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PENGANTAR EDITOR 

Covid-19, Tapak Kreativitas Literasi 

 

Sebuah loncatan peradaban selalu 

menghasilkan   generasinya sendiri. Generasi yang 

dilahirkan akan menjadi sebuah tapak dan harapan 

dari bentuk kemajuan itu. Hadirnya buku berjudul 

Covid-19 dalam Kegalauan Milenial merupakan 

setetes dari kontribusi besar saksi sejarah 

lumpuhnya peradaban era industri 4.0 dalam bentuk 

tulisan-tulisan mahasiswa. 

Bernas memang isinya, apalagi dari hasil 

kreativitas sebagai sebuah kejutan dari hadirnya 

virus, pandemi dan Covid-19 dalam alam pikiran 

dan tanggapan generasi emas 2020. Banyak mimpi, 

sebelumnya dimana tahun 2020 adalah tahun dari 
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loncatan besar dari kemajuan teknologi komunikasi, 

kesehatan, pemikiran dan lainnya. Tapi yang terjadi 

adalah kelumpuhan sendi kehidupan dari sesuatu 

yang tak terbayangkan selama ini. 

Dimana sekolah dan kampus, silaturahmi dan 

senda gurau, ke pasar dan berjualan serta banyak 

hal lain tak mampu berjalan normal. Oleh sebab itu, 

buku Covid-19 dalam Kegalauan Milenial adalah 

merupakan obsesi dari keterkejutan sosial tersebut. 

Untuk itu, buku ini diharapkan menjadi 

rintisan serta rujukan bagi banyak pihak. Bagi 

mahasiswa, masyarakat akademis, masyarakat 

umumnya dan harapan paling tinggi adalah bisa 

memperkaya khazanah keilmuan dan catatan dari 

fenomena sosial yang terjadi dalam tahun 2020. 

Disamping itu, kehadiran buku Covid-19 

dalam Kegalauan Milenial juga diharapkan dapat 

menjadi wacana untuk mengajak mahasiswa cinta 

dan menjadikan budaya literasi sebagai jiwa dalam 

dunia akademis. Melalui kegiatan positif ini maka 
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akhirnya melahirkan kreativitas dalam bentuk karya 

ini. 

Untuk itu, buku yang ada ditangan pembaca 

ini merupakan bentuk upaya dari kepedulian dalam 

menkonstruksikan khazanah keilmuan. Dimana dari 

sesuatu yang bernilai negatif atau menakutkan 

diberi nama Covid-19 tapi harus tetap dilihat nilai 

manfaatnya. 

Dengan segala kekurangan atas kehadiran 

buku ini, penulis selalu berharap kirannya 

bermanfaat bagi para pembaca dan mendoakan 

semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala 

kepada para pembaca sekalian yang telah bersusah 

payah meluangkan waktu dan tenaga untuk 

membacanya. Semoga Bermanfaat. 

 

Dumai, 9 Juni 2021 

Editing 

 

Dawami Bukitbatu 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan 

segala nikmat yang telah dilimpahkan. Shalawat 

serta salam senantiasa dihadiahkan kepada 

junjungan alam Rasul tercinta yang tiadatara 

Muhammad SAW. Dengan  semangat kesyukuran 

dan kecintaan itulah buku ini dihidangkan 

kehadapan pembaca, dengan harapan bermanfaat 

dan semakin menambah keberkahan dari Allah 

SWT. 

Diawal pendemi Covid-19 dimana-mana 

orang membahas tentang Lockdown, di Indonesia ada 

istilah PSBB, atau pembatasan  sosial bersekala 

besar, di Malaysia pula ada istilah PKP, Perintah 
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Kawalan Pergerakan, semua istilah ini menunjuk 

kepada sebuah terminologi pendek yakni 

"Lockdown". 

Lebih kurang sejak bulan Maret 2020, 

penduduk bumi mencekam dengan kemunculan 

virus baru di Wuhan Cina yang pada awalnya lebih 

dikenal dengan virus corona, dan selanjutnya 

disebut dengan Corona Virus Disease 2019 yang 

disingkat menjadi Covid-19. Simpang siurnya isu 

akan kemunculan virus baru itu sangat fenomenal 

bagi masyarakat dunia ditahun 2020. Semua negara 

melakukan protek atas negaranya dengan istilah 

yang populer waktu itu Lockdown.  

Nyaris tidak ada yang berpengalaman 

dengan fenomena ini, rujukan sejarah hanya 

menunjukan pada peristiwa pendemi flu Spanyol 

tahun 1918. Akibatnya dunia pengetahuan galau. 

Kemapanan Sains terancam karena tidak ada 

satupun eksplanasi saintis yang dengan tepat dapat 

menjelaskan fenomena virus baru ini.  
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Bukan hanya kesehatan, ekonomi dunia 

terjun bebas akibat begitulama diberlakukannya 

"Lockdown" dihampir semua negara. Spekulasi pun 

muncul ada yang menyebut Covid-19, lahir secara 

natural dari alam namun ada pula yang mengatakan 

diciptakan dengan berbagai analisis spekulasi, mulai 

dari ekonomi, politik, ideologi sampailah agama.  

Maraknya media sosial, menambah 

keruhnya pengetahuan menyangkutnya kebijakan 

yang dibuat selalu dipertentangkan, kecurigaan 

dengan berbagai pihak di kibaskan sedemikian rupa. 

Sampai akhir tahun 2020 ternyata Covid-19 tidak 

kunjung reda. Namun Lockdown mulai sayup-sayup 

ditelinga tidak seperti sebelumnya menjadi wacana 

yang ramai di mana-mana.  

Covid-19 bukan virus biasa, dia seperti virus 

di komputer yang secara sistemik meluluh lantakan 

segalanya dengan menyertakan lockdown sebagai 

prangkat yang memisahkan murid dengan sekolah, 

guru dengan siswanya, pedagang dengan 
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pelanggannya dan hampir semua sistem lumpuh 

dan perlu restard ulang. 

Dengan segala keterbatasan tidak dapat 

dielakan yang mengakibatkan buku ini memiliki 

banyak kelemahan disana-sini, baik dalam 

penuturan, fakta dan analisinya. Untuk itu segala 

masukan dan saran dalam penyempurnaan buku ini 

sangat diharapkan. Dan kepada Allah SWT 

segalanya diserahkan semoga segala usaha baik 

dalam penyusunan, penyempurnaan dan bagi yang 

membacanya mendapatkan keberkahan dari Allah 

SWT. Amiin. 

 

Dumai, 9 Juni 2021 

Pengantar 

 

 

Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil 
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Oleh: Adek Galuh Safitri 

Prodi: Pendidikan Agama Islam 

 
 

 
 
Beberapa waktu ini dunia digemparkan 

dengan virus yang menular bahkan bisa 
membuat seseorang yang terkena virus itu 
meninggal, Covid-19 itulah nama virus tersebut. 
Covid-19 adalah penyakit menular yang 
disebabkan oleh sindrom pernafasan akut 
corona virus 2. Penyakit ini pertama kali 
diidentifikasi pada 2019 di Wuhan, ibu kota 
provinsi Hubei China, sejak itu penyebaran 
secara global , mengakibatkan  pandemi virus 
corona 2019-2020. Gejala umum termasuk 
demam, batuk, dan sesak nafas, gejala lain 
mungkin termasuk nyeri otot , produksi dahak, 
diare, sakit tenggorokan, sakit perut, dan 
hilangnya bau atau rasa. Sementara sebagian 
besar kasus menyebabkan gejala ringan, 
beberapa kasus berkembang menjadi pneumonia 
dan kegagalan multi organ. Saat ini adalah Cina, 
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dan tertinggi kedua Spanyol. Sedangkan di 
Indonesia Jumat (27/3) total ada 1.046 kasus 
Covid-19 di Indonesia . 

Berdasarkan data yang dikumpulkan 
Kamis (26/3) pukul 12.00 penambahan 153 kasus 
baru. Total ada 46 pasien Covid-19 yang 
dinyatakan sembuh. Jumlah ini bertambah 11 
pasien sembuh yang didapat kemarin dan total 
yang meninggal ada 87 pasien yang meninggal 
dunia setelah dinyatakan positif Covid-19. Maka 
sejauh ini pemerintah menghimbau masyarakat 
untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara 
mencuci tangan dengan sabun sehabis dari 
kegiatan di luar atau dalam rumah, menghindari 
untuk selalu menyentuh mata, hidung dan 
telinga. 

Pemerintah juga menerapkan Social 
Distancing, dimana masyarakat tidak dibenarkan 
untuk berada di tempat umum untuk hal yang 
tidak penting seperti, nongkrong bersama tema 
di kafe. Hampir di setiap daerah atau kota di 
Indonesia telah diberlakukan Social Distancing 
ini. Kemarin sempat diterbitkan surat edaran 
penutupan tempat hiburan, Mall, Masjid dan 
rumah Ibadah lainnya, bahkan sampai-sampai 
diadakannya shalat Jumat berjamaah dan 
dianjurkan oleh pemerintah shalat Jumat diganti 
dengan shalat Zuhur di rumah saja. 
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Namun agak sedikit mengecewakan, 
meskipun pemerintah telah menerbitkan surat 
edaran bahwasanya penutupan tempat-tempat 
yang memancing perkumpulan, tetapi  tempat 
hiburan malah beberapa hari yang lalu masih 
saja buka, namun untunglah rumah-rumah 
hiburan itu kini sudah tidak lagi beroperasi 
dengan adanya kawalan yang ketat dari petugas 
tim gabungan Covid-19 Kota Dumai.  

Covid-19 bukan hanya mencemaskan 
namun juga melahirkan berbagai kisah yang 
belum pernah terjadi sebelumnya.  Salah satunya 
terhambatnya kegiatan mengajar dan belajar 
anak, terhambatnya kegiatan bekerja di luar 
rumah, pengurangan pemasukan bagi pedagang 
kecil. Tetapi dibalik dampak negatif ini juga ada 
dampak positif yang semua orang bisa rasakan, 
yaitu berkumpul bersama keluarga. Hal yang 
paling berharga itu adalah berkumpul dengan 
keluarga, ayah, ibu, adik, kakak dan yang 
lainnya. Selama ini orang tua kita atau bahkan 
kita selalu sulit untuk meluangkan waktu 
berkumpul bersama, bahkan bagi orang tua 
yang sibuk dengan bisnis atau kantor untuk 
tidur saja susah apalagi berkumpul dengan anak 
mereka, tetapi sekarang semua orang mendapat 
suatu kenikmatan yang tak terhingga yang 
selama ini mereka butuhkan. 
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Covid-19: Dilema Pendidikan 
Minggu/29/3/20 sudah terhitung  hampir 

satu bulan masalah Covid-19 menggemparkan 
Indonesia, saat ini bukan Indonesia saja yang 
berduka tetapi seluruh dunia. Bahkan di sosial 
media masalah Covid-19 bukan menjadi sesuatu 
yang asing lagi, setiap harinya di Twitter, 
Instagram, Facebook, WhatsApp selalu saja 
membahas tentang Covid-19. Banyak berita yang 
di share melalui sosial media yang membuat 
banyak masyarakat mengetahui kebijakan yang 
ditetapkan pemerintah seperti pembelajaran 
tatap muka bagi mahasiswa atau siswa 
SMA/SMK di ganti dengan belajar online atau 
tugas di rumah. 

Terkait Covid -19 ini juga beredar berita 
bahwa akan ditiadakannya UN bagi siswa 
angkatan 2020, hal ini pun banyak mendapat 
tanggapan dari masyarakat baik dalam kota 
maupun luar kota, Dumai tentunya. Banyak 
orang tua murid yang khawatir dengan 
ditiadakannya UN ini mereka khawatir jika anak 
mereka tidak mengikuti UN susah untuk 
melanjutkan ke jenjang lebih lanjut atau dalam 
mencari pekerjaan nantinya. 

Bukan hanya masalah kebijakan 
ditiadakannya UN saja, tetapi banyak juga 
tanggapan  negatif masyarakat tentang Social 
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Distancing, terutama bagi pedagang kaki lima 
atau pinggir jalan, kekecewaan yang sangat 
mendalam dirasakan oleh para pedagang ini  
dimana social distancing  ini salah satunya 
menghimbau kepada masyarakat agar 
mengurangi frekuensi belanja dan pergi belanja, 
sedangkan bagi pedagang dia memerlukan uang 
untuk menyambung kehidupan mereka di hari 
esok, tetapi dengan adanya ketetapan ini 
tentunya pendapatan mereka berkurang atau 
bahkan tidak ada pemasukan selama berlakunya 
Social Distancing ini. 

Kemarin sore terjadinya penertiban 
pedagang di taman bukit gelanggang oleh satpol 
PP. Seperti yang kita ketahui taman bukit 
gelanggang memang sudah ditutup selama 
beberapa hari sebelumnya dan dilarang ada 
aktivitas di dalamnya. Namun pedagang ini 
nekad kembali berjualan di sepanjang taman 
bukit gelanggang, memang sebetulnya 
penutupan itu bukan tanpa alasan, tetapi 
pedagang kecil ini juga punya alasan kenapa 
mereka nekat melakukan itu. kalau mereka tidak 
jualan mereka dan keluarga mereka bisa 
kelaparan. 

Mungkin pemerintah harus memberikan 
juga solusi bagi pedagang kecil ini supaya dalam 
keadaan wabah seperti ini mereka juga bisa 
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memenuhi kebutuhan keluarga terutama seperti 
keamanan Hand Sanitizer atau bahkan kebutuhan 
pangan, kalo biasanya yang mendapat tunjangan 
atau asuransi kesehatan itu hanya orang yang 
berpangkat saja, seharusnya dalam keadaan 
seperti ini pemerintah juga lebih memikirkan 
masyarakat kecil supaya mereka juga bisa 
mengikuti peraturan tanpa harus takut 
kelaparan. 
 

Stay at Home Aja Dulu 
Sudah lebih kurang 1 bulan pemerintah 

menganjurkan masyarakat agar Stay at Home, 
kerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah 
di rumah, agar dapat memutuskan rantai 
penyebaran Covid-19. Sudah banyak kebijakan 
pemerintah yang membatasi kegiatan 
masyarakat guna kepentingan bersama. 

Meski sedang menjalani isolasi, 
masyarakat tetap diperbolehkan untuk keluar 
rumah jika ada urusan yang penting seperti 
belanja kebutuhan pokok. Namun, masyarakat 
perlu mengikuti protokol yang ketat terkait 
keluar dan masuk rumah selama pandemi virus 
Corona. Baru baru ini masyarakat dihimbau agar 
tidak mudik di tengah situasi pandemi Corona 
atau Covid-19 ini. 
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Hal ini tentunya memicu tanggapan-
tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, 
ada masyarakat yang tetap ingin mudik 
menyambut Ramadhan bersama orang tua dan 
saudara di kampung, dan ada juga masyarakat 
yang tetap memilih tidak mudik karena takut 
membawa dampak tidak baik bagi keluarganya. 

Meskipun demikian, pemerintah belum 
ada sanksi bagi mereka yang hendak mudik di 
tengah pandemi corona ini. Pemerintah 
membuat kebijakan ini guna menjaga 
keselamatan masyarakat dari berbagai kalangan, 
ikuti saja dulu, tunda mudik, dan stay at home 
biarkan alam memperbaiki dirinya sementara 
waktu ini. 
 

Menyambut Ramadhan di masa 
Covid-19 

Tidak terasa sebentar lagi bulan yang 
sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim 
dunia akan tiba yaitu bulan Ramadhan, bulan 
yang penuh berkah, meski ditahun ini dunia 
sedang terkena musibah tapi itu bukan 
hambatan untuk kita bersuka cita menyambut 
bulan mulia ini. Maka dari itu sudahkah kita 
memperbaiki amalan kita di tahun lalu ? Jika 
sudah maka di tahun ini kita harus lebih 
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semangat lagi memperbaiki amalan daripada 
tahun lalu. 

Jangan sekedar menantikan Ramadhan 
tetapi mari kita mempersiapkan diri untuk 
menyambut ramadhan, meski Covid-19 telah 
menyebabkan otoritas kesehatan dunia sehingga 
melarang semua kegiatan seperti shalat tarawih 
yang ditiadakan di tahun ini ,tadarus, buka 
bersama hingga ngabuburit, tetapi semua ini 
jangan sampai menyebabkan kualitas keimanan 
kita menurun. 

Maka dari itu perlu persiapan yang harus 
ditingkatkan untuk Ramadhan kali ini seperti : 
1. Mempersiapkan fisik yang sehat 

Ditengah pandemi Covid-19 ini sangat 
diperlukan daya tahan tubuh yang kuat untuk 
menghindari infeksi Covid-19, beserta 
menahan haus dan lapar saat berpuasa 

2. Kebersihan lingkungan 
Bersih akan mendatangkan 

kenyamanan maka dari itu untuk beribadah 
dengan nyaman maka lingkungan rumah kita 
haruslah bersih , dan selain itu bersih itu juga 
bagian dari keimanan. 

3. Meningkatkan kualitas keimanan 
Meskipun banyak cobaan menyambut 

Ramadhan kali ini bukan halangan untuk 
menguatkan kualitas keimanan umat muslim, 
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maka perbaiki sholat dan perbanyak lagi 
membaca Alquran untuk meningkatkan 
keimanan. 

Maka sungguh disayangkan jika bulan 
yang mulia ini terlewatkan begitu saja, pahala 
yang tak terbatas datang dari allah buat mereka 
yang memanfaatkan Ramadhannya dengan baik, 
Dan semoga kita bisa memanfaatkan Ramadhan 
kali ini dengan amalan paling terbaik. 

