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PENGANTAR 

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ditengah himpitan gangguan 

kesehatan global kita masih terus berkarya untuk nusa dan bangsa. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, diawal tahun 2020 Indonesia 

digemparkan dengan mewabahnya Virus Corona [Covid-19], Presiden RI 

bergerak cepat dengan membentuk Gugus Tugas khusus untuk 

penanganannya menyusul berbagai kebijakan terkait.  

Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dikeluarkan Surat 

Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Corona Virus Disease [Covid-19] pada Satuan 

Pendidikan. Merujuk surat edaran dimaksud maka Rektor Undana 

menindaklanjutinya dengan Surat Edaran Nomor 1699/UN.15.1/TU/2020 

tentang Tindakan Pencegahan Dini dan Penyebaran Corona Virus Didease-

19 [Covid-19] di Lingkungan Universitas Nusa Cendana beserta beberapa 

edaran lainnya menyusul seiring perkembangan kebijakan nasional dan 

kondisi kekinian. Undana sendiri telah membentuk Satuan Tugas [Satgas] 

khusus dalam penanganan Covid-9, bahkan telah bekerjasama dengan 

Pemprov NTT berupa penyediaan SDM dan Faskes berupa RSP Undana 

untuk berbagai langkah antisipatif, preventif dan kuratif terhadap pandemi 

Covid-19. 

Point penting dari berbagai kebijakan adalah bekerja dan belajar dari 

rumah, dan Undana telah menerapkannya melalui fasilitas e-learning serta 

beberapa aplikasi online lainnya. Para dosen dan pegawai yang harus 

bekerja dari rumah serta mahasiswa yang harus belajar dari rumah telah 

disiagakan melalui beberapa fasilitas dimaksud, bahkan dengan 

ketersediaan SDM dan Sarpra yang dimiliki Undana telah 

mengkontribusikannya dalam berbagai kegiatan riset dan pengabdian 

kepada masyarakat. Para mahasiswa yang mengalami keterbatasan 

ekonomi dibijaki dengan bantuan pengurangan SPP serta bantuan teknis 

lainnya, bahkan beberapa dosen/pegawai/mahasiswa dengan caranya 

masing-masing telah berupaya mengkondusifkan suasana pandemic ini.  
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Kehadiran Covid-19 dalam banyak hal telah berdampak negatif terhadap 

pola kehidupan masyarakat karena mengganggu pranata sosial ekonomi 

budaya namun pada sisi lainnya menjadi pemicu bagi Undana untuk 

menyukseskan penerapan e-learning yang telah dirintis 3 [tiga] tahun 

terakhir. Inilah kesempatan Undana harus mewujudkan visinya sebagai 

Universitas Berorientasi Global [global oriented] di akhir periode Rencana 

Strategi Undana. Tentunya kita tidak berharap kondisi pandemi ini akan 

terus berlanjut namun setidaknya dengan ini kita sudah terpolakan dalam 

sistem dan manajemen pengelolaan perguruan tinggi yang ramah dengan 

kemajuan teknologi-informasi. 

Kehadiran buku Virus Ilmiah ini merupakan bunga rampai beberapa tulisan 

dosen Undana yang terasah nalar kritisnya, beberapa diantaranya memang 

sudah banyak mengkontribusikan narasi ilmiah untuk pembangunan di 

NTT. Terlebih dalam kondisi ini para penulis mampu memberikan 

pemikiran terbaiknya bagi segenap pembaca, olehnya atas nama institusi 

kami haturkan terima kasih atas ide briliannya. Semoga rangkaian tulisan 

berikut dapat dijadikan sebagai salah satu virus ilmiah untuk terus 

membangun optimisme publik dimasa pandemic Covid-19 sekaligus 

menjadi pintu masuk untuk ditingkatkan menjadi sebuah riset ilmiah 

sebagaimana bagian penting tugas Undana mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

 

Rektor Universitas Nusa Cendana 

Prof. Ir. Fred L. Benu, M.Si., Ph.D. 
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PENGANTAR EDITOR 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga dalam kondisi pandemic Virus Corona [Covid-19] 

kita masih berkesempatan untuk saling berbagi dalam kebaikan. 

Buku berjudul VAKSIN ILMIAH berikut merupakan kumpulan tulisan Dosen 

Universitas Nusa Cendana [Undana] dari berbagai perspektif keilmuan yang 

didedikasikan sebagai percikan ide dan pemantik masalah bagi berbagai 

pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Berbagai virus 

sejenisnya pernah melanda dunia seperti Sars-Cov, Mers-Cov hingga Aids 

dan lainnya, perlahan berbagai kebijakan telah disimulasikan untuk 

pencegahan dan penanganannya. Kini Novel Corona Virus [Covid-19] yang 

merupakan hasil mutasi beberapa jenis virus sebelumnya tengah melanda 

dunia, dan ditengah ketidak-siap-siagaan segenap komponen dunia, virus 

ini terus mewabah. Dampaknya terhadap berbagai sektor kehidupan telah 

mulai dirasakan, termasuk dunia pendidikan yang harus memaksimalkan 

pola pembelajarannya menggunakan metode daring [e-learning]. 

Otoritas Kesehatan Dunia [World Health Organization; WHO] telah 

menetapkan kondisi ini sebagai Pandemi karena luasnya ruang lingkup 

penyebaran, besaran dampak dan resikonya. Beberapa Negara sudah 

menetapkan kebijakan karantina, dan Indonesia memilih PSBB sebagai 

upaya penanggulangannya dalam Tim Gugus Tugas dengan melibatkan 

berbagai stakeholders, termasuk Perguruan Tinggi. Undana melalui Tim 

Satgas Penanggulangan Covid-19 telah melakukan berbagai upaya 

pencegahan, pengendalian dan pemulihan termasuk sajian beberapa 

tulisan berikut merupakan bagian penting dalam mengedukasi masyarakat 

dalam menghadapi kondisi kekinian dan kedepannya. 

Kehadiran buku ini beranjak sejak kami mengamati berbagai tulisan yang 

berserak tak terkendali, masyarakat secara leluasa mengkonsumsi berbagai 

informasi dari media sosial dan bebas untuk menginterpretasikannya. 

Beberapa Dosen Undana diantaranya sudah memberikan pencerahan ke 

ruang publik dalam bentuk tulisan maupun komentar, meskipun lingkupan 
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masih sebatas Provinsi NTT tapi patut diapresiasi langkah majunya. 

Berbagai ide cerdas tampak dari tulisan dan statusnya, analisis yang ber-nas 

turut serta mengedukasi paradigma publik namun kesemuanya itu akan 

lenyap seiring perginya Corona nantinya. Kebijakan Rektor Undana setelah 

merujuk kebijakan nasional untuk bekerja dan belajar dari rumah 

menuntut otak untuk terus berpikir dan bertindak, sebab belajar dan 

mengajar tak mengenal ruang dan waktu. Olehnya, kumpulan tulisan 

berikut menjadi salah satu jawaban atas berbagai kondisi yang terjadi 

sekarang dan juga kedepannya dapat menjadi rujukan ilmiah berbagai 

kajian lanjutan.  

Sengaja judul yang dipilih adalah Vaksin Ilmiah meskipun sajiannya belum 

seutuhnya memenuhi standar ilmiah harapan pembaca tapi setidaknya 

ada nilai tambah yang diperoleh untuk membangun optimism menghadapi 

Covid-19. Semoga rangkaian tulisan berikut dapat dijadikan sebagai salah 

satu vaksin ilmiah dalam pencegahan dan pemulihan kondisi kesehatan 

global sekaligus menjadi pintu masuk untuk ditingkatkan menjadi sebuah 

riset ilmiah sebagaimana bagian penting fungsi para dosen mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Tim editor menyampaikan limpahan terima kasih kepada Rektor Undana 

yang berkenan memberikan sambutan, serta mengapresiasi dan 

memberikan penghormatan tinggi kepada para kontributor yang hanya 

dalam tempo kurang dari sepekan mampu menyumbangkan gagasannya 

sebagaimana tertuang dalam buku ini.  Mewakili para kontributor, kami 

sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut serta 

menyukseskan terbitnya buku ini dan permohonan maaf juga disampaikan 

jika sajiannya belum mampu mengobati kedahagaan berpikir para 

pembaca. Semoga kehadiran buku ini akan menjadi salah satu kontribusi 

positif untuk menyelamatkan bumi beserta segenap isinya kedepan. Salam 

Sehat. 

Kupang, 30 April 2020 

E d I t o r 
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PUISI PENGANTAR 

SAPUTANGAN KAFAN BUAT TUAN CORONA 

Oleh : Marsel Robot 

 

 

Tuan Corona!  

Hanya  saputangan dari kafan yang kumiliki 

Buat membaringkan kata dan doa menjelang keberangkatan  

Dan menghapus darah pada ujung tombak takdir 

Terbukalah tabir,  aku tak punya apa-a pa 

Dan tak pernah lebih dari apa-apa  

Saputangan kafan menghapus belati di hati 

Dari doa sebentuk cari muka paling klasik 

Tuan Corona! 

Hanya sapu tangan kafan yang kumiliki 

Menyapu  nyanyian requiem dari benua ke benua 

Atas perjalanan  saudaraku menuju kelam 

Hari-hari ini bulan bercahaya darah dikepung tangisan 

Kamboja kuburan berbunga duka 

Spoi suara piano di ruang rutin ditelan pusara  

Jalan pulang ke rumah lebih jauh daripada ke kuburan 

Dan  di atas bukit, gereja kecil tergelincir oleh  air mata 

Mungkin suara  semesta  

yang sedang  mengukur jarak antara dia dan kita  

Kemudian menyegel takdir di pintu kintal cakrawala 
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Tuan Corona!  

Hanya sapu tangan kafan yang kumiliki 

Mengusap kematian sebagai keindahan sakremental  

Yang begitu sentimental di atas sabda 

kala semesta memulai  berfirman  dengan wabah 

Kerlap api unggun di tengah kota menjanda 

 

Perjalanan kembali ke dalam diri teramat terjal  

Tersedak oleh  lahar lendir libido beracun 

Kehidupan terasa berada di atas koral 

Menjadi padang nestapa mengerikan 

Sebab, diriku jauh lebih jahat dari jenis wabah saja di muka bumi  

Mungkin, akulah wabah ini? 

 

Tuan Corona! 

Hanya sapu tangan kafan yang kumiliki 

Menghalau samar pada geladak kala pulang  di bawah gerimis tangis 

Setelah doa-doa dilarutkan demi melebutkan tanah kubur  

Kutitipkan piring, gelas,  senduk, dan mantra di atas pusara 

Biar matahari  terbenam dalam kafan basah  

Sebab, Aku belum mampu pergi  dengan tegar ke dalam sunyi 

Atau  belum mampu menjemput kelam dengan senyum 

Selain mengantar mawar hitam di tepi makam yang lebam 

Mengeja keberangkatan menuju bunda kesunyian 

 

 
*/  Puisi ini pernah dimuat di : 

https://gardaindonesia.id/2020/04/24/saputangan-kafan-buat-tuan-corona/ 

**/Penulis merupakan Sastrawan dan Dosen FKIP Undana Kupang 
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Covid-19 

Penyakit corona virus disease-19 (COVID-19) saat ini telah 

menyebar ke lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia. Covid-

19 ini disebabkan oleh virus corona, SARS-CoV-2. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikan penyakit ini 

sebagai pandemik dan mengkonfirmasikan total 3.173.207 

kasus dan kematian  224.172 orang di seluruh dunia hingga 1 

Mei 2020 (WHO, 2020). Di Indonesia sendiri, per 1 Mei 

dilaporkan 10.551 kasus, dan 800 orang meninggal (Satgas 

Covid-19). Virus ini diakui pertama kali oleh WHO sebagai 

darurat kesehatan masyarakat internasional pada 30 Januari 

2020 dan saat itu dianggap memiliki potensi pandemik setelah 

melihat dan mengevaluasi data kasus yang meningkat secara 

cepat dan penyebarannya yang meluas ke banyak negara 

dengan populasi yang padat, kecuali di Antartika. WHO 
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kemudian meningkatkan derajat risiko infeksi virus corona 

tersebut menjadi kategori risiko tinggi.  

Pandemik Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa 

secara global pada berbagai aspek kehidupan, disamping 

ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Imbas 

pandemik ini antara lain terlihat berupa penutupan sekolah dan 

kampus, penutupan kantor-kantor pemerintah, penutupan 

perusahaan dan pusat perdagangan, pembatasan hingga 

penghentian operasional transportasi (terutama transportasi 

udara), hingga karantina wilayah, bahkan isolasi atau lockdown 

negara, sebagai bagian dari upaya menurunkan tingkat 

penularan virus. Kondisi ini sangat berpengaruh negatif pada 

roda perekonomian, pendapatan masyarakat, kecukupan 

kebutuhan hidup harian, dan kondisi psikologis masyarakat 

yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan.  

Institusi-institusi kesehatan maupun penelitian di seluruh dunia 

telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menghentikan 

penyebaran virus dengan menerapkan berbagai prosedur 

pencegahan maupun  pengendalian, termasuk  berupaya keras 

untuk menemukan vaksin dan obat untuk mengendalikan 

pandemik ini. Dalam arah dan tujuan global ini, pendekatan 

integratif-komprehensif One Health sangat penting untuk 

menghadapi COVID-19 dan virus corona lainnya. 

One Health sebagai Konsep Pendekatan 

Konsep “One Health” atau Satu Kesehatan dikenalkan pada 
awal tahun 2000-an. Namun sesungguhnya konsep ini secara 

substansial telah dikenal lebih dari satu abad. Ide ini 
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menekankan bahwa kesehatan manusia dan kesehatan hewan 

memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan terhubung 

pada kesehatan ekosistem dimana mereka berada. Konsep 

Satu Kesehatan ini digagas dan diimplementasikan oleh 

Organisasi Dunia untuk Kesehatan (OIE), dan juga oleh berbagai 

organisasi dunia lainnya, sebagai satu pendekatan kerja sama 

global dalam mengatasi risiko kesehatan manusia dan hewan, 

baik ternak maupun hewan liar, dan kesehatan lingkungan 

sebagai suatu kesatuan (OIE, 2020). 

One Health adalah satu pendekatan yang mengakui bahwa 

kesehatan manusia memiliki hubungan yang erat dengan 

kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Dalam perspektif 

ini, outcome kesehatan merupakan hasil interaksi antara 

manusia, hewan, dan lingkungan, termasuk makhluk hidup 

lainnya, seperti tumbuhan. Konsep ini sangat lah penting ketika 

kita ingin mendiskusikan ekologi penyakit infeksius yang 

melibatkan peran faktor manusia, hewan, dan lingkungan. 

Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat dan 

berkontribusi terhadap munculnya berbagai penyakit zoonosis 

pada manusia dan hewan (Bonilla-Aldana et al., 2019). 

Pemahaman yang menyeluruh akan hubungan antara hospes, 

patogen dan lingkungan ekologi-nya sangat lah penting dalam 

menangani patogen-patogen infeksius.  

Penyakit-penyakit Zoonosis (penyakit yang menular dari hewan 

ke manusia) menjadi salah contoh bagi kita untuk memahami 

dan mengimplementasi konsep One Health. Ancaman penyakit-

penyakit zoonosis baik yang emerging (baru muncul) maupun 

yang re-emerging (kembali muncul) saat ini telah meningkat 
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secara global karena beberapa factor, antara lain meningkatnya 

intensitas perdagangan dan mobilitas orang, perubahan iklim, 

munculnya beragam patogen, meningkatnya populasi, 

perubahan kebiasaan dan gaya hidup manusia, intensifikasi 

peternakan terpadu.  

Dalam kelompok penyakit zoonotik terdapat sejumlah penyakit 

infeksius yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, fungi, dan 

prion. Dalam konteks ini, harus kita akui bahwa munculnya 

penyakit-penyakit tersebut sangat berhubungan dengan faktor 

lingkungan dan hewan. Patogen zoonotik eksogen umumnya 

mengalami mutasi dan setelah melompati barier species 

menjalani penyesuaian dengan kondisi lingkungannya sebelum 

akhirnya ‘tergelincir’ menginfeksi manusia (Ellwanger dan Chies, 
2018). Interaksi antar faktor-faktor tersebut di atas sangat 

penting untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi 

dengan kasus wabah penyakit Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 

dan sekarang pandemik Coronavirus Diseases 2019 (COVID-

19), yang disebabkan oleh SARS-2 Coronavirus (SARS-CoV-2) 

(Bonilla-Aldana, et al., 2020) (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pendekatan One Health (Bonilla-Aldana,2020) 
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Lebih dari dua dekade kita telah melihat kemampuan destruktif 

dari virus-virus Corona yang secara konstan muncul dan 

menimbulkan wabah yang sangat mengancam kesehatan dan 

keselamatan jiwa manusia secara global. Virus corona novel 

yang baru saja muncul ini dianggap sebagai wabah virus corona 

pada manusia (Munster et al., 2020). Virus COVID-19, pertama 

kali muncul di Wuhan, China (Li et al., 2020), pada akhir 2019, 

menyebabkan gangguan pernafasan, pencernaan, dan 

gangguan sitemik lainnya yang dapat bersifat fatal pada 

manusia. Virus RNA ini dapat ditularkan dari orang ke orang 

melalui droplet atau partikel cairan halus, menginfeksi sel 

pneumosit tipe 2 dan sel-sel epithel bronchial dengan 

memanfaatkan reseptor ACE2 yang terdapat pada permukaan 

sel-sel tersebut (Lu et al., 2020). Analisis awal terhadap sumber 

kasus mengindikasikan bahwa wabah tersebut bermula dari 

adanya titik keterpaparan yang sama dari semua orang yang 

terinfeksi yakni pasar seafood di Wuhan, Provinsi Hubei China. 

Restoran-restoran di pasar ini sangat terkenal dengan sajian 

daging satwa liar untuk konsumsi manusia (Hui et al., 2020). 

Pasar South China Seafood misalnya, disamping menjual ayam 

juga memperdagangkan daging kelelawar, ular, marmot, dan 

beberapa jenis hewan liar lainnya. Pasar sejenis itu merupakan 

‘hotspot’ yang bertindak sebagai titik pertemuan penting 
manusia-hewan, dan menyediakan kondisi  bagi virus-virus 

corona novel untuk melompati barier species dan menghasilkan 

pathogen baru. Sudah dibuktikan bahwa virus-virus corona juga 

bersirkulasi di dalam tubuh kelelawar, termasuk virus SARS-CoV 

(penyebab SARS), sehingga diduga kuat bahwa hewan tersebut 

merupakan hospes alamiah bagi virus corona disamping 
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kemungkinan hewan lain (Malik et al., 2020). Bukti–bukti 

epidemiologis dan molekuler yang diperoleh dari pasar seafood 

di Wuhan mengarahkan adanya kemungkinan hospes 

intermediat bagi COVID-19 sebelum menular dan menimbulkan 

wabah pada manusia sebagaimana virus-virus corona 

pendahulunya, SARS dan MERS. Dalam pandangan ini, adalah 

sangat penting untuk memahami kondisi-kondisi yang 

memungkinkan terjadinya penularan dihubungkan secara erat 

dengan lingkungan yang menyediakan kondisi-kondisi ideal bagi 

eksistensi dan interaksi hewan hospes alamiah atau reservoir 

sebagai pembawa virus SARS-CoV-2 dengan manusia. (Gambar 

1). Hal ini akan mengarahkan kita kepada pentingnya studi-studi 

integratif tentang penyakit dalam kaitannya dengan lingkungan 

yakni ekologi penyakit (Caron et al., 2015), suatu pendekatan di 

luar temuan-temuan klinis maupun patologis rutin yang kerap 

dikerjakan ketika berhadapan dengan penyakit manusia 

maupun hewan.  

Dalam kasus COVID-19, sebagaimana penyakit zoonotik baru 

lainnya, adalah sangat krusial menginisiasi studi-studi tentang 

pengujian kondisi-kondisi lingkungsn di Wuhan ketika kasus 

pertama kali dilaporkan. Begitu pula di tempat-tempat dimana 

studi tentang reservoir bagi SARS-CoV-2 dapat dilaksanakan, 

meliputi temperatur, curah hujan, kelembaban, vegetasi, dan 

faktor-faktor relevan lainnya berkaitan dengan sebaran hewan, 

dan juga interaksinya dengan manusia (Gambar 1).  

Wabah COVID-19 merupakan contoh ketiga virus corona 

melintasi apa yang dikenal sebagai ‘species barrier” yakni dari 
hewan liar ke manusia setelah sebelumnya wabah  SARS dan 
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MERS. Munculnya jenis wabah corona keempat di masa  

mendatang sangatlah mungkin, terutama pada kondisi 

interphase manusia-hewan seperti di pasar basah (wet-market) 

yang ada di Wuhan. Hal yang juga penting dari perspektif  One 

Health tidak saja memahami siklus penularan (transmission 

cycles) tetapi juga merancang mekanisme-mekanisme 

pencegahan dan mitigasi  penyakit yang mungkin bermanfaat 

bagi penanganan risiko di masa kini dan mendatang dalam 

konteks penyakit-penyakit zoonotik baru, termasuk COVID-19 

(Ahmad et al., 2020). Intervensi-intervensi strategis terhadap 

interaksi hospes, pathogen, dan lingkungannya akan 

memberikan kepastian pengendalian penyakit-penyakit 

zoonosis di masa mendatang. Dan tentunya, kerjasama dan 

koordinasi intersektoral yang kuat antara sektor yang 

membidangi urusan kesehatan hewan dan manusia pada aras 

regional, nasional dan internasional adalah teramat penting 

untuk mencegah, mengendalikan, dan mengeliminir penyakit-

penyakit zoononis baru (emerging zoonoses).  

Urgensi dan adopsi strategis pendekatan One Health  

berbarengan dengan penerapan sistem surveilans, monitoring 

dan pembentukan jejaring terpadu, yang didukung penuh 

fasilitas penyidikan laboratorium yang akurat dan cepat, 

vaksinasi yang efektif, terapi yang tepat serta langkah 

pencegahan dan pengendalian yang tepat, semuanya 

merupakan  persyaratan penting mengantisipasi zoonosis baru 

secara global ( Awaidy et al., 2020). Di samping itu, kesadaran 

dan partisipasi aktif masyarakat (public awareness) harus 

dibangun. Begitu pula strategi-strategi pengendalian penyakit 
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secara kolaboratif harus dimplementasikan pada arah yang 

benar oleh beragam sektor dan pemangku kepentingan 

(kedokteran, kedokteran hewan, lembaga-lembaga pemerintah, 

dan  NGO) dan berbagai agen regulatorik kesehatan untuk 

mengimplementasi program atau aktivitas intervensi dalam 

penyidikan penularan dan ketersebaran, serta pengendalian 

patogen zoonotik baru.  



  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seumpama saja,  corona adalah sosok seperti manusia, maka 

kita sebut saja “Tuan Corona.” Ia  perlahan menuju halaman 
rumah Anda. Ia berhenti sejenak, mengintai keluarga Anda. Ia 

berjingkrak perlahan melampaui tanah gelombang di depan 

rumah Anda.  Entah apa yang Anda lakukan terhadapnya? 

Marah? Pastilah. Atau bergegas menghunus parang pusaka  

yang di taruh di sudut almari. Tetapi,  itu sangat sulit. Tuan 

Corona  justeru berubah menjadi pedang, beracun pula. Sebab, 

ia terjelma dari semua jenis  libido manusia. Karena itu, Anda 

hanya berkemungkinan menyerangnya dengan sejumlah 

pertanyaan:  

“Tuan Corona, brengsek sekali Anda ini.” 

“Kenapa?” Jawab Tuan Corona cuek. 

“Kejam! Seenakmu menggunting  puluhan ribu nyawa di 
dunia dengan begitu sederhana. Dan Anda tahu?” 
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“Apa itu?” 

“Kota-kota  pada mati diguyur ketakutan, prosesi penguburan 

massal diusap rintik kesedihan. Karnaval  pulang rumah dan 

pulang ke dalam diri   menjadi episode paling liris bagi umat 

manusia di abad ini. Hari-hari ini begitu sulit kami bedakan 

desah tangisan atau nyanyian penutup peti jenazah. Hai! 

Tuan Corona!  Masih berapa banyak lagi nyawa yang 

kaulumat?”  

 “Hehehe,” agak parlente Tuan Corona menyahut,  “Ya,  
jutaanlah. Itu tak terhitung dalam statistik pemerintahmu.”   

 “ Terus, yang lain?”  

“Selebihnya Anda sendiri yang membunuh, atau oleh 
saudaramu?” 

“Maksudmu?”  

“Di negara Anda akan ada penambahan lima kali lipat karena 
ada  virus lain yang memanfaatkan kedatangan saya.”   

“Virus apa itu?”  

“Hoaks, dan sama  kejamnya dengan yang saya lakukan. 

Sebab, kepanikan dan ketakutan menyumbangkan 50 %  

kematianmu.”  

“Matilah kami. Lalu?” 

“Virus berikutnya, perilaku Anda yang jutek, cuek, dan ugalan. 
Saya menyuruh Anda pulang ke rumah. Toh, Anda tidak 

sampai-sampai ke rumah  juga.” 
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“Ah... kau lihat sekarang. Kami di rumah kan.” 

“Tidak,  ini bukan rumah. Ini home stay, tempat engkau 
menunggu saya berlalu.” 

“Lalu, apa yang kau mau Tuan Corona...?” 

“Sabar, jangan potong pembicaraan saya. Saya mau lanjut, 
atau saya akan  mencabut nyawamu? Virus berikutnya lagi, 

Anda ini shok hebat. Kau kira  bumi ini milikmu, lantas 

kaumerampoknya. Memang ini bikinan Anda. Kerjamu 

menggembur keadaan. Saatnya Anda kembali ke dalam diri, 

tanggalkan semua identitas lain selain kaucuma manusia 

yang tidak punya apa-apa. Kesibukan Anda juga  tak ada apa-

apanya. Semua yang Anda lakukan tidak melebihi apa-apa.” 

“Memang kami harus melakukan apa?” 

  “Anda terlalu sibuk sih. Tapi sampai hari ini Anda belum 
menemukan vaksin  yang mengusir saya dari paru-parumu. 

Di negerimu ini paling banter memproduksi vaksin hoaks.“ 

“Tapi, masih berapa lama Tuan Corona di negeri kami?” 

“Tergantung keadaan. Sepertinya masih lama?” 

“Bangsat! Mengapa Tuan tidak segera pergi?”  

“Anda tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mengusir 

saya.” 

“Kekuatan apa yang harus kami miliki Tuan?” 

“Pertama, Anda jangan bandel. Lanjutkan perjalanan menuju 
rumahmu dan menuju dirimu. Tinggalkan semua rumah 
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ibadah karena itu rumah ibadah  yang paling megah ada di 

hati, di pikiran, dan perbuatanmu. Rumahmu juga adalah 

rumah ibadah. Ibadah di rumah menjadi urusan pribadimu. 

Bukan ibadah di luar yang lebih banyak pose daripada 

mereguk oase iman di sana. Kedua, saat ini paling indah 

untuk menyingkir belati di hati dan tumbuhkan melati di 

antara kalian. Bangunlah  solidaritas untuk melawan saya.”   

“Tuan corona, kami hanya dapat memberikan saputangan 
dari kafan ini, tanda tak ada lagi yang tersisa dari perjuangan 

kami, selain berkabung. Terimalah ini sebagai bukti bahwa 

Anda tidak hanya menusuk lambung hingga paru-paru, lalu 

mencekik pernapasan,  tetapi masuk sampai pembulu 

kesadaran kami.” 

Ketika Anda menyerahkan saputangan kafan itu kepada Tuan 

Corona, diam-diam saya menghilang dari sisi kanan rumah 

Anda. Minimal,  saya mendapatkan  beberapa pesan hasil 

pertengkaran Anda dan Tuan Corona. Pertama, virus hoaks jauh 

lebih masif menciptakan kepanikan. Keadaan sekarang begitu 

sulit membedakan antara berita dengan berita-beritaan. Media 

sosial selalu mengambil posisi sebagai pihak ketiga yang 

menggemburkan keadaan, sekaligus mereguk keuntungan 

berlipat ganda. Tambahan pula, pejabat pemerintah yang 

gengsian  menggunakan istilah asing seperti lockdown, social 

distancing dan istilah asing lainnya. Rakyat mengira istilah-istilah 

ini sejenis virus yang menyebar bersamaan dengan virus 

corona. 
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Kedua, momen ini adalah petaka kemanusiaan yang sangat 

boleh jadi mengubah peradaban dan mereken-reken libido  

kemanusiaan yang kadang menenteng identitas murahan. 

Sebut saja contoh, Israel melacikan proposal  yang telah 

disetujui oleh Donald Trump untuk mencaplok  wilayah Tepi 

Barat. Presiden Israel Reuven Rivlin berbicara langsung dengan 

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berkaitan kerja 

sama menghalau  Covid-19. Suatu keadaan yang tak pernah 

terjadi sebelumnya.  Israel memasukkan ambulans ke Tepi 

Barat (Palestina). Mereka melakukan lokakarya mendidik 

kepada staf rumah sakit Palestina, terutama tentang praktik 

karantina terbaik, dan menyediakan alat uji virus kepada staf 

medis Palestina. Sementara yang bekerja  di rumah sakit Israel 

banyak dokter berwarga negara Palestina. Corona menyatukan 

mereka untuk melihat manusia (baca, https://sumeks.co/virus-

corona-bikin-israel-dan-palestina-bersatu-saling-bantu/). 

Demikian halnya, Amerika Serikat (AS) yang selama ini 

mengutuk  China karena ekspansi perdagangan yang 

melampaui lumbung-lumbungnya. AS yang berlagak Herodes 

itu, tak berdaya di hadapan corona. Wabah  Corona telah 

menggunting permusuhan itu. Sejumlah  82 juta penduduk AS 

positif corona menjadi petaka kemanusiaan terbesar di negara 

super power itu. AS limbung, mulai merendah, lalu  membuka 

jendela ke Timur.  Menlu AS  Mike Pompeo menyatakan 

kesediaan Washington untuk bekerja sama dengan Beijing. 

