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Prakata

Kepala Pusat Studi Keamanan dan
Perdamaian (PSKP)
"Panderni COVID-19 merupakan sebuah portal, pintu gerbang
pembuka, ke arah dunia bam .... " Demikian Arundhati Roy, seorang aktivis
sekaligus penulis terkemuka asal India menulis di Financial Times, 4
April 2020. Ketika tulisan itu dibuat, gelombang pandemi baru saja mulai
menyapu ja gat, meninggalkan jutaan manusia terinfeksi__dan ribuan lainnya
terkulai wafat.
Menyaksikan tragedi kemanusiaan ini, banyak yang memimpikan
terjadinya transformasi ke arah dunia yang lebih baik, lebih manusiawi
dan bermartabat. Pagebluk global ini diangankan bisa menjadi momentum
transformasi besar menuju tata-dunia yang lebih berpihak pada yang lemah.
Apakah itu yang akan terjadi?
Buku ini disusun dengan semangat semacam itu. Sebagai lembaga kajian
di bidang konflik, keamanan dan perdamaian, Pusat Studi Keamanan dan
Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada, memancang cita-cita yang
tinggi untuk terlibat dan berkontribusi dalam "memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial," seperti termaktub dalam Mukadimah UUD 1945.
Penyusunan buku ini merupakan ujung dari rangkaian kegiatan yang
diinisiasi oleh PSKP UGM bekerjasama dengan MPRK UGM dan The Asia
Foundation. Diawali oleh serial webinar bertajuk "Panderni, Konflik, dan
Transformasi" yang menghadirkan sejumlah peneliti dan aktivis di bidang
terkait, juga sejumlah mitra peneliti dari luar negeri. Serial webinar tersebut
kemudian disusul dengan workshop oleh sejumlah narasumber terpilih yang
kami identifikasi sebagai kontributor potensial bagi penyusunan buku.

Hak Penerbitan ©2021 Gadjah Mada University Press
Di/a rang mengutip dan memperbanyak tan pa izin tertulis dari penerbit, sebagian
atau seluruhnya da/am bentuk opa pun, baik cetak, photoprint, microfilm, dan
sebagainya.

Tantangan Demokrasi dan lnklusi Sosial

I

V
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Tantangan Menyatukan: Pembelajaran

Awai tentang Pandemi dari Belanda
Laurens Bakker
"Tidak, soya akan pergi ke aula keberangkatan. Soya hanya tidak
percaya bahwa penerbangan Anda masih tetap berjalan karena COVID-19
ada di sini." Rekan saya mengucapkan kata-kata itu kepada saya pada 15
Maret 2020. Kami baru saja tiba dengan mobil di bandara Helsinki, ibu
kota negara Finlandia. Saya baru saja bertindak sebagai penguji dalam
sidang tesis Ph.D di Universitas Helsinki pada hari sebelumnya. Meskipun
saya menyadari bahwa wabah ini akan menyebar ke seluruh Eropa, saya
pikir acara ini cukup penting untuk perjalanan. Bepergian masih sangat
memungkinkan saat itu. Kasus COVID-19 pertama di Eropa telah dilaporkan
di Prancis dan Jerman pada akhir Januari, keduanya terkait dengan orangorang yang baru tiba dari bepergian ke Tiongkok. Sementara, kasus pertama
di Belanda sendiri terjadi pada 27 Februari 2020; seseorang yang terinfeksi
saat berlibur di Italia. Finlandia masih bebas COVID-19 dan seperti
negara lain, sedang mempertimbangkan untuk menutup perbatasannya
bagi turis untuk menghindari penyebaran virus. Namun, seperti yang bisa
dibayangkan, menutup masing-masing negara bukanlah hal yang mudah di
bagian dunia di mana negara-negara terhubung secara ekonomi dan sosial
seperti Eropa. Ratusan ribu orang melintasi banyak perbatasan setiap hari
untuk bekerja, berbelanja, alasan keluarga, atau sekadar untuk liburan.
Begitu juga lalu lintas barang. Tidak ada negara Eropa yang swasembada
dalam hal produksi atau ekonominya. Oleh karena itu saya memutuskan
untuk melakukan perjalanan-dengan penumpang pesawat yang relatif
kosong-ke Helsinki dua hari sebelumnya dan berharap untuk bisa kembali
pada tanggal yang telah dipesan.
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Ketika karni berjalan ke ruang keberangkatan, terlihat betapa banyak
penerbangan yang dibatalkan dan tempat check-in yang kosong dan terlantar.