*** 
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Oleh: Anjani Dyah Syahputri 

Prodi: Ekonomi Syariah 
 

 
 
 
 
Covid-19 adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh sindrom pernapasan akut 
coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali 
diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, 
ibukota provinsi Hubei China dan sejak saat itu 
menyebar secara global dan menyebabkan 
pandemi virus corona  yang sedang berlangsung 
di seluruh dunia saat ini tidak terkecuali di 
indonesia. 

Merespon hal ini, pemerintah mengambil 
tindakan cepat dengan salah satunya adalah 
social distancing. Hal ini dilakukan agar 
mengurangi penularan virus tersebut 
dikarenakan virus ini menular melalui jabat 
tangan atau hal-hal lainnya dan kita bisa 
memberi waktu bagi orang lain untuk pulih 
maka dari itu pemerintah memutuskan untuk 
menerapkan Social Distancing.  
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Sebisa mungkin kita menghindari 
keramaian dan tetap di rumah, jangan keluar 
jika memang tidak penting. Apabila ada hal 
mendesak seperti perlu untuk berbelanja 
sebaiknya kita keluar rumah menggunakan 
masker dan jaga jarak aman dalam 1 meter. 
Bukan hanya itu saja, pentingnya menerapkan 
hidup sehat dan bersih juga bisa seperti rajin 
mencuci tangan setelah melakukan aktifitas di 
tempat umum. Selain itu, menerapkan hidup 
sehat juga penting seperti menjaga gizi makanan 
agar tetap seimbang dan membiasakan diri 
berolahraga dan istirahat yang cukup. Langkah 
preventif haruslah kita mulai dari diri kita 
sendiri untuk mencegah dan menangkal virus 
korona dan tetap biasakan pola hidup sehat serta 
menghindari tempat keramaian. 

*** 
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Oleh: Apriliawati 

Prodi: Ekonomi Syariah 

 
 
 
Sudah beberapa hari ini masyarakat di 

rumah, karena sesuai dengan himbauan 
pemerintah agar masyarakat tetap dirumah. 
Banyak yang setuju dengan lockdown, tetapi 
tolong buat pemerintah agar bisa memberikan 
bantuan berupa bahan pangan atau sedikit uang 
tunai kepada rakyat miskin agar bisa tenang dan 
istirahat tanpa memikirkan perut yang kosong. 

Yang mempunyai gaji tetap mereka 
senang saja dengan adanya lockdown, 
sedangkan rakyat miskin untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya harus bekerja dengan 
semaksimal mungkin. Pemerintah memberikan 
kebijakan lockdown tetapi harus mempunyai 
tanggung jawab kepada rakyat miskin. Bukan 
mereka tidak takut virus, bukan tidak takut 
kematian, bukan tidak sayang keluarga justru 
karena tanggung jawablah seorang tulang 
punggung harus keluar rumah demi mencari 
sesuap nasi. 
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Jangan samakan rakyat miskin dengan 
para PNS dan orang-orang yang menengah 
keatas yang bisa mengatakan lockdown, jika 
pemerintah mengatakan wajib lockdown maka 
pemerintah wajib bertanggung jawab kepada 
rakyat miskin. Seharusnya, orang-orang yang 
menengah ke atas itu juga harus memperhatikan 
rakyat miskin yang tidak mempunyai 
penghasilan tetap, pasti mereka tetap akan 
keluar rumah. 

*** 
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Oleh: Azzahra Lutfi Zahira 
Prodi: Ekonomi Syariah 

 
 

 
Social Distancing, atau pembatasan jarak 

sosial, bertujuan untuk mencegah penyebaran 
wabah Covid-19. Tidak berjabat tangan atau 
cipika-cipiki dengan teman dan kolega, 
menghindari kerumunan dan fasilitas umum, 
meningkatkan jarak fisik dengan orang lain, 
membatasi bepergian yang tidak penting, serta 
beraktivitas dari rumah; merupakan contoh 
Social Distancing. 

Pasti banyak di antara kita yang bertanya 
kenapa selama ini kita perlu melakukan Social 
Distancing? jadi begini, untuk kita bisa mengatasi 
suatu wabah seperti hal nya Covid-19 ini, 
tentunya perlu ditemukannya obat atau vaksin 
untuk mengatasi wabah ini. Akan tetapi sampai 
saat ini hal itu belum juga ditemukan. Nah,  
maka cara satu-satunya yang paling bisa 
diaplikasikan untuk menekan lajunya 
penyebaran virus ini adalah dengan melakukan 
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Social Distancing. Pertanyaan selanjutnya, kok 
bisa? Jadi dengan kita menerapkan Social 
Distancing ini maka kurva laju penyebaran 
Covid-19 bisa kita tekan atau paling tidak kita 
buat lebih landai agar semua orang yang sakit 
akibat virus ini bisa dirawat oleh tenaga medis 
dan Rumah Sakit yang telah disediakan. 

Bayangkan jika kita tidak menerapkan 
Social Distancing, maka kurva laju penyebaran 
Covid-19 akan terus naik tak terhingga 
(melonjak di waktu yang sama) sedangkan 
kapasitas dan tenaga medis yang disediakan 
adalah tetap, sehingga banyak orang yang tidak 
dapat dirawat oleh tenaga medis atau dengan 
kata lain banyak nyawa yang melayang serta 
penyebarannya akan terus meningkat. 

Sehingga pemerintah mengambil langkah 
yang tepat dengan menghimbau masyarakatnya 
untuk melakukan Social Distancing. Langkah ini 
diambil berdasarkan cara kerja sebuah wabah 
apapun itu dari jaman dahulu bisa berhenti ialah 
ketika orang yang terjangkit virus dapat sembuh 
dan menjadikan imun untuk dirinya sendiri 
sehingga virusnya tidak menemukan orang 
untuk dapat ditulari. 

Jadi pada intinya yang terbukti efektif 
memperlambat penyebaran virus Covid-19 
adalah dengan membatasi aktivitas di luar 
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rumah (Social Distancing). Sekarang yang bisa 
kita lakukan adalah mengikuti apa yang 
diperintahkan oleh pemerintah kita yakni 
dengan menerapkan social distancing. Ini bukan 
hanya sebatas kepentingan pemerintah akan 
tetapi ini menyangkut hak hidup orang banyak. 

Mungkin kita tidak punya sesuatu untuk 
didonasikan akan tetapi kita bisa membantu 
berjuang untuk indonesia dengan cara Stay at 
Home. (Coba renungkan sejenak) Bukankah itu 
hal yang sangat kecil yang dapat kita lakukan? 
Lalu kenapa masih saja tidak disiplin dalam 
melakukan Social Distancing?  Apa sulitnya 
melakukan Social Distancing? Hanya 
diperintahkan tetap di rumah bukan pergi 
berperang. Tolong jangan lagi meremehkan 
Wabah virus Corona ini.  Karena sudah banyak 
nyawa yang melayang,  karena ketidakpatuhan 
kita terhadap solusi yang telah diatur oleh 
pemerintah. Sekali lagi saya tekankan "Please, 
Keep Healthy and Stay at Home". 

*** 
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Oleh: Deviana 

Prodi: Ekonomi Syariah 

 

 
 
 

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup 
sulit, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga 
untuk negara-negara lain di dunia. Bagaimana 
tidak, harapan adanya perbaikan ekonomi di 
tahun ini pasca kesepakatan perdagangan fase 
satu antara Amerika Serikat (AS) dengan China 
yang menghentikan sementara perang dagang 
antara kedua negara seolah tenggelam dan 
muncul berbagai ketidakpastian baru akibat 
munculnya wabah virus corona atau yang 
dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19). 

Jahe merupakan bumbu rempah-rempah 
dapur yang mempunyai banyak khasiat bagi 
tubuh manusia. Salah satu manfaat jahe bagi 
masyarakat adalah meningkatkan daya tahan 
tubuh. Sehingga dapat dipercaya mampu 
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membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh 
kita.  

Belakangan ini akibat adanya wabah virus 
corona yang telah hadir di Indonesia, khususnya 
kota Jakarta, membuat harga jahe meningkat 
drastis yang pada biasanya hanya Rp. 30.000/kg 
kini menjadi Rp. 80.000/kg. Seperti dikutip dari 
ANTARA, bahkan harga jahe merah di Jakarta 
melonjak hingga Rp. 90.000/kg. 

Meningkatnya konsumsi  jahe di 
masyarakat mulai terlihat sejak kasus pertama  
virus Corona muncul di Indonesia pada Senin, 2 
Maret 2020. Akibatnya, harga jahe di pasaran 
pun meningkat naik akibat tingginya 
permintaan, salah satunya di Jakarta. Kenaikan 
harga jahe tersebut disebabkan oleh banyaknya 
permintaan dari konsumen. Kenaikan ini 
menyebabkan masyarakat menengah kebawah 
mengalami kesulitan untuk membeli jahe. 
Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran 
roda perekonomian di dalam negeri. Tidak 
hanya itu, perekonomian secara global otomatis 
juga terganggu. 

*** 
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Oleh: Dewi Sartika 

Prodi: Pendidikan Agama Islam 

 
 

Matahari mulai menampakan 
kemaluannya. Hari ini langit cerah, sangat cerah 
terlihat dari siluet yang dihasilkan dari pantulan 
cahaya di jendela. Beberapa orang sudah 
mempersiapkan diri untuk memulai harinya dan 
beberapa orang lainnya lebih memilih untuk 
berdiam diri di rumahnya masing-masing. 
Menikmati kebersamaan bersama keluarga 
besar, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, 
belajar dari rumah, dan segala aktivitas apapun 
dilakukan di dalam rumah. Sesekali mereka 
keluar rumah untuk keperluan yang sifatnya 
sangat mendesak. Namun, ini tidak sepenuhnya 
keinginan masyarakat.  

Sejak dikeluarkannya surat edaran dari 
pemerintah RI yang menghimbau kepada 
seluruh jajaran masyarakat terkait Covid-19 agar 
sementara waktu dapat melakukan segala 
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aktivitas dirumah saja dan dengan cara menjauhi 
keramaian serta menjaga jarak antar sesama 
demi kebaikan (Social Distancing), menjaga pola 
hidup bersih, ini dimaksudkan agar terhindar 
dari penularan/penyebaran virus Covid-19 yang 
berasal dari negara dengan julukan Tirai Bambu 
ini. 

Selain itu, untuk seluruh lembaga 
pendidikan tingkat PAUD/TK, SD,  SMP/MTS,  
SMA/SMK/MA sederajat bahkan setingkat 
Universitas menginstruksikan agar proses 
belajar mengajar untuk sementara waktu di 
rumahkan dengan kata lain menggunakan 
media belajar online sebagai penunjangnya. 

Adapun media belajar online atau biasa 
disebut dengan istilah E-Learning yang dapat 
digunakan untuk para mahasiswa sebagai media 
pembelajaran diantaranya yakni, Google 
Classroom, Edmodo, Quipper, Zenius,  dan 
Microsoft. Institut Agama Islam Tafaqquh 
Fiddin menjadi salah satu kampus di Kota 
Dumai yang menerapkan sistem berbasis E-
Learning. Diharapkan melalui media belajar 
online ini agar mahasiswa tetap belajar di rumah 
sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu 
aktivitas perkuliahan sampai waktu benar-benar 
aman untuk kembali memulai aktivitas seperti 
hari-hari sebelumnya. 
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Di rumah, kita tidak hanya belajar via 
online saja atau hanya berkutat di depan 
komputer seharian untuk menunggu tugas yang 
mungkin akan diberikan oleh para dosen. 
Sejatinya untuk meminimalisir kebosanan kita 
bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti 
menyalurkan hobi yang selama ini belum 
sempat kita lakukan, mengasah kemampuan 
berfikir positif terutama kita sebagai generasi 
millenial  serta dapat  juga mengembangkan 
minat dan bakat kita.  

Semangat anak muda! Anggap saja ini 
sebagai  liburan, liburan yang produktif. Akhir 
kata, Semoga kita semua dijauhkan dari Covid-
19 dan jangan lupa untuk selalu menjaga pola 
hidup sehat ya teman-teman. 
 

Covid-19: Stop Penyebaran Berita 
Hoax 

Berbicara mengenai media sosial, siapa sih 
sampai hari ini belum tau apa itu media social? 
Di era globalisasi yang serba digital istilah media 
sosial adalah Istilah yang cukup populer.  Mulai 
dari kalangan sosialita sampai kalangan rakyat 
biasa sudah mengenal bahkan menggunakan 
media sosial. Media sosial menyuguhkan 
berbagai macam kemudahan untuk para 
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penggunanya.  Salah satunya yaitu kemudahan 
dalam berkomunikasi. 

Melalui media sosial, pengguna bisa 
berkomunikasi secara langsung dengan semua 
orang di luar daerah atau bahkan dari belahan 
dunia sekalipun. Dengan media sosial pun kita 
bisa memperoleh banyak informasi tentang 
suatu kejadian baik di dalam maupun di luar 
negeri seperti kasus merebaknya virus Corona 
atau Covid-19 yang sedang jadi perbincangan 
hangat di seluruh penjuru dunia.  

Ada banyak artikel atau informasi yang 
memuat kasus Covid-19. Banyak orang yang tak 
ingin ketinggalan informasi untuk mengetahui 
pasal virus satu ini.  Semua media berlomba-
lomba untuk memberikan informasi terkait 
Covid-19. Bahkan dalam pencarian mesin 
Google, Covid-19 menjadi situs yang paling 
banyak dikunjungi akhir-akhir ini.  

Dengan banyaknya informasi yang 
berkaitan dengan Covid-19, banyak juga terjadi 
tumpang tindih kebenaran informasi yang 
disajikan. Pasalnya, tak sedikit ditemukan 
informasi yang kebenarannya masih sangat 
diragukan seperti contohnya isu-isu banyaknya 
manusia yang mulai berjatuhan karena terinfeksi 
oleh virus Corona, Banyak orang yang tiba-tiba 
meninggal secara mendadak ketika sedang 
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beraktivitas,  padahal kita tidak paham betul 
kondisinya seperti apa,  bisa saja orang itu 
punya riwayat penyakit lain? 

Sementara pihak yang menangani tidak 
memberikan klarifikasi pasti penyebabnya. Hal 
ini lah yang menjadi ketakutan sendiri bagi 
masyarakat dan jika terus menerus dilakukan 
akan berdampak pada kesehatan psikisnya. 
Pemberitaan seperti ini akan menjadi momok 
yang menakutkan. Dan lucunya,  banyak sekali 
orang-orang tidak bertanggung jawab diluar 
sana yang memanfaatkan situasi seperti ini 
dengan cara menyajikan informasi berbau hoax 
yang tidak jelas asal usulnya dari mana.  

Sebagai masyarakat biasa yang 
menggunakan media sosial, alangkah baiknya 
kita sebelum membuat atau memberikan 
informasi itu jelas rujukannya jelas sumbernya 
sehingga bisa dipertanggungjawabkan di 
kemudian hari. Jadilah pengguna media sosial 
yang bijak. Bijak menulis, bijak menyajikan. 
Pilihlah informasi sederhana yang update dan 
berkualitas serta memiliki sumber-sumber yang 
terpercaya. Pilihlah informasi yang bisa dicerna 
oleh akal sehat dan mulai lah dari diri sendiri 
ketika membagikan sebuah informasi akurat 
agar tidak menimbulkan keresahan bagi  orang 
lain. Mari bersama-sama kita perangi Covid-19. 
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Stop menyebarkan berita-berita hoax. Bijaklah 
dalam menggunakan media social. 

 
Tentang Covid-19 di Dumai 

Permasalahan pandemi Corona Covid-19 
tak henti-hentinya terdengar sayup-sayup di 
telinga kita.  Hari silih berganti namun tidak 
untuk Pandemi Covid -19. Sebenarnya kita perlu 
mengetahui masalah apa yang sedang Indonesia 
hadapi khususnya di lingkungan kita Kota 
Dumai dalam menghadapi penyebaran Virus 
Corona Covid-19. 

Tercatat hingga Sabtu lalu per tanggal 11 
April 2020, dikutip dari halaman media Dinas 
Kesehatan Kota Dumai, terhitung sebanyak 776 
kasus yang tersebar di beberapa kecamatan di 
Kota Dumai dengan jumlah ODP sebanyak 748 
kasus,  PDP sebanyak 27 kasus dan 
terkonfirmasi sebanyak 1 kasus. Bukan masalah 
kecil, kan?? Tentunya jumlah ini semakin hari 
kian meningkat. 

Tantangan utama pemerintah dalam 
menangani penyebaran Virus Corona atau 
Covid-19, yakni mencari pasien terduga positif 
Covid-19, dan menyerukan imbauan social 
distancing, serta isolasi mandiri. Pasien yg 
terduga positif Covid-19 akan dirawat di Rumah 
Sakit rujukan di daerahnya. 
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Lalu, apa yang harus kita lakukan? 
Lindungi Diri dan Orang Lain. Sampai saat ini 
Covid-19 belum memiliki vaksin, sehingga cara 
terbaik untuk tidak terinfeksi adalah dengan 
menghindari penyebaran virus. 

Kenapa harus Social Distancing? Covid-19 
menyebar dengan cepat. Baru-baru ini ramai 
pemberitaan orang dapat terinfeksi tanpa 
menunjukkan gejala-gejala pasti. namun, tetap 
dapat menyebarkannya ke orang lain. 
Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. 

Jika kita tidak melakukan upaya 
pencegahan berupa menghindari keramaian, 
jumlah orang terinfeksi akan meledak dan 
fasilitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini 
akan kewalahan sehingga banyak kasus yang 
tidak tertangani.Melawan virus Covid-19 
menjadi tantangan untuk setiap orang dan 
jadilah masyarakat tangguh bersama-sama kita 
menghentikan penyebaran Covid-19 

*** 
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Oleh: Dila Mirianti 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 
 

 
Bumi sudah semakin tua dan dunia 

sedang dalam tidak baik, dari pertama kali 
kemunculan virus Covid-19 atau yang lebih 
dikenal dengan virus corona dari kota Wuhan 
(China) kini virus itu telah menyebar sangat 
pesat ke seluruh negara termasuk Indonesia. 
Para pahlawan medispun banyak yang 
berguguran akibat terlalu banyaknya 
masyarakat yang terjangkit virus tersebut. 