Kata Pompeo, “Ini merupakan pandemi global; ini sesuatu di 
mana AS ingin bekerja sama dengan setiap negara, termasuk 

China, untuk mencari jalan bagaimana mengatasinya dan 

https://sumeks.co/virus-corona-bikin-israel-dan-palestina-bersatu-saling-bantu/
https://sumeks.co/virus-corona-bikin-israel-dan-palestina-bersatu-saling-bantu/
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mempertahankan nyawa sebanyak mungkin orang, sebanyak 

mungkin orang sehat, dan kemudian memulihkan ekonomi kita 

yang telah dihancurkan oleh ‘virus Wuhan’ ini.” 
(https://www.voaindonesia.com/a/as-siap-kerjasama-dengan-

china-untuk-lawan-virus-corona/5347321.html). 

Corona pula yang memadamkan api dalam sekam  kebencian 

Indonesia terhadap China. Sekelompok masyarakat Indonesia 

anti China, bahkan Presiden Joko Widodo sering  dituduh antek 

China. China dibenci, terutama karena dua hal. Pertama, China 

yang mengendalikan “piring nasi” (menguasai perekonomian 
Indonesia), dan kedua, China adalah bangsa kafir.  Tapi si kafir 

sudah menyumbangkan 40 ton alat kesehatan ke negeri fakir 

ini. Keadaan kian memburuk, pemerintah puyeng (pusing). Tak 

tahan lagi, Presiden Joko Widodo menelpon   Presiden China Xi 

Jinping. Inti pembicaraan ialah kerja sama kemanusiaan untuk 

mengatasi petaka corona.  Xi Jinping menyatakan siap 

mendukung dan membantu Indonesia dalam 

mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 saat ini. "Virus tidak 

mengenal batas dan merupakan musuh bersama umat 

manusia," ujar Presiden Jokowi, seraya menekankan bahwa 

Indonesia sangat menentang tindakan stigmatisasi dan siap 

bekerja sama dengan China untuk memperkuat solidaritas dan 

kerja sama internasional."Indonesia berharap dapat bekerja 

dengan China untuk memperdalam kerja sama dan mendorong 

pengembangan hubungan bilateral kedua negara," imbuh 

Jokowi. (Liputan6.com 03 Apr 2020, 11:41 WIB).  

Wabah tidak memandang harta, takhta, agama, golongan, suku, 

negara. Toh, kita hanya manusia, kekuatan kita adalah ketika 

https://www.voaindonesia.com/a/as-siap-kerjasama-dengan-china-untuk-lawan-virus-corona/5347321.html
https://www.voaindonesia.com/a/as-siap-kerjasama-dengan-china-untuk-lawan-virus-corona/5347321.html
https://www.liputan6.com/global/read/4177090/telepon-jokowi-xi-jinping-pastikan-china-menang-lawan-virus-corona
https://www.liputan6.com/me/liputan.enam


  

15 

melihat sesama sebagai  manusia dan melakukan sesuatu 

untuknya. Corona melumpuhkan semua libido kemanusiaan 

dan egoisme yang  merasa paling berkuasa di bumi yang bukan 

miliknya ini. Kita mungkin hanya berkata seperti puisi di bawah 

ini. 

Hanya  saputangan dari kafan yang kumiliki  
Menghapus darah pada ujung tombak takdir 
Terbukalah tabir,  aku tak punya apa-apa  
Saputangan kafan menghapus belati di   hati 
Dari doa sebentuk cari muka paling klasik 
Hari-hari ini bulanbercahaya darah dikepung tangisan 
Kamboja kuburan berbunga duka 
Suara piano di ruang rutin ditelan pusara  
Jalan pulang ke rumah lebih jauh daripada ke kuburan 
Dan  atas bukit, gereja kecil tergelincir oleh  air mata 
Corona mungkin suara  semesta  
yang sedang  mengukur jarak antara dia dan kita (emer). 
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Kamis, 9 April  lalu, masyarakat Nusa Tenggara Timur 

digemparkan oleh testimoni (pengakuan) Elyas  Asamau atau 

disapa El Asamau, Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Alor yang 

positif corona. Dia pun diklaim oleh dokter yang memeriksanya 

sebagai orang NTT pertama teridap virus yang mendunia  dan 

telah melumat puluhan ribu nyawa di dunia. Video yang 

berdurasi lebih kurang  17 menit itu menggenangi semua jenis 

media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-

lain. Tanggapan dan komentar datang membanjiri selokan 

media sosial. Tak pelak, selama tiga hari saja video itu 

mewabah  mencapai 6000 orang yang mengaksesnya. 

Kesaksian El sekaligus mengubah status NTT dari zona hijau 

(belum terpapar virus corona) ke zona merah (daerah pandemi 

corona).   

Tentu, Anda telah menonton dan menyimak testimoni El 

Asamau. Anda pun telah memetik beberapa pesan penting  dari 
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testimoni itu. Mungkin juga Anda membagikan video testimoni 

itu kepada handaitolan  yang dekat maupun yang jauh. 

Barangkali,  itulah salah satu ikhtiar  paling pragmatis dari 

testimoni El Asamau, biar kita berjaga-jaga dan saling 

mengingatkan  satu dengan yang lain. Karena,  corona tidak 

hanya masalah medis, tetapi juga masalah sosial dan budaya 

(perilaku, pandangan terhadap  sakit, atau pandangan terhadap  

hidup dan mati). 

Saya berusaha menyimak  kesaksian melalui dua hal. Pertama, 

melalui kalimat-kalimat yang diucapkan El Asamau (pesan 

verbal). Kedua, menyimak pesan melalui ekspresi atau gesture 

selama El berbicara, termasuk konteks atau minimal lokasi di 

mana ia berbicara (pesan nonverbal). Jika bagian pertama, 

berusaha menangkap pesan semata dari apa yang 

diucapkannya, maka yang  kedua, berusaha menangkap pesan 

dari cara ia berbicara (tatapan, dan keseluruhan ekspresi 

wajahnya).  Sebab, ketika seseorang atau Anda sedang 

berkomunikasi  dengan siapa saja secara langsung atau melalui 

media video seperti ini, maka sesungguhnya Anda sedang 

menyerahkan diri kepada orang untuk ditafsir baik isi pesan 

yang dikemas dalam bahasa maupun yang disampaikan secara 

spontan dan kontan melalui bahasa tubuh. Dalam konteks itu, 

status Anda adalah sebuah teks (bacaan) di depan orang lain 

yang terus-menerus ditafsirkan oleh mitra bicara Anda. Kadang 

pesan yang diucapkan secara nonverbal jauh lebih menginap 

lama dalam ingatan kita. Bahkan jauh lebih jujur daripada yang 

diucapkan melalui kata-kata. Namun, sebuah  teks, terikat pada 

konteksnya. Konteks adalah situasi fisik, psikologis, dan sosial 
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tempat tercipta atau munculnya sebuah teks (lihat Danesi, 

2010). Konteks itulah yang menuntun kita untuk memberikan 

makna pada teks. 

Jika menyimak dari  urutan pentingnya pesan yang disampaikan 

El Asamau melalui bahasa, maka  minimal didapatkan pertama, 

pandemi corona sudah tiba di Nusa Tenggara Timur. Dan dialah 

buktinya. Kesaksiannya mengindikasikan bahwa lidah maut 

corona sudah menjulur hingga NTT. Entah nyawa siapa yang 

bakal direnggutnya. Kedua,  El Asamau mewanti untuk 

mewaspadai virus corona yang datang dingin dan sunyi itu, 

tetapi sangar dan ganas memangsai manusia. El Asamau 

mengingatkan kita untuk mematuhi protokol atau aturan 

pemerintah seperti  menjaga jarak, menggunakan  masker bila 

bepergian, hindari pertemuan-pertemuan apapun yang 

melibatkan banyak orang, mencuci tangan  dan seterusnya. El 

cukup tahu, masyarakat NTT yang begitu perlente, cuek, dan 

jutek dengan instruksi pemerintah. Ketiga, ia menyampaikan 

pesan atas kinerja pihak medis (bidan, dokter) yang begitu 

ramah, laten,  dan profesional merawatnya.  Artinya, jika Anda ke 

rumah sakit W.Z. Johanes janganlah ragu, akan dilayani dengan 

baik dan ditangani profesional.  

Tak kalah pentingnya adalah  kronologi perjalanan El dari 

Jakarta hingga Kupang. Tanggal 18 Maret El Asamau berangkat 

dari Jakarta menuju Bali untuk menjenguk saudaranya yang 

berada di sana. Tanggal 22 Maret ia berangkat ke Kupang. 

Namun, tak ada keterangan dari El Asamau, apakah di bandara 

El Tari (Kupang) dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 

dirinya dan seluruh penumpang? Jika sampai tanggal 22 Maret 
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belum ada pemeriksaan di Bandara, maka benarkah hanya El 

Asamau yang mengidap corona?  

Tiba tanggal 22 Maret di Kupang, El Asamau atas  kesadaran 

mengisolasikan diri dalam kamar. Sekitar tanggal 25 atau 26 ia 

mendapat kabar teman yang melakukan kegiatan bersama di 

Jakarta terinfeksi virus corona. Berdasarkan  informasi itu, El 

Asamau lagi-lagi dengan kesadaran sendiri pergi ke rumah sakit 

W.Z. Johanes untuk diperiksa. Pihak rumah sakit menjanjikan El 

pada tanggal 4 April 2020 akan disampaikan hasilnya. Namun, 

sampai tanggal  4 April belum terkonfirmasi dari pihak rumah 

sakit.  Ia beranggapan tidak terinfeksi corona. Karena itu, 

tanggal 5 April ia keluar dari karantina. Tanggal 9 disampaikan 

hasil pemeriksaan dari rumah sakit bahwa El Asamau positif 

corona, dan dokter yang menanganinya menyampaikan bahwa 

dialah pasien corona pertama di Nusa Tenggara Timur.  

Pesan penting dari kronologi ini bahwa El Asamau atas inisiatif 

sendiri ke  rumah sakit W.Z. Johanes untuk diperiksa. 

Seandainya El tidak melaporkan diri ke rumah sakit, besar 

kemungkinan belum ada orang NTT yang  terinfeksi corona. 

Pertanyaan menyusul,  seberapa banyak masyarakat kita yang 

mengetahui gejala corona dan  mempunyai kesadaran seperti El 

Asamau?  Jika demikian, benarkah Asamau pasien corona 

pertama di NTT? Ini cuma pertanyaan tersisah dari kesaksian El 

Asamau.  

Sehubungan dengan pertanyaan yang tersisah tadi, maka saya 

mencoba membaca ekspresi El Asamau saat memberikan 

testimoni. El memulai komentarnya dengan senyum, santai, 



  

21 

tiada merasa terbeban dengan statusnya sebagai orang yang 

terinfeksi corona. Keadaan demikian,  mengindikasikan bahwa 

testimoni itu  direncanakan oleh Asamau sendiri. Pesan ini 

diperkuat pula oleh  pergerakan matanya begitu stabil 

memandang kamera yang merekamnya, tidak didamping oleh 

siapapun. Seluruh ekspresinya mendukung apa yang 

diucapkannya.  

Berikutnya,  testimoni El  dilangsungkan di tepi tempat tidur 

(seperti di rumah sakit). Terlihat kain sprei berwarna putih, dan 

tiang tempat tidur dari besi sebagaimana lazimnya tempat tidur 

di rumah sakit. Inilah konteks yang membimbing kita untuk 

menyimak pesan nonverbal El Asamau.  Makna yang hendak 

disampaikan kepada  kita ialah  penetapan El sebagai pengidap 

corona  adalah prestasi bidan atau dokter di rumah sakit umum 

W.Z. Johanes. Konteks ini sangat relevan dengan pernyataan 

dokter bahwa ia merupakan pasien pertama.  Dikesankan, 

testimoni didukung oleh pihak  rumah sakit sebagai  shokterapi 

buat masyarakat NTT yang masabodoh dengan virus corona.  

Akan tetapi,  ada semacam kontradiksi dalam pernyataan El 

Asamau. Misalnya, pada awal kesaksiannya, El menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada pihak medis di RS W.Z. Johanes 

sambil memuji kinerja pihak medis (bidan, perawat dan dokter) 

yang begitu  intens merawatnya, ramah, dan profesional. 

Namun, pada bagian pertengahan kesaksiannya,  El malahan  

menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak medis yang 

begitu lama mengumumkan hasil pemeriksaannya. Bahkan, ia 

sempat limbung dan mengira negatif corona,  sehingga pada 

tanggal 5 April keluar dari karantina di rumahnya. kompromi 
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dengan pihak rumah sakit? Jika testimoni diinisiasi oleh pihak  

rumah sakit, semisal  sebagai shokterapi bagi masyarakat NTT 

yang sering ugalan dan judes  dengan instruksi pemerintah, 

maka hemat saya, inilah salah satu cara positif  yang paling 

efektif  yang dilakukan pemerintah dan El Asamau untuk 

masyarakat kita yang mempunyai watak Rasul Thomas dalam 

dirinya. Artinya, ia hanya mempercayai sesuatu  apabila 

mengalaminya.  Wabah watak Rasul Thomas dalam masyarakat 

kita menjadi problematika yang selalu menunggu kejadian. 

Namun, hasil penyimakan saya, terutama dari cara dia 

berbicara, tempat dia berbicara, dan tidak didampingi oleh 

siapapun,  mengindikasikan bahwa testimoni ini merupakan 

motivasi pribadi. Jika demikian, terimalah pesan Pak El Asamau 

sebagai  kehendak mulia darinya  yang berusaha mewanti 

masyarakat NTT tentang bahaya  virus corona. Tentu, El  tidak 

berkehendak untuk menjadi selebriti corona. Sebab, video itu 

begitu mewabah, dan ingin mendekap sesuatu dari  peristiwa 

sial seperti ini. Memang, selang beberapa  hari setelah 

testimoni, El berbicara lagi via youtube yang juga tidak kalah 

viralnya. Ia menjelaskan riuhrendahnya tanggapan netizen 

terhadap testimoni dan tampilan statusnya di media sosial. 

Orang boleh saja  berspekulasi  bahwa Anda seorang  Youtuber.  

Cukuplah berbicara yang menghabiskan waktu istirahat Anda. 

Sebaiknya, Pak El  kembali ke kamar isolasi  sambil 

mendengarkan lagu Storms Never Last atau Che Sara, biar 

lekas sembuh dan kembali bergabung bersama keluarga 

tercinta yang pengab rindu kepadamu. 
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Website resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 

[https://www.covid19.go.id/] merilis per 22 April 2020, jumlah 

kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia telah 

menembus angka 7.418 dinyatakan positif, 914 kasus 

dinyatakan sembuh dan 635 jiwa diantaranya dinyatakan 

meninggal. Pandemi global Covid-19 telah meliputi 213 

negara/kawasan dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 

2.471.136 dan kematian mencapai 169.006 jiwa [WHO Data 

Last update: 22 April 2020, 08:00 GMT+8], seakan tidak 

mentolerir momentum 22 April sebagai Hari Bumi.  

Perbincangan publik yang bertebaran didunia maya masih 

didonimasi oleh topic Covid-19, demikian pula disudut pendopo 

rumah megah milik si miliarder hingga lapak tanah milik si 

pengemis jalalan. Hampir dipastikan semua manusia yang 

tengah beranjak sadar kini perlahan diedukasikan tentang virus 

corona, beragam tanggapan miris dan cibiran hingga pujian 

bertebaran dimedia publik seakan mengekspresikan 

https://www.covid19.go.id/
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kecemasan atau mungkin harapan. Pemerintah terus didera 

cepat, tangkas dan tangkap mengatasi masalah ini sehingga 

penghuni bumi-pun harus dikekang kebebasannya untuk 

menetralisir kembali keseimbangan ekologis yang tengah 

terganggu stabilitasnya. 

Berbagai ahli dicurahkan isi kepalanya untuk berpikir 

mengatasinya, pemerintah dengan segala daya dan kuasanya 

menggerakkan semua lini elemen bangsa untuk bersatu padu 

dalam prosuder terstandar agar virus ini segera berlalu. 

Pertanyaannya, apakah yang diperoleh setelah berlalunya virus 

ini? Adakah unsur nilai kebaharuan dari tradisi berkehidupan 

dengan menggeser sedikit kebiasaan kita yang pasrah pada 

nestapa kebencanaan lantas berharap kapan datangnya bala 

bantuan untuk berbenah dengan kemajuan peradaban.  

Konteks covid-19 sebagai bencana kesehatan lingkungan 

seyogyanya memicu manusia terus berkembang melakukan 

penetrasi dan inovasi, baik teknologinya hingga kebijakan dan 

teknis operasionalnya, bukan malah terpaku dikungkung 

ketidak-pastian hingga membunuh semangat optimisme untuk 

terus berkembang. Kasali (2019) mengutip semangat optimism 

Peter Theil “every time we create something new, we go from 

zero to one” sehingga biarlah virus corona berlalu menapaki 
waktu sementara kita terus melangkah dari nol ke satu. 

Hari-hari ini, setiap senja menyambut malam, kita selalu 

disibukkan dengan deretan angka berapa jumlah Orang Dalam 

Pemantauan [ODP], Pasien Dalam Pemantauan [PDP], jumlah 

kematian, serta jumlah-jumlah lainnya yang terkonfirmasi. 
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Antara fakta dan data sudah sulit dipilah, antara benar atau 

salah sudah saling menindih hingga publik pun lelah dalam 

kepanikan karena yang bertebar hanyalah ancaman hoax yang 

bahkan lebih sadis menghantui dibanding wujud asli virus itu 

sendiri. Beberapa kepala daerah cenderung gegabah meraba si 

virus dengan kebutaan teknologi lalu segera bertindak bak 

pahlawan mengintruksikan berbagai kebijakan lokal; si A 

suspect, si B positif, dan si C harus dikarantina. Kekejab status 

FB dan IG melejit lebih cepat merasuki alam berpikir publik 

sementara si virus masih asik memilih inang yang akan divirusi 

selanjutnya. Sementara diseberang, tentang si Covid-19 sedang 

dijadikan komoditas politik, saling selang dan menjegal 

kebijakan agar nampak juwama dimata konstituent padahal 

masyarakat tak tahu mana yang jujur tentang corona. 

Para ahli terkait telah memberikan warning tentang ancaman 

virus corona, Soewarno [http://news.unair.ac.id, 2020] yang 

merupakan Guru Besar Virologi dan Imunologi FKH UNAIR 

menjelaskan bahwa virus korona jenis baru atau Novel Corona 

Virus (2019-ncov) yang sekarang sedang berkembang, bukan 

merupakan sebuah hal baru, melainkan hasil dari mutasi, 

serupa dengan korona yang menjadi penyebab SARS-Cov dan 

MERS-Cov. Virus Corona terbagi menjadi empat jenis genus, 

yakni [1] alpha coronavirus dan [2] beta corona virus yang sering 

menyerang manusia dan tergolong paling berbahaya, [3] 

gamma coronavirus dan delta coronavirus yang menyerang 

hewan. 

Berdasarkan jenisnya, virus korona yang menulari manusia 

adalah HCoV-229E (alpha coronavirus), HCoV-NL63 (alpha 

http://news.unair.ac.id/
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coronavirus), HCoV-OC43 (beta coronavirus), serta HCoV-

HKU1 (beta coronavirus), sementara tiga lainnya merupakan 

genus beta [terkategori zoonosis] yang bisa menginfeksi hewan 

sekaligus manusia pasca berevolusi dalam bentuk baru, yakni 

SARS-Cov, MERS-Cov, dan 2019-ncov atau Covid-19 [Soewarno, 

2020]. 

Guru besar Virologi dan Imunologi lainnya [Prof. Dr. Fedik Abdul 

Rantam, 2020] juga menjelaskan bahwa ketiga virus baru 

dimaksud memiliki kesamaan dari segi struktur dan morfologi 

tetapi berbeda secara genetik dan host. Karakteristiknya 

bersifat single-stranded RNA sehingga mudah mengalami 

mutasi karena memiliki protein spike sebagai reseptor yang 

menempel di host. Proses mutasi dan perubahannya 

dipengaruhi oleh lingkungan, host, waktu serta perubahan sifat 

RNA-nya sehingga para ahli virus serta otoritas kesehatan dunia 

[WHO] mengkategorikannya sangat berbahaya dan beresiko 

tinggi. 

Hal dimaksud terkonfirmasi dalam situs resmi WHO 

[https://www.who.int] yang menyajikan perbandingan data per 

6 Maret 2020 terkait keempat virus yang pernah mewabah, 

diantaranya; [1] Virus Corona per 6 Maret 2020 dengan kasus 

terkonfirmasi sebanyak 97.993, kematian talah mencapai 

3.381 jiwa [3,4%] di 87 negara, [2] MARS data 2012-2019 

terkonfirmasi 2.494 kasus dengan kematian 858 jiwa [34,4%] 

di 27 negara, [3] SARS data endemic 2002-2003 terkonfirmasi 

8.098 kasus dengan kematian 774 jiwa [9,6%] di 26 negara, 

dan [4] Ebola data wabah 2014-2016 terkonfirmasi 28.616 

kasus dengan kematian 11.310 jiwa [25%-90%]. Sementara 

https://www.who.int/
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update data WHO per 22 April 2020 dalam tempo yang relatif 

singkat mampu menjangkau 213 kawasan/negara dengan 

sejumlah korban jiwa sebagaimana tersaji diawal, dan bahkan 

impact-nya berimbas pada berbagai sektor kehidupan 

masyarakat dunia termasuk ekonomi mikro maupun makro.  

Otoritas Kesehatan Dunia [WHO] telah menetapkan kondisi 

pandemik dan olehnya kita sepakat bahwa ini adalah bencana 

global namun dalam kemerdekaan berpikir, siapa saja boleh 

menduga ada konspirasi global yang mempercepat pergeseran 

revolusi industri 4.0 dengan membatasi pertemuan fisik dan 

memaksimalkan berbagai kemajuan teknologi informasi. Seiring 

dengan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah, komponen 

usaha dan industi kian terus menyelaraskan strategi untuk tetap 

bertahan hidup dan alhasil bisa terjadi pemutusan hubungan 

kerja. Kelompok fundamentalis agama justru menghakimi covid-

19 sebagai ‘wabah setan’ yang membatasi kenyamanan 
beribadahnya kepada Sang Khalik, terbukti semua aktivitas 

ritual keagamaan yang mengumpulkan banyak orang 

dihentikan, dan bahkan masjid-gereja-pura dan lainnya menjadi 

tempat angker karena tak boleh lagi dikunjungi ummatnya. 

Kondisi demikian hanya ada dalam pilihan disrupted or being 

disruptive [terganggu atau mengganggu] sehingga kesempatan 

inilah pemerintah harus mendorong komponen industri kreatif 

untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam 

proses produksi dan menyajikan kepuasan kepada 

penggunanya. Kelompok millennial yang cukup adaptif dengan 

berbagai perubahan berpadu pada prinsip Rita Gunther 

McGrath [2017] bahwa the ability to learn faster than your 
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competitors may be the only sustainable competitive advantage; 

agar tercipta keunggulan kompetitif yang berkelanjutan namun 

disisi lainnya kebijakan justru membatasi kesempatan untuk 

berinovasi menuju revolusi 4.0. 

Antara Ketaatan Pancasila dan Ketakutan Corona 

Keluh kesah menyesali kehadiran covid-19, bahkan ada yang 

mempertanyakan jantan atau betinakah virus corona itu? Covid-

19 benar-benar mengekang segala otoritas diri untuk 

berekspresi diruang publik, dan olehnya yang paling berdampak 

adalah berbagai jenis usaha perdagangan barang dan jasa yang 

membutuhkan ruang untuk mempertemukan si penjual dan si 

pembeli, termasuk jasa-jasa entertainment. Sisi inilah kaum 

fundamentalis agama mulai sadar bahwa ada hikmahnya Covid-

10 mampu membatasi berbagai aktivitas anti-moralis seperti 

ditutupnya diskotik dan bar beserta berbagai wadah hedonism 

lainnya, artinya hasrat maksiat terbelenggu oleh kejamnya covid. 

Pemerintah dalam berbagai kewaspadaannya merancang pola 

edukatif untuk tetap menjaga kepercayaan publik bahwa 

kekuasaan itu kuat berada meski kerjaannya hanyalah 

mengumumkan berapa ODP dan berapa PDP. Seyogyanya 

pemerintah menyadari bahwa covid-19 telah menggeser 

rencana mereka yang tidak diinginkan dalam berbagai 

dokumen perencanaan pembangunan seperti langkah mitigatif 

berkelanjutan terhadap ancaman mikrobiogeografis sejenis 

virus ini. Alhasil, pemerintah kalang-kabut dan kerja tanpa arah 

target sasaran sembari berharap dukungan partisipatif 
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masyarakat untuk saling menopang mewujudkan nilai-nilai 

kemanusiaan yang adil dan beradab.  

Sekali waktu saya terhentak oleh teriakan peng-akuan sepihak 

yang mengaku lebih Pancasilais, kita sebelum hadirnya 

bencana Covid-19 mengaminkan kesaktian Pancasila tapi 

dalam kondisi terkedesak seperti sekarang justru kita lupa 

saktinya Pancasila sebenarnya bisa menenangkan suasana, 

dan bahkan bisa dijadikan model untuk menuntaskan ancama 

virus lalu beranjak lebih maju dan beradab. Salah satu status 

Facebook [FB] saya sempat menyerukan optimism menjaga 

kedaulatan Negara dalam ancaman virus corona dengan 

menggelorakan semangat Pancasila untuk menghadapi 

pandemic virus corona, yaitu; [1] Yakinlah Tuhan Yang Maha 

Kuasa memberikan cobaan tak melebih batas kemampuan 

hamba-Nya, [2] Jaga jarak sosial tapi jangan lupa tetap 

membantu, menasehati, memotivasi dan saling menguatkan, 

[3] Tetap bersatu dalam satu komando, yakinlah kita dapat 

melalui cobaan ini jika kita tetap bersatu, [4] Dengarkan nasihat 

dan arahan dari yang berkompeten, percayakanlah pada 

Pemerintah tetap berusaha yang terbaik untuk keselamatan 

warganya, dan [5] Jika ingin selamatkan diri, keluarga dan 

lingkungan maka adil dan bijaklah dalam menghadapi cobaan 

ini.  

Kelima point diatas oleh siapa saja dapat mengait-pautkan 

dengan kelima sila Pancasila, asalkan mau dan berkenan maka 

narasi kelima sila mampu di menjangkau sekelimut masalah 

karena kita menerima Pancasila sebagai ajaran kebajikan yang 

sakti membangun bangsa dan peradaban. Lantas kenapa 
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semua lupa bahwa kita butuh Pancasila kala terhimpit 

pandemic Corona? Mungkin kita lakukan tapi entalah. 

Tekologi 4.0 dan Humanisasi 

Berbagai virus lainnya yang sudah pernah melanda dunia, 

tentunya menimbulkan korban moril maupun material dan 

menggeser berbagai pola kehidupan, dan demikian pula 

hadirnya virus corona harus dimaknai sebagai salah satu pintu 

masuk ke era cyber physical system yang cenderung 

memanfaatkan interaksi secara sicer dan digital. Hal 

demikianlah yang mencerminkan revolusi industry 4.0 bahwa 

pekerjaan low skill hingga high skill yang dikerjakan oleh 

manusia hari ini kedepannya pekerjaan low skill akan 

diperankan oleh robot-robot. Konsumen Indonesia mungkin 

perlahan mulai familier dengan sistem pemesanan barang 

menggunakan aplikasi sementara di beberapa Negara, bahkan 

Amazone [aplikasi marketplace] yang sudah menggunakan 

Stone untuk pengiriman pesanan-pesanan dari Amazone 

sehingga bisa saja para driver Gojek yang kini mengantar 

barang kelaknya akan menjadi pengemudi drone. 

Kelaknya dimasa itu, manusia berada pada perannya sebagai 

middle skill dan bahkan berada pada high skill labour, dimana 

manusia kembali pada khittoh penciptaannya sebagai pencipta 

[innovator], bukan sebagai mesin. Olehnya Kisworo [2020] 

menyarankan untuk terus melakukan peningkatan skill, 

termasuk membangun sarana dan prasarana penunjang 

teknologi serta mentaktisi mekanisme teknsi di dalam pasar. 
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Para pengusaha di bidang food and beverage seyogyanya 

memilih alternatif untuk mendapatkan omzet secara online dan 

sebaliknya pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan dengan 

pembayaran digital [virtual account]. Olehnya pasca berlalunya 

virus corona dapat dipastikan bahwa dunia akan mengalami 

perubahan besar dalam berbagai aspek termasuk bisnis 

sehingga harus disiapkan secara matang dalam menghadapi 

krisi pandemic masa depan dari segi digitalisasi proses bisnis, 

merencanakan cash flow yang lebih kuat dan memperkuat 

rantai pasokan. Kedepannya diprediksi akan terjadi perubahan 

pola kebiasaan dan menjadi sebuah fenomena yang 

mendorong munculnya pola kerja baru dengan berpusat pada 

software atau artificial intelligence sebagai dampak dari 

perubahan zaman [Jeremy Limman, 2020]. 

Prof. Sony H. Prianto seorang Peneliti di President University 

[2020] menggambarkan bahwa bisnis online ini 

menggunakan teknologi 4.0 yang memungkinkan penyedia 

barang dan jasa menyampaikan barang dan jasanya kepada 

konsumen melalui penerapan teknologi big data, artifisial 

intelijen dan internet of thing serta teknologi informasi lain yg 

dari gabung dengan teknologi lainnya. Promosi yang tidak harus 

digembar-gemborkan serta tidak perlu menyediakan biaya 

operasional yang tinggi, cara pembayaranpun tidak sebatas 

menggunakan ATM namun menggunakan sistem pembayaran 

cash on delivery, virtual account hingga berbagai pembayaran 

lewat perusahaan fintech. 

Minimal ada 5 [lima] teknologi yang dipakai dalam bisnis online 

seperti teknologi end user rupa aplikasi smartphone Android 
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aplikasi smartphone IOS; teknologi database seperti cloud 

computing dan smartphone storage; application programming 

interface seperti Google map, Google place; payment; customer 

service seperti sosial media website dan call center. Bahkan 

kedepan, untuk membantu dokter dan perawat menganalisa 

penyakit, memberkan pengobatan dan merawat pasien virus 

[sejenis corona lainnya kedepan] dapat memanfaatkan 

teknologi artificial intelligence, serta teknologi virtual reality dan 

augmented reality terkait dengan jenis penyakit dan bagaimana 

mencegah dan mengobati nya. 