Untungnya, penerbangan saya berjalan sesuai rencana. Banyak penerbangan
yang gagal dan memaksa para pelancong untuk membatalkan rencana
mereka atau menjadwal ulang rute mereka. Saat saya menulis ini, setahun
kemudian di bulan Februari 2021, situasinya tampak belum berubah banyak.
Bepergian sebagian besar tidak mungkin, orang khawatir akan jatuh sakit
karena penyakit dan sebagian besar kehidupan sehari-hari terhenti. Apalagi,
asuransi perjalanan tidak membiayai ongkos untuk repatriasi seseorang
yang jatuh sakit karena COVID-19 di luar negeri, kalau negara itu sudah
mendeklarasikan kode kuning atau merah.
Namun, selama tahun itu, cukup banyak yang telah terjadi dalam hal
kebijakan, pemahaman tentang konsekuensi, penerimaan, dan penolakan
akan pandemi ini. Berikut ini, saya akan memberikan gambaran singkat
tentang masalah-masalah yang terjadi. Bab ini bertujuan mendiskusikan
beberapa hal. Yakni, pertama, bagaimana persepsi populer tentang Covid-19
berkembang selama periode ini; kedua, tindakan anti-COVID mana
yang diterapkan dan bagaimana tindakan tersebut dialami dan ditangani
para penduduk; ketiga, perubahan apa yang terjadi akibat pandemi ini
bagi kehidupan masyarakat dan struktur sosial; dan keempat, bagaimana
"normalitas" ditemukan kembali. Dengan demikian, Bab ini memberikan
gambaran umum tentang pemahaman, dampak, dan konsekuensi pandemi
melalui lensa sosial, bukan sebagai pertimbangan keefektifan medis.
"Intelligent Lockdown"
Kedatangan COVID-19 dihadapi dengan kegelisahan yang begitu
besar. Terutama karena ketidakjelasan mengenai seberapa mematikan
virus itu, seberapa mudah penyebarannya, dan dengan cara apa seseorang
mungkin terinfeksi. Gejala-gejalanya tergantung: beberapa hanya menderita
flu ringan, yang lain akan cepat layu dan meninggal dalam beberapa hari.
Gejala lainnya akan tetap sakit, jika tidak dalam bahaya, untuk jangka
waktu yang lama. Namun sebagian besar informasi ini berasal dari negara
lain: Italia, Spanyol, dan Inggris Raya memiliki tingkat penularan yang
jauh lebih tinggi di antara penduduknya daripada di Belanda. Pemerintah
Italia bereaksi sangat cepat: menutup semua sekolah pada tanggal 5 Maret
2020, memberlakukan jarak sosial pada 8 Maret, dan akhirnya melakukan
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lockdown pada 12 Maret. Italia- dan Spanyol, tidak lama setelah itumemberlakukan kebijakan Iockdown ketat di mana orang tidak diizinkan
keluar di jalan, bahkan berbelanja dibatasi. Mereka hanya boleh berbelanja
di toko-toko di dekat rumah saja. Mereka yang memiliki anjing relatif
beruntung karena mereka bisa keluar dan mengajaknya berjalan-jalan
beberapa kali sehari.
Konon, situasinya suram dan laporan yang sampai ke Belanda
membangun pemahaman masyarakat tentang kota hantu dengan jalanjalan sepi, rumah sakit dan kamar mayat yang meluap dan kuburan serta
krematorium yang tidak mampu menangani sejumlah besar korban tewas.
Seorang novelis Belanda terkemuka, Ilja Leonard Pfeijffer, tinggal di
kota Genoa di Italia Utara dari mana ia menuliskan sebuah kolom di surat
kabar tentang kehidupan sehari-hari di sana. Genoa dekat dengan wilayah
Lombardy, salah satu titik asal COVID-19 pertama di Eropa dan wilayah
dengan banyak kasus pada musim semi 2020. Kolom Pfeiffer di koran
nasional NRC berubah nada secara signifikan: dari kisah-kisah yang agak
romantis dan indah tentang kehidupan Italia menuju pesan-pesan suram
kebosanan, keputusasaan dan kematian kesepian pasien yang terisolasi
di bangsal perawatan intensif rumah sakit. Ia melukiskan gambaran yang
mengkhawatirkan tentang apa yang mungkin bakal terjadi di mana saja,
yang terserang COVID-19 ini.
Di Belanda situasinya memang cukup mencekam, meski jumlah
kasusnya masih sedikit. Orang-orang tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi
karena takut akan terkunci seperti yang terjadi di area Selatan, banyak orang
memutuskan untuk memperbanyak persediaan barang-barang yang dapat
disimpan. Selama beberapa minggu di bulan Maret 2020, supermarket di
seluruh negeri kehabisan produk seperti beras, mie dan pasta, produk kaleng,
dan tisu toilet. Situasi yang cukup unik di negara dengan infrastruktur pasokan
logistik yang sangat berkembang. Sebuah peristiwa yang menjadi pemicu
utamanya adalah pengumuman pada tanggal 18 Maret bahwa Eurovision
Song Festival, yang akan diselenggarakan di Rotterdam pada bulan Mei. Ini
adalah festival besar tahunan di mana negara-negara (kebanyakan berasal
dari) Eropa mendelegasikan para penyanyi untuk bersaing memperebutkan
hadiah utama. Tiket telah lama terjual habis, hotel-hotel di seluruh bagian
Barat negara itu semuanya sudah penuh dipesan. Berita bahwa Festival
akan ditunda karena risiko penularan COVID-19 menjadi kerugian ekonomi
Tantangan Demokrasi dan lnklusi Sosial
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jutaan euro serta pertanda bahwa segala sesuatunya mungkin lebih serius
daripada yang diperkirakan banyak orang.
Alasan penting untuk penundaan ini adalah kebijakan pemerintah.
Khawatir dampak buruk ekonomi dan keresahan masyarakat, pemerintah
nasional sejauh ini menahan diri untuk tidak menerapkan langkah-langkah
yang terlalu jauh. Mereka lebih memilih untuk meminta masyarakat untuk
tinggal di rumah manakala mereka sedang flu atau merasa sakit. Berbagai
organisasi tidak setuju dengan pendekatan ini. Terutama sekolah dan
universitas yang memutuskan untuk berhenti mengajar di lokasi dan beralih
menjadi online untuk menghindari penyebaran virus. Universitas Amsterdam