Maka dari itu pemerintah mengharap kan 
kepada masyarakat agar Stay at Home, jaga 
kebersihan, hindari keramaian, dan selalu 
memakai masker ketika hendak keluar rumah. 
mulailah dengan hal-hal kecil yang kita anggap 
sepele tetapi sangat berpengaruh bagi diri kita 
dan orang sekitar, jagalah kebersihan dengan 
cara rajin mencuci tangan secara rutin. 
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Bantulah para pahlawan kita yang 
berjuang mengatasi supaya terlambatnya 
penyebaran virus ini, mereka rela berkorban 
nyawa dan terpisah jauh dari keluarga tercinta 
nya hanya untuk menyelamat kan nyawa dan 
menjaga keutuhan keluarga kita, dengan cara 
mengikuti arahan pemerintah. Kalau anda tidak 
bisa menjadi pahlawan untuk banyak orang 
,setidaknya ada bisa menjadi pahlawan untuk 
diri sendiri dan keluarga anda. 

*** 
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Oleh: Elsa Yurmanita 

Prodi: Ekonomi Syariah 

 
 
 

 
 
Virus Corona saat ini telah menginfeksi 

lebih dari 100 negara di dunia dan 
mengakibatkan 6400 orang meninggal 
dunia.virus corona atau Covid-19 adalah virus 
yang menyerang sistem pernapasan manusia. 
Virus ini masih berhubungan dengan penyebab 
SARS dan MERS yang pernah sempat merebak 
beberapa tahun yang lalu. 

Virus corona ini menjadi pertanyaan besar 
ketika tersebar komunitas Islam berakhirnya 
menyebabkan terhentinya aktivitas Umrah, 
sholat Jum’at dan aktivitas ibadah umat Islam 
lainnya yang melibatkan masa dalam jumlah 
besar. Dalam kasus sebelumnya, terdapat 
perkataan-prkataan yang menuduh daerah yang 
tertimpa bencana karena terkena laknat Allah 
SWT. 
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Ayat Al-Quran dan hadist tertentu yang 
terkait dengan bencana di kutip sebagai 
pembenar pendapatnya untuk menghakimi 
orang lain yang sedang menimpa musibah. 
Mereka tidak berpikir bagaimana jika pendapat 
keluarga atau bahkan dirinya sendiri yang 
terkena bencana tersebut terdiam.Ketika bencana 
Covid-19 menimpa umat islam diseluruh dunia 
akhirnya orang-orang yang suka menghakimi 
orang lain apa lagi dengan menggunakan ayat 
atau hadist yang ketika disampaikan oleh ulama 
yang dianggap kompeten dalam bidang agama 
kepada orang awam sebagai sebuah kebenaran 
yang tak terbantahkan. 

Adapun pandangan yang menyerah saja 
kepada takdir Allah atau yang berkata mati 
ditangan Allah, sehingga tak ada tindakan 
antisipatif terhadap Covid-19, dapat 
membahayakan orang lain. Sikap tersebut 
menyebabkan mereka mengabaikan aturan 
kesehatan sehingga berpotensi tertular dan 
menularkannya kepada orang lain .Alam 
berjalan sesuai dengan hukum alam atau 
sunnatullah yang dapat diuji melalui proses 
sebab akibat. Ketika kita tahu bahwa sebuah 
virus menyebar melalui interaksi antara 
penderita dan orang disekitarnya,maka 
mencegah terjadinya kerumunan merupakan 
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sebuah tindakan pencegahan yang harus 
dilakukan . 

Usaha dalam bentuk doa merupakan 
bagian dari upaya kita sebagai orang yang 
beriman. Kita pun sebagai manusia wajib 
mematuhi saran dari pihak kesehatan untuk 
pola hidup sehat yang mengurangi resiko kita 
terpapar virus tersebut. Kemudian dengan tidak 
keluar rumah kita juga bisa meningkatkan 
keimanan kita kepada allah yaitu dengan cara 
memperbanyak doa, melakukan muhasabah 
atau hal-hal yg terkait keagamaan dan semoga 
kaum yang terinfeksi virus corona semoga cepat 
sembuh dan semoga kita terhindar dari musibah 
itu . Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin. 

*** 
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Oleh: Firda Larassatti 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 

 
 

Hari ini virus corona sudah merambat ke 
seluruh penjuru dunia. Dan banyak sebagian 
orang yang tak percaya tentang virus tersebut. 
Namun, lambat laun akhirnya mereka perlahan 
mulai percaya, terlebih virus ini berasal dari 
negeri “Tirai Bambu”. Yang dimana kejadian ini 
sudah ada sejak akhir bulan desember 2019 lalu . 
Mungkin awalnya orang menganggap ini virus 
biasa yang berasal dari pasar-pasar tradisional. 
Namun, lama kelamaan viru ini makin 
menyebar ke seluruh kota. 

Hingga  pada akhir Januari 2020 yakni 
bertepatan di bulan Imlek, pemerintah Cina  
menutup sebagian kota-kotanya untuk 
mengurangi penyebaran virus tersebut. Namun, 
pada saat itu pula sebagian warganya ada yang 
sedang pergi keluar negeri  karena perayaan 
Imlek. Malang nasib, para mahasiswa dan para 
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pekerja rakyat pribumi yang di mana waktu itu, 
mereka terjebak dan tidak bisa pulang ke Tanah 
Air. Sebab, pemerintah membatasi dan 
menutupi agar tidak menyebar ke Indonesia. 

Tetapi, seiring berjalan waktu pada awal 
Maret, ada dua orang warga Depok positif virus 
corona, hingga akhirnya virus ini menyebar 
cepat di seluruh kota Jakarta. Dan, semenjak ada 
virus corona, timbullah terjadi krisis ekonomi 
yang di mana sebagian penduduk pribumi 
kehilangan pemasukan dan ada berhenti bekerja 
(PHK). Dan, banyak para pengusaha-pengusaha 
merasa dirugikan oleh masalah tersebut. 
Sehingga masyarakat mulai belajar beradaptasi 
di dalam rumah. 

Namun, ada sebagian masyarakat tetap 
bekerja demi menambah pemasukan sehari-hari 
dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat 
lainnya. Seperti, para Wartawan, jasa ojek online, 
dan jasa antar paket dan lainya. Yang dimana 
mereka mau tidak mau harus tetap 
melaksanakan kewajibannya. Tidak hanya itu 
saja, malah para pemilik usaha rumah makan 
pun tetap membuka tokonya, hanya saja 
merubah sistem waktu bukanya dan jumlah 
tempat duduk konsumen dibatasi. 

Hal inilah alasan pemerintah pusat tidak 
menutup seluruh wilayah tempat tinggal yang 
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terkena wabah tersebut. Dan, untuk saat ini 
pemerintah berusaha mempertahankan 
keuangan Indonesia agar tidak terulang kembali 
krisis ekonomi lagi. Dan buat kita para 
Mahasiswa dan masyarakat biasa. Tetaplah 
kalian berada di rumah ya. Karena dengan 
kalian taat pemimpin, kalian sudah melakukan 
jasa kepada para medis dan pemerintah. Tidak 
hanya itu saja, kita juga perlu menjaga 
kesehatan, rajin menjaga kebersihan dan tak 
lupa beribadah atau berdoa  kepada Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala agar kita selalu dilindungi 
dari wabah penyakit tersebut. 

*** 
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Oleh: Hamidah Syaputri 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 

 
 

Indonesia saat ini  menjadi gempar dan 
khawatir atas adanya virus corona atau Covid-
19, virus ini sebenarnya sudah menggemparkan 
masyarakat dunia semenjak dua bulan yang lalu, 
sebagaimana kita ketahui dari beberapa media, 
bahwa virus ini menyebar dari kota wuhan salah 
satu kota yang ada di negara China daratan, 
awalnya masyarakat Indonesia seperti saya 
berkeyakinan bahwa virus itu tidak sampai 
menyebar ke Indonesia, akan tetapi faktanya 
sampai hari sudah ada 67 orang yang berada di 
Indonesia terjangkit virus itu. 

Mesti dianggap sebagai ujian dari Allah 
SWT. Hal ini sejalan dengan Firman Allah yang 
artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan 
mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai ujian/cobaan 
(yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada 
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Kami-lah kamu dikembalikan.” (QS. al-Anbiya’ 
[21]: 35).  

Virus corona adalah makhluk 
sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, 
dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah 
dan izin Allah Ta’ala dan begitu juga kita 
sebagai manusia. Oleh karenanya, kita 
senantiasa meminta perlindungan dari wabah 
ini kepada Allah sebelum kita berlindung 
kepada kemampuan diri kita sendiri atau 
kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahawa 
Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan 
sebaik-baiknya penjaga. 

Dalam Islam, kesehatan dan keamanan di 
sejajarkan dengan kebutuhan pangan, ini 
menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan 
sebagai kebutuhan yang paling utama. Menurut 
saya ini adalah salah satu hukum karma, karena 
tidak menjaga kebersihan, terlalu tamak dan 
serakah, semuanya dimakan, dan terlalu suka 
bersengang-senang, maka alam semesta 
memberi kepada kita dengan virus ini (Covid-
19). 

Berbagai hal untuk mencegah penularan 
Covid-19, seperti menjaga jarak dengan 
seseorang adalah bagian dari bentuk keimanan 
seseorang yakni berikhtiar agar tidak ikut 
terkena virus corona tersebut dan juga berikhtiar 
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untuk tidak terkena penularan, serta 
menngantisipasi agar kita tisak menularkan 
kepada orang. "Jangan bersedih, sabar yakinlah 
ini dari Allah SWT, dan pasti Allah menjaga 
kita," 

*** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 



43 

 

 
Oleh: Hasmar 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 
 

 
 

Dampak virus Corona (Covid-19) 
sekarang ini bukan hanya berdampak pada 
kesehatan, pembelajaran, akan tetapi sekarang 
ini sudah masuk merambah pada perekonomian. 
Sekarang ini banyak kita dengar keluhan dari 
masyarakat tentang ekonomi yang yang jauh 
menurun akibat dari virus Corona (Covid-19) 
ini, para pedagang di pasar yang biasanya 
mendapatkan untung yang lebih banyak 
sekarang mengalami penurunan kunjungan 
pembeli. 

Hal itu dikarenakan ancaman penyebaran 
penularan virus corona dan disusul dengan 
himbauan pemerintah agar tidak melakukan 
aktifitas di tempat keramaian. Mengapa 
pemerintah melakukan hal yang demikian, 
karena pada hakikatnya hal yang dilakukan oleh 
oknum tersebut merupakan suatu bentuk 
pedulinya pemerintah kepada masyarakatnya 
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hal yang saya pandang dari materi ini iyalah 
betapa mahalnya kesehatan dibanding yang 
lainnya,karena pada saat ini rakyat ini hanya 
bisa mengeluh dan mengeluh akan musibah 
yang tengah terjadi sangking tidak pedulinya 
masyarakat terhadap himbauan pemerintah 
bahkan menyepelekan kesehatannya sendiri. 

Jika dikaitkan dengan ekonomi, pada 
hakikatnya menurut yang saya ketahui dibidang 
hutang antar negara yang kita tidak tahu 
faedahnya untuk apa masih sedikit tindakan 
dari oknum yang harus bertanggung jawab,tapi 
mengapa demi kesehatan kita terlalu ribut 
memperbincangkan ekonomi yang pada 
hakikatnya kita tahu bahwa dana tersebut 
digunakan untuk kesehatan kita. 
Bukan bermaksud membela suatu pihak,disini 
saya hanya berpendapat bahwa hal yang paling 
utama adalah menjaga kesehatan kita masing-
masing dan jika himbauan tersebut bersifat 
positif mengapa tidak kita implementasikan? 

*** 
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Oleh: Imam Sapii 

Prodi: Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) 

 

 
 
Akhir-akhir ini, ketika Corona atau Covid 

-19 mulai mewabah di berbagai negara 
khususnya negara  kita Indonesia, virus ini 
sudah merajalela yang seenaknya menghantam 
beberapa masyarakat kita di Indonesia.  
Sehingga virus ini sangat ditakuti dan membuat 
kita sangat resah. Memang betul, virus ini sangat 
mengerikan tetapi bukankah itu bisa 
dikategorikan sebagai musibah/cobaan? Dan 
bukankah musibah/cobaan sudah menjadi hal 
yang lumrah bagi kita sebagai manusia? 

Sudah pasti jawabannya ya, 
musibah/cobaan adalah hal yang lumrah bagi 
manusia. Dan kepada kita khususnya ummat 
islam, bukankah sejak jaman nabi 
musibah/bencana sudah ada mulai dari nabi 
adam yang diusir dari syurga, nabi Yunus 
ditelan ikan paus, dan nabi Ayyub diberi 
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penyakit kusta dan nabi-nabi lainnya. Hal 
tersebut bisa menjadi pola pandang bagi kita, 
apakah dengan kedatangan virus ini merupakan 
suatu teguran bagi kita yang yang tidak taat 
terhadap perintahnya, atau sebagai nikmat bagi 
yang taat untuk kenaikan derajat mereka disisi 
sang pencipta. 

Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap 
menanam rasa resah/ketakutan? Atau pasrah 
terhadap takdir tuhan? Jawabannya tidak! kita 
harus melakukan pencegahan, dan mencegah 
lebih baik daripada mengobati. Maka 
pemerintah menghimbau supaya masyarakat 
tetap jaga kebersihan dan rajin mencuci tangan 
menggunakan sabun atau hand sanitizer, 
memakai masker jika keluar rumah, konsumsi 
gizi seimbang perbanyak sayur dan buah, bila 
batuk, pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas 
kesehatan, dan tetap waspadalah. 

Harapan  penulis untuk para pemerintah, 
diantara masyarakat masih banyak yang kurang 
mengerti dengan coronavirus ini, sehubungan 
dengan tidak diperbolehkan berkumpul yakni 
untuk melakukan sosialisasi mengenai virus 
corona ini ada baiknya memberikan informasi 
dengan tidak sembarang informasi yang 
tujuannya supaya tidak menambah kepanikan 
masyarakat lainnya. 
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Untuk kedepannya kepada kita semua, 
senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan dan 
selalu banyak berdo’a kepada sang pencipta agar 
virus corona atau Covid-19 segera menghilang. 

*** 
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Oleh: Indah Juniati Hasibuan 

Prodi: Ekonomi Syariah 

 
 
 

Corona yang sering disebut Covid-19 ini 
makin menggila. Pasalnya hari demi hari virus 
ini makin berkembang biak seakan tak mau 
berhenti untuk menyakiti. Maka untuk itu kita 
harus menjaga kebersihan tubuh kita serta 
lingkungan sekitar agar tidak terkena virus ini. 
Sudah mencapai 199 negara yang terkonfirmasi 
virus ini, dengan kasus 465.915 dan mencapai 
angka kematian 21.031. Di indonesia sendiri 
virus ini sudah memakan korban 87 yang 
meninggal, sedangkan yang positif mencapai 
angka 1.096, dan itu akan terus meningkat 
grafiknya perhari dan sangat cepat. 

Virus Corona sudah menyebar hingga 10x 
lipat dikarenakan proses penularan yang cukup 
mudah, sehingga virus ini dapat menjangkit 
siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ia tidak 
mengenal kaya atau miskin. 



50 

 

Covid-19: Melumpuhkan 
Saat ini dunia tengah dihebohkan dengan 

Covid-19 atau sering disebut dengan virus 
corona. Dimana hal ini menimbulkan 
kekhawatiran bagi semua orang. Bagaimana 
tidak khawatir dengan virus ini, karena virus ini 
sangat berbahaya dan sangat cepat menular. 
Virus ini melumpuhkan berbagai macam hal, 
seperti perekonomian. Kenapa perekonomian? 

Dikarenakan semenjak virus ini melanda 
negara kita, pemerintah menghimbau kepada 
seluruh masyarakat agar tetap Stay at Home dan 
Social Distancing. Oleh karena itu, otomatis 
segala kegiatan yang biasanya mereka lakukan 
di luar rumah, sekarang hanya di dalam rumah. 
Mungkin bagi pegawai negeri, masalah 
perekonomian ini tidak masalah bagi mereka. 
Karena mereka masih mendapatkan gaji 
perbulan, otomatis untuk kebutuhan sehari-hari 
mereka masih bisa terpenuhi. Lalu bagaimana 
dengan buruh? Mereka tidak mendapatkan gaji 
perbulan, hal ini justru membuat mereka panik 
dan mulai berpikir besok akan makan apa. 

Selanjutnya kita beralih ke pendidikan. 
Virus ini juga melumpuhkan pendidikan, 
dikarenakan mereka yang biasanya menempuh 
pendidikan di luar rumah kini mereka 
melakukan pendidikan dengan cara via online. 
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Ada beberapa anak yang mengeluh akan 
pendidikan yang dilakukan secara online ini. 
Banyak yang mengatakan bahwa  lebih nyaman 
belajar secara langsung daripada secara online, 
sebab kalau secara langsung otomatis akan cepat 
memahami materinya, serta bisa berdiskusi 
bersama teman-teman. 

Selanjutnya kita beralih ke kegiatan 
lainnya termasuk pertemuan diantara kita, 
kegiatan lainnya ini seperti bermain atau 
beraktivitas di luar rumah. Biasanya mereka bisa 
bermain dan melakukan aktivitas di luar rumah 
kini mereka hanya diam di rumah. Pertemuan 
diantara kita ini seperti remaja-remaja yang lagi 
kasmaran pasti merasa sedih karena tidak bisa 
bertemu dengan pasangannya, yang biasanya 
setiap malam minggu jalan kini tidak dibolehkan 
untuk keluar. 