Berbagai sektor urusan secara perlahan mulai peka terhadap 

teknologi, demikian juga industry manufaktor menggunakan 

teknologi robotic sebagaimana telah diterapkan diberbagai 

industry besar. Bahkan Prof. Prianto juga menawarkan 

kedepannya industry logistic bisa mengembangkan smart 

warehouse yang menggabungkan teknologi automatic guide 

vehicle [AGV] dengan artifisial intelijen yang digabungkan 

dengan teknologi informasi lainnya dengan memperhatikan 

komponen penting dalam sistem logistik tersebut yaitu platform, 

e-marketplace, early warning system, smart warehouse dan 

computer vision. Semua bisa terkoneksi menjadi satu kesatuan 

logistik daerah dan nasional sehingga barang masuk dan keluar 

bisa terdeteksi secara lebih akurat dan realtime. Harga, jumlah, 

jenis dan spec barangnya bisa diketahui secara real-time, serta 

aliran barang bisa juga dipantau secara real time dari mana dan 

mau ke mana serta jenis dan jumlahhya berapa. 

Terkait apapun kemajuan teknologi informasi dimaksud, 

semuanya mengarah pada visi masa depan sehingga apapun 
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resikonya kebijakan harus lebih fleksibel dalam menghadapi 

kemajuan sebagai langkah awal mempersiapkan datangnya 

perubahan. Malcolm X [2003] berpesan bahwa, the future 

belongs to those who prepare for it today, sehingga apapun 

pilihan harus ada skenario yang tidak kaku dalam memahami 

dan mengimplementasikan kebijakan. Mewabahnya berbagai 

virus selayaknya telah diproyeksikan sebelumnya karena telah 

terganggu habitat asal-nya oleh aktivitas pembangunan dan 

berbagai perubahan pola kehidupan, jika ketidakmampuan 

memprediksi dan bagaimana antisipasi penanggulangannya 

terjadi hari ini adalah bagian dari kegagalan proses peradaban 

sebelumnya yang tidak mampu dilakukan manusia sebagai 

innovator [the best way to predict your future is to create it ; 

Abrahan Lincoln]. 

Sampah virtual yang tidak teredukasi bernama hoax justru 

semakin menghujam rasa optimisme publik untuk tetap 

berharap virus segera berlalu dan jangan pernah datang lagi, 

tapi dengan segala kemungkinannya saya justru menduka 

kedepannya virus sejenis akan kembali menemui manusia 

dengan berbagai pola dan cara yang berbeda. Covid-19 kini 

dengan pola penyebaran relatif lebih mudah dan cepat melalui 

berbagai bentuk inang perantara justru bermuara pada satu 

simpulan bahwa ‘sesama manusia tidak boleh saling 

berdekatan secara fisik’ sehingga menjaga jarak fisik antar 
manusia adalah salah satu cara ampung untuk memutuskan 

mata rantai persebarannya. Covid-19 berpesan bahwa ‘jangan 
ada lagi interaksi fisik antar manusia dan mulai menggunakan 
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perantara teknologi informasi’ untuk memindahkan nilai 
terhadap barang dan jasa [Sudarto, 2020].  

Kita boleh saja berasumsi bahwa Covid-19 adalah konspirasi 

antar faham dan system tatanan ekonomi dunia, antar kapitalis 

vs sosialis yang mengakibatkan dehumanisasi dan 

ketimpangan sosial. Antar kelompok konservatif vs konstruktif 

saling menjaga dan memaksa ketahanan nilai budayanya tapi 

nyatanya perkembangan peradaban jauh kedepan kini lagi 

dirancang, bahkan lebih mendasar pada pergeseran nilai-nilai 

yang selama ini tidak kita sadari, kedepannya akan berubah 

mengikuti tuntutan peradaban. Olehnya, hadirnya Covid-19 

sepatutnya dihikmati sebagai berkah untuk berubah menggeser 

kebiasaan yang tidak relevan menjadi adaptif terhadap tuntutan 

kemajuan. Semoga… 

Tulisan ini sebagiannya pernah dimuat pada http://genial.id/ dan https://gontt.com/ 

  

http://genial.id/
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Menulis topik ini sungguh berat bagi saya yang latar belakang 

sosial ekonomi pertanian namun setelah menceburkan 

kegemaran ke dalam bejana geografi dalam aspek lingkungan 

maka rasanya meski sedikit kita perlu berbagi. Saya 

memulainya dengan kutipan lirik lagu Berita Kepada Kawan 

karya Ebiet G. Ade, bahwa; “Mungkin Tuhan mulai bosan 

melihat tingkah kita, Yang selalu salah dan bangga dengan 

dosa-dosa, Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, 

Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang”.  

Kita tidak sedang membedah syair lagu itu, cukup sebagai 

bahan renungan saja dalam memulai topik diatas. Otoritas 

kesehatan dunia [WHO] mentapkan Covid-19 sebagai pandemic 

pada tanggal 11 Maret 2020 yang artinya penyakit ini telah 

melewati fase wabah dan epidemik seperti virus-virus lain 

sebelumnya. Husaini dan Marlinae [Manajemen Kesehatan 

Lingkungan, 2018] menggambarkan tahap menuju pandemi 

didahului dengan penentuan setiap tahap berdasarkan sebaran 
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kasus secara geografis, bukan jumlah atau tingkat keparahan. 

Status wabah terpantau dari jumlah kasus penyakit secara 

signifikan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, lalu 

masuk ke status epidemic yaitu penyebaran wabah mencapai 

wilayah geografis lebih luas, kemudian penyebaran epidemic 

sampai ke negara-negara lain melalui penularan local dan 

timbulan wabah di negara terkait [Daryanto dan Mundiatun, 

2015]. 

Indografik dalam https://katadata.co.id/ menyajikan data 

beberapa gambar berikut yang menceritakan bahwa pada fase 

wabah; jumlah kasus pneumonia di antara konsumen pasa di 

Wuhan-Tiongkok naik drastic pada awal Januari 2020, dimana 

pneumonia dimaksud disebabkan oleh virus corona yang 

selanjutnya ditetapkan sebagai wabah [gambar 1]. Selanjutnya 

virus corona menyebar dan meninfeksi penduduk di luar 

Wuhan, bahkan seluruh wilayah Tiongkok sehingga terkategori 

epidemic [gambar 2], dan berkembang menjadi pandemic kala 

Itali, Iran dan Korea Selatan memiliki kasus sejenis terbanyak 

setelah Tiongkok pada pertengahan Pebruari 2020 [Gambar 3]. 

 

Sajian data perkembangan persebaran Covid-19 secara detail 

dan update dapat diakses melalui berbagai situs resmi; [1] 

https://www.who.int/indonesia, [2] https://covid19.go.id/, atau 

[3] https://www.bbc.com/ dalam bentuk grafis maupun lainnya, 

https://katadata.co.id/
https://www.who.int/indonesia
https://covid19.go.id/
https://www.bbc.com/
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termasuk yang tersaji dalam gambar 4 terkait persebaran Covid-

19 di Indonesia maupun skala dunia pada gambar 5 berikut. 

Tulisan ini tidak sekedar menyajikan informasi dimaksud tapi 

lebih dari itu, mendiskusikan aspek geografis dalam pandemic 

Covid-19. 
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Sajian beberapa gambar diatas hanyalah sekedar menambah 

informasi dalam diskusi topik ini, terpenting adalah bagaimana 

tinjauan aspek geografi dalam kasus virus corona [sebagai 

contoh kasus] yang kelaknya mungkin saja ada kasus sejenis 

menyusul dikemudian hari seiring perkembangan dinamika 

lingkungan global. 

Daldjoeni [1991] menjelaskan bahwa aspek kajian 

geografi terikat oleh objek material geografi yang pada 

hakikatnya terkait dengan aspek-aspek keruangan permukaan 

bumi (geosfer) dan faktor-faktor geografis yang meliputi 

lingkungan alam dan kehidupan manusia. Terkait filsafat sains 

geografi, Harvey [1986] dalam chapter I berjudul Philodophy and 

Methodology in Geography menjelaskan esensi dasar sains 

geografi adalah mempelajari fenomena geografi [metodologi/ 

objek formal] dan apa yang dipelajari didalamnya [objek 

material]. Lingkupan materinya bahkan oleh Iain Hay [2000] 

memperlebar objek kajian hingga mencakupi kelompok; [1] 

geografi fisik, [2] geografi sosial dan [3] geografi teknik, yang 

semuanya mengamati fenomena geosfer [litosfer, atmosfer, 

biosfer, antroposfer dan hidrosfer]. Hal demikian sehingga bagi 

para geograf dalam kluster terbatas dapat mengklaim geografi 

sebagai mother of saince.  

Bahasan selanjutnya tidak untuk mendeskripsikan detail soal 

seluruh aspek dimaksud tapi hal menarik dalam kasus Covid-19 

ini adalah perihal; stabilitas ekosistem, evolusi dan persebaran 

makhluk hidup, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, 

dan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. 

Terkait bahasan dimaksud tentunya akan lebih menarik 
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memperhatikan buku serial kajian geografi terhadap Virus 

Corona [edisi khusus covid-19], Maret 2020 yang diterbitkan 

oleh Lembaga Geografi [Ga-Geo]. Termasuk Susanto dkk [2020] 

dalam buku dimaksud yang mengaitkan pengaruh faktor 

geografi dalam penyebaran Covid-19, khususnya terkait 

komponen meteorology dan klimatologinya. 

Sebelum penulis jauh membeberkan hasil penelitian Sajadi dkk 

[2020] yang menggambarkan temperatur global pada periode 

Januari-Februari 2020, sebaiknya sebagai renungan bersama 

kita dalami soal paradigm lingkungan yang dijelaskan oleh Keraf 

[2010] yang membagi tiga mazhab para ahli dalam perspektif 

etika lingkungan, yaitu; [1] antroposentrisme; mengedepankan 

aspek kepentingan manusia dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, [2] biosentrisme; menonjolkan 

kepentingan makhluk hidup secara keseluruhan termasuk flora 

dan fauna secara seimbang, dan [3] ekosentrisme; 

memperhatikan kepentingan pembangunan oleh manusia 

dengan pelestarian lingkungan ekologisnya. 

Para ahli dalam berbagai kajiannya mengidentifikasi bahwa 

muasal covid-19 bersumber dari hewan liar sejenis kelelawar 

yang dikonsumsi manusia sehingga berpindah inang virusnya ke 

manusia. Demikian pula berbagai virus lainnya yang dikemukan 

oleh ahli virology dan imunologi [Fedik A. Ranam, 2020] bahwa 

umumnya berbagai virus bersumber dari hewan dan tumbuhan 

liar. Pertanyaannya, mengapa bisa berpindah ke manusia? 

Musababnya adalah kenyamanan relung hidupnya terganggu 

oleh aktivitas manusia sehingga komponen virus dimaksud 

berpindah inang ke manusia. Hal demikian senada dengan 
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klaim Zoer’aini [2010] bahwa setiap komponen hidup maupun 
mati mengisi ruang kehidupannya dalam kondisi stabil namun 

akibat pembangunan oleh manusia dan mutasi alami maka 

dapat saja terjadi pergeseran ekologi sehingga menimbulkan 

anstability dalam kelangsungan ekologis. Meskipun masih 

diperdebatkan keberadaan virus sebagai makhluk hidup 

maupun komponen yang mati, yang pasti bahwa virus corona 

[termasuk covid-19] kini telah berpindah inang dari kelelawar ke 

manusia, dan itu merupakan mutasi alami dimana virus 

membutuhkan stabilitas dalam mempertahankan eksistensinya 

sehingga akan memilih kenyamanan pada inang barunya. 

Artinya, paradigm antroposentris masih mendominasi dalam 

paradigm pembangunan sehingga menjadi tidak ramah 

lingkungan. 

Terkait pola sebarannya, Fatchat [2013] yang membahas soal 

biogeografi penyebab persebaran tumbuhan dan hewan adalah 

karena tekanan populasi, persaingan dan perubahan habitat. 

Media perantara dalam persebarannya adalah udara dan air 

serta hambatan yang mempengaruhi persebaran adalah 

kondisi iklim, keadaan tanah, kondisi geograis dan faktor biotik. 

National Geograf [https://nationalgeographic.grid.id/] juga 

memaparkan faktor pemicu penyebaran flora-fauna adalah; [1] 

faktor klimatik; suhu, sinar matahari, kelembaban udara, curah 

hujan dan angin, [2] faktor edafik; keasaman tanah, kandungan 

air tanah, struktur tanah dan kandungan udara dalam tanah, [3] 

faktor fisiografi/topografi; kemiringan tempat dan ketinggian 

tempat, dan [4] faktor biotik; peran manusia, peran hewan, dan 

peran tumbuhan.  

https://nationalgeographic.grid.id/
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Berdasarkan penjelasan dimaksud, meskipun masih ada 

perdebatan terkait keberadaan virus sebagai makhluk hidup 

maupun benda mati namun patut diterima bahwa dalam proses 

mutasi dan evolusinya, berbagai aspek dimaksud turut serta 

mempengaruhi persebarannya. Terlebih karakteristik struktur 

morfologi secara genetic dan host serta bersifat single-stranded 

RNA [mudah mengalami mutasi karena memiliki protein spike 

sebagai reseptor yang menempel di host] khususnya manusia 

yang cenderung tinggi mobilitasnya maka wajar jika 

persebarannya kian lebih cepat dari yang dibayangkan Fedik, 

2020]. 

Hasil pantauan temperatur global oleh Sajadi, dkk [2020] 

menunjukan bahwa pada bulan Januari 2020 saat Wuhan dan 

wilayah lainnya terdampak Covid-19 pada bulan Februari 2020, 

terbukti rata-rata temperature udara waktu itu berkisar antara 5-

110C dengan kelembaban udara antara 47-79%. Penelitian 

dimaksud mengklaim bahwa tidak ada satu kota pun yang 

mempunya temperatur di bawah 00C terjangkit virus dimaksud. 

Uji laboratorium juga dilakukan [Sajadi dkk, 2020] terbukti 

bahwa pada temperatur rata-rata sebesar 40C dan kelembaban 

udara 20-80%, virus corona dapat bertahan hidup dengan baik 

[survive] sama seperti yang terjadi pada SARS-Cov, Mers-Cov 

dan jenis virus influenza lainnya. Terkecuali kondisi suatu 

wilayah bertemperatur di bawah 00C maka virus demikian tidak 

bertahan hidup namun kondisi perubahan iklim global sering 

mengalami perubahan sehingga kemungkinan terjadi 

penyimpangan dapat saja terjadi seketika. 
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Penelitian diawal Pebruari 2020 itu juga menunjukan 

memperkirakan para periode Maret-April 2020, temperatur 

permukaan bumi bagian utara akan mengalami kenaikan 

drastis sehingga pada waktu virus bermigrasi ke bagian wilayah 

lebih utara maka penduduk yang terinfeksi relatif lebih sedikit 

karena bagian utara tidak sepadat wilayah bagian selatan. 

Mencermati periode persebaran virus-virus yang menyerang 

manusia [seperti HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, dan 

HCoV-OC43], biasanya muncul pada musim dingin sekitar 

Desember sampai April. Pada musim panas diprediksi wilayah 

yang terletak antara 300-400 Lintang Utara, virus jenis Covid-19 

akan berhentu untuk berkembang biak, namun kemungkinan 

terburuk atas perubahan atmosfir global maka merebaknya 

virus sejenis influenza tetap dapat terjadi di wilayah tropis walau 

dalam skala lebih kecil seperti terjadi di Indonesia [Sajadi, 2020 

dalam Susanto dkk, 2020]. 

Letak astronomi dan kondisi geografi Indonesia yang 

berkepulauan beriklim tropis berdasarkan prediksi diatas masih 

dapat ditoleransi kebenarannya namun memperhatikan 

kecenderungan data statistik yang kini belum juga mengalami 

titik impas maka masih ada kemungkinan variabel lain yang 

turut serta mempengaruhinya. Memperhatikan masa inkubasi 

yang dinyatakan WHO memperkirakan masa inkubasi Covid-19 

selama 1-14 hari atau rata-rata 5 hari, sementara menurut CDC 

terjadi selama 2-14 hari setelah terpapar virus corona, serta 

hasil riset lainnya menunjukan 97% orang terpapar gejala dalam 

waktu 11,5 hari dengan masa inkubasi covid-19 sekitar 5 hari 

[https://www.sehatq.com/]. Hal demikian menunjukan bahwa 

https://www.sehatq.com/
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masa inkubasi Covid-19 di dalam tubuh manusia tergolong 

bervariasi antar sesama individu terpapar sehingga ada yang 

tidak langsung menunjukan gejala apapun dan ada pula yang 

mengalami gejala ringan, sehingga wajar jika tingkat imunitas 

tubuh menjadi penentu dalam tahapan adaptasinya 

sebagaimana diarahkan dari para pihak berkompeten.  

Berita yang diumumkan Gugus Tugas Penanganan dan 

Pencegahan Covid-19  per 30 April 2020 terkait bertambahnya 

jumlah pasien positif covid-19 hingga mencapai P10 tentunya 

menimbulkan kecemasan baru di ruang publik setelah 

sebelumnya sempat lengah akibat diumumnkan P1 telah 

dinyatakan negatif. Bahkan hasil penelusuran terhadap para 

person yang pernah berinteraksi langsung dengan P1 

sebelumnya telah terkonfirmasi negatif beberapa hari 

sebelumnya, dan ini mengingatkan saya pada guyonan seorang 

teman yang berkata; Covid-19 agak sulit berkembang di NTT 

karena kondisi temperatur udara disini memungkinkan virus tak 

bertahan lama. 

Sisi ilmiah memang tidak dapat dipertanggung jawabkan 

guyonan dimaksud namun realitasnya beberapa beberapa 

orang, termasuk keluarga inti P1 secara ilmiah [pemeriksaan 

hasil laboratorium] konon kabarnya dinyatakan negatif. Apa 

kemungkinan yang patut diduga? Sekilas kita boleh berasumsi 

demikian; karena kondisi temperatur udara dan faktor klimat 

lainnya serta tingkat imunitas personal, ataukan memang 

keberadaan virus yang sudah mengalami penurunan tingkat 

adaptasi saat interaksi antar P1 dengan person lain itu terjadi. 

Berbagai argumentasi dapat saja dialaskan namun secara 
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ilmiah kita membutuhkan kajian empiric yang dapat dijadikan 

rujukan, dan itu bagian dari tugas para ahli terkait yang 

sekarang tidak dilibatkan secara aktif dalam tim gugus tugas. 

Nah, bagian inilah autokritik harus diberikan bahwa 

kecenderungan pola kerja gugus tugas cenderung birokratif dan 

lemah dalam sisi pemberdayaan komponen berkapabel lainnya 

untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan. Terbukti, 

keberadaan para ahli dari berbagai bidang keilmuan tidak 

tampak diajak berkolaborasi seperti para peneliti yang 

ditugaskan khusus meneliti berbagai aspek; ekonominya, 

mobilitas penduduknya, pola transportasinya, aspek 

geografinya, kesehatan lingkungannya, sosial-budayanya, 

psikologinya, dan bahkan dalam aspek informasi public juga 

kurang cermat penyajiannya sebagaimana komunikasi public itu 

disampaikan. 

Realitasnya NTT yang berkepulauan jika sedari awalnya ada 

ketegasan untuk menutup akses masuk-keluar orang maka 

kecil kemungkinan akan terjadi penularan. Para pasien yang 

telah dinyatakan positif terpapar maupun yang masih dalam 

tahapan menunggu hasil pemeriksaan sampel di laboratorium 

umumnya adalah para pelaku perjalanan, artinya pada 

beberapa saat lalu kita lengah membiarkan bebas manusia hilir 

mudik masuk dan keluar NTT. Alhasil, kini penduduk sedaratan 

terancam massifnya kegalauan dan dipaksakan untuk 

dirumahkan tanpa ada kepastian langkah praktis berjenjang 

dan berjangka waktu. Berbagai arahan sesuai protab 

[protokoler] pencegahan semakin kencang didengungkan serta 

tindakan represif mulail diberlakukan namun jika pintu masih 
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terus dibuka maka masih ada peluang persebaran covid-19 

akan terus bergentayangan. Pendekatan geografi manusia juga 

menyoroti kelayakan pemberlakuan manusia secara 

berkemanusiaan, batasan interaksi menjadi penting untuk 

diterapkan namun harus ada prioritas dalam pemberlakuannya 

agar tidak menimbulkan  kecemasan dalam ketidak-pastian. 

Mengakhiri tulisan ini, berikut disajikan potret citra sateli Badan 

Antariks Eropa [ESA] [https://www.kompas.com/] yang artinya 

tealh terjadi penurunan polusi udara secara global. Menurut 

ESA, tingkat nitrogen dioksia [N02] di Asia dan Eropa sangat 

rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 

sebelumnya [2019]. Hal demikian diduga karena N02 dari 

mesin mobil, pembangkit listrik dan proses industri lainnya yang 

sekian lama mempengaruhi besar emisi karbon dunia dan 

menorong pemanasan global terpapar kian menurun. Kebijakan 

berbagai Negara baik berskala karantina, lockdown maupun ala 

Indonesia PSBB telah membatasi ruang gerak manusia dan 

berbagai aktifitas industri. Sisi inilah hikmah positif dari Covid-19 

yang karenanya mampu menjaga lingkungan global disaat 

penghuni bumi merayakan earth day [22 April] yang lalu, dan 

semoga ini menjadi nilai yang patut dimaknai kedepannya. Amin   

 

 

 

  

https://www.kompas.com/
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Ibarat mesin yang senantiasa butuhkan perawatan, motor yang 

‘turun mesin’, komputer yang harus di-restart, dan jenis 

teknologi lainnya yang selalu terus diperbaharui kualitasnya, 

demikian pula ilustrasi sederhana tentang bulan ramadhan 

yang merupakan momentum penyucian jiwa. Bagi umat Islam, 

ada batasan waktu dalam tahun penanggalan Islam [hijriah] 

yang ditentukan Allah sebagai momentum muhasabah 

[intopeksi] diri yang imbasnya berdampak pada perubahan 

struktur kehidupan masyarakat disekitar lingkungan masyarakat 

[umat Islam] yang menyelenggarakan ibadah ramadhan. Esay 

ini sempitnya dikhususkan bagi umat Islam tapi efek domino 

ramadhan juga dirasakan masyarakat disekitarnya maka 

kiranya layak untuk dikonsumsi publik, katakanlah sekian 

banyak orang mendengar dan menyaksikan nuansa melalui 

media atau bahkan oleh tetangga dan orang disekitarnya. 
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Ramadhan kali ini nuansanya sedikit berbeda, hilir mudik 

penikmat ramadhan tak leluasa bertebaran dan kumpul 

bersama, ada batasan-batasan standar yang harus dijaga 

sehingga kenyamanan menikmati budaya beramadhan seakan 

bergeser dari nilainya. Ramadhan kali ini kita tidak diriuhkan 

dengan dentuman mariam bambo dan pentungan pembangun 

sahur, kita tidak menyimak foto selfie saat berbuka puasa, tak 

tampak lagi forum diskusi dan ceramah di sudut-sudut masjid, 

tak terlihat lagi ada iring-iringan pemuda memaceti jalalan kala 

menjelang berbuka, tidak ada lagi ngebuburitan ala facebooker, 

tak terlihat ada kerumunan anak-anak dihalaman masjid saat 

orang tuanya menikmati khusu’nya sholat berjamaáh, tak 

terlihat berbondong orang ke masjid bertarawih malam, tak 

terdengar tadarusan [mengaji bersama] setelah tarawihan, dan 

bahkan nanti tak ada lingkaran para musyafir yang beri’tikaf 
[berdiam diri] di masjid, dan kitapun sepertinya tidak disibukkan 

dengan pemberitaan arus mudik nantinya. Semua itu karena 

perubahan suasana, ya suasana yang dipaksakan berubah 

karena ketidak-stabilan kondisi kesehatan global dengan 

ancaman pandemic covid-19. 

Berbagai aktivitas ramadhan sebagaimana disebutkan diatas 

menurut Dianing [2017], umumnya melibatkan banyak orang, 

bersama-sama dalam jumlah banyak dan waktu berikutan 

sehingga terjadi mobilisasi orang yang menimbulkan efek sosial-

ekonomi. Bahkan secara umum biasanya berbagai media 

menopikkannya sebagai berita wajib keseharian sehingga tak 

pelik nuansa ramadhan sangat kental terasa namun semua itu 

terasa hampa karena tergeser oleh urgensinya corona.  
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Pemerintah dan pelaku usaha/bisnis tentu menyadari bahwa 

kehadiran bulan ramadhan turut serta berpengaruh langsung 

terhadap perekonomian lokal maupun nasional, Meskipun 

ceramah ramadhan oleh para ulama mengatakan bahwa 

‘ibadah puasa merupakan proses pembelajaran dalam 
mengekang hawa nafsu duniawi’ tapi budaya konsumtif 

masyarakat selama beramadhan justru meningkat [Heru 

Kumoro, 2019].  

Tren konsumsi cenderung naik selama bulan ramadhan hingga 

klimaksnya menjelang akhir ramadhan seiring turunnya 

Tunjangan Hari Raya [THR] atau sejenis donasi-donasi sosial 

berbau religi seperti ZIS [zakat, infaq, shodaqah]. Efek dinamika 

mikro ekonomi dimaksud akan menggerek daya beli kaum 

prasejahtera dalam jangka waktu pendek dan bergerak 

serentak sehingga ekskalasi perubahan tingkat konsumsi, daya 

beli dan berbagai ekspektasi lainnya mendorong asumsi bahwa 

bulan ramadhan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan 

makroekonomi didaerah maupun nasional. Ya, kita tidak ingin 

melebar dari topik bahasan namun sekedar penyegaran 

tentang dampak ekonomi dari kehadiran bulan ramadhan.  

Berbagai kondisi yang tergambar dalam paragraph sebelumnya 

kiranya agak sulit ditemukan dalam ramadhan kali ini [1441 H] 

karena kehadiran corona telah membatasi terjadi pergerakan 

manusia, padahal konsep Samuelson [1983] berkesimpulan 

bahwa semakin tingginya pergerakan manusia maka akan 

menggerek pergerakan barang dan jasa dimana daya beli juga 

ikut meningkat seiring kebutuhannya. Menghadapi pandemic 

corona, oleh kementerian yang menargetkan meningkatnya 
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pendapatan perkapita justru harus rela anjlok kinerjanya dan 

harus rela bersama Kemenag dan lembaga kenegaraan lainnya 

untuk ikut serta bersama selamatkan bangsa meskipun 

kebijakannya tidak seutuhnya memuaskan publik.  

Disruption Theologis 

Ancaman virus corona juga mengekang kebebasan ummat 

beragama dalam menjalankan ibadah ritual keagamaan 

sebagaimana dihentikan sementara aktivitas umroh, 

peribadatan bersama-sama di rumah ibadah gereja, masjid dan 

rumah ibadah lainnya serta berbagai tradisi keagamaan yang 

selama ini dijadikan sacral dan tabu untuk diskenariokan teknis 

penyelenggaraannya, khususnya yang dalam teknis kegiatannya 

akan mengumpulka  banyak orang. Beberapa bagian dari ritual 

peribadatan telah menyelaraskan teknis peribadatannya 

menyesuaikan kondisi kemajuan informasi dan teknologi 

sehingga dalam masa pandemi corona menjadi hal mudah 

mengaminkan arahan pemerintah sebagai otoritas kenegaraan. 

Sementara bagi agama dan kelompok keyakinan lainnya yang 

atas dasar standar baku beribadah, merasa kehadiran virus 

corona sebagai bagian dari konspirasi besar menjauhkan 

kedekatannya dengan Tuhan Sang Pencipta. Pemerintah 

seyogyanya dalam mengimplementasikan sila pertama 

Pancasila harus lebih cepat memprediksikan berbagai alternatif 

dan strategi untuk tetap menjamin kebebasan warga negaranya 

dalam menjalankan ibadah ritualnya, ya sejenis Protab dan 

Panduan dalam melaksanakan ibadah yang diperoleh dari 

lembaga agama yang berkompeten.  
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Menteri Agama RI melalui Surat Edaran Menteri Agama RI 

Nomor SE.6 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Panduan 

Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah 

Pandemi Wabah Covid-19, adalah bagian dari kebijakan 

autodidak yang sangat dilematis. Keputusan yang diberlakukan 

secara general tanpa memandang karakteristik kewilayahan, 

tanpa ada batasan ruang pemberlakuan hanya karena ciri, sifat 

dan pola virus yang belum jelas diketahui secara ilmiah. Jika 

demikian menjadi alasan maka harus ada ketegasan 

pemerintah yang memiliki kuasa untuk membatasi mobilitas 

manusia antar wilayah agar meminimalisir peluang persebaran 

melalui manusia yang diinangi virus. 

Seyogyanya dengan pertimbangan dan kajian para ahli agama 

serta dukungan para ahli kesehatan dan IT, mungkin bisa 

memperhatikan kembali penyesuain-penyesuian teknis 

peribadatan sebagaimana kelonggaran-kelonggaran dalam 

beribadah yang diimani sebelumnya. Namun hal dimaksud 

bukanlah gampang karena urusan teknis peribadatan adalah 

otoritas internal agama masing-masing dengan berbagai tafsir 

rujukannya yang berbeda-beda sehingga surat edaran 

dimaksud tidak menyentuh lebih jauh pada unsur syar’I 
[substansi peribadatan]-nya. Meskipun belum seutuhnya 

memuaskan namun demikianlah upaya pemerintah untuk 

mencegah penularan covid-19 dan demi kemaslahatan 

bersama ummat manusia sehingga sejauh ini masih dapat 

diaminkan meski timbul ketidaknyamanan ummat dalam 

beribadah. Demikian pula berbagai kementerian lainnya terus 
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memperbaharui kebijakan untuk memutus mata rantai 

persebaran virus corona . 

Berbagai terobosan dalam menjalankan ibadah ramadhan juga 

mulai diskenariokan, berbeda dengan tradisi-tradisi ramadhan 

sebelumnya yang cenderung berkumpul di area publik seperti di 

masjid dan sekitarnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

menyelenggarakan kajian-kajian ramadhan dan jenis kegiatan 

penunjang lainnya seperti tadarusan [mengaji] virtual dari 

rumah kini tampak mulai direncanakan oleh komunitas-

komunitas muslim yang menjalankan ibadah ramadhan, 

pengelolaan zakat berbasis online, syafari ramadhan dan 

penyaluran zakar memanfaatkan jasa pengantar, dan 

demikianlah cara menjalankan ibadah ramadhan dari rumah 

[Ramadhan@home] sebagaimana edaran menteri agama. 