melakukannya pada 13 Maret. Pemerintah bermaksud untuk menciptakan
"herd immunity" melalui kebijakannya; mengingat bahwa kebanyakan orang
akan tertular virus pada suatu saat, harapannya adalah daripada mencegah
penyebaran virus, mengelolanya dalam membuat pembentukan antibodi
masyarakat berpacu dengan jumlah orang yang terinfeksi dan membutuhkan
perhatian medis. Ide keseluruhannya adalah untuk menjaga agar epidemi
dapat dikendalikan di rumah sakit, yang memiliki maksimal 1. 700 tempat
tidur yang tersedia dalam perawatan intensif di seluruh negeri.
Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan apa yang disebut
"intelligent lockdown" atau lockdown cermat. Yakni langkah-langkah yang
dilakukan untuk membatasi penyebaran virus dengan membatasi kontak
antarpribadi, sementara pada saat yang sama memungkinkan kehidupan
terns berlanjut sebanyak mungkin seperti biasa. Secara efektif, intelligent
lockdown berarti bahwa masyarakat tidak dapat lagi bertemu dalam
kelompok lebih dari dua orang di ruang publik, bahwa semua profesi yang
melibatkan kontak langsung seperti tukang cukur, tukang pijat, pekerja
seks komersial, sopir, penato, dan lain-lain harus menutup bisnis mereka
untuk sementara waktu. Bisnis toko dapat tetap buka asalkan pelanggan bisa
menjaga jarak 1,5 meter satu sama lain. Restoran, kafe, klub olahraga, dan
lain-lain semuanya harus tutup, begitu pula museum, teater, acara olahraga,
dan bioskop. Restoran diizinkan menjual makanan yang dibawa pulang.
Masyarakat pun tidak diperbolehkan menerima lebih dari liga pengunjung
di rumah mereka, dan semua harus menjaga jarak 1,5 meter.
Secara keseluruhan orang-orang mengikuti instruksi ini dengan cukup
hati-hati, Toko-toko akan menggunakan pekerjanya untuk melacak jumlah
pelanggan di dalam dan di jalan-jalan perbelanjaan. Mereka membuat
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tanda untuk petunjuk arah berjalan dan rambu-rarnbu untuk memisahkan
orang sebisa mungkin. Orang tua, terutama mereka yang tinggal di panti
jompo, secara khusus dianggap berisiko. Banyak rumah seperti itu mengatur
agar pengunjung datang dan hanya melambaikan tangan kepada teman
dan kerabat mereka dari luar sambil berbicara dengan mereka di telepon.
Beberapa diatur dari derek sehingga pengunjung juga dapat menjangkau
jendela kerabat yang tinggal di lantai yang lebih tinggi, dan derek yang
sama digunakan untuk membawa musisi bermain bagi mereka yang tidak
bisa keluar.
Seperti di bagian lain di Eropa, penduduk pada umumnya dan parlemen
mengadakan tindakan untuk memuji dan menghargai staf medis yang bekerja
berjam-jam dan mempertaruhkan kesehatan mereka dalam merawat pasienpasien COVID-19. Secara keseluruhan orang-orang sangat menantikan
penutupan yang cukup membatasi peningkatan kontaminasi baru untuk
memungkinkan kembali ke kehidupan normal. Sebagian, itu sudah terjadi
pada 11 Mei. Penata rambut dan profesi yang mengharuskan kontak langsung
lainnya dapat dibuka kembali asalkan mereka akan menerima pelanggan
melalui sistem janji temu dan menggunakan masker wajah. Restoran,
bar, teater, dan bioskop juga dapat dibuka untuk pelanggan, tetapi dengan
maksimal 30 orang yang semuanya diwajibkan untuk mematuhi aturan
jarak 1,5 meter. Sekolah dan universitas juga dibuka kembali, namun
dengan syarat tidak lebih dari 30 orang akan berkumpul dalam satu ruangan
dan semuanya mampu menjaga jarak yang cukup. Meskipun pemerintah
pusat telah mendapat izin dari parlemen untuk membentuk program
dukungan untuk memberi kompensasi kepada pengusaha dan karyawan
yang mengalami kekurangan pendapatan karena penutupan ini, banyak
pengusaha tersebut menganggap dukungan ini tidak mencukupi sementara
berbagai kategori di antara mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk
mendapatkan kompensasi.
Musim panas adalah periode yang relatif tenang karena jumlah kasus
menurun. Kemungkinan besar cuaca yang lebih hangat berpengaruh dalam
hal ini. Perubahan besar dalam kehidupan publik adalah bahwa para
pelancong dengan transportasi umum diharuskan memakai masker wajah
mulai 1 Juni dan seterusnya-hal yang benar-benar baru di Belanda-dan
jauh lebih sedikit orang dari biasanya yang mengambil liburan musim panas