*** 
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Oleh: Kesi Dewita Sari 

Prodi: Ekonomi Syariah 

 
 

Libur? Dirumahkan selama 14 hari? Suatu 
hal yang sangat menggembirakan. Awalnya 
tidak tahu apa maksud dari 14 hari di rumah 
saja. Semula bahagia dan berjalan dengan lancar. 
Namun, 3 hari berjalan mulai timbul rasa jenuh, 
tugas menumpuk, semua harus dikumpulkan 
tepat waktu. Semua tidak sesuai ekspektasi. 
Mulai lah bertanya-tanya, ada apa dengan 
semua ini? Aku tau, semua orang juga tau, saat 
ini negeriku sedang menangis, beberapa 
saudaraku sedang berjuang untuk dapat 
bertahan hidup melawan virus Covid-19. Semula 
aku berfikir, apakah benar akan separah ini? 

Hari ke-5  semakin penasaran dan mulai 
mencari tahu tentang Covid-19. Virus yang 
pertama kali ditemukan di Wuhan, China di 
penghujung 2019 lalu ternyata memiliki dampak 
yang sangat besar. Makhluk kecil yang tak kasat 
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mata tersebut menyerang saluran pernapasan 
bahkan mampu menyebabkan kematian. 

Semakin jauh dalam mencari informasi  
mengenai Covid-19, semakin mengerikan. Dari 
sini mulai berfikir bagaimana memberi 
pemahaman kepada keluarga secara perlahan, 
karena jika dengan keras akan menyebabkan 
seseorang mengalami Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD). Hal ini sangat berbahaya untuk 
mental, bisa menyebabkan buruknya kesehatan 
dan rentan terjangkit Covid-19. 

Lalu masihkah merasa jenuh? Di Sisa-sisa 
libur ini isi waktu dengan hal yang mampu 
menghilangkan kebosanan. Seperti nonton, tetap 
berkomunikasi dengan Social Distancing, 
olahraga ringan dan mengonsumsi makanan 
sehat agar tubuh tidak mudah terjangkit Covid-
19. 14 hari di rumah bukan untuk berlibur. Tapi, 
dengan 14 hari di rumah mampu membantu 
mengurangi jumlah korban Covid-19. 
 

Covid-19: Work From Home, Neraka 
Bagi Si Miskin 

Dunia berduka begitu juga dengan 
Indonesia. Hampir satu bulan Indonesia 
disibukkan dengan kedatangan Covid-19. Sejak 
dinyatakan dua orang warganya positif Covid-
19, berbagai cara dilakukan untuk menekan 
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jumlah warga yang beresiko terjangkit. Salah 
satu cara yang dilakukan ialah Work From 
Home. 

Bagi mereka yang berada pada kelas 
menengah ke atas seperti pekerja pabrik, 
perusahaan, ASN, dan PNS hal ini bukanlah 
sebuah masalah. Karena mereka ditanggung dan 
sudah ada kejelasan gaji perbulannya. Bahkan 
jika sakit mereka tidak perlu pusing karena 
adanya BPJS dari pekerjaan masing-masing.  
Sedangkan masyarakat menengah ke bawah ini 
merupakan sebuah masalah. Tidak ada yang 
menanggung mereka. Mereka hanya bisa 
memenuhi kebutuhan dengan bekerja terlebih 
dahulu. 

Beberapa hari yang lalu ada pemberitaan 
akan penutupan pasar. Lalu bagaimana dengan 
nasib mereka yang bermata pencaharian disana? 
bahkan ada beberapa dari mereka yang hanya 
berdagang selama seminggu sekali. Jika tetap 
dilakukan dari mana mereka akan memenuhi 
kebutuhan hidup. 

Pandangan publik mengenai Work From 
Home pun terpecah. Mulai muncul kepanikan di 
sana-sini bagaimana cara untuk memenuhi 
kebutuhan hidup di kemudian hari. Hingga 
muncul Panic Buying yang memperparah  
penimbunan barang yang dianggap penting 
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selama Covid-19. Seperti halnya masker dan 
Hand Sanitizer yang terhitung langka saat ini. Ini 
dikarenakan tidak terkontrolnya  jumlah yang 
dipasarkan sejak adanya isu mengenai Covid-19. 
Bahkan harga masker per box nya mengalahkan 
harga satu gram emas dan harga Hand Sanitizer  
naik 3x lipat. 

Lalu siapa yang sanggup membeli dengan 
harga segitu? Hanya mereka yang berada di 
kelas menengah ke atas yang mampu 
membelinya. Sedangkan menengah kebawah 
hanya bisa gigit jari. Disaat kelas menengah ke 
atas melakukan Panic Buying, masyarakat 
menengah ke bawah bingung besok akan makan 
apa. 

Bagi mereka yang berada di kawasan 
menengah kebawah hanya bisa mengandalkan 
kebun kelapa sawit yang luasnya tak seberapa 
untuk bertahan hidup. Tapi ini tidak berhasil 
dalam situasi seperti harga sawit  anjlok hanya 
dihargai Rp. 1000/kg. Hal ini dikarenakan China 
sebagai pengimpor minyak kelapa sawit terbesar 
kedua setelah India telah melakukan Lockdown. 

Jadi siapa yang  paling dirugikan dengan 
keadaan ini? Jelas, Work From Home  adalah 
Neraka Bagi Si Miskin. Lalu apa yang bisa 
mereka harapkan? Harapan mereka sederhana 
semoga musibah ini segera berlalu sebelum 
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datangnya bulan Ramadhan. Karena ketika 
Ramadhan datang kebutuhan akan permintaan 
semakin meningkat. Tidak tahu apakah mereka 
masih dapat bertahan hidup atau tidak. Tidak 
ada yang bisa menjamin akan hal itu. Akan 
timbul permasalahan baru bahwa banyak yang 
meninggal karena kelaparan bukan karena 
Covid-19. 
 

Covid-19 dan Anjloknya Harga Ayam 
Perekonomian di negeriku  Indonesia kian 

hari kian tak menentu, kian hari kian tak 
menemukan titik temu. Mulai dari pengusaha 
kelas kakap hingga pengusaha kelas teri, semua 
mengeluh dengan keadaan ini. Hal ini, juga 
dirasakan oleh para peternak ayam pedaging. 
Peternak ayam menjerit terkena imbas pandemi 
virus Covid-19. 

Dibeberapa daerah mereka mengeluhkan 
anjloknya harga ayam di pasaran. Selain 
terancam kerugian modal yang kian hari kian 
mencekik, bahkan mereka terancam gulung 
tikar. Peternak dihadapkan dengan tingginya 
harga pakan , namun sulitnya pendistribusian 
dikarenakan keterbatasan wilayah sosial. 
Mereka tidak tahu sampai kapan situasi ini 
berlangsung. 



58 

 

Untuk menekan kerugian, beberapa 
daerah melakukan  kebijakan seperti membunuh 
anak ayam ataupun menjual dengan harga 
murah. Terkhususnya Kelurahan Kampung 
Baru, mereka mengambil resiko untuk menjual 
murah, bisa dibilang justru jauh dibawah harga 
ayam biasanya. Memasuki awal April 2020 para 
penjual ayam potong menjual dengan harga 
yang sangat murah. Bayangkan saja dalam 
sehari harga ayam turun dengan sangat drastis. 
Mulanya  dari harga Rp. 24.000/kg menjadi Rp. 
18.000 – Rp. 16.000/kg. Keesokan harinya turun 
menjadi Rp. 15.000/kg dan besoknya berhenti di 
harga Rp. 13.000/kg. 
Lihatlah betapa tidak berharganya ayam 
tersebut, ayam yang biasanya menyentuh harga 
Rp. 30.000/kg kini hanya tinggal bayang-
bayang. Hal ini sangat menguntungkan 
konsumen. Namun, tidak bagi peternak ayam 
tersebut. Ini semua mereka lakukan agar tidak 
semakin tenggelam dengan kerugian mahalnya 
harga pakan. 

Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan 
adalah akibat pandemi Covid-19. Menjelang 
Ramadhan ini adalah bulan-bulan pernikahan, 
namun karena Covid-19, semua acara yang 
berkaitan dengan keramaian dibatalkan, 
termasuk pesta yang otomatis banyak 
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memerlukan ayam dalam menunya. Selain itu, 
rumah makan yang merupakan konsumen tetap 
harian, mulai kehilangan pelanggan setiap 
harinya. Dan yang terakhir pengunjung hotel 
yang tidak seramai hari biasa. 

Tidak tau sampai kapan Negriku begini, 
dan tidak tau akan seperti apa kedepannya, 
tidak ada yang bisa tau. Aku, kita, dan mereka 
hanya bisa berharap seraya berdoa akan segera 
menghirup segarnya suasana hiruk-pikuk 
negeriku seperti sediakala dan menikmati 
aktivitas dengan tenang. 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 



61 

 

Oleh: Lailatul Husna 
Prodi: Pendidikan Agama Islam 

 
 

 
Bumiku kini sedang dirundung kesedihan, 

dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, semua 
orang merasa ketakutan, akibat sebuah virus 
yang datang dari negeri China (Wuhan), virus 
ini bernama Virus Corona atau biasa disebut 
dengan Covid-19, yang bisa berakibat pada 
kematian, jika kita terlalu menganggap remeh 
akan virus Corona ini, dan tidak peduli terhadap 
kesehatan. 

Lalu apa yang harus kita lakukan, untuk 
mengantisipasi virus ini agar tidak terkena diri 
sendiri ataupun menularkan kepada orang lain?, 
Apakah kita harus menjadi kaum rebahan?, 
Yang kerjanya hanya membesarkan badan 
selama masa pengasingan?, Tentu bukan seperti 
itu kan?, nah, banyak hal yang bisa kita lakukan, 
seperti: berolahraga setiap pagi, berjemur di pagi 
hari, konsumsi air hangat dan buah, jaga 
kebersihan, rajin cuci tangan, hindari keramaian, 
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kalau berpergian gunakan masker dan hindari 
kontak fisik (seperti bersalaman), untuk mengisi 
waktu luang kita bisa banyak membaca (untuk 
menambah wawasan), menambah hafalan Al-
Qur'an, dan lebih meningkatkan lagi kualitas 
ibadah kita, karena bisa jadi ini tanda dari akhir 
zaman, yang kita tidak tahu pasti kapan ini akan 
datang, atau bisa jadi ini sebuah teguran yang 
"Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah 
kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-
dosa (bait dari lirik lagu Ebiet G.Ade)”. 

Mungkin sebagian orang ada yang 
berpendapat, "serahkan ajalah sama Allah, kalau 
sudah takdirnya meninggal pasti akan 
meninggal, kalau takdirnya belum meninggal 
maka tidak akan meninggal". Ia, pendapat ini 
betul, tapi perlu kita tau, sebelum kita 
bertawakal kita di haruskan untuk berikhtiar 
kepada Allah, harus ada usaha terlebih dahulu 
baru setelah itu serahkan segalanya pada Allah. 
So, take care of your health, buktikan kita cinta 
pada diri kita dan orang yang kita sayang. Ingat, 
penyesalan itu datang nya di akhir, karena kalau 
di awal itu nama nya pendaftaran. 

Kita rindu suasana kebersamaan, rindu 
aktivitas seperti biasa nya, rindu sekolah, rindu 
kuliah, rindu suasana kerja, rindu teman-teman, 
dan rindu semuanya. Mari sama-sama kita 



63 

 

berdo'a semoga ujian ini atau Virus Corona ini 
bisa secepatnya berakhir, aamiin. Karena tidak 
ada kekuatan yang lebih dahsyat melainkan 
kekuatan do'a, segala sesuatu terjadi atas 
kehendak Allah SWT, maka mintalah padaNya, 
semakin dekatkan diri kepada Allah, bukan 
semakin menjauh. 
 

Dampak Virus Corona 
Kondisi negeriku belum bisa dikatakan 

stabil, semakin hari semakin banyak warga yang 
mengeluh dengan keadaan sekarang ini, ini 
masih terkait dari dampak wabah virus Corona 
yang dirasakan oleh manusia. Kasus positif virus 
Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali 
terdeteksi pada Senin (2/3) untuk pertama kali 
diumumkan oleh presiden Joko Widodo. 

Sejak hari itu jumlah kasus positif Corona 
semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien 
yang meninggal dunia, banyak juga yang 
dinyatakan negatif dan banyak juga yang 
dinyatakan sembuh. 

Berita terkini yang didapatkan mengenai 
kasus virus Corona adalah. Sabtu (11/4), 
pemerintah mengumumkan penambahan kasus 
baru positif Corona atau Covid-19 di Indonesia 
sehingga total menjadi 3.842 kaskus Covid-19. 
Jumlah pasien yang sembuh bertambah 4 orang, 
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sehingga total  menjadi 286 Orang. Sementara 
untuk kasus yang meninggal dunia terinfeksi 
Covid-19 bertambah 21 orang, sehingga total 
menjadi 327 pasien. 

Tentu pemberitaan ini membuat 
masyarakat menjadi resah gundah gulana 
memikirkannya. Terutama untuk kota Dumai 
sendiri, awalnya masyarakat disini masih 
menganggap sepele dengan wabah ini, namun 
dengan berjalannya waktu, masyarakat kota 
Dumai mulai meningkatkan kewaspadaan diri 
agar tidak terkena virus tersebut. 

Banyak orang tua yang menjadi 
overprotektif kepada anaknya. Anak dilarang 
berkeliaran diluar rumah, meningkatkan 
perhatian terhadap kebersihan diri anak, tidak 
bosan-bosannya orang tua mengingatkan agar 
anak rajin mencuci tangan dan menggunakan 
masker apabila hendak berpergian. Ini 
merupakan bentuk kasih sayang orang tua 
kepada anaknya, agar anaknya sehat selalu. 

Para pelajar yang mulai merasa bosan 
dengan sistem belajar online yang diberikan, 
karena sistem belajar yang dirasakan kurang 
efektif, dan banyak permasalahan dari sistem 
jaringan sehingga ini terasa sangat mengganggu. 
Dan kini kami rindu belajar di kelas, karena 
pada dasarnya aku, kamu, dan kita adalah 
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makhluk sosial, yang butuh berinteraksi secara 
langsung. 

Untuk masalah perekonomian, banyak 
masyarakat yang mengeluh, terutama untuk 
para rakyat kecil, mereka bingung harus 
mendapatkan uang dari mana, karena 
pemerintah sendiri sudah memerintahkan untuk 
tetap berdiam diri didalam rumah, sedangkan 
para rakyat kecil mendapatkan uang dengan 
cara bekerja diluar rumah, seperti para 
pedagang, tukang becak, gojek, tukang parkir, 
buruh dan profesi lainnya. 

Disaat yang berkuasa menutup mata dan 
telinga, pada saat itu pula rakyat kecil berjuang 
untuk keluarganya di rumah. Bukan berarti 
mereka tidak taat aturan, tetapi keadaan yang 
memaksa mereka untuk tetap bekerja diluar 
rumah, mereka juga merasakan takut dengan 
virus ini, tapi rasa sayang dan kewajiban kepada 
keluarga lebih besar dari pada rasa takut yang 
mereka rasakan. 

Dan banyak juga orang kaya yang terbuka 
pintu hatinya untuk saling berbagi kepada 
sesama manusia, terutama kepada rakyat kecil. 
Seperti yang belakangan ini dapat kita lihat di 
jalanan kota Dumai sendiri, banyak orang yang 
rezekinya berlebih memberikan bantuan berupa 
sembako dan uang kepada orang-orang yang 
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lebih membutuhkan, ini bisa dijadikan inspirasi 
untuk kita semua, disaat kita punya rezeki lebih 
maka bantulah orang yang memang 
membutuhkan bantuan kita, dan disaat kita 
tidak bisa membantu dalam bentuk material 
setidaknya kita bisa membantu dengan doa, 
bukan malah menyebarkan berita yang tidak 
benar kepastian nya. 

Mari kita sama-sama berdoa agar ujian ini 
bisa secepatnya berakhir dan Virus Corona ini 
bisa secepat nya pergi dari negeri kita tercinta, 
dan semoga dibulan suci Ramadhan nanti kita 
masih tetap bisa melaksanakan aktivitas ibadah 
seperti biasanya. Aamiin. 

*** 
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Oleh: Meisyaraswati 
Prodi: Ekonomi Syariah 

 

 
 
 

Saat ini kamu mungkin sadar bahwa 
dunia tengah membicarakan tentang virus yang 
diberitakan berasal dari negara China. 
Munculnya virus bernama Covid-19 atau biasa 
yang dikenal corona tersebut membuat gempar 
dunia karena telah tersebar di beberapa negara 
termasuk negara kita sendiri Indonesia. Virus 
Covid-19 atau corona memang menular dan 
dapat menyebar dengan cepat. 

Dengan adanya berita terkait virus Covid-
19 tersebut dan sudah tersebar luas termasuk 
negara kita sendiri, maka pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau 
seluruh masyarakat bahwa kita harus Stay at 
Home agar virus yang cepat menular tersebut 
tidak semakin menyebar luas. 
Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut 
maka seluruh warga harus Stay at Home 
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termasuk anak sekolah dan anak kuliahan. Nah, 
banyak yang bertanya bagaimana nanti proses 
ngajar mengajarnya? Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan tersebut pasti ada solusinya. Nah, 
solusinya adalah dengan diliburkannya seluruh 
pelaku akademik maka diberi tugas online atau 
biasanya mahasiswa menyebutnya dengan 
kuliah online. 