Berbagai aktifitas diatas masih tergolong lumrah untuk 

diskenariokan kembali karena pertimbangan teknisnya 

cenderung aktivitas peribadatan horizontal, tapi terkait sholat 

berjamaáh adalah bagian yang tabu untuk diskenariokan, 

terlebih bagi kelompok konservatif agak sulit menerima 

perubahan pola budayanya. 

Hal serupa telah ditempuh oleh lembaga keagamaan lain 

semisal PGI [https://pgi.or.id/] dan beberapa kelembagaan 

lainnya, mungkin inilah yang dimaksudkan dengan disruption 

theologies. Meskipun saya berbeda keyakinan namun dalam 

hal pembaharuan teknik peribadatan mengikuti dinamika 

perkembangan kekinian harus diapresiasi karena fleksibel 

diantisipasi teknisnya oleh para lembaga berkompoten. 

Asumsinya sederhana terbaca oleh pemikiran Asnawi [2004] 

https://pgi.or.id/
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bahwa rumah ibadah merupakan pra-sarana peribadatan yang 

cenderung berfungsi menjadi simbol sosio-religius karena 

menjadi tempat berkumpulnya para pemeluk untuk melakukan 

ritual peribadatan sekaligus sebagai wahana sosial-budaya.  

Sisi ini kita dikuatkan dengan pendapat Regina Barett [2013] 

bahwa Tuhan Ada di Mana-Mana sehingga dalam berbagai 

aktivitas kehidupan manusia senantiasa dalam pantauan 

Tuhan. Hal senada juga dalam buku lainnya oleh M. Quraish 

Shihab [2010] yang menggambarkan intervensi [tangan] Tuhan 

di balik setiap fenomena karena diyakini bahwa Tuhan Maha 

Melihat dan Maha Mendengar. Jikalau demikian maka 

beribadah dirumah dalam kondisi pandemic Covid-19 bukan 

suatu alasan untuk dipertentangkan tapi tentunya tetap 

menimbulkan perbedaan karena pilihan teknis berkelompok 

atau bersama-sama [berjamaáh]. Alasan keutamaan 

keutamaan ibadat berjamaáh di rumah ibadah [sholat 

berjama’ah di masjid, misalnya] tentu punya argumentasi 
naqliyah dan didukung dalil-dalil kuat sebagaimana ditegaskan 

oleh Myr Raswad [2010] maupun A. Khoir [2009] sehingga 

tidak mudah untuk dikompromikan oleh penganutnya. Meski 

demikian harus juga dijadikan pembanding bijak atas tulisan 

Syaikh Abdurrahman AL-Jazari [2018] yang membandingkan 

tata cara pelaksanaan sholat dalam fiqih 4 mazhab berbeda, 

bahwa ada kemudahan-kemudahan yang ditoleransikan dalam 

pelaksanaan sholat seperti dalam keadaan sakit maupun 

sedang dalam perjalanan. Hal demikian maka asumsi 

sederhananya masih ada peluang untuk didalami berbagai 

rujukan yang ber-nash agar ditemukan jalan keluar dari 
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kegamanan beribadah, mungkin dengan pelaksanaan secara 

virtual sebagaimana dipraktekkan dalam berbagai aktivitas 

peribadatan lainnya. 

Perihal demikian terpantau dalam pemberitaan internasional 

yang terpublis dalam https://www.nu.or.id/ per tanggal 2 April 

2020, Masjid Finlandia Gelar Sholat Jumat Online di Tengah 

Pandemi Covid-19 yang dipublikasikan dalam berita YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=VSXAuoDt2NQ. Terlepas 

dari berbagai pertentangan antar mazhab, tapi dalam kondisi 

demikian sepatutnya para ahli agama harus memikirkannya 

melalui jalur ijtima’ ulama untuk menemukan solusi 
alternatifnya. Alasnya sederhana bahwa Tuhan ada dimana-

mana, interaksi dalam beribadah sejenis ini adalah interaksi 

keruhan yang dipadukan dengan berbagai aktivitas keragaan 

sehingga meskipun terbatasi ruang, segenap ruh dapat 

menyatu dalam satu paduan imam untuk berdoa secara 

berjama’ah.  

Pemikiran demikian tergolong liberal karena terlalu dini untuk 

diterapkan namun dalam berbagai pendekatan kondisional, 

kedepan patut dalami dalam kajian khusus agar dalam 

berbagai ikhtiar ilmiah dalam berbagai kebijakan seperti 

penanganan Covid-19 atau entah apapun jenis bencana lainnya 

kedepan dapat diimplementasikan. Negara memang tidak 

bertugas mengatur substansi peribadatan namun Negara 

berkewajiban menjamin warga negaranya nyaman dalam 

menjalankan keyakinan beragamanya sehingga dalam konteks 

ini adalah tugas para pemuka agama, bukan tugas Negara. 

https://www.nu.or.id/post/read/118575/masjid-finlandia-gelar--shalat-jumat-online--di-tengah-pandemi-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=VSXAuoDt2NQ
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Negara hanyalah menfasilitasi dan memediasi agar antar 

sesama umat beragama dapat hidup nyaman dan aman.  

Patut diapresiasi upaya pemerintah dalam berbagai kebijakan 

pencegahan dan penanganan Covid-19 ini namun dalam sisi 

penguatan spiritual kiranya patut lebih diperkuat. Bahwa 

pemerintah melalui berbagai kebijakan teknisnya telah 

berikhtiar namun sebagai umat beragama patut kiranya 

kekuatan doá dari segenap komponen bangsa perlu semakin 

disemarakkan. Berbagai aktivitas ibadah sejenis doá bersama, 

KKR, istighosa qubro, dan lainnya kini hamper tak dilaksanakan 

karena memang standarnya harus mengumpulkan banyak 

orang di sebuah lokasi dan dalam kesempatan yang sama lalu 

mengikuti prosedur ritual dan seremoninya. Pertanyaannya, 

mengapa hal demikian tidak bisa dilakukan dengan metode 

daring atau doá bersama secara virtual? Mungkin bila para ahli 

agama ataupun ahli komunikasi theologies akan berpendapat 

bahwa dengan do’a bersama akan memudahkan Tuhan 
mengaminkan segala bentuk permintaan, kenapa karena 

sejumlah hamba-Nya bermohon dalam satu permohonan 

secara bersamaan meskipun berbeda tempat tapi mereka 

berpadu dalam satu kekuatan roh untuk memohon. Kiranya 

sering digelar do’a bersama antar umat seagama maupun antar 
umat berbeda agama akan lebih cepat terkabulka  atas Kuasa 

Tuhan mempercepat berlalunya bencana kesehatan lingkungan 

sejenis Covid-19 yang melanda dunia saat ini maupun 

kedepannya. 
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Salus Populi Suprema Lex Esto 

Kapolri menyikapi kebijakan nasional Penanganan Penyebaran 

Virus Corona dengan salah satu stimulus yaitu keluarnya 

Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan 

Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan 

Penyebaran Virus Corona [Covid-19]. Terobosan dimakusd 

adalah salah satu langkah bijak dan tegas yang mengacu pada 

asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi 

[Salus Populi Suprema Lex Esto] sehingga 6 [enam] point 

penting dalam maklumat dimaksud harus dijalankan. Pada 

point 2.a. secara tegas dinyatakan bahwa “Tidak mengadakan 
kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan 

berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat 

umum maupun di lingkungan sendiri”. Kegiatan sosial 
kemasyarakatan dimaksud diantaranya; [a] pertemuan sosial, 

budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk 

seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya sejenis, [b] kegiatan 

konser music, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, 

pameran dan resepsi keluarga, [c] kegiatan olah raga, kesenian 

dan jasa hiburan, [d] unjuk rasa, pawai dan karnaval, serta [e] 

kegiatan lainnya yang sifatnya berkumpulnya massa. 

Beberapa point penting dimaksud dibijaki, mungkin setelah 

memperhatikan pola penyebaran virus corona yang sulit 

terdeteksi dan sangat rentan kala ada berdekatan sehingga 

konsep social distancing bergeser menjadi physical distancing 

harus dibatasi dalam jumlah yang banyak di satu lokasi dan 

waktu bersamaan. Tentunya ini merupakan langkah represif 

dalam upaya mitigasi bencana selain kuratif dan preventif 
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lainnya [Khambali, 2017], terlebih mempertimbangkan 

rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai 

himbauan dalam Protab medis Pencegahan Covid-19 .  

Salus Populi Suprema Lex Esto [Keselamatan Rakyat 

Merupakan Hukum Tertinggi] merupakan adagium hukum 

pertama yang diucapkan oleh seorang filsuf Italia bernama 

Cicero. Makna yang sama juga tertuang dalam Pembukaan UUD 

1945 alinea keempat bahwa; keselamatan dan kemakmuran 

rakyat merupakan tujuan utama, artinya Negara harus 

menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia [Bramandaru, 

2020]. 

Sebagai warga Negara yang baik dan sebagai manusia tentunya 

punya tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan disekitarnya 

sehingga berbagai kebijakan yang telah ditempuh dari segenap 

pihak yang ber-otoritas harus dipatuhi bersama. Hal lain yang 

mungkin terlewatkan adalah level mitigasi disetiap wilayah 

harusnya menyesuaikan dengan skala prioritas, kondisi 

perkembangan, ketersediaan sumberdaya, kondisi sosial-

budaya, aspek geografis serta aspek lainnya agar tidak 

menimbulkan kegentingan berlebihan dalam skala terbatas. 

Perdebatan tentang karantina yang sempat menjadi komoditas 

politik, akhirnya dibijaki dengan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar [PSBB] dengan berbagai prosedur, mekanisme dan syarat 

pemberlakuan dalam skala lokal tentunya mempertimbangkan 

berbagai kondisi dan aspek diatas. Olehnya berbagai kebijakan 

lainnya seperti Makluma Kapolri juga harus memperhatikan 

skala prioritas yang bersifat lokalistik, dengan tetap waspada 

namun tidak mencemaskan. 
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Manakala argumentasi lahirnya “Tidak mengadakan kegiatan 
sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya 

massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di 

lingkungan sendiri” dikarenakan alasan social physical 

distancing tidak boleh ada standar ganda dalam 

pemberlakuannya karena virus corona diindikasikan menyebar 

tak memandang ruang dan waktu, dan tak memilah siapa calon 

induk inangnya. Ruang dimaksud termasuk pasar tradisional, 

pasar modern, pasar insidentil dan tempat-tempat 

berkumpulnya massa lainnya. Hal demikian menjadi pilihan 

yang dilematis karena masyarakat berkebutuhan untuk 

mendapatkan logistik [makan dan minum] dari pasar demi 

menjaga kesehatan fisik, meningkatkan imunitas dan unsur 

ragawi lainnya. Sisi lainnya simulasi pencegahan di pasar-pasar 

tradisional belum maksimal dilakukan sehingga peluang 

pencemaran tetap ada dan bahkan sangat besar dengan 

kondisi penataan dan pola interaksi sosial yang terjadi dipasar-

pasar tradisional.  

Beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan Protab 

Pencegahan Pencemaran Virus Corona pada beberapa pasar 

tradisionalnya, khususnya daerah-daerah yang kini sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai zona merah. 

Seyogyanya pemerintah menfasilitasi berbagai kebutuhan 

logistik dapat diperoleh masyarakat dari rumah dengan 

memanfaatkan berbagai kemudahan teknologi informasi 

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bukan lantas 

membatasi keluar rumah untuk mendapatkan makanan dan 

minuman sementara penerapan Protab pencegahan Covid-19 
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tidak diberlakukan di pasar-pasar tradisional. Kasuistik terkait 

pasar tradisional dimaksud terjadi di Kota Kupang, misalnya; [1] 

beberapa pasar tradisioal masih ramai dikunjungi lebih dari 

3.000 orang per hari, [2] kondisi penataan pasar yang cukup 

sempit antar lapak dagangan, [3] jalur lintasan [lorong] para 

pembeli juga dipadati penjual, [4] jarak fisik antar sesama 

penjual maupun dengan sesama pembeli relatif kurang dari 1 

meter, [5] para penjualan/pembeli/pengunjung juga umumnya 

tidak mengenakan pakaian dan aksesoris standar pencegahan 

covid-19 seperti penggunaan masker, [6] tidak ada fasilitas 

pencuci tangan dan alat tes suhu tubuh di pintu-pintu masuk 

pasar, [7] tidak ada petugas dari pemerintah yang melakukan 

fungsi pengawasan dan pengendalian langsung di dalam pasar, 

[8] tidak ada media sosialisasi dan edukasi di dalam pasar, [9] 

aktivitas jual-beli di pasar berlangsung lebih dari 12 jam sehari, 

[10] diperkirakan seorang penjual dapat berada dalam pasar 

sekitar 1 jam setiap kali kunjungan, dan berbagai hal lainnya 

yang masih perlu didalami. 

Secara nasional terpantau beberapa bahan kebutuhan pokok 

mengalami lonjakan permintaan seiring dipasar seiring 

meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang dan selama 

bulan ramadhan [https://republika.co.id]. Hal demikian juga 

‘mungkin’akan dialami ummat Islam di Kota Kupang yang 
populasinya diperkirakan 12%, cenderung tingkat konsumsi 

akan meningkat seiring pola konsumsinya di bulan ramadhan. 

Termasuk didalamnya adalah upaya penyediaan bahan 

makanan berbuka puasa yang tradisi tahunan sejenis pasar 

insidentil yang terjadi di Jalan Urip Sumohardjo [Kelurahan Solor] 
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dan Jalan Ir. Soekarno. Belajar dari pengalaman, diperkirakan 

tumpukan massa yang terjadi dilokasi kegiatan pasar insidentil 

dimaksud dapat mencapai 1.000 orang dalam durasi yang 

relative singkat selama 4 jam aktivitas jual beli. Aktiivitas 

penjualan juga dilakukan diruang terbuka [trotoal dan sebagian 

badan jalan] sehingga ruang gerak penjual dan pembeli relatif 

lebih leluasa dibandung pasar tradisional, serta jumlah penjual 

juga relatif sedikit [20-30 penjual per lokasi]. Meskipun 

demikian kondisinya, virus corona tetap berpeluang untuk 

menyebar karena ada tumpukan massa dilokasi, namun bila 

dibandingkan dengan aktivitas di pasar-pasar tradisional maka 

cenderung lebih beresiko pasar tradisional. Bilamana aktivitas 

jual beli di pasar insidentil penjualan kuliner takzil ramadhan 

juga diberlakukan dengan Protab Pencegahan Covid-19, tetap 

saja akan ada tumpukan massa dan dikesempatan itu pula 

virus dimungkinkan akan menyebar.  

Terkait perihal pasar insidentil dimaksud Pemerintah Kota 

Kupang melalui surat Walikota Kupang Nomor 

BKBP.300/145/SET/IV/2020 yang bersifat SANGAT PENTING 

dan Perihal PENEGASAN kepada Ketua MUI Kota Kupang. Surat 

Walikota Kupang dimaksud yang memperhatikan edaran 

Menag RI diatas, menganjurkan kepada seluruh Ummat Islam 

Kota Kupang [melalui MUI Kota Kupang] agar selama Bulan 

Ramadhan bertepatan dengan Masa Darurat Nasional, untuk 

tidak menggelar jualan makanan Takzil buka Puasa di pinggir 

jalan dan tempat lainnya yang tidak sesuai peruntukan. 

Tentunya, Walikota Kupang selaku otoritas pemerintah telah 

mempertimbangkan berbagai dampak yang akan ditimbulkan 
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sehingga upaya dimaksud diharapkan untuk menghindari 

terjadinya kerumunan dan/atau keramaian massa pembeli. 

Persoalannya bukan hanya pada kepentingan pedagang untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomis dari hasil penjualan 

belaka tapi pada sisi kebutuhan ummat Islam dalam 

mendapatkan makanan untuk berbuka dan sahur. Bahkan 

berdasarkan pengalaman yang terpantau pada tahun-tahun 

sebelumnya, konsumen dan pembeli kuliner dimaksud tidak 

hanya dari kalangan umat Islam belakan namun juga dari 

kalangan non-muslim juga, artinya kebutuhan makan dan 

minum tidak membatasi sekat agama sebagaimana kebutuhan 

untuk mendapatkan bahan makanan di pasar-pasar tradisional. 

Apapun alasannya, tumpukan massa dapat berpotensi terjadi 

penyebaran virus yang tidak terdeteksi. Salah satu solusi 

alternatif lainnya adalah memanfaatkan jasa grab food atau 

aplikasi sejenisnya sebagai langkah maju penerapan teknologi 

dalam menopang tradisi budaya. Alternatif demikian dalam 

rangka ; [a] upaya mendukung Pemerintah dalam Pencegahan 

Wabah Covid-19, [b] mendorong partisipasi publik, [c] tetap 

menumbuhkan perekonomian usaha miko-kecil, [d] membuka 

peluang usaha lainnya, [f] melestarikan destinasi budaya religi, 

[g] menjamin kenyamanan ibadah Ramadhan, [h] 

memudahkan keterpenuhan kebutuhan logistik dan [i] 

kesehatan lingkungan adalah memanfaatkan aplikasi grab-food 

yang telah tersedia di Kota Kupang. Terlebih jika dipautkan lebih 

jauh kedepan, konsep belanja online adalah bagian dari 

penerapan Smart City yang kini tengah dirintis Pemerintah Kota 
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Kupang sehingga pola jual-beli dimaksud merupakan tradisi 

baru yang patut dikembangkan modelnya. 

Persoalannya adalah menu makanan berbuka puasa belum 

tersedia dalam aplikasi jasa transportasi di Kota Kupang 

[sebelumnya] sehingga hal ini menjadi bagian dari para pihak 

untuk menyambungkan keterpautan mata rantai pasar 

sebelum ramadhan tiba sebagai upaya mewujudkan Smart City 

Kota Kupang. Seiring pantauan, menghadapi dinamika 

dimaksud maka telah tersedia terobosan dari berbagai pihak 

untuk menyediakan jejaringannya dan kini mulai dapat 

dikembangkan. Alternatif lainnya adalah membuka kesempatan 

tukang ojek yang tidak tercover dalam sistem jasa transportasi 

agar bias ekonominya dapat dirasakan pengelola transportasi 

grab dan ojek, dan disinilah hikmah dari penyelenggaraan bulan 

ramadhan dalam pandemi corona.  

Terobosan sederhana dimaksud kiranya dapat juga diterapkan 

dalam penertiban corona virus di pasar-pasar tradisional dengan 

memperhatikan kenyamanan penjual dan pembeli, dan bahkan 

jika memungkinkan para penjual/ pembeli/pengunjung harus 

diberikan perlindungan lebih khusus agar nyaman dan aman 

dari dalam menyediakan persediaan bahan makanan bagi 

masyarakat Kota Kupang. Bahkan jika pola ini dapat berjalan 

baik kedepannya maka pasca pandemi Virus Corona akan 

menjadi model pasar yang dikembangkan di tengah kemajuan 

Kupang menujuk Kota Smart, dan bahkan akan tercover juga 

jenis kebutuhan lainnya seperti sembako dan kebutuhan harian 

lainnya. Berbagai ide perubahan dan perbaikan akan hadir 

diantara kondisi yang terjepit sehingga kehadiran virus corona 
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harus dinilai sebagai hikmah untuk maju, tumbuh dan 

berkembang. 

Perubahan struktur budaya dalam aktivitas pemasaran produk 

usaha memang bukan hal mudah karena menurut Kasali 

[2019], dinamika sebagaimana tergambar diatas adalah bagian 

dari dinamika disruption. Sesungguhnya tak ada yang tak bisa 

diubah sebelum dihadapi sehingga momentum beramadhan 

kali ini, seiring berlangsungnya aktivitas pasar insidentil 

dimaksud maka harus dijadikan momentum untuk melakukan 

pembenahan sistem. Mungkin bagi para pedagang dan penjual 

akan lebih mudah ditata dalam sistem yang berubah namun 

bagi para pembeli konvensional bukan hal mudah sebab harus 

bergeser dari kebiasaan yang harus berinteraksi langsung 

dengan pembeli dan barang yang akan dibeli. Kesempatan 

dalam terjepitnya sistem sosial oleh Covid-19 ini adalah 

kesempatan emas yang harus dimanfaatkan oleh penguasa 

dan pelaku pasar serta para pembeli untuk bergegas bersama 

untuk penyelarasan pola pemasaran, kiranya akan terjadi 

perubahan signifikan pasca berlalunya Covid-19 dan akan 

menjadi model baru kedepannya. 
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Mengakhiri serakan tulisan ini, semoga menjadi perhatian para 

pihak dalam menguatkan komitmen bersama mencegah 

penyebaran virus corona di NTT dan khususnya Kota Kupang. 

Sikap altruism harus ditumbuh-kembangkan sebagaimana 

perwujudan sila kedua Pancasila, ‘Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab’ serta sila-sila lainnya, berbuat untuk menolong, 

berbagi dan berbelah rasa kepada orang lain terutama dalam 

momentum ramadhan senantiasa mendaratkan nilai-nilai 

kemanusiaan sebagai perwakilan sifat-sifat ke-Ilahian dalam 

menata kecintaan horizontal maupun vertical. Amien. 
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Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa 

untuk bersatu menghadapi korona. Menurut presiden, 

korona hanya dapat diatasi jika semua pihak berdiri 

bersama menghadang penyebaran korona. Presiden 

Jokowi menyebut, saat ini Indonesia dalam ujian berat. 

Ujian terjadi di semua aspek. Di tengah ujian seperti itu, 

ketahanan bangsa harus dipertahankan dan kekuatan 

sosial mutlak dibangun. Tiga hal yang menjadi kunci 

utama di sana yakni kebersamaan, gotong royong, dan 

disiplin (mediaindonesia.com, 10 April 2020). 

Tersirat pesan optimisme dalam ajakan tersebut. 

Optimisme dibutuhkan untuk melawan narasi pesimisme 

yang berjalan beriringan dengan penyebaran wabah 

korona. Pesimisme karena wabah hanya dapat dilawan 

dengan kesigapan mental anak bangsa. Pesimisme 

hanya dapat ditangkal dengan optimisme. Ada kirana di 

balik korona. 
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Menurut catatan worldometers.info per Minggu pagi (19 

April 2020), jumlah pasien positif terjangkit virus korona 

atau Covid-19 di Indonesia mencapai 6.248 kasus. Dari 

jumlah tersebut, 631 kasus dinyatakan sembuh dan 535 

kasus meninggal dunia. Pemerintah telah menetapkan 

wabah korona sebagai bencana nasional nonalam. 

Banyak elemen melakukan berbagai upaya preventif dan 

kuratif. Gugus tugas pemberantasan Covid-19 telah 

dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden RI 

nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Presiden Jokowi bertindak sebagai pimpinan utama 

dalam gugus ini. Di daerah, geliat para kepala daerah 

mengatasi wabah ini terus dilakukan. 

Gugatan penting kemudian ialah apakah masih ada terang di 

balik gelapnya wabah ini? Pertanyaan seperti ini laik diajukan 

karena benar bahwa korona telah melampaui garis demografis 

dan batas administratif. Setiap orang berpeluang terkena virus 

ini karena berbagai sebab. Meski demikian, kebersamaan dan 

gotong royong yang ditunjukan banyak elemen masyarakat saat 

ini sungguh menjadi jaminan wabah ini suatu saat akan 

berakhir. 

Syarat utamanya ialah semangat bersama sebagai sebuah 

bangsa. Semangat untuk menyatakan perang terhadap korona. 

Karena sifatnya yang menasional, dibutuhkan kekuatan 

bersama. Di situ, solidaritas dan gotong royong seperti ajakan 

Presiden Jokowi harus disebut dan laik didiskusikan. 
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Dinamika solidaritas Bangsa 

Jika boleh sedikit kembali ke belakang, sebagai sebuah bangsa, 

Indonesia sejatinya tengah berjuang. Berjuang tidak saja 

memperkuat tetapi sekaligus menjaga persatuan bangsa. 

Beragam ujian datang silih berganti dari berbagai sudut. Ujian 

utama berasal dari dalam diri bangsa Indonesia. Sebagai 

bangsa yang beragam, ujian utamanya terbentang dalam riak-

riak keberagaman. Suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA) sebagai entitas primordial ditarik masuk ke ruang 

negara. Di situ, politik harus disebut.  

Sebab, politik dianggap sebagai elemen paling sering menarik 

masuk berbagai macam entitas primordial itu. Banyak ahli 

menyebutnya sebagai politisasi (Setara Institute, 2019). 

Dalam praksis secara empirik selama ini, politik memang 

kadang membuat bangsa ini riuh. Politik sejatinya sungguh 

mulia. Hanya, oleh satu dua orang oknum, entitas primordial itu 

mau tidak mau dipakai untuk tujuan kepentingan sesaat. Dosa 

elite politik ada di situ; saat berbagai elemen bangsa ditarik 

masuk ke kanal negara. 

Padahal, sejak awal, negara yang disebut Indonesia memang 

dibangun karena keberbedaan itu. Indonesia tidak dibangun 

karena kesamaan tetapi karena perbedaan. Jika bangsa 

merupakan entitas sosial dan budaya, negara adalah ruang 

politik. Di ruang itulah bangsa kadang takluk di bawah 

kekuasaan elite politik. 

Faktanya, kebangsaan yang beragam itu memiliki kekuatan 

dasyat. Kekuatannya bahkan melampaui keberadaan negara. 
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Sulit dibayangkan bagaimana penjajah lari terbirit-birit karena 

kekuatan solidaritas bangsa Indonesia. 

Dalam kerangka perjuangan, orang tidak lagi mempersoalkan 

berbagai entitas yang berbeda. Keberbedaan kemudian 

disatukan oleh misi bersama. Meminjam Coser (1965) di situ, 

perbedaan tidak dianggap sebagai biang konflik tetapi elemen 

untuk persatuan. 

Bencana di Indonesia 

Jika boleh sedikit kembali ke belakang, sebagai sebuah bangsa, 

Indonesia sejatinya tengah berjuang. Berjuang tidak saja 

memperkuat tetapi sekaligus menjaga bangsa dari amukan 

bencana yang datang silih berganti karena berbagai sebab.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2020) 

menyebutkan, sampai April 2020, telah terjadi 1.405 kejadian 

bencana di Indonesia. Dari bencana alam tersebut, korban 

meninggal sebanyak 53 orang, luka-luka 30 orang, dan 

sebanyak 530.352 masyarakat yang terdampak. Sebanyak 

718 rumah rusak berat, 658 rusak sedang, dan 4,320 rumah 

dalam kondisi rusak ringan. Terdapat 7 unit fasilitas kesehatan, 

36 unit fasilitas peribadatan, dan 49 unit fasilitas pendidikan 

mengalami kerusakan. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2019) 

pernah merilis data bencana alam per April tahun lalu. Menurut 

BNPN, di tahun 2019, telah terjadi 1.538 kejadian bencana di 

Indonesia. Bencana tersebut mengakibatkan 325 orang 

meninggal, 113 orang hilang, 1.439 orang luka-luka, dan 

sebanyak 996.143 orang mengungsi dan menderita. 
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Masih menurut BNPB, sejumlah daerah yang terdampak 

bencana juga mengalami kerusakan fisik yang meliputi 3.588 

rumah rusak berat, 3.289 rumah rusak sedang, 15.376 rumah 

rusak ringan, dan juga ratusan bangunan pendidikan, fasilitas 

peribadatan dan fasilitas kesehatan rusak 

(nasional.kompas.com, 30/04/2019). 

Indonesia tidak hanya dihantam banyak bencana alam. 

Bencana sosial pun turut menghiasi perjalanan bangsa ini. 

Setara Institute (2019 melaporkan bencana sosial dapat 

berbentuk konflik, amuk massa, dan beragam masalah sosial 

lainnya.  

Dua bentuk bencana tersebut jelas berdampak buruk bagi 

masyarakat yang merasakannya. Yang paling utama ialah 

munculnya gejala keterpecahan fisik dan sosial. Terjadi 

perubahan fisik dan sosial di masyarakat. Parahnya, perubahan 

tersebut lebih banyak berdampak buruk ketimbang yang baik. 

Kekuatan Solidaritas Bangsa  

Faktanya, berbagai bencana yang data tersebut tidak 

menggoyahkan bangsa Indonesia. Kebangsaan bahkan 

semakin kuat menghadapi musuh bersama tersebut. Di situ 

dapat terlihat keragaman kita sebagai sebuah bangsa ternyata 

memiliki kekuatan dasyat. Kekuatannya bahkan melampaui 

keberadaan bencana. 

Meminjam Coser (1965), jika korona dan bencana lainnya 

dianggap musuh bersama, perbedaan tidak lagi dianggap 

sebagai biang konflik tetapi elemen untuk persatuan. Di situ 

kehebatan kita sebagai bangsa laik diacungi jempol. 
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Mengingat kembali ajakan Presiden Jokowi, bijak kiranya jika 

semua elemen bangsa ini bersatu dan bergotong-royong 

menghadapi korona. Catatannya ialah bangkitnya kesadaran 

bersama semua pihak untuk menempatkan korona sebagai 

musuh bersama.  

Dengan demikian, apa pun perubahan sosial yang terjadi 

selama ini entah gesekan sosial atau fenomena fisik lainnya, 

tidak mengurangi semangat bersama menghadapi korona. 

Korona dan bencana lainnya dapat diselesaikan jika semua 

pihak bahu-membahu dan bekerja sama. 

Membaca dampak dan penyebaran korona, naïf kiranya jika 

elemen bangsa ini tidak bersatu. Semua elemen, apa pun 

status sosialnya dapat berperan dalam menghadapi korona. 

Semua pihak wajib menyebarkan narasi optimisme Jokowi. 

Ruang media sosial yang sangat terbuka saat ini sedapat 

mungkin dihiasi berbagai misi optimis dan menghindari 

kegaduhan. Negara harus tetap fokus bekerja untuk 

masyarakat. Pujian atas kerja positif semua pihak dalam 

menghadapi korona harus diberikan. Di sisi yang lain, kritik pun 

harus pula diberikan dan didasarkan pada data dan fakta dan 

bukan karena rasa. 

Korona musuh bersama 

Meminjam logika perjuangan bangsa menghadapi penjajahan, 

menarik kiranya jika semua elemen bangsa ini bersatu. Yang 

harus dilakukan di sana ialah kesadaran bahwa ada musuh 

bersama yang ada di depan mata hari ini dan di sini.  



