cara penyebaran Virus Corona Covid-19 dengan cepat dari satu 

orang ke orang yang lain. 

 Namun yang disayangkan disisi lain banyak pihak mengambil keuntungan dari kondisi 

seperti ini seperti menimbun dan menjual masker dengan harga tinggi sehingga masyarakat 

yang membutuhkan tidak mampu membelinya. Menaikkan tinggi harga vitamin, bahan 

pokok, hand sanitizer, disinfektan serta kesulitan menemukan barang-barang tersebut 

dipasaran. Karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seolah menciptakan 

keadaan Indonesia semakin mencekam. Pemberitaan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab melalui media online juga mengakibatkan ketakutan besar di masyarakat. 

Pemerintah saat ini memberlakukan peraturan untuk menindak tegas semua masyarakat 



yang menyebarluaskan berita bohong (hoax) terkait Virus Corona yang dapat menimbulkan 

ketakutan dimasyarakat. 

 Secara ilmu kedokteran Infeksi yang disebabkan oleh Virus Corona ini belum 

ditemukan obat dan vaksin yang benar-benar teruji untuk dapat menyembuhkan pasien 

positif Virus Corona, namun pemerintah tidak cepat berputus asa segala usaha ditempuh 

seperti mengambil alat kesehatan dan obat  Corona di China agar pasien tidak terus 

bertambah, yang sakit segera disembuhkan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. 

Para team medis juga dapat beristirahat dan juga berkumpul kembali dengan keluarga. 

Pemerintah sudah menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit sementara bagi 

pasien yang terkena Virus Corona Covid -19 jika jumlahnya terus bertambah dimana rumah 

sakit rujukan sudah tidak mampu menampung pasien, namun demikian masyarakat harus 

terus mendukung kebijakan dan program pemerintah.  

Berbagai daerah membuat trobosan baru untuk mengantisipasi berkembangnya virus 

ini dimasyarakat seperti membuat bilik strilisasi yang diletakkan dijalan-jalan yang sering 

dilalui masyarakat, menyiapkan tempat untuk dilakukannya tes covid-19 secara massal 

dengan menyiapkan tenaga medis untuk mengecek masyarakat yang memiliki gejala dan 

terinfeksi virus corona. Himbauan untuk masyarakat tidak perlu takut dengan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh team medis, hal ini dilakukan untuk memotong mata rantai penyebaran 

virus corona dikeluarganya dan dimasyarakat. Pasien yang terinfeksi Virus Corona tidak perlu 

merasa malu karena virus ini bukan aib yang harus ditutupin namun merupakan wabah serius 

yang harus segera kita tuntaskan Bersama. Keikutsertaan dan kepatuhan masyarakat dalam 

berbagai kebijakan pemerintah dapat menyukseskan penanggulangan wabah ini. 

Donatur dan para dermawan sudah mulai mengirimkan berbagai bantuan untuk 

sama-sama peduli dalam menyembuhkan dan memutus penyebaran Virus Corona Covid-19 

di Indonesia. Setiap masyarakat dihimbau untuk mengambil peran sesuai kemampuannya, 

masyarakat tidak diharuskan untuk menyumbang secara materi namun bisa mengambil 

berbagai peran untuk selalu menjaga kebersihatan dirinya dan keluarganya.  

Bukan saat yang tepat untuk saling menghujat, menjatuhkan dan melibatkan politik 

dalam bencana ini. Namun yang diperlukan saat ini adalah rasa kebersamaan untuk 

menuntaskan masalah besar dinegara kita tanpa melihat pilihan politik, agama dan ras, ini 

masalah kemanusiaan. Kebijakan keselamatan perlu kesepakatan pemerintah dan 

masyarakat. Tidak ada kebijakan tanpa pengorbanan, masyarakat tinggal dirumah untuk 

sementara waktu memang tidak mengenakkan, kebebasan seolah terbatasi namun 

masyarakat harus iklas dan bertahan demi keselamatan bersama. Masyarakat memiliki 

anggapan bahwa berdiam dirumah untuk sementara waktu merupakan wujud cinta dan bakti 

masyarakat kepada tanah air. 