Nah dengan adanya tugas online dan 
kuliah online tersebut, para pelaku akademik 
tidak hanya berdiam diri di rumah dan hanya 
bersantai saja tetapi mereka tetap bisa 
beraktivitas seperti biasa namun dengan 
menggunakan digital yang biasa disebut secara 
online. Dengan adanya kuliah online atau tugas 
online tersebut maka seluruh pelaku akademik 
bisa tetap belajar seperti biasanya. 

Cara mudah pelaku akademik belajar 
menggunakan online tersebut maka ada aplikasi 
yang membuat mudah belajar dirumah tersebut 
yang mana aplikasi tersebut bernama classroom. 
Disana kita bisa melakukan pembelajaran 
dengan baik walau tidak seefektif bertatap 
muka. 
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Covid-19: Jaga Kebersihan, Cuci 
Tangan Menggunakan Sabun 

Virus Covid-19 atau biasa yang dikenal 
corona merupakan virus yang saat ini lagi 
marak-maraknya. Penyebaran virus ini sangat 
cukup pesat. Dengan adanya kecerobohan 
terhadap kebersihan maka virus ini bisa 
terjangkit terhadap kita. Virus yang berasal dari 
negara China ini merupakan virus yang pada 
dasarnya mudah dihancurkan. Setiap partikel 
virus terdiri dari satu set gen kecil, yang 
dikelilingi oleh bola molekul lemak. Sementara, 
cangkang lipidnya mudah terkoyak oleh sabun, 
maka pencucian tangan selama 20 detik yang 
menyeluruh dapat menghilangkan virusnya. 

Oleh karena itu, seluruh masyarakat 
dihimbau untuk menjaga kebersihan dan rajin 
mencuci tangan menggunakan sabun atau 
menggunakan Hand Sanitizer. Tetapi lebih sangat 
dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan 
sabun. Saat ini banyak kita lihat masyarakat 
melakukan Panic Buying, karena mereka takut 
akan keluar rumah dan tidak mendapatkan 
persediaan makanan yang dibutuhkan. Menurut 
pandangan beberapa orang, cara ini salah. 
Karena, dengan melakukan Panic Buying banyak 
masyarakat yang tidak kebagian terhadap 
persediaan makanan. 
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Sebaiknya, kita saling menjaga kebersihan 
yang telah dianjurkan oleh pihak pemerintah 
dengan cara mencuci tangan menggunakan 
sabun selama 20 detik, menggunakan masker 
ketika badan kurang sehat, dan sebagainya. Dan 
paling terpenting selalu jaga kesehatan, jangan 
terlalu panik dengan keadaan, rajin 
mengkonsumsi buah-buahan, dan jangan 
bepergian kecuali dalam keadaan terdesak. 
 

Covid-19 dan Pemberitaan Hoax 
Hari demi hari dilewati virus Covid-19 

bukannya menghilang tetapi malah menyebar 
luas. Sekarang hampir setiap kota mempunyai 
penderit Covid-19 ini. Sudah dilakukan Social 
Distancing dan Stay at Home tetapi masih saja ada 
yang terkena. Dengan belum berakhirnya Covid-
19 ini semakin banyak orang ingin mencari 
kesempatan, terutama dalam pemberitaan hoax. 
Dengan adanya pemberitaan hoax membuat 
seluruh warga semakin merasa ketakutan dan 
membuat imun tubuh menurun, maka akan 
mudah terserang virus tersebut.  

Pemberitaan hoax membuat seluruh 
warga panik tidak karuan, terutama di kota 
Dumai. Sudah sangat banyak pemberitaan hoax 
tersebar di kota ini apalagi di kota-kota besar 
lainnya. Sangat disayangkan kepada mereka 
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yang suka menyebar luaskan pemberitaan hoax 
tersebut. Sudahlah, bumi kita sudah keruh 
jangan semakin diperkeruh. Kita sebagai warga 
negara Indonesia seharusnya saling mensupport 
satu sama lain, jangan malah membuat semakin 
ketakutan. 

*** 
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Oleh: Muhammad Fauzan 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

  
 
 
Virus Corona atau Covid-19, menurut 

situs resmi World Health Organization (WHO), 
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 
Coronavirus. Virus ini ditemukan pertama kali 
di Wuhan, China. Dan telah banyak menyebar 
ke berbagai negara termasuk negara kita yaitu 
Indonesia. 

Saat ini salah satu upaya tepat untuk 
mencegah lebih luas penyebaran Covid-19 
adalah melakukan lockdown. Lockdown artinya 
situasi yang melarang warga untuk masuk ke 
suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown 
juga bisa berarti negara yang menutup 
perbatasannya, agar tidak ada orang yang 
masuk atau keluar dari negaranya. Langkah ini 
bisa saja dijalankan dalam jangka pendek. 

Lockdown memang perih, berat tapi bisa 
dilakukan jangka pendek daripada kebijakan 
sekarang akan memperpanjang masalah yang 
ada. Di samping itu, langkah penting lainnya 
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juga adalah melakukan karantina wilayah. Di 
mana, daerah-daerah yang saat ini sudah 
tersebar Covid-19 atau masuk zona merah maka 
sudah seharusnya dilakukan karantina wilayah. 
Sehingga tidak lagi terjadi penyebaran yang 
lebih luas lagi. 

Pada saat sebuah wilayah dikunci atau 
mengalami lockdown, hal ini bukan hanya 
berarti kita tidak boleh keluar dan masuk secara 
bebas saja.Ada berbagai kebijakan lain yang juga 
diterapkan saat lockdown diberlakukan. 
Misalnya saja pertemuan massal, seperti acara 
olahraga, atau perkumpulan yang melibatkan 
banyak orang. Selain itu, kegiatan belajar 
mengajar atau sekolah juga tidak dilakukan 
seperti biasanya.Sekolah akan meminta para 
muridnya untuk belajar di rumah dan 
menerapkan sistem e-learning. Hal ini tentu saja 
dilakukan untuk mencegah penyebaran virus 
yang lebih luas pada wilayah itu. 

 
*** 
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Oleh: Najla Khairunnisa 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 
 
 

17 November 2019 di Hubei muncullah 
sebuah virus yang tak banyak orang tau, hingga 
awal bulan Desember banyak penduduk china 
yang mulai terjangkit virus ini. Virus ini 
diketahui pertama kali muncul di pasar hewan 
dan makanan laut di Kota Wuhan. Tapi 
pemerintah China  belum bisa memberikan 
nama untuk virus ini. Akhirnya pada 8 
Desember 2019, WHO memberikan nama 
kepada virus ini yang kini terkenal dengan nama 
Corona atau Covid-19. 

Virus ini merupakan virus yang berada di 
tubuh hewan yaitu Kelelawar. Tak perlu 
menunggu waktu lama, pada tanggal 30 Januari 
2020 virus Corona ini telah menyebar ke 18 
Negara di Dunia dan pada hari itu juga WHO 
telah menyatakan Darurat Global terhadap 
wabah Virus Corona. Tepat 14 Februari 2020, 
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salah satu warga negara Indonesia terdeteksi 
terjangkit penyakit dari Virus Corona karena 
telah berkontak fisik dengan Warga Negara 
Asing asal Jepang. Dan sampai hari ini sudah 
ada lebih kurang 1.285 kasus Corona yang telah 
didata di Indonesia, dan total korban yang 
meninggal telah mencapai 114 orang. Tak lupa 
juga 64 pasien yang kini sudah dikatakan 
sembuh. 

Jadi apakah virus ini masih bisa dianggap 
remeh? Ribuan nyawa telah pergi akibat virus 
ini, apakah ini yang disebut azab yang turun 
dari Allah SWT? Apakah Allah telah marah 
karena sifat kita yang kini mulai lupa akan 
kodrat kita sebagai seorang manusia yang 
diwajibkan untuk beribadah kepadaNya? 
Apakah bumi telah lelah untuk bersahabat 
dengan kita yang terlalu angkuh ini? 

Kita terlalu egois karena hanya 
memikirkan diri sendiri, dan kita pun telah 
mulai terlena akan Dunia sehingga kita mulai 
melupakan semua ajaran-ajaran yang telah Allah 
tulis di dalam Al-Qur’an. Apakah harus dengan 
virus ini kita baru kembali ke kodrat kita? 
Apakah dengan virus ini kita baru kembali 
dengan cara bergaul yang telah diajarkan oleh 
Islam? Dimana laki-laki dan perempuan tidak 
boleh bersentuhan selain dengan Mahramnya. 
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Lalu bagaimana dengan orang-orang yang 
beriman, apakah ini azab? 

Tentu saja tidak, karena dengan adanya 
virus Corona ini merupakan cara Allah untuk 
memberikan ujian kepada kita yang Beriman 
agar dapat meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 

Banyak juga dari kita yang masih 
meremehkan virus Corona ini yang  jelas jelas 
sangat berbahaya dan mengancam keselamatan 
kita. Seperti yang kita lihat sendiri para kaum 
milenial yang masih saja dengan bangga 
memamerkan story-story Instagram dan 
Whatsapp yang memperlihatkan kegiatan 
mereka di luar rumah. 

Padahal upaya pemerintah yang 
meliburkan kegiatan proses belajar mengajar 
dan lain sebagainya merupakan cara agar kita 
dapat mengisolasikan diri kita dari Virus Corona 
ini dan juga membantu para tim medis yang kini 
sedang berjuang di rumah sakit untuk 
menyehatkan para korban yang rela 
meninggalkan keluarga yang mereka cintai. 
Masih banyak juga orang-orang yang 
menganggap bahwa hidup dan mati seseorang 
berada di tangan Allah sehingga mau kita keluar 
atau tidak pun jika memang sudah ajal pasti 
akan mati juga. Padahal Allah pun menyuruh 
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kita untuk ikhtiar dulu sebelum tawakal. Nah, 
apa saja ikhtiar kita pada saat ini? Yaitu dengan 
selalu menjaga kebersihan, menjaga pola makan, 
dan tidak melakukan kegiatan diluar rumah 
apabila tidak terlalu penting. Namun jika 
memang diharuskan keluar sebaiknya 
menggunakan masker dan selalu menggunakan 
hand sanitizer dan menjaga jarak sejauh 1 meter 
dengan orang lain. 

Apabila kita dapat patuh dengan semua 
aturan yang telah Pemerintah anjurkan, Insya 
Allah virus ini akan hilang sebelum kita 
memasuki bulan Ramadhan, dan kita bisa 
melakukan kegiatan kita seperti Ramadhan-
Ramadhan sebelumnya. Putuskan lah rantai 
Corona ini maka kita pun sudah termasuk 
membantu Pemerintah dan Tim Medis. 

*** 
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Oleh: Nini Nursima 

Prodi: Pendidikan Agama Islam 

 
 
Menaati himbauan yang pemerintah 

tetapkan untuk kita selaku warga negara tentu 
menjadi hal yang wajib kita lakukan termasuk 
#dirumahaja. Ketika Pandemi Corona atau 
Covid-19 mulai mewabah di Indonesia 
pemerintah menggalakkan Sosial Distancing. 
Masyarakat harus melakukan kegiatan sehari-
hari di rumah termasuk bekerja dari rumah, 
belajar di rumah, hingga belanja dari rumah. 

Nah pertanyaannya selama 14 hari 
menjalani Sosial Distancing apa sih kegiatan yang 
readers lakukan di rumah? Pastikan jangan 
rebahan, dan berselancar di sosmed mulu ya! 
Atau pada main game online terus nih? Hehe. 
Apa pun itu kita harus tetap memanfaatkan 
waktu sebaik mungkin ya, karena pada 
hakikatnya waktu adalah pedang. Dia akan 
bermanfaat untuk mu ketika kamu 
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memanfaatkannya tetapi sebaliknya dia akan 
membuat kamu terluka ketika kamu menyia-
nyiakannya. 

Apa sih kegiatan produktif yang bisa kita 
lakukan selama #dirumahaja? Nah berikut 
referensi dari penulis. Untuk kamu yang selama 
ini terlalu sibuk dengan dunia ini nih 
kesempatan kamu buat ngejar akhirat, hitung-
hitung melatih diri untuk menyambut bulan suci 
Ramadhan nanti. Kamu bisa banyakin membaca 
Al Qur’an, menambah hafalan, membaca Buku-
buku fiqih atau buku pengetahuan Agama 
lainnya. 

Untuk kamu yang punya banyak tugas 
selama sekolah atau kuliah online kamu bisa 
memanfaatkan waktu ini juga buat belajar 
bareng dengan adik atau kakak kamu, kemarin 
kemarin kan fullday tu pasti jarang bangetkan 
dapat kebersamaan seperti ini?  Untuk kamu 
yang punya hobi masak ini kesempatan kamu 
buat bikin masakan kreasi kamu,  ntar 
masakanmu bisa di cobain deh sama adek, 
kakak, abang, ayah dan ibu. Dapat bangetkan 
kebersamaannya? Selain itu kamu juga bisa 
olahraga bareng terutama di pagi hari usahakan 
jangan lewat jam 10.00 ya, karena setelah jam 
10.00 beresiko merusak kulit bahkan terkena 
kanker kulit. 
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Kamu juga bisa bersih-bersih rumah kalau 
penulis sih, suka menghias kamar diwaktu 
seperti ini menulis impian di kertas, diberi 
hiasan terus ditempel di dinding. biar terlihat 
terus, jadi Motivasi dan do’a deh. Hehe iya kan? 
Kamu juga bisa nonton film-film motivasi, 
berkebun atau banyakin membaca, intinya 
kegiatan yang kamu lakuin saat Social Distancing 
harus bermanfaat, produktif dan gak sia-sia. Kita 
semua harus bisa memanfaatkan waktu luang 
yang sudah diberikan kepada kita dengan 
sebaik-baiknya dan dengan perencanaan yang 
baik dan teratur. Bijaklah dengan waktu, maka 
hidup akan bijak padamu. 

 
Covid-19: "Hentikan Semua Candaan" 

Bercanda tidak pada tempatnya. Ini lah 
yang terjadi pada masyarakat kita khususnya  
Indonesia, menjadikan Coronavirus sebagai 
bahan lelucon, konten Youtube, video  parodi, 
meme dan yang lainnya. Saudaraku, please stop 
don't do that again!.  1285 saudara kita sedang 
bertaruh nyawa antara hidup dan  mati karena 
virus yang hanya berukuran 400-500 micro yang 
bersarang di tubuhnya. 114 saudara kita telah 
meregang nyawa karena virus ini, dan 114 
keluarga besar saudara kita tengah syok, tak 
percaya orang tersayangnya pergi begitu cepat 
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bahkan tanpa upacara kematian yang 
sepantasnya, tanpa pelukan dan ciuman terakhir 
dari mereka. 

Saudaraku bukankah kita merasakan 
lumpuhnya berbagai aspek kehidupan akibat 
bencana ini, bukankah saudara juga melihat 
keseriusan pemerintah bahkan dunia dalam 
menangani kasus ini? Bahkan saudara juga 
melihat masjid ditutup, Sholat jum’at dan Sholat 
jamaah ditiadakan hingga Muadzin mengatakan 
“Sholatlah di rumah-rumah kalian”dan yang 
paling menyedihkan adalah hampir 20 hari tak 
ada satupun manusia yang melaksanakan tawaf  
di muka bumi ini. Sekarang, pantaskah kita 
melucu dan tertawa, memperolok olok Covid-
19? 

Berdasarkan data Global religious futures, 
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 
yang beragama Islam (muslim) sebanyak 256,82 
juta jiwa. Artinya 86,39% masyarakat Indonesia 
seharusnya paham bagaimana Islam 
mengajarkan etika dalam bercanda. Islam 
memandang Coronavirus sebagai bencana yang 
Allah turunkan kepada kita semua tentunya 
tidak terlepas dari kesalahan yang telah kita 
lakukan selama ini. Tidak sepantasnya bencana 
ini kita jadikan bahan candaan. 
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Etika bercanda dalam Islam telah 
diajarkan oleh Baginda Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam yakni sebagai berikut: 
Meluruskan tujuan yaitu bercanda untuk 
menghilangkan kepenatan, rasa bosan dan lesu, 
serta menyegarkan suasana dengan canda yang 
dibolehkan. Jangan melewati batas. Jangan 
bercanda dengan orang yang tidak suka 
bercanda. Jangan bercanda dalam perkara-
perkara yang serius (ex. Covid-19). Hindari 
perkara yang dilarang Allah Azza Wa Jalla saat 
bercanda. 

Sebagai penutup Ambil pelajaran, dan 
takutlah atas murka serta hukuman dari Allah,  
bencana ini bukan perkara biasa, tidak ada 
manusia yang mengelilingi Kabbah, kenapa? 
Apakah Allah membenci langkah kita? Atau 
Allah sudah mulai berpaling dengan kita? Mari 
saudaraku, bersama sama kita bertaubat, 
perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT, 
Orang tua, dan saudara saudara kita lainnya 
serta berhenti bercanda dengan Covid-19!. 

 
Covid-19: Warga Bagan Keladi Angkat 
Berbicara 

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus 
naik secara signifikan, pada (29/3) tercatat 
positif Corona 1285 kasus, 64 Sembuh, dan 114 
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Meninggal, kasus tersebut tersebar di 30 Provinsi 
dan Riau terkonfirmasi 2 kasus. Terkait hal 
tersebut penulis mencoba menggali informasi 
langsung di tengah masyarakat seputar Covid-
19, wawancara dilakukan pada warga 
Kelurahan. Bagan Keladi kecamatan Dumai 
Riau. 

“Virusnya berbahaya dan menakutkan” 
ujar Nurmayuneti warga RT.09 “tapi tak lepas 
dari itu lebih takut lagi sama Allah kalau cara 
mengantisipasinya rajin cuci tangan, jangan 
lepas air wudhu, berdoa minta  di jauh-jauhkan 
dari penyakit tu sama bersih bersihkan rumah” 
lanjutnya. 