  

71 

Dengan demikian, apa pun gesekan karena berbagai sebab di 

ruang politik selama ini, sedapat mungkin disingkirkan untuk 

tujuan keselamatan Indonesia. Korona, DBD, penyakit fisik lain, 

dan banyak gejala sosial di ruang negara hanya dapat 

diselesaikan jika semua pihak bahu-membahu bekerja sama. 

Perbedaan pandangan tentang apa pun memang sulit dihindari 

di tengah tanah Indonesia yang amat beragam ini. Hal itu wajar 

dan memang demikian adanya. Masyarakat Indonesia tidak 

mungkin memiliki satu pikiran dan oleh karena itu 

berpandangan yang sama.  

Meski demikian, membaca dampak dan penyebaran korona, 

naïf kiranya jika elemen bangsa ini tidak bersatu. Semua 

elemen, apa pun status sosialnya dapat berperan dalam 

menghadapi korona. Di ruang media misalnya, tugas semua 

pihak ialah menghentikan berbagai banyak hoaks dan berita 

bohong terkait korona. Yang dibangun di sana adalah 

optimisme bersama menghadapi musuh bersama.  

Pernyataan ini tidak kemudian menafikan kritik atas kerja 

negara atau lembaga lain dalam penanganan korona. Pujian 

atas kerja positif semua pihak dalam menghadapi korona 

harus diberikan. Di sisi yang lain, kritik pun harus pula diberikan 

dan didasarkan pada data dan fakta dan bukan karena rasa. 

Saling menyalahkan tentu bukan sesuatu yang baik dilakukan 

sekarang. Yang mesti dilakukan sekarang ialah membangun 

solidaritas dan kebersamaan untuk menghadapi korona. 

Mempertahankan kekebalan tubuh sosial merupakan sebuah 

keniscayaan saat ini. Ketika tubuh sosial Indonesia kuat, 



 

72 

korona bukanlah perkara besar untuk diatasi. Selain itu, 

dukungan semua pihak perlu diberikan kepada elemen yang 

menjadi garda depan penyelesaian masalah ini. 

Menghadapi korona bisa dilakukan secara pribadi maupun 

secara sosial. Menjaga kesehatan diri dan sosial tentu menjadi 

hal utama yang dilakukan.  

Di media sosial, semua pihak dituntut untuk terus menarasikan 

kabar baik dan bukan malah membuat gaduh karena korona. 

Indonesia bisa dijadikan contoh bagi negara lain dalam proses 

ini. Bahwa di tengah banyaknya masalah sosial di sini, kita 

masih bisa bersatu menghadapi musuh bersama bernama 

korona. 
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Beberapa hari lalu, saya berkomunikasi dengan s eorang teman 

yang sedang melakukan studi doktoral di Roma Italia. Selama 

ini, jika ada kesempatan berkomunikasi lewat media (whatsapp 

group), isinya basa basi. Sebagaimana laiknya teman, yang 

diangkat cuma memori masa lampau sejak SMP dan SMA. 

Kami jarang mendiskusikan hal-hal berat dan serius. 

Kali ini beda. Dengan sedikit bertanya kabar, bunyi pesan 

selanjutnya keras dan menukik. Saya tahu, sebagai seorang 

pastor, dia tidak biasanya begini. Saya pun sungguh sadar, 

teman ini sangat peduli dengan masyarakat di negara asalnya, 

Indonesia. Kepeduliannya tentu bukan karena kesombongan 

dia sebagai calon doktor filsafat tamatan Roma Italia. 

Kepeduliannya terutama karena, berpaling dari pengalaman 

Italia, corona sungguh menjadi musuh yang tak kelihatan. 

Ingatannya akan Indonesia membuat teman saya keras 

mengingatkan saya. Bahwa corona bukan virus biasa. Corona 

adalah musuh tak kelihatan yang amat berbahaya. Satu saja 
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jurus utama mengatasi corona menurut teman saya. Jaga jarak. 

Itu saja.  

Menjaga jarak tidak sama dengan absen komunikasi. Menjaga 

jarak tentu dilakukan terutama dengan tidak melakukan kontak 

langsung dengan manusia lain, terutama yang disinyalir berasal 

dari wilayah endemik corona atau diduga pernah melakukan 

kontak dengan pasien corona. Dalam perjalanan waktu malam 

itu, teman saya menulis pesan penting. Banyaknya kematian di 

Italia disebabkan karena masyarakat Italia terlalu keras kepala 

dan kepala batu. Berbagai imbauan pemerintah dan otoritas 

kesehatan seperti anjing menggonggong kafilah berlalu saja.  

Bayangkan, demikian dia menyambung, di Lombardia, salah 

satu kota di bagian utara Italia disebut sudah banyak korban 

karena corona. Anehnya, semakin gencar pemerintah 

mensosialisasikan dan melarang warga untuk berkumpul, 

semakin tinggi pula masyarakat hidup dalam kerumuman. 

Masyarakat sibuk berkumpul di pinggir danau dan diberbagai 

lokasi keramaian lainnya. 

Kesadaran warga Italia baru muncul ketika anggota keluarganya 

menjadi salah satu korban corona. Yang lebih menyedihkan 

ialah saat jenazah keluarga tidak diantar oleh anggota keluarga 

lain sebagaimana lazimnya. Mayat diantar menggunakan tank 

dan mobil antipeluru militer. Sebuah pengalaman yang amat 

pahit tetapi harus diterima warga Italia karena keras kepala.  

Kasus Corona  

Saat ini virus corona bukan lagi hantu. Corona tidak lagi 

bayangan. Corona menjadi amat material. Bahwa secara kasat 
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mata corona tidak dapat dilihat, semua orang tahu. Hanya, 

membaca banyaknya korban baik yang terdampak maupun 

yang meninggal di hampir 150 negara menunjukkan corona 

sungguh amat nyata.  

Data Worldmeters, menyebutkan jumlah kasus global per 24 

Maret 2020 adalah 395.597. Angka itu terus bertambah setiap 

saat. Dari jumlah tersebut, kematian mencapai 17.234 kasus 

dan 103.734 kasus di antaranya sembuh (Suara Pembaruan, 

24 Maret 2020).  

Jumlah negara dan wilayah yang terjangkit virus corona pun 

bertambah menjadi 192 dan satu transportasi angkut (Diamond 

Princess yang bersadar di Yokohama, Jepang). Dari sejumlah 

kasus, Italia menjadi negara dengan korban meninggal. 

Jumlahnya mencapai sekitar 6.077 kasus. Jumlah kasus 

kematian di Italia melampaui China sebagai negara asal virus ini 

yang hanya terdapat 3.277 kasus.  

Banyak pihak membandingkan dan menganalisis jumlah 

korban di setiap negara. Yang dilihat adalah persentase tingkat 

kematian dan waktu penyebaran. Hasilnya, Indonesia 

menempati urutan pertama dalam hal tingginya tingkat 

kematian, yakni sebesar 9 persen lebih. Data itu masih banyak 

dihubungkan dengan perilaku sehat masyarakat dengan watak 

bawaan manusia modern. Banyak tesis berkembang. 

Memutuskan mata rantai corona dapat dilakukan melalui dua 

cara. Internal dan eksternal sekaligus.  

Secara internal, perilaku sehat individu dan masyarakat menjadi 

hal pertama yang harus ditumbuhkan. Termasuk di dalamnya 
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ialah kebiasaan mencuci tangan dan mengkonsumsi makanan 

bergizi. Hal-hal itu sudah sering disampaikan oleh beberapa 

pihak yang konsen dan bertanggung jawab atas kesehatan 

masyarakat Indonesia. Dalam kerangka yang sama, secara 

eksternal, otoritas kesehatan dunia, WHO meminta semua 

pihak di seluruh dunia untuk sekedar menjaga jarak agar tidak 

tertular virus menular itu. 

Belajar dari Italia 

Sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi (2 Maret) lalu, virus 

corona terus menyebar ke hampir semua daerah. Sampai saat 

ini, sudah 22 provinsi yang memiliki kasus positif corona. 

Sejalan dengan itu, pemerintah sesungguhnya tidak tinggal 

diam.  

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi terutama 

meminimalisasi dampak kematian. Menurut presiden, 

keselamatan warga negara menjadi hal utama. Karena itu 

maka dibentuklah gugus tugas penanganan corona 

berdasarkan Keputusan Prisiden.  

Lepas dari debat mengenai kebijakan yang paling tepat 

mengurani dampak corona di Indonesia, pemerintah pusat telah 

menegaskan berbagai langkah mulai dari tes massal, sosialisasi 

social distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, isolasi 

mandiri, penyemprotan disinfektan, dan lain-lain. Pemerintah 

tidak mengambil langkah lockdown karena berbagai alasan. 

Soal utama kita sebetulnya bukan di situ. Perkara terbesar 

bangsa ini ialah watak keras kepala masyarakatnya. Larangan 
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untuk tidak keluar rumah atau berkumpul tanpa ada alasan 

yang jelas, sulit sekali dipatuhi.   

Menurut saya, hal ini disebabkan karena pemahaman 

masyarakat tentang penyakit menular sangat rendah. Galibnya, 

di saat hampir semua media sibuk memberitakan wabah 

corona, banyak orang yang masih berkeliaran dan beberapa 

lembaga masih. 

Atas dasar itu, dapat dipahami mengapa Menko Polhukam, 

Mahfud MD keras bersuara meminta ketegasan aparat 

keamanan. Disebutkan, wabah corona bukan wabah biasa. 

Satu orang saja yang terinfeksi berdampak pada ratusan orang. 

Di beberapa daerah, pemerintah daerah sudah mulai terlihat 

tegas melarang orang hadir dalam kerumunan. Pemda 

melibatkan polisi dan SatPol PP untuk menertibkan masyarakat. 

Lepas dari itu, kita semua harus belajar dari Italia. Banyaknya 

kasus kematian terutama disebabkan karena watak keras 

kepala ini. Untuk kita di Indonesia, sulit dibayangkan wabah ini 

dapat diatasi jika kita semua masih berkeras hati dan tetap 

kepala batu melawan ajakan pemerintah untuk tetap di rumah 

sampai ada tanda-tanda positif berakhirnya wabah corona.  

Korona di NTT 

Korona telah menjadi pandemik global. Tak satu pun bangsa di 

jagad ini yang luput dari wabah ini. Hampir 200 negara terpapar. 

Korona meradang ke semua lini dan tempat dalam waktu yang 

sangat cepat. Menurut data worldometers.info, per Senin sore 

(13 April 2020), worldometers.info melaporkan terdapat 

1.856.798 kasus korona di dunia. Dari jumlah tersebut, 
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114.312 kasus dinyatakan meninggal dan 390.557 kasus 

disebutkan pulih atau sembuh.  

Di Indonesia, dari data yang sama, masyarakat yang terinfeksi 

korona sebanyak 4.241 kasus, yang meninggal 373 kasus, dan 

yang sembuh 359 kasus. Di NTT, per Minggu sore (12/04) Di 

NTT, Tim Gugus Tugas Pemberantasan Korona telah 

mengumumkan enam orang terserang korona, 813 orang 

berstatus ODP, 28 kasus berstatus PDP dan 335 orang 

dinyatakan sembuh (kupang.tribunnews.com, 12 April 2020). 

NTT menjadi provinsi ke-33 yang terpapar virus ini.  

Wabah korona telah mengakibatkan lumpuhnya pergerakan 

masyarakat. Secara sosial, mobilitas sosial masyarakat dibatasi. 

Secara ekonomi, harga saham dan nilai tukar uang di beberapa 

negara fluktuatif tetapi cenderung melemah.  

Pembangunan ekonomi macet total. Lepas dari karut marut 

proses di dalamnya, dunia pendidikan dan beberapa organisasi 

coba mencari cara lain dengan menggunakan sistem belajar 

dan bekerja jarak jauh. Industri penerbangan dan lain-lain 

menanggung kerugian parah. Beberapa Manajemen industri 

manufaktur terpaksa merumahkan karyawan. Hotel, restoran, 

dan rumah makan tidak luput dari dampak pandemik global ini. 

Tatanan dunia berubah total. Perubahan tatanan dunia tidak 

hanya terjadi di dunia kesehatan tetapi di banyak aspek. Agama, 

sebagai salah satu lembaga sosial yang sangat kuat posisinya di 

dunia sosial akhir-akhir ini harus tunduk dan bertekuk lutut. 

Semua harus dilakukan dari rumah, termasuk beribadat 

sekalipun. 



  

79 

Wabah korona pada titik tertentu berdampak pada perubahan 

alokasi anggaran semua negara. Nyaris mata anggaran 

dipangkas hanya untuk membendung penyebaran virus ini. 

Semua usaha dilakukan untuk memutus mata rantai 

penyebaran tadi. 

Lalu, apa hubungan antara korona, wakil rakyat, dan 

Montesquieu? Tulisan ini ingin menjelaskan hubungan ketiga 

elemen itu, terutama difokuskan pada perilaku wakil rakyat di 

beberapa daerah termasuk di NTT yang seakan mati kutu 

berhadapan dengan fenomena korona. Dalam kasus korona, 

wakil rakyat seakan memahami secara sempit batasan trias 

politika Montesquieu. Sebab, di NTT, hanya satu dua orang wakil 

rakyat yang menampakan muka dan bersama pemerintah 

memerangi korona secara nyata  dalam berbagai macam 

bentuk bantuan. 

Fungsi Negara dalam Kasus Korona di NTT 

Adalah Montesquieu (1689-1755) yang pertama kali menyebut 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Trimuvirat itu adalah bagian 

dari apa yang disebut negara. Ketiganya bekerja menurut tugas 

dan fungsi masing-masing. Lembaga legislatif membentuk UU, 

merancang anggaran, dan mengontrol kerja eksekutif.  

Eksekutif adalah otoritas yang menjalankan semua aturan 

formal dan kesepakatan yang telag dirumuskan bersama 

lembaga legislatif. Selanjutnya, yudikatif adalah lembaga yang 

bertugas menjadi penengah dua lembaga pertama kalau-kalau 

ada perselisihan. Dalam praksis ketatanegataan, tugas lembaga 
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yudikatif kira-kira untuk memastikan bahwa rakyat, pemerintah, 

dan DPR/D (legislatif) bekerja sesuai yang disepakati bersama. 

Berhubungan dengan korona, ketika wabah ini meluas ke 

hampir semua negara di dunia, negara wajib menjalankan tugas 

dan fungsinya dengan baik. Praksisnya, pemerintah menjadi 

ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemberantasan korona. 

Sebelum kebijakan dieksekusi, pemerintah wajib meminta 

persetujuan lembaga legislatif. Menariknya, di kasus korona, 

DPR/D sudah menyetujui langkah dan kebijakan eksekutif baik 

yang teknis maupun substansial. DPR/D menyetujui pula 

perubahan anggaran yang diusulkan pemerintah. Dari aspek 

legal formal, kita semua wajib mengapresiasi kerja wakil rakyat. 

Lalu, apa soal utama kekuasaan kita di kasus korona? Siallagan 

(2015) terang menjelaskan titik lemah model pembagian 

kekuasaan trias politika di lapangan. Disebutkan, karena 

keterbatasan pemahaman, konsep pembagian kekuasaan 

dapat dilakukan secara kaku dan dapat pula dilaksanakan 

secara licin atau fleksibel. 

Dosa yang paling familiar ialah pengakuan suyektif masing-

masing lembaga akan pelaksanaan tugas dan fungsi di 

lapangan. Dengan kata lain, sejauh aturan tertulis telah 

mengamanatkan fungsi dan tugas, maka perannya dianggap 

selesai. Padahal, jika merujuk Montesquieu ketiga elemen itu 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya harus bekerja 

sama demi sebuah masyarakat yang sejahtera. 

Di kasus korona, terutama di NTT, wajah pembagian kekuasaan 

itu terlampau ketat dan kaku. Praksisnya, yang menangani 
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korona adalah pemerintah di semua level (dari provinsi sampai 

ke RT). Yang absen di sana ialah lembaga legislatif. 

Membaca Siallagan, kelemahan dasar wakil rakyat kita ialah 

kecenderungan untuk mengatakan telah bekerja bagi rakyat 

NTT dalam kasus korona. Sebab, tim gugus tugas tidak bisa 

bekerja jika anggarannya belum disetujui DPRD. Selain itu, 

semua hak pengelolaan dana Covid-19 berikut kebijakan 

praksisnya di lapangan telah disetujui wakil rakyat secara 

kelembagaan. Oleh karena itu, wakil rakyat bisa saja 

mengatakan salah jika ada yang menyebut wakil rakyat diam 

alias apatis. 

Baik. Masalahnya, rakyat NTT yang menjadi asal muasal wakil 

rakyat itu sedang dalam cobaan berat. Rakyat yang menjadi 

‘alasan ada’ kekuasaan tengah dalam masalah besar. Dalam 
banyak diskusi, rakyat tidak menuntut banyak-banyak dari 

wakilnya. Yang dipersoalkan ialah kealpaan wakil rakyat ketika 

rakyatnya didera kasus korona. Pertanyaan banyak warga amat 

sederhana. Mengapa sekarang wakil rakyat tidak menunjukkan 

batang hidungnya di masyarakat? 

Banyak orang bergumam sembari bermimpi, mengandaikan 

wakil rakyat di NTT sigap dan sensitif seperti wakil rakyat di Jawa 

Barat atau Jawa Tengah yang memotong sebagian kecil gajinya 

untuk membiayai petugas kesehatan atau sekadar membeli 

alat pelindung diri tim medis, dan lain-lain.  

Dalam kasus korona seperti ini, keinginan rakyat ialah 

partisipasi dan keterlibatan nyata wakil rakyat dalam 

memerangi korona. Bantuannya bisa dalam berbagai bentuk 
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tergantung wakil rakyat sendiri. Sedikit saja anggaran nyata dari 

wakil rakyat untuk rakyat yang diwakilinya tentu akan terasa 

mendalam. Gaji dan tunjangan memang tidak bisa dipangkas 

setahun, tetapi untuk satu dua bulan, kiranya tidak mengurangi 

beban wakil rakyat untuk rakyat yang diwakilinya. 

Rakyat NTT tentu tidak ingin agar anggota DPRD gagap 

memahami trias politika Montesquieu. Trias politika tidak bisa 

dipahami secara ketat dan kaku untuk sebuah wabah yang 

amat pandemik ini. Jika ingin terus disebut wakil, saya kira 

segeralah keluar dari zona nyaman di rumah dan beraksilah. 

Pemerintah tentu tidak hanya gubernur, bupati, dan beberapa 

elemen pemerintahan lainnya. Di konsep trias politika, wakil 

rakyat adalah sah bagian dari pemerintahan. Ingat itu. 

 

*) Sebagian besar artikel ini sudah dimuat di media voxntt.com, 3 April 2020 
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Pendahuluan 

Sidang pembaca yang budiman! Perumusan ide tulisan ini 

dimulai tepat pada pukul 23.59 WITA, tanggal 25 April 2020 

diiringi alunan musik tetangga yang menghantam keras langit-

langit rumah saya. Kurang lebih enam jam menuju terbitnya 

mentari, saya merenung tentang apa yang harus ditulis sambil 

beradaptasi dengan alunan musik yang desibel-nya di atas rata-

rata. Puji Tuhan! Menjelang fajar, ide-ide pokok tulisan ini selesai 

dirumuskan. Ketika memulai tulisan ini, saya teringat akan 

pesan salah satu guru “manajemen risiko” yakni Bung Viktor 
Riwu Kaho. Beliau mengajarkan bahwa setiap kali badai atau 

bencana apapun yang datang menghampiri, kita perlu 

menganalisisnya dalam dua sisi yakni dari sisi ancaman dan sisi 

peluang. Jangan sampai kita terlalu fokus pada ancamannya 

(threat) dan lupa bersyukur atas peluang yang bisa 
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dimanfaatkan untuk memperbaiki keadaan (opportunity). 

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan secara detail 

tentang bagaimana penyakit COVID-19 bermula dengan segala 

manifestasi penyebarannya, karena saya bukan pakar 

epidemiologi atau ahli di bidang virologi. Tulisan ini dibuat untuk 

mengeksplorasi hal-hal sederhana di tengah wabah COVID-19. 

Hal-hal sederhana tersebut, mungkin saja terlewatkan dari 

ruang pemikiran kita dan mungkin pula tidak. Semoga tulisan ini 

bermanfaat untuk memperkaya ruang diskusi tentang COVID-19 

di masa datang. Selamat menikmati! 

Kedahsyatan Badai COVID-19 

Secara resmi World Health Organization (WHO) menyebut nama 

penyakit ini sebagai “Coronavirus Disease” atau disingkat 
COVID-19. Penyebabnya adalah virus yang bernama “SARS-Cov-

2”. Dalam pengelompokkannya ternyata virus ini masih 
“bersaudara” dengan virus yang menyebabkan penyakit Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle-East 

Respiratory Syndrome (MERS) yang muncul beberapa tahun lalu 

(World Health Organization, 2020b).    

WHO telah menetapkan bahwa COVID-19 ini telah menjadi 

pandemi global. Ada sejumlah alasan sehingga penyakit ini 

ditetapkan sebagai pandemi. Alasan pertama adalah karena 

kecepatan penyebaran dan daya rusaknya yang sangat kuat 

bahkan terhadap sistem kesehatan negara yang tangguh 

sekalipun. Alasan kedua adalah karena tingkat keparahan yang 

ditimbulkan. Angka statistik menunjukkan bahwa dari jumlah 

orang yang terinfeksi terdapat 20% yang berada dalam kondisi 
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kritis. Angka kematiannya lebih dari 3% dan persentasenya 

meningkat berdasarkan umur dan adanya kondisi dasar 

penyakit tertentu (komorbiditas). Alasan ketiga adalah bahwa 

timbulnya gangguan terhadap kehidupan sosial & ekonomi 

sementara upaya untuk mengendalikan penularan memiliki 

konsekuensi sosial ekonomi yang luas dan mendalam (World 

Health Organization, 2020a).  

Pandemi COVID-19 memang dahsyat. Mengapa dahsyat? 

Secara global, pada tanggal 26 April 2020 ketika artikel ini 

ditulis, penyebaran COVID-19 telah menjangkau 210 negara di 

dunia. Jumlah orang yang terinfeksi telah menembus angka 

lebih dari 2 juta orang, tepatnya 2.921.201 orang. Dengan 

demikian, pandemi ini bukan lagi masalah satu atau dua negara 

saja tetapi sudah menjadi masalah bersama seantero bumi. 

Selain penyebarannya yang mendunia, jumlah kematian yang 

diakibatkan juga meningkat secara cepat. Sejak 

kemunculannya pada akhir Desember 2019 sampai dengan 

tanggal 26 April 2020, jumlah kematian orang yang terinfeksi 

COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai angka 203.289 

orang.1  

Salah satu ukuran dalam epidemiologi yang sering 

didengungkan dan diperbandingkan banyak orang adalah 

angka kematian akibat penyakit. Berdasarkan data tanggal 26 

April 2020 di atas maka proporsi kematian per seratus orang 

                                                           
1
 https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-

where-coronavirus-has-spread/. Diakses tanggal 26-04-2020. 

Pukul 11.30 a.m. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/
https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/
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(Case Fatality Rate) dari COVID-19 adalah 7,88%. Secara 

proporsional, angka ini memang terlihat kecil bila dibandingkan 

dengan CFR akibat penyakit SARS dan MERS. Namun, jika 

ditelusuri lebih detail tentang makna dibalik angka tersebut 

maka di dalamnya tersimpan suatu kesedihan yang teramat 

dalam. Saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir dan kita 

belum memiliki informasi tentang berapa jumlah total orang 

yang terinfeksi di seluruh dunia. Sementara wabah penyakit 

SARS dan MERS telah berakhir. Jumlah total orang yang 

terinfeksi pun sudah diketahui secara lengkap. Data terakhir 

menunjukkan bahwa penyakit SARS menginfeksi 8.098 orang 

dengan CFR sebesar 9,6%. Jumlah yang meninggal sebanyak 

774 orang (World Health Organization, 2004). Sementara itu, 

penyakit MERS menginfeksi 2.494 orang dengan CFR sebesar 

34,4%. Jumlah yang meninggal sebanyak 858 orang (World 

Health Organization, 2019). Bagaimana dengan kondisi terkini 

dari penyakit COVID-19? Sebagaimana data yang dipaparkan 

sebelumnya, penyakit COVID-19 sudah menginfeksi 2.921.201 

orang dengan CFR sebesar 7,88%. Jumlah yang meninggal 

sebanyak 203.289 orang. Dari perbandingan data ketiga 

penyakit ini maka dapat disimpulkan bahwa meskipun CFR 

COVID-19 lebih kecil dari SARS dan MERS tetapi jumlah 

kematian yang terinfeksi COVID-19 lebih besar. Jumlah 

kematian yang terinfeksi COVID-19 sama dengan 297,5 kali 

jumlah kematian orang yang terinfeksi SARS dan 268,40 kali 

jumlah kematian orang yang terinfeksi MERS. Oleh karena itu, 

menurut saya, kita mesti berhati-hati dalam melakukan 

interpretasi terhadap nilai CFR COVID-19. Interpretasi nilai CFR 
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mesti dibarengi dengan informasi yang lengkap mengenai total 

orang yang terinfeksi. 

Kesimpulan di atas memberi gambaran kepada kita bahwa 

kemampuan penularan Covid-19 sangat cepat dan 

kemampuan menginfeksinya juga cukup tinggi. Oleh karena 

pandemi ini belum berakhir, maka nilai CFR COVID-19 pun akan 

terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang pasti, 

akibat penyakit SARS kita sudah menggali 774 kuburan, akibat 

penyakit MERS kita sudah menggali 858 kuburan dan per 26 

April 2020 akibat penyakit COVID-19 kita sudah menggali 

203.289 kuburan”. Jumlah kuburan akibat COVID-19 ini pun 

mungkin akan terus bertambah seiring dengan masifnya 

penularan dan derajat keparahan. Secara relatif terhadap 

jumlah kasus, persentase kematiannya mungkin terlihat kecil, 

tetapi secara kumulatif kejadian kehilangan nyawa dari penyakit 

COVID-19 jumlahnya sangat besar. Seperti yang kita ketahui 

bersama, kehilangan nyawa seseorang manusia dari tengah-

tengah keluarga adalah persoalan besar. Sebuah kepergian 

selalu menyisakan air mata duka. Air mata duka yang meratapi 

tentang pahit getirnya perpisahan masa kini, perihnya ingatan 

akan kenangan indah masa lampau, dan kesepian jalanan 

kehidupan di masa datang. Semua manifestasi penderitaan 

batin ini tentu membutuhkan waktu untuk sebuah 

pemulihan/kesembuhan. Sayangnya kita tidak tahu, 

sembuhnya kapan! Mungkin hari ini, mungkin esok dan 

mungkin juga selamanya tidak akan sembuh, sampai 

keabadian menyatukan mereka kembali. 
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Kontroversi Zona Hijau dan Zona Merah 

Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama yang teridentifikasi dan 

dipublikasi secara resmi terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. 

Sejak saat itu sampai dengan tanggal 26 April 2020, jumlah 

kasus positif telah mencapai 8.607 kasus dan tersebar di 

seluruh provinsi. Jumlah kasus terbanyak ada di DKI Jakarta 

(Tim detikcom - detikNews, 2020). Sejak tanggal 2 Maret 2020 

itu pula, setiap provinsi menunggu giliran untuk ditetapkan 

sebagai zona merah. Provinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara 

Timur (NTT) adalah dua provinsi yang cukup lama bertahan di 

zona hijau. Akhirnya, pada tanggal 9 April 2020 kabar duka itu 

pun datang menghantui perasaan warga Provinsi NTT. Satu 

kasus positif COVID-19 terkonfirmasi atas nama Sdr. El Asamau 

(Rozie, 2020). Sejak itulah Provinsi NTT masuk zona merah. 

Kurang lebih dua minggu bertahan, akhirnya pada tanggal 24 

April 2020, kabar gembira pun datang. Sdr. El Asamau 

dinyatakan sembuh dan Provinsi NTT kembali masuk zona hijau 

(Nong, 2020). Tepatkah penyebutan zona merah dan hijau 

dalam masa pandemi COVID-19? 

Jawaban terhadap pertanyaan di atas tidaklah mudah. 

Tergantung kriteria yang kita pakai. Jika kita menggunakan 

kriteria ada tidaknya kasus positif dalam suatu wilayah, mungkin 

penyebutan itu “terlihat benar”. Zona merah adalah wilayah 
yang memiliki kasus positif dan zona hijau adalah wilayah yang 
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tidak memiliki kasus positif. Akan tetapi masalahnya adalah 

darimana kita tau bahwa di suatu wilayah benar-benar tidak 

memiliki kasus positif? Apakah semua orang sudah diperiksa 

dengan metode pemeriksaaan yang handal (gold standart) 

untuk menemukan keberadaan virusnya? Jika tidak, maka 

sesungguhnya tidak ada pijakan yang kuat (100%) untuk 

berkeyakinan bahwa daerah itu adalah benar-benar zona hijau 

atau zona merah.  

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 

dapat menginfeksi seseorang tanpa menimbulkan gejala klinis. 

Penularannya sangat cepat melalui kontak langsung dan droplet 

(World Health Organization, 2020b). Saat ini di Indonesia, tidak 

semua provinsi memiliki laboratorium yang memadai untuk 

memeriksa hasil Swab Test dengan Metode Polymerase Chain 

Reaction (PCR).  Swab Test dengan Metode PCR adalah satu-

satunya standar pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan 

virus SARS-Cov-2 dalam tubuh manusia (World Health 

Organization, 2020b). Sayangnya, pemerintah Provinsi NTT 

belum memiliki fasilitas tersebut sehingga pemeriksaan orang 

dalam jumlah yang banyak belum bisa dilakukan. Adapun 

sampel-sampel hasil Swab Test yang diambil di wilayah NTT 

harus dikirim terlebih dahulu ke Pulau Jawa untuk diperiksa. 

Prosesnya membutuhkan waktu dan kurang lebih 5-7 hari 

kemudian, baru diketahui hasilnya. Dengan kata lain, ada jeda 

dalam ketidakpastian tentang status orang yang diperiksa untuk 

beberapa hari. Lambannya informasi tentang status ini 

berpotensi meningkatkan peluang penularan. Sebagian orang 

mungkin saja kurang patuh untuk melakukan isolasi khusus 
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dan atau isolasi mandiri di rumah dan memilih keluar untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Perilaku keluar rumah dan 

melakukan kontak dengan orang lain ini berisiko tinggi 

menularkan penyakit jika ada virus di dalam tubuhnya. Dengan 

demikian, penyebutan zona hijau dan zona merah untuk wilayah 

tertentu berdasarkan ada atau tidaknya kasus positif bukanlah 

sebuah pembedaan yang tepat untuk saat ini.  

