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Kata Pengantar 

 

Wabah Covid-19 atau coronavirus-2019, pertama kali terindentifikasi di Wuhan, ibukota 

Provinsi Hubei China. Penyakit menular ini, di sebabkan oleh SARS-CoV-2 atau sindrom 

saluran pernafasan akut, dan sejak saat itu wabah ini terus meluas hampir ke seluruh penjuru 

dunia, tak terkecuali Indonesia. 

Hingga detik ini, China sebagai negara pertama yang terserang wabah covid-19 mulai 

menunjukkan titik kemenangannya melawan corona virus tersebut. Hal itu ditandai dengan 

mulai menurunnya angka dari korban pandemi ini, bukan hanya china tetapi juga Singapura 

dan juga Vietnam. 

Keberhasilan itu tentu di dukung oleh kesiapan negara dalam mengahadapi pandemi, dengan 

kualitas kesehatan yang memadai, infrastruktur yang cukup dan ditambah dengan 

kepemimpinan yang mampu mendeteksi lebih jauh merupakan modal utama menghadapi 

covid-19. Pada tingkat otoritas pemerintahan, corona jelas menguji seberapa kuat serta majunya 

kualitas pemimpin di negara tersebut. 

Maka dengan menilik kembali cara penanganan setiap negara dalam mengahadapi virus ini, 

kita dapat mengukur seberapa bagus kualitas pemimpin di negara tersebut. Corona bukan hanya 

dilihat dari sisi kesehatan, tetapi juga sisi ekonomi, budaya, sosial dan juga politik yang 

menyelimuti di negara tersebut. 

Terlepas dari itu semua, yang paling utama adalah kemanusiaan haruslah ditempatkan diatas 

segalanya, begitupun dalam masa pandemik global seperti ini, tak terkecuali politik. Seperti 

yang di katakan oleh abulrahman wahid “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. 

Maka dalam menghadapi covid-19, yang harus diperhatikan dan dikedepankan dari segalanya 

adalah sisi kemanusiaan warganya, bukan hanya sektor kesehatannya saja, melainkan 

bagaimana kondisi ekonomi rakyatnya serta ketahanan pangannya selama masa pandemi. Dan 

negara harus menjamin itu. 
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Covid-19, Darurat Sipil dan Potensi 

Pelanggaran HAM 

“Biarkanlah rakyat yang menentukan arah 

bangsa ini akan dibangun, dan bagaimana 

rakyat akan menjaga masa depannya, sebab 

rakyat pemilik sah konstitusi.” 

(Munir Said Thalib) 

Di tengah pandemi covid-19, langkah pemerintah dalam menangani kasus ini banyak 

menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat. Penetapan kebijakan darurat sipil oleh 

pemerintah yang dinilai masyarakat akan banyak menimbulkan potensi pelanggaran HAM, kini 

telah direvisi dengan disusulnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebelum jauh 

membicarakan hal itu, mari kita bahas awal mula ketegangan ini terjadi. Kondisi atau dialektika 

tentang kedaruratan ini dimulai sejak 10 maret yang lalu, ketika organisasi kesehatan dunia 

WHO, meminta Indonesia mengumumkan status darurat dan permintaan itu disampaikan tidak 

lama setelah WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global. Dalam pernyataan itu juga 

WHO menegaskan, bahwa istilah pandemi itu tidak mudah untuk di gunakan, bukan sebuah 

istilah yang ringan untuk di gunakan di dalam sebuah penetapan keadaan, dan itu artinya ada 

kedaruratan yang sangat serius, dan indonesia di nilai sebagai negara dengan populasi yang 

besar tetapi fasilitas kesehatan yang tidak merata disetiap wilayah, karena itu dengan status 

darurat, negara di harapkan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa virus ini bisa 

di kendalikan, misalnya melakukan uji laboratorium pada seluruh orang terindikasi terinfeksi 

dari covid-19 tersebut. 

Dari wacana itu berbagai kalangan kemudian memperdebatkan, apakah status 

kedaruratan itu artinya adalah lockdown atau apakah itu status darurat yang lain, jadi itu 

merupakan satu tafsir saja dari sebagian pandangan yang mengatakan bahwa kedaruratan yang 
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dimaksud WHO, bisa jadi sebuah kedaruratan atau kondisi kebijakan untuk mengunci 

kebebasan, termasuk mengunci pintu sebuah negara melalui sebuah karantina wilayah. 

Terutama ketika wabah penyakit yang ada itu secara signifikan mengancam kelangsungan 

hidup dari sebuah bangsa atau keselamatan masyarakat. 

Kubu yang menyetujui arti kedaruratan itu dalam bentuk lockdown, menafsirkan betapa 

penting untuk mengendalikan persebaran virus ini ke wilayah yang lebih luas, mereka 

membayangkan kalau Jakarta di karantina wilayahnya misalnya, maka persebaran itu tidak 

mungkin bisa meluas ke luar daerah yang lain, salah satu pendukung pandangan ini datang dari 

kader Muhammadiyah, Ari Hermawan. Diakui atau tidak memang banyak hal yang masuk akal 

dari argumen tersebut. 

Kemudian kubu yang kedua, berargumen bahwa kebijakan lockdown ini atau kebijakan 

kedaruratan dalam bentuk karantina wilayah, itu bisa menimbulkan dampak sosial ekonomi 

yang kompleks, mulai dari kepanikan kolektif, sampai dengan ketidakjelasan nasib para pekerja 

berpendapatan rendah, atau mereka pekerja di sektro informal yang hanya mengandalkan target 

harian atau satuan hasil harian yang tidak mungkin di tinggalkan. Presiden Joko Widodo 

sebenarnya juga orang yang menolak lockdown, bahkan seolah mengabaikan himbauan dari 

WHO, tetapi justru hal ini dibarengi dengan alasan yang tidak tersistematis, di dalam hak asasi 

manusia misalnya, bagaimana dampak covid pada para pekerja di sektro informal dan 

seterusnya. 

MAJU MUNDURNYA KEBIJAKAN PEMERINTAH 

Mengapa persoalan diatas itu dapat terjadi ? karena sejak awal yang disampaikan oleh 

presiden adalah himbauan untuk memperbesar pasar wisatawan, bahkan dengan 

mengglontorkan uang miliyaran untuk para buzer melakukan semacam kampanye untuk 

membuka ketertarikan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Indonesia, dan itu menimbulkan 

banyak poster digital yang menyindir di tengah gerbong-gerbong negara lain itu di tutup, tetapi 

justru presiden malah membuka atas nama promosi industri pariwisata. Tampaknya di situ 

prioritas presiden untuk menolak kedaruratan bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang 

di dasarkan atas aspek kesehatan, tetapi lebih karena pengutamaan bidang ekonomi dan ini juga 

yang di kritik oleh banyak pihak termasuk oleh jakarta pos. 

Seharusnya pemerintah segera sadar untuk berubah, tapi ternyata tidak juga karena 

menteri-menterinya juga memberikan argumen-argumen yang cenderung meremehkan, bahkan 

ada menteri yang mengatakan Indonesia kebal corona karena sering makan nasi kucing, 
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ada menteri dalam negri misalnya mengatakan, perbanyaklah makan toge karena itu akan 

membuat kita kebal dari corona, pernyataan dari menteri kesehatan malah tidak perlu 

menggunakan masker, karena itu tidak penting kecuali untuk orang yang sakit, dan sekarang 

menterinya malah memakai masker, perbanyaklah berdoa misalnya. Kemudian ada tweet dari 

wakil presiden yang kebetulan orang NU yang mengatakan bahwa, indonesia kebal corona 

karena sering do’a qunut, dalam hal ini seolah-olah qunut adalah jawaban, beberapa aktivis 

muhammadiyah yang cukup kritis mengatakan bahwa, untuk menjawab keadaan sekarang 

bukan dengan qunut, kita perlu rumah sakit dan muhammadiyah memberi jawaban atas 

problem kesehatan kita hari ini. 

Sejak awal prioritas pemerintah tidak pada keselamatan hidup dari masyarakat, 

keselamatan jiwa dari masyarakat, atau kesehatan masyarakat, tetapi lebih pada stabilitas 

ekonomi investasi dan seterusnya, dalam hal ini bukan hanya presiden yang kita persoalkan, 

tetapi juga hampir seluruh partai politik di DPR, kalau dilihat agenda sidang paripurna kemarin 

misalnya, anggota-anggota dewan tidak ada yang memprioritaskan masalah covid-19, bahkan 

dalam sidang itu juga di bacakan surat presiden untuk kelanjutan pembahasan rancangan 

undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibuslaw, hingga pembahasan untuk meng- 

agendakan kembali rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP. 

Masih segar ingatan kita tentang protes yang sangat serius dari para mahasiswa di bulan 

september tahun lalu, tentang rancangan undang-undnag yang ngawur, salah satunya adalah 

RKUHP tersebut. Protes yang dilakukan tidak main-main, bahkan hingga menimbulkan 

jatuhnya korban termasuk juga aktivis muhammadiyah yang meninggal dunia. Dalam sidang 

paripurna tersebut, justru rancangan undang-undang itu di prioritaskan kembali, ini 

menunjukkan ketidakpekaan dari pemegang politik anggaran di dalam negara, ketika 

masyarakatnya justru bukan hanya tidak punya waktu untuk memberikan semacam 

partisipasinya didalam membahas RUU tersebut, tetapi juga secara sosial hampir tidak 

mungkin memberikan pendapat atau memikirkan misalnya undang-undang omnibus yang 

begitu kompleks ditengah kebutuhan harian mereka pada dampak covid ini. 

Sebagian besar pekerja sektro informal, sekarang sedang kehilangan pekerjaan atau 

setidak-tidaknya terancam untuk kehilangan pekerjaan, ini yang akhirnya menunjukkan bahwa 

memang kebijakan pemerintahan presiden Jokowi, para menteri, dan partai politik yang ada, 

sama sekali tidak memprioritaskan kehidupan masyarakat, ini yang akhirnya di tegur beberapa 

waktu lalu oleh satu pernyataan bersama dalam forum risalah jakarta oleh para tokoh agama, 
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tokoh lintas iman, agamawan, dan juga budyaawan yang mengirim surat kepada presiden untuk 

pentingnya memprioritaskan keslamatan hidup masyarakat. 

