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Kewajiban negara untuk memenuhi dan 
menjaga hak asasi warga negara Indonesia 
selalu bermasalah dari tahun ke tahun. Krisis 
pandemi COVID-19, secara tidak mengejutkan, 
memperparah permasalahan ini. Hak akan kes-
ehatan, lingkungan yang aman, pemenuhan 
bahan pokok untuk warga negara pun semakin 
mendesak. Apalagi, pandemi ini menyerang tan-
pa melihat pekerjaan, umur, dan jenis kelamin. 
Masyarakat perlu dilindungi untuk menciptakan 
kondisi yang stabil. Akan tetapi, melihat respon 
pemerintah Indonesia akan krisis ini, masyarakat 
sulit mendapatkan haknya, bahkan secara tidak 
langsung nyawanya terancam dengan krisis 
pangan, alat dan tenaga kesehatan, serta keuan-
gan.   

Majalah ini bertujuan untuk mengingatkan pe-
merintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak 
warga negara yang telah lama terabaikan. Hak-
hak tersebut meliputi hak untuk menikmati in-
ternet, hak perlindungan data, hak untuk sehat, 
dan hak-hak lainnya yang wajib dipenuhi oleh 
pemerintah. Pemerintah yang sebelumnya lalai 
harus membuktikan bahwa pemerintah telah 
belajar dan sanggup untuk melindungi warga 
negaranya.
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Tidak ada masa yang lebih penting selain kri-
sis publik bagi pemerintah untuk membuktikan 
seberapa besar mereka peduli—kalau memang 
peduli—terhadap hak-hak warga negaranya un-
tuk bertahan hidup dan melanjutkannya dengan 
aman serta berkecukupan. Pandemi COVID-19 
luput dari perkiraan beberapa politisi Indonesia 
yang terlalu optimis di awal tahun, yang menja-
di salah satu krisis publik terbesar yang pernah 
dihadapi pemerintahan ini sejak dahulu. 

Dari Universitas Indonesia yang menutup kam-
pusnya, restoran ditutup, PNS bekerja dari ru-
mah, dan hari-hari selanjutnya yang berjalan 
tidak lebih baik dari apa yang sudah-sudah, pe-
merintah seakan ditantang dengan kewajiban-
nya sendiri yaitu memastikan warganya, paling 
tidak, selamat dan berhasil menjadi penyintas 
krisis global ini.

Serangkaian hak-hak sipil dari warga negara In-
donesia secara tiba-tiba butuh dipenuhi dalam 
skala yang luas dengan rintangan di luar yang ti-

dak biasa ditangani oleh pemerintah Indonesia. 
Pemerintah perlu memastikan bahwa kondisi 
baru ini tidak memperparah masalah yang ja-
rang ditangani dengan serius.

Hak warga negara untuk sehat, yang berar-
ti pencegahan penyebaran COVID-19 serta 
penyembuhan dan pemulihan bagi siapapun 
yang terjangkit; Hak atas kesejahteraan, yang 
berarti jejaring sosial ketika perusahaan-perusa-
haan melakukan PHK terhadap karyawannya se-
cara massal; Hak atas pendidikan, alias bagaima-
na menavigasi pembelajaran di lanskap yang 
begitu payah ditangani pemerintahan kita, yaitu 
lanskap digital, dan masih banyak lagi. Isu-isu ini 
menambah apa yang sebenarnya belum per-
nah terselesaikan: pelecehan seksual di lingkun-
gan sekitar, persekusi dan intimidasi terhadap 
suara-suara sumbang, privasi data digital kon-
sumen, dan lain-lain. 

Pada akhirnya, tidak mengherankan—meskipun 
kecewa sekaligus khawatir—ketika kita melihat 

EDITORIAL
bahwa bukan saja pemerintah gagal memenuhi 
hak warga negara di saat krisis publik, namun hak 
dari masa sebelumnya pun belum sepenuhnya 
terpenuhi. Pemerintah setengah hati mence-
gah penyebaran virus melalui metode-metode 
pembatasan aktivitas publik. Jejaring sosial yang 
disiapkan tidak optimal dalam aplikasinya dan 
malah menjadi sarana empuk bagi perusahaan 
multinasional untuk menyelamatkan diri. 

Pembelajaran jarak jauh juga begitu berantakan 
dan tidak jelas, sampai-sampai sekolah telah 
buka dengan percaya diri ketika penyebaran 
virus sedang berada pada puncaknya. Pelece-
han seksual hanya beralih dari offline ke online, 
ditambah dengan kekerasan terhadap perem-
puan yang justru meningkat saat pandemi aki-
bat, salah satu alasannya, tekanan ekonomi di 
lingkungan keluarga. 

Tenaga kesehatan, garda terdepan dan satu-sa-
tunya harapan masyarakat untuk menghadapai 
pandemi ini, diperlakukan dengan setengah 

Ketika Krisis Global 
COVID-19 Memaksa
Pemerintah Menunjukan 
Inkompetensinya

hati oleh pemerintah—termasuk di dalamnya 
APD yang sempat tidak cukup, intimidasi terh-
adap mereka yang menangani covid, dan Men-
teri Kesehatan yang meresahkan, alih-alih me-
nenangkan, ketika krisis kesehatan berlangsung.

Pada pertengahan Maret lalu, Jakarta Post telah 
menerbitkan editorial yang mengkritik sikap pe-
merintahan Jokowi yang tidak jelas dan tanpa 
arah dalam menangani krisis global ini. Koalisi 
masyarakat sipil, bersama YLBHI, telah menuntut 
pemerintah agar lebih serius menangani ben-
cana yang dapat dan telah membunuh ribuan 
orang ini. Berbulan-bulan kemudian, kita masih 
tidak tahu kemana arah pemerintahan kita dan 
mengapa mereka tetap membuktikan diri tidak 
serius dalam menangani masalah luar biasa ini. 
PSBB tidak pernah sepenuhnya dipraktikkan 
dengan baik, dan mereka yang melanggar lebih 
sering melenggang begitu saja alih-alih diberi 
sanksi. 
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Tak lama setelah pembatasan aktivitas publik 
yang ‘ringan’ itu, tiba-tiba sudah muncul masa 
‘relaksasi PSBB’. PNS dan karyawan kembali ma-
suk kerja seperti biasa. Beberapa sekolah mem-
buka diri, dan tidak ada lagi jam malam bagi 
tempat hiburan maupun restoran. Mall dibuka 
dan masyarakat justru diminta meramaikannya 
untuk menghidupkan ekonomi agar tidak lesu. 
Tidak pernah ada norma sosial luas, yang berarti 
tidak pernah ada hukuman sosial yang berarti, 
kecuali di tempat-tempat spesifik seperti rumah 
sakit, bagi masyarakat untuk mengikuti protokol 
kesehatan yang sesuai seperti memakai masker 
dan mencuci tangan setelah dan sebelum bep-
ergian. 

Padahal, hak-hak masyarakat atas hidup yang 
layak, aman, dan penuh harga diri di masa ini 
belum juga terselesaikan. Pada saat hak-hak sip-
il masyarakat Indonesia justru tergerus di masa 
seperti ini, ada baiknya pemerintah Indonesia 
memperhatikan dinamika internasional seperti 
di Belarusia, Thailand, dan Amerika Serikat. Pe-
merintah perlu ingat bahwa lingkungan yang 
aman dan terbebas dari segala penyakit harus 
diutamakan untuk melindungi warga negaran-
ya. 

“Pada akhirnya, tidak 
mengherankan—meskipun kecewa 

sekaligus khawatir—ketika kita meli-
hat bahwa bukan saja pemerintah ga-

gal memenuhi hak warga negara di saat 
krisis publik,

namun hak dari masa sebelumnya pun 
belum sepenuhnya terpenuhi.”
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Penanganan pandemi yang sedang ber-
langsung ini bergantung pada pengumpulan 
data besar-besaran dari masyarakat oleh pi-
hak-pihak otoritatif seperti negara demi men-
getahui, misal, perjalanan virus sejak 30 hari 
terakhir. Oleh karena itu, privasi dan keamanan 
data pribadi menjadi topik yang perlu diperha-
tikan, baik oleh pemerintah maupun oleh mas-
yarakat secara luas. Topik ini menjadi dilematis 
sebab ia dapat digunakan untuk hal-hal seperti 
contact tracing, pencarian potensi kasus posi-
tif, dan pemerataan beban rumah sakit, tetapi 
teknologi serupa juga digunakan Tiongkok un-
tuk melawan demonstran Hong Kong, misalnya. 
Namun, kesadaran akan penggunaan informasi 
dan pengambilan data yang semakin pervasif di 
kehidupan sehari-hari ini serasa masih kurang 
di kalangan pemilik data itu sendiri, yaitu mas-
yarakat pada umumnya. 

Dosen  Jurnalistik UNPAD Justito Adiprasetio 
pada Jumat (28/7), dalam diskusi mengenai 

privasi data yang diselenggarakan oleh ELSAM 
dan Media Parahyangan, menjelaskan bahwa 
kesadaran akan privasi di Indonesia cenderung 
muncul hanya pada demografi tertentu. “Mas-
yarakat muda atau yang ada di level ekonomi 
atas jauh lebih memahami mengenai kapasitas 
media sosial dan mengerti data apa yang sebai-
knya dipublikasikan di media sosial,” jelasnya. 
Justito juga mengatakan bahwa dari sisi kultural, 
konsep privasi belum sepenuhnya diterima di 
Indonesia karena budaya Indonesia yang ter-
golong komunal.

Konsep privasi sebagai sesuatu yang individual, 
menurut Justito, sesungguhnya baru disadari 
dan dirasakan pada tahun 1998. Bahkan setelah 
1998 pun, tetap ada kelompok masyarakat yang 
merasa bahwa ekspansi atas privasi mereka 
oleh negara adalah hal yang normal. Ia menam-
bahkan, “Mereka sudah terbiasa dan menerima 
bahwa keteraturan berarti adanya pengawasan. 
Social order hanya bisa diterapkan melalui pen-
gawasan.”

Urgensi  Landasan
Hukum Dalam 
Ancaman Keamanan 
Siber

Apabila Justito menyatakan bahwa ada an-
caman privasi bagi masyarakat dari pemerintah, 
Ketua Communication and Information System 
Security Research Center (CISSReC) Pratama 
Dahlian Persadha menyatakan ancaman privasi 
data tidak hanya berasal dari pemerintah, teta-
pi justru dari perusahaan-perusahaan teknologi 
besar. “Kita dalam posisi dijajah secara teknolo-
gi. Informasi kita dicuri, karena semua teknolo-
gi diberikan secara gratisan,” jelas Pratama. Ia 
menambahkan, “(rd. Informasi) sudah menjadi 
data-data yang sebenarnya dimiliki oleh pihak 
asing. Ini menjadi masalah.”

Dalam konteks pandemi, Pratama mengatakan 
bahwa pemerintah seharusnya tidak melakukan 
hal-hal yang membuat masyarakat terancam. 
“Sistem alert yang dipasang oleh pemerintah 
memungkinkan seseorang untuk mendapat 
peringatan bunyi jika dia (rd. berada) dekat den-
gan ODP atau PDP. Jika memang sistem ini yang 
digunakan pemerintah, berarti informasi yang 
digunakan adalah lokasi pemilik data.”

Mengenai keamanan siber nasional, Pratama 
mengatakan bahwa keamanan siber Indonesia 
sangat lemah. “Jangankan pemerintah, peru-
sahaan-perusahaan decacorn seperti GO-JEK, 
Tokopedia, dan Bukalapak saja bisa kebobolan 
sistem keamanannya. Padahal anggaran yang 
ada sudah triliunan, tetapi bisa diretas juga, 
apalagi dengan pemerintah kita” terangnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan 
keamanan data ini bukan cuma urusan nama 
dan tanggal lahir yang dimiliki oleh Twitter. 
“Kadang-kadang tidak disadari bahwa keamanan 
siber bisa menentukan hidup atau mati kita.”  Ia 

“Di tengah  karut-
marut regulasi dan 
lembaga, penegakan 
hukum di Indone-
sia juga cukup ber-
masalah. Sebut saja 
kasus aktivis Ravio 
Patra yang diduga 
diretas oleh aparatur 
negara dengan men-
girim pesan yang ti-
dak ditulis oleh di-
rinya. Sebaliknya 
Ravio malah ditang-
kap dengan tuduhan 
provokasi. Hingga 
saat ini, tak ada tit-
ik terang mengenai 
pelaku peretasan 

Ravio.”
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mencontohkan dengan TNI yang memiliki data 
titik koordinat gudang senjata. Pratama men-
jelaskan, “Jika komputer yang digunakan untuk 
menyimpan data diretas, lokasi persenjataan 
kita bisa diketahui. Seandainya kita berperang 
dengan, misal saja, Malaysia, mudah sekali untuk 
menyerang setelah menghancurkan senjata kita 
melalui koordinat yang ada.”

Walaupun sudah ada lembaga pemerintah yang 
mengurusi hal ini, yaitu Badan Siber dan Sandi 
Negara, tetapi menurutnya, lembaga ini secara 
praktis tidak memiliki peran yang signifikan. Hal 
tersebut dikatakan karena kurangnya koordinasi 
dengan lembaga-lembaga yang sejajar dengan 
mereka. Ini terbukti pada bermasalahnya penga-
juan UU Ketahanan Keamanan Siber. Alasann-
ya, menurut Pratama,”Ketika UU itu dibuat, ada 
bentrok dengan UU dari institusi-institusi lain. 
Bertentangan dengan apa? Bertentangan den-
gan tugas pokok institusi lain.”

Selain keberadaan lembaga yang tidak efek-
tif, belum ada landasan hukum yang cukup 
kuat terkait perlindungan privasi. “Belum ada 
dasar hukum yang bisa menjerat para pemberi 
layanan ketika terjadi kebocoran informasi. Oleh 
karena itu, kita mendorong RUU Perlindungan 
Data Pribadi agar cepat diundangkan. (rd. RUU 
PDP) juga masih perlu disempurnakan lagi, teta-
pi bahwa RUU ini tak kunjung disahkan, tandan-
ya RUU ini belum dianggap prioritas.” jelas Prat-
ama.