Takut dan tetap berikhtiar itulah yang 
dilakukan salah satu warga Bagan Keladi ini 
selain sebagai IRT beliau juga Office Girl disalah 
satu kantor milik Pemda Dumai. Mengenai 
#tetapdirumahaja beliau berpendapat “kalau 
anjuran untuk di rumah sebenarnya setuju 
cuman karna saya harus tetap kerja jadi ikut 
aturan bos” ungkapnya dengan lugas.   

Begitu juga dengan Wiwid Puspa Sari atau 
yang sering disapa Wiwid pemudi Bagan Keladi 
ini mengatakan “Corona ini membuat saya 
takut, apalagi kita tahu virus ini menyebar tidak 
hanya di Indonesia, tetapi juga di Wuhan, Italy, 
Korea yang sudah dulu menghadapinya dan 
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sudah ribuan korban yang jatuh” ujarnya“ untuk 
mengatasinya kita sebagai rakyat harus 
mengikuti arahan yang dibuat oleh pemerintah 
Indonesia, yaitu jaga kebersihan diri, jarak sosial, 
dan tetap dirumah”.  

Pemudi ini juga mengatakan keharusan 
pemerintah khususnya pemda Dumai untuk 
mencari solusi bagi para pekerja harian dalam 
wabah Covid-19 agar dapat mengikuti 
himbauan pemerintah namun tetap bisa 
menafkahi keluarganya. “Menurut saya anjuran 
pemerintah untuk tetap di rumah itu sangat 
bagus, tetapi ada beberapa pekerja harian lepas 
yang mengharuskan ia keluar dari rumah, untuk 
itu pemerintah harus mencari solusi atas 
masalah tersebut” imbuhnya tegas. Begitulah 
beberapa pandangan masyarakat khususnya 
warga Bagan Keladi mengenai Covid-19. Takut 
tapi tetap ikhtiar dan tetap kritis terhadap 
pemerintah. 

*** 
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Oleh: Nur Hafizah 

Prodi: Pendidikan Agama Islam 

 
 
 
 

Akhir-akhir ini maraknya berita mengenai 
virus yang melanda, yaitu Coronavirus Disease 
atau yang disebut dengan Covid-19 membuat 
masyarakat Dumai mengantisipasi diri masing-
masing. Namun sebagian besar masyarakat 
Dumai masih berkeliaran di sekitar pusat kota. 
Ya tidak bisa disalahkan, karena kemungkinan 
mereka memiliki keperluan yang mendesak, 
membeli makanan, atau membeli obat-obatan. 

Secara tidak sadar, dengan tetap berada di 
rumah kita turut membantu dalam pencegahan 
Covid-19, karena dengan mendekati keramaian, 
ada kemungkinan bahwa kita akan mudah 
terkena penularannya jika ada salah satu suspect 
Covid-19, atau bisa jadi malah kita yang 
menularkan virus tersebut diantara keramaian. 
Nah, kita tentu harus memutuskan rantai 
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penularan Covid-19 yang terus berlanjut, ya 
salah satunya dengan mengikuti aturan untuk 
tetap berada di rumah. 

Maksud dari tetap berada di rumah bukan 
dalam artian rebahan dan malas-malasan, 
namun dalam kondisi seperti ini kita harus bisa 
terus produktif dan mengemban ilmu bagi yang 
masih dalam proses pendidikan. Salah satunya 
dengan memanfaatkan teknologi yang semakin 
berkembang ditengah-tengah masyarakat, yaitu 
dengan cara kuliah dan bekerja secara online. 
Walaupun dalam kondisi seperti ini, pendidikan 
harus tetap berlanjut. 

Sebagai tindak lanjut pencegahan, jangan 
lupa untuk selalu mengenakan masker bila akan 
bepergian dan selalu mencuci tangan. Jaga pola 
hidup sehat dan pertahankan agar kondisi tubuh 
tetap fit serta jangan lupa untuk terus berdoa 
dan berzikir. Semoga kita selalu berada dalam 
lindungan Allah Swt. 
 

Covid-19: Masyarakat Butuh Perhatian 
Diterapkannya sistem Sosial Distancing 

seluas-luasnya tentu membuat sebuah 
pemahaman kepada kita, eskalasi dampak 
bahkan sudah meningkat secara tajam, beberapa 
bursa dunia bertumbangan, event penting global 
dibatalkan termasuk beberapa pertandingan 
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utama olahraga dunia juga mengalami 
penundaan. Resesi baru diperkirakan segera 
datang akibat pertumbuhan ekonomi yang 
mengalami penurunan secara drastis. 

Namun, jika kita melihat kepada 
pedagang kecil harian yang untuk makan hari 
ini tergantung dari hasil kerjanya dihari ini, 
tentu menjadi semacam teror bagi mereka. 
Seperti yang jualan menggunakan gerobak, ojek 
online, warung makanan kecil, sopir taksi, atau 
siapapun yang terpengaruh sekali dengan 
kondisi sejak Covid-19 mewabah. Pendapatan 
yang semakin kecil atau bahkan membawa 
pulang kembali barang dagangannya, konsumen 
berkurang, penumpang sepi, sementara disisi 
lain ada keluarga yang harus diberi makan, 
bahkan rumah sewa yang harus dibayar. 

Respect kepada mereka yang sudah 
mencoba untuk membantu semampunya, karena 
hanya yang sadar yang bisa berbuat segera. Ada 
yang membuat gerakan sedekah kepada ojek 
online via pesanan makanan, sekaligus 
menggerakkan ekonomi warung makanan yang 
sepi pembeli dalam kondisi ini. Ada juga yang 
membuat gerakan sedekah secara langsung, 
memberi bahan makanan pokok kepada 
keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan 
ketika sepinya konsumen dimasa sekarang. 
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Intinya, berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan 
minimal disekitar kita dulu. 

Nah, buat kita yang mungkin tidak bisa 
membantu mereka dengan suatu alasan, hal 
terakhir yang bisa kita lakukan adalah 
mendoakan mereka. Kepada tulang punggung 
keluarga yang masih harus keluar rumah untuk 
benar-benar sekedar mencari makan, hanya doa 
yang bisa kami berikan, semoga Allah selalu 
melindungi. 

 
Covid-19: Don’t Panic 

Tak bisa dipungkiri lagi, Social Distancing 
mendadak membuat keadaan berubah di 
beberapa tempat, jamaah shalat ditangguhkan, 
shalat Jum’at ditiadakan, masker dan alat 
kesehatan kosong, berbagai isu dimana-mana, 
bahkan 90 % media sosial membahas tentang 
Covid-19. 

Mengenai berita tentang tenaga medis 
yang tidak diterima di lingkungannya, ini 
semacam bentuk ketidakadilan bagi mereka. 
Tenaga medis sudah seperti mujahid kesehatan 
di garis terdepan bagi kita. Maka menjadi tugas 
kita untuk mendukung mereka, bukan 
mengucilkan. Terlebih lagi mengenai ditolaknya 
jenazah Covid-19 untuk dikuburkan di 
lingkungan. Bukankah sudah dikatakan oleh 
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tenaga medis bahwa hal ini tidak akan 
berbahaya bagi masyarakat sekitar. Namun 
takut dan panik yang berlebihan itulah penyakit 
yang lebih berbahaya. 

Perasaan panik yang berlebihan tidaklah 
baik, dan menyebarkan kepanikan lebih tidak 
baik lagi. Perlu ditekankan kembali bahwa 
Covid-19 tidak menular melalui udara. Untuk 
meredam kekhawatiran, kita bisa 
memperbanyak informasi dari beberapa situs-
situs utama seperti WHO agar waspada, tepat 
dan tenang dalam menghadapi Covid-19. 

Nah, dari sudut pandang lain lagi, 
dampak mewabahnya Covid-19 ini dapat 
menyebabkan sulit untuk menjalin silaturahmi  
diantara sesama, seperti teman-taman, kerabat 
jauh, ataupun mereka yang tidak bisa 
berkumpul bersama keluarga terkasih karena 
melakukan kewajiban tertentu. Ya walaupun hal 
ini bisa diatasi dengan adanya sosial media yang 
memungkinkan untuk berinteraksi dari jarak 
jauh. Namun tidak menutup kemungkinan 
bahwa hal ini akan terjadi, mengingat tentu ada 
sebagian kecil masyarakat yang tidak 
menggunakan media sosial, dan yang paling 
penting adalah karena ada yang namanya ranah 
kebersamaan yang tidak bisa digantikan melalui 
media sosial. 
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Namun kita berharap agar semua 
peristiwa ini segera berakhir, sehingga segala 
bentuk aktivitas akan berjalan seperti biasa dan 
tentunya hangatnya kebersamaan akan segera 
kita rasakan kembali. 

*** 
 
 

 



93 

 

 
Oleh: Nurul Erziana 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 
 

 
Bumi kita atau dunia ini sedang di serang 

oleh virus yang bernama virus corona.virus 
corona adalah virus yang menyerang sistem 
pernapasan.Penyakit karena infeksi virus ini 
disebut Covid-19. Virus Corona bisa 
menyebabkan gangguan pada sistem 
pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. 

Ada beberapa hal yang mesti kita terapkan 
seperti menjaga kebersihan (cuci tangan), Social 
Distancing, karantina di rumah, itu juga 
termasuk arahan oleh pemerintah yang mesti 
kita patuhi, dan untuk orang orang yang masih 
memiliki kewajiban keluar rumah mohon hati 
hati, dan tetap menjaga kesehatannya.dengan 
adanya social distancing ini kita bisa banyak 
dengan keluarga, beribadah bersama dengan 
keluarga,melakukan hal hal bermanfaat bersama 
keluarga di rumah,supaya meningkatkan 
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keimanan dan ketaqwaan kita kepada allah 
SWT. 

Sebagian berpendapat bahwa Corona ini 
adalah tentara Allah yang sengaja diturunkan 
untuk menghukum manusia. Dalam 
menanggapi konteks bencana Corona ini, saya 
tidak sependapat dengan mereka bahwa ini 
adalah siksa allah,karena ini melanda 
dunia,mengenai orang orang baik dan orang 
orang tidak berdosa,apakah orang orang baik 
disiksa juga? Saya lebih senang menyatakan 
bahwa ini adalah bencana yang merupakan ujian 
dan peringatan dari allah untuk umat manusia 
yang semakin lama ini sering kali angkuh dan 
merasa diri mampu melakukan segala sesuatu. 

Di dalam al quran surah al-anfal yang 
artinya "hati-hatilah datangnya suatu 
bencana,ujian yang bisa menimpa bukan hanya 
orang orang durhaka dan zalim di antara kamu" 
jadi bisa kita simpulkan bahwa bencana ini 
berupa ujian.Kita juga harus sadar bahwa orang 
orang yang tidak bersalah,orang orang yang 
dekat kepada allah,yang wafat karena bencana 
Covid-19 ini,itu akan mendapat nikmat dan 
ganjaran dari Allah SWT. 

Lalu menurut saya ini juga hukum 
karma,sebab akibat,karena tidak menjaga 
kesehatan,terlalu tamak dan serakah,apapun 
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dimakan,maka alam semesta menjawab kita 
dengan virus ini (Covid-19), dengan virus ini 
kita tersadar untuk saling membantu antar 
negara.jika dengan virus corona saja masih 
belum mampu meningkatkan 
keimananmu,maka harus menunggu virus 
apalagi agar kita mau lebih takut kepada allah? 

Inilah saatnya kita membantu bangsa 
ini,tanah air kita ini dengan cara yang sederhana 
yaitu rebahan, arahan pemerintah untuk sosial 
distancing ini juga ada baiknya buat kita 
menjaga jarak dengan yang bukan 
muhrim,dengan tidak bersentuhan atau lain 
sebagainya yang dianggap haram bagi umat 
islam. Social distancing juga sudah ada porsi nya 
masing masing seperti dokter 
nyembuhin,pemerintah ngatur, kita sebagai 
pasien nurut sama arahan. 

Semua merindukan aktivitas seperti biasa 
yang dilakukan diluar maupun di dalam rumah, 
mari kita semua sama sama berdoa kepada allah 
semoga virus corona ini bisa secepatnya 
berakhir, dan semesta kembali normal, Aamiin 
Ya Rabbal Alamin. 

*** 
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Oleh: Parhan Nugraha 

Prodi: Ekonomi Syariah 
 

 

 
 
Coronavirus atau Virus Corona 

belakangan menghebohkan dunia akibat 
penyebarannya di Tiongkok yang begitu tiba-
tiba.  Virus ini datang dari hewan dan biasanya 
menular pada mereka yang bekerja di pasar 
hewan atau tempat penyembelihan hewan. 
Wabah virus corona yang mulai muncul di 
Wuhan pada Desember 2019 telah ditetapkan 
menjadi pandemi global, dengan lebih dari 
183.000 orang terinfeksi dan lebih dari 7.100 
orang meninggal di seluruh dunia. Salah satu 
negara yang ikut merasakan dampak dari 
Coronavirus adalah Indonesia yang telah 
ditetapkan pada kondisi  “Waspada” .  Indonesia 
yang masih kekurangan alat medis dalam 
penanganan kasus ini cukup panik ,namun tetap 
berusaha untuk menangani kasus Coronavirus 
ini dengan bijak . 
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Berbagai upaya dilakukan untuk 
penghentian penyebaran Coronavirus ini, 
diantaranya pihak pemerintah sudah melakukan 
penyemprotan Desinfektan dan  melakukan 
Lockdown  di beberapa tempat yang ada di 
setiap daerah, bahkan aktivitas masyarakat pun 
sudah mulai dibatasi. Mulai dari sekolah yang 
diliburkan sampai pekerjaan Instansi Pemerintah 
pun dibatasi bahkan mereka belajar dan bekerja 
dari  rumah. 

Hal ini membuat   kehidupan sehari-hari, 
traveling hingga perekonomian menjadi lesu 
karena pembatasan-pembatasan dengan maksud 
agar penyebaran pandemik Coronavirus tidak 
meluas. "Dan sekarang dengan wabah ini dunia 
tak ada artinya apa apa, Lockdown, Stay At  Home, 
Allah matikan dunia dalam sekejap, semua 
pengusaha bingung dengan  usahanya, 
kemerosotan ekonomi, kemaksiatan berhenti, 
yang difikirkan sekarang  takut akan kematian,". 

Merupakan tentara kecil yang Allah 
turunkan ke bumi. "Covid-19” begitu 
dahsyatnya Allah mengirimkan tentara tentara 
kecilnya untuk  menjadi teguran buat semua 
manusia. "Now Stay At Home, inilah yg terjadi! 
sudah saatnyalah muhasabah, dosa  dan maksiat 
apa yg kita kerjakan dan  amalan apa yg kita 
tinggalkan ? Hingga Allah mengazab dan  
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menegur kita, saat ini Allah buat kita menjauh 
dari dunia dan mendekat kepada sang  pemilik 
dunia . Taubat, menangis atas waktu yang  
sudah kita sia sia kan  untuk-Nya  selama ini, 
sudah mulai perbaiki hubungan kita dengan 
Allah, sujud merendah, buang kesombongan 
diri”, “Besok besok kalau bumi sudah mulai 
pulih dan mulai membaik semoga ia mau 
memaafkan manusia dengan segala ulahnya”. 

*** 
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Oleh: Pipin Nur Israyana 
Prodi: Ekonomi Syariah 

 
 
 

Dunia sedang digencarkan oleh virus yang 
berasal dari negara tirai bambu China, tepatnya 
pertama kali terdeteksi di wilayah Wuhan 
ibukota dari Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus 
Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus (SARS-CoV-2) adalah virus yang 
menyerang sistem pernapasan manusia. 
Penyakit akibat infeksi dari virus ini disebut 
Covid-19. Bahaya dari virus ini tidak hanya 
mengganggu sistem pernapasan, juga akan 
menimbulkan pneumonia akut bahkan bisa 
menyebabkan kematian. 

Virus ini dapat menyebar dengan sangat 
cepat, yaitu melalui kontak antar manusia 
maupun dengan benda atau apapun yang telah 
disentuh oleh penderita dari penyakit Covid-19. 
Karena penyebarannya yang sangat cepat dan 
mudah, pemerintah di seluruh dunia 
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memberlakukan peraturan kepada masyarakat 
agar mengisolasi diri di rumah masing-masing. 
Hal ini diterapkan dengan harapan agar 
memutus tali rantai dari penyebaran virus 
tersebut. Dengan perintah tersebut maka 
tercetuslah sebuah trend dengan nama hastag 
dirumah aja atau stay at home, seluruh warga 
sosial media ramai menyerukan hastag tersebut. 

Tapi tak bisa dipungkiri, masih banyak 
yang belum sadar akan pentingnya peringatan 
untuk berdiam diri atau mengisolasi diri 
dirumah. Terbukti dengan masih banyaknya 
masyarakat yang melakukan aktivitas diluar 
rumah seperti biasa, sehingga mereka 
menganggap hastag dirumah aja hanya sebatas 
trend yang sedang ada di sosial media. 

Padahal dengan kita berdiam diri 
dirumah, maka virus ini tidak akan menyebar 
lebih luas lagi kepada masyarakat lain yang 
belum terinfeksi atau dapat menghindari diri 
kita dari infeksi virus yang mungkin dibawa 
oleh orang lain. Karena bisa jadi, orang yang 
sudah terinfeksi virus tersebut tidak 
menunjukkan gejala apapun, bahkan terlihat 
sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. 

Sudah banyak kontribusi dari para 
influencer, maupun akun-akun dengan banyak 
pengikut di sosial media untuk menyuarakan 
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agar seluruh masyarakat mentaati peraturan 
pemerintah ini, contohnya saja akun Instagram 
dengan nama @sepdum dan @sekilasdumai. 
Akun-akun ini dengan gencar mengajak seluruh 
masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di 
luar rumah demi menjaga kesehatan diri 
masing-masing dan juga keluarga. 