BURUKNYA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN 

Cara lain dari presiden dan pemerintah merespon ini adalah, dengan menyerahkan 

kepada masing-masing pemerintahan daerah untuk memantau kondisi dan berkonsultasi 

dengan para medis misalnya, atau dengan jajaran pemerintah khususnya kementrian kesehatan, 

akibatnya adalah muncul sikap pemerintah daerah yang berbeda-beda, gubernur jakarta 

menyatakan menutup tempat wisata dan sekolah, mengubah peraturan lalu lintas, atau melarang 

acara pertemuan publik meskipun dalam praktiknya tidak terlalu efektif. Lalu gubernur jawa 

tengah bahkan sempat memperbolehkan sebuah kapal berisi ribuan turis untuk singgah di kota 

semarang, gubernur jawa barat membatalkan ujian nasional berbasis komputer setelah 

warganya meninggal dunia karena covid-19, gubernur sumatera utara dengan percaya diri 

mengatakan tidak akan menutup sekolah karena meyakini daerahnya belum parah, di ujung 

timur gubernur papua menegaskan pemberlakuan lockdown, pemberlakuan lockdown itu 

kemudian mengalami penolakan dari jakarta dari mendagri bahkan dari istana yang akibatnya 

memperlihatkan bahwa tidak ada koherensi sikap, padahal dalam perspektif hukum 

internasional tentang HAM, itu dibtuhkan kebijakan nasional yang koheren dalam mengatasi 

kedaruratan nasional dalam arti kedarurtan kesehatan. 

Nasihat yang telah diberikan oleh otoritas kesehatan global yaitu WHO, yang sudah 

menunjukkan bahwa dampak covid-19 ini sangat serius, bukan hanya kepada orang per orang 

tetapi juga kepada sistem kesehatan semua negara, misalkan kita terinfeksi dan perlu lari ke 

rumah sakit secara bersamaan seperti yang terjadi di negara yang paling terkena dampak, pasti 

tidak akan mungkin bisa di tangani oleh rumah sakit yang jumlahnya sangat terbatas, jika saja 

pemerintah mendasarkan diri pada hukum internasional tentang HAM, maka sebenarnya 

hukum internasional membolehkan negara untuk memberlakukan pembatasan yang dibenarkan 

dalam kedaruratan. Misalnyan atas nama kedaruratan kesehatan publik, maka mobilitas 

masyarakata itu di batasi, atas nama penyakit menular yang serius dengan mobilitas tinggi atau 

dengan resiko ekspansi lanjutan yang sangat tinggi sehingga mengancam kehidupan bangsa, 

maka negara melakukan atau memberlakukan segala tindakan pembatasan yang terpaksa 

dilakukan, tetapi negara terlebih dahulu harus mendeklarasikannya secara publik, dan 

menyampaikannya kepada badan internasional seperti PBB atau seperti WHO, menjelaskan 

urgensi situasi durasinya berapa lama, apakah bersifat sementara atau seterusnya, cakupan 

geografisnya dimana saja, sampai dengan ruang lingkup material dan segala tindakan 
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pembatasan yang terpaksa dilakukan. Dan itu harus ada tinjauan berkala sebelum 

perpanjangan, jika perlu perpanjangan maka harus mempersempit kemungkinan terjadinya 

pelanggaran HAM, misalnya hak para pekerja. 

Mencegah persebaran dengan kedaruratan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan 

karantina, kalau dalam undang-undang karantina kesehatan kewilayahan, itu juga bisa 

pembatasan larangan perjalanan, hak untuk berperjalanan itu HAM, tetapi bukan hak yang 

bersifat absolut sehingga ia bisa di batasi untuk menyelamatkan kelangsungan hidup sebuah 

bangsa, atau membatasi informasi, tentu saja harus lebih rasional, alih-alih membuka akses 

informasi di awal-awal, pemerintah justru membuka identitas pasien yang pertama kali 

terinfeksi corona, itu justru melanggar privasi, jadi harus jelas mana informasi yang secara utuh 

wajib disampaikan kepada publik, misalnya tentang wilayah atau tempat dimana seseorang 

yang terkena covid itu pernah berada, atau dengan siapa saja ia pernah berinteraksi dan 

seterusnya, sampai dengan pembatasan pada transparansi berita yang mungkin di pandang tidak 

benar, pemeriksaan pencegahan orang, barang dan layanan hingga pendeklarasian penuh dari 

kedaruratan disebuah negara. Hal lain yang juga penting dari pendeklarasian kedaruratan itu 

adalah, negara harus memastikan pasokan makanan, kebutuhan dasar yang esensial, kebersihan 

dan perawatan kesehatan seluruh masyarakat selama dalam karantina itu, termasuk juga tidak 

membiarkan dampak buruk dari covid-19 ini melebar pada pekerjaan mereka, mematikan 

perusahaan-perusahaan tidak memphk mereka, memastikan perusahaan- perusahaan 

memperbolehkan para pekerja untuk bekerja dari rumah, dan tetap mendapatkan upah. 

POTENSI PELANGGARAN HAM 

Para pekerja dalam hal ini memang akan mengalami satu kesusahan yang luar biasa, 

misalnya melihat hasil observasi amnesty internasional bersama pusat studi dan advokasi 

ketenaga kerjaan yang menemukan bahwa, semua lapisan pekerja itu menghadapi resiko 

kehilangan pekerjaan dan pendapatan, resiko itu juga termasuk pemotongan upah, penolakan 

hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga hubungan kerja diputuskan, dan ini dialami oleh 

pekerja industri rumahan, usaha mikro dan menengah, pekerja harian lepas, dan pekerja 

berpenghasilan renda lainnya, dari sektor tekstil, garmen, manufaktur, otomotif, elektronik, 

ritel, sampai dengan perkebunan sawit. Dilema-dilema itulah yang kemudian memperparah 

keadaan, misalnya pekerja padat karya di industri tekstil tidak bisa berproduksi tanpa peralatan 

di pabrik, tetapi jika mereka tidak ke pabrik mereka juga terancam potongan upah karena di 

anggap mangkir, pekerja-pekerja dalam kategori ini juga tidak diberikan hak cuti, di sektro lain 
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pekerja alih daya, pemagang atau pekerja harian lepas yang dibayar sesuai target satuan hasil 

atau kedatangan itu juga terkena dampak. Observasi amnesty internasional di Jawa Barat 

misalnya, menemukan belum adanya perusahaa garmen, tekstil, atau alas kaki yang 

menerapkan kebijakan meliburkan pekerja dengan kepastian upah yang dibayar penuh, dan hal 

ini di alami oleh pekerja perkebunan kelapa sawit yang juga masih bekerja seperti biasa sampai 

sekarang. Mereka kebanyakan yang bekerja di perkebunan itu, tidak mungkin tidak pergi 

kekebun untuk bekerja, tidak mungkin memenuhi target harian yang harus dipenuhi untuk tetap 

mendapat upah bulanan, jadi situasi-situasi para pekerja yang demikian itu menunjukkan 

bahwa kebijakan jarak sosial distancing atau Work From Home, tidak bisa berlaku disemua 

sektor. 

Inilah dilema hak asai manusia didalam status atas kedarurtan pro dan kontra lockdown. 

Ada semacam keperluan bagi negara untuk mengambil tindakan tegas, tetapi para pekerja salah 

satu contoh saja akan di hadapkan pada situasi yang dilematis menanggapi himbauan 

pemerintah baik pusat maupun daerah. Sekarang saja mereka sudah di bayang-bayangi oleh 

rasa takut terinfeksi wabah kalau terus bekerja, hilangnya pendapatan kalau tidak pergi ke 

tempat kerja, sampai dengan dirumahkan tanpa dibayar dan diberhentikan, ini belum termasuk 

sektor informal para pekerja rumah tangga yang belum lama ini akhirnya kembali ke kampung, 

dan menimbulkan suatu spekulasi bahwa terjadi persebaran atau perluasan persebaran virus di 

berbagai wilayah, dan tidak terlihat tidak terdeteksi bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak 

memadainya alat-alat tes yang dibutuhkan. 

Kemudian ancang-ancang terjadinya krisis ekonomi, level atas perusahaan-perusahan 

korporasi di dalam situasi saat ini, banyak perusahaan yang tidak memberikan hak atas cuti 

berbayar dan melakukan pemotongan upah tanpa didahului dialog dengan serikat pekerja, jadi 

sebenarnya kalau mau politik ekonomi yang berpihak pada masyarakat, pertama mewajibkan 

perusahaan untuk memberikan hak cuti berbayar, tidak melakukan pemotongan upah tanpa 

didahului dialog, kecuali kalau itu benar-benar tidak punya kemampuan maka negara wajib 

menggantikan katakanlah pendapatan yang hilang dari masyarakat pekerja tersebut. 

Kedua adalah banyaknya perusahaan yang belum menjamin kesehatan dan keselamatan 

para pekerja, dengan membuat kebijakan khusus dalam kondisi pandemi covid-19, ada surat 

menteri tenaga kerja yang mewajibkan perusahaan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 

dengan pencegahan pencegahan seperti perilaku hidup bersih, optimalisasi fungsi layanan 

kesehatan kerja, dan seterusnya tapi pada kenyataannya masih terdapat perusahaan di sektor 
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industri tertentu yang belum menjalankan kebijakan ini, melihat laporan yang diterima oleh 

amnesty internasional, pencegahan oleh perusahaan tersebut tidak diimplementasikan 

sepenuhnya, khususnya para pekerja di industri manufaktur atau perkebunan kelapa sawit yang 

belum dilaksanakan secara maksimal, termasuk social distancing, penerapan perlindungan K3 

yang belum maksimal. 

Para pengusaha dalam ekonomi yang melambat, bahkan di ambang kebangkrutan, 

dalam situasi seperti ini perusahan memang tidak akan diuntungkan bahkan sebagian mereka 

mengklaim mengalami kerugian itu bisa jadi benar, tetapi kalau kita lihat ketimpangan ekonomi 

di Indonesia, semestinya negara lebih memprioritaskan pembelaan pada kaum marjinal, bukan 

pada mereka yang ada dalam korporasi sebagaimana ini dilakukan pemerintah melalui undang-

undang omnibus. Kenapa demikiran ? karena mereka inilah yang kelangsungan hidupnya justru 

tengah dipertaruhkan, mungkin perusahaan tidak akan lebih untung atau mungkin rugi, akan 

tetapi hampir tidak mungkin misalnya mereka tenggelam di dalam garis kemiskinan, sementara 

masyarakat yang ada di dalam garis kemiskinan atau yang timbul dan tenggelam di garis 

kemiskinan membutuhkan pertolongan yang besar, seharusnya ada semacam apa yang 

namanya banting setir negara, bukan melakukan relaksasi pajak, melainkan justru bantuan 

bantuan konkrit kepada masyarakat para pekerja sektor formal informal sampai ke masyarakat 

miskin yang terkena dampak dari covid-19. 