Solusi untuk menangkal isu privasi secara legal 
dan edukatif dijabarkan oleh Blandina Lintang, 
peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Mas-
yarakat (ELSAM). Sama seperti Pratama, Lintang 

menyebutkan bahwa RUU Perlindungan Data 
Pribadi sendiri memiliki berbagai permasalahan 
yaitu ruang lingkup, jangkauan, kehadiran otor-
itas independen, hingga sanksi yang tidak jelas 
dan kurang proporsional. Tidak hanya urusan 
legal, inisiatif yang sudah berjalan lama ini ter-
hambat oleh proses politik Indonesia. Lintang 
mengatakan hak perlindungan data pribadi di-
fokuskan pada subjek data. 

Di tengah karut-marut regulasi dan lembaga, 
penegakan hukum di Indonesia juga cukup 
bermasalah. Sebut saja kasus aktivis Ravio Patra 
yang diduga diretas oleh aparatur negara den-
gan mengirim pesan yang tidak ditulis oleh dir-
inya. Sebaliknya Ravio malah ditangkap dengan 
tuduhan provokasi. Hingga saat ini, tak ada titik 
terang mengenai pelaku peretasan Ravio.

“Jadinya tidak jelas karena perangkatnya diambil 
polisi dan diuji forensik, tetapi hasilnya sampai 
sekarang tidak ada. Padahal pemeriksaan seperti 
ini mudah dilakukan dengan uji forensik, teta-
pi sudah berbulan-bulan tidak ada kabar. Inilah 
yang memuat orang berprasangka mengenai 

kasus ini,” jelas Ketua CISSReC Pratama.
Sementara itu, kasus peretasan penulis Denny 
Siregar yang biasa menyuarakan keberpihakan 
dan membela pemerintah justru segera diusut. 
Selang 4 hari sejak berita peretasan Denny Sire-
gar muncul 4 Juli 2020, polisi langsung dapat 
menangkap pelaku pada 10 Juli 2020 yang 
didapati adalah pegawai outsourching Telkom-
sel.

Dengan landasan hukum yang sama, perbe-
daan perilaku kepada Ravio Patra dan Denny 
Siregar ini menimbulkan banyak pertanyaan 
terkait dengan komitmen pemerintah untuk 
menjaga privasi data masyarakatnya. Persoalan 
prioritas ini diperparah dengan bagaimana RUU 
Perlindungan Data Pribadi tidak kunjung disah-
kan oleh DPR ketika negara-negara lain sudah 
lama mengkhawatirkan isu ini, seperti penera-
pan General Data and Privacy Regulation di Uni 
Eropa yang berprinsip keras untuk melindungi 
keamanan data pengguna dari kemungkinan 
penyalahgunaan pihak-pihak perusahaan dan 
pihak ketiga.

“Belum ada dasar 
hukum yang bisa 
menjerat para pem-
beri layanan keti-
ka terjadi kebocor-
an informasi. Oleh 
karena itu, kita 
mendorong RUU 
Perlindungan Data 
Pribadi agar cepat 
diundangkan ...”
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Pandemi COVID-19 yang saat ini menyebar 
ke seluruh dunia sangat mempengaruhi ke-
hidupan manusia. Mereka dipaksa untuk berlari, 
beradaptasi dengan kehidupan normal yang 
baru, karena bagaimanapun juga, dunia sulit 
kembali sama seperti dulu. Beberapa sanggup 

menghadapi perubahan ini, tetapi beberapa 
merasa takut dan cemas. 
Mahasiswa juga sama. Mereka dituntut untuk 
mampu beradaptasi dengan cara-cara baru, ter-
utama dalam perkuliahan sehari-hari, mengin-
gat perkuliahan tatap muka nyaris tidak mungkin 

dilaksanakan akhir-akhir ini. Tak dapat dipungki-
ri, hal ini sering kali mempengaruhi kesehatan 
mental mahasiswa.

Christina Irnawati, seorang psikolog asal Sura-
karta, mengungkapkan bahwa angka maha-
siswa yang kesehatan mentalnya terganggu 
selama pandemi berlangsung ini meningkat 
cukup tinggi. “Jika dilihat dari tempat saya prak-
tik, meningkatnya hampir 50%,” ungkapnya ke-
tika diwawancarai. Gangguan kesehatan mental 
tersebut antara lain stress, depresi, dan trauma.

Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan 
yang terjadi selama pandemi. Kebiasaan baru, 
pola hidup baru, kewajiban baru, tidak semua 
orang mampu beradaptasi dengan perubahan 
ini. Penyesuaian kondisi belajar mahasiswa yang 
kini dilakukan secara online justru menimbulkan 
kecemasan dan ketakutan.

Christina mengatakan protokol pembelajaran 
di semua kampus kurang lebih hampir sama. 
Namun, yang membedakan adalah bagaimana 
individu itu menerimanya. Tidak ada individu 
yang serupa, sehingga daya tahannya terha-

dap stressor pun tidak dapat dinilai bersamaan. 
Stressor sendiri merupakan hal-hal pemacu 
yang bisa menyebabkan stress. Bagi seseorang, 
pandemi ini mungkin mengakibatkan stress, na-
mun bagi individu lain, pandemi ini tidak ber-
pengaruh apa-apa.

“Seperti kasus dimana ada seorang mahasiswa 
yang awalnya aktif di kampus, dengan adanya 
pandemi ini, harus di rumah tanpa bersosial-
isasi sehingga mengakibatkan marah-marah di 
rumah, yang dinilai oleh keluarganya tanpa se-
bab,” jelas Christina. 

Terlebih bagi individu yang memang sebelum-
nya memiliki riwayat gangguan kecemasan, de-
presi, serangan panik, atau gangguan obsesif 
kompulsif. Mereka akan lebih rentan terhadap 
stressor yang ada.

Dalam hal ini, orang tua memainkan peran yang 
penting. Mahasiswa pada umumnya hampir dua 
puluh empat jam bersama orang tuanya, apala-
gi di tengah pandemi ini. Christina menekankan 
bahwa komunikasi merupakan kunci penting 
yang harus diperhatikan. Komunikasi antara ma-

“Dalam hal ini, kampus dan institusi pendi-
dikan lain dapat turut membantu meringank-
an beban mental mahasiswanya, seperti menye-
diakan pelayanan khusus untuk konsultasi bagi 
mahasiswanya. Lebih bagus juga dari kampus atau se-
kolah memberikan sarana konseling secara online.”

Kuliah Online Bikin
Kesehatan Jiwa 
Mahasiswa Rentan 
Terganggu, Jangan Ragu 
Cari Pertolongan



16 17FOKUS FOKUS

hasiswa dengan orang tua harus terus dijaga. 
“Karena dengan adanya belajar online ini, orang 
tua dipaksa untuk menjadi pendidik,” ujarnya.

Komunikasi yang dimaksud tidak hanya satu 
arah, melainkan dua arah. Tidak hanya orang tua 
yang harus tetap dekat dengan anaknya, tetapi 
mahasiswa itu juga harus mau membuka diri. 
Keterbukaan adalah awal dari penyembuhan. 
Begitu seseorang berani terbuka, maka hampir 
setengah jalan penyembuhannya telah dimulai.

Apabila ada orang yang sulit untuk membuka 
diri, maka hal ini akan menjadi masalah. “Kalau 
memang demikian, sangat sulit dilakukan inter-
vensi secara psikologis maupun medis,” jelasn-
ya. Perlu adanya bantuan dari teman yang dapat 
menceritakan keadaan orang tersebut. Dalam 
psikologi, dibutuhkan adanya pihak yang dapat 
memberikan informasi.

Christina lebih lanjut membeberkan bahwa ke-
sembuhan dari mahasiswa tergantung pada 
penerimaan dirinya sendiri. Namun, sulit dika-
takan apakah orang itu bisa sembuh dengan 
sendirinya apabila gangguan sudah terjadi leb-
ih dari dua bulan. Diperlukan konsultasi dengan 
ahli, seperti psikolog maupun psikiater.
Orang tua maupun orang sekitar juga dapat 
turut membantu. Terdapat beberapa tips yang 
dapat dilakukan orang-orang apabila menge-
tahui teman sekitarnya mengalami gangguan 
mental.

Pertama, mulai jalin komunikasi dengan orang 
tersebut. Namun, jangan langsung tanyakan 
mengenai masalahnya. Mulai dengan menanya-
kan hal-hal lain untuk menarik perhatiannya, 
seperti bertanya makanan kesukaan mereka, 

hobi mereka, dan lain-lain.  Hal ini bertujuan agar 
orang tersebut merasa nyaman dengan kita dan 
mau bercerita tanpa rasa takut.

Setelah terjalin komunikasi yang baik, bisa mu-
lai ditanya mengenai akar permasalahannya. 
Beban orang tersebut paling tidak akan berku-
rang apabila ia sudah mau bercerita. Terdapat 
istilah psikologis yang disebut katarsis, yang be-
rarti mengekspresikan emosi. Katarsis ini terjadi 
ketika seseorang menuangkan semua isi hat-
inya dengan bebas tanpa rasa takut. Biasanya, 
setelah mengungkapkan seluruh isi hatinya, ke-
cemasan dan stress yang dialami orang itu akan 
berkurang.

Dalam hal ini, kampus dan institusi pendidikan 
lain dapat turut membantu meringankan beban 
mental mahasiswanya, seperti menyediakan 
pelayanan khusus untuk konsultasi bagi maha-
siswanya. “Lebih bagus juga dari kampus atau 
sekolah memberikan sarana konseling secara 
online,” tuturnya.

Nyatanya, masalah kesehatan mental ini masih 
sering dianggap sebagai hal yang tabu bagi 
masyarakat Indonesia. Mereka mengidentikkan 

orang-orang dengan gangguan mental sebagai 
orang gila atau orang dengan sakit jiwa dan 
sering kali mendapat perlakuan yang kurang 
menyenangkan. Bahkan beberapa orang tua 
juga tidak ingin anaknya bekerja sebagai psiko-
log atau psikiater karena takut anaknya tertular 
gila.

Stigma inilah yang harus segera dilenyapkan. 
Bagaimanapun juga, orang dengan gangguan 
mental bukan langsung tergolong orang gila. 
Pergi berkonsultasi dengan psikolog atau psiki-
ater juga tidak membuat seseorang itu menjadi 
gila. Stigma inilah yang kadang justru menahan 
seseorang untuk mencari pertolongan ketika 
merasa kesehatan mentalnya terganggu. Mere-
ka takut dikategorikan sebagai orang gila. 

Lantas, bagaimana seharusnya kita memper-
lakukan orang yang memiliki gangguan men-
tal? “Tetap memperlakukan seperti kepada 
perlakuan orang yang normal serta tidak men-
gucilkan mereka,” ucap Christina. Ia lebih lanjut 
menjelaskan, mereka dengan gangguan mental 
ini sebenarnya juga tidak ingin dan malu den-
gan keadaan yang mereka alami. Penting bagi 
orang-orang, terutama yang terdekatnya, untuk 

tetap memperlakukannya seperti biasa.
Indonesia sendiri berada di peringkat pertama 
dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tert-
inggi di Asia Tenggara sebanyak 27,3 juta ber-
dasarkan survei Global Health Data Exchange 
tahun 2017 sebagaimana diberitakan Kom-
pas.com tanggal 13 Oktober 2019.  Christina 
menyebutkan, tingkat kesadaran masyarakat 
Indonesia akan pentingnya kesehatan mental 
ini masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Di-
tambah lagi, orang-orang biasanya lebih fokus 
untuk menjaga kesehatan fisik ketimbang kese-
hatan mental, padahal kedua hal itu sama-sama 
penting. “Kesehatan mental atau jiwa itu ber-
pengaruh pada kesehatan fisik. Karena jika men-
tal kita sehat, maka imun tubuh meningkat seh-
ingga secara otomatis meningkatkan kesehatan 
pada fisik,” jelasnya.

Christina juga mengungkapkan beberapa cara 
bagi mahasiswa untuk mencegah terjadinya 
gangguan kesehatan mental, seperti melaku-
kan rutinitas keseharian, berpikir positif, terbu-
ka pada orang lain, relaksasi, dan istirahat yang 
cukup atau tidur tepat waktu. “(rd. intinya), tetap 
menghargai dan menerima (rd. satu sama lain) 
dengan baik.” ujarnya.

“Indonesia sendiri berada di peringkat pertama dengan jumlah pen-
gidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara sebanyak 27,3 juta 

berdasarkan survei Global Health Data Exchange tahun 2017 ...”
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Menjadi perempuan di Indonesia selalu 
rawan, lebih-lebih pada tahun 2020 ketika ia 
jauh lebih rawan sejak tahun-tahun sebelumn-
ya, sejak catatan dimulai. Catatan Tahunan Kom-
nas Perempuan tahun ini menuliskan bahwa 
kekerasan terhadap perempuan meningkat se-
besar hampir 800% dalam kurun waktu 12 tahun 
terakhir. Komnas Perempuan mencatat bahwa 
jumlah kasus yang spektakuler ini masih menja-
di ‘fenomena gunung es’ di Indonesia. Berbagai 
penyebab, seperti stigma terhadap korban yang 
melapor maupun bagaimana korban tidak men-
getahui kemana harus melapor, mendorong 
fenomena ini. Laporan ini mencatat bahwa ke-
kerasan terhadap perempuan ‘menjadi budaya 
yang menguat di kalangan masyarakat kita’.

