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Daftar Isi 

Daftar Isi 

Tahun yang Buruk 

Apakah Kalian Takut Sendirian 

Seseorang yang Mengubah Dunia 

Perubahan Drastis 

Catatan Hidup Seorang Kaisar 

Menjadi Manusia 

Dunia Penuh Penderitaan 

Asal Mula Segala Sesuatu 

Apakah Ada yang Lain? 
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Tahun yang Buruk 

Keruntuhan Ekonomi – Penekanan Hukum – 
Pengkhianatan – Masa Depan yang Cerah – Harapan yang 

Terlalu Besar – Tuhan telah Mati 

 

 

 

Sebuah virus yang cukup berbahaya sudah menyebar di 
seluruh penjuru dunia. Bahkan pulau yang terisolasi seperti 
Greenland, Madagaskar, dan Srilangka pun tak luput dari 
infeksi virus ini. 

Apa yang bisa kita lakukan dalam tahun yang buruk ini? 

Keruntuhan Ekonomi 

Berbeda dengan wabah virus sebelumnya seperti Sars, Flu 
Babi, Flu Burung, Ebola dll. Virus yang diberi nama 
COVID19 atau singkatan dari Corona Virus Disease 2019 ini 
menyebar begitu luas sehingga hampir seluruh dunia 
mendapatkan dampak yang cukup besar dari penyebaran 
wabah ini. 

Tak terkecuali Indonesia. 

Selain menjadi momok yang cukup ditakuti oleh sebagian 
besar penduduk dunia, kesadaran manusia akan pentingnya 
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kesehatan juga menjadi pemicu tersendiri dari berbagai 
macam kejadian yang ada di seluruh dunia ini. Orang menjadi 
lebih aware dengan berbagai macam isu kesehatan sehingga 
membuat histeria masa yang cukup besar di awal wabah ini. 

Banyak masyarakat yang panik dan membeli beberapa alat 
kesehatan secara serampangan karena termakan oleh isu-isu 
yang tampaknya tidak bisa dipertanggungjawabnkan. 

Alhasil, permintaan alat kesehatan seperti masker dan hand 
sanitizer melambung tinggi melampaui apa yang bisa 
diproduksi. Hal ini menyebabkan harga perlengkapan 
kesehatan tersebut jauh dari nilai intrinsik yang dimiliki oleh 
alat tersebut. 

Lalu, sesuai yang bisa diramalkan oleh teori ekonomi makro, 
secara global keseimbangan ekonomi negara hancur karena 
ketidakseimbangan antara harga dan nilai intrinsik yang ada 
pada barang tersebut. 

Pemerintah yang tidak terlalu berpengalaman menghadapi 
wabah yang sudah mendunia ikut menjadi kambing hitam 
masalah yang tampaknya tidak akan terselesaikan ini. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kecil 
sehingga menimbulkan banyak sekali teori konspirasi pada 
setiap kebijakan yang dirumuskan dan diputuskan oleh 
pemerintah itu sendiri. 

Entah itu kebijakan yang baik atau pun kebijakan yang perlu 
dipertanyakan, semuanya seolah menuduh pemerintah 
memiliki agenda tersendiri dari seluruh kebijakan yang ada 
saat ini. 
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Meskipun sudah berusaha cukup keras untuk menekan wabah 
dengan menutup berbagai macam fasilitas umu, meliburkan 
sekolah dan membatasi gerakan ekonomi masyarakat, tetapi 
umpan balik masyarakat tidak seperti yang diharapkan. 

Kesenjangan pengetahuan dan ekonomi membuat beberapa 
segmen masyarakat masih tidak bisa mematuhi kebijakan yang 
berlaku. Sedangkan disisi lain, masyarakat yang mampu secara 
finansial dan sadar dengan pentingnya kesehatan memilih 
untuk menahan diri dari kegiatan ekonomi dan berdiam diri 
di rumah. 

Kehilangan sebagian besar pondasi dan pelaku ekonominya, 
aliran uang menjadi sedikit terhambat dengan sedikitnya 
pelaku ekonomi dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan 
pemerintah untuk menahan kegiatan ekonomi nampaknya 
malah berpengaruh buruk dalam perkembangan ekonomi 
masyarakat. 

Keadaan di lapangan tidak seindah yang ada di dalam pikiran 
para pemerintah yang sudah merumuskan kebijakan 
semampu mereka. Banyak masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan, kehilangan pelanggan dan kehilangan nyawa. 

Tanpa mengetahui apa yang salah dari kebijakan mereka, para 
pemangku kepentingan dalam pemerintahan dihukumi secara 
massal, baik di dalam kehidupan nyata maupun di sosial 
media. 

Tanpa ada umpan balik yang membangun, pemerintah kita 
sulit sekali untuk bergerak membuat kebijakan yang membuat 
Indonesia lebih baik. 
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Ekonomi nasional telah runtuh, kepercayaan masyarakat 
terhadap kebijakan pemerintah sudah rendah, wabah yang 
awalnya kecil naik tingkat menjadi pandemi, pembangunan 
fasilitas kesehatan juga kurang memadai. 

Apa yang bisa pemerintah lakukan untuk memperbaiki negara 
ini? 

Penekanan Hukum 

Penurunan kegiatan dan kondisi ekonomi yang semakin 
parah di era pandemi ini membuat pemerintah sedikit kalang 
kabut untuk menangani masalah ekonomi. 