Tantangan Demokrasi dan lnklusi Sosial I 203

di negara asing.1 Sebagian alasannya adalah bahwa tujuan liburan biasa di
Prancis, Spanyol, dan Italia mempertahankan peraturan /ockdown ketat
yang memungkinkan perjalanan dengan sangat terbatas atau tidak sama
sekali, membuat kunjungan ke sana menjadi tidak menarik. Hal yang paling
kentara di musim panas 2020 adalah munculnya prates dan bentuk-bentuk
perlawanan atas narasi pandemi.

Musim Panas dan Penyangkalan
Kritik terhadap kebijakan pemerintah, meskipun pada jumlah yang
relatif terbatas dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, makin
mengemuka dalam diskusi-diskusi publik. Sebagian besar perhatian tertuju
pada sebuah lembaga bernama 'viruswaanzin' (Kegilaan Virus) yang muncul
sejak bulan Mei dan menyatakan bahwa pemerintah mendasarkan dirinya
pada informasi yang buruk mengenai COVID-19 dan menarik kesimpulan
yang salah dari itu. Lembaga ini dipimpin oleh seorang instruktur dansa yang
disebut-sebut sebagai cendekiawan, terlebih melihatnya pernah mengambil
studi doktoral di bidang biopharmacy (meskipun ia tidak pernah selesai itu).

Viruswaanzin berpendapat bahwa COVID-19 tidak lebih mematikan
daripada bentuk flu lainnya dan bahwa tindakan yang diberlakukan oleh
pemerintah terlalu ketat, tidak perlu, dan berbahaya bagi kehidupan
masyarakat. Mereka menuntut agar langkah-langkah ini dicabut pertamatama melalui media sosial, kemudian melalui perhatian di surat kabar dan
televisi. Saat musim panas berlangsung, kelompok itu mulai menyerukan
demonstrasi di pusat pemerintahan di Den Haag. Walaupun jumlah
pengikumya tidak pernah lebih banyak daripada empat atau lima ribu
orang, mereka mendapat banyak perhatian di media massa. Awalnya hal
ini tidak diizinkan karena kelompok tersebut telah mengindikasikan bahwa
mereka tidak akan menghormati tindakan pencegahan COVID-19. Pihak
berwenang setempat khawatir bahwa jauh lebih banyak orang yang akan
bergabung daripada yang dapat dikelola. Alasan ini sebagian terinspirasi
oleh prates Black Lives Matter (BLM) pada 1 Juni di Amsterdam. Prates
itu diumumkan dan telah mendapat izin, tetapi terlalu banyak orang yang
bergabung yang membuat mereka tidak tidak mungkin bisa mematuhi aturan
jaga jarak dalam protokol COVID-19. Meskipun demikian, walikota dan
Pada banyak orang Belanda, pakai tutup wajah di depan umum terasa tidak so pan.