Dalam kondisi seperti ini, kita harus bisa memastikan, bahwa negara melindungi 

masyarakat yang paling rentan, yang paling terkena dampak dari covid-19 ini, misalnya 

memastikan setiap pekerja mempunyai akses jaminan sosial, perawatan kesehatan, termasuk 

mereka yang tidak bekerja karena wabah, Dan langkah-langkah ini juga penting untuk 

membantu mereka tetap berpegang pada langkah-langkah kesehatan masyarakat yang 

dilakukan oleh negara. Kedua adalah memastikan bahwa setiap pekerja yang terkena dampak 

covid-19 ini, benar-benar memiliki kartu pra-kerja yang dijanjikan bulan april, termasuk 

mendapatkan bantuan dengan skema yang jelas, dengan akses yang mudah, dan juga 

mengakomodasi semua pihak, dan itu harus dimulai dengan pembenahan atau pemutakhiran 

basis data terpadu penduduk yang berhak menerima program bantuan. 
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Covid-19 dan Ketahanan Pangan 

Indonesia 
 

“Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan 

sandang, pangan di tanah air yang kaya ini, 

maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita 

sendiri yang maha tolol”. 

(Ir. Soekarno) 
 

SEPENGGAL CERITA 

Ibu Watiah merupakan salah satu wargak kota Depok, mempunyai lima orang anak 

remaja yang sedang berada dalam masa tumbuh kembang, dimana asupan nutrisi sangat 

dibutuhkan. Ia bekerja di salah satu jasa layanan online khususnya untuk bersih-bersih rumah. 

Bu Watiah sudah sekitar 3 bulan menjadi tulang punggung keluarga, karena suaminya dalam 

masa itu di rumahkan dari pekerjaanya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hanya 

mengandalkan pekerjaan dari jasa online tersebut. Ibu Watiah sudah terbiasa dengan 

pekerjaanya, dan bahkan bisa di bilang untuk mencukupi kebutuhan dasar sudah cukup. Tetapi 

dari awal maret, setelah ada pengumuman secara resmi dari pemerintah bahwa ada pasien dari 

Depok yang positif corona, bu Watiah sudah mengalami dampaknya sejak minggu pertama, 

dimana orderannya mulai berkurang tetapi tidak cukup signifikan. 

Pada minggu kedua, orderannya mulai berkurang cukup signifikan apalagi minggu 

ketiga dan juga minggu-minggu berikutnya. Dampak dari menurunnya orderan itu, memaksa 

keluarga bu Watiah harus merubah pola makannya, yang awalnya makan sehari tiga kali 

dengan nasi, dia harus makan dua kali dengan nasi. Lalu berubah lagi besoknya, keadaan 

semakin parah tabungan mulai menipis, uang yang dimiliki hanya mampu untuk membeli 

sekali makan nasi dan sekali makan singkong. Singkong dibeli di pasar, karena bu Watiah 

berada di kota, pekarangannya tidak memungkinkan untuk ditanami singkong. Keadaan 
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semakin parah lagi, untuk menemani nasinya, hanya cukup dengan lauk garam, memang hal 

ini seperti di sinetron tetapi ini cerita nyata. 

Dalam hal ini, bukan berarti di kios tidak ada beras, tidak ada sayuran. Bahkan beberapa 

komoditas mengalami penurunan harga, seperti ayam broiler yang harganya mulai menurun. 

Dampak yang dirasakan tidak cukup sampai di situ, secara kuantitas dan kualitas apa yang 

dikonsumsi juga menurun, yang sebelumnya bisa mengkonsumsi protein dari telur, tetapi 

selama terjadi pandemik itu, sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi telur, dan kondisi itu terjadi. 

Meski cerita bu Watiah ini hanya satu orang, apakah kita bisa menjamin tidak ada Watiah- 

Watiah yang lain ? Setelah sekian hari, kemudian ada tetangga yang yang cukup sensitif, 

artinya datang ke rumah dan bu Watiah bercerita, sebelumnya ibu Watiah enggan bercerita. 

Kemudian pasca itu, dalam satu RT di kelurahan Tirtajaya Depok, memusyawarahkan 

bagaimana warga satu RT ini bergotong royong untuk membantu meringankan beban Bu 

watiah, dan mungkin Watiah-Watiah yang lain. Akhirnya muncul gerakan yang sangat mulia, 

mereka bermufakat bahwasanya di RT bisa memproduksi masker dan ibu Watiah dilibatkan 

dalam proses produksi itu, dan mendapatkan imbalan yang bisa digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari. 

Cerita lain datang dari Surakarta, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Ibu Anis, beliau 

setiap harinya bekerja di suatu rumah makan kecil di sekitaran pasar klewer, peran bu Anis 

dalam rumah makan itu adalah mengantarkan pesanan makanan makan siang, dimana para 

pelanggannya datang dari orang-orang yang jaga di toko-toko di pasar klewer tersebut. 

Kemudian keadaan berubah, berawal dari adanya himbauan hingga sampai ke instruksi 

bahwasanya pasar harus di tutup, supermarket harus di tutup, semakin hari yang buka toko di 

pasar klewer semakin sedikit. Keadaan semakin mengkhawatirkan, ketika pemilik rumah 

makan tempat bu Anis bekerja, memint untuk sementara bu Anis berhenti bekerja dulu, karena 

memang situasi untuk berjualan makanan sedang tidak baik 

Hal ini persis dengan bu Watiah, dia akan menerima uang ketika dia kerja, ketika 

diberhentikan tentunya dia tidak membawa uang untuk dibawa pulang, lain halnya dengan bu 

Watiah, bu Anis punya cerita yang berbeda karena beliau orang yang cukup terbuka, beliau 

harus memenuhi kebutuhan dasarnya, bu Anis bercerita ke temannya dan kemudian di beri 

pinjam untuk paling tidak membeli makanan. Tetapi ketika bu Anis berangkat ke toko, ke 

warung bahkan ke pasar, beras mengalami kenaikan harga, yang awalnya 10.000 menjadi 

11.000  meski  hanya  1.000,  tetapi  bawang  putih,  bawang  merah,  kemudian sayur-sayura, 
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kemudian bahan pangan yang lain termasuk lauk pauk harganya naik berkali lipat. Tidak hanya 

harganya yang naik berkali lipat, tapi juga stoknya menipis sehingga beliau harus berebut 

dengan tetangganya, dengan kawan-kawannya, untuk mendapatkan teman Makan nasinya itu. 

SITUASI PANGAN DI TENGAH COVID-19 

Dari dua cerita tersebut, kita bisa melihat bahwasanya situasi pangan di perkotaan hari 

ini mengalami perubahan, dimana perubahannya cenderung kepada hal yang tidak baik 

tentunya. Pertama adalah akses keterjangkauan pangan, dan perubahan perilaku untuk 

konsumsi pangan yang mengarah ke penurunan kualitas, kemampuan mengakses seperti yang 

terjadi di Depok atau keterjangkauan dalam mengakses pangan itu jg mengalami penurunan. 

Ada tiga dimensi penting dalam ketahanan pangan, yang pertama bahwa seorang atau 

masyarakat, bisa memenuhi hak pangannya ketika memang itu tersedia sehingga bisa di akses, 

yang keuda tidak hanya cukup tersedia, tetapi juga seseorang itu harus bisa membelinya harus 

bisa menjangkaunya, kemudian yang ketiga tentu saja memiliki kualitas yang baik. Hal ini 

selarasa dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, yang memiliki 3 pilar, satu soal 

ketersediaan, kedua keterjangkauan bisikan ekonomi dan ketiga stabilitas pasokan harga. 

Melihat dari cerita diatas, situasi pangan mengalami penurunan yang mengarah pada 

hal-hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Kondisi itu sebenarnya kita juga diingatkan 

kembali kepada hasil kovenan ekosob, bahwasanya hak atas pangan itu adalah hak asasi 

manusia, bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya, dua cerita diatas dapat kita menangkap 

bahwa negara tidak hadir di situ, bahkan yang yang turun tangan adalah tetangganya orang 

terdekatnya, jika boleh dikatakan mengabaikan maka sama saja negara melakukan pelanggaran 

hak asasi manusia kepada masyarakatnya sendiri. Hal ini sungguh ironis, jika dilihat dari negara 

yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi atas pangan setiap warga negara di 

level individu, ini mengingatkan kita bahwasanya hak atas pangan adalah bagian dari hak asasi 

manusia. 

Sebenarnya besar volume atau kapasitas konsumsi kita ? kita lihat dengan kacamata 

ilustrasi untuk memudahkan perhitungan, jika yang kita konsumsi adalah beras kalori, maka 

kebutuhan per minggunya adalah 1,55 kg/minggu, kemudian pertahunnya perkapita adalah 

83,7 kg, lalu akumulasi nasional pertama ada 22,6 jt ton, sungguh merupakan konsumsi yang 

sangat besar. Hal ini tak lepas dari atau impak dari revolusi hijau 30 tahun lalu, bagaimana kita 

diarahkan untuk mengkonsumsi beras dan pada hari ini kita sebagian besar berbondong- 

bondong untuk mengkonsumsi beras. Dari cerita bu Watiah, sebenarnya tidak ada salahnya 
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ketika bu Watiah mengkonsumsi singkong, dalam konteks penganekaragaman pangan itu 

bagus, tetapi kalau kita melihat bahwasanya dia melakukan perubahan perilaku mengkonsumsi 

itu karena keterbatasan dayanya untuk mengakses pangan, itu akan berbeda cerita. Ceritanya 

bukan karena untuk melakukan penganekaragaman, tapi karena kemampuannya yang tidak 

cukup. 

PROBLEM PANGAN INDONESIA VS COVID-19 

Bagaimana kebutuhan pangan kita ketika masa wabah ? 

 
Jika dalam satu minggu akumulasi nasional kebutuhan beras nya adalah 408 ribu ton, 

kalau kira-kira pandemik ini sampai akhir Mei, berarti dari Maret sampai Mei kira-kira 12 

minggu, maka kebutuhan nasional kita adalah 5 sekian juta ton, jumlah yang sangat besar. 