Fasilitas kesehatan yang masih belum mencukupi untuk 
menampung seluruh orang juga menjadi alasan utama 
pemerintah masih belum bisa menerapkan kebijakan herd 
imunity. 

Pembuatan keputusan harus dilakukan dengan hati-hati agar 
tidak terjadi kericuhan, tetapi juga harus cepat dan tepat 
sebelum ekonimi yang sudah diambang kehancuran ini makin 
terpuruk. 

Tidak hanya para pekerja yang kehilangan pekerjaannya, 
pandemi ini juga mengakibatkan dampak yang cukup 
signifikan pada para pengusaha. 

Tidak peduli apakah itu pengusaha kecil, menengah bahkan 
perusahaan besar sekalipun, mereka semua bisa merasakan 
dampak yang sudah mulai menekan mereka. 
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Alih-alih mendapatkan keuntungan dari pemangkasan 
pekerja yang tidak produktif, pengusaha juga ditekan oleh 
berbagai macam isu ekonomi yang lumrah saat pandemi. 

Daya beli masyarakat yang menurun tanpa disertai 
penurunan biaya operasional membuat para pengusaha harus 
memutar otak untuk menyelamatkan bisnisnya sebelum 
bisnisnya gulung tikar. 

Banyak dari pengusaha yang mengistirahatkan bisnis nya di 
beberapa cabang untuk memotong biaya operasional yang 
tidak produktif  sehingga bisa menekan angka kerugian. 

Tak jarang juga ada yang terpaksa menutup seluruh bisnisnya 
karena tidak mampu untuk menangani biaya operasional 
yang jika diteruskan malah akan membuat perusahaan makin 
jatuh. 

Tak hanya perusahaan kecil, perusahaan besar pun 
merasakan sulitnya untuk bertahan di masa pandemi seperti 
ini. Bahkan pemerintah pun merasakan kesulitan para 
pengusaha seperti ini. 

Tanpa pengusaha dan konsumen yang membeli produk 
mereka, ekonomi kembali macet. Daya beli masyarakat yang 
menurut berpengaruh juga pada daya hasil pengusaha yang 
membutuhkan konsumen. 

Pada akhir tahun 2020, menteri keuangan mengumumkan 
bahwa negara kita sudah mengalami resesi. Hanya menunggu 
waktu saja sebelum ekonomi kita hancur kearah depresi yang 
cukup besar. 
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Pemutusan kebijakan fiskal untuk mencetak uang sebanyak-
banyaknya tentunya tidak akan membuat keadaan ekonomi 
menjadi lebih baik. Inflasi besar sudah membayangi 
pemerintah jika mereka mengambil keputusan untuk 
mencetak uang besar-besaran. 

Apa yang bisa pemerintah lakukan sekarang? 

Dengan berbagai macam pertimbangan, alih-alih melakukan 
stimulus konsumen yang merata, pemerinyah memutuskan 
sebuah kebijakan yang cukup krusial dengan menstimulus 
rakyat agar bisa melakukan wirausaha. 

Kebijakan yang paling mencolok dari upaya pemerintah 
untuk menstimulus rakyat adalah dengan mengesahkan 
omnibus law mengenai cipta kerja. 

Pemangkasan birokrasi usaha, perubahan hak-hak pegawai 
yang lebih menguntungkan pengusaha, pembukaan pasar 
modal di bidang yang awalnya tidak menerima investasi, dan 
berbagai macam kemudahan lain ditawarkan oleh pemerintah 
agar masyarakat mau untuk membuka usaha dan mengawali 
kegiatan ekonomi dengan baik. 

Alih-alih mendapat dukungan dari masyarakat atas 
stimulusnya kepada para pengusaha, masyarakat tampaknya 
tidak seruju dengan undang-undang yang baru saja disahkan 
tersebut. 

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun 
semakin menurun karena masyarakat menganggap bahwa 
pemerintah memiliki agenda tersendiri dengan memudahkan 
izin pengusaha yang ada di Indonesia. 



 

   11 

Persangkaan dan konspirasi mulai timbul. Pemerintah yang 
merasa kebingungan dengan reaksi masyarakat pun 
tampaknya juga tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiam. 

Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat semakin geram 
dan tidak terima dengan apa yang pemerintah lakukan. 
Mereka berpikir bahwa pemerintah memanfaatkan wabah ini 
untuk kepentingan dirinya sendiri dan beberapa usaha milik 
pemerintah. 

Keadaan jadi semakin kacau saat pemerintah juga enggan 
untuk berbicara dan menyampaikan maksud dari undang-
undang tersebut. 

Tentu saja hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah semakin menurun. 

Pengkhianatan 

Tidak cukup dengan berbagai masalah yang sudah meliputi 
tahun 2020, kekecewaan masyarakat semakin meningkat di 
penghujung tahun yang buruk tersebut. 

Dua kasus korupsi besar-besaran menutup tahun 2020 dan 
menambah kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan dari 
pemerintah. 

Pettama, ada kasus korupsi dengan mengenakan biaya pada 
bantuan sosial yang harusnya didistribusikan secara gratis, 
tetapi berlawanan dengan realita. 

Alih-alih mendistribusikan bantuan sosial dengan gratis dan 
tanpa dipungut biaya, beberapa oknum pemerintah malah 