Dalam sebuah unggahannya akun 
@sepdum memberikan bantuan promosi kepada 
para pedagang yang biasa berjualan di Taman 
Bukit Gelanggang, agar menjual dagangannya 
secara delivery service. Sehingga para pedagang 
tetap mendapatkan penghasilan walau ditengah 
wabah virus Corona yang melanda. 

Harapannya semoga semakin banyak 
masyarakat yang sadar dan mentaati himbauan 
pemerintah untuk mengurangi aktivitas diluar 
rumah dan juga melakukan social distancing 
atau menjaga jarak, sehingga wabah ini cepat 
berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas 
seperti biasa dengan aman dan nyaman. Mari 
kita memohon kepada ALLAH SWT semoga kita 
semua dijauhkan dari segala penyakit dan 
diberikan kesehatan serta kemampuan agar bisa 
menjalankan kehidupan dan beribadah 
mendekatkan diri kepada-Nya. 

*** 
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Oleh: Rizal 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 
 
 
Dalam pencegahan virus Corona (Covid-

19) pemerintah kota Dumai juga ikut serta dan 
menegaskan terhadap  masyarakat kota Dumai 
dalam melakukan pencegahan dan pemantauan 
virus corona. Menurut saya dan juga yang 
tersebar di sejumlah daerah di Indonesia 
termasuk masyarakat kota dumai sangat banyak 
menimbulkan dampak terhadap anak-anak 
sekolah dan juga sejumlah mahasiswa yang ada 
di kota dumai salah satu nya dengan meliburkan 
sekolah dan mengganti proses kegiatan ajar 
mengajar jarak  jauh atau juga dengan belajar 
dirumah. Misalnya anak-anak SD dan sekolah 
menengah keatas lain nya, dan juga termasuk 
anak-anak pondok pesantren yang mana tidak 
diperbolehkan keluar dari lingkungan 
pesantren. 
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Tentu saja ini menjadi tantangan baru dan 
sangat langka selama ini, apalagi menurut 
badan nasional penanggulangan bencana 
(BNPB) menyatakan status masa tanggap 
keadaan darurat akibat akibat virus corona 
(Covid-19) diperpanjang sampai 29 mei 2020, 
yang lebih jelas nya peserta didik sekarang 
belajar dengan tradisi baru yaitu dengan belajar 
di rumah. 

Akibatnya salah satu pengajar teman saya 
menceritakan ”bahwa untuk menerima tugas 
dari murid-murid nya sampai-sampai 
handphone nge-hang gara-gara terlalu banyak 
tugas masuk, dan storage HP terlalu banyak 
ditambah lagi harus memeriksa tugas yang lebih 
menantang dibandingkan pembelajaran offline. 
disisi lain juga banyak siswa yang mengeluh 
bahwa tugas yang diberikan gurunya terlalu 
banyak, dan tidak terlepas juga kami sebagai 
mahasiswa di kota dumai, sangat-sangat 
merasakan bahwa tugas kami yang diberikan 
oleh dosen pengampu sangat menumpuk dan 
banyak dibandingkan pembelajaran secara 
offline. 

Mudah-mudahan dengan terjadi nya 
musibah wabah virus corona ini bisa menjadi 
bahan sebuah i’tibar bagi kita sebagai pelajar, 
khusus nya para pelajar yang berada di kota 
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dumai  dengan mengambil hikmah nya dan 
menjadikan sebagai pelajaran yang sangat-
sangat berharga dalam menjaga pola kesehatan. 

 
*** 
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Oleh: Mesliya 

Prodi: Ekonomi Syariah 

 

Social Distancing atau pembatasan sosial 
adalah pembatasan kegiatan tertentu antara 
penduduk dalam suatu wilayah. Sekarang ini, 
social distancing ini mulai di berlakukan di 
beberapa daerah yang diduga sudah terinfeksi 
wabah virus corona. Hal ini disebabkan karena 
virus corona sangat mudah sekali untuk 
menular pada diri manusia. Cara penularan 
utama virus corona ini adalah melalui tetesan 
kecil yang keluar pada saat seseorang sedang 
batuk atau bersin. 

Virus corona ini dapat bertahan hingga 
beberapa jam, tergantung jenis permukaan, 
suhu, atau kelembaban lingkungan sekitar 
masyarakat. Pembatasan sosial bertujuan untuk 
mencegah meluasnya penyebaran wabah virus 
corona di wilayah tertentu. Untuk saat ini 
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pembatasan sosial berskala besar paling sedikit 
meliputi, meliburkan sekolah dan tempat kerja, 
pembatasan kegiatan keagamaan, serta tempat-
tempat yang umum untuk didatangi orang 
banyak. 

Selain itu, pemerintah juga menghimbau 
agar masyarakat untuk tetap berada didalam 
dirumah dan mengurangi kegiatan interaksi 
sosial mereka serta membatasi penggunaan 
transportasi umum. Pembatasan sosial ini bisa 
dilakukan dengan beberapa cara, seperti: tidak 
berdekatan atau berkumpul dalam keramaian, 
tidak bepergian ke tempat wisata baik yang 
dalam maupun luar negeri, jaga jarak dengan 
orang lain 1 meter, hindari penggunaan 
transportasi umum, serta masih banyak yang 
lainnya. 

*** 
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Oleh: Rizki P.Nst 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 
 
 
 

Covid-19 pertama kali ditemukan di kota 
wuhan di cina pada akhir Desember 2019. Virus 
ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke 
wilayah lain di cina dan beberapa negara, 
termasuk negara kita tercinta yaitu indonesia. 
Karenanya kita di Indonesia ini tidak bisa lagi 
menghirup udara segar sebagaimana dulu nya. 
Jadi apakah virus ini bisa dicegah? Tentu bisa 
yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat 
yaitu: rajin berolahraga dengan berolahraga kita 
dapat memperkuat sistem kekebalan dalam 
tubuh, menggunakan masker agar kita terhindar 
virus dari udara, dan juga hindari perkumpulan. 

Nah sekarang coba kita bayangkan salah 
satu cara pencegahan penularan virus ini yaitu 
dengan menghindari perkumpulan bagaimana 
jika masuknya bulan Ramadhan segala sunnah 
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pada bulan ramadhan akan banyak kita 
tinggalkan contohnya melaksanakan shalat 
Sunnah tarawih berjamaah apabila virus ini 
masih ada maka kemeriahan ramadhan akan 
hilang yang mana orang bersemangat pergi ke 
mushalah/masjid untuk melaksanakan shalat 
tarawih berjamaah sekarang sudah tidak ada 
yang ingin melaksanakannya lagi. Dan contoh 
yang lainya yaitu salaman, sekarang semua 
orang menghindari salaman jadi gimana jika 
virus ini masih ada pada bulan ramadhan nanti 
pasti tidak ada yang namanya salaman untuk 
maaf memaafkan. 

Jadi bagaimana usaha kita terhadap 
penyebaran virus ini, yaitu dengan cara 
mendekat kan diri kepada Allah SWT dan 
meminta agar kita semua terhindar dengan virus 
yang bernama Covid-19 yang sering kita sebut 
Corona virus dan semoga virus ini hilang 
dengan masuknya bulan suci Ramadhan dan 
kita bisa menikmati yang mana keindahan bulan 
ramadhan, seperti ilustrasi di atas. 

“Makhluk Allah yang bernama Covid-19 
jika engkau tentara Allah yang dikirim untuk 
memberantas kesombongan dimuka bumi, 
segerakanlah selesaikan tugasmu. Jangan 
berlama-lama singgah di Bumi kami. Ijinkan 
kami bisa menghirup udara ramadhan yang 
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syahdu, izinkan kami menemui bulan penuh 
ampunan dari Robb pencipta alam semesta, dan 
izinkan kami untuk bisa beribadah dengan 
tenang dibulan penuh berkah ini” 

*** 
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Oleh: Shahrizal Rahman 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

         
 
 

Di abad ke-21 ini, merupakan babak 
tegaknya suatu generasi yang kita kenal dengan 
generasi milenial, ya babak ini juga merupakan 
suatu masa gencar nya generasi milenial dalam 
menemukan jati dirinya masing-masing untuk 
meraih puncak gemilang. Namun, semangat 
generasi milenial tersebut terhambat karena 
lahir nya suatu penyakit yang lahir dari suatu 
virus dan pada awalnya lahir di negeri panda 
atau tirai bambu. 

Virus Covid-19, virus ini hadir awalnya di 
suatu daerah di negri China yaitu kota Wuhan. 
Virus ini merupakan penghambat terbesar 
generasi milenial untuk meraih cita-cita, 
mengapa? Karena pada hakikatnya virus ini 
sangat mudah tertular dengan sasaran atau 
mangsanya, virus ini juga menyerang sistem 
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pernapasan sehingga menyebabkan 
penderitanya mengalami flu, batuk-batuk, 
bahkan karena akibat serangan pada pernapasan 
dapat berpengaruh kepada paru-paru 
penderitanya sehingga penderita tersebut dapat 
terkena serangan pernapasan yang sangat 
berbahaya, dan yang paling drastisnya penyakit 
yang diakibatkan virus ini juga banyak menelan 
nyawa seseorang dikarenakan proses penularan 
nya sangat cepat dan bagi objek yang tergolong 
lemah sistem imun nya sangat berbahaya sekali. 

Nah, akibat hadirnya virus ini di hadapan 
publik milenial di bidang akademik, menurut 
surat edaran pemerintah maka sistem belajar 
nya lewat via online atau in home. Hal yang 
sering tampak oleh visual mengenai generasi 
milenial adalah hadirnya suatu kelompok yakni 
kaum rebahan. 

Dari nama kaum tersebut tentu masing-
masing seseorang memiliki pandangan 
tersendiri, nah dari pola pandang yang penulis 
lihat, sangat banyak sekali objek yang 
mengatakan kaum rebahan adalah kaum yang 
pada hakikatnya malas, tidak mau jauh dari 
tempat tidur, dan  ya, masa bodo lah terhadap 
sesuatu yang tengah terjadi di lingkungan nya 
bahkan jika dikaitkan dengan objek pendidikan, 
kaum rebahan menurut pandangan yang 
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berbeda adalah mereka yang memang tidak mau 
tau terhadap penjelasan. 

Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa 
generasi milenial yang sesungguhnya walaupun 
dinilai sebagian sebagai kaum rebahan, mari kita 
buktikan bahwa pada hakikatnya walaupun 
sistem belajar kita lewat via online atau in home 
kita bisa membangun jati diri kita dan menatap 
cita-cita cukup dengan berusahanya kita untuk 
hadir dan paham dengan dibarengi mencari 
referensi-referensi terhadap suatu definisi ya, 
walaupun sambil rebahan dan no alpa dalam 
suatu pelajaran, karna pada hakikatnya generasi 
milenial rebahan bukan malasan, rebahan sambil 
mengelilingi seluruh wawasan penguasa alam. 
Dan ingat bahwa Allah SWT tidak akan 
memberi suatu cobaan kepada hamba nya yang 
di luar batasan dari kemampuan seorang 
hambanya. 

 

Covid-19: Praktek Komunikasi di 
Tengah Wabah 

Pada kesempatan kali ini kita bakal 
membahas mengenai praktek komunikasi di 
tengah wabah Covid-19 yang tengah melanda 
kita pada saat ini.Ya virus ini bisa menelan 
nyawa seseorang lewat proses penularan yang 
dilakukan oleh objeknya.Sehingga terjadilah 
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social distancing dan menurut surat edaran 
pemerintah pembelajaran-pembelajaran harus 
lewat online lalu karena takut akan tertularnya 
virus tersebut maka muncullah suatu 
pergerakan,ya saya menyebut nya sebagai 
sebuah pergerakan yaitu #diRumahsaja. 

Nah,dari hal tersebut kita dapat melihat 
karena adanya social distancing dan gerakan di 
Rumah saja tentu dapat kita kaitkan dengan 
proses komunikasi yang awalnya tidak 
dipengaruhi jarang karena adanya suatu virus 
namun kita malah di beri jarak .Dari sini dapat 
terlihat yaitu akan terjadinya kurangnya praktek 
interaksi bahkan komunikasi di tengah-
masyarakat karena pada hakikatnya suatu 
masyarakat tersebut takut akan terjadinya 
penularan yang disebabkan objek tertentu. 

Untuk mewaspadai hal tersebut, aku akan 
memberitahu sedikit apa yang aku ketahui agar 
proses komunikasi dan terjaga nya kita dari 
bencana virus yang saat ini tengah hadir. 
Pertama,yaitu mengenai suatu praktek 
komunikasi dapat kita lakukan lewat social 
media. Social media menurut pandangan saya 
pada hari ini sangat banyak sekali memberi 
dampak positif kepada generasi milenial dan 
masyarakat pada umumnya,yang saya 
perhatikan pada realita aslinya pada saat ini 
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social media bukan saja membawa pengaruh 
kepada komunikasi namun social media juga 
membawa pengaruh kepada pendidikan dan 
pembelajaran juga sehingga kegiatan menelusuri 
ruang-ruang lingkup ilmu pengetahuan itu 
sangat terjadi. 

Kedua, mengenai kebutuhan yang 
mendesak atau yang lainya yang berkaitan 
dengan komunikasi yaitu dapat dilakukan 
dengan menggunakan suatu fasilitas pelindung 
fisik seperti menggunakan masker,cuci 
tangan,dan selalu menjaga kebersihan diri 
dimanapun dan kapanpun.Dengan 
menggunakan cara ini setidaknya kita telah 
melakukan suatu usaha yang sangat teliti dan 
menghindari terjadinya un communication 
karena menurut saya komunikasi merupakan 
suatu hal yang mendasar dalam kehidupan . 

Untuk apapun yang terjadi setelahnya 
hehe kita serahkan kepada pemilik semesta 
karena kita paham bahwa usaha tanpa doa gak 
bermakna dan jika doa tanpa usaha akan sia-sia 
untuk itu mari kita berjuang di barengi dengan 
doa insya allah menjadi lillahita'ala. 

 
Covid-19: Social Media Interaksi 

Selamat hari minggu teman-teman, 
semoga di hari minggu ini kita masih diberi 
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kesehatan oleh allah swt dan pastinya masih 
dapat beraktifitas,ya walaupun masih di ruang 
lingkup #Rumah aja. Pada kesempatan hari 
ini,aku bakal membahas tentang suatu 
hubungan antara Social media dan virus corona 
atau Covid-19 atau yang mudah di kenal aja deh 
yaitu virus yang buat kita libur dan Stay at home 
dan lain sebagainya deh. 

Berbicara masalah hubungan tentu kita 
harus memahami dahulu siapa saja objek yang 
berada di  dalam suatu hubungan tersebut,ya 
tentu saja kali ini kita akan menemukan dimana 
letak titik tertentu dalam hubungan antara Social 
media dan virus corona.Mengenai virus corona 
kita sama-sama tau yang pada intinya virus ini 
mampu dengan cepat membunuh objeknya dan 
yang pastinya lewat penularan yang ia lakukan. 

Mengenai social media, di tengah gencar-
gencarnya bencana pada saat ini yang aku 
perhatikan nih,mulai kurang tampaknya atau 
bahkan tidak tampak gitu sindiran atau 
masukan dari pro kontra yang pada hakikatnya 
sering nih memperdebatkan masalah social 
media bahkan saking seringnya di bangku-
bangku sekolah atau di perkuliahan banyak 
sekali yang mengambil tema mengenai peran 
dan dampak social media di era milenial nih. 
Hehehe,jadi kok bisa tidak tampak gitu ya di 
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tengah-tengah bencana pada saat ini? Apakah 
pro kontra nya mulai lelah? Atau bahkan mulai 
bosan? 

Jadi, yang aku tangkap melihat realita 
antara social media dan virus corona yaitu,ya 
aku sih menilai itu positif karena pada 
hakikatnya dengan gencar nya 
komunikasi,pembelajaran,bahkan berselancar 
lewat Social media pun jika kita kaitkan nih 
dengan bencana yang tengah kita hadapi pada 
saat ini tentu saja sangat-sangat bernilai positif. 
Mengapa? ya kita tahu bahwa virus corona nih 
dapat hinggap dengan objek nya lewat suatu 
interaksi tertentu. Nah,jika kita bawa ke social 
media tentu ya sangat tidak mungkinlah virus 
corona mampu hinggap ke objeknya lewat 
Perangkat lunak hahaha tentu sangat tidak 
masuk akal,tapi bukan bermaksud terkabul nih 
mungkin bisa menular kepada objek tersebut 
tadi lewat perangkat keras nya yaitu handphone 
misalnya, namun jika kita lihat proses penularan 
nya melalui software atau perangkat lunak tentu 
ya kalau kata pepatah nya sih impossible hehe. 

Ya, oleh karena itu kesimpulannya adalah 
bahwa hubungan antara social media dan virus 
corona pada saat ini ya mungkin terbilang aman 
karna dengan gencar nya social media di tengah-
tengah bencana pada saat ini sangat membantu 
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sekali dari segi silaturahmi insya allah bisa 
terjalin dan pada sistem pendidikan tentu sangat 
membantu sekali karena yang kita rasakan pada 
saat ini khususnya pada pembelajaran kita lewat 
via online dan selain itu lewat social media juga 
kita bisa menggali berbagai informasi yang 
aktual dan kita bisa berselancar sambil mencari 
beberapa referensi dan ilmu pengetahuan yang 
bersifat positif dan aku pun mengambil 
kesimpulan bahwa alasan pro kontra antar 
social media tidak terlalu nampak di karna kan 
mungkin kedua belah pihak saling setuju bahwa 
untuk saat ini social media masih dipandang 
positif. 
 