Bagaimana jika dilihat dari perspektif sosial ekonomi? Apakah 

ada zona merah dan zona hijau? Menurut hemat saya, “tidak 
ada lagi” yang berada di zona hijau. Kalaupun ada, mungkin 
hanya sedikit. Hampir semuanya jadi zona merah. Mengapa? 

Penularan COVID-19 tidak spesifik memilih golongan, suku, ras 

atau agama tertentu. COVID-19 dapat menyerang siapa saja 

yang bertemu dengannya. Oleh karena siapapun bisa terkena, 

maka pembatasan social (social distancing), jaga jarak (physical 

distancing), penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dan 

lain-lain menjadi tak terelakkan (World Health Organization, 

2020b). Penerapan kebijakan ini tentu membuat roda ekonomi 

seperti lesu darah. Ada sebagian kecil pelaku usaha yang 

bertahan tetapi geliatnya tak seperti dulu. Hampir semua orang 

berkerja dari rumah (work from home). Aktivitas seperti belajar 

dan kuliah dilakukan dari rumah. Aktivitas umum seperti lalu 

lintas perhubungan darat, laut dan udara juga dibatasi. Aktivitas 

sosial ekonomi yang melibatkan banyak orang dikurangi. 

Dampaknya: produktivitas ekonomi baik secara individu 

maupun secara agregat mengalami perlambatan. Apa buktinya? 

Harga saham di pasar modal jatuh bebas. Pendapatan pribadi 

dan korporasi menurun, baik di tingkat produsen, distributor, 
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maupun konsumen. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) karyawan meningkat.  

Menyedihkan! Membayangkan situasi ini rasanya tak sanggup. 

Semua tak seperti dulu lagi. Ketika menulis bagian ini, saya 

teringat akan lirik lagu dari group band PADI: “….semua tak 
sama, tak pernah sama, apa yang sentuh, apa yang kukecup! 

Sehangat pelukmu, selembut belaimu, …..”(Padi Reborn, 2018). 

Ya! Semua orang menunggu kapan badai ini berakhir. Saban 

hari menatap dengan cemas akan masa depan ekonomi. Detik 

dan jam seperti berjalan lambat. Dan kita seperti tertahan 

dalam berjuta kenangan akan hiruk-pikuk masa silam. Cahaya 

pengharapan serasa redup. Kehidupan seperti dipapah dalam 

ketiadaan. Lunglai tanpa tumpuan. Rasa hati ingin melawan 

namun apa daya hanya getir yang selalu dikecap. Pandemi 

COVID-19 ini membuat kita semua baik yang kaya maupun yang 

miskin menjadi sama. Sama-sama berada di zona merah.  

Oleh karena semuanya ada di zona merah, maka saya kira tidak 

elok jika dalam masa pandemi ini, ada pihak-pihak yang minta 

diistimewakan dari sisi ekonomi. Dari beberapa pemberitaan 

media, kita mendapati berbagai keluhan dari pekerja harian, 

pekerja bulanan, pengusaha restoran, pengusaha transportasi 

dan sebagainya. Dalam sebuah acara televisi “Indonesia 
Lawyers Club”di TV One tanggal 21 April 2020 yang saya ikuti, 
ada upaya sektor-sektor tertentu yang meminta keistimewaan 

dari pemerintah untuk menjaga kesejahteraan ekonominya. 

Menurut saya, dalam batas-batas tertentu permintaan itu 

adalah hal yang wajar. Namun satu yang harus kita pahami 
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bahwa “semua pihak terdampak oleh pandemi ini”. Meminta 
keistimewaan untuk satu sektor ekonomi tentu menciptakan 

ketidakadilan pada sektor lain. Jika desakan dan permintaan ini 

dilakukan secara agresif, maka potensi terjadinya kerusuhan 

sosial yang lebih mengerikan dari pandemi COVID-19 akan 

terjadi. Menurut saya, pemerintah menampung saja keluhan 

sektoral ini sembari melakukan yang mampu pemerintah 

lakukan, secara adil dan proporsional. Sebab tugas pemerintah 

yang paling utama menurut konstitusi bukanlah soal 

kesejahteraan ekonomi melainkan untuk “melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. 
Setelah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 

Indonesia baru kemudian meningkatkan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan social (Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 2002).  

Kesesatan Paradigma Penanganan 

Sejak awal kemerdekaan, saya belum menemukan catatan 

sejarah kejadian bencana penyakit menular yang menimpa 

Indonesia seperti COVID-19. Jikalaupun ada, mungkin hanya 

bencana yang bersifat fisik seperti letusan gunung berapi, 

tsunami, banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya. 

Bencana seperti ini relatif tidak menyebar ke berbagai penjuru 

dan hanya terjadi pada lokasi tertentu. Areanya cenderung 

terpusat dan kejadiannya berlangsung cepat. Berbeda halnya 

dengan bencana nasional COVID-19. Menurut WHO (2020a), 
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bencana seperti ini tidak mudah untuk dibatasi begitu saja di 

suatu tempat secara mendadak dalam waktu cepat 

(borderless). Penyakit tidak mengenal batas negara. 

Penyebabnya tak terlihat secara kasat mata. Sayangnya, 

penyebaran COVID-19 ini terjadi dalam situasi sistem kesehatan 

nasional kita belum cukup kuat untuk menghadapinya. Dengan 

kata lain, kapabalitas sistem kesehatan nasional kita berada di 

bawah kekuatan serangan pandemi COVID-19. Berbeda halnya 

dengan China, Korea Selatan dan sebagian negara-negara di 

timur tengah. Sistem kesehatan nasional mereka pernah teruji 

menghadapi pandemi ketika terjadi wabah SARS, MERS dan 

Ebola pada masa lalu.  

Jika suatu bencana terjadi, maka respon dan kualitas 

penanganan menjadi “koentji” keberhasilan untuk 
mengembalikan kondisi seperti semula (recovery). Bencana 

umumnya menyebabkan perubahan pada lingkungan fisik dan 

non fisik. Situasi menjadi “tidak normal”. Hal itulah kira-kira yang 

juga kita semua alami saat ini. Jika kita ingin 

mengembalikannya ke “situasi yang normal” maka pendekatan 
yang kita gunakan juga idealnya adalah pendekatan yang “tidak 
normal”. Bahkan jika memungkinkan, maka respons 
penanganan yang kita lakukan bukan hanya “tidak normal” 
melainkan “super tidak normal”. Menurut Saya, jika situasi 
bencana nasional COVID-19 ini direspon pemerintah dengan 

cara yang normal saja maka yang tercipta adalah “sumbatan-

sumbatan” (bottlenecks). Sama seperti seorang anak kecil yang 

mencoba mengeluarkan kelereng-kelerang kecil yang terjebak 

di leher sebuah botol bir. Sumbatan-sumbatan dalam proses 
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penanganan ini dapat memperlambat penyelesaian masalah 

dan bahkan tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, 

harapan saya pemerintah harus serius dalam penanganan 

bencana COVID-19 ini. Pendekatan yang digunakan harus lebih 

dari sekedar pendekatan penanganan bencana yang biasa. 

Kalau perlu, pemerintah menggunakan pendekatan yang luar 

dari biasanya.  

Indonesia tentu sudah memiliki sejumlah pengalaman terbaik 

dalam penanganan bencana yang bersifat fisik pada masa lalu. 

Indonesia juga mungkin sudah belajar dari pengalaman negara-

negara lain dalam menangani pandemi global di masa lalu. 

Harapan saya waktu awal kemunculan penyakit ini, ada respon 

dan penanganan “super tidak normal” dari pemerintah. Akan 
tetapi, hal tersebut tidak muncul. Kebijakan yang dibuat 

pemerintah di awal tahun 2020 justru kontra-produktif dalam 

menekan penyebaran virus. Misalnya, sejak tanggal 2 Maret 

2020 sampai 17 Maret 2020 tidak ada pembatasan terhadap 

lalu lintas penerbangan dari dan ke negara-negara yang sudah 

terinfeksi (Nurita, 2020). Bahkan jauh hari sebelumnya yakni 

Bulan Februari 2020, ada kebijakan bidang pariwisata yang 

menurut saya sangat fatal. Untuk meningkatkan kunjungan ke 

tempat wisata, pemerintah Indonesia memberikan subsidi tiket 

penerbangan, membebaskan pajak restoran/rumah makan 

dan penginapan di tempat-tempat wisata kelas premium. 

Pemerintah berkampanye dan mengajak semua pihak untuk 

meningkatkan kebutuhan berlibur. Dana insentif sejumlah 

Rp443,39 miliar dikucurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 

(Ananda, 2020). Niat awalnya memang baik untuk mengurangi 
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dampak ekonomi terhadap sector pariwisata. Akan tetapi 

kebijakan ini dalam perspektif “public health” tidak 
menguntungkan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah 

seperti mengirim warganya sendiri ke bibir jurang keterpaparan 

dari virus yang mengerikan. Bukan hanya dari sisi public health. 

Kebijakan memberikan subsidi ini pun terbukti secara ekonomi 

salah kaprah karena geliat ekonomi di sektor pariwisata tidak 

kunjung bangkit. 

Tidak cukup dengan kebijakan pemberian insentif untuk sektor 

pariwisata yang kontra-produktif. Ada hal lain lagi yang patut 

membuat kita semua turut prihatin. Misalnya pernyataan 

Menteri Kesehatan dr. Terawan yang menyatakan bahwa 

penyakit COVID-19 ini hanyalah flu biasa yang bisa sembuh 

dengan sendirinya (self-limiting disease). Bahkan beliau 

mengatakan bahwa angka kematiannya lebih kecil dari 

infulensa (Sebayang, 2020). Ucapan atau himbauan ini tidaklah 

100% salah. Himbauan ini mungkin ditujukan untuk 

mengurangi kepanikan masyarakat. Akan tetapi, akibat dari 

himbauan ini dapat memicu peningkatan kerentanan. 

Masyarakat menjadi kurang waspada karena menganggap 

penyakit ini biasa saja. Akhirnya pola perilaku hidup bersih dan 

sehat menjadi kurang diperhatikan. Toh, penyakit inipun tidak 

berbahaya dan hanya flu biasa seperti kata Menteri Kesehatan. 

Saya yakin bahwa menteri kesehatan tahu masalah dan akibat 

medis dari COVID-19 ini. Hanya saja cara menyampaikan atau 

bentuk komunikasi publiknya tidak mumpuni. Ini berbahaya! 

Harusnya dari dulu Presiden Jokowi mengangkat staf khusus 

milenial bidang kesehatan terutama yang “khatam” ilmu public 
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health untuk membantunya berkomunikasi dengan publik 

dalam menyampaikan situasi kegawat-daruratan kesehatan 

masyarakat ini.  

Tentu saja ketika membahas tentang respon dan kualitas 

penanganan COVID-19 antar negara di dunia, maka akan ada 

banyak sanggahan yang disodorkan untuk membantah 

justifikasi saya di atas. Semua negara juga mengalami hal yang 

sama kok? Mengapa hanya Presiden Jokowi yang dikritik? 

Bukankah negara-negara besar yang sudah maju sistem 

kesehatannya juga kalang kabut menghadapi pandemic COVID-

19? Contohnya: Italia, Amerika, Iran, dan negara Eropa lainnya 

juga keteteran. Ya, sanggahan itu ada benarnya tetapi tidak 

100% tepat. Kapabilitas sistem kesehatan hanyalah salah satu 

variabel yang menentukan keberhasilan penanganan. Variabel 

lainnya adalah kehendak politik dalam mengurangi potensi 

risiko bencana. Dan Indonesia lemah dalam hal ini berdasarkan 

data yang dilaporkan sejak tahun 2009 (Lassa, 2020; Lassa & 

Booth, 2020). Data menunjukkan bahwa ada negara di belahan 

benua Asia yang lebih baik dalam respons dan penanganan 

COVID-19. Vietnam misalnya, sampai saaat ini berhasil 

menekan penyebaran COVID-19 dan belum ada kasus 

kematian ketika artikel ini ditulis. Taiwan juga demikian. Jumlah 

kasusnya hanya 429 dan jumlah yang meninggal sebanyak 6 

orang. Padahal kedua negara ini sangat dekat dengan sumber 

utama penularan. Mengapa kedua negara itu bisa 

melakukannya sedangkan Indonesia yang jauh dari sumber 

penularan tidak bisa? Saya kira ini pertanyaan riset yang 
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menarik untuk dikaji secara global atau regional bagi para 

ilmuwan di masa datang.  

Apakah presiden Jokowi sepenuhnya gagal dalam me-mitigasi 

penularan dan penanganan dampak dari pandemi COVID-19? 

Tidak juga. Ada hal-hal yang patut diapresiasi. Mulai dari 

pemulangan dan isolasi khusus terhadap warga negara 

Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan dan kapal Diamond 

Princess. Ada kebijakan refocusing anggaran melalui Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 

2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas 

keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Ada 

pembuatan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 6 

Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yakni Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). Ada pelarangan mudik dan 

pembatasan lalu lintas perhubungan udara dan laut yang 

bersifat komersil di semua wilayah Indonesia di sejak 26 April – 

1 Juni 2020. Dari sisi pelayanan kesehatan juga kinerjanya 

menunjukkan hasil yang sedikit menggembirakan. Jumlah 

pasien positif COVID-19 yang sembuh mengalami peningkatan. 

Proporsinya sudah melebihi jumlah pasien yang meninggal. 

Meskipun jika dibandingkan dengan negara lain dalam 

kawasan yang sama, jumlah pasien yang meninggal di 

Indonesia masih yang tertinggi di wilayah Asia Tenggara pada 

saat tulisan ini dibuat.  

NTT di Awal Pandemi COVID-19: “Nanti Tuhan Tolong” 

Bagaimana dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Wilayah NTT 

selalu diliputi ketidakpastian. Jumlah orang yang mudik melalui 
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darat dan laut cukup banyak. Pemeriksaan yang dilakukan 

hanya mengandalkan rapid test untuk orang-orang tertentu yang 

dicurigai (suspect). Di saat yang sama, kedisiplinan masyarakat 

yang lulus screening (penapisan) melalui alat pendeteksi suhu 

tubuh (thermal scanner) dan identifikasi gejala klinis di 

pelabuhan-pelabuhan sangat bervariasi. Ada yang disiplin 

melakukan isolaso dan ada yang tidak. Sementara penyakit 

COVID-19 ini memiliki keunikan. COVID-19 tidak selalu hadir 

dengan gejala klinis pada orang yang terinfeksi (orang tanpa 

gejala). Kondisi ini diperburuk dengan tidak tersedianya 

laboratorium yang memadai untuk melakukan pemeriksaan 

dengan metode PCR.  

Biar lambat, asal selamat. Begitulah kira-kira bunyi pepatah 

lama ketika peristiwa keterlambatan terjadi. NTT terkenal 

dengan slogan “Nusa Tetap Tertinggal” yang terus 
mengharapkan “Nanti Tuhan Tolong”. Bagaimana dengan 
respon pemerintah daerah NTT di awal pandemi? Sejujurnya, 

respon pemerintah daerah di tingkat provinsi kurang elok! Wakil 

gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Josep Naesoi 

membuat “blunder” di ruang publik pada tanggal awal Maret 
2020. Narasi yang dikedepankan kurang lebih sama dengan 

narasi yang diucapkan Menteri Kesehatan pada tanggal 2 Maret 

2020. Bapak Wakil Gubernur NTT mengatakan bahwa 

masyarakat tidak perlu kuatir . Penyakit COVID-19 ini hampir 

sama seperti penyakit flu biasa. Lengkapnya: “Kalau Corona ini 

kan flu biasa, minum itu kelor saja sudah beres. Kelor depan 

rumah banyak-banyak kok, tidak usah takut. Yang kita takutkan 

adalah kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, stunting, itu yang 
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harus kita takuti. Tidak usah takut terhadap Corona” (Redaksi 

Media Vox NTT, 2020). Saya sendiri tidak tau apa maksudnya? 

Apakah strategi komunikasi publik seperti ini dibuat untuk 

menenangkan kepanikan massal? Kalau iya, maka saya 

menilainya keliru. Narasi seperti ini sudah terbukti tidak efektif di 

tingkat nasional. Mengapa Bapak Wakil Gubernur tidak belajar 

dari “kasus” Menteri Kesehatan di Jakarta? Kata pepatah: 
keledai saja tidak terantuk pada batu sama kedua kali. 

Meskipun narasi ini kemudian diklarifikasi sebagai bentuk 

kelakar tetapi dalam perspektif kebijakan publik, ucapan 

pemimpin adalah kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2014). Tentu 

saja narasi kebijakan seperti ini tidak menguntungkan. Berbagai 

kritikan di media sosial mengemuka termasuk munculnya surat 

terbuka (Dodo, 2020). Publik meminta transparansi data dan 

pengadaan fasilitas laboratorium untuk melakukan 

pemeriksaan dengan metode PCR. Akhirnya Gubernur NTT 

menjawab aspirasi tersebut dengan mengatakan bahwa akhir 

April 2020 NTT akan memiliki laboratorium yang memadai 

untuk menunjang diagnosa penyakit COVID-19 (Antara, 2020). 

Bagaimana konsistensinya? Waktulah yang akan membuktikan 

apakah janji mulia ini akan terpenuhi atau tidak dan sejarahlah 

yang akan menjadi hakim terbaik bagi integritas seorang 

pemimpin.  

Sesat Pikir: Garda Terdepan 

Kampanye awal penanganan Covid-19 di Indonesia 

mendengungkan bahwa tenaga medis merupakan garda 

terdepan atau ujung tombak dalam penanganan. Menurut saya, 
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isi dari kampanye ini berpotensi disalah-pahami oleh publik. 

Apakah “garda terdepan” itu berarti tenaga medis-lah yang 

dibiarkan berjuang terlebih dahulu dalam menanggulangi Covid-

19? Lalu, ketika tenaga medis tidak mampu, baru kemudian 

yang bukan tenaga medis termasuk masyarakat umum menjadi 

garda pelapis? Ataukah sebutan garda terdepan itu karena 

posisi tenaga medis yang berada dalam jarak yang paling dekat 

dengan Virus SARS-Cov-2 ini? Ataukah ada definisi lain? 

Sayangnya, tidak ada penjelasan yang spesifik dan memadai 

dari pemerintah tentang yang manakah sebenarnya bagian 

depan dari penangggulangan penyakit ini.   

Jika kita merujuk pada tahapan alamiah suatu perjalanan 

penyakit maka kondisi seseorang manusia berawal dari sehat – 

berisiko – terinfeksi/terpapar – timbul gejala klinis – sakit – 

menjalani perawatan - sembuh sempurna/cacat/meninggal. 

Menurut Leavel and Clarck, (1953) dalam penanganan suatu 

penyakit dikenal 5 (lima) level pencegahan mulai dari: (1) 

promosi kesehatan (health promotion), (2) perlindungan khusus 

(specific protection), (3) diagnosis dini dan pengobatan segera 

(early diagnosis and prompt treatment), (4) pembatasan 

kecacatan (disability limitation) dan (5) rehabilitasi 

(rehabilitation). Berdasarkan konsep ini, maka kampanye 

bahwa tenaga medis sebagai garda terdepan dalam 

penanganan COVID-19 kurang tepat. Titik berat dari peran 

tenaga medis sebenarnya ada di tahapan pencegahan level 3. 

Seharusnya bagian depan yang perlu diintervensi secara masif 

oleh pemerintah adalah tahapan pencegahan level 1 dan 2. 

Kampanye bahwa tenaga medis menjadi garda terdepan hanya 
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dapat diterima bila “bagian depan” yang menjadi titik utama 
penanganan pandemi ada di tahapan pencegahan level 3 

(diagnosis dini dan pengobatan segera). Jika fokus 

penanggulangan pemerintah dilakukan pada tahapan 

pencegahan level 3 maka negara ini akan membayar harga 

yang sangat mahal. Sebab seluruh upaya pengobatan yang 

dilakukan pada level itu sama seperti menjernihkan air sungai di 

muara, sementara bagian hulu dari sumber airnya dibiarkan 

tetap keruh.  

Menurut saya, garis depan dalam pertempuran melawan COVID-

19 ada di tahapan pencegahan level 1 dan 2. Oleh karena itu, 

maka yang menjadi garda terdepan adalah masing-masing kita 

sebagai masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan 

masyarakat (epidemiolog, tenaga promosi kesehatan, tenaga 

pembimbing kesehatan kerja, tenaga tenaga biostatistik dan 

kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan 

keluarga), tenaga kesehatan lingkugan (sanitarian, entomolog 

kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan) dan tenaga gizi 

(nutrisionis dan dietisien). Semua aktor ini harus bergerak cepat 

dalam konteks pencegahan agar mata rantai penularan dapat 

diputuskan. Sementara tenaga medis (dokter, perawat, bidan) 

dan tenaga farmasi (apoteker dan asisten apoteker) serta 

tenaga analis laboratorium adalah garda lapis kedua jika sudah 

ada masyarakat tertular. Saya kira kita semua tidak ingin tenaga 

medis kita yang jumlahnya sudah terbatas ini, tidak lagi dibebani 

dengan tugas yang maha berat. Semua yang berada di garda 

terdepan harus menekan angka kejadian penyakit sehingga 

beban kerja tenaga medis kita dalam merawat pasien COVID-19 
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menjadi berkurang. Sejak pandemi ini bermula, tenaga medis 

kita bekerja terus siang dan malam. Mereka berjuang dalam 

kondisi alat pelindung diri yang serba terbatas. Kebijakan work 

from home tidak dalam kamus mereka. Bahkan ada di antara 

mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya gara-

gara pasien COVID-19 yang tidak jujur menceritakan riwayat 

perjalanan dan riwayat kesehatannya. Akhirnya ada sebagian 

tenaga medis kita yang harus dikarantina selama 14 hari 

karena melakukan kontak dengan mereka. Pemberitaan di 

media menunjukkan bahwa sebagian tenaga medis sudah 

tertular COVID-19 dan sedang dirawat. Sebagian lagi sudah 

gugur di medan tugas akibat COVID-19. Mereka yang gugur 

telah mendahului kita sebagai pahlawan dalam perang 

melawan pandemi ini. 

Saya bisa memahami mengapa kampanye “tenaga medis 
sebagai garda terdepan” muncul lebih dahulu. Sejak zaman 
orde lama sampai zaman reformasi, implementasi sistem 

kesehatan nasional Indonesia dalam praktiknya menggunakan 

paradigma sakit. Meskipun di atas kertas dokumen 

perencanaan pembangunan kesehatan tertulis menggunakan 

paradigma sehat. Paradigma sakit adalah paradigma yang 

menekankan pada pengobatan. Ketika ada penyakit yang 

menyerang maka yang terbersit di “kepala” pemerintah adalah 
tindakan pengobatan. Mereka lupa pada promosi dan 

pencegahan. Akhirnya tenaga medis dituntut perannya sebagai 

pelaku utama. Padahal, penggunaan paradigma sakit dalam 

situasi pandemi seperti ini sama sekali tidak menguntungkan. 

Penggunaan paradigma sakit hanya akan menempatkan 
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tenaga medis kita dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika 

pemerintah Indonesia terus mempertahankan paradigma ini 

maka harga yang harus di bayar untuk melewati badai COVID-

19 ini akan menjadi sangat mahal. Padahal kita sering 

mengucapkan pepatah lama yang mengatakan bahwa 

mencegah lebih baik daripada mengobati. Pepatah itu benar. 

Jika diterapkan akan sangat baik. Hanya saja terkadang 

pemegang kekuasaan itu “berselingkuh dalam praktik, tetapi 
seia sekata dalam akad”.  

Lalu dimanakah tenaga kesehatan masyarakat, tenaga 

kesehatan lingkungan, tenaga gizi yang harus bergerak di garis 

depan untuk pencegahan? Mereka ada, hanya cenderung tidak 

dipakai secara resmi. Saya yakin, bahwa mereka juga sedang 

berjuang bersama masyarakat dengan daya yang mereka miliki. 

Nama-namanya memang tidak tertulis dalam tinta sejarah di 

lembaran birokrasi publik. Mereka kerap dipandang sebagai 

“tenaga kesehatan kelas dua”. Seharusnya mereka diberi peran 
yang lebih luas bersama-sama pemerintah dan masyarakat 

untuk bergerak di ranah promosi dan pencegahan. Karena 

memang itulah ciri khas dari upaya kesehatan masyarakat yang 

kental dengan karakteristik public goods-nya. Mereka 

seharusnya menjadi “tangan kanan” pemerintah karena tugas 
dan peran yang mereka kerjakan memiliki eksternalitas positif 

bagi banyak orang.  

Saya sampai sekarang tidak habis pikir, mengapa pemerintah 

terus-menerus lupa akan pentingnya peran dan pelibatan 

tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan 
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kesehatan. Sampai saat ini kurikulum dan pengembangan 

pendidikan profesi tenaga kesehatan masyarakat tidak diurus 

dengan baik oleh Menteri Pendidikan Nasional. Selain itu, 

kebijakan mengenai Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli 

Kesehatan Masyarakat juga “digantung” tanpa kejelasan oleh 
Kementerian Kesehatan bersama Konsil Tenaga Kesehatan 

Indonesia. Akhirnya ahli kesehatan masyarakat tidak diakui 

sebagai suatu profesi tenaga kesehatan yang resmi dalam 

praktek pembangunan kesehatan. Mungkin mereka tidak 

paham filosofi tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga 

kesehatan masyarakat memang tidak bekerja memproduksi 

barang dan jasa yang bersifat private goods seperti tenaga 

medis, farmasi dan tenaga laboratorium. Jasa yang diproduksi 

oleh tenaga kesehatan masyarakat tidak bertarif seperti jasa 

dokter, jasa perawat, jasa bidan dan jasa analis yang melayani 

individu/orang per orang. Tenaga kesehatan masyarakat 

memproduksi jasa kesehatan promosi dan pencegahan untuk 

satu wilayah atau antar wilayah atau suatu kelompok 

masyarakat tanpa sekat ruang/batas. Sayangnya dalam situasi 

pandemi seperti ini, perhatian pemerintah terhadap mereka 

sangat kurang. Mungkin ada yang dipakai jasanya tetapi lupa 

diapresiasi. Mungkin inilah kelemahan pemerintah kita yang 

sudah beranak-pinak dari zaman ke zaman. Mengubahnya 

memang cukup sulit. Setinggi-tingginya sifat altruistis seorang 

tenaga kesehatan masyarakat, tentu ada batasnya. Jangan 

sampai “batasnya” itu adalah kematiannya sendiri dalam 
perjuangan di ranah public goods itu. Jika ini yang terjadi maka 

lagu “pusara tak bernama” akan disenandungkan lagi di ruang-

ruang sepi dan sudut-sudut kampus public health. Apakah 
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dengan adanya badai COVID-19 ini menjadi momentum 

kebangkitan public health dan paradigma sehat dalam 

pembangunan kesehatan di Indonesia? 

Coronavirus dan Ilmu Kesehatan Masyarakat (Public Health) di 
Indonesia 

Bertahun-tahun sudah ilmu dan seni “public health” 
diperkenalkan dan diajarkan pada generasi Indonesia. Mungkin 

sudah dimulai sejak jaman kemerdekaan oleh para pendahulu 

sampai sekarang. Namun keberhasilan penerapannya tidak 

sigifnifikan dalam memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. 

Mungkin ada yang bertanya: apa itu public health? Ijinkan saya 

mengutip literatur klasik dalam bidang kesehatan masyarakat. 

Public health is “the science and art of preventing disease, 

prolonging life and promoting health through the organized 

efforts and informed choices of society, organizations, public 

and private, communities and individuals” (Winslow, 1920). 

Dengan kata lain, public health adalah “ilmu dan seni untuk 

mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan 

kesehatan, melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat 

untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-

penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, 

pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan 

untuk diagnosis dini dan pengobatan, dan pengembangan 

rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi 

kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya”. 
Apa bukti kegagalan public health dalam implementasinya? 

Buktinya adalah banyak masyarakat yang belum berperilaku 
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hidup bersih dan sehat di seluruh penjuru negeri ini. Berbagai 

edukasi telah dilakukan baik melalui lembaga pemerintah dan 

non pemerintah untuk mengubah perilaku masyarakat secara 

radikal. Namun, di sana sini masih juga ditemukan masyarakat 

yang tidak cuci tangan pakai sabun dan tidak melindungi dirinya 

dari polusi atau unsur berbahaya lainnya di lingkungan tempat 

tinggalnya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2007 di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 23,2% 

penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki kebiasaan cuci 

tangan dengan benar. Pada tahun 2013, proprosinya naik 

menjadi 47% dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 49,8% 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019). Itu 

berarti masih banyak penduduk Indonesia yang tidak 

menerapkan pola hidup bersih dan sehat.  

Kegagalan ini bukan karena ilmu dan seni-nya terlampau susah 

dipahami tetapi lebih kepada kegagalan dalam penerapan 

karena lemahnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya 

upaya kesehatan masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-

19, maka kampanye PHBS semakin mudah dilakukan. 

Masyarakat mulai sadar dan mau menerapkan. Berbagai 

sarana pendukung untuk cuci tangan pakai sabun mulai 

tersedia di tempat-tempat umum. Individu-individu dalam setiap 

keluarga mulai rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. 

Dengan kata lain, pandemic COVID membuat masyarakat 

menjadi lebih peduli dengan status kesehatannya dan mau 

menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari 

pencegahan penyakit. Pada zaman dahulu, kesehatan cuma 

dipandang sebagai barang konsumsi ketika sakit. Saat ini, 
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kesehatan mulai dipandang sebagai barang investasi yang 

harus di jaga untuk mendukung produktivitas secara social dan 

ekonomi.  

Sisi Lain dari Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 ini membuat kita sadar bahwa Sistem 

Kesehatan Nasional2 kita sebenarnya lemah. Ibarat ban motor 

yang hampir kempes, ada banyak lubang-lubang yang harus 

ditambal. Hampir semua subsistem dalam sistem kesehatan 

nasional kita tidak siap. Subsistem manajemen, informasi dan 

regulasi kesehatan ternyata tidak mampu mengejar pergerakan 

virus SARS-Cov-2. Banyak aturan yang baru dibuat setelah ada 

kejadian. Subsistem sumber daya kesehatan kita juga lemah. 