204

I

Pandemi, Konflik, Transformasi

polisi di Amsterdam memutuskan untuk membiarkan prates tetap berjalan
daripada membubarkan para pengunjuk rasa. Prates BLM serupa di Den
Haag-di mana orang memilikl ruang untuk menjaga jarak-diizinkan oleh
pihak berwenang di sana untuk terus berlanjut.
Bagi pengunjuk rasa anti-Covid dan mereka yang mendukung
Viruswaanzin, ini tampaknya merupakan kecerobohan. Mereka berargumen
mengapa BLM diizinkan untuk memprotes sementara mereka, yang
menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat, dicegah
melakukannya? Alasan utama mungkin terletak pada rencana prates, di mana
penyelenggara BLM bekerja dengan pihak berwenang dalam menjagajarak
aman-meskipun hal itu sangat tidak heres di Amsterdam. Viruswaanzin
tidak melakukannya dan mengumumkan bahwa mereka akan memiliki
sejumlah Disk Jockey (DJ) dan orang-orang akan dapat menari ria. Meski
tidak diizinkan, kelompok itu tetap menggelar demonstrasi di Den Haag
pada 21 Juni. Ada beberapa ribu demonstran yang banyak di antaranya
tidak menjaga jarak dan ramai berpelukan. Pihak berwenang awalnya
mengizinkan ini, tetapi para demonstran kemudian bergabung dengan para
perusuh sepak bola dan yang lainnya untuk melakukan kerusuhan dan acara
tersebut berakhir dengan konfrontasi serius dengan polisi. Lebih dari 400
orang ditahan.
Pada akhir Juni, Viruswaanzin kalah dalam proses ringkasan terhadap
pemerintah yang menuntut diakhirinya semua tindakan anti-COVID-19.
Mereka kemudian mengubah pendekatannya dan setuju untuk mematuhi
langkah-langkah tersebut. Setelah itu mereka diizinkan untuk melakukan
demonstrasi pada bulan Agustus.
Demonstrasi lain jarang terjadi di seluruh negeri. Umumnya ini
menarik beragam peserta yang termasuk orang-orang yang mengenakan
pakaian warna-warni berdebat untuk cinta dan kasih sayang, mereka yang
tidak percaya pada bahaya COVID-19 dan mereka yang dengan marah
menyangkal keberadaannya secara langsung. Gambar demonstrasi semacam
itu adalah pertama kalinya saya melihat simbol-simbol QAnon yang
diangkat, dan mendengar teori bahwa COVID-19 sebenarnya adalah tipuan
yang dibuat oleh gerakan rahasia di seluruh dunia yang ingin menaklukkan
umat manusia. Semua pemerintah nasional terlibat dalam hal ini, demikian
argumen itu, seperti halnya Bill Gates. Perusahaannya, Microsoft, sebenarnya
akan menyediakan microchip yang akan menjadi bagian dari serum yang
Tantangan Demokrasi dan lnklusi Sosial
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akan disuntikkan kepada semua manusia sebagai vaksin anti-COVID-19.
Alhasil, gerakan misterius ini kemudian akan mampu mengendalikan
umat manusia. Teori yang dibuat-buat dan penampilan aneh dari banyak
demonstran membuat mereka mendapatjulukan 'viruswappies' (orang gila

virus), yang idenya tampak sangat dibuat-buat.
Namun keraguan tentang perlunya langkah-langkah ketat dan dorongan
pemerintah untuk mempertahankannya, merupakan aspek yang sering
muncul kembali dalarn debat publik dan media. Pada bulan Agustus,
pemimpin Viruswaanzin membandingkan penggunaan masker wajah
dengan wajib mengenakan bintang David oleh orang Yahudi selama rezim
Nazi, dan melanjutkan untuk memperingatkan pemberontakan berdarah
begitu penduduk akan memahami bahwa pemerintahnya tidak melaksanakan
demokrasi yang representatif melainkan represi. Juga pada bulan Agustus,
dua pesohor, seorang rapper dan seorang peramal, berspekulasi tentang
pembunuhan perdana menteri di podcast publik. Semua hal ini, bagi
masyarakat Belanda yang biasanya secara politik dan sosial cukup tenang,
sungguh cukup menggemparkan.
Pada bulan September, kritik terhadap kebijakan penanganan
COVID-19 menjadi arus utama seperti sekarang. Pemimpin dari salah satu
partai oposisi sayap kanan utama di parlemen telah mengangkat wacana
Viruswaanzin (yang sekarang menyebut diri mereka 'viruswaarheid' kebenaran virus) tentang pemerintah yang terlalu mengekang dan rep res if.
Demikian pula, sejumlah kecil youtube-influencer yang terkait dengan
viruswaarheid bersama-sama meluncurkan kampanye 'ik-doe-niet-meermee' (Saya tidak lagi ambil bagian). Mereka menyatakan bahwa mereka
akan berhenti mengamati tindakan anti-virus karena mereka merasa tidak
berdasar, dibesar-besarkan, terlalu berbahaya dan tidak cukup didukung, dan
meminta orang lain untuk melakukannya juga. Ragam kemarahan, ejekan
dan kekecewaan masyarakat yang mengikuti pengumuman mereka membuat
mereka semua meminta maaf dan mencabut pernyataan mereka dalam
hitungan hari. Secara umum, orang-orang setuju dengan langkah-langkah
tersebut dan percaya bahwa mematuhi aturan-aturan ini akan membantu
menangani penyebaran COVID-19. Tetapi menjadi makin jelas bahwa
kebijakan "intelligent lockdown" dan pengembangan "herd immunity"
tidak sesukses yang diharapkan. Pemerintah dan Perdana Menteri makin
menekankan slogan publik yang telah digunakan sejak musim semi: 'samen
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sterk tegen corona' (bergabung melawan corona) dan 'alleen samen krijgen
we corona onder controle' (hanya bersama-sama kita dapat mengendalikan

