
layouter: edy subagyardjo

sa memenuhi tanggung ja-
wab. Merekam momen 
dengan baik, seperti tun-
tutan perusahaan.

Setahun pandemi berlalu, 
saya masih bisa bertahan. 
Alhamdulillah. Saya bersyu-
kur mengingat sudah bany-
ak teman-teman seprofesi 
yang bertum bangan, mereka 
positif Covid-19. Namun, 
perjua ngan saya itu tetap 
saja tak bisa membentengi 
diri dengan baik. Akhirnya 
saya tumbang juga. Perteng-
ahan Januari lalu, saya res-
mi positif Covid-19. 

Saya tidak tahu bagaimana 
saya bisa terpapar Covid-19. 
Di mana, kapan tepatnya, be-
nar-benar saya tidak menya-
darinya. Yang saya ingat, ma-
lam itu, setelah liputan regu-
lar, seperti biasa, saya pu-
lang. Rumah saya di Gresik. 

Malam itu, saya sudah mera-
sakan nyeri dan pegal. Ba-
dan rasanya seperti habis 
digebuki maling. Tapi, esok-
nya saya tetap berangkat li-
putan. Tapi, hari itu juga, 
saya izin mengakhiri peker-
jaan lebih cepat. 

Keesokan harinya saya 
memutuskan untuk berang-
kat ke IGD salah satu rumah 
sakit swasta di Gresik. De-
ngan ditemani istri, saya dip-
eriksa darah dan foto ront-
gen paru-paru (thorax). Hasil 
tes darah bagus, paru-paru 
baik, tidak ada flek. Namun 
saya dinyatakan suspek dan 
diwajibkan isolasi mandiri di 
rumah selama 14  hari. Le-
mas mendengar hasil itu. 
Nggak percaya tapi kok fak-
tanya seperti itu.

Tidak puas dengan hasil 
itu, saya  melakukan tes 

swab di rumah sakit daerah. 
Dua hari setelahnya, hasil-
nya muncul. Saya benar-be-
nar positif, dan harus menja-
lani isolasi. Tapi, bukan di 
rumah. Tapi di  Badan Peng-
embangan Sumber Daya 
Manusia (BPSDM) milik 
Pemprov Jatim di kawasan 
Balongsari. Oh ya, tempat 
isolasi yang bagus itu saya 
dapatkan atas bantuan te-
man-teman yang bertugas di 
lingkungan Pemprov Jatim 
serta ketua kelompok kerja 
(pokja), Fiqih Arfani. 

Tiga hari menjalani masa 
isolasi, kondisi saya semakin 
membaik. Demam yang se-
belumnya naik turun, sudah 
tidak kambuh lagi. Dan juga 
batuk saya pun udah mulai 
menurun intensitasnya. Naf-
su makan pun kembali nor-
mal. Mungkin salah satunya 
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karena obat yang diberikan 
dokter rumah sakit daerah 
tempat saya di ambil spesi-
mennya, serta kiriman vita-
min dan obat dari rekan-re-
kan sesama jurnalis. 

Pada hari kedelapan masa 
isolasi, batuk-batuk sudah 
Di hari kesembilan masa iso-
lasi, hasil tes swab ulang 
muncul. Hasilnya tetap bikin 

lemas, karena masih positif. 
Namun yang sedikit meng-
gembirakan, nilai Cycle Th-
reshold (CT) Value 36,5. Ka-
rena CT-nya sudah mende-
kati normal, saya diperboleh-
kan menjalani isolasi man-
diri alias pulang. Bahagia-
nya luar biasa. Saya tak per-
nah sebahagia itu. Bayangan 
ketemu anak, istri dan kelu-

arga sudah di depan mata. 
Pada akhirnya, saya benar-
benar bisa pulang. 

Sembilan hari isolasi telah 
memberikan banyak pelaja-
ran. Bahwa sehat itu adalah 
kebahagiaan paling tinggi 
yang harus kita jaga dari apa 
pun. Termasuk dari Corona. 
Jangan sampai Covid-19 mer-
enggut kebahagiaan kita. (*)
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KEMBANG JEPUN–
Pada awal-awal pandemi, 
ketakutan dan keraguan 
setiap hari berteman de-
ngan saya. Takut ketular-
an, ragu-ragu ketemu 
orang dan sejenisnya. Pa-
dahal, kerja pewarta foto 
harus bebas dari itu se-
mua. Ketika semua harus 
jaga jarak, kita juga harus 
mematuhinya. Sementara 
dengan keterbatasan alat 
kerja, kita tidak bisa lelua-