Setengah dari kebutuhan itu berada di jawa dengan angka 2,8 jt ton, selebihnya tersebar dari 

Sumatera Kalimantan Sulawesi sampai ke papua. 

Kemudian sebenarnya berapa cadangan beras kita ? 

 
Pada tanggal 13 Maret lalu menteri BUMN menyampaikan, bahwasannya stok pangan 

kita aman di angka 1,6 jt ton, padahal menurut perhitungan sederhana di atas, kebutuhan pangan 

di pulau Jawa saja 2,8 juta. Dari sini kita sudah bisa menghitung, sebenarnya terjadi krisi defisit 

ketika pandemi ini, defisitnya adalah 3,4 dari mana kemudian negara memenuhinya ini ?. Dalam 

kondisi ini, bisa jadi pemerintah berpikiran bahwasnya defisit itu bisa dipenuhi dari impor. 

Tetapi yang perlu di garis bawahi adalah, saat ini terjadi kondisi pandemik yang luar biasa, 

situasi luar biasa yang bisa jadi setiap negara akan mengamankan pasokan pangannya untuk 

rakyatnya. Maka hal ini sangat berisiko ketika memang kita menggantungkan pangan hanya 

dalam konteks ketersediaan, dari manapun itu tidak menjadi soal tidak harus dari petani kita, dan 

bisa kita peroleh dari impor. 

Namun ada situasi lain, dalam kondisi stok pangan defisit, syukurnya kita kita sedang 

berbarengan dengan adanya panen raya di beberapa wilayah, seperti di Lampung kemudian di 

Jawa Barat, Pantura, lalu di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa 

Tenggara Barat. Panen raya ini sudah mulai sejak Februari, dan diperkirakan sampai bulan 

akhir april mereka masih secara bertahap memanen padinya. 

Kemudian kita juga bisa melihat, kira-kira bagaimana perubahan perilaku orang yang 

dengan konsisten menyediakan pangan, termasuk nasi yang baru saja kita makan di piring. Kita 

lihat menggunakan indikator yang paling mudah, kita lihat harganya dari data yang di peroleh 
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KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) dari beberapa penggilingan padi yang ada 

di Jawa Barat Jawa, Tengah dan Jawa Timur. Pada awal panen bulan Februari itu harganya 

sekitar Rp5.100 sampai rp5.500 perkilo GKP (Gabah Kering Panen), di level petani ada 

beberapa angka penjualan sampai 6000, di daerah Banten kitaambil rata-ratanya 5.100 sampai 

rp5.500, dan ketika masuk di bulan maret dan sampai hari ini menurun sangat luar biasa, di 

Jawa Tengah sampai turun di angka 3900 sedangkan Jawa Timur juga ada yang 3900, tetapi 

ada beberapa wilayah yang ternyata bisa bertahan di angka 4200. 

RELASI ANTARA KOTA DAN DESA DALAM SEKTOR PANGAN 

Dari analisis singkat tersebut, yang tentu saja bisa salah, kita melihat bahwa kejadian 

pandemik ini juga tidak hanya mengancam kelaparan di perkotaan, akan tetapi juga 

mengancam kawan-kawan yang ada di sektor pangan di desa-desa. Menariknya, pada beberapa 

waktu lalu di bulan maret pemerintah melalui permendag undang-undang nomor 24 

memutuskan bahwasanya ada peningkatan HPP (harga pembelian pemerintah) yang sebelum 

ini mengalami kenaikan sekitar 10%, dimana sebelumnya HPP pemerintah ke petani yang 

awalnya 3700 menjadi 4200 ini merupakan salah satu kabar bagus. Kenaikan HPP tesebut, 

ternyata bukan satu-satunya untuk mengamankan petani mendapatkan harga yang layak, yang 

diperoleh dari hasil panennya, oleh faktor-faktor eksternal lainnya seperti kondisi pandemik ini 

HPP tidak bisa ngomong juga, bulog tidak bisa berperan banyak juga, karena kalau kita cek di 

daerah-daerah sebenarnya kapasitas nasional untuk gudang bulog, yang di guakan untuk 

cadangan pangan tahun lalu sekita 2,9 jt, kalau total tadi stoknya sekitar 1,6 berart hampir 

separohnya yang kosong. Di beberapa wilayah memang gudang itu kosong, yang seharusnya 

mereka bisa melakukan penyerapan sehingga tidak terjadi gejolak harga di petani, sehingga 

petani paling tidak masih mendapatkan harga yang di titik HPP 4.200 tersebut dan cerita harga 

yang 3.900 di jawa tengah tidak terjadi, tetapi realitanya tidak demikian. Faktornya tidak hanya 

sekedar gudang yang kosong, tapi kemampuan bulog untuk berbelanja juga terbatas. 

Mengapa ini terjadi, sesungguhnya apa yang terjadi di desa tidak terlepas dari situasi 

yang ada di kota, karena memang desa dan kota terhubung melalui relasi yang sangat kuat 

diantara keduanya. Misalnya dapat dilihat dari persediaan beras di pasar, yang minggu ini 

cukup tertata, karena permintaan dari masyarakat kota yang sudah mulai menurun, dan 

ditambah dengan adanya batasan melakukan belanja. Hal ini menyebabkan beberapa toko beras 

yang ada di pasar induk atau pasar sentra beras, ada yang buka ada yang tutup. Seperti yang 

terjadi di pasar induk Cipinang yang ada di Jakarta, mereka tutup padahal setiap toko 

mempunyai hubungan distribusi beras dengan para penggilingan padi yang ada di desa, yang 
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ada di daerah-daerah. Penggilingan padi yang ada di desa-desa, ketika memang distribusi beras 

itu terhambat maka proses penggilingan padi juga sangat terbatas, ketika proses penggilingan 

padi ini terbatas maka stok di gudan juga stagnan. 

Sehingga bulog juga tidak bisa belanja ke petani-petani, dimana hari ini mereka sedang 

ada panen raya. Ketika tidak bisa belanja, akhirnya padi para petani mau tidak mau akan terjadi 

asal terjual, tidak lagi membuat patokan harga, masih syukur kalo itu bisa dibeli dengan harga 

3.900. Hal ini terjadi sebab beberapa padi kalau dibiarkan terlalu lama akan semakin 

menguning, dan bobotnya akan semakin turun. Maka petani mau tidak mau di hadapkan pada 

pilihan tersebut. Relasi inilah yang sebenarnya harus dicermati oleh pemegang kebijakan. 

KETIDAKSIAPAN SEKTOR PANGAN MEGHADAPI COVID-19 

Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa negara tidak siap dengan kondisi seperti ini ? 

apa karena memang tidak di siapkan ? atau karena memang negara lalai ? atau karena sedikit 

beban sudah 30 tahun gagal dalam mengelolah pangan kita, hingga selalu saja terjebak dalam 

konsep impor, kalau kita amati setiap bulan Februari sampai Maret, harga panen raya selalu 

turun tetapi tidak menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Sebab yang di urusi 

pemerintahan, terkongkong pada persediaan pangan saja, tidak pernah melihat dimensi yang 

lainnya bagaimana para produsennya, dan di setiap rantainya, lalu petani sebagai penyedia 

pangan tidak mendapatkan dukungan yang sebenar-benarnya dibutuhkan oleh mereka. 

Alih-alih memperhatikan dimensi lain, program-program kebijakan dan program 

Kementerian Pertanian di akhir-akhir ini adalah mekanisasi pajale, di mana lebih mengarahkan 

kita pada monokultur, dan bahkan membuat lahan pertanian capek karena ada konsekuensinya. 

Kemudian ada kebijakan perluasan penanaman, penanaman ini tidak bisa dilihat sawah kita 

harus diperluas tetapi intensitas budidayanya di pererat yang awalnya dua kali menjadi 3 kali 

sehingga diakumulasikan dalam satu tahun luasan penanaman itu bertambah. Lalu juga 

sebenarnya di periode awal Jokowi, di awal-awal semangatnya sangat menarik karena 

kedaulatan pangan menjadi menjadi salah satu cita-cita dalam salah satu poin nawacita nya. 

Tetapi ternyata di periode kedua, konteks kedaulatan pangan tidak berbunyi justru kita 

mengarah ke omnibuslaw, dimana kran impor dibuka tanpa memandang masa panen petani dan 

hal ini sangat mengancam nasib petani. 

Hasil temuan KRKP pada tahun 2017, di audit sosial yang dilakukan di lima wilayah 

ada fenomena diman tanah menjadi padat, kemudian biota tanah juga populasinya mengalami 

penurunan persatuan sampel. Ini menunjukkan bahwa pemerintah adalam mengurus pangan, 
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sudah berapa puluh tahun ini malah merusak agro ekosistem kita, tidak ada suatu kebijakan 

yang bisa mendorong paling tidak menjaga kualitas sawah tetap produktif. Sumber-sumber 

produktif salah satunya tanah, yang lainnya seperti air dimasukkan dalam kategori ini juga 

mengalami degradasi, kemudian petani tidak mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan 

akses sumber produktif saat ini. Kita sering mendengar di media-media, bahwa petani kita itu 

tidak merasa aman juga dalam mengelola sawahnya dalam mengelola kebunnya, seperti 

misalnya mereka yang berada di pinggir hutan di luar Jawa yang berbatasan dengan 

perusahaan-perusahaan efektif seperti tambang, mereka dibayang-bayangi dengan tanah 

mereka dicaplok oleh oleh pemilik modal besar, dan negara tidak hadir disini. 

Jika kemarin sudah banyak di publikasikan sertifikasi tanah itu merupakan lain cerita, 

karena tidak ada perubaha signifikan terhadap tata keloka sumber daya. Kemudian semua 

sektor pertanian didorong ke komoditas, padahal sebenarnya pertanian Nusantara ini lebih 

mengarah ke agriculture budaya bertani, karena memang sebenarnya yang dia lakukan itu 

adalah menumbuhkan benih menjadi tanaman, yang melibatkan anggota keluarganya yang 

bukan buruh, kemudian hasilnya dikonsumsi sendiri selebihnya disimpan untuk produksi 

kembali di musim yang akan datang. Praktek-praktek pertanian Nusantara saat ini nyaris 

hilang, apalagi di Jawa semua orang yang menanam contohnya padi itu orientasinya adalah 

dijual lari ke pasar, hasil yang dia peroleh di belikan beras lagi di pasar yang tak jarang 

kualitasnya ini lebih jelek. Apa yang dia lakukan tidak menjamin kualitas pangannya, negara 

secara terang-terangan mendorong petani-petani kita menjadi petani komoditas, yang tercebak 

di pasar. Sehingga ruang daulat petani itu sangat terbatas, apalagi semua pertanian perkebunan 

yang didorong ke komoditas. 