Corona Menggila, Negeriku Merana 
Kini, dah hampir sebulan lebih kita 

berusaha menjaga diri dari ganasnya virus 
Covid-19.virus yang viral di abad milenial ini 
bukan membuat negeriku saja yang menangis 
namun negri-negri tetangga pun juga ikut 
berduka bahkan hampir merana karena terlelap 
dalam duka yang tak kunjung mereda oleh virus 
corona. Namun,terlepas dari duka yang 
disebabkan virus Covid-19 mungkin negri ku 
kurang beruntung karena mengalami 
kekecewaan yang ganda,yakni mengenai 
perspektif baru bisnis dan ekonomi.Dalam hal 
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ini yang penulis lakukan yakni berupa nilai 
mata uang di negri kita.Ya,mungkin berita ini 
akan sedikit merinding yaitu mata uang rupiah 
menjadi mata uang ter ambruk no 1!. 

Melalui sumber yang penulis 
ketahui,mengenai dunia perdagangan yang kini 
tengah berlangsung tanpa basa-basi mata uang 
global langsung membuat rupiah ambruk 
sebagai mata uang terlemah no 1 di dunia.pada 
menit-menit awal,rupiah masih stagnan di level 
Rp.16.175 per dolar AS. Stagnasi kini berubah 
menjadi depresiasi yang mendalam. Hingga 
pukul 09.38 WIB,rupiah terkoreksi hingga -
0,34% ke level Rp.16.215 per dolar AS.tekanan 
global yang datang akibat wabah virus Covid-19 
mampu memperkebal depresiasi rupiah 
sepanjang pekan ini sedalam -11,66% atau setara 
dengan -16,80% secara year to date(ytd).  

Sebagai mata uang paling lemah,rupiah 
tunduk tanpa perlawanan dihadapan tiga mata 
uang global lainnya,yakni dolar Australia (-
0,17%), euro (-0,31%),dan poundsterling (-
0,40%). Perlu kita ketahui,mayoritas mata uang 
asia tengah tertekan di hadapan dolar AS, 
kecuali dolar taiwan. Mata uang seperti halnya 
dolar singapura, won, yen, dolar hongkong, 
yuan, dan rupiah takluk signifikan terhadap 
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dolar AS. Seperti inilah nasib negeriku, akankah 
semuanya bisa berubah? I love indonesia. 

*** 
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Oleh: Shazrima 

Prodi: Manajemen Pendidikan Islam 

 
 

Covid-19 (coronavirus disease) atau 
dikenal dengan virus corona yang saat ini sangat 
mengguncang dunia yang memuncak sejak awal 
tahun 2020, proses penularan virus corona 
sangat cepat dan dapat menular ketika 
berkontak langsung dengan pasien positif 
Corona yang disebut dengan istilah suspect. 
Virus yang berasal dari negara Cina lebih 
tepatnya di kota Wuhan,virus Corona ini 
disebutkan berasal dari pasar makanan seafood 
yang ada di kota Wuhan,Cina.Tetapi sampai 
sekarang tidak dapat dipastikan dari mana virus 
ini berasal.  

Sementara itu,beberapa negara sudah 
melakukan antisipasi dengan cara melakukan 
lockdown sehingga terjadi perbatasan 
pergerakan antar bangsa dengan tujuan 
memutuskan rantai penularan virus, 
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pemerintahan di Indonesia juga melakukan 
upaya pencegahan penularan virus dengan 
melaksanakan karantina dirumah selama 14 
hari, penelitian mengungkapkan karantina 
dirumah selama 14 hari ini berguna 
memutuskan rantai penularan virus.Masyarakat 
dihimbau agar seluruh rakyat indonesia 
mematuhi  pemerintah agar tetap dirumah,jika 
sedang flu atau sedang ada kepentingan yang 
mendesak dianjurkan agar memakai masker jika 
melakukan kunjungan ke tempat umum dan 
menjaga jarak minimal satu meter dari orang 
lain. 

Himbauan dari pemerintah kepada 
seluruh masyarakat indonesia agar sering 
mencuci tangan dengan benar,menggunakan 
hand sanitizer,masker ketika sedang batuk atau 
flu,menjaga kebersihan lingkungan,mengatur 
jarak dengan orang lain minimal satu 
meter,penyemprotan disinfektan,tidak 
melakukan perjalanan keluar kota,dan tetap 
berada dirumah sampai waktu yang ditentukan 
yang digalakkan dengan #dirumahaja. 

 
Covid-19: Skuy Self-Quarantine 

Saat sedang merebaknya virus Corona, 
virus yang sangat mematikan dan mudah 
menyebar bahkan sudah mencapai 200 negara 
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yang sudah terinfeksi virus ini (Baca: 
www.kompas.com). Di Indonesia saja korban 
sudah mencapai 1.155 kasus, 102 orang 
diantaranya meninggal dan 59 lainnya sembuh, 
per sabtu (28/3) (Baca: www.cnnindonesia.com). 
Maka dari itu pemerintah menghimbau kepada 
seluruh masyarakat di Indonesia untuk selalu 
menjaga kebersihan diri dan lingkungan, sampai 
pada akhirnya diperintahkan untuk belajar 
dirumah bagi seluruh para siswa di Indonesia 
yang digalakkan dengan tagar #dirumahaja. 
Berbagai respon masyarakat merespon tentang 
tagar yang populer sekarang ini, beberapa 
diantaranya menganggap jika 'self quarantine' 
ini membuat tertekan karena tugas yang 
menumpuk dikejar dengan deadline yang 
singkat. 

Menanggapi hal ini kalangan muda di 
Indonesia terkhususnya yang suka santai 
dengan rebahan nih ya menganggap hal ini 
biasa saja dengan karantina diri selama 14 hari, 
pendapat dari berbagai kalangan lainnya juga 
beragam bahkan tidak sependapat yang 
menganggap bahwa karantina diri selama 14 
hari ini membosankan dan nekat untuk pulang 
ke kampung halaman, ini tidak jadi masalah jika 
diri sudah dapat dinyatakan bebas virus dan 
dianggap bukan suspect , dilihat juga jika 



128 

 

sebelum pulang ke kampung halaman bukan 
dari tempat yang pernah terinfeksi Covid-19. 
Namun, apakah dampak baiknya  self 
quarantine?. 

Dalam hal ini, masyarakat yang berprofesi 
sebagai seorang pedagang tidak bisa menambah 
tingkat perekonomiannya, seperti para 
pedagang kaki lima karena berkurangnya 
pembeli. Lainnya menganggap kenapa harus 
ada social distancing?. Maka dari itu, banyak 
Influencer  di tanah air ikut andil dan membantu 
pemerintah dalam memutuskan mata rantai 
penularan virus ini, mereka ikut berbagi kepada 
para masyarakat seperti, masker, penyemprotan 
disinfektan di lingkungan dan rumah ibadah, 
hand sanitizer, dan sosialisasi kepada 
masyarakat terkait pencegahan penularan virus 
baik melalui online maupun offline. 

*** 
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Oleh: Siti Fatimah Lani 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 
 
 

Virus Corona atau Covid-19 tengah 
melanda sebagian besar negara di dunia, tidak 
terkecuali Indonesia. Di tengah kondisi 
penularan wabah yang berlangsung secara cepat 
ini, pemerintah dan tenaga medis selalu 
mengingatkan dan menghimbau masyarakat 
untuk menerapkan pola hidup sehat agar daya 
tahan tubuh tetap terjaga. 

Jika melihat dari kacamata kesehatan, 
virus corona merupakan jenis virus baru yang 
menular kepada manusia. Virus ini ditemukan 
di kota Wuhan, China akhir Desember 2019. 
Beberapa bulan kemudian kasus tersebut 
menjadi isu internasional. Virus corona dapat 
menyebabkan infeksi sistem pernapasan 
manusia. Biasanya gejala yang timbul seperti 
demam, batuk, dan sesak napas. Di Indonesia 
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sendiri banyak masyarakat yang telah bersiap 
siaga menghadapi wabah tersebut. Lantaran 
Indonesia termasuk negara yang cukup beresiko 
menjadi tempat penyebaran virus corona. 
Karena, pada kenyataannya Indonesia 
merupakan wilayah yang strategis sebagai pintu 
gerbang bagi pendatang dari luar negeri. Wabah 
atau virus tersebut akhirnya mengakibatkan 
pertumbuhan ekonomi yang lesu di beberapa 
negara, termasuk Indonesia, pelarangan 
kunjungan luar negeri, sampai pembatasan 
aktivitas umum masyarakat. 

Lalu, bagaimana masyarakat menanggapi 
bencana wabah ini? Virus corona bisa dicegah 
dengan beberapa cara seperti menerapkan pola 
hidup sehat, mencuci tangan di air yang 
mengalir dengan sabun, mengurangi 
bersentuhan atau kontak fisik (physical 
distancing) terhadap pihak-pihak yang 
berpotensi saat berinteraksi di tempat umum.  
Penggunaan hand sanitizer dipercaya efektif 
untuk mencegah  terjadinya penyebaran virus 
corona. 

Nah, bukan hanya itu pemerintah 
Indonesia juga mencanangkan sebuah kebijakan 
bagi dunia pendidikan yang mana 
mengharuskan banyak universitas dan sekolah 
menghentikan proses pembelajaran tatap muka 
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untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, 
pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau 
remote learning. Remote learning dapat 
dipandang lebih bebas dan fleksibel diakses dari 
rumah menggunakan aplikasi seperti ruang 
guru, classroom, kelas pintar, dan lain 
sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mencegah 
terjadinya potensi penyebaran virus corona yang 
diakibatkan oleh kontak fisik, adanya 
kerumunan, dan interaksi secara langsung. IAI-
Tafaqquh Fiddin Dumai merupakan salah satu 
kampus yang sudah menerapkan sistem kuliah 
online. Walaupun dalam kondisi seperti ini, 
pendidikan harus tetap berlanjut. 

Mari bersama cegah penyebaran virus 
corona dengan konsumsi asupan sehat demi 
imunitas tubuh yang kuat untuk hadapi wabah 
virus corona. Oleh karena itu, masyarakat 
khususnya warganet harus tetap cerdas, dalam 
menyaring informasi yang aktual mengenai 
virus corona. Sehingga hal tersebut dapat 
menciptakan kondusifitas di lingkungan 
masyarakat. Terlebih pemerintah saat ini sedang 
berupaya mengantisipasi bertambahnya korban 
yang terjerat wabah virus corona secara cepat 
dan profesional. 

Di atas kekuasaan manusia, masih ada 
kekuasaan Allah SWT, sejarah mencatat 
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bagaimana dengan mudahnya Allah SWT 
menghilangkan sebuah peradaban manusia 
yang zalim. Terlalu dini sekaligus jauh 
menyimpulkan bahwa penyebaran Covid-19 
merupakan murka Allah SWT, tetapi dengan 
fenomena tersebut kita harus menyadari 
pentingnya menjadi bangsa yang religius dan 
beradab. Semoga kita selalu berada dalam 
lindungan Allah SWT, dan berharap virus 
corona dapat segera berlalu sehingga bumi 
dapat kembali bernapas. 

*** 
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Oleh: Tiara Rinanty 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 
 

 
 

Di Penghujung tahun 2019, ketika bumi 
mencapai titik akhir dari perputaran porosnya. 7 
miliar manusia di seluruh penjuru dunia 
bersuka cita, menyambut baik kedatangan tahun 
2020. Euforia begitu terasa di malam itu, orang-
orang berpesta pora merayakan tahun baru. 
Melepaskan harapan dan impian bersama 
pancaran cahaya kembang api di langit malam 
yang dipenuhi oleh bulan dan bintang-bintang, 
berharap kehidupan di tahun 2020 jauh lebih 
baik daripada tahun sebelumnya. Memulai 
lembaran baru dengan harapan bahwa 
kebahagiaan akan selalu menyertai. Namun 
sepertinya, harapan hanya tinggal harapan. 
Ekspektasi tinggi yang dibangun ternyata 
tinggal mimpi belaka. 

Kemunculan virus Corona pertama di 
Wuhan, salah kota di China mendadak menjadi 
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momok menakutkan bagi masyarakat dunia. 
Corona jenis baru ini selanjutnya disebut Covid-
19 yang memiliki kepanjangan dari Corona 
(CO), Virus (VI), Disease (D), dan tahun 2019 
(19) yang mana virus ini pertama kali muncul di 
tahun 2019, namun mulai menjadi perhatian 
dunia sejak 20 Januari 2020. Virus berbahaya ini 
bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, 
orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu 
menyusui. Coronavirus merupakan keluarga 
besar virus yang bisa menyebabkan penyakit, 
mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan 
paling parah, seperti Sindrom Pernapasan Timur 
Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut 
Parah (SARS). Sehingga mau tidak mau, rela 
tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, kita sebagai calon 
sasaran penyebaran Covid-19 harus merasakan 
kekhawatiran setiap pagi menjelang yang 
rasanya seperti tidak ada kepastian kapan 
berakhirnya masa "pembersihan" ini. 

Harapan untuk hidup damai sepertinya 
direnggut paksa oleh bencana kali ini. Ratusan 
ribu korban berjatuhan dalam rentang waktu 3 
bulan pasca kedatangan tahun baru, 
menginfeksi cepat sistem pernapasan yang 
dapat berujung maut. Tangisan, kecemasan dan 
ketakutan bercampur aduk menjadi satu. 
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Dunia seakan 'mati' mendadak . Hiruk pikuk 
kehidupan kini hanya tinggal cerita. Tidak ada 
lagi jalanan macet karena ramainya kendaraan, 
orang-orang yang berlalu-lalang beraktivitas 
ataupun berkumpul bersama menikmati hari 
kini sudah tidak ada lagi, semuanya 
terbelenggu di rumah masing-masing dengan 
rasa kebosanan yang menemani. Orang-orang 
yang pada awalnya sibuk dengan urusan 
masing-masing, kini saling berharap dan 
berdoa agar Covid-19 cepat berakhir. Cepat 
membaik, bumiku! Aku merindukan hiruk 
pikuk keramaian sesungguhnya. 
 

*** 
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Oleh: Tika Sri Novianti 

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah 

 
 
 

“Kuliah Online” kata-kata itu sudah tidak 
asing lagi semenjak kasus Covid-19 yang sedang 
hangat saat ini. Kuliah Online merupakan kuliah 
yang tidak langsung tatap muka dengan 
penghuni kampus termasuk kawan sekelas 
maupun Dosen Pengampu. Bagi sebagian 
mahasiswa Kuliah Online merupakan sebuah 
kesempatan untuk rebahan. Apalagi bagi kaum 
rebahan mungkin ini adalah surga Dunia yang 
pernah ada dalam Pendidikan di Indonesia. 

Sistem perkuliahan yang biasanya tatap 
muka kini sudah diganti dengan sistem Online 
yang mengandalkan paket data sebagai tujuan 
utama dalam proses perkuliahan. Contohnya 
saja di Kampus IAITF Dumai yang menerapkan 
sistem Kuliah Online hari ini. Mungkin sebagian 
Mahasiswa banyak yang mengeluh akibat dari 
Kuliah Online ini, karena dengan adanya Kuliah 
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Online ini banyak dari sebagian mereka 
kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut 
apalagi bagi orang yang sudah berumah tangga 
mereka harus sembunyi-sembunyi dulu untuk 
kuliah online tersebut karena jika tidak mereka 
akan berebut handphone dengan anak mereka.  
Dan ada juga yang mengatakan bahwa kuliah 
online ini sangat lah santai tidak seperti kuliah 
tatap muka biasanya. 

Dengan adanya kuliah online ini tentunya 
kita harus mempunyai banyak kuota, seperti 
yang kita ketahui paket data tidaklah murah. 
Proses kuliah online ini banyak menghabiskan 
banyak kuota bagi yang tidak mempunyai WiFi 
dan yang belum mempunyai Laptop pasti 
mereka akan bingung. Karena jika mereka pergi 
ke Warnet mereka akan berpikir dua kali akibat 
Covid-19 yang sudah menyebar ini.  Apalagi 
bagi orang tua Mahasiswa yang pendapatan 
orang tua nya rendah tentu mereka harus 
berpikir 2 kali untuk membeli kuota yang lebih 
banyak dari biasanya. 
 

*** 
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Oleh: Zontra Volta Pulungan 

Prodi: Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) 
 

 
Bumiku sedang dilanda oleh suatu 

wabah yang mengerikan yaitu virus corona , 
yang biasa disebut Covid-19. Dimana dulunya 
bumi ku ini menjadi tempat aktivitas manusia. 
virus ini berasal dari negara China di daerah 
Wuhan yang berakibatkan kehilangan nyawa. 
Apa yang akan kita lakukan untuk bumi ini 
untuk mengatasi virus yang mematikan 
tersebut. Yaitu dengan melakukan 
pengurangan aktivitas di luar ruangan, dengan 
cara itu lah kita dapat membantu bumi ini 
dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. 
Terus kita melakukan pembersihan dimana 
kita berada, seperti mencuci tangan dan 
pembersihan  ruangan rumah kita. Dampak  
dari Covid-19 menyebabkan ekonomi 
indonesia lama lama menurun  secara drastis 
dikarenakan kita akan melakukan aktifitas di 
dalam ruangan dari luar ruangan. 
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Semua manusia merindukan Bumi  nya 
yang normal seperti dulu, yang dimana bumi 
ini menjadi tempat aktivitas manusia sebagai 
kebutuhan pokok, dan ini sebagai teguran yang 
dikasih oleh Allah untuk manusia agar kita 
tidak melupakan dengan urusan akhirat dan 
jangan terlalu kita pentingkan urusan dunia. 
Semoga wabah virus ini akan segera berakhir, 
amin. Mari kita meminta doa kepada Allah 
agar virus ini hancur dari bumi yang kita 
cintai. 
 

*** 
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