Maka, tidak mengherankan ketika pada masa be-
lajar dan bekerja dari rumah ini, kekerasan terha-
dap perempuan tetap terjadi dengan tambahan 
beban mental akibat pengeluaran yang bertam-
bah dan situasi ekonomi keluarga yang mem-
buruk. Survei Komnas Perempuan menemukan 
bahwa 10.3% responden menjalani hubungan 
yang lebih tegang, terutama mereka dengan 
penghasilan di bawah lima juta rupiah. Satu dari 
tiga respon melaporkan bertambahnya beban 
pekerjaan rumah tangga, menimbulkan stress. 
Survei ini mencatat bahwa perempuan meng-
hadapi dampak yang sangat khas karena peran 
gender yang disematkan padanya. Dengan kata 
lain, peran domestik perempuan berpengaruh 
besar terhadap kekerasan berbasis gender pada 
saat masa karantina sosial.

Anak-anak, dengan kata lain termasuk di dalam-
nya mahasiswa, juga menjadi korban dan rentan 
terhadap kekerasan selama masa pandemi. Ke-
butuhan tiba-tiba atas teknologi untuk prasara-
na belajar dari rumah menambah beban orang 
tua, menimbulkan stres, dan “berdampak pada 
pola asuh…anak menjadi korban kekerasan fisik, 
psikis, dan juga verbal,” ujar Olivia, salah satu 
Komisioner Komnas Perempuan. Jenis kekerasan 
juga beragam, mulai dari kekerasan seksual, fisik, 
psikis, maupun terkait dengan perdagangan 
dan penelantaran anak. “Rumah menjadi tidak 
aman dan nyaman bagi anak.” terangnya.

Perempuan yang lebih dewasa dan telah beker-
ja tidak luput dari bayang-bayang kekerasan sek-
sual di lingkungan kerja. Never Okay Project dan 
SAFENet mencatat bahwa bekerja dari rumah 
‘mengaburkan sekat antara ranah profesional 
dan privat’. 86 dari 316 responden menyatakan 
diri pernah mengalami kekerasan seksual saat 
bekerja dari rumah, seperti candaan atau lelu-
con seksual, hinaan terhadap bentuk fisik tubuh, 
rayuan serta foto, video, dan media seksual lain 
yang tidak diinginkan, difoto atau direkam diam-
diam, diintimidasi agar terlibat aktivitas seksual, 
diperlakukan sebagai alat pemuas hasrat seksu-
al, dan beberapa tindakan lainnya. Relasi kuasa 
kental dalam tindakan kekerasan ini, dengan 
lebih dari setengah korban diperlakukan demiki-
an oleh ‘atasan/rekan kerja senior’.

Masalahnya, 85% perusahan tidak memiliki ke-
bijakan untuk menangani kasus kekerasan dan 
pelecehan seksual di tempat kerjanya. Meskipun 
telah banyak saksi yang aktif membantu korban 
melalui berbagai cara, secara struktural permas-

Perempuan 
yang Semakin 
Rawan  pada 
Masa Krisis

“Catatan Tahunan 
Komnas Perempuan 
tahun ini menuliskan 
bahwa kekerasan ter-
hadap perempuan 
meningkat sebesar 
hampir 800% dalam 
kurun waktu 12 ta-
hun terakhir. Kom-
nas Perempuan men-
catat bahwa jumlah 
kasus yang spektaku-
ler ini masih menja-
di ‘fenomena gunung 
es’ di Indonesia”
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dalam meningkatnya kasus kekerasan terhadap 
perempuan selama masa pandemi COVID-19. 
Mayoritas responden (72%) menyatakan penge-
luaran rumah tangga bertambah dan 40% kha-
watir kehilangan pekerjaan. Mereka yang berada 
dalam keluarga dengan penghasilan kurang dari 
lima juta rupiah setiap bulannya lebih rentan 
menjadi korban. Bahkan, 100% responden da-
lam rumah tangga dengan pengeluaran yang 
meningkat mengalami kekerasan fisik dan sek-
sual. “Kekerasan ekonomi menjadi salah satu 
faktor pendorong terjadinya kekerasan (terha-
dap perempuan)” catat laporan tersebut.

Hal ini dikonfirmasi lebih lanjut oleh salah satu 
komisioner yang menyusun penelitian terse-
but. “Sangat besar faktor ekonomi (sebagai) 
pemicu kekerasan di rumah tangga selama 
masa karantina sosial” ujar Olivia. Fenomena ini 
disebabkan pembatasan kerja di luar rumah, 

alahan ini tidak memiliki solusi yang memadai. 
Hal ini tercerminkan dengan bagaimana hampir 
semua korban (94%) tidak melaporkan kasusn-
ya ke HRD. 38% diantaranya merasa ‘HRD tidak 
akan melakukan apapun’, 35% khawatir ‘karier-
nya akan terpengaruh, 27% khawatir ‘tidak akan 
ada yang percaya’, dan 24% ‘takut disalahkan’. 
Hal-hal ini merupakan dampak atas lemahnya 
pencegahan maupun penanganan kasus ke-
kerasan maupun pelecehan seksual di lingkun-
gan pekerjaan.

Lebih lanjut, ‘tidak melapor’ menjadi tema yang 
besar dalam kekerasan terhadap perempuan di 
masa pandemi ini. Baik laporan NOP maupun 
Komnas Perempuan mencatat bahwa sebagian 
besar korban menyimpan sendiri apa yang ia 
alami atau hanya menyampaikannya ke orang-
orang tertentu saja. Pada survei Komnas, 79% 
korban diam saja, sedangkan angka ini jauh 
lebih tinggi pada survei NOP, yaitu 94%. Salah 
satu faktor yang dapat disematkan pada fenom-
ena ini adalah pewajaran kekerasan terhadap 
perempuan, stigma terhadap korban, maupun 
victim blaming. “Dianggap aib, takut, malu, dan 
lain-lain,” ujar Olivia. Survei NOP mencatat bah-
wa pelecehan seksual di lingkungan kerja masih 
dianggap wajar. Hal ini kemudian menjadi ber-
bahaya sebab ia memberi jalan bagi terbentukn-
ya budaya pemerkosaan (rape culture) di suatu 
lingkungan. Lebih lanjut, banyak korban bahkan 
tidak tahu-menahu kanal yang bisa dihubungi 
untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap 
perempuan. 68.8% responden ‘tidak menyim-
pan kontak layanan pengaduan’ dan 80.3% tidak 
melapor.

Masih dalam topik permasalahan struktural, 
permasalahan ekonomi merupakan tema besar 

sumber pendapatan yang tidak tetap, dan juga 
PHK. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang 
mendekati resesi, masalah ini dikhawatirkan ti-
dak akan selesai dalam waktu singkat. “Ada po-
tensi untuk hal ini terjadi dalam jangka panjang” 
terangnya. 

Sedangkan untuk bantuan dari pemerintah 
sendiri, Olivia memaparkan bahwa telah diber-
ikan bantuan berupa PKH, BPNT, BLT, serta pro-
gram-program lainnya dari masing-masing ke-
menterian. Namun, ujarnya, “…dari banyaknya 
bantuan ini, informasi kepada masyarakat dirasa 
sangat kurang…yang mereka perlukan adalah 
langkah nyata bantuan tersebut”. Sosialisasi pro-
gram yang jauh dari maksimal ini memberikan 
jalan bagi potensi maladministrasi, seperti “…ti-
dak sesuainya data penerima bantuan, diskrimi-
nasi dalam pemberian bantuan, sampai kepada 
pungutan” ujarnya secara tuntas. Dalam jangka 

panjang, permasalahan ekonomi dan bantuan 
yang tidak kunjung memadai ini akan beraki-
bat pada terganggunya pemenuhan kebutuhan 
hidup yang berdampak langsung pada naikn-
ya tingkat kekerasan terhadap perempuan di 
lingkungan keluarga.

Sedangkan di tingkat individu, seperti maha-
siswa, apa yang bisa dilakukan adalah member-
ikan dukungan moral serta mendukung korban 
untuk melapor. Dengan memanfaatkan media 
sosial dan teknologi informasi mutakhir, maha-
siswa dapat saling membantu satu sama lain 
dengan mendorong korban bahwa dengan 
melapor, baik itu ke kepolisian, P2TP2, Komnas 
Perempuan, maupun pihak lain, ia akan dibantu 
oleh pihak-pihak yang akan mengurangi beban-
nya dan menyelesaikan masa lalunya. “(Bahwa) 
korban tidak sendiri menghadapi kasusnya.” 
terangnya.

“Baik laporan NOP maupun Komnas Perem-
puan mencatat bahwa sebagian besar korban 
menyimpan sendiri apa yang ia alami atau ha-
nya menyampaikannya ke orang-orang ter-
tentu saja”
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COVID-19, Social Distancing, dan
Pengaruhnya terhadap Kondisi Rumah Tangga

Metode pengambilan data melalui kuisioner daring dengan 2258 responden, mewakili responden di pulau Jawa

Beban Kerja Rumah Tangga 
selama COVID-19

Responden merasa beban 
kerja rumah tangga 
meningkat.

96%
72%
40%

1/3

Responden mengalami 
penambahan pengelu-
aran.

Responden khawatir 
kehilangan pekerjaan.

Responden merasakan 
stress akibat meningkatn-
ya beban kerja.

Kekerasan Personal/KDRT 
selama COVID-19

Responden men-
galami kerentanan 
hubungan dalam 
rumah tangga.

Orang dari total responden sering mengalami 
kekerasan psikologis dan ekonomi.

Anak-anak paling banyak 
mengalami kekerasan 
ketimbang anggota
keluarga lain.

Karakteristik mayoritas:
• Rentang usia 31-40 tahun
• Penghasilan dibawah Rp.5 juta per bulan
• Status menikah

10.3%

66 2Pemenuhan Akses Layanan
Responden atau 316 
orang tidak melakukan 
apa-apa.

Responden tidak memiliki kontak layanan
pengaduan.

Karakteristik mayoritas:
• Lulusan S-1 hingga pascasarjana
• Status menikah

14%

68.8%
Kesulitan akses dan literasi 
teknologi menjadi penye-
bab utamanya.

Dampak Kebijakan Bekerja 
& Belajar dari Rumah serta 

Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB)

Responden menjawab bahwa 
belajar dan bekerja dari rumah 
itu merugikan.

Penyebab utamanya karena PSBB yang tidak 
tegas dan penyediaan solusi terhadap sektor 
pendidikan, teknologi, dan informasi yang be-
lum optimal.

Karakteristik mayoritas:
• Rentang usia 18-40 tahun
• Penghasilan kurang dari Rp. 2 juta per bulan
• Status belum menikah

6%
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Sudah dua bulan lamanya sejak Sherry Anasta-
sya, mahasiswi Ilmu Gizi 2016 Universitas Indo-
nesia mendaftarkan diri menjadi relawan di RSD 
Wisma Atlet melalui Forum Human Capital Indo-
nesia (FHCI). Sherry mengaku saat pertama kali 
mengabarkan bahwa dia ingin turun langsung 
membantu pasien COVID-19, orang tuanya 
mendukung dengan sepenuh hati niat baiknya 
itu. “Kakak masih agak ragu, tapi (rd. akhirnya) 
setuju,” ucap Sherry. 

Saat ditanyai alasan ingin mengabdi menjadi 
relawan COVID-19, Sherry secara jujur menga-
takan bahwa dia ingin turut berkontribusi dalam 
penanganan pandemi serta bisa menjadi salah 
satu pengalaman di dalam hidupnya. “Kare-
na ini bidang kesehatan, sesuai (juga) dengan 
bidangku walaupun aku memang fokus ke gizi,” 
ungkap Sherry.  

Namun, tidak semua orang seberuntung Sherry 
yang bisa mendapatkan dukungan untuk men-
jadi relawan COVID-19. Dia mengatakan bahwa 
ada beberapa teman dari Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) UI yang ingin turut bergabung 
menjadi relawan namun terhalang restu orang 
tua, bahkan ada yang tidak mengetahui infor-
masinya sama sekali. “Mereka pengen banget 
tapi gak dibolehin, ada yang pengen tapi ada 
yang gak tau informasinya.” jelas Sherry.

Kisah Relawan COVID-19
di RSDC Wisma Atlet

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) hanya 
membuka pendaftaran selama satu hari saja 
dari 19 sampai 20 Maret 2020. Persyaratan yang 
diminta tidak se-ketat organisasi lainnya yang 
mengharuskan gelar profesi. “Gak boleh melebi-
hi 45 tahun, minimalnya 18, lalu berdomisilin-
ya di Jabodetabek,” jelas Sherry. Karena merasa 
dirinya memenuhi persyaratan tersebut, Sherry 
pun akhirnya mengisi google form yang telah 
disediakan Kementerian BUMN dan FHCI.    
Setelah melakukan pendaftaran, Sherry dan 
calon relawan lainnya yang telah diseleksi 
melakukan medical check-up di lokasi penem-
patannya yaitu Wisma Atlet. Dia bercerita kepa-
da Media Parahyangan mengenai kondisi Wis-
ma Atlet sebelum direnovasi menjadi Rumah 
Sakit Darurat COVID-19 (RSCD). “Sebelum pere-
smian RSDC, masih tahap pembangunan dan 
aku menyaksikan sendiri bener bener beran-
takan banget,” cerita Sherry. “Banyak mobil an-
gkut barang buat di tower 7 alias tower pasien,” 
lanjutnya. “Waktu medical check-up di rontgen 
juga, ternyata aku negatif, terus rapid test dan 
hasilnya aman,” ujar Sherry. 

Setelah menunggu selama dua bulan, Sher-
ry menerima kabar bahwa dia terpilih menjadi 
salah satu relawan COVID-19 di Wisma Atlet. 
Sherry mengaku bahwa dia termasuk salah satu 
orang yang beruntung karena dapat terpilih 
dari 300 orang lainnya. “Akhir Mei dihubungin 

dan ditanya bersedia jadi volunteer atau gak,” 
ujar Sherry. “Aku terima, mulai kerja 1 sampai 30 
Juni,” lanjutnya. 