Kemudian yang selanjutnya adalah petani tidak mendapatkan perlindungan dari harga 

panen, di awal kita sudah bisa melihat bahwa ketika masa panen, sama saja menali lehernya 

dan talinya diberikan ke tengkulak, disuruh memgang pasar yang ada di Jakarta. Secara 

individu mereka tidak berdaulat atas harga panennya, kemudian pertanian pangan kita 

diarahkan pada prinsip kesamaan, dimana semua orang harus menananm sawit, semua orang 

di Jawa, di sulawesi selatan, harus menanam padi varietas A misalnya, padahal ini sangat rentan 

terhadap serangan penyakit kalau kita membuka kembali bagaimana pertanian berkelanjutan. 

PERBAIKAN SEKTOR PANGAN INDONESIA 

Lalu dalam situasi seperti ini yang harus diperhatikan, paling tidak boleh lah ini disebut 

sebagai pemadam kebakaran, karena memang tidak siap, jadi mau tidak mau api yang sudah 
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muncul harus dipadamkan. Paling tidak persediaan pangan bagi masyarakat kususunya mereka 

yang tidak punya defisit pangan, harus di sediakan. Lalu juga kemampuan masyarakat dalam 

pangan tidak hanya pangan itu tersedia, seperti yang awal tadi dijelaskan tapi juga kemampuan 

masyarakat kita dalam menjangkau pangan itu sendiri. Kemudian supaya cerita yang dialami 

oleh bu Watiah itu terjadi pada ibu-ibu yang lain, dibelahan kota-kota yang ada di indonesia, 

maka kualitas pangan dan pengendalian harga pangan ini menjadi hal yang sangat wajib 

dilakukan oleh pemerintah, bahwasa skema HPP tidak menjadi faktor mutlak untuk 

mengamankan penghasilan petani, tetapi juga harus ada skema-skema lainnya. Dalam konteks 

ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mencukupi, memenuhi hak atas pangan warganya. 

Juga sesungguhnya yang benar-benar perlu dilakukan adalah, pembenahan secara 

holistik secara keseluruhan, menghilangkan kesenjangan yang terjadi antar petani, kesenjangan 

yang terjadi antar sektor dalam penguasaan tanah. Lalu bagaimana mereka yang tidak punya 

sawah tidak punya lahan itu bisa mendapatkan akses yang layak sehingga mereka bisa 

memproduksi, tetapi kalau ini tidak di urusin sampai nanti persoalan itu masih akan terus 

terjadi, dan juga akan berdampak pada timbulnya konflik karena ketimpangan ini mengancam 

kedaulatan pangan kita kedepan. Setidaknya pasca covid-19 ini yang perlu di benai adalah, 

pertama penataan ulang sumber-sumber produktif pangan, kedua penganekaragaman pangan 

dan mendorong sistem pangan lokal tetap berkembang, ketiga memperbaiki agroekosistem dan 

penerapan pertanian berkelanjutan, dan keempat membangun distribusi, dan perdagangan 

pangan yang berkeadilan. 
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Omnibus Law Vs COVID 19 Tabir 

Kebusukan Penguasa 

“..Sekali lagi, Omnibuslaw syarat akan 

kepentingan para elit-elit penguasa, syarat 

akan kepentingan dari pengambil kebijakan 

itu sendiri dan jelas akan merugikan rakyat, 

TOLAK TOLAK TOLAK OMNIBUSLAW…” 

(PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta) 

Covid-19 merupakan wabah yang harus diprioritaskan penangannya, tidak perlu lagi 

dipertimbangkan tak terkecuali dengan pertimbangan omnibuslaw, sudah seharusnya 

pembahasan omnibuslaw dihentikan dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetapi pertanyaannya 

adalah, bagaimana moral dan etika para politisi kita ? apakah dibawah moral dan etika itu ada 

unsur-unsur kepekaan, unsur soal anggara, unsur soal pilihan waktu, serta unsur strategi, mari 

kita kupas lebih dalam. 

RENCANA BUSUK PEMERINTAH DI TENGAH COVID-19 

Alih-alih memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19, justru 

sejak awal lagkah penanganan pemerintah tidak jelas melaui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan. Hal itu terlihat ketika pemerintah terlalu memprioritaskan sektor ekonomi dan 

stabilitas ketimbang keberlangsungan hidup rakyatnya. Jika kita lihat latar belakang sebelum 

covid-19, sangat kelihatan keinginan pemerintah merombak seluruh tatanan hukum dengan 

undang-undang Sapu Jagat itu atau omnibus, untuk membuka investasi dan memperkuat dunia 

usaha, tetapi pada sisi yang lain itu justru tidak terlihat memberikan jaminan yang adil untuk 

upah minimum para pekerja dan seterusnya. 
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Hal itu kembali kita lihat di agenda DPR kemarin ketika membahas surat Presiden untuk 

pembahasan omnibus, dan itulah yang mencerminkan apa yang disebut sebagai kepentingan 

ekonomi, ekonomi dalam pengertian ekonomi investasi. Kita tahu bahwa beberapa pejabat 

pemerintah termasuk menteri-menteri memiliki latar belakang sebagai pengusaha pengusaha 

besar, di sektor proyek infrastruktur juga diarahkan untuk ke sana, Ini yang tampaknya lebih 

menggambarkan kepentingan ekonomi untuk iklim investasi yang kondusif, kepentingan 

korporasi sampai dengan memfasilitasi ekspansi Pemodal kapital itu. Kalau kita masih ingat 

perdebatan tentang investasi yang sering dikeluhkan oleh pemerintah akibat dari rumitnya 

regulasi dan berbagai peraturan yang terlalu banyak, sehingga harus dipangkas. Padahal di 

forum ekonomi dunia, kendala utama dari iklim investasi yang tidak kondusif adalah korupsi 

yang terdiri dari dua sektor yang seringkali menjadi catatan dari lembaga-lembaga 

internasional, termasuk transparansi internasional Indonesia atau beberapa indeks Bank Dunia 

seperti kemudahan untuk melakukan usaha atau competitiveness index, itu menunjukkan 

bahwa problem korupsi adalah kendala utama dari iklim investasi. 

Ada dua program korupsi besar di Indonesia yang pertama dalam korupsi politik yang 

melibatkan pelaku politik dan Partai Kepala Daerah atau pejabat politik pemerintah. Dan kedua 

korupsi di sektor penegakan hukum kalau memang serius memperbaiki investasi agar lebih 

kondusif maka mestinya problem korupsi ini dibenahi dengan memperkuat KPK, kita tahu yang 

dilakukan oleh negara justru bukanlah memperkuat KPK, tetapi memperlemah KPK, bahkan 

proses pemilihan KPK menghasilkan komposisi kepemimpinan yang patut dipertanyakan 

hingga hari ini, lebih suka memamerkan keahlian memasak nasi goreng, daripada mendorong 

pengendalian pemberantasan korupsi lewat penindakan. Hal inilah yang menjadi masalah, 

misalnya dari di lihat dari segi kebijakan regulasi, tentang pembangunan sumber daya industri 

yang melegalkan praktek upah murah, dengan mempekerjakan buruh atas dalih kerja magang, 

atau melegalkan praktik outsorcing dengan menempatkan calon buruh pada lembaga 

pendidikan, kompetensi dan kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan buruh dengan standar 

tertentu, termasuk juga penyesuaian upah yang misalnya bisa berakibat pada penurunan upah 

yang sangat signifikan. 

KABURNYA TUGAS NEGARA 

Pertama kita harus berangkat pada situasi kita hari ini, yang merupakan salah satu titik 

yang bisa kita pakai untuk mengkritisi kondisi negara. Dimana sebenarnya covid-19 sudah 

masuk kedalam kategori darurat kesehatan, atau bahasa negatifnya adalah wabah yang 

gampang tertular dan dia tidak seperti Jokowi yang bisa terlihat. Seharusnya dengan wabah 
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tersebut yang sudah bukan epidemi lagi, melainkan pandemi global, negara di tuntut untuk 

menunjukkan kontrribusinya, atau bahasa legalnya negara di mintai tanggung jawabnya, apa 

dan bagaimana menangani situasi ini. Dalam hukum tata negara dikenal dengan dua model, 

pertama pemerintah dalam arti luas dan kedua pemerintah dalam arti sempit. Kalau pemerintah 

saja, itu masih dalam arti pemerintah yang sempit, tetapi kalau sudah masuk kedalam fungsi 

yudisial dan fungsi legislatif itu artinya pemerintah dalam arti yang luas. Melihat dari wabah 

ini mestinya perlawanan kita terhadap covid-19 seharusnya memang paripurna, menyeluruh, 

untuk kita semua bergerak bersama-sama tak terkecuali seluruh pejabat pemerintahan, apakah 

realitanya demikian ? 

Sampai pada titik ini, terjadi fenomena menarik, dimana negara berteriak-teriak, tepuk 

tangan memuji setiap orang yang bergerak, menyerukan bahwa saatnya orang kaya berdonasi, 

kemudian kampanye dimana-mana bahwa rakyat harus bergerak. Lucunya negara yang seperti 

pasang toa, berteriak bahwa kita harus berdonasi dan lain-lain, bahkan negara tiga minggu lalu 

kita lihat menyebarkan nomor rekening untuk warga bisa menyumbang. Tidak lama setelah itu 

masuklah anggota DPR, kerja setelah istirahat, tetapi begitu masuk tak seperti yang kita 

pikirkan di negara-negara lain, dimana ekspetasi kita mereka akan totalitas dengan menjaga 

protokol atau prosedur-prosedur kesehatan, mereka akan membantu pemerintah atau 

berkontribusi dalam penanganan wabah ini. 

Nyatanya tidak demikian, justru mereka membangun pemaafan bagi diri mereka 

snendiri, artinya memafkan dirinya sendiri untuk melakukan kerja-kerja agenda lama mereka. 

Membahas sejumlah RUU yang mana hal itu bertentangan dengan statement-statement 

pemerintah, pemerintah mengatakan ketika membicarakan wabah ini mereka akan 

mengalokasikan budget, mereka akan melakukan sejumlah upaya-upaya untuk menangani 

situasi-situasi krisis atau dampak dari wabah ini. 