Fasilitas dan tenaga kesehatan kita jatuh bangun. Jumlahnya 

terbatas. Kalaupun ada sebagian daerah yang surplus, 

distribusinya tidak merata. Dunia riset dan industri sediaan 

farmasi kita lebih parah lagi. Vaksin belum bisa dikembangkan 

oleh para ilmuwan-ilmuwan kita. Bahan baku untuk produksi 

sediaan farmasi lebih banyak diimpor dari luar negeri. 

Ketersediaannya dalam negeri seperti mati suri. Mungkin 

subsistem pembiayaan kesehatan kita yang sedikit lega karena 

bantuan mengalir dari berbagai arah. Akan tetapi jika penyakit 

COVID-19 ini menetap dalam waktu lama, maka uang kita pun 

mungkin akan habis untuk menanganinya. Semoga badai 

COVID-19 ini menjadi momentum kebangkitan sekaligus 

peluang untuk memperbaiki semua tatanan sistem kesehatan 

nasional kita. Dan bukan hanya itu, sistem-sistem lainnya yang 
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mendukung stabilitas sistem kesehatan nasional kita juga harus 

diperkuat. Paradigma dalam pembangunan kesehatan kita pun 

harus berubah. Paradigma sehat bukan lagi menjadi pilihan 

tetapi keharusan. Sebab kegagalan dalam ranah promosi dan 

pencegahan itu sama seperti menabung derita ketidakpastian 

dalam ranah pengobatan.  

Menurut saya, meskipun COVID-19 membawa duka dan 

penderitaan, namun dibaliknya ada hal positif yang kita peroleh. 

Hal positif ini perlu kita syukuri bersama. Pandemi COVID-19 

telah memupuk rasa kesetia-kawanan kita secara masif. 

Bantuan kemanusiaan datang dari berbagai pihak untuk 

membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Proses 

penggalangan bantuan ini terus dilakukan dan semoga 

pengelolaannya tepat sasaran. Hal ini menunjukkan kepada kita 

bahwa semangat dan prinsip gotong royong kita sebagai bangsa 

mulai tumbuh. Saya sendiri berharap semangat altruism dan 

prinsip gotong royong ini bukan hanya tumbuh tetapi juga 

berkembang, berbunga dan berbuah. Dengan itu, maka negara 

kita akan memiliki modal sosial (social capital) yang sangat kuat. 

Modal sosial ini akan membantu kita semua untuk merekayasa 

ulang tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik, 

ketika badai ini berakhir.  

Dengan adanya kebijakan pembatasan social (social distancing) 

dan jaga jarak (physical distancing) maka bekerja dan belajar 

dari rumah adalah pilihan terbaik. Pilihan strategi ini mungkin 

awalnya kurang menyenangkan. Namun dibaliknya ada 

kesempatan/peluang yang dapat kita manfaatkan. Dengan 
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kebijakan “work from home” kita memiliki waktu yang cukup 
untuk berbagi kasih bersama keluarga. Kebersamaan itu dapat 

menambah kehangatan dan kreativitas untuk menghasilkan 

banyak karya. Sebagai contoh: kita yang dulunya tidak memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi 

informasi digital akhirnya “dipaksa” untuk belajar 
menggunakannya. Lama kelamaan, akhirnya kita bisa 

menggunakan teknologi tersebut. Dan tidak hanya itu saja. 

Mungkin juga ada keterampilan lain yang baru dipelajari untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Lahan-lahan kosong di 

pekarangan yang dulunya belum ditanami, kini mulai hijau 

dengan tunas-tunas baru yang tumbuh. Kita yang dulunya tidak 

punya waktu luang untuk membaca buku akhirnya punya 

kesempatan yang lebih, untuk menambah pengetahuan. Kita 

yang dulunya tidak punya waktu yang cukup untuk membuat 

video blog atau menulis buku, akhirnya dapat menyalurkan hobi 

tersebut dengan lebih rileks dan intens. Ibu rumah tangga atau 

kepala keluarga yang selama ini mungkin tidak terlalu peduli 

dengan kehidupan belajar anak-anaknya, sekarang menjadi 

lebih peduli. Bahkan mungkin ada yang sudah menjadi guru di 

rumah bagi anak-anaknya sendiri.  

Badai Covid-19 juga tidak hanya membawa sisi lain yang positif 

di level pribadi dan keluarga tetapi juga membawa sisi lain yang 

positif bagi alam semesta. Ketika aktivitas manusia dibatasi dan 

harus bekerja dari rumah maka keuntungan lain yang 

didapatkan adalah berkurangnya polusi udara. Langit di kota-

kota besar menjadi cerah. Radikal bebas dan polutan tidak lagi 

membanjiri ruang pernapasan manusia. Hubungan manusia 



 

110 

dengan alam dan ekosistem lain perlahan bergeser ke arah 

yang lebih baik. Udara segar tersedia dalam jumlah yang 

memadai. Alam yang dulunya mungkin “menangis” sedih, kini 
perlahan menunjukkan wajah yang bahagia dan sedikit 

tersenyum.  

Tentu masih banyak peluang dan hal positif lainnya yang tak 

terungkap dan tak tertulis dalam catatan ini selama pandemi 

COVID-19. Dari semua itu, kita dapat belajar bahwa penderitaan 

di tengah badai tidak selamanya buruk. Jika dilihat dari sisi 

ancaman saja, mungkin badai COVID-19 ini seperti menunggu 

bunyi lonceng kematian menghampiri kita. Akan tetapi jika 

dilihat dari sisi yang lain yakni sisi peluang, justru penderitaan 

akibat COVID-19 membuat kita belajar untuk menemukan 

potensi diri yang mungkin saja selama ini tertutup oleh balutan 

zona nyaman.  *Terimakasih* 
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Pemberitaan yang fenomenal tentang mewabahnya virus 

corona [Covid-19] hingga menjangkau seluruh pelosok wilayah 

jauh lebih cepat menyebar sebelum virus itu sendiri sampai ke 

pelosok. Hal ini karena keterbukaan informasi publik, 

masyarakat di kampung-kampung pedalaman yang sudah 

mengakses teknologi juga kini berada dalam kewaspadaan. 

Keberadaan virus ini sendiri hingga kini masih belum tersedia 

penawarnya yang akurat dari sisi farmakoteragi yang 

mengandalkan kemampuan teknologi laboratorium, dan salah 

satu tahapannya adalah tahapan uji.  

Otoritas kesehatan dunia [WHO] telah menetapkan kondisi ini 

sebagai sebuah pandemik global sejak 11 Maret 2020 namun 

hingga kini virus ini belum juga memiliki vaksin paten yang 

efektif digunakan masyarakat. Beberapa peneliti mengklaim 

telah menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan namun 

jenis obat-obatan dimaksud belum mendapatkan pengakuan 

dari otoritas pengawasan obat dan makanan di berbagai Negara 
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masing-masing. Standar medisnya, berbagai hasil kajian terkait 

temuan dimaksud harus diuji-cobakan keakusiannya dalam 

penyembuhan kemudian diproses paten baru dapat digunakan, 

dan untuk pentahapan dimaksud membutuhkan waktu yang 

relatif lama sekitar 12018 bulan sejak pengujian. Hal demikian 

urusan obat-obatan berkaitan langsung dengan nyawa manusia, 

dan setiap manusia memiliki struktur gen yang berbeda-beda 

dan karakteristik fungsi anatomi yang berbeda di setiap wilayah. 

Terkutip dari RAPS.org yang diperbaharui per 27 Maret 2020, 

telah ada 3 produk vaksin yang telah memasuki tahap 1 uji 

coba diantaranya; [1] mRNA-1273 dari Moderna, 

dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi yang berbasis di 

Massachusetts. [2] Ad5-nCoV dari CanSino Biologics yang 

dikenbangkan dengan menggabungkan vector adenovirus tipe 

5 dan tengah melalui uji klinis fase 1, dan [3] ChAd0x1 dari 

University of Oxford yang sementara diujicobakan pada manusia 

namun sebelumnya telah diberikan pada simpanse. Selain 

ketiga jenis bahan klinis dimaksud, terdapat 11 bahan lainnya 

yang sejak akhir Maret 2020 antri mengikuti tahap pra-klinis di 

beberapa Negara [https://www.kompas.com/]. 

Semasa penantian dimaksud, kecemasan kian melanda 

masyarakat dan berbagai langkah antisipasi mulai ditempuh 

oleh masyarakat awam. Bermodalkan sedikit pemahaman 

masyarakat dari sajian informasi terkait karakteristik virus yang 

pada dasarnya menyerang bagian organ pernapasan. 

Seyogyanya sebagai langkah awal untuk pencegahan dini 

memang tidak ada salahnya juga untuk masyarakat diedukasi 

dengan berbagai pendekatan kefasrmasian agar secara mandiri 

https://www.kompas.com/
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melakukan langkah-langkah preventif. Meski demikian, agar 

tidak menimbulkan ketimpangan sebaiknya tugas para petugas 

medis khususnya yang berkeahlian dibidang kefarmasian untuk 

memberikan penguatan agar langkah awal meskipun tidak 

memenuhi standar ilmiah namun dapat bermanfaat.  

Wulandari [2013] dalam bukunya ‘Buku Pintar Pengobatan 
Herbal’ menegaskan bahwa obat tradisional saat ini banyak 
digunakan karena berbagai alas an, diantaranya; bagian dari 

tradisi-kebiasaan, mudah diperoleh, murah dan terjangkau, 

lebih natural, dan minimnya kemampuan akses terhadap obat-

obatan generik. Permasalahannya bukan hanya pada 

kandungan kimiawi saja namun efek samping dari obat 

tradisional yang tanpa melalui uji klinik bisa saja tidak cocok 

dalam bagi organ-organ tertentu pada setiap orang. Olehnya hal 

penting yang harus diperhatikan adalah rujukan fungsi 

farmakoterapi sebagai pertanggung jawaban atas keamanan, 

kewajaran dan keekonomisan penggunaan obat-obatan. 

Salah satu pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, 

Adisasmito [2020] mengungkap penjelasan pasien covid-19 

bisa sembuh karena imunitas tubuh sehingga aspek penting 

yang diperhatikan adalah self limiting disease. Ketika virus 

[pathogen penyebab penyakit; termasuk virus corona] masuk ke 

tubuh manusia, menular dari binatang maupun manusia 

sebagai host maka tubuh akan mengidentifikasi virus sebagai 

musuh [antigen] sehingga tubuh akan mengalami penetrasi dan 

menunjukan gejala terinveksi. Terlepas dari berbagai kontroversi 

karena belum ada kajian mendalam terkait masalah ini, hal 

terpenting sebagai prinsip dalam ilmu farmakologi adalah 
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tingkat imunitas tubuh setiap orang sebagai benteng 

pencegahan keterjangkitan terhadap sebuah penyakit. 

Aspek imunitas tubuh dan riwayat penyakit bawaan lainnya 

memang diklaim sebagai penentu tingkat tolerasi keterjangkitan 

dan membatasi peluang pathogen mencari peluang untuk 

hidup pada inangnya. Menjaga imunitas tubuh menjadi penting 

karena resiko corona meningkat seiring menurunnya imunitas 

tubuh dan penyakit bawaan lain yang melemahkan tubuh. 

Sudiono [2014] menjelaskan berbagai cara untuk 

meningkatkan imunitas tubuh, diantaranya; menerapkan pola 

hidup sehat, menghindari stress, dan mengkonsumsi suplemen 

agar system kekebalan tubuh tetap prima. Salah satu suplemen 

sederhana dimaksud adalah sejenis obat-obatan herbal yang 

mudah diperoleh dan telah menjadi bagian dari tradisi 

masyarakat.  

Sebelum jauh mengetahui jenis obat-obatan herbal yang dapat 

membantu peningkatan imunitas, sebaiknya diketahui 

pendapat Nugraheni dkk [2018] yang mendeskripsikan tentang 

farmakoterapi yang merupakan sub ilmu dari farmakologi yang 

mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan 

obat-obatan. Hal penting yang terpelajari didalamnya adalah 

untuk membuat diagnosis, mencegah timbulnya, cara 

menyembuhkan suatu penyakit, khasiat obat pada berbagai 

penyakit, bahaya yang dikandungnya, kontraindikasi obat, dan 

metode pemberian obat yang tepat. Tentunya dalam hal 

dimaksud tidak direkomendasikan bagi masyarakat awam 

untuk bebas mengkonsumsi obat-obatan khusus sebelum 

mendapatkan rekomendasi teknis dari petugas, khususnya 
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dalam suasana pandemic covid-19 yang hingga kini belum 

diketahui standar uji kliniknya. Hal yang mungkin bisa dilakukan 

adalah mengupayakan untuk terus meningkatkan daya tahan 

tubuh fungsi organ tubuhnya masih berkesempatan untuk 

penetrasi terhadap serangan pathogen virus. 

Terkait hal dimaksud, mengutip https://www.alodokter.com/, 

berikut beberapa suplemen untuk meningkatkan imunitas 

tubuh namun perlu memperhatikan kandungan kimiawi yang 

ada didalamnya sehingga tetap disarankan berkonsultasi juga 

pada pihak yang berkompeten. Beberapa suplemen dimaksud 

diantaranya; [1] Echinacea yang dipercaya bermanfaat sebagai 

antivirus, antiradang dan antiosidan. [2] Morinda citrifolia [buah 

mengkudu] yang mengandung kalium mampu meningkatkan 

stamina dan kekebalan tubuh. [3] Phylantus [daun meniran] 

yang diklaim mengandung antioksidan dapat berfungsi 

melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun tubuh. [4] 

Mengantung vitamin B6, C dan E yang bermanfaat bagi tubuh 

dalam meningkatkan system kekebalan tubuh yang lebih 

optimal. Meskipun demikian direkomendasikan namun dalam 

standar medis sebaiknya sebelum mengkonsinya perlu 

berkonsultasi kepada ahli berkompoten dan bila perlu 

tersertifikasi keahliannya agar tidak menimbulkan ketimpangan. 

Permasalahannya adalah bagaimana dengan masyarakat 

awam yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh obat-

obatan terkait dan sulit berinteraksi dengan para ahli terkait? 

Langkah awal yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan 

memanfaatkan ketersediaan obat-obatan tradisional yang 

terkategori herbalis. Khasiat dan manfaat herbal tidak dapat 

https://www.alodokter.com/
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dirasakan instan namun membutuhkan waktu untuk dapat 

diproses tubuh secara alami sehingga dianjurkan untuk 

mengkonsumsi herbal secara rutin dan teratur. Selain menjaga 

khasiatnya, herbal juga harus diolah dengan baik dan benar 

serta mengkonsumsinya sesuai standar kemampuan organ 

tubuh yang dimiliki masing-masing kondumen. 

Beberapa herbal yang sempat muncul dan tersaji dalam 

https://www.kompas.com/ diantara; curcumin yang terdapat di 

kunyit, temulawak, jahe, daun kelor, meniran dan jenten hitam 

yang semuanya memiliki zat aktif kurkuminoid sebagai anti virus 

dan imunomodulator. Daun kelor yang tersedia banyak di 

pekarangan masyarakat NTT dan telah menjadi komoditas 

produktif oleh Pemerintah Provinsi NTT juga memiliki 

keunggulan karena kaya akan vitamin dan mineral yang 

berperan dalam meningkatkan imunitas serta mampu melawan 

infeksi virus dan bakteri.  

Beberapa ramuan lainnya dari tanaman herbal yang sempat 

diperbincangkan bisa membantu pencegahan infeksi Covid-19 

diantaranya; [1] jamu empon-empon yang merupakan 

kumpulan rempah jahe merah, temulawak, biang kunyit, kayu 

manis dan sereh. [2] jeruk dan kulitnya yang diklaim peneliti IPB 

berkandungan flavonoid berjenis hesperidin untuk perlindungan 

tubuh dari serangan bakteri dan virus, [3] Jambu biji yang 

memiliki senyawa hesperidin, rhamnetin, kaempforel, kuersetin 

dan myricetin. Dan [4] daun  kelor [https://www.sehatq.com/]. 

 

https://www.kompas.com/
https://www.sehatq.com/
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Berbagai informasi dimaksud yang seyogyanya bukan untuk 

pencegahan Covid-19 secara khusus namun pada tahap awal 

sebagai jenis herbal dalam rangka peningkatan imunitas tubuh. 

Hal demikian karena sejauh ini belum dibuktikan secara klinis 

dengan standar medis untuk layak dijadikan obat dan vaksin 

pengobat Covid-19. Tentunya untuk hal dimaksud, kehadiran 

pandemic covid-19 telah menerangkan kita untuk tetap berpola 

hidup sehat, mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang 

berkontribusi bagi kesehatan fisikal namun tidak menimbulkan 

efek samping bagi tubuh si konsumen. Masyarakat dapat saja 

mengkonsumsinya namun dalam peracikannya tetap 

memperhatikan hal teknis higienisitas, kadar dan takaran, 

kandungan serta aspek lainnya agar tidak menimbulkan efek 

samping. Standarnya disarankan untuk tetap berkonsultasi 

pada ahli berkompeten setelah mendapatkan berbagai 

informasi terkait manfaat herbal-herbal dimaksud. 

Cara pencegahan yang kini disarankan oleh otoritas kesehatan 

adalah dengan mengikuti protokol medis diantaranya mencuci 

tangan menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, 

dan menjaga jarak fisik. Terkait cairan pencuci tangan fungsinya 

adalah tindakan preventif yang bisa diperoleh dengan membeli 

kemasan yang telah tersedia dipasaran dan terdaftar pada 

BPOM namun dalam kondisi pandemic terpantau sulit untuk 

diperoleh secara bebas, termasuk cairan kimiawi utama yang 

menyokongnya. Olehnya direkomendasikan WHO untuk 

menggunakan bahan glisorel dan etanol sebagai humektan 

][menjaga kelembaban] kulit, kemudian dicampur dengan 

hydrogen peroksida yang mampu mengatasi bakteri yang 
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terkontaminasi. Berbagai bahan herbal lainnya seperti daun sirih 

dan lidah buaya yang biasanya dijadikan obat luka bakar dan 

iritasi untuk tahap awal hanya sebagai pelembab dan pelembut 

kulit namun penggunaan semua bahan dimaksud disarankan 

tetap memperhatikan standar medis agar tidak menimbulkan 

efek samping. Semoga kita semua sehat selalu, salam sehat. 
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Mewabahnya virus corona yang menerpa masyarakat dunia 

saat ini, dapat dikategorikan sebagai bencana kemanusiaan. 

Penyebaran virus corona yang demikian masif hampir diseluruh 

negara didunia, termasuk Indonesia, memaksa pemerintah 

masing-masing negara untuk menerapkan langkah-langkah 

strategis untuk menekan wabah yang lebih luas lagi. Corona 

tidak hanya menyerang orang secara fisik namun juga 

menimbulkan efek secara psikologis bagi masyarakat. Kondisi 

ini tentunya akan menimbulkan dampak yang nyata pada 

berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. 

Melambatnya berbagai proses pembangunan baik pada tingkat 

nasional maupun daerah merupakan konsekuensi yang harus 

kita antisipasi secara cepat dan tepat, agar kondisi negara ini 

tetap eksis dalam melayani masyarakat serta melindungi 

berbagai kepentingannya sebagai negara yang berdaulat.  
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Integrasi Nasional 

Apa yang penting untuk kita lakukan saat ini, saat situasi bangsa 

kita dihadapkan dengan bencana kemanusiaan ini? Dibutuhkan 

kesatuan tekad yang kuat, konsolidasi keseluruhan komponen 

bangsa yang secara bahu membahu disatukan dengan 

kesadaran sosial sebagai generasi bangsa Indonesia. 

Membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang mampu 

bangkit dari ancaman kemanusiaan dalam bentuk apapun, 

serta menjadikan keseluruhan proses yang ada lahir dari 

kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa untuk bangkit, 

berjuang dan secara bersama-sama melawan wabah virus 

corona.  

Corona tidak hanya menjadi masalah individu yang terpapar, 

akan tetapi masalah sosial. Oleh karena itu, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai peran masing-masing dalam 

menghadapai masalah wabah corona dalam satu spirit 

kemanusiaan. Pemerintah memastikan otoritasnya sebagai 

pelindung masyarakat berjalan sesuai prosedur, dengan 

memastikan berbagai protokol pencegahan dan 

penanggulangan penyebaran virus corona dapat dijalankan 

dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab oleh seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. Seluruh elemen bangsa harus 

terintegrasi secara nasional menghadapi ancaman virus corona. 

Hal ini juga tidak terlepas dari proses politik, dimana 

terbentuknya sinergisitas antara kebijakan pemerintah pada 

berbagai level dalam proses penanggulangan wabah dengan 

budaya sosial masyarakat yang harus mampu beradaptasi 
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dengan instruksi pemerintah dalam bidang kesehatan yang 

terstandar secara global.  

Realita ini menjadi wajib dipatuhi secara terencana dan terukur 

karena disaat yang bersamaan masyarakat tetap harus 

berkompetisi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Platform yang diusung dalam proses integrasi nasional adalah 

menyelaraskan paradigma-paradigma yang muncul dalam 

masyarakat dalam wujud kerjasama yang solid antara 

masyarakat dengan pemerintah dalam menekan laju sebaran 

virus corona pada lingkungan sosial masing-masing. 

Meminimalisir berbagai bentuk perbedaan yang ada, 

pemerintah dan masyarakat harus bersatu dalam gerbong yang 

sama. Makna persatuan dan kesatuan bangsa serta kesadaran 

masyarakat dalam wilayah tertentu merupakan suatu kondisi 

dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 

menghentikan laju sebaran virus corona. 

Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional 

Jalan keluar yang harus kita lakukan sekarang adalah, 

bagaimana dengan segala sumber daya yang ada dapat 

dikerahkan untuk mempertahankan eksistensi bangsa serta 

lingkungan masyarakatnya ditengah wabah virus corona. Butuh 

kerjasama antara eleman bangsa, bagaimana mendorong 

kinerja para elit politik dengan pengetahuan, wawasan, serta 

kewaspadaan agar lebih responsif dengan situasi yang 

berkembang. Memperkuat kepedulian masyarakat sehingga 

dapat lebih mewaspadai fenomena tertentu yang muncul dalam 
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kondisi sekarang, sehingga keragaman kepentingan komponen 

bangsa tetap dapat dikelola dengan baik. 

Dalam situasi seperti ini, dinamika tertentu bisa saja muncul 

sebagai bagian dari interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Hal 

ini tidak terelakan, tinggal saja bagaimana dinamika tersebut 

dikelola menjadi hal yang mengarah pada sesuatu yang 

konstruktif dan tidak menjadi destruktif.  

Situasi negara dikatakan stabil apabila determinasi lingkungan 

tertentu yang sedang kita hadapi ini dapat diakomodir dan 

mampu dikelola oleh kebijakan negara secara cepat dan tepat. 

Bencana kemanusiaan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia 

saat ini, bahkan seluruh masyarakat dunia, membutuhkan 

kemampuan masyarakat yang memiliki keuletan atau 

ketangguhan sebagai satu bangsa. Stabilitas negara dalam 

kaitan dengan integrasi nasional, harus dapat mencakup 

beberapa fungsi.  

Pertama, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan 

masyarakat harus benar-benar dijamin oleh negara, masyarakat 

Indonesia harus merasakan aman dalam situasi ini. Ketertiban 

masyarakat akan terwujud apabila jaminan rasa aman dari 

negara terwujud melalui kebijakan stretegis yang langsung 

dirasakan masyarakat. Cakupan dari proses ini juga wajib 

memenuhi unsur keadilan sosial serta kepastian hukum. 

Dengan demikian masyarakat merasa terlindungi oleh negara 

dalam berbagai situasi darurat sekalipun. Ini penting dalam 

situasi yang sedang kita hadapi saat ini.  
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Kedua, kepemimpinan yang kuat. Political will dari para elit 

politik harus benar dalam penerapannya sehingga kepercayaan 

masyarakat selalu terjaga dan terbentuk pola interaksi yang 

harmonis antara masyarakat dengan pemimpinnya. Dalam 

situasi luar biasa seperti ini, wabah virus corona, butuh 

percepatan dalam penanggulangan. Percepatan harus dalam 

kendali kepemimpinan yang kuat. Kemerosotan kualitas 

kepercayaan terhadap pemimpin akan berdampak buruk pada 

stabilitas sosial.  

Ketiga, ketahanan ekonomi. Kondisi ini erat kaitannya dinamika 

sosial dalam masyarakat. Negara sebagai pengendali utama 

dalam percepatan pembangunan, harus dapat mewujudkan 

tujuan luhur dari bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi 

seluruh masyarakat Indonesia. Semua elemen dalam 

masyarakat mempunyai kesepahaman dalam menghadapi 

situasi sulit bangsa.  

Melambatnya pembangunan ekonomi sebagai konsekuensi 

dari pembatasan aktifitas tertentu dalam masyarakat, 

membutuhkan insentif kebijakan yang berpihak pada 

penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu daya dukung 

terhadap kepastian kehidupan masyarakat dimasa yang akan 

datang wajib diproyeksikan dalam bentuk kebijakan ekonomi 

secara nasional. Sebagai bangsa besar, kita harus mampu 

mewujudkan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan bangsa 

Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk potensi resiko 

yang mengancam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki 

sejarah yang panjang dalam mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan bangsa Indonesia, sikap waspada dan 



 

126 

kesiapsiagaan perlu dikelola secara baik dan profesional 

dengan cara meningkatkan kemampuan serta kekuatan 

seluruh energi yang ada dalam bangsa Indonesia agar memiliki 

ketangguhan dari berbagai bentuk ancaman. Kerjasama antar 

penyelenggara negara beserta elemen sosial, media massa dan 

masyarakat sipil lainnya harus diperkuat dalam  mendeteksi 

dan cegah dini, sehingga tercapai stabilitas dan ketahanan 

nasional dalam menghadapi ancaman virus corona. 
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Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang 

efektif dan efisien menjadi kebutuhan yang sangat penting pada 

era sekarang ini. Kemajuan peradaban dunia yang ditandai 

dengan semakin pesatnya perkembangan bidang teknologi 

informasi yang menggunakan teknologi digital, merupakan 

suatu bentuk eksistensi baru bagi masyarakat untuk dapat 

membangun interaksi dialogis dengan pemerintah, maupun 

dengan unsur sosial lainnya.  

Penggunaan internet bagi pelaksanaan tata pemerintahan 

maupun dalam kehidupan sosial masyarakat pada zaman 

sekarang ini menjadi media yang sangat vital dalam mendukung 

perubahan pembangunan atau menopang perkembangan 

informasi sehingga mampu terdistribusi secara luas kepada 

masyarakat, serta menjadi alat komunikasi yang efektif dan 

efisien seturut dengan perkembangan zaman.  
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Globalisasi 

Sejalan dengan perkembangan kondisi global, digitalisasi 

menjadi sesuatu yang urgen bagi pihak pemerintah untuk mulai 

mensosialisasikan aktifitas pemerintahan yang bersifat non 

teknis dengan menggunakan perangkat internet pada semua 

level, baik itu pada level pemerintah nasional maupun 

pemerintah daerah. Penerapan e-goverment sangat kompatibel 

dengan perubahan sistem pada hampir semua unit institusi 

yang ada dalam negara, menjadi kebutuhan yang penting 

karena dapat memudahkan pola interaksi antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah secara vertikal, antara daerah 

secara horisontal, antara pemerintah dengan masyarakat. 

Dengan demikian meminimalisir mobilisasi manusia secara 

fisik. Kondisi aktual yang terjadi sekarang ini dan menjadi 

masalah dunia termasuk Indonesia adalah mewabahnya virus 

corona. 

Sesuai protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah, 

salah satu cara menekan penyebaran virus tersebut adalah 

dengan melakukan aktifitas dari rumah, work from home yang 

secara otomatis meniadakan atau membatasi sementara 

aktifitas fisik pada hampir semua aktifitas masyarakat. Kondisi 

ini kemudiaan menjadi tantangan tersendiri ditengah 

kegagapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam 

menunjang kealpaan fisik, sedangkan disisi lain rangkaian 

aktifitas sosial tersebut tidak boleh terhenti, harus tetap dapat 

dijalankan meskipun itu dari rumah. Roda kehidupan 

masyarakat harus tetap berjalan meskipun dalam skala 

terbatas namun terencana. Menggunakan internet dalam 
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menunjang aktifitas kerja masyarakat harus mulai terapkan 

secara masif dalam berbagai aktifitas formal maupun informal.  

Masyarakat bisa mendapat kemudahan saat berurusan dengan 

pemerintah dengan konsep digitalisasi, tentunya tidak hanya 

membuat sejumlah rangkaian aktifitas menjadi lebih mudah, 

tetapi juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap 

pelayanan pemerintahan yang lebih prima. Kerumitan lain 

ketika berhubungan dengan pemerintah adalah kompleksitas 

birokrasinya. Nah, hal-hal seperti inilah yang dapat diselesaikan 

dengan digitalisasi pemerintahan. Pemerintah dapat 

menyediakan akses bagi semua lapisan masyarakat dalam 

mengstimulasi komunitas digital. Hal ini juga dapat 

meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dan membuat 

negara menjadi lebih menarik untuk menetapnya ide-ide kreatif 

bagi masyarakatnya. Memang untuk mewujudkan hal ini 

tidaklah mudah membutuhkan komitmen untuk perubahan 

baik itu dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Disisi lain, 

masih mahalnya biaya akses internet bagi masyarakat 

Indonesia, terlebih bagi masyarakat yang menempati wilayah 

kepulauan terluar membutuhkan intervensi kebijakan subsidi 

pemerintah terkait kebijakan harga, sehingga penerapan 

konsep digitalisasi menjadi relevan dengan daya beli akses 

internet masyarakat. 

Ketika kita hendak menerapkan revolusi digital sebagai salah 

satu kebutuhan masyarakat modern, tentunya butuh investasi 

infrastruktur digital yang besar juga. Transformasi digital bisa 

saja menyebabkan banyak hal, salah satunya adalah makin 

banyak pekerjaan manusia yang kemudian tergantikan oleh 
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mesin atau jaringan internet, ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi manusia, harus lebih kreatif dan produktif lagi menciptakan 

peluang kerja baru dengan memanfaatkan fasilitas digital yang 

ada. Digitalisasi tentunya akan membentuk efektifitas dan 

efisiensi sektor publik lainnya.  