Pengalaman Pertama Sebagai Relawan

Masa kerja relawan yang ditetapkan oleh 
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) ber-
langsung selama satu bulan. Sherry ditugaskan 
dalam bidang dekotaminansi. “Jadi itu bidang 
yang bertugas untuk mengolah limbah APD 
sama untuk proses dekotaminansi tenaga medis 
maupun tenaga-tenaga lain kayak security dan 
pasien.” jelas Sherry. Sebelumnya, Sherry dan re-
lawan lainnya mengikuti tahap pelatihan sesuai 
dengan job desc. 

Relawan yang terpilih diberikan tempat tinggal 
di unit apartemen dengan 2 kamar. Sebelum 
mulai kerja, para relawan kembali menjalankan 
rapid test pada tanggal 1 Juni. Setelah dinya-
takan negatif, para relawan langsung bertugas 
sesuai dengan bidang yang telah ditentukan 
oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Waktu menginjak kaki kembali di RSDC Wisma 
Atlet setelah renovasi, Sherry melihat bahwa 
fasilitas yang ada tergolong lengkap dibanding-
kan rumah sakit rujukan lainnya. “APD , masker, 
dan sarung tangan selalu ada, pokoknya terja-
min kami disitu,” kata dia. Para relawan dan tena-

“Melihat kondisi di luar di mana masyarakat mengucilkan tenaga me-

dis membuat Sherry prihatin. Dia mengatakan tenaga medis yang sudah 

bekerja keras untuk memulihkan negara ini seharusnya dihargai. “



26 27FOKUS FOKUS

ga medis yang bekerja di sana juga disediakan 
makanan 4 kali sehari termasuk snack. 

Selama menjalankan aktivitas sebagai relawan, 
Sherry mengaku sempat cemas dan takut karena 
pernah bersinggungan dengan orang yang ber-
status ODP sekaligus PDP. Orang yang digolong-
kan sebagai ODP ialah orang-orang yang memi-
liki riwayat dalam berinteraksi dengan penderita 
COVID-19, yang di dalamnya juga termasuk dok-
ter dan tenaga medis lain.  “Waktu aku berhada-
pan sama PDP itu aku cemas banget,” ujar Sher-
ry. “Karena ini kan hal baru, belum ada vaksin 
(juga),” lanjutnya. Namun, setelah berinteraksi 
dengan ODP dan PDP, dia langsung melakukan 
swab test yang berujung hasil negatif.   

Sherry bercerita bahwa dia menempati unit 
apartemen bersama dengan 2 relawan lainn-
ya. Dalam satu unit apartemen ada dua kamar. 
Satu kamar isinya 2 tempat tidur sedangkan 
kamar lainnya berisi 1 tempat tidur. “Semua 
single bed,” ujar Sherry. Suatu hari, terdengar 
kabar bahwa salah satu teman di tempat yang 
dia tinggali positif COVID-19. Sherry mengaku 
sangat panik karena selalu saling meminjam 
barang. “Syukurnya dia tinggal di kamar yang 
sendiri doang,” lega Sherry.  
Setelah diketahui positif COVID-19, teman satu 
unit Sherry pun akhirnya dipindahkan ke tower 
7 atau tower pasien. Sherry dan satu teman lain-
nya berujung pisah kamar untuk menjaga diri 
supaya tidak saling tertular COVID-19. 

Beberapa tenaga medis yang bekerja di Wisma 
Atlet juga sempat dikabarkan positif tertular 
COVID-19 dari pasien. Sherry mengatakan bah-
wa dia kurang tahu secara jelas kondisi tenaga 
medis yang tertular. “Pernah diceritain sama 

sejenis kenalan aku yang lebih tua, kerjanya di 
bidang sekretariat. Setiap pagi mereka briefing 
tentang petugas yang tertular.” jelas dia. 
Wisma Atlet sendiri dijaga ketat oleh TNI. “Ng-
gak pernah ada kabar pasien kabur, soalnya 
ketat banget penjagaannya. Mereka punya data 
lengkap siapa aja penghuni gedung,” ujar Sher-
ry. “Keluar masuknya juga dideteksi,” lanjutnya. 

Setelah satu bulan menyelesaikan masa baktin-
ya, relawan COVID-19 melakukan karantina se-
lama dua minggu penuh. “Karantinanya juga di 
Wisma Atlet, buat nanti keluar dari Wisma Atlet 
gak bawa virus.” cerita Sherry. Dia juga mengaku 
mendapatkan biaya insentif.

Tenaga Medis Seharusnya Dihargai

Melihat kondisi di luar dimana masyarakat 
mengucilkan tenaga medis membuat Sherry 
prihatin. Dia mengatakan tenaga medis yang 
sudah bekerja keras untuk memulihkan negara 
ini seharusnya dihargai. “Semua tenaga (rd. kes-
ehatan) pasti mengalami masa karantina setelah 
masa bertugas,” ucap Sherry. “Mereka ini bukan 
juga membawa virus dan berniat untuk berbuat 
jahat,” heran Sherry. 

“Kalau pun misalnya sampai takut gitu ya en-
ggak usah sampai diusir gitu, karena mereka 
bakal isolasi mandiri juga di rumah. Mereka yang 

sudah berkecimpung dalam gugus tugas ini 
juga punya kesadaran akan hal itu,” tegas Sher-
ry. “Perlu diluruskan aja sih persepsi masyarakat 
yang menggangap (rd. COVID-19) terlalu par-
no.” lanjutnya. 

Salah satu dokter yang bertugas di Wisma Atlet 
pernah berucap “Kita memang harus hati-hati 
sama pandemi ini tapi bukan berarti kita parno 
kayak ketakutan sana sini, itu nggak akan men-
jadikan apa-apa. Kita tetap harus mengikuti pro-
tokol kesehatan dan juga menjaga diri kita, juga 
menjaga orang lain.”
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Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai 
kegiatan masyarakat terhambat, mulai dari per-
ekonomian, transportasi, hingga pendidikan. Di 
situasi seperti ini, penggunaan teknologi mod-
ern seperti internet merupakan suatu pilihan 
alternatif perantara kegiatan. Sektor pendidikan, 
sebagai sektor yang sangat terdampak oleh 
pandemi, harus tetap berjalan dengan metode 
dalam jaringan (daring). Metode belajar ini tidak 
hanya dilakukan pada tingkat sekolah dasar dan 
menengah, tapi juga di tingkat perguruan ting-
gi. 

Pelaksanaan perkuliahan secara daring sendiri 
sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim 
pada Juni lalu. Dilansir dari Kompas.com, Na-
diem menyatakan bahwa semua kegiatan pem-
belajaran di perguruan tinggi yang termasuk da-
lam zona merah tetap dilakukan secara daring. 
Sifat daring ini berlaku untuk semua pembelaja-
ran yang memang bisa dilakukan secara daring; 
kegiatan seperti studio, praktikum, dan lainnya 
yang memang memerlukan kehadiran secara 
fisik harus mengikuti protokol kesehatan yang 
ada.

Mengapa internet menjadi suatu aspek yang ha-
rus diperhatikan? Di masa kini, perkembangan 
teknologi semakin pesat diikuti dengan peru-
bahan taraf kehidupan yang layak. Selain kebu-
tuhan mahasiswa akan internet untuk berkuliah 
di tengah pandemi, internet sudah menjadi ba-
gian dari hak sipil dan hak dasar manusia. Pada 
tingkat internasional, hal ini sudah dinyatakan 
dengan penetapan resolusi UNHRC pada tahun 
2018 yang diterima oleh UNESCO. 

Resolusi ini mempertegas internet sebagai hak 
untuk mengakses informasi dan transparansi. 
Dalam konteks dunia pendidikan, internet men-
jadi jembatan untuk mengakses pendidikan, 
baik materi maupun kegiatan pengajaran oleh 
tenaga pengajar. Tidak maksimalnya penye-
diaan fasilitas internet mengurangi kesempatan 
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembe-
lajaran dengan baik dan lancar, terlebih ketika 
situasi pandemi mengharuskan kegiatan pem-
belajaran berlangsung secara daring.

Meski sudah menjadi resolusi internasional, ken-
yataannya penyediaan internet Indonesia relatif 
tertinggal. Bahkan belum maksimal. Tak heran 
bila persoalan ini mengurangi kesempatan ma-
hasiswa mengikuti pembelajaran  daring den-
gan baik dan lancar.

Menurut data Bappenas, ada sekitar 4.652 keca-
matan atau 65 persen dari total belum tersam-
bung fiber optic. Lalu, ada 71.984 desa yang 
belum tersambung fiber optic setara 86 persen 
totalnya.

Di desa non terdepan, terpencil, tertinggal (3T) 
sekitar 59.442 atau 94 persen desa sudah ter-
jangkau Base Transceiver Stations (BTS) dan 6 
persennya belum. Namun, keadaan berbeda 
jauh bila yang dilihat adalah 3T lantaran sekitar 

11.228 desa atau 55 persennya belum terjang-
kau BTS.
Dilihat dari sisi biaya, kalkulasi pemerintah 
menunjukan biaya untuk mendukung pembela-
jaran jarak jauh sangat mahal. Jika diasumsikan 
pemerintah menanggung seluruh biaya paket 
siswa dan guru di Indonesia dari SD sampai per-
guruan tinggi diperlukan Rp4,10 triliun hanya 
untuk satu bulan. 

Tahun 2021 nanti, pemerintah hanya sanggup 
membuat skenario membiayai 25 persen kebu-
tuhan pembelajaran jarak jauh selama 4 bulan. 
Meski manfaatnya sudah dipangkas, tetap me-
merlukan anggaran jumbo senilai Rp8,48 triliun.
Dari hasil kajian bersama antara Media Parahy-
angan dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Unpar yaitu Jurnal Parahyangan Vol.1 menun-
jukkan bahwa seperempat mahasiswa Unpar 
menggunakan kuota internet untuk mengikuti 
perkuliahan daring. Hampir 70 persen dari peng-
guna kuota internet memerlukan lebih dari 10 
gigabyte untuk melaksanakan perkuliahan. Ket-
ergantungan terhadap kuota internet, sayangn-
ya, tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas 
internet. Ini menjadi masalah ketika kelas daring 
berlangsung karena mengurangi efisiensi dan 
kualitas pembelajaran yang didapatkan.

Sebagai respon terhadap kebutuhan internet 
untuk perkuliahan, beberapa kampus memberi-
kan bantuan untuk menunjang kegiatan perkuli-
ahan, Unpar tidak terkecuali; tetapi, bantuan 
yang sudah diberikan oleh kampus mendapat-
kan banyak kritik dari pihak mahasiswa. Misalnya 
dengan pemberian kuota internet gratis yang 
ternyata tidak menjangkau mahasiswa yang 
membutuhkan, terlebih mahasiswa yang tidak 
berdomisili di Bandung dan sudah kembali ke 

“Tidak maksimalnya penye-
diaan fasilitas internet 

mengurangi kesempatan 
mahasiswa untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran den-

gan baik dan lancar, ter-
lebih ketika situasi pandemi 

mengharuskan kegiatan 
pembelajaran berlangsung 

secara daring.”

Kewajiban 
Pemenuhan
Internet
dalam Hak 
Pendidikan
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daerah asalnya. Ini juga disebabkan oleh min-
imnya pemberitahuan mengenai bantuan sebe-
lum perkuliahan daring dimulai, sehingga ma-
hasiswa harus menggunakan biaya tambahan 
untuk kuota internet. Kompensasi sejumlah 500 
ribu rupiah yang diberikan untuk pengalihan 
metode pembelajaran juga tidak menjamin ke-
berlangsungan dan kelancaran kegiatan perkuli-
ahan semester berikutnya.

“Kalau di daerah saya sering mati lampu. Biasa 
kalau (rd. akses) internet menggunakan wi-fi, 
tapi kalau mati lampu pakai kuota,” ujar salah 
seorang mahasiswi Unpar, “Untuk internet terk-
adang memang terputus, tapi tidak sering.” lan-
jutnya.

Kesulitan untuk menjalankan kegiatan perkulia-
han daring dirasakan oleh Arkan, salah satu ma-
hasiswa Hubungan Internasional 2019. Ia mera-
sa bahwa bantuan kuota internet yang diberikan 
Unpar tidak membantu banyak. “Awalnya saya 
menggunakan kuota karena saat itu wi-fi (rd. ru-
mah) sudah dicabut. Tapi, lama kelamaan saya 
merasa kuota benar-benar boros. Dalam dua 
sampai tiga minggu harus ngeluarin Rp 500 
ribu lebih. Tapi bantuan kuota internet tidak sig-
nifikan menurut saya,” ujar Arkan. 

Pemberian kuota sebesar 30 gigabyte sebagai 
bantuan tidak menutupi secara keseluruhan, 
melainkan hanya sebagian aplikasi dan laman 
yang dipakai selama perkuliahan. “Untuk Gmeet 
harus pakai kuota pribadi, jadi kuota bantuan 
hanya terpakai beberapa ratus megabyte saja,” 
jelas Arkan. Ia sendiri berharap Unpar lebih 
memberikan bantuan keuangan yang berjang-
ka bulanan dibandingkan bantuan di akhir se-
mester seperti Semester Genap 2019/2020, ia 
menambahkan, “Mungkin bantuan tiap bulan 
berkisar Rp 150 sampai Rp 200 ribu, tapi saya 
rasa itu lebih bisa meringankan karena menge-
luarkan uangnya secara bertahap. Kalau Rp 500 
ribu di akhir dan hanya sekali, terkadang nggak 
nge-cover pengeluaran per bulan kita.”

Sudah selayaknya para mahasiswa mendapat-
kan bantuan penunjang kegiatan perkuliahan 
daring yang layak, terlebih mengingat bahwa 
Semester Ganjil 2020/2021 sudah dipastikan 
berjalan secara daring. Dikutip dari Antaranews, 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perguruan 
Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Ke-
budayaan Prof. Nizam juga meminta pihak kam-
pus untuk turut membantu penyediaan pulsa 
mahasiswa dan dosen selama perkuliahan dar-
ing.   