Pengetahuan umum yang harus masyarakat tahu untuk tidak memegang mulut, 

hidung dan kuping saat tangan tidak dalam keadaan bersih. Tidak melakukan salaman, 

berpelukan dan mengurangi berinteraksi dengan orang lain yang sedang tidak sehat (batuk, 

flu dan demam). Melakukan pembatasan interaksi sosial (social distancing) dengan orang lain. 

Makanan dan minuman sehat sangat dianjurkan serta meminum multivitamin, madu untuk 



meningkatkan imun dan menjaga kondisi tubuh agar selalu prima. Dan yang tidak boleh 

dilupakan selalu berdoa agar virus ini segera berakir dinegara kita dan juga didunia. 

 Sebagai orangtua juga harus berperan aktif dalam melakukan komunikasi antar 

pribadi ke anak-anak pada saat jam pelajaran di sekolah dan kuliah diganti dengan sistem 

belajar online untuk tetap tinggal dirumah. Orang tua harus mampu mengedukasi anak-anak 

untuk tidak bermain diluar rumah. Libur sekolah, kampus dan kerja bukan berarti liburan 

untuk berpergian keluar rumah bahkan keluar kota, hal ini dilakukan agar tidak menjadi 

Asimtomatik Carrier (Pembawa Virus Corona) bagi orang lain, namun mengganti semua 

kegiatan yang berada diluar rumah dikerjakan didalam rumah untuk sementara waktu. Jika 

orang tua mampu mengedukasi anak-anak dan keluarga tentang bahaya Virus Corona dan 

cara penanggulangannya dengan hidup bersih dan sehat berarti setiap orang tua sudah 

mengambil peran dalam meminimalis penyebaran virus Corona Covid-19 di masyarakat. 

 Untuk masyarakat yang memang tidak bisa melakukan pekerjaan dari rumah juga 

butuh perhatian kita bersama sehingga mereka tetap sehat dalam menjalankan tugas dan 

pekerjaannya diluar rumah. Pergi kerja sehat dan setibanya dirumah juga sehat dengan terus 

menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya.  

 Jika kita mau kita pasti bisa mengambil peran sesuai kemampuan kita dalam memutus 

mata rantai penyebaran virus ini dimasyarakat. Saat ini saat yang tepat untuk menunjukkan 

rasa cinta kita terhadap negara ini. Semakin banyak masyarakat yang peduli akan semakin 

cepat virus ini berakir dinegara kita.  Kita rindu semua aktifitas kita sehari-hari dapat berjalan 

seperti biasa, tidak ada pembatasan untuk keluar rumah, tidak ada pembatasan untuk 

bekerja, dapat berpergian kedalam maupun luar negeri dengan tidak ada rasa takut, 

pendidikan dapat berjalan seperti biasa, seremonial keagamaan dan adat dapat dilaksanakan 

kembali, kebiasaan bersalaman sebagai ciri khas bangsa kita tidak perlu ditakutkan lagi. Dan 

yang terutama perekonomian bangsa kita yang saat ini sedang terpuruk dapat kita bangun 

bersama kembali. 

Melawan Virus ini harus dengan satu kesepakatan bersama antara pemerintah, 

pemilik usaha dan masyarakat. Saatnya pemerintah serius memberlakukan kebijakan dan 

atau mencontoh kebijakan dari negara lain yang dianggap selama ini mampu dan berhasil 

memerangi virus ini dinegaranya. Melawan virus ini membutuhkan tekad dan keseriusan 

bersama yang besar. Mengorbankan sedikit kebebasan saat ini demi kesejahteraan dimasa 

yang akan datang.   

 

Sehat masyarakat Sejahtera Indonesiaku..  

 

I V O S 

 