Akuntabilitas  

Untuk menjawab kebutuhan terhadap efektifitas dan efisiensi 

pelayanan  pemerintahan, dibutuhkan akuntabilitas publik yang 

wajib disosialisasikan oleh pemerintah. Penggunaan tehnologi 

internet sebagai salah satu instrumen dalam komunikasi 

dengan masyarakat menjadi alternatif solusi meminimalisir 

birokrasi yang rumit serta terjaminya akuntabilitas publik. 

Masyarakat dapat dengan lebih mudah mengakses laporan 

kinerja pemerintah. Masyarakat juga dapat menyampaikan 

masalah yang dihadapi dengan lebih mudah dan cepat. 

Pemerintah mudah mengetahui kondisi terkini dari masyarakat 

dan cepat merespon sesewaktu terjadi keadaan darurat 

tertentu. 

Pengintegrasian pelayan masyarakat yang mengakomodir 

semua kebutuhan masyarakat, serta fungsionalisasi setiap unit 

pemerintahan secara cepat, tepat dan mudah. Penerapan e-

government dalam mekanisme birokrasi membutuhkan 

kehendak politik yang kuat dari pemimpin, revolusi kebijakan 

publik tidak bisa dijalankan setengah hati karena berkaitan 

dengan nasib masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan 

keteguhan dari para pengambil kebijakan sebagai penggerak 

utama dari proses transformasi digital itu sendiri. Nah, hal apa 
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saja yang harus disiapkan pemerintah dalam mewujudkan 

proses ini? Pemerintah harus secepatnya merespon gerakan 

efisiensi dari metode tata kelola pemerintahan lama dan 

bergerak menuju strategi tata kelola pemerintahan yang 

modern. 

Kita juga menyadari bahwa kebijakan digitalisasi dalam suatu 

pemerintahan membutuhkan persiapan sumberdaya yang 

matang serta konsistensi. Membutuhkan komitmen serta 

dedikasi dari internal pemerintah, karena ini merupakan 

transformasi investasi jangka panjang. Secara internal 

pemerintah haruslah menjadi pihak yang pertama yang teguh 

dengan penerapan konsep digitalisasi ini. Setelah internal 

pemerintah siap, mitra kerja pemerintah seperti pihak swasta 

dan  masyarakat dapat disinergiskan untuk proses selanjutnya. 

Selain sinergisitas antar kelompok mayarakat sipil, pemerintah 

juga harus menyiapkan perangkat peraturan formal yang 

kemudian menjadi rujukan dalam kebijakan.  
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Perlu aturan hukum yang mengafirmasi kebutuhan masyarakat 

dari efek biasnya penerapan kebijakan yang bisa saja timbul 

ditengah masyarakat, terutama pada masyarakat lapisan 

bawah yang belum melek teknologi digital. Dengan adanya 

kepastian hukum, eksistensi masyarakat dipastikan tidak ada 

yang terabaikan. Pemerintah hadir mengfasilitasi dan 

memberikan rasa aman dan nyaman. Jika kebijakan digitalisasi 

yang diterapkan pemerintah menciptakan rasa aman dan 

nyaman bagi para masyarakat, maka proses digitalisasi pelayan 

publik dengan sendirinya diterima dengan baik oleh masyarakat 

sebagai bagian dari proses demokratisasi dimasyarakat. 

Perekonomian pun dengan sendirinya akan bangkit serta 

menggairahkan kehidupan masyarakat pada berbagai segmen 

publik.  
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Episode pandemic covid-19 terus bersambung entah sampai 

kapan. Beragam prediksi belum mampu meyakinkan public 

akan akhir cerita covid-19. Kita seakan sedang berada di bawah 

sebuah rezim baru yang mecekam mengincar nyawa dengan 

karakter kekuasaan yang syarat teka-teki. Tak ada yang 

sanggup mengkudeta apalagi melakukan aksi “makar” atau 
sejenisnya. Entah sampai kapan semua ini berakhir? Hanya 

waktu yang mampu menjawab sembari terus berharap dan 

berusaha untuk tetap bertahan hidup dengan beragam cara. 

Sungguh sebuah rezim yang mengerikan. 

Sejauh ini, belum ada satu otoritaspun yang mampu 

menghembuskan angin segar di tengah laju ekspansi 

kekuasaan rezim covid-19 yang mendunia. Bahkan negara-

negara maju yang nota bene memiliki beragam teknologi 

canggih justru telah lebih dulu takhluk di bawah kekejaman 

rezim covid-19. Karenaya sejarah mencatat ini sebagai yang 

terparah dalam peradaban manusia. Tentu dengan beragam 

alasan. Namun selalu ada makna di balik setiap peristiwa.  
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Sebuah Pembelajaran untuk Birokrasi 

Menarik untuk direfleksikan bahwa pandemic covid-19 telah 

secara serempak dan bersamaan mempengaruhi seluruh 

system pemerintahan di berbagai belahan dunia dan 

menyederhanakannya dalam sebuah pola. Berbagai jargon 

seperti “di rumah aja”, “kerja dari rumah”, “social distancing”, 
atau bahkan yang lebih ekstrim lagi “lock down” merupakan 
pola-pola yang diciptakan oleh rezim covid-19 yang pada intinya 

menghendaki agar umat manusia mengambil waktu sejenak 

untuk menyendiri dan mengerjakan segala sesuatunya dalam 

kesendirian.  Pertanyaannya, apa mungkin semuanya akan 

berjalan baik dan normal dalam “dunia” yang hanya digeluti 
seorang diri? Yang jelas tidak. Ada kosekwensi yang harus 

diterima seperti lumpuhnya perekonomian, berkurangnya 

pendapatan, terbatasnya ruang gerak social, dan sebagainya.  

Birokrasi sebagai ujung tombak pemerintahan pun tak luput dari 

kekejaman rezim covid-19. Sejak diberlakukannya “lock down” 
di beberapa negara maju yang terserang wabah covid-19 dalam 

skala besar, salah satu langkah antisipatif yang ditempuh oleh 

pemerintah adalah dengan “merumahkan” bergagai aktivitas 

pemerintahan, termasuk birokrasi dan birokrat. Situasi ini jarang 

terjadi dan bahkan belum pernah terjadi di mana semua 

aktivitas pemerintahan dilakukan dari rumah masing-masing 

untuk jangka waktu yang tidak pasti. Tercatat, kebijakan ini 

sudah berjalan selama kurang lebih sebulan dan terus 

diperpanjang hingga waktu yang tidak tentu selama rezim covid-

19 masih berkuasa.    
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Terlepas dari siapa dan seperti apa itu birokrasi atau birokrat 

serta apa saja aktivitas yang terjadi di dalamnya selama ini, 

kebijakan “merumahkan” birokrasi dan birokrat sejatinya bukan 
merupakan hal baru. Jika merujuk pada definisi birokrasi secara 

etimologis maka akan ditemukan sebuah fakta yang 

membenarkan pernyataan ini. Secara etimologis, birokrasi 

berasal dari dua kata yakni biro dan krasi. Biro berarti meja dan 

krasi berarti kekuasaan. Dengan demikian secara etimologis 

birokrasi berarti kekuasaan [yang dijalankan] dari balik meja 

yang merupakan salah satu atribut yang ada dalam rumah. Jika 

kini birokrasi dan birokrat menjalankan aktivitasnya dari rumah 

maka demikianlah seharusnya. Hanya saja rumah yang 

ditempati birokrat dan tempat belangsungnya aktivitas birokrasi 

selama ini dikenal masyarakat umum dengan sebutan “kantor”. 
Selanjutnya Hegel mempertegas bahwa birokrasi yang 

menjalankan kekuasaan tersebut adalah jembatan yang 

menghubungkan negara dan masyarakat sehingga segala 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 

Jika definisinya diperluas dengan merujuk pendapat para ahli, 

kelak akan ditemukan fakta serupa. Salah satunya Max 

Webber, yang dikenal sebagai bapak birokrasi, mendefinisikan 

birokrasi sebagai organisasi yang ideal dengan beberapa 

karakteristik di dalamnya. Konsep ideal yang ditekankan 

Webber merujuk pada kenyataan bahwa birokrasi menjalankan 

kekuasannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi [Tupoksi] 

yang diberikan kepada setiap anggotanya sesuai dengan 

jabatan yang diemban masing-masing sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih peran dan tanggung jawab. Dari pendapat 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi birokrasi 

sebagaimana dimaksud terletak pada aktivitas dan jabatannya 

yang menghubungkan antara negara dan masyarakat dengan 

segala jenis tugas pokok dan fungsi yang diembannya, bukan 

pada tempat di mana aktivitas tersebut dijalankan atau 

dilaksanakan. Maka, rumah [apapun] seyogyanya bisa menjadi 

tempat dan ruang dimana birokrasi dan birokrat dapat 

menjalankan aktivitasnya sejauh itu tidak mengingkari tugas 

dan tanggung jawab yang melekat padanya.  

Sisi lain yang mendera birokrasi di tengah kemunculan covid-19 

adalah tuntutan untuk tetap berjalannya roda pemerintahan 

secara normal dan stabil kendati dibalut kemelut bencana. 

Artinya, meskipun semua aktivitas pemerintahan dilakukan dari 

rumah, diharapkan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada  

status dan jabatan tetap dilaksanakan sebagaimana biasa. 

Alternatif yang ditawarkan adalah dengan memaksimalkan 

potensi era digital yang kini sedang melanda bak covid-19. 

Hanya dengan melek digital aktivitas pemerintahan dapat 

berjalan sebagaimana diharapkan. Kondisi ini seakan 

menjawab tuntutan reformasi birokrasi melalui e-government. 

Rezim covid-19 ini merupakan momentum dimana tuntutan 

reformasi birokrasi banar-benar diuji dan e-government 

mendapatkan ruangnya. Rezim ini seolah memacu birokrasi 

untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih 

efektif dan efisien demi terciptanya sebuah sistem 

pemerintahan yang lebih representative ke depannya.  
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Menuju Peradaban Baru 

Tempus mutantur et nos mutamur in illid. Waktu berubah dan 

kitapun ikut berubah di dalamnya. Pada akhirnya adagium inilah 

yang menjadi muara dari keseluruhan episode naas di balik 

kemunculan covid-19. Tahap demi tahap perubahan itu kini 

mulai terasa. Peradaban manusia mulai bergeser perlahan dari 

yang semula berorientasi jumlah ke orientasi mutu. Banyak 

perusahaan yang mulai memikirkan cara untuk tetap bertahan 

tanpa mengandalkan tenaga kerja, tidak sedikit dunia usaha 

yang merumahkan karyawannya, bakan pemerintahan pun 

harus berjalan dalam “diam” tanpa ingar-bingar birokrat yang 

membanjiri perkantoran. Tak ada yang mampu menjamin 

bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Dunia kini 

sedang berada dalam masa transisi. Para imuwan dan 

akademisi sedang menantikan wajah baru peradaban setelah 

berlalunya rezim covid-19. Atau meminjam istilah Dr. Hamza 

Wulakada pada bagian lain dalam edisi ini, siapa saja dapat 

menduga ada konspirasi global yang mempercepat 

pergeseran revolusi industry 4.0 dengan membatasi pertemuan 

fisik dan memaksimalkan berbagai kemajuan teknologi 

informasi [Covid-19; Bencana Atau Berkah?].  

Terlepas dari berbagai anggapan dan prediksi, kemunculan 

covid-19 telah merubah pola hidup manusia abad ini. Jepang 

yang telah menerapkan pola hidup sehat sejak awal menjadi 

satu-satunya Negara yang tidak tidak “panic” ketika covid-19 

mulai mewabah. Mengapa? Karena strategi penangkal covid-19 

(jaga jarak, tidak berjabat tangan, mengenakan masker, cuci 

tangan) sudah menjadi bagian dari peradaban mereka sejak 
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dahulu. Pola hidup sehat yang kini diwanti-wanti sebagai satu-

satunya strategi penegangkal covid-19 sudah sejak lama 

dipraktekkan di Negara ini. Dalam waktu singkat strategi ini 

mendunia bahkan hingga ke wilayah propinsi Nusa Tenggara 

Timur yang sebagian besar penduduknya jarang 

mempraktekkan pola hidup sehat. Dunia percaya bahwa pola 

hidup sehat dapat melawan covid-19. Karenanya dapat 

dikatakan covid-19 telah menginstalasi secara global pola hidup 

sehat dalam peradaban manusia.  

Pola lain yang terbentuk secara intimidatif oleh rezim covid-19 

adalah sistem kerja pemerintahan. Hampir dua bulan 

pemerintahan berjalan dengan pola kerja baru (kerja dari 

rumah). Bagi negara-negara maju, menjalankan roda 

pemerintahan tanpa “awak” bukan hal baru. Kemajuan 
teknologi banyak menggantikan tenaga manusia. 

Kesejahteraan penduduknya dijamin penuh oleh Negara. 

Kemunculan covid-19 dianggap tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap stabilitas pemerintahan. Kemajuan era 

digital telah banyak membantu kerja birokrasi. Selama kurang 

lebih dua bulan menjalankan aktivitas “dari rumah”, rasa-

rasanya pemerintahan kita tetap berjalan stabil. Kemajuan 

teknologi berkontribusi besar terhadap pencapaian kinerja 

pemerintahan di tengah determinasi covid-19. Efisiensi birokrasi 

terbentuk dengan sendirinya. Birokrat mulai melirik dunia maya 

(baca: teknologi digital) sebagai moda pencapaian kinerja. 

Fungsi koordinasi masih tetap berjalan.Semuanya stabil. Ke 

depannya diharapkan wajah birokrasi tampil elegan dengan 
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sistem dan pola pemanfaatan teknologi digital sebagaimana 

dipraktekkan Negara-negara maju.   

Rezim covid-19 masih berkuasa entah sampai kapan. Jika 

memikirkan keganasannya akan terasa mengerikan. Sebaiknya 

terus bergerak maju dalam kewaspadaan. Akan tiba saatnya 

kita enggan beralih dari situasi ini meskipun rezim covid-19 

berakhir. Selamlat datang perubahan.  
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Novel coronavirus (2019- nCoV) adalah virus jenis baru 

yang ditularkan antara hewan dan manusia yang 

sebelumnya pernah diidentifikasi pada Severe Acute 

Respiratory Syndrome-related Coronavirus (SARS-CoV) dan 

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).  

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang bisa 

menginfeksi sistem pernapasan bagian atas maupun bawah 

pada manusua. Coronavirus adalah single stranded RNA 

(ssRNA) virus yang umum ditemukan pada berbagai hewan yang 

berkeliaran di atas tanah seperti mamalia, burung dan reptil. 

Hewan yang dominan berpotensi membawa penyakit adalah 

tikus, kelelawar, celurut, karnivora dan kelompok primata seperti 

monyet. Beberapa jenis coronavirus dikenal dapat 

menyebabkan infeksi akut pada saluran pernapasan bagian 

atas maupun bawah pada manusia, Pada banyak kasus, virus 
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ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti pilek 

dan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Namun virus 

ini juga bisa menyebabkan penyakit yang serius seperti Severe 

Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus (SARS-

CoV) yang mengalami kejadian luar biasa di Tiongkok pada 

tahun 2002 dan menginfeksi ribuan orang dan menyebabkan 

kematian sekitar 800 penderita; Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) yang mengalami kejadian 

luar biasa di Arab Saudi pada tahun 2012 namun tidak 

menyebar secara luas; dan yang terakhir adalah 

novel Coronavirus (2019-nCoV) yang laporan gejala awalnya 

terjadi di Wuhan, Tiongkok.  

Novel Coronavirus (2019-nCoV) memiliki laju mutasi yang sangat 

cepat sehingga menyebabkan kejadian luar biasa. World Health 

Organization (WHO) telah menetapkan novel Coronavirus (2019-

nCoV) sebagai pandemi dan juga sebagai Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD. 

Sebelum menjadi pandemi, novel Coronavirus (2019-

nCoV) disebut sebagai wabah ketika menjangkiti penduduk 

Wuhan, Tiongkok pada awal Januari 2020. Akibat jumlah kasus 

meningkat secara signifikan dan menyebar lebih luas ke wilayah 

geografis penduduk di luar Wuhan, bahkan seluruh Tiongkok, 

sehingga virus ini ditetapkan sebagai epidemi. Selanjutnya 

Penyebaran berlanjut ke negara-negara lain dan menimbulkan 

wabah di negara sehingga disebut sebagai pandemi. 

Penyakit pada dasarnya merupakan hasil atau outcome dari 

hubungan interaktif antara manusia dengan perilakunya dan 
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kebiasaannya dengan komponen lingkungan di lain pihak. 

Timbulnya suatu penyakit pada masyarakat tertentu pada 

dasarnya merupakan hasil interaksi antara penduduk setempat 

dengan berbagai komponen di lingkunganya. Dalam kehidupan 

sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. 

Manusia minum air, menghirup udara, memakan hasil buruan 

maupun membeli bahan pangan di pasar. semuanya dapat 

dianggap komponen lingkungan manusia. Mengkonsumsi 

pangan, digit serangga, menghirup udara, meminum air, semua 

disebut interaksi. Dalam hubungan interaksi tersebut, faktor 

komoponen lingkungan seringkali mengandung atau memiliki 

potensi timbulnya penyakit, Fenomena ini dikenal sebagai 

proses perpindahan bibit penyakit. 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) dilihat dari perspektif lingkungan 

merupakan salah satu bentuk bencana kesehatan lingkungan. 

Karena ketika ditelusuri proses penularan penyakit ini 

disebabkan oleh virus yang sebelumnya hidup di dalam tubuh 

binatang terus menular ke tubuh manusia melalui satwa liar. 

Loncatan itu terjadi sebagai akibat dari adanya kontak yang 

makin intensif antara binatang dan manusia, Manusia di bumi 

ini terus menggusur habitat hutan alam dan satwa liar demi 

memenuhi hasratnya. Eksploitasi manusia terhadap habitan 

hutan mengakibatkan banyak satwa liar kehilangan habitat 

aslinya dan mulai masuk di tengah lingkungan manusia. Disisi 

lain kontak manusia dengan satwa juga terus meningkat, bukan 

hanya di peternakan, tetapi juga dengan satwa liar, akibat 

adanya perburuan untuk konsumsi sebagai obat dan juga 

dijadikan sebagai binatang peliharaan. 



 

144 

Di Indonesia menurut Dewan Pembina Biodiversity Society 

Hariyawan A Wahyudi pada saat Seminar Pertemuan Pengamat 

Burung Indonesia (PPBI) ke-9 di Gedung Roedhiro Universitas 

Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) 

pada tanggal 1 November 2019 mengatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki keragaman 

satwa yang luar biasa. Namun akibat perdagangan satwa liar 

untuk konsumsi, pengobatan dan dijadikan binatang peliharaan 

mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp13 triliun setiap 

tahunnya dan tampaknya ada kecenderungan semakin 

meningkat setiap tahunnya.  

Perburuan ilegal menyebabkan hilangnya beragam spesies dan 

terjadinya kepunahan, Indonesia menempati laju kepunahan 

satwa tertinggi di dunia. Secara ekologis, punahnya spesies 

burung misalnya berdampak pada terganggunya regenerasi 

hutan. Kenapa demikian? Karena berbagai jenis burung 

sejatinya sebagai penyebar biji. Di sektor pertanian, hilangnya 

spesies burung akan meningkatkan serangan hama terutama 

serangga yang merugikan kawasan pertanian. Sebab, burung 

sebagai predator serangga. Hilangnya burung hantu dan elang 

menjadikan tikus merajalela di mana-mana sehingga pertanian 

yang rentan terhadap serangan hama. 

Maka kemunculan penyakit zoonosis baru (new emerging 

infectious diseases) seperti kasus 2019-nCoV bukan sebuah 

kebetulan. Ilmuan menjelaskan bahwa munculnya  

novel Coronavirus (2019-nCoV) yang melanda dunia saat ini 

adalah akibat tingginya interaksi antara orang dan satwa liar. 

Pada kasus SARS hewan perantaranya adalah mamalia kecil 
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seperti kucing luwak (civet cats), kelelawar, musang, dan 

rakun. Pada kasus MERS, hewan perantaranya adalah unta. 

Sedangkan pada kasus terbaru, material genetik dari 2019-

nCoV merupakan rekombinasi dari material genetik virus yang 

berasal dari kelelawar dan ular.  

Dunia tampaknya masih akan melihat masalah virus corona 

lainnya dan krisis lingkungan lainnya, apabila cara pandang 

manusia tehadap lingkungan tidak berubah. Lingkungan tidak 

hanya dipandang sebagai objek pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia, melainkan lingkungan juga sebagai subjek. Kegiatan 

eksploitasi tanpa memperhatikan unsur kehematan dan 

diversifikasi akan mempercepat kepunahan. Kelestarian flora 

dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi 

kelangsungan hidup manusia. Kita harus menyadari bahwa 

kemusnahan satu spesies menyebabkan punahnya kehidupan 

di jagat raya ini. 

Permasalahan lingkungan saat ini bukan lagi menjadi persoalan 

individu atau satu dua negara saja, tetapi telah menjadi 

tanggung jawab seluruh umat manusia di dunia. Oleh karenanya 

penting adanya kesadaran bersama untuk berperan aktif dalam 

upaya pelestarian lingkungan hidup. Setiap orang harus 

melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di 

sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil 

apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi 

terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita 

kelak. 
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Akhirnya, semoga kita mampu belajar dan menangkap makna 

yang terpancar dari wajah-wajah, para pasien Novel 

coronavirus (2019- nCoV), tenaga kesehatan yang telah 

berjuang untuk menyelamatkan setiap jiwa yang terpapar Novel 

coronavirus (2019- nCoV) dan telah mengabdikan dirinya 

sebagai pejuang kemanusiaan yang rela meninggalkan 

keluarganya. Semoga mereka tidak kita anggap in-absentia, 

karena mereka adalah suluh yang akan membimbing kita untuk 

menjadi pribadi yang sadar terhadap lingkungan. Amin..... 
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Virus Corona adalah virus yang menyerang pada sistem 

pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan 

COVID-19. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan 

seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: demam (suhu tubuh di 

atas 38 derajat Celcius), batuk, sesak napas. Virus ini menular 

dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, 

termasuk saat ini negara Indonesia.  

Corona virus merupakan virus RNA strain tunggal positif, 

berkapsul dan tidak bersegmen. Corona virus tergolong ordo 

Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi dua 

sub keluarga dibedakan berdasarkan sero tipe dan karakteristik 

genom. Terdapat empat genus yaitu alpha coronavirus, 

betacoronavirus, deltacoronavirus dan gamma coronavirus.  

Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di 

China. Menurut berita yang beredar soal sumber kemunculan 

virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal 
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ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal muasal 

kemunculan virus tersebut.  

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 

Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara 

Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga 

negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah 

diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan 

berjalannya waktu, penyebaran covid-19 telah mengalami 

peningkatan yang signifikan.  

Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap 

kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah 

dampak dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan 

perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh 

manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

Wabah Covid-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia 

yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, 

selain mengakibatkan terganggunya berbagai bidang usaha. 

Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian 

masyarakat di Indonesia. Pertama pada perusahaan 

manufaktur otomotif berada di bawah tekanan besar karena 

ketergantunga pasokan global sehingga menghambat proses 

produksi. Industri garment yang memberlakukan sistem 

pengurangan kepadatan karyawan dengan cara dua pekan 

kerja dan dua pekan libur guna mengurangi penyebaran virus 

corona, tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi 

sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung 

PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang 
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dikarenakan adanya kebijakan social distancing, serta ritel non 

makanan yang sepi pengunjung.  Kedua tingkat sedang, seperti 

industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri 

media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. 

Ketiga tingkat rendah, seperti industri sektor jasa hanya sedikit 

hambatan yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih 

bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. 

Pada saat guna meminimalisir penyebaran virus corona di 

Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Social 

Distancing. Social distance atau social distancing adalah kondisi 

dimana masyarakat diminta untuk menghindari hadir di 

pertemuan besar atau kerumunan orang. Hal itu berakibat 

kepada sistem perekonomian masyarakat Indonesia, dan 

mempengaruhi pendapatan yang diperoleh masyarakat 

Indonesia itu sendiri. Adanya kebijakan Social Distancing ini, 

masyarakat diharapkan untuk tetap berada dirumah dan 

melakukan semua kegiatan dari rumah. Hal tersebut membuat 

sistem perekonomian masyarakat menjadi terhambat.  

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa 

berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa 

berjualan, karena saat ini pasar sedang ditutup untuk 

mengurangi penyebaran virus corona ini semakin meningkat. 

Akibatnya pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap. 

Geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomenageosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan atau kewilayahan dalam kontekskeruangan (IKIP 

Semarang, 1989: 4). Definisi ini mengisyaratkan bahwa geografi 
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memusatkan perhatiannya pada gejala / fenomena di muka 

bumi baik pada litoster, hidrosfer, atmosfer maupun biosfer 

dalam sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan, tetapi 

senantiasa dalam keterkaitan keruangan. Geografi Ekonomi 

pada aspek keruangan struktur ekonomi manusia antara lain 

termasuk di dalamnya bidang pertanian dalam arti luas seperti 

pertambangan, industri, perdagangan, pelayanan, transportasi 

dan komunikasi. Sejalan dengan itu Miller dan Renner (1957) 

mengemukakan geografi ekonomi adalah studi tentangaktivitas-

aktivitas ekonomi dan hubungannya dengan lingkungan fisikal 

Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat melewati batas negara, 

melintasi samudera dan benua tentu sangat menarik jika 

ditinjau dalam persfektif ilmu geografi sebagai ilmu yang 

mengkaji keruangan (spatial). Meski tidak tergolong virus 

mematikan namun penyebaran atau penularan virus Corona 

termasuk kategori sangat cepat, sehingga berdampak sangat 

luas diberbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan bahkan 

geopolitik dunia. 

Dilihat dari sudut pandang geografi ekonomi, penyebaran virus 

corona mempengaruhi segala bentuk aktivitas dalam bidang 

ekonomi pada setiap wilayah di Indonesia. Kebijakan social 

distancing pada akhirnya memberikan dampak yang cukup 

signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Sektor konsumsi rumah 

tangga terancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena 

tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor 

informal. Pembatasan sosial berskala besar turut  melemahkan 

pertumbuhan ekonomi pandemic yang  mendorong 
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peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini 

mengingat jumlah penduduk di sekitar garis kemiskinan yang 

masih sangat tinggi mencapai 66,7 juta orang atau hampir tiga 

kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (golongan 

miskin dan sangat miskin). Sebagian besar dari golongan ini 

bekerja di sektor informal, termasuk yang mengandalkan upah 

harian. Apabila penanganan pandemi berlangsung lama, 

periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang akan 

semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan 

hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan 

mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan 

mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan. 

Selanjutnya dari 34 provinsi yang berada di Indonesia secara 

nasional memgalami pemerosotan ekonomi rendahnya daya 

beli masyarakat pada akhinya memberikan impact pada penjual 

ataupun produsen untuk berhenti memproduksi  m barang 

kebutuhan. Tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi 

dengan daya beli juga menjadi pemicu pengurangan tenaga 

kerja secara besar-besaran oleh perusahaan. Banyaknya 

perusahaan yang memberikan PHK pada tenaga kerjanya, 

aktivitas pasar yang dibatasi, penutupan tempat wisata, 

penutupan tempat-tempat hiburan dan pusat perbelanjaan 

lainnya merupakan akibat yang di timbukan dari wabah corona .   

Terdapat beberapa upaya pemerintah dalam mitigasi 

penyebaran virus corona pada dalam berbagai aspek 

diantaranya adalah  Sosial distancing (Pembatasan sosial), 

adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi  yang 

dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat 
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penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial 

adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang 

terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat 

meminimalkan penularan penyakit, contohnya seperti 

Penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup 

atau membatasi transportasi umum.  

Pajak penghasilan ditanggung pemerintah, penghasilan teratur 

yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah 

setahun yang berkerja pada perusahaan yang terdampak 

pandemi virus corona mendapat fasilitas Pajak Penghasilan 

pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah. Dalam Peraturan 

Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 perusahaan yang 

terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang 

terdaftar pada 440 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) tertentu 

dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan 

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).  

Kelonggaran membayar kredit pemerintah memberikan 

sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) di antaranya kelonggaran membayar kredit 

hingga satu tahun.  Subsidi Listrik, merupakan kebijakan 

keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah 

pandemi virus corona.   Pada saat ini PLN sudah berhasil 

menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan 

prabayar atau yang menggunakan token dengan  rincian 

pelanggan yang berhak yaitu sebanyak 24 juta pelanggan 

rumah tangga 450 VA mendapatkan listrik gratis. Selanjutnya, 7 

juta rumah tangga 900 VA bersubsidi mendapat diskon 
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pembayaran listrik 50 persen selama tiga bulan. Kebijakan ini 

diperuntukkan bagi rakyat miskin.  

Belajar di rumah, kementerian pendidikan memberikan 

sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama 

masa pandemi ini. Tidak ada batasan spesifik materi belajar apa 

saja yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Hal ini karena 

akses atau fasilitas belajar yang dimiliki masing-masing siswa di 

rumah tidak lah sama.  Untuk menunjang proses kegiatan 

belajar dari rumah ini kemendikbud sudah melakukan kerja 

sama dengan beberapa provider telekomunikasi seperti, 

Indosat, Telkomsel dan XL untuk memberikan kuota edukasi 

untuk mengakses aplikasi ataupun website belajar. Pada saat 

ini yang di perlu di lakukan oleh seluruh masyarakat Indoensia 

adalah mentaati peraturan yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona 

ini, agar sistem perekonomian negara yang kita cintai dapat 

berjalan lancar sebagai mana mestinya. Dan apabila sistem 

perekonomiannya berjalan lancar, maka semua aspek yang 

menunjang kemajuan suatu bangsa akan berjalan lancar.  
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Sumber: 

https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-

Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-

Pemerintah-Indonesia 

https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/66831-

Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada-Pertumbuhan-Ekonomi-

Indonesia 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-

pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-

ekonomi-indonesia/ 

https://www.suara.com/news/2020/04/23/094851/jokowi-bilang-

lockdown-tak-efektif-jurnalis-asing-sebut-2-negara-

ini?utm_source=dable 

https://www.kompas.com/tag/Kompasiana 
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