“Kompensasi sejumlah 500 
ribu rupiah yang diberikan 
untuk pengalihan metode 
pembelajaran juga tidak 
menjamin keberlangsun-

gan dan kelancaran kegia-
tan perkuliahan semester 

berikutnya.”
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Dwifungsi militer adalah satu dari sekian ban-
yak peninggalan Orde Baru yang dapat mulai 
dirasakan kembali setelah lebih dari dua dekade 
Reformasi. Tokoh-tokoh militer dan eks-militer 
mengisi berbagai pos kementerian serta lem-
baga negara, beberapa di antaranya secara tr-
adisional biasanya dipegang oleh masyarakat 
sipil. Perluasan peran aparatur juga melebar 
hingga masuknya tokoh-tokoh dari kepolisian 
ke sejumlah pos strategis di kementerian/lem-
baga negara.

Salah satu di antaranya adalah satuan tugas 
penanganan COVID-19. Pasca COVID-19, insti-
tusi sipil dihadapkan dengan situasi yang mere-
potkan akibat kembalinya dualisme ini, atmosfer 
otoriter yang seharusnya sudah lama ditinggal 
sejak reformasi.

Fenomena ini diulas dalam diskusi PUSIK Para-
hyangan pada Sabtu (4/7/2020), bertajuk “Poli-
tik Indonesia Pasca COVID-19: Memikirkan Kem-
bali Peran Militer dalam Institusi Sipil”. Dosen 

Hubungan Internasional FISIP Unpar, Adrianus 
Harsawaskita, berpendapat bahwa fenomena 
perwira kepolisian yang saat ini menduduki in-
stitusi strategis sipil seperti berbagai kementeri-
an dan bahkan KPK mirip dengan peran tentara 
di masa Orde Baru. Namun, ia mencatat bahwa 
gambaran militer yang kuat tersebut hanya ilu-
si saja, sebab dalam praktiknya pun terjadi per-
saingan di dalam lembaga militer.

“Dalam lembaga polisi, hal itu terbukti saat kasus 
Novel. Keterlibatan entah itu polisi atau militer 
itu lebih diwarnai oleh konflik politik di kalan-
gan elit yang kemudian mengajak mereka un-
tuk terlibat, terutama dalam konteks kepolisian, 
karena mereka itu bidangnya hukum. Kalau me-
nempatkan mereka dalam lembaga tertentu, 
seolah-olah posisinya di depan hukum itu kuat.” 
jelas Adri. 

Menurut Adri, politik Indonesia pasca COVID-19 
akan muncul sebagai rezim hybrid yang merupa-
kan campuran rezim otoriter dengan demokra-

Mempersoalkan Dualisme
Militer pada Politik Indonesia
Pasca COVID-19

tis. Dalam sistem hybrid, yang paling berbahaya 
adalah bahwa hukum hanya akan dipakai se-
bagai alat untuk penguasa. “Meskipun ada sisi 
pelindung dalam tanda kutip yang demokratis 
itu, ternyata masih ada penindasan, terutama 
dalam konteks soal informasi yang ditutupi atau 
katakanlah orang-orang yang menyebarkan in-
formasi dianggap sebagai hoax.” ucap Adri.

Dalam rezim hybrid, proses demokratis dan 
otoriter dalam pemilu berjalan secara bersa-
maan, namun sistem otoriter tersebut dianggap 
legitimasi, terutama oleh elitnya. Adri menga-
takan hal tersebut disebabkan oleh elit rezim 
yang sudah menciptakan suatu keadaan bal-
ance of power di antara mereka. “Misalnya sipil 
berkuasa dalam ekonomi, militer dalam bidang 
yang lain.” jelas Adri.  

Sedangkan peneliti Centre For Strategic and In-
ternational Studies (CSIS), Evan Abelard Laksma-
na, berpendapat bahwa kehadiran unsur militer 
dalam dinamika politik nasional tidak dapat se-
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lalu diasumsikan sebagai sesuatu yang otomatis 
negatif.  “Realitasnya, tidak ada satupun militer 
di dunia yang 100% anti politik,” kata Evan. 

Evan mengatakan bahwa keberadaan militer 
merupakan sebuah keputusan dan selalu ada 
implikasi politik.  “Misalnya di US yang sering 
kita anggap sebagai model untuk democratic 
civilization militer pun gak ada militer yang fully 
non-partisipan.” jelasnya. 

Mengenai peran politik militer setelah COVID-19, 
Evan mengatakan bahwa publik harus melihat 
dari conceptual understanding yang lebih spesi-
fik. Menurut dia, TNI sebagai institusi tidak men-

gambil alih posisi pembuat keputusan menge-
nai COVID-19 di level paling atas maupun paling 
bawah.  “TNI hanya menjalankan, meskipun 
mungkin ada sebagian dari TNI yang merasa apa 
yang diteruskan pemerintah itu gak tepat, tapi 
tetap dijalankan. Justru itu bukti bahwa ada nor-
ma supremasi sipil di militer kita setelah refor-
masi.” jelas Evan.

Pelarangan keterlibatan TNI tanpa ada jalan al-
ternatif menjadi salah satu persoalan. Ia juga 
menyoalkan seberapa mampu kekuatan dan 
dukungan anggaran dari masing-masing pe-
merintah untuk membuat institusi sipil alternat-
if. “Contoh selain BNPB ada Bakamla, dulu hara-

pannya Bakamla itu civillian militant reinforment.” 
jelasnya. 
Saat sesi tanya jawab, ada seorang hadirin yang 
bertanya mengenai keterlibatan TNI dalam masa 
COVID-19 saat ini. Menurut Evan, keterlibatan TNI 
dalam proses implementasi belum sampai pada 
tahap decision making. “Masih setengah lah, be-
lum full,” ujar Evan selaku peneliti CSIS.

Ia menerangkan lebih lanjut bahwa untuk menu-
ju institusi sipil yang kuat sendiri dibutuhkan ke-
mampuan sipil sekaligus peran militer. “Ada yang 
merasa bahwa sipil belum diberi kesempatan 
sehingga militer terus-terusan mengambil per-
an, ada (rd. juga) yang merasa sipil sudah diber-

“Meskipun ada sisi pelindung dalam tanda 
kutip yang demokratis itu, ternyata masih ada 
penindasan, terutama dalam konteks soal in-
formasi yang ditutupi atau katakanlah orang-
orang yang menyebarkan informasi dianggap 
sebagai hoax”

ikan kesempatan tapi tidak cukup dalam men-
jalankan,” terang Evan, “Ini bukan penyebaran 
filosofis, tetapi penyebaran empiris. Artinya, kita 
harus bisa membuktikan di isu apa, kapan, dan 
di mana sipil dan militer harus saling memberi 
kesempatan ataupun tidak” jelasnya.

Meskipun begitu, Evan juga menegaskan per-
nyataan Adrianus bahwa pola pikir politik saat 
ini masih serupa dengan pola pikir politik Orde 
Baru. “Elit-elit politik yang besar di era sekarang 
adalah elit politik yang juga besar di era Orba,” 
jelas Evan. “Dari sisi generation change elit poli-
tik masih dipegang di era Orba.” tegasnya.  



36 37FOKUS FOKUS

Pandemi COVID-19 menyebabkan UNPAR 
mengambil kebijakan untuk meniadakan ke-
giatan perkuliahan tatap muka selama sisa Se-
mester Genap 2019/2020. Tidak hanya kegiatan 
perkuliahan, berdasarkan Surat Edaran Nomor 
III/R/2020-03/585, akses untuk masuk ke area 
kampus juga dibatasi. Hanya tenaga kependi-
dikan dan karyawan UNPAR yang diperbolehkan 
untuk masuk ke area kampus selama kebijakan 
ini berlaku.

Kebijakan kampus ini tidak hanya berdampak 
pada mahasiswa, tenaga kependidikan, dan 
karyawan UNPAR, tetapi juga pada pelaku 

ekonomi di sekitar UNPAR. Akibat kebijakan 
kampus untuk membatasi/menghentikan se-
mentara kegiatan, banyak penjual mengalami 
penurunan pendapatan.

Didi Wahyudi misalnya, pemilik Kedai Vio di 
warung bambu (Warbam) ini mengatakan bah-
wa penjualannya menurun sejak ditiadakannya 
kegiatan mahasiswa di kampus. “Sangat drastis,” 
tutur Didi, “Mulai dari hari Senin (16/03) sekitar 
80 persen.” 

Didi tidak menyangka bahwa pemberhentian 
aktivitas sampai akhir Semester Genap di kam-

pus akan terjadi, katanya, “Dari edaran wali kota 
(rd. Bandung) sendiri kan hanya dua minggu, 
tapi UNPAR ternyata sampai akhir semester 
genap.” Hal ini berpengaruh besar, mengingat 
hampir 100 persen pelanggannya adalah maha-
siswa, ia menjelaskan, “Pesanan mayoritas dari 
mahasiswa, bahkan GoFood maupun GrabFood, 
dan sekarang hampir semua kembali ke rumah 
masing-masing,” imbuhnya.

Penjual lain di Warbam yang mengalami hal se-
rupa adalah Elsie. Ia memiliki usaha jus buah dan 
mengakui mengalami penurunan penjualan 
yang drastis, bahkan lebih drastis dibandingkan 

bulan puasa. “Saat bulan puasa turun 5 sampai 
10 persen, tapi sekarang hingga 50 persen,” 
ujarnya. Mengenai keberlangsungan usahanya 
sendiri, Elsie masih menunggu karena beberapa 
pertimbangan, “Untuk sementara kami lihat dua 
minggu ke depan, sesuai dengan anjuran pe-
merintah, setelah itu kami lihat apakah UNPAR 
masih menerapkan kebijakan yang sama. Tapi 
untuk sekarang kami belum bisa mengambil 
keputusan.”

Berbeda dengan Elsie, Pak Ana, penjual sop di 
pujasera yang dikenal dengan nama “Racun”, 
memutuskan untuk libur selama dua minggu. 

Efek Samping
Tutupnya Unpar: 
Para Penjual Makanan



38 39FOKUS FOKUS

“Sepi, paling libur dulu,” ujarnya saat ditanya. 
Pak Ana sendiri berusaha untuk menangani 
penjualannya yang tidak laku dengan mengu-
rangi supply barang. “Tapi itu juga nggak abis 
barangnya,” timpalnya sambil bergurau.

Tidak hanya penjual di depan UNPAR, hal yang 
sama juga dialami oleh Yuki Pratama di Jalan 
Bukit Jarian. Karyawan Sambel Seuhah ini mera-
sakan dampak yang cukup besar terhadap pen-
jualan. “Sehari bisa menjual 30 boks, sekarang 
tidak lebih, paling cuman seberapa,” ujarnya. 
Penurunan penjualan ini bukan hanya karena 
kampus, tetapi juga aktivitas masyarakat yang 
menurun, ia menambahkan, “Pelanggan kami 
tidak hanya mahasiswa di daerah Ciumbuleuit, 
tapi di luar (mahasiswa) juga. Biasa kami dapat 
pesanan untuk acara, sekarang tidak ada pe-
sanan yang masuk.”

Meskipun lokasi dan produk yang dijual ber-
beda-beda, semua penjual mengharapkan hal 
yang sama yaitu COVID-19 dapat segera diatasi 
dan keadaan semakin membaik. “Mudah-muda-
han cepat selesai. Kalau cuman dua minggu ma-
sih bisa ditutupi kekurangannya, tapi kalau dua 

bulan atau lebih memang mengkhawatirkan. 
Dan semoga sehat selalu, bisa jaga kesehatan,” 
ujar Didi.

Menurunnya omzet para pedagang di sekitar Un-
par adalah efek samping dari kebijakan menutup 
kampus untuk sementara waktu. Kebijakan ini 
penting dan harus dilakukan untuk mencegah 
penyebaran COVID-19. Namun sebagaimana 
dampak dari bencana alam dan non-alam lain-
nya, para pedagang makanan yang beroperasi 
secara harian cenderung mendapatkan dampak 
lebih besar daripada lainnya.

Pada 26 Juni 2020, Unpar mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor II/R/2020-06/1047 yang mengu-
mumkan perkuliahan Semester Ganjil 2020/2021 
akan diadakan secara daring, namun keputusan 
itu belum mutlak. Peninjauan kembali menge-
nai keputusan ini akan dilakukan sampai masa 
UTS Ganjil 2020/2021. Dalam surat ini juga ber-
isi kemungkinan perkuliahan yang tiba-tiba di-
jalankan secara hybrid, atau campuran fisik dan 
daring, setelah setengah semester dijalankan 
penuh secara daring. Perubahan ini didasarkan 
pada situasi dan kemungkinan yang ada.

“Namun sebagaimana dampak dari bencana 
alam dan non-alam lainnya, para pedagang 
makanan yang beroperasi secara harian cend-
erung mendapatkan dampak lebih besar dar-
ipada lainnya”



40 41WAWANCARA WAWANCARA

Merebaknya pandemi COVID-19 memberi dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat, 
khususnya di lingkungan sekitar Universitas Katolik Parahyangan. COVID-19 memaksa mahasiswa 
semakin jarang ke kampus. Dampaknya pun dirasakan sejumlah pedagang yang penghasilannya 
turun drastis. Maka dari itu, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 
Korps Tenaga Sukarela (Korgala) Unpar menciptakan sebuah program yang bernama Help From 
Home. 

Media Parahyangan berkesempatan mewaw-
ancarai beberapa pencetus program Help From 
Home yaitu Souphavanh Boutthavong (Admin-
istrasi Publik 2016) dan Gabriela Jane Karen (Ar-
sitektur 2018).

MP: Asal-usul program?

Sou: Kami melihat kondisi COVID-19 ini be-
nar-benar membuat kondisi keuangan mas-
yarakat sangat menurun, terutama pedagang 
daerah Unpar secara jelas sangat menurun. Kami 
berpikir tentang program yang membantu mer-
eka dan sifatnya sustainable. Dengan tenaga 
dari anggota aktif Korgala yang membantu dari 
rumah melalui sistem online serta juga ada pen-
damping dari kami yaitu warga lokal RT tersebut.