corona), yang menekankan perlunya tindakan bersama dan kepatuhan pada
tindakan oleh semua.
"Lockdown" Kedua dan Jam Malam
Saat musim gugur tiba, keadaan sekali lagi menjadi kondusif bagi
penyebaran virus influenza, yang umum terjadi di sepanjang tahun ini.
Karena jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat lagi, pemerintah
pada bulan Oktober memperkenalkan metode lockdown baru, yang
sekarang disebut 'lockdown parsial' karena sebagian besar toko diizinkan
tetap buka asalkan membatasi jumlah pelanggan. Sekolah dan universitas
kembali mengajar secara online, sementara sebagian besar kantor kembali
tutup. Restoran dan bar harus kembali ke hanya layanan makanan untuk
dibawa pulang, teater dan bioskop diperbolehkan menerima maksimal
30 pengunjung. Untuk sektor-sektor ini, bisnis sekali lagi menjadi sulit.
Makanan yang dibawa pulang mendatangkan pendapatan, tetapi bukan
yang dibutuhkan sektor ini. Di restoran, margin keuntungan tertinggi
ada pada minuman beralkohol, yang tidak akan dibeli pelanggan dengan
harga restoran saat memesan makanan untuk dibawa pulang. Margin pada
makanan jauh lebih tipis dan dikombinasikan dengan jumlah pelanggan
yang lebih rendah, hal ini menyulitkan bisnis di sektor ini untuk tetap aktif,
bahkan dengan adanya langkah-langkah dukungan keuangan pemerintah.
Peraturan besar baru adalah bahwa penjualan alkohol di toko-toko dibuat
ilegal setelah pukul 20.00, seperti halnya konsumsi minuman beralkohol
di depan umum. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang
tidak akan berkumpul dalam kelompok besar di taman dan tempat umum
lainnya setelah jam kerja, tetapi jauh dari populer. Untuk menghindari
orang berpindah-pindah pertemuan kelompok di dalam ruangan karena itu
jumlah tamu yang bisa diterima di rumah dibatasi sampai tiga orang. Palisi
memeriksa ini, tetapi biasanya hanya setelah menerima pemberitahuan dari
tetangga tentang pertemuan besar atau pesta yang sedang berlangsung.
Karena infeksi COVID-19 tetap suilt dikendalikan, "hard lockdown"
dilakukan mulai 15 Desember dan seterusnya. Ini berarti bahwa semua toko
non-esensial-yang berarti hampir semua toko selain makanan dan obatobatan-harus tutup. Begitu pula teater, bioskop, dan sekolah olahraga.
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Layanan seperti penata rambut, pemijat dan manikur harus berhenti
beroperasi. Langkah-langkah ini relatif berdampak keras karena hampir
terjadi sebelum Natal, yang merupakan momen pertemuan keluarga besar,
dan banyak orang berharap bahwa tindakan akan dicabut untuk hari-hari itu
daripada menjadi lebih parah. Akhir tahun yang secara tradisional dirayakan
dengan pesta kembang api dan pesta besar juga cukup berbeda karena
penjualan kembang api tidak diperbolehkan tahun ini sehingga mencegah
orang berkumpul di jalanan. Sementara pemerintah khawatir akan terjadi
kerusuhan-yang merupakan "kebiasaan" di beberapa bagian negara dan
mengingat banyak orang tidak puas-hal ini sebenarnya jarang terjadi.
Masih ada sejumlah besar kembang api saat orang bepergian ke Belgia dan
Polandia untuk membelinya di sana secara ilegal, tetapi jumlah kebakaran
dan masalah lainnya tidak lebih tinggi dari tahun-tahun lainnya.
Ujian terbesar sejauh ini terjadi pada 23 Januari 2021, ketika pemerintah
memberlakukan jam malam. Hal ini terakhir kali terjadi di Belanda adalah
pada masa pendudukan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, bertepatan
dengan masa ketika Belanda berupaya untuk merebut kembali Indonesia
setelah deklarasi Kemerdekaan. Jam malam di Januari memerintahkan
masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah pada pukul 21.00 sampai
06.00. Sementara banyak orang menuruti tindakan baru ini dan menerimanya,
beberapa menganggapnya sebagai kesempatan untuk memprotes. Di kotakota seperti Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, dan Eindhoven
kerusuhan ekstensif terjadi pada malam hari di mana kelompok-kelompok
yang sebagian besar pemuda menghancurkan bangunan dan kendaraan serta
berusaha untuk menantang polisi. Meskipun polisi berhasil menghentikan
kerusuhan di mana-mana, jelas terlihat bahwa ini adalah tugas utama.
Terutama karena para perusuh menggunakan media sosial dan grup aplikasi
untuk tetap berhubungan dan mengatur kerusuhan barn. Di seluruh negeri,
bagaimanapun, orang-orang bereaksi dengan marah atas kerusuhan ini. Di
Amsterdam 'buurtvaders' (neighbourhood fathers) turun ke jalan untuk