HILANGNYA DAULAT NEGARA 

Sebab ada kebijakan pencegahan kumpul-kumpul yang menimbulkan kontak fisik, 

otomatis dunia bisnis, dunia ekonomi akan terganggu implikasinya sampai kebawah, dan itu 

akan menimbulkan krisis, dengan krisis itu negara harus bertanggung jawab dan negara 

mengeluarkan statement berulang-ulang, meskipun telat akhirnya juga muncul kebijakan soal 

ekonomi, logistik, pangan dan lain-lain bagi rakyat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, 

alokasi dana itu dari mana ? ternyata dana sebesar 400T lebih itu adalah hasil pinjaman dari 

bank dunia ataupun IMF, artinya ketika negara bilang bantuan buat rakyat, itu sebenarnya 
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adalah dana pinjaman dari word bank. Hasil riset dari hakasasi.id menunjukkan 400T lebih, itu 

memang dana yang sudah di siapkan oleh lembaga keuangan internasional buat indonesia, dan 

itu sebelum adanya pengumuman wabah corona oleh presiden, artinya rezim internasional 

sudah membaca akan terjadi sebuah krisis. 

Lembaga keuangan dunia lebih adaptif terhadap wabah yang mengglobal ini, meskipun 

pemerintah indonesia tidak mengumumkan, tetapi sebenarnya mereka sudah mengalokasikan 

sebab mereka sudah tau akan terjadi hal itu. Inilah yang menunjukkan ada dua yang janggal di 

negara ini, pertama adalah ternyata selama ini pemerintah menutup-nutupi terkait kasus covi- 

19, yang kedua adalah dana untuk menangani dampak corona, merupakan hasil pinjaman dari 

lembaga internasional Kemudian belakangan muncul lagi informasi bahwa menteri keuangan 

akan menjual surat hutang, dimana hal ini merupakan rekor hutang paling besar yang pernah 

dilakukan oleh indonesia. Masalah utama bukan terletak pada jumlahnya, tetapi beban hutang 

itu sendiri yang sampai terdapat tiga paket mulai 20, 30, dan 50 tahun. Artinya nanti kita semua 

adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk bayar hutang yang dibuat oleh rezim saat 

ini, dan rezim ini akan berdalih dengan mengkambing hitamkan wabah corona, padahal 

sebetulnya wabah corona bisa diminimalisir dengan kedisiplinan, dan kejujuran dalam 

penanganan, tetapi masalahnya pemerintah tidak melakukan. Maka secara tidak sadar, pada 

titik ini negara telah kehilangan daulatnya untuk menentukan nasib sendiri. 

CACAT PIKIR PEMERINTAH 

Ketidak jujuran dan ketidak disiplinan itu merupakan salah satu manifestasinya adalah, 

dengan mereka tidak mau mengurangi budget penganggaran untuk program atau project- 

project yang lain, contohnya adalah omnibuslaw. Meskipun memang omnibuslaw itu, terutama 

yang untuk ibu kota baru, perpajakan, cipta lapangan kerja belum memakan biaya, tetapi disini 

masalahnya adalah pertama dampak ekonomi hitungannya bulan tetapi bisa hitungan tahun, 

jika omnibuslaw cipta lapangan kerja dan ibu kota baru disahkan, maka di tahun 2021 akan ada 

budget APBN yang harus di anggarkan untuk undang-undang. Artinya uang untuk kesehatan, 

uang untuk jaminan sosial dan lain-lain akan berkurang dan di ambil untuk kepentingan 

pembangunan ibu kota baru. 

Dalam kondisi seperti ini yang perlu diberdayakan adalah, seluruh energi, waktu, 

digunakan untuk penanganan wabah bukan untuk membahas omnibuslaw yang terdiri dari 

beberapa paket kebijakan di dalamnya. Inilah yang salah, sebetulnya jika pemerintah berdalil 

bahwa omnibuslaw merupakan kerangka untuk memajukan negara, kita situasinya tidak dalam 
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rangka memajukan negara, tetapi situasi kita hari ini adalah dalam rangka menyelamatkan 

negara, menyelamatkan bangsa, jadi energi dan waktu itu dipakai untuk mneyelamatkan bangsa 

dari wabah ini Jika wabah ini tidak di tangani, secara otomatis kita akan mengalami kekebalan 

virus atau Herd Immunity, dimana virus ini nantinya akan menjangkiti lebih dari pada 65% dari 

warga negara indonesia, pada angka 65% artinya setiap orang sudah ketemu dengan virus ini. 

Padahal jika kita sudah mengalami Herd Immunity artinya ada 3% yang meninggal, 3% dari 

260jt penduduk, jumlahnya hampir mendekati angka 8jt, artinya ada 8jt orang yang harus mati 

karena virus ini. Hal itu adalah kondisi ketika kita gagal menangani wabah ini, akhirnya wabah 

ini menyebar ke semua orang, akhirnya kita hidup bersama virus. Pertanyaan selanjtnya jika 

kondisi itu terjadi, 8jt itu siapa yang harus meninggal karena virus ini ? akhirnya akan terjadi 

lagi yang namanya pasar bebas, kelas menengah keatas yang nanti mencari jaring pengaman 

mereka sendiri, karena negara gak bisa menyelamatkan. Inilah yang di khawatirkan bagaimana 

melihat situasi ini. 

Maka tidak penting jika memang ada kerja legislasi, seperti misalnya mengesahkan 

undang-undang omnibuslaw, sebab seharusnya itu dikorelasikan dengan situasi pandemik ini, 

atau bahasa lainnya adalah apa pentingnya, apa gunanya mengesahkan omnibuslaw dalam 

rangka menangani corona. Corona ini tidak bisa dilihat hanya sekedar PSBB, tidak boleh 

pulang kampung, tetapi juga perlu di lihat dari sisi kesehatannya itu sendri, dari perspektif 

wabah, bagaimana kalau misalnya wabah ini terus meluas, atau wabah ini menjadi imun bagi 

bangsa ini. Kita harus memikirkan kesana, apapun yang kita lakukan hari ini harus 

berkontirbutif pada pencegahan wabah corona. jadi ketika omnibus Law cilaka, perpajakan, 

ibu kota baru itu mau diadakan atau disahkan apa kontribusinya terhadap penanganan wabah 

ini ? Jawabannya adalah tidak ada. Maka tidak ada lagi alasan untuk menolak omnibuslaw. 
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COVID-19 Dan Arus Modernitas 
 

“…Keadaan seluruh dunia berubah. 

Sekarang apa? 
 

Negara-negara komunis pun 

mengakomodasi kapitalisme 

Perang Dingin tidak ada lagi. Saya sendiri 

tetap seperti dahulu, menentang 

ketidakadilan dan penindasan. Bukan 

sekadar menentang, tetapi melawan! 

Melawan pelecehan kemanusiaan. Saya 

tidak berubah…” 

(Pramoedya Ananta Toer) 

Untuk membahas relasi antara covid-19 dengan modernitas, kita memulai dengan salah 

satu orang yang bernama Viktor Frankl, ia adalah salah seorang tawanan Nazi dan kemudian 

selamat dari kekejaman Hitler yang begitu luar biasa. Kita dapat membayangkan situasi hari 

ini seperti kita tinggal di camp besar yang kemudian kita tidak boleh keluar, karena covid-19 

meminta agar semua orang tinggal di dalam rumah, Victor Frankl waktu itu berkata “tidak 

menjadi masalah apa yang kita harapkan dari hidup, tetapi apa yang hidup harapkan dari kita. 
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Kita perlu berhenti bertanya, menanyakan apa makna hidup tetapi menganggap diri kita sebagai 

pihak yang dipertanyakan oleh hidup setiap hari”. 

Viktor Frankl waktu itu ia ingin bertanya, sebenarnya apa makna hidup hari ini dan 

bagaimana hidup itu dipertanyakan setiap hari, setiap saat dan setiap jam. Covid-19 membuat 

kita mulai mempertanyakan definisi modernitas, bahkan definisi kehidupan itu sendiri apa yang 

sebenarnya menjadi ancaman pandemik hari ini. Corona pertama kali menyerang daya tahan 

tubuh kita, kita rentan tidak berdaya, padahal dunia modern hampir memuja begitu rupa tentang 

kebugaran. Kalau kita ingat sebelum covid ada film superhero Avengers yang melawan tanos, 

orang kagum sekali dengan avengers dan seluruh dunia bisa bergetar karena film itu. 

Pertanyaannya, kenapa orang memuji avengers ? karena dialah superhero yang yang bisa 

segalanya, dia bisa terbang, bisa berubah jadi apapun. 

Tetapi hari ini, kita tidak seperti avengers yang melawan tanos, kita melawan covid- 19 

yang hanya sebutir debu dan dia bisa membunuh setiap orang. Amerika, negara yang 

menciptakan superhero paling kuat, paling banyak angka kematiannya akibat wabah ini, seakan 

akan pemujaan industri Hollywood tentang Avengers dan semua superhero itu dihancurkan 

oleh korona, tiba-kita kita merasa bahwa tubuh kita pantas untuk kita curigai, karena kebugaran 

kekuatan itu menjadi tidak ada arti dan maknanya ketika korona menempel di tubuh kita dan 

menewaskan kita. 

Kedua, pemujaan kita pada kelompok partai, ormas bahkan umat bisa tercerai berai, 

karena corona membuat setiap orang gampang sekali terinfeksi, hanya bertemu dengan 

seseorang yang kita tidak tahu dari mana asalnya orang itu, tetapi kita bisa terinfeksi begitu 

mudah. Sehingga ketika corona itu datang yang dilarang pertama kali adalah kegiatan-kegiatan 

masal, Mekkah Madinah tutup, jamaah sekarang dilarang, shalat Jum’at pun sekarang dilarang, 

begitupun dengan muhammadiyah selaku ormas terbesar, meminta seluruh anggotanya agar 

shalat tarawih di tempat masing-masing, artinya jamaah atau kekuatan umat yang selalu 

dibangga-banggakan dengan kuantitas besar, mobilisasi yang luar biasa, oleh corona 

dihancurkan sehingga orang itu tinggal menjadi individu-individu yang harus bersembunyi 

dengan keamanan dengan proteksi nya masing-masing. 