MP: Dari mana asal dana?

Gaby: Kami turun di awal, melakukan penelitian, 
mengambil foto, data, (dan) wawancara dengan 
PKL. Lalu melampirkan dan mempublikasikann-
ya dengan izin, supaya orang-orang tau kondisi 
nyata dan faktanya seperti ini tanpa melebihkan. 
Kami share melalui platform Line dan Instagram. 
Syukurlah banyak yang tergerak hatinya hingga 
kami dapat mengumpulkan dana kurang leb-
ih Rp. 10 juta tanpa menyita waktu yang lama. 
Sempat kaget juga secepat itu. Kami sangat ber-
syukur dan semakin bersemangat juga mem-
pertanggungjawabkan dana tersebut.

MP: Apa saja programnya? Siapa targetnya?

Gaby: Kami sekarang sudah ada 2 gelombang. 
Awalnya tentu aja karena dampak pandemi 
COVID-19 ini, pertama banget kami langsung 
kepikiran untuk membantu pedagang-peda-
gang kecil di daerah Bandung. Sebenarnya kami 
juga mendengar sendiri curahan hati dari salah 
satu warga yang biasa berjualan di kantin Unpar, 
maupun di sekitar daerah kampus Unpar, yang 
selama ini pemasukannya sangat bergantung 
pada mahasiswa. Karena sekarang semuanya 
online, jadinya gak ada mahasiswa yang beli lagi 
kan. Otomatis pemasukan bisa hampir gak ada. 
Apalagi waktu masih awal-awal banget maha-
siswa diputuskan online, sekarang sih beberapa 
udah lebih beradaptasi. 

Nah, tahap 1 di gelombang pertama sasarannya 
masih hanya membagikan makanan buat ped-
agang, PKL, juga di akhir kami menambahkan 
untuk tukang parkir, dan orang-orang yang kami 
lewati saja di daerah sekitar Unpar. Wilayahn-

ya antara lain Ciumbuleuit, Gandok, Pasteur, 
Gunung Batu, Bandung tengah, Kiaracondong, 
Andir, Jalan Ambon, Alun-Alun Bandung, Marta-
dinata, Cimahi Cipageran, Riau, dan sekitar tem-
pat pembuangan sampah.

Tahap 2 kami bereksperimen lagi untuk mem-
bantu pihak lebih banyak. Kami membuat pro-
gram Titip Senyum. Di situ prosesnya kami me-
nitipkan uang untuk dibuat makanan dari PKL 
itu sendiri, memberikan sembako dan APD pada 
PKL. Lalu makanan itu sendiri bantu dibagikan 
oleh PKL tersebut ke masyarakat sekitar yang 
ditemuinya karena sempat ada larangan untuk 
kami turun lagi. Jadi, sistemnya si PKL itu sendi-
ri yang membagikan, kami memberikan uan-
gnya saja kepada mereka untuk modal mem-
buat makanannya. Kami meminta nomor WA 
dan menaruh kepercayaan. Syukurlah berhasil 
setelah beberapa tahap itu diselenggarakan. 
Satu tahapan juga ada beberapa kloter, jadi be-
berapa kali turun.

Help From Home: Bentuk 
Pengabdian Mahasiswa

Kepada Masyarakat

“Kami melihat kondisi COVID-19 ini be-
nar-benar membuat kondisi keuangan mas-
yarakat sangat menurun, terutama pedagang 
daerah Unpar secara jelas sangat menurun”
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Sou: Abis itu, kami pengen nih tingkatin lagi. 
Akhirnya proyek kami sekarang ini lumayan be-
sar. Program ini adalah Budikdamber, program 
cara budidaya ikan dalam ember. Program ini 
kami mendukung masyarakat untuk menco-
ba bikin Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam 
Ember) di sekitar rumahnya. Harapnya akan 
menurunkan tingkat stres akan ekonomi yang 
terus menurun juga kesusahan memperoleh 
pangan, hingga  akhirnya mereka mampu untuk 
menjual produk dari Budikdamber tersebut. Tar-
getnya adalah seluruh masyarakat RT 02 Bukit 
Hegar. Budikdamber  ini fungsinya meningkat-
kan ketahanan pangan desanya. Akan kami bina 
dan bantu sampai hasil Budikdamber ini bisa 
dijadikan produk dan didistribusikan juga dijual, 
sampai warga desa itu mandiri dan bisa terus 
menjalankan produksi tersebut. Kami buat ini 
karena ketahanan pangan ini bisa dalam jangka 
panjang, jadinya gak cuman sekali turun kasih 
produk makanan sembako.

MP: Apakah ada kerja sama dengan pihak lain?

Sou: Kami hanya ada support dari pihak mas-
yarakat saja sejauh ini untuk proses Budikdam-

bernya. 

Gaby: Kalau sejak gelombang pertama sih kami 
benar-benar mandiri, mulai dari penggalangan 
dana hingga turun pelaksanaannya. Tapi sela-
ma prosesnya, beberapa teman menemukan 
program kami, lalu ikut menawarkan bantuan, 
ikut bantu mengemas APD, lalu membantu 
membagikannya. Mereka juga sangat baik hati 
menyumbang seperti masker, hand sanitizer, 
dan beberapa APD untuk disumbangkan bersa-
ma-sama.

MP: Adakah rencana memperluas program?  
   
Gaby: Untuk dana sekarang masih tersisa yang 
sedang kami pakai untuk program Budikdamber 
ini. Program ini masih dalam proses yah karna 
merupakan hal baru dan cukup rumit buat kami. 
Tapi program ini sudah dimulai dari beberapa 
bulan lalu, jadi warga sekarang sedang meme-
lihara beberapa lele di dalam ember tersebut, 
merawat lele hingga bertumbuh besar, dan siap 
untuk diproduksi menjadi bahan jualan.

Sou: Emang program ini harus melihat dalam 

jangka waktu lama karena kami harus nunggu 
ikan sampai besar dulu sekitar 2-3 bulan. Se-
jauh ini, hasil bisa diukur hanya dengan melihat 
reaksi dari masyarakat sekitar. Mereka senang 
dan lebih peduli sesama dan rata-rata pengen 
lakukan hal tersebut secara mandiri juga. Untuk 
kedepannya, kami merencanakan untuk modify  
ikan lele menjadi produk yang unik untuk men-
jual di online dan pasar lokal. Selanjutnya kami 
berencana untuk mempromosikan program ini 
di wilayah lainnya.

Gaby: Jadi, kalau sudah berhasil kami membi-
na dan membantu warga desa ini hingga dapat 
dengan mandiri mengurus segala perawatan, 
dan hal teknis dalam pemasaran serta produk-
si makanan lele tersebut, hingga berhasil terjual 
walau memang tidak sederhana dan akan mem-
butuhkan waktu yang cukup lama dan kesabaran 
supaya hasilnya maksimal, kami akan mencoba 
untuk meraih desa lainnya untuk melakukan hal 
yang sama dengan sistem yang kami terapkan 
di desa sebelumnya. 

Nah, karena produksinya cukup memerlukan 
banyak modal, ini seperti membuka usaha pro-

duksi makanan dari nol, bahkan kami meminta 
bantuan dari teman kami di jurusan bisnis. Kami 
berencana melaksanakan webinar online den-
gan narasumber terpercaya mengenai Budik-
damber ini, untuk mengedukasi warga RT itu 
sendiri, juga meraih seluruh orang (rd. tanpa 
batasan) melalui media-media sosial yang me-
mang ingin  mempelajari. Dan kami akan mem-
buka penggalangan dana atau donasi dari we-
binar tersebut. Karena warga RT 02 itu sendiri 
juga akan hadir dalam webinar tersebut, sehing-
ga pendonasi pun dapat melihat dan menden-
gar secara langsung fakta dari kebutuhan desa 
tersebut. 

Donasi tersebut akan kami buka hingga me-
menuhi target yang kami tentukan. Harapann-
ya banyak hati yang tergerak untuk membantu 
kami mewujudkan misi kami untuk meningkat-
kan ketahanan pangan warga RT 02 Bukit Hegar 
ini. Kami sangat berharap agar program ini dapat 
terus berjalan hingga dapat menghasilkan pro-
duk yang juga dapat dibeli oleh teman-teman 
sekalian.
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Pada 2 Maret 2020 lalu, Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo mengumumkan bah-
wa COVID-19 mulai memasuki Indonesia dan 
menyatakan bahwa kini berada dalam keadaan 
darurat. Angka kasus positif terus menerus ber-
tambah dan belum terlihat adanya tanda-tanda 
deeskalasi. Indonesia yang setiap tahunnya ma-
sih menghadapi penyakit lain seperti Demam 
Berdarah Dengue (DBD) seakan terkejut atas 
munculnya virus baru. Pemerintah dan ahli kes-
ehatan, beserta tokoh-tokoh masyarakat lainn-
ya mulai menyelenggarakan kampanye untuk 
menghadapi pandemi ini, yaitu dengan menye-
barkan kesadaran untuk memakai masker, ser-
ing mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Mas-
yarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsy mel-
uangkan waktunya, Selasa (29/7/2020), untuk 
berbagi pandangan mengenai persiapan kese-
hatan dan sistemnya di Indonesia ini. 

IAKMI : Indonesia Terlalu Dini untuk New 
Normal, Kasus-kasus Baru Masih Terus 
Bermunculan

MP: Perbedaan layanan kesehatan sebelum 
dan sesudah pandemi? 

HH: Kita amati beberapa dampak yang dirasakan 
juga dengan adanya pandemi ini. Contohnya di 
puskesmas, pemeriksaan dan lain-lain itu sempat 
tidak bisa (rd. berjalan), karena pusat layanann-
ya tertutup, misalnya karena kena COVID-19 ini. 
Posyandu-posyandu yang selama ini dijalankan 
di kampung-kampung itu dihentikan sehingga 
bisa jadi kalangan masyarakat yang memang bi-
asa untuk periksa kesehatan bayi dan balitanya 
itu tidak bisa (re: dilakukan), tidak bisa mengon-
trol kondisinya. 

Kemudian juga yang paling memprihatinkan 
kalau sampai imunisasi yang harusnya diberi-
kan itu sampai tertunda, tidak diberikan kare-
na COVID-19 ini. Ditutup di wilayah setempat 
(rd. yang) harusnya ada, katakanlah bayi balita 

yang harus dijadwal imunisasi, misalnya, kalau 
sampai terlewat dan akhirnya sampai terlupa 
mungkin ketika pasca pandemi. Kemudian kita 
dengar juga berapa rumah-rumah sakit karena 
saat ini fokusnya pada pasien COVID-19, beber-
apa layanan poliklinik tidak dijalankan, sehingga 
masyarakat yang tadinya ingin ke poliklinik un-
tuk pemeriksaan kesehatan menjadi tidak bisa. 
Artinya, pandemi ini memang dirasakan juga. Ini 
bisa menghambat mengenai kesehatan secara 
umum. 

Apalagi, misalnya begini yang lebih membahay-
akan lagi kalau seluruh fokus perhatian kita saat 
ini, segala resources, SDM, biaya COVID-19, se-
mentara penyakit-penyakit lain yang memang 
biasanya muncul itu sampai terlupakan. Saat ini 
yang ngeri adalah DBD sebenarnya. DBD ini kan 
siklus tahunan yang selalu muncul begitu, dan 
ini kelihatan beberapa muncul. Kampanye-kam-
panye DBD yang dulu gencar selama ini, ten-

tang 3M itu, partisipasi masyarakat untuk mel-
awan nyamuk begitu, sekarang sampai hilang, 
sekarang itu kan pesannya dimana-mana jaga 
jarak, masker, cuci tangan. Akhirnya, secara ti-
dak langsung ini sangat berbahaya sebenarnya, 
itu jangan sampai ada neglected seperti itu ter-
lupakan. Situasi-situasi seperti ini memang terja-
di, tetapi, memang para programmer, pembuat 
program kesehatan, tenaga kesehatan mas-
yarakat, harus mampu beradaptasi menghadapi 
situasi ini, harus dicari jalan-jalan keluarnya. 

MP: Apakah selama ini Indonesia sudah mem-
persiapkan sistem kesehatan dengan baik? 

HH: Untuk penyakit-penyakit seperti DBD, TB, 
kita kan punya strategi-strategi nasional khusus. 
Kami sih menilai sudah semakin terus, sema-
kin membaik begitu. Walaupun, ya, kita sadari 
kendala-kendala lapangan masih ada. Ini yang 
mungkin kita (rd. perlu) evaluasi, bertahun-ta-

Husein Habsy
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
(IAKMI)

Foto: www.iakmi.or.id
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hun strategi yang kita gunakan nampaknya be-
lum maksimal untuk DBD. Siklus lima tahunan 
yang besar itu masih terus ada juga. Jadi, kita 
sudah banyak melakukan berbagai cara untuk 
kalau DBD misalnya dengan melakukan Jumat 
bersih (rd. yang) serentak dilakukan. Ya, inilah 
kompleksitas masyarakat kita untuk melakukan 
budaya perilaku hidup bersih sehat memang 
masih jauh. 

Kalau menghadapi COVID-19, tentu kita be-
lum ada persiapan sama sekali. Karena ini kan 
muncul begitu saja, tidak ada satu negara pun 
di dunia yang sudah siap khusus untuk menan-
gani COVID-19. Paling, sistem layanan kita tentu 
untuk menghadapi berbagai penyakit-penya-
kit yang saat ini sudah ada. Nah, kalau tentang 
COVID-19, itu diperlukan memang kerja sama 
praktis dan cepat, memanfaatkan infrastruktur 
yang saat ini ada. Misalnya, lab-lab kesehatan 
untuk cek tentang kasus COVID-19 ini, karena 
awalnya dulu kan hanya dilakukan di lab di Lit-
bangkes. Jumlah yang dites semakin banyak, 
sehingga jumlah yang ketahuan positif semakin 
tinggi. 