memastikan bahwa putra dan keponakan mereka tidak ada di sana, di banyak
kota lain pendukung sepak bola dan hooligan keluar, tetapi kali ini untuk
mendukung polisi dan berpatroli di kota mereka untuk berjaga-jaga dari
penjarah dan perusuh. Inijuga cukup unik, dan foto-foto kelompok suporter
sepak bola berpakaian hitam berjalan-jalan di kota dengan ditemani oleh
beberapa petugas polisi menonjol di media. Kerusuhan itu segera dihentikan
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dan, dengan menggunakan gambar kamera dan rekaman media sosial,
polisi berhasil melakukan banyak penangkapan. Dalam minggu-minggu
berikutnya, lusinan perusuh dijatuhi hukuman berminggu-minggu atau
berbulan-bulan penjara, dengan persetujuan publik yang luar biasa.
Hal mi tidak berarti bahwa orang senang dengan keadaan: di seluruh
negeri orang mengeluh tentang stres, depresi, dan kurangnya kontak sosial.
Meski begitu, jumlah orang yang memuji pemerintah atas penanganannya
terhadap krisis tampaknya lebih dari cukup untuk memastikan Perdana
Menteri saat ini sukses besar dalam pemilihan umum dalam pemilihan
nasional yang akan berlangsung pada Maret 2021.
Pandemi dan Dampak Sosialnya
Secara keseluruhan, jumlah kasus COVID-19 di Belanda masih relatif
rendah. Pada Januari 2021 sekitar 13.000 orang telah meninggal akibat
virus tersebut, dari populasi sekitar 17,7 juta. Jumlah bisnis yang bangkrut
pada tahun 2020 adalah yang terendah dalam 20 tahun, meskipun hal ini
kemungkinan besar disebabkan oleh dukungan keuangan pemerintah dan
kemunduran ekonomi riil sehingga masih ada di depan. Namun, sejumlah
efek dapat terlihat dengan jelas.
Pertama adalah kontak sosial, yang telah sangat menurun. Bagi banyak
orang, ini adalah perkembangan yang merepotkan. Rumah tangga di Belanda
tidak banyak dan terutama orang yang tinggal sendiri hampir tidak dapat
bertemu dengan orang lain. Isolasi sosial dan perasaan yang menyertainya
merupakan konsekuensi problematis utama. Hal yang sama berlaku untuk
siswa dan remaja yang telah mengikuti kelas mereka melalui internet dan
tidak dapat bertemu dengan teman sebayanya. Bagi siswa saya di universitas,
hidup benar-benar berbeda tanpa kehidupan kampus, pekerjaan, dan
bepergian ke luar negeri. Pengalaman belajar dengan mereka sangat berbeda.
Dernikian pula, industri perjalanan dan pariwisata terpukul keras. Sementara
penduduk Amsterdam sangat senang dengan kurangnya wisatawan yang
bising, mabuk, dan teler di kota mereka, banyak orang lain yang benar-benar
kehilangan kesempatan untuk bepergian ke luar negeri. Belanda adalah
negara kecil dan banyak orang Belanda bepergian ke luar negeri beberapa
kali dalam setahun. Tanpa ini, dunia mereka menjadi tempat yang lebih kecil
lagi. Di tempat yang berbeda: makanan yang dibawa pulang, dan pengiriman
makanan, yang keduanya sangat umum di Indonesia, tidak begitu biasa
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digunakan di Belanda. Dengan banyaknya restoran yang perlu mengubah
diri mereka sendiri atau bahkan harus tutup, dan dengan pekerjaan dalam
pengiriman yang tersedia secara luas, sektor-sektor ini telah berkembang
pesat. Seperti halnya membeli barang melalui internet, sam pai-sampaijasa
pos sekarang ini sering tertinggal dalam pengiriman parsel. Perekonomian
masih berjalan dengan baik.
Juga, mungkin ironisnya, kejahatan telah sangat menurun. Dengan
orang-orang menyingkir, perampokan jauh lebih jarang dan dengan orangorang di rumah sepanjang waktu pencurian jauh lebih berisiko. Namun,
perubahan terbesar dalam kehidupan sehari-hari adalah bekerja dari rumah
dan konsekuensinya. Jam-jam sibuk di angkutan umum dan kemacetan
lalu lintas di jalan raya sebagian besar telah hilang. Banyak perusahaan dan
layanan pemerintah berniat meminta orang untuk bekerja dari rumah lebih
sering bahkan setelah situasi COVID-19 berhasil dikendalikan. Banyak
orang benar-benar menikmati bekerja dari rumah, meskipun ketersediaan
ruang kerja yang baik sangat penting-seperti koneksi internet yang baik.
Demikian pula, pertemuan dan kontak digital telah menginternasionalkan
banyak bidang kerja secara internasional. Padahal sebelumn ya penulis ini
pernah melakukan perjalanan ke Indonesia untuk memberikan kuliah tamu,
hal ini akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya. Hari-hari ini
perhatian utamanya adalah perbedaan waktu: jika tidak, rekan kerja di
Indonesia-dan di mana pun di dunia-dapat dipertemukan hanya dengan
satu klik mouse.