COVID-19 MENGHANCURKAN TATANAN MODERNITAS 

Kemudian kekaguman kita kepada era modern dengan kemajuan teknologi, tak dapat 

di pungkiri lagi. Handphone hari ini bisa melakukan apa saja, dimana ia tiba-tiba terkoneksi 

dengan semuanya, sehingga orang dengan mudah mendapatkan berita apapun, entah itu berita 
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bohong atau benar. Dalam situasi ini, hoax bekerja luar biasa, dan itu mengabadikan 

propaganda-propaganda palsu yag begitu mudah beredar. 

Hal yang paling menghawatirkan bagi kita adalah, globalisasi ekonomi yang begitu 

rupa tiba-tiba menjadi rentan, karena corona memukul rantai-rantai industri, dan itu kemudian 

bisa memukul industri wisata misalnya, yang membuat mobilitas orang kemana mana dengan 

mudah, tetapi oleh corona kemudian dihancurkan sebegitu rupa. Apa yang bisa kita lihat dalam 

berdunia karena di serang corona ini ? William James pernah mengatakan, bahwa seluruh hidup 

kita sejauh memiliki bentuk, itu hanyalah sekumpulan kebiasaan-kebiasaan, dan hari ini kita 

mengubah kebiasaan begitu drastis. 

Pertama kebiasaan dalam penampilan, sekarang ke mana-mana orang memakai masker, 

itu adalah fenomena yang hampir tidak pernah kita temui sebelumnya. Bukan hanya memakai 

masker, orang juga harus menjaga jarak dengan yang lain, banyak peneliti mengatakan hal itu 

akan berlaku sampai tahun 2022. Artinya kita tidak mungkin berjabat tangan atau berpelukan 

misalnya, interaksi sosial manusia yang paling hangat itu kemudian di jauhkan oleh corona ini, 

dan kita mulai curiga orang, terutama orang luar. Perintah agar kita tidak mudik untuk 

berlebaran, merupakan perintah yang fenomenal, karena itu menghancurkan tradisi yang 

selama ini dilakukan oleh warga mudik lebaran pulang ketemu keluarga, dan sekarang sesama 

keluarga pun kita harus curiga, apalgi kalau keluarga itu berasal dari zona merah. 

Di era corona ini kita menjadi sangat percaya pada Informasi apa saja, asal informasi 

itu muatannya adalah selamatkan diri dari corona. Misalnya ada informasi kesehatan, kita harus 

berjemur pada saat matahari terik, sekarang orang pukul 9 pagi bahkan hingga 2 siang banyak 

yang melakukan aktifitas olahraga, dimana hal itu jarang sekali kita temukan sebelumnya. 

sekarang seakan akan orang memaparkan tubuhnnya ke matahari, entah itu benar apa tidak 

tetapi kita percaya begitu saja. Pada titik inilah naluri kritis kita sebagai manusia, karena 

kekhawatiranya sendiri mulai kita tanggalkan, misalnya adalah fenomena berjemur diatas. 

Bahkan kita bisa melakukan tindakan apapun yang berbahaya hingga merusak kepercayaan 

sosial, orang tiba-tiba menjadi bar-bar, misalnya cerita tentang ditolaknya mayat perawat yang 

terkena corona, menolak pemakaman mayat orang yang positif corona, diskriminasi pada 

mereka yang terkena corona, padahal itu saudara kita, itu tetangga kita, itu kita kenal, tapi kita 

bisa melakukan itu. Artinya manusia menjadi seperti yang apa yang dibayangkan oleh Thomas 

Hobbes, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, egosimenya menjadi tumbuh begitu 

membabi buta. 
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Kemudian yang paling berbahaya adalah, corona tiba-tiba bisa memanfaatkan 

kesempatan yang menguntungkan, kita bisa membayangkan bagaimana orang mencari 

sanitizer, vitamin c, sangat susah sekali. Harga-harga barang melonjak, kita mulai bingung dan 

bahkan anggota DPR yang kita hormati malah membahas RUU omnibuslaw cilaka, tiba-tiba 

banyak orang menjadi penumpamng gelap dari corona ini, bahkan ada usulan koruptor 

dibebaskan. Itu artinya orang-orang kemudian ketahuan watak aslinya, dan kemudian dia 

memanfaatkan kesempatan itu. Itulah yang mendasari teori konspirasi menjadi lebih hidup 

dalam dunia modern ini, teori yang orang memberikan konteks dan makna atas kejadian- 

kejadian yang menakutkan. Konspirasi itu menjadi berarti, kalau konspirasi itu ada kejadian 

menakutkan kita tidak tau ini apa tetapi kemudian kita memberikan konteksnya, misalnya teori 

konspirasi mengatakan bahwa corona itu impor dari China, atau corona itu dimanfaatkan oleh 

bangsa tertentu atau kelompok tertentu untuk membuat kekacauan misalnya, bahkan ada yang 

mengatakan Amerika menjual virus itu ke China dan segala macam-macam lainnya. Teori itu 

hidup dengan begitu mudah dan orang percaya dengan teori ini. 

GEJALA POSITIF DI BALIK COVID-19 

Disinilah gejala paling parah yang di alami oleh modernitas, hingga pada akhirnya 

munculah suatu keharmonisan, Heracritus mengatakan “keharmonisan di dunia ini muncul dari 

hal-hal yang saling berlawanan seperti biola dengan dawainya”. Jika apa yang dikatakan oleh 

Heracritus kita kontekskan dengan keadaan sekarang, maka walaupun corona itu secara 

distruktif merusak kepercayaan kita satu sama lain, walaupun corona itu menggoyahkan ikatan 

sosial kita, walaupun corona itu menanggalkan kesadaraan kritis kita, tetapi ada yang bisa di 

bangkitkan dari corona ini misalnya kesadaran kemanusiaan. Hal itu menyiratkan bahwa 

manusia dengan kemanusiaannya, tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri, dalam masa 

pandemi di Jogja ada gerakan solidaritas pangan dapur umum jogja, di berbagai daerah lainnya 

ada banyak aktivis mahasiswa yang bergerak. Artinya dengan adanya corona, tiba-tiba 

meningkatkan solidaritas kemanusiaan yang luar biasa, jiwa kemanusiaan empati itu tumbuh 

dalam situasi seperti ini. 

Kedua manusia mulai sadar bahwa posisinya rentan dan lemah, sehingga orang 

Kemudian mulai menghargai tindakan-tindakan kecil dan Sederhana itu, ketika semua orang 

sekarang pulang ke rumah masing-masing, orang menghargai keluarga, menghargai proses 

didalamnya, menghargai interaksi antar sesamanya. Sebelum adanya corona, hal ini sangat sulit 

sekali ditemui. Kemudian ketiga dalam konteks pendidikan, sekolah dilakukan masing-masing 

di dalam rumah, artinya manusia mulai sadar bahwa dia sebenarnya mempunyai kekuatan, dia 
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tidak bergantung pada lembaga-lembaga yang ada, dia mempunyai kemampuan untuk belajar, 

untuk menikmati pengetahuan tanpa harus terikat pada otritas-otoritas yang muncul pada dunia 

modern seperti sekolah. 

Bahkan ibadah sekalipun, sekarang tidak perlu lagi ke masjid, seakan akan kita 

mengatakan bangunan masjid yang megah, dengan datangnya corona ia tidak ada artinya, kita 

sekarang tidak perlu ke gedung itu, kita menjalankan perintah-Nya, berkomunikasi, 

berinteraksi dengan Tuhan kita lakukan di tempat masing-masing dan itu bisa terjadi. Serta 

yang terakhir mulai di hargainya etos yang selama ini hilang, yaitu pengorbanan. Kita sangat 

menghormati para tenaga medis yang berkorban untuk menyelamatkan nyawa pasien- 

pasiennya, atau pengorbanan dari mahasiswa yang mau berbagi makanan. Hari ini ada 

semacam etos pengorbanan yang tumbuh sangat luar biasa dikalangan rakyat, dan itu 

merupakan kemampuan yang dibangkitkan oleh corona. Dari itu semua, meskipun corona 

mengguncang banyak hal dalam tata dunia modern, tetapi corona juga membangkitkan nilai- 

nilai manusia yang menjadi fitrah dalam diri manusia. 
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Membaca Indonesia Pasca COVID 19 
 

“…Jatuh bangunnya negara ini, sangat 

tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin 

pudarnya 

persatuan dan kepedulian, Indonesia 

hanyalah sekedar nama 

dan gambar seuntaian pulau di peta…” 

(Mohammad Hatta) 

KONDISI KRISIS GLOBAL 

Indonesia beserta hampir seluruh belahan dunia saat ini tengah merasakan krisis, bukan 

hanya kesehatan, melainkan juga ekonomi, politik, bahkan kebudayaan, dan bisa jadi covid-19 

adalah krisis terbesar pada abad ini. Kebijakan-kebijakan yang kini diambil oleh pemerintah, 

akan mempengaruhi bagaimana tatanan kehidupan selanjutnya yang akan di rasakan oleh 

seluruh warganya. Maka seluruh kebijakan yang diambil, harus benar-benar difikirkan 

dampaknya, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk pasca wabah ini, untuk tatanan 

kehidupan masa depan. China sebagai negara pertama yang terserang covid-19, kini telah 

menggunakan teknologi terbaru dalam rangka melawan covid-19 ini. pemantauan yang ketat 

terhadap seluruh smart phone warga negaranya, bukan hanya bisa mengetahui apa saja aktifitas 

yang dilakukan, lebih jauh dari itu ia dapat memantau kemana saja warga negaranya pergi, 

pada siapa saja ia berinteraksi, dan bahkan mungkin lebih mengetahui apa yang akan terjadi 

selanjutnya pada warga negaranya lebih dari apa yang di ketahui oleh warganya. Bagaimana 

dengan Indonesia menangani wabah ini ? 
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Dalam bidang ekonomi, tak bisa di pungkiri bahwa dari sektor inilah antar negara saling 

terhubung. Jika setiap negara hanya mementingan negaranya sendiri tanpa melihat kondisi 

negara lain, akan sangat memungkinkan menimbulkan krisis global yang jauh lebih parah. 

Kemudian dengan corak ekonomi konglomerasinya Indonesia, mengambil pinjaman dari 

negara lain, atau lembaga keuangan dunia apakah merupakan salah satu strategi untuk 

berpegang pada sifat ekonomi global dan sifat rantai pasokan ? jika hal ini merupakan salah 

satu starteginya dalam rangka menyelamatkan negara dari krisis global, apakah kemudian 

pasca covid-19 ini Indonesia mampu berdiri secara berdikari ? sedangkan pada sisi lain 

Indonesia harus menanggung beban hutang yang terlalu besar. 