Nah, tetapi dibandingkan dengan negara-nega-
ra lain, Indonesia masih termasuk rendah jumlah 
orang yang dites. Dibandingkan dengan jumlah 
penduduk Indonesia, ini kita masih kecil. Kita ti-
dak sampai satu setengah juta orang yang dites. 
Artinya, sebenarnya yang lebih penting adalah 
positivity rate. Per kasus positif dari jumlah yang 
dites begitu. Kita banyak mengetes itu jumlah, 
tetapi hasilnya itu harusnya di bawah lima pers-
en gitu. Kemudian, kesiapan infrastruktur rumah 
sakit melayani orang yang kalau ternyata hasil 
tesnya positif. Ketika kita sudah bikin tes seban-
yak-banyaknya, ada kasus positif kalau rumah 

sakit nggak siap, tenaga kesehatan nggak siap, 
justru bahaya lagi kan, nanti siapa yang menan-
gani? 

MP: Menurut bapak, mengapa masyarakat 
saat itu sempat mengalami panic buying?

HH: Kami melihat itu sebagai bentuk ketidaksia-
pan pemerintah dalam menyampaikan informa-
si yang jelas sedini mungkin kepada masyarakat. 
Informasi yang disampaikan pada awalnya itu 
lebih ke aspek “tenang Indonesia tidak ada ka-
sus, kita bangsa yang kuat, kita mampu untuk 
menekan, kita pertahankan jangan kasus”.  Ke-
tika tanggal 2 Maret 2020 diumumkan oleh 
presiden Jokowi, masyarakat tersentak kaget. Ini 
fenomena yang sebenarnya ironis banget. Se-
benarnya, menggambarkan juga mungkin (rd. 
dari) ahli-ahli sosial, ahli sosiologi, antropologi 
tentang pola masyarakat kita kalau menghada-
pi kepanikan itu ternyata luar biasa, gampang 
sekali kita menggiring orang untuk melakukan 
kegiatan seperti itu. 

Orang yang punya uang datang sebanyak-ban-
yaknya, dan dia tidak memikirkan orang lain 
sekelilingnya. Dia tidak peduli, dan yang ada di 
pikiran dia saat itu menimbun barang di rumahn-
ya untuk persediaan sebulan, dua bulan, tiga bu-
lan. Sebenarnya, ironis mental masyarakat kayak 
begitu, seperti kurang toleran, dan artinya yang 
kuat yang berkuasa. 

MP: Anggaran kesehatan telah dinaikkan dari 
tahun 2019 sebesar 13%. Namun, anggaran 
kesehatan termasuk anggaran yang paling ke-
cil di APBN pemerintah Indonesia.

HH: Selama ini memang kita merasa alokasi an-

“Dibandingkan dengan jum-
lah penduduk Indonesia, ini 
kita masih kecil. Kita tidak 
sampai satu setengah juta 
orang yang dites. Artinya, se-
benarnya yang lebih penting 
adalah positivity rate. Per ka-
sus positif dari jumlah yang 

dites begitu”
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ggaran untuk kesehatan ini masih perlu untuk 
ditingkatkan. Apalagi, sekarang ini pandemi ini 
muncul (rd. secara) geografis Indonesia (rd. luas) 
yang sarana layanan kesehatan terus bermuncu-
lan di banyak tempat, memang anggaran masih 
tetap kurang. Kalau dari konteks anggaran kese-
hatan, itu alokasinya besar ke sana untuk kegia-
tan-kegiatan edukasi, penyuluhan agar jangan 
sampai orang sakit, jangan sampai rumah sakit 
penuh oleh orang-orang yang sakit. Tetapi, kita 
lihat dari proporsinya, anggaran kuratif masih 
jauh lebih besar sehingga lebih banyak angga-
rannya itu. Tentu, tetap senang rumah sakit yang 
qualify, peralatan canggih, bagus layanannya 
baik, tetapi proporsinya anggaran untuk promo-
tif preventif masih rendah. Yang menjadi hara-
pan kami, selain secara keseluruhan anggaran 
kesehatan terus tingkatkan, proporsinya aspek 
promotif preventif itu harus cukup besar juga.

MP: Apakah kebijakan pemerintah sudah 
memperhitungkan pendapat dari ahli keseha-
tan?

HH: Kita seringnya ahli-ahli kesehatan ini men-
yampaikan pemikiran ketika dalam diskusi 
dipresentasikan bahkan dalam mass media. 
Kami intense di televisi sekarang ini hampir se-
tiap hari di tv-tv nasional menyampaikan usu-
lan-usulan, tetapi memang tidak semuanya 
mungkin bisa didengar begitu saja oleh pemer-
intah. Kami sadar tidak hanya mengurus keseha-
tan saja, karena ‘kan harus balance melihat as-
pek ekonomi, aspek pertahanan dan ketahanan, 
stabilitas nasional, sehingga bisa jadi memang 
ahli-ahli di bidang-bidang itu juga memberikan 
pemikiran-pemikiran yang banyak ke pengam-
bil keputusan tertinggi di pemerintah kita.
 

Jadi, artinya mungkin tidak semua usulan pe-
mikiran dari ahli kesehatan didengar. Walaupun, 
ada beberapa hal tentang usulan keputusan 
PSBB waktu itu didengar. kami banyak member-
ikan dasar-dasar pemikiran mengenai bentuk 
penerapan PSBB seperti apa kami sampaikan, 
walaupun tentu tidak total karena kalau men-
dengarkan dari aspek kesehatan saja, terlalu 
ketat protokol yang akan diterapkan karna lebih 
memilih menyelamatkan masyarakat. 

Tetapi, pemerintah tentu kami sadari melihat 
aspek ekonomi, kalau betul-betul diketatkan 
secara total, mungkin mempertimbangkan as-
pek kehidupan masyarakat. Mengenai sumber 
daya kemampuan negara untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang tidak bekerja itu 
banyak pertimbangan. Jadi, artinya dengan 
kata lain pemikiran kami tetap didengar, tetapi 
mungkin tidak sepenuhnya bisa diterima karena 
banyak pertimbangan-pertimbangan lain tentu 
yang akan digunakan oleh pemerintah. Tetapi, 
sebagai ahli kesehatan masyarakat, kami harus 
menyampaikan hal yang paling ideal yang kami 
sampaikan, konsep kami yang paling ideal sep-
erti apa silahkan itu dicerna digunakan oleh pe-
merintah.

MP: Saat ini, sudah beberapa kota yang men-
cabut kebijakan PSBB dengan tujuan melak-
sanakan new normal. 

HH: Sebenarnya istilah new normal itu terlalu 
dini untuk dimunculkan. Kenapa terlalu dini? 
Karena data mengatakan bahwa kasus-kasus 
baru itu belum ada tren penurunan, kita itu ma-
sih terus naik kasusnya. Jadi, belum ada kurva 
yang sudah mulai flat, melandai, itu belum ada, 
kita masih terus ke atas. IAKMI pernah bikin pem-

odelan skenario kasus begitu. Tadinya, kami pre-
diksi pertengahan Juli itu puncak kasus, setelah 
itu mulai melandai dan turun. Tapi, ternyata tidak 
terbukti karena ada faktor-faktor yang memungk-
inkan terjadinya puncak kasus dan menurunnya, 
yaitu pertama, konsistensi kebijakan, artinya ke-
bijakan pemerintah yang tadinya adalah PSBB itu 
jangan dilonggarkan, tetap ketatkan kalau kasus 
masih tinggi. 

Kedua, perilaku masyarakat yang harusnya me-
mang menerapkan konsisten, kegiatan deteksi 
kasus di lapangan dan tracing siapa yang kontak 
dengan dia. Kami berpandangan harusnya bilang 
new normal itu nanti, ketika memang puncak ka-
sus sudah sampai dan dari catatan epidemiologi 
kasus-kasus baru sudah turun. Apa akibatnya? Eu-
foria mendengar kata normal yang ada di benak 
masyarakat adalah suasana sudah normal seperti 
biasa sebelum ada COVID-19. 

PSBB itu sebenarnya aturannya sudah agak long-
gar lho, ‘kan bukan lockdown. Ketika PSBB yang 
seperti itu dilonggarkan lagi, nah, itu sebenarn-
ya membuat risiko-risiko penularan menjadi se-
makin tinggi di masyarakat. Kami dari kesehatan 
masyarakat berpikir harusnya pengetatan harus 
terus berjalan, tidak boleh dilonggarkan sebelum 
puncak kasus itu sudah terjadi dan penurunan su-
dah mulai terjadi. Kita pastikan kondisi agak nor-
mal tapi normalnya itu new normal bukan normal 
kaya dulu lagi. Yang kita khawatirnya sebenarnya 
begini, ketika puncak kasus sudah terjadi dan 
mulai turun, kita tidak berhasil mempertahankan 
yang tadi itu, deteksi kasus tidak maksimal lagi. 
Yang kita khawatirkan, walaupun grafik sudah 
mulai turun, bisa jadi akan muncul second wave. 
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Ibu pertiwi sedang terluka,
Ketika virus corona datang melanda.
Kehadirannya yang sempat dipandang sebelah mata
Tapi ternyata ia membabi buta, menginfeksi ribuan jiwa

Negara goyah, stabilitas menjadi ancaman
Ribuan pekerja terpaksa dirumahkan 
Bahkan harus kehilangan pekerjaan

Seluruh aktivitas dipusatkan di rumah
Sembari mematuhi arahan dari pemerintah
Yang nampaknya tak mengurangi rasa resah dan gelisah

Miskoordinasi pusat dan daerah, buramnya transparansi 
data hingga salah kaprah kartu pra-kerja,
Kami Menolak Terlena!

Dalam situasi ini, terbesit sebuah pertanyaan.
“Corona, apakah kau datang terlambat?”
Seandainya kau datang satu tahun lebih cepat, yaitu ketika 
negeri ini akan menghadapi pemilihan umum. 
Apakah kau akan ‘disambut’ dengan lebih baik?
Jika iya, mungkin kita akan bersatu, bahu membahu men-
gusir kedatanganmu
Mungkin berbagi pesan soal menjaga kesehatan akan lebih 
nyaring ketimbang saling singgung antarkubu
Mungkin obrolan tentang disinfektan dan hand sanitizer 
akan lebih hangat ketimbang obrolan nol dua atau nol satu
Mungkin agenda saling berbagi sembako akan lebih viral 
ketimbang berbagi ujaran kebencian

Mungkin juga kelangkaan masker dan alat pelindung diri 
akan berganti dengan melimpahnya kebutuhan medis itu. 
Tentunya dengan sokongan kelompok calon petahana dan 
pembaharu
Atau mungkin juga segala keluh kesah masyarakat akan 
terobati dengan janji – janji junjungannya masing masing.
Ohh Corona, “Benarkah Kau Datang Terlambat?”
Ahh, sudahlah..
Satu yang pasti, 
Sesuatu yang dimulai lebih cepat maka akan berakhir lebih 
cepat. 

Bandung, 19 April 2020

“Corona, Kau Datang Terlambat?”
Oleh: Aufar M. Rizki
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Membaca The Plague karya Albert Camus di 
masa pagebluk ini seringkali tidak hanya beri-
si pengalaman yang menguatkan, tetapi juga 
menjengkelkan. Persis karena para pembacanya, 
termasuk saya, mengetahui apa yang terjadi di 
dalam novel itu, bahkan ketika dirinya dan para 
tokoh di dalam buku itu terpisah di dalam tem-
pat dan waktu yang jauh berbeda. Oran, Aljazair 
pada tahun 194x dan Bandung, Indonesia pada 
tahun 2020 tidak terasa jauh berbeda dari ban-
yak sisi: isolasi diri, karantina sosial, orang-orang 
egois yang mementingkan kepentingan pribadi, 
motivator agama dengan perkiraan yang mele-
set, para penyelundup barang dan orang, pihak 
berwajib yang bebal, tenaga kesehatan yang 
dikorbankan, dan segelintir orang yang masih 
merasa memiliki kewajiban sipil untuk melawan, 
untuk bertahan.

Sudah banyak ulasan tentang novel ini sejak 
berbulan-bulan lalu, seperti artikel Alain de Bot-
ton di New York Times maupun ulasan panjang 
Jacqueline Rose di London Book Review. Buku 
tersebut memang terasa sangat relevan, ketika 
sebelumnya ia dianggap sebagai metafora atas 
pendudukan Nazi Jerman di Perancis, hari ini ra-
sa-rasanya pengalaman literal para tokoh di da-
lamnya terasa lebih nyata dan lebih dekat dari 
kita. Kita mengetahui dan mungkin mengenali 
langsung di kehidupan sekitar kita orang-orang 
seperti Dr. Rieux, doktor yang gigih menyalakan 
alarm pertama dan menjadi garda terdepan pa-

The Plague by Albert Camus

sukan paramedis untuk mengobati para pen-
gidap sampar (ulasan Vice membandingkannya 
dengan Dr. Fauci, doktor high-profile dari AS 
yang dipuja-puja sekaligus dibenci), atau Ram-
bert yang tidak peduli atas kondisi kota tersebut 
dan hanya ingin cepat-cepat kembali ke Paris 
untuk bertemu dengan pacarnya.

Peristiwa di kota terbesar kedua Aljazair tersebut, 
bagi saya yang membacanya di kota terbesar ke-
empat di Indonesia, lebih-lebih serupa harapan 
yang tak kunjung datang. Bagaimana Rieux dan 
Tarrou serta pasukan informalnya begitu gigih 
menjadi garda terdepan melawan wabah, den-
gan kooperasi sebagian besar kota mulai dari 
pertengahan novel, menjadi begitu asing. Kisah 
Rambert, yang pada malam ketika ia harusnya 
diselundupkan keluar dari Aljazair memutuskan 
diri untuk menetap dan membantu tim Tarrou 
sebab ia mengalami penderitaan yang sama dan 
kota itu adalah kotanya juga saat itu, tidak akan 
dengan mudah kita temukan di sini. Rambert 
yang tak peduli dengan perjuangan Dr. Rieux, 
yang berteman dengan penyelundup suplai 
dari luar Oran dengan melanggar aturan karan-
tina, dan menghindari pihak berwajib, jauh leb-
ih familiar dengan kita dibandingkan Rambert 
yang bertobat dan membantu menyelesaikan 
masalah-masalah dalam wabah.