Kalaupun ada, krisis COVID-19 menunjukkan bahwa sistem sosial dan
ekonorni di Belanda sejauh ini terbukti cukup kohesif. Fasilitas medis berada
di bawah beban kerja yang cukup berat, sepertijuga sekolah, universitas, dan
berbagai cabang pemerintahan. Restoran, teater, dan penata rambut berada
di bawah tekanan keuangan, seperti juga sektor turis, dan kemungkinan
besar tidak semua ini akan pulih. Belanda pasca-Covid-19 akan menjadi
tempat yang berbeda. Seperti Iuka kecil yang dapat meninggalkan bekas
di wajah seseorang, COVID-19 seakan meninggalkan bekas pada struktur
masyarakat. Seperti apa "bekas" yang ditinggalkan, masih harus dilihat.
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Bab 11
Narasi Pandemi di Tiga Benua: Pelajaran
dari Amerika Serikat, Nigeria, dan
Australia2
Muhammad Najib Azca
Fadhil Naufa/

Awal terdeteksi di penghujung tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei,
Republik Tiongkok, kematian pertama kasus COVID-19 tercatat pada 9
Januari 2020. Pada penghujung Januari, angka kematian sudah melampaui
100 korban dengan temuan kasus melintasi batas kota Wuhan dan bahkan
tercatat di 16 negara. Beberapa saat kemudian, organisasi kesehatan dunia
(WHO, World Health Organization) mengumumkan kondisi darurat global
yang disebabkan oleh COVID-19 (BBC, 2020a).
Begitulah pandemi global COVID-19 akhirnya terjadi. Pada saat
penulisan Bab ini, tercatat hampir 120 juta kasus positif dengan angka
kematian mencapai 2,6 juta orang di sekitar 200 negara di dunia. Berdasarkan
data yang dikeluarkan oleh John Hopkins University yang diolah oleh
BBC, ranking tertinggi kasus masih tetap diduduki oleh Amerika Serikat,
disusul oleh India dan Brasil. Di urutan teratas, angka kasus COVID-19 di
AS mencapai 29,173,207 dengan kematian sebanyak 528.590 orang. Di
bawahnya, India dengan kasus sebanyak 11.308.846 dan kematian sebesar

2

Tulisan ini dipantik oleh diskusi pada sesi #5 Webinar Serial CSPS UGM bertopik "The Covid-iç
Pandemic, Social Crises, & the Challenges for Exclusion: Insights and Lessons to Learn from Nigeria,
Australia and the Netherlands" pada 11 Desember 2020. Webinar tersebut menghadirkan
Prof. Kyari Mohammed dari Nigerian Army University Biu, Borno, Dr. Rachael Diprose dari
Universitas Melbourne, dan Dr. Laurens Bakker dari Universitas Amsterdam. Penulis berterima
kasih kepada tiga pembicara dan audiens yang terlibat dalam diskusi pada sesi tersebut.
Namun tanggung jawab atas data, analisis dan argumen yang disampaikan dalam tulisan ini,
tentu, sepenuhnya tanggung jawab penulis.
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