INDONESIA PASCA COVID-19 

Tidak ada seseorang atau suatu organisasi sekaliber apapun yang dapat meramalkan 

secara pasti apa yang bakal terjadi kedepan, tetapi setidaknya dalam konteks indonesia, kita 

melihat ada dua hal jika bicara mengenai indonesia pacsa covid-19, yang tentu juga hal ini bisa 

saja salah. Pertama apakah ada perubahan dari sisi negara atau tidak, tetapi jika melihat kondisi 

saat ini, yang bahkan negara mempercepat pembahasan omnibuslaw di tengah pandemi, di saat 

rakyat tidak bebas berkumpul, tidak bebas berekspresi, ketika rakyat terkendala dengan 

keterbatasaan dalam dinamika di lapangan terutama. Justru pembahasan-pembahasan paket 

kebijakan yang terdiri dari 79 undang-undang, terus digencarkan tanpa melihat kondisi buruh, 

kondisi nelayan, kondisi petani, kondisi sektor informal, kondisi pedagang kaki lima, yang 

dimana semua sektor tersebut mempunyai hajat dalam omnibuslaw. Maka sangat kecil 

kemungkinan akan ada perubahan dalam hal desain ekopol terutama pasca covid dari sisi 

negara. 

Kemungkinan kecil terdapat perubahan paradigma tersebut, bahkan ketika sudah jelas- 

jelas 16 jt hektar lahan sawit dalam kondisi krisis tidak bisa di harapkan. Tidak bisa mencetak 

pangan dengan konsep pertanian monokulutur dalam kondisi krisis seperti ini, tidak bisa 

menjadi lahan pangan, produknya tidak bisa dijual keluar negeri, karena dalam kondisi 

pandemik sektor transportasi paling terpengaruh selain pariwisata. Konsumsi energi dunia 

sedang juga jatuh, sementara indonesia sudah kehilangan 16 jt hektar kekayaan alamnya, tidak 

bisa tumbuh ubi, tidak bisa tumbuh pakis, tidak bisa tumbuh cambah, tidak bisa tumbuh sayur 

bayam, dan hanya bisa sawit, inilah konsep dari perkebunan monokultur, yang hanya tanaman 

tunggal untuk komditas yang non pangan, berbeda dengan konsep-konsep industri multikultur 

yang dalam satu lahan bisa mendapatkan banyak tanaman. Jadi 16 jt hektar lahan yang 

digunakan untuk sawit oleh indonesia saat ini, dalam kondisi krisis justru tidak bisa di 
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harapkan, pelajaran ini tidak akan di jadikan perubahan paradigma oleh pemerintah, ketika 

wabah ini berakhir dan di anggap normal lagi, maka akan kembali lagi pada konsep ekeonomi 

monokultur. 

Tidak ada pelajaran yang bisa di ambil, bahwa indonesia semestinya tidak perlu 

dipertaruhkan untuk industri monokulutr semuanya, hal itu hanya akan mengulang apa yang 

dilakukan oleh hindia belanda ketiak menggunakan tanah-tanah produltif di jawa untuk 

menanam tebu, untuk menanam kopi, menanam teh yang ketika itu memang laku keras di pasar 

eropa. Kemudian yang kedua adalah, tumbuhnya kesadaran publik, kesadaran masyarakat. Dari 

sisi kualitas diskursus sosial di masyakarat, pasti itu semua akan meningkat dalam masa 

pandemi ini, banyak hal yang bisa di pelajari, dan ini adalah saat strategis untuk melakukan 

pendidikan umum, melakukan pendidikan publik. Hanya dengan kekuatan kesadaran itulah 

yang merupakan jalan menuju perubahan. 

Terdapat banyak hal yang menarik, dari sisi pendidikan, masyarakat akan progresif, 

misalnya usaha sektor informal atau UMKM yg menyerap tenaga kerja sampai 90%, ini adalah 

sektor yang dalam sepanjang sejarah selalu teruji kuat, dimasa krisis 98 misalnya, sektor 

informal beserta UMKM terbukti kredit macetnya paling krecil dibanding dengan industri- 

industri konglomrasi, yang mudah tumbang, kredit macetnya besar. UMKM itulah yang 

termasuk memiliki kelenturan, kalau seseorang mempunya pabrik baju misalnya, pasti pabrik 

tersebut akan membeli mesin baju, sebab pabrik tersebut tidak bisa berubah dengan waktu 

cepat, berbeda dengan usaha lain. 

Sektor inilah yang sepanjag sejarah sudah teruji mampu beradaptasi, dimana dalam 

kondisi normal justru ia di tinggalkan, ketika dalam kondisi krisis seperti ini ia puja puji dan 

diharapkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial dalam hal ekonomi masyarakat. Meski 

begitu, ketika kondisi normal balik lagi, corak ekonomi kita akan kembali pada ekonomi 

konglomerasi, tidak bercorak ekonomi kerakyatan. Padahal dalam kondisi seperti ini usaha- 

usaha kecillah yang justru memiliki daya tahan yang lebih kuat, ketimbang ekonomi 

konglomerasi. Meningkatnya kesadaran rakyat, juga merupakan satu power yang bisa 

diandalkan ketika elit penguasa, partai, politisi tidak lagi berpegang pada nilai-nilai 

kemanusiaan. Melalui kesadaran inilah yang akan menjadi control negara, dan menghantarkan 

rakyat menjemput kemenangannya sendiri jika pasca covid-19 justru tatanan kehidupan 

berubah menjadi lebih buruk dari pada saat ini. 
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TUNTUTAN GERAKAN RAKYAT 

Dari seluruh pembahasan di atas, tentu terdapat banyak konsekusensi pasca covid-19 

ini, tak terkecuali dalam gerakan rakyat. Kesadaran-kesadarn yang mulai meningkat dalam 

tubuh rakyat, pasca covid-19 akan terdapat dua ke mungkinan, jika kita salah langkah 

menghadapi situasi yang lebih buruk, maka kita semakin kehilangan kendali atas control 

jalannya suatu pemerintahan, tetapi jika gerakan kita mampu menjawab tantangan yang lebih 

berat ini, maka bukan tidak mungkin kita akan menjemput kemenangan rakyat pada suatu saat 

nanti. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi gerakan kita, salah 

satunya adalah pertanyaan apa yang bisa kita lakukan pasca covid-19 ini ? 

Setidaknya yang bisa dilakukan gerakan rakyat, gerakan sosial setelah pandemi adalah 

gugatann kelas atau gugatan dalam bentuk apapun, di Prancis misalnya para dokter menggugat 

kebijakan pemerintah karena dianggap lalai dalam memberikan peringatan tentang persebaran 

wabah corona yang memasuki wilayah Perancis. Di Indonesia ada beberapa warga sudah mulai 

melakukan gugatan, ada warga yang menggugat karena acara pernikahannya dibatalkan 

sementara ia menyajikan satu bukti betapa kebijakan itu bersifat diskriminatif atau tidak 

konsisten, karena ada acara pernikahan yang tidak kalah menimbulkan kerumunan nya yang 

dilakukan oleh aparat keamanan tetapi tidak dibubarkan. 

Hal-hal semacam itulah yang bisa dilakukan, memang akan jauh lebih baik kalau 

dilakukan secara kolektif, pertama adalah pembenahan sistem kesehatan, sistem BPJS jaminan 

sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan itu harus dibenahi, yang kedua adalah 

konsultasi untuk memastikan bahwa sektor pekerja sektor informal termasuk kaum tani itu juga 

terkonsolidasi dengan baik. Seandainya gerakan politik itu katakanlah memanfaatkan waktu 

isolasi sekarang ini dengan mengumpulkan data, melakukan konsolidasi melalui media online, 

kalau diperbanyak itu akan menimbulkan suatu forum yang diskursif yang mencerahkan, yang 

membawa pencerahan tentang keadaan menerangi kegelapan. 

Selain dua sektor itu yang perlu dilakukan adalah forum konsultasi antar aktor, 

bagaimana agar gerakan mahasiswa ini bertemu dengan gerakan buruh, sebab gerakan buruh 

ini yang paling terkena dampaknya, bahkan sebenarnya kalau bicara omnibus bukan hanya 

gerakan buruh dalam arti para pekerjanya terdampak, tapi juga ke dunia pendidikan itu juga 

terdampak, ketiga mungkin gerakan petani ada begitu banyak proyek infrastruktur yang 

digenjot di dalam pemerintahan sekarang yang telah menimbulkan berbagai permasalahan 

sosial, misalnya petani dikriminalisasi di Jawa Tengah, Jawa Timur atau ditangkapi atau 
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aktivitas masyarakat adat di Kalimantan atau di Papua yang juga di kriminalisasi, itu juga perlu 

dikonsolidasikan. Sampai dengan yang terakhir adalah kaum gerakan perempuan, yang dalam 

tahun-tahun terakhir berhasil melakukan konsolidasi yang baik melalui aksi-aksi protes 

peringatan Hari perempuan internasional di berbagai wilayah, dimana mereka 

memperjuangkan hal-hal yang juga sangat menimbulkan interseksionalitas dengan gerakan 

buruh misalnya, banyak sekali buruh perempuan termasuk juga mereka yang bekerja di sektor 

informal seperti pekerja rumah tangga yang rata-rata banyak perempuan itu itu juga perlu 

dikonsultasikan. 

Mungkin jika boleh sebut tambahan yang terakhir adalah generasi muda, generasi muda 

yang saya maksud ini bukan angkatan muda dari sebuah organisasi yang isinya orang-orang 40 

tahun atau 50 tahun, tetapi benar-benar gerakan muda yang usianya kalau dalam studinya 

Benedict Andersen tentang revolusi pemuda itu usianya ada di antara 15 sampai dengan 19 

tahun, dan itulah yang kemarin berseragam sekolah yang disebut sebagai gerakan anak-anak 

STM. Banyak kontroversi yang terjadi, memang ada yang mengatakan tidakk boleh melibatkan 

anak di dalam sebuah urusan politik, dan seterusnya, jika merujuk pada UNICEF hal itu telah 

diluruskan dengan menegaskan bahwa anak-anak usia dalam belasan tahun atau sebelum 18 

tahun, itu punya hak untuk berekspresi untuk untuk menyampaikan pendapatnya dalam sebuah 

demonstrasi dan negara diwajibkan untuk melindungi mereka, maka konsolidasi antar aktor 

itulah yang segera perlu dijahit dengan forum diskusi. 