Di awal cerita, para dokter senior, dewan kota, 
dan pemerintahan yang lebih tinggi tidak 

menghiraukan Dr. Rieux dengan istilah-istilah 
yang terlalu familiar di telinga kita: bahwa kita 
tidak boleh berlebihan dalam menghadapi 
ancaman ini dan bahwa kita tidak boleh me-
nimbulkan kepanikan. Namun apa yang terjadi 
setelahnya adalah apa yang kita semua dam-
bakan di negeri ini: setelah pemaparan jumlah 
korban yang semakin meningkat dan pertanda 
bahwa wabah telah terjadi, dewan kota menu-
tup Oran dan menerapkan karantina total den-
gan serius dan tidak main-main. Apa yang terja-
di selama berbulan-bulan di Oran, ketika cuaca 
begitu kelabu dan iklim begitu memuakkan, ke-
tika orang-orang tidak ingin keluar rumah dan 
para pasangan tidak ada niatan untuk berse-
nang-senang, pada akhirnya terjadi di kota ini 
hanya dalam hitungan hari sebelum segala hal 
berjalan seperti biasa.

Ulasan-ulasan seputar novel ini biasanya menu-
tup diri dengan cautionary tale yaitu bagaimana 
Dr. Rieux berkata, di akhir novel, ketika karanti-
na dibuka dan semua warga Oran berpesta dan 
bersuka cita, bahwa virus tidak pernah pergi 
secara permanen dan krisis hampir pasti akan 
datang lagi. Di sini, kisah tersebut tidak dimulai 
ketika krisis selesai, namun ketika krisis masih 
parah-parahnya. Sebuah atmosfer yang lebih 
berbahaya daripada cuaca kelabu di Oran dan 
masyarakat yang tak bersemangat menjadi pop-
uler dan dominan akhir-akhir ini, yaitu iklim sikap 
kolektif untuk melupakan bahwa wabah sedang 
terjadi tidak pernah pergi, virus korona belum 
angkat diri, dan krisis belum selesai.

Rieux dan teman-temannya berperan sebagai 
harapan bagi masyarakat Oran di kala pandemi. 
Dengan simbolisme itu, kesimpulan yang bisa 
saya ajukan hanyalah betapa butuhnya kita akan 

sumber harapan di negara yang kacau balau 
mengurus krisis global terbesar abad ke-20 ini.

Ulasan ‘The Plague’ oleh Albert Camus, penerbit 
Penguin Books, edisi 2010. Diterjemahkan dari 
bahasa Perancis ke Inggris oleh Stuart Gilbert.

Oleh: Naufal Hanif
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Album terakhir Daft Punk yaitu Random Ac-
cess Memories (2013). Random Access sangat 
berbeda dengan album-album sebelumnya ini. 
Apa yang membedakannya? Daft Punk mem-
buat lagu di album Random Access Memories 
dengan murni macam orchestra tanpa adanya 
pengambilan dub sample. Karena pandangan 
DJ itu adalah manipulator suara dan hanya me-
mindahkan lagu saja, tetapi daft punk bukan so-
sok seperti yang dikatakan dan karena itu orang-
orang banyak yang salah persepsi. 

RAM menggambarkan music pada era yang 
akan datang seperti akan seperti dan bisa dika-
takan Daft Punk adalah pelaku yang berkategori 
“Break the rules”. Sangat Fenomenal! Pada Lyr-
ics lagu “Giorgio by Moroder” bahwa Giorgio 
Moroder/ Giovanni Giorgio (Italian Composer) 
mengatakan bahwa ia ingin membuat sebuah 
lagu yang bernada pada tahun ’50, ’60, ’70 & 
suara yang akan datang di masa depan. Beliau 
berpikir kenapa kita tidak memakai alat synthe-
sizer karena alat ini adalah suara masa depan. 
Yang dimana album ini memiliki alat instrument 
seperti Violins, Violas, Cellos, Bass, Flutes, Oboe, 
Clarinets, B.Clarinet, Bassoon, E. Horn, French 
Horns, Trumpets, Trombones, Bass Trombone, 
Percussion dan di bantu juga oleh Choir (pan-
duan suara) hanya ditambahkan 1 synthesizer 
untuk menjadi suara masa depan, rasanya sep-
erti mendengar Orkestrasi masa depan. 

Pada Lagu “Motherboard” Daft Punk mencer-
itakan bahwa lagu ini memiliki komposisi fu-
turistik yang akan terjadi pada tahun 4000. Ini 

adalah suatu pernyataan yang diluar dugaan. 
Ketika saya membaca argument mereka seperti 
ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana 
situasi alam semesta pada tahun 4000, dan apa-
kah kita semua masih hidup semua? Memang 
teknologi semakin berkembang, tetapi seyakin 
itukah mereka?

Recommendation Track / Genre
Beyond: Jazz Fusion / Space Jazz
Motherboard: Classic Orchestra / Space Orchestra
Within: Smooth Jazz
The Game of love: Jazz Funk

Daft Punk / タフト・パンク
2013
Random Access Memories (RAM) / ランダ厶・ア
クセス ・メモリーズ
Genre: Electronic, Funk / Soul, Pop
Style: Disco, Funk, Electro, AOR, Jazz Fusion

Oleh: Harjuno Aditia
The Sound of The Future

Give Life Back to Music
The Game of Love
Giorgio by Moroder
Within
Instant Crush
Lose Yourself to Dance 
Touch
Get Lucky
Beyond 
Motherboard
Fragments of Time
Doin’ It Right
Contact
Horizon (Bonus Track for Japan only) /   
 ホライズン

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tracklist
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Pandemi COVID-19 terbukti cukup membuat 
pemerintahan Indonesia kewalahan. Hal ini ter-
lihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang tidak 
terlalu efektif mencegah penyebaran virus di 
bagian manapun di Indonesia. Hingga Septem-
ber, kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia 
masih meningkat. Celakanya, peningkatan kasus 
positif ini juga diiringi oleh peningkatan jumlah 
masyarakat yang terkena PHK akibat lesunya 
ekonomi sebagai dampak mitigasi penyebaran 
virus. Alih-alih bergerak selaras untuk memban-
tu masyarakat yang terdampak resesi ini, pe-
merintah ditengarai membuat kebijakan yang 
pro-korporasi, bukan pro-rakyat Kebebasan, hak, 
kepastian hidup rakyat yang sejahtera pun men-

jadi tergerus di masa pandemi ini.

Setidaknya, potret inilah yang ditangkap dalam 
dokumentasi WatchDoc, hasil kolaborasi den-
gan Greenpeace Indonesia berjudul “Prakerja, 
Kerja, Dikerjai”. WatchDoc  ingin menyampaikan 
pesan ke masyarakat luas terkait ketidakse-
larasan pemerintah dalam janji-janjinya, fakta, 
serta realitanya. Kini, pemerintah menjalankan 
proyek kartu prakerja dan pengesahan Omnibus 
Law serta RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) 
dengan tujuan awal ‘menyejahterakan rakyat’. 
Namun, apakah benar rakyat menjadi sejahtera 
pasca kebijakan tersebut?

“Menyejahterakan dan menghidupi masyarakat 
merupakan fungsi sebuah negara” ujar Farid 
Gaban, jurnalis senior di Tempo. Tetapi, fung-
si tersebut seakan-akan tidak berjalan di masa 
pandemi ini. Berdasarkan data yang dihimpun 
dari Watchdoc Documentary, pekerja formal 
yang terkena PHK ada sekitar 375 ribu, sedang 
mereka yang  dirumahkan sejumlah 1 juta dan 
320 ribu,. Lebih lanjut, pekerja informal yang ter-
dampak ada sekitar 314 ribu. Mereka yang ma-
sih bertahan juga sudah berada di ujung tanduk. 
Pasalnya, para pekerja lepas atau buruh yang 
berada dalam struktur organisasi terbawah dan 
rentan terkena PHK rata-rata hanya mendapat-
kan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). 
Gaji UMP yang didasarkan oleh perhitungan 
kebutuhan para pekerja tidak akan cukup un-
tuk memenuhi kebutuhan para pekerja di masa 
pandemi, apalagi ketika faktanya terdapat kebi-
jakan di banyak perusahaan terkait pemotongan 
gaji atau bahkan penundaan gaji.

Pada perjalanannya, Omnibus Law dan RUU Mi-
nerba memperlihatkan bahwa kebijakan terse-
but tidak pro-rakyat. Pertama, beberapa pasal 
kontroversial yang semakin menguntungkan 
perusahaan-perusahaan besar dan merampas 
hak rakyat seperti penghapusan pasal sanksi 
pidana korupsi di RUU Minerba. Kedua, adanya 
pembatasan kebebasan rakyat karena tidak ada 
pasal yang memberikan ruang bagi partisipasi 
warga dan hak veto rakyat saat ingin menolak 
aktivitas pertambangan. Ketiga, alih-alih men-
ciptakan lapangan kerja, pengesahan aturan ini 
justru akan menggerus lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS), jumlah tenaga kerja yang bekerja pertam-
bangan hanya sebesar 1 persen (1,37 juta) dari 

Bekerja Sepenuh Hati,
Dipermainkan Tanpa Henti

Oleh: Alfonsus Ganendra

total 130 juta tenaga kerja aktif. Aturan ini jelas 
akan mempermudah para perusahaan tambang 
untuk melakukan ekspansi besar-besaran. La-
han-lahan akan diambil begitu saja bersamaan 
dengan terambilnya kehidupan para tenaga ker-
ja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 
yang ternyata memiliki jumlah tenaga kerja ter-
banyak yaitu sekitar 29 persen (38 juta).

WatchDoc memperjelas dampak kebijakan pe-
merintah tersebut dalam suatu argumen, bahwa 
apa yang dilakukan pemerintah sekarang sangat 
investasi-sentris, “pemerintah masih menggu-
nakan cara berfikir lama yaitu investasilah faktor 
utama terciptanya kerja”. Argumen beserta bukti 
bahwa seiring berjalannya waktu, korelasi antara 
nominal investasi dengan jumlah serapan tena-
ga kerja semakin menurun. Lagi-lagi masyarakat 
menengah ke bawah yang terkena getahnya. 

Kartu Prakerja yang jadi polemik juga tidak luput 
dari pencarian Watchdoc. Program dengan ang-
garan Rp20 triliun dari APBN 2020 ini membuat 
bingung pengamat kebijakan, pun dari jurnalis. 
“Banyak orang tidak bisa akses internet, apala-
gi di pedesaan. Jika ada, tingkat literasi juga 
kurang” ujar Farid Gaban. Ketimpangan digital 
membesar, ketidaktepatan program ini dalam 
membidik sasaran yaitu rakyat juga membesar.

Pemerintah seakan-akan lupa akan kebutuhan 
dasar manusia, yaitu makan untuk hidup. “Di 
pandemi ini bikin sadar bahwa kita nggak punya 
kedaulatan pangan.” kata Niki, salah satu inisiat-
or Harvest Mind, komunitas yang memberday-
akan pangan di daerah Purbalingga. Kesadaran 
akan kebutuhan dasar manusia, terutama di 
masa pandemi yang mendorong terciptanya 
komunitas tersebut. 
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Lagipula, motivasi masyarakat untuk mendaft-
arkan diri menjadi peserta kartu pra-kerja bukan 
karena sertifikasi kepelatihannya, namun kare-
na janji insentif Rp600.000 per bulan tersebut. 
Melihat online course yang disediakan platform 
kepelatihan kebanyakan bersifat urban-sentris 
– seperti promosi bisnis dengan Instagram dan 
teknik presentasi ala professional – program ini 
tidak akan memberikan dampak yang signifikan 
ke para pekerja informal atau pekerja lepas sep-
erti buruh di masa pandemi ini. 

Cacat prosedural pun terlihat dari yang dialami 
oleh salah satu pendaftar PraKerja yaitu Agusti-
nus yang diterima walaupun tidak terkena PHK, 
sebaliknya Wiwid buruh garmen yang terkena 
PHK mengalami kesulitan saat mendaftar, pun 
para masyarakat di daerah Sampit yang harus 
merogoh kocek Rp100.000 untuk mendaftar 
kartu Prakerja memperjelas kebijakan pemerin-
tah yang tidak tepat sasaran. 

Adapun terdapat konsep yang cukup populer 

saat pandemi ini, yaitu Benefit Unemployment 
lewat penerapan Universal Basic Income (UBI). 
Kebijakan ini, sayangnya, justru serasa mustahil 
untuk diterapkan di masa-masa ekonomi gen-
ting sekarang ini. Di sisi lain, anggaran Rp5,6 
triliun tetap mengalir ke platform digital dan 
Lembaga pelatihan yang menjadi mitra kartu 
Prakerja. Adanya fenomena integrasi vertikal se-
makin memperkaya para mitra tersebut. 

PHK sepihak oleh PT. Mulia Trinitas Abadi seperti 
yang diceritakan di dokumenter ini bak fenom-
ena gunung es, sama halnya dengan sistem 
kartu Prakerja dan hal-hal yang sudah dilakukan 
pemerintah yang dibahas pada dokumenter ini. 
Watchdoc berhasil membuktikan bahwa mo-
nopoli dan oligarki negara – dengan masyarakat 
yang menjadi korban utamanya – berjalan den-
gan “sukses”. Argumen WatchDoc yang men-
gatakan “masa pandemi hanya akan memper-
buruk kondisi” sangat relevan dan valid. Rakyat 
yang bekerja sepenuh hati, terkena pandemi, 
dan semakin dipermainkan tanpa henti. 

“WatchDoc  ingin men-
yampaikan pesan ke mas-
yarakat luas terkait keti-
dakselarasan pemerintah 
dalam janji-janjinya, fakta, 
serta realitanya.”
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