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"Alam Takambang Jadi Guru". Begitu ungkapan bijak bestari dari ranah

Minangkabau. Sebuah frasa yang menggambarkan pentingnya mengambil pelajaran pada

peristiwa-peristiwa di alam semesta. Nampaknya, orang Minang yang dikenal religius,

meyakini betul bahwa alam semesta dan segala peristiwa di dalamnya adalah ayat-ayat Tuhan

yang patut dipelajari. Temuan-temuan ilmiah yang memengaruhi berbagai kehidupan

manusia di muka bumi adalah buah dari membaca bentangan semesta. Kehidupan manusia

pun mengalir, berubah, dan terus menjadi, panta rei.

Revolusi industri pada abad ke-18, sebagaimana dinyatakan Robert Emerson Lucas,

telah memengaruhi perilaku ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dimana standar

hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Revolusi Juli di Prancis pada

awal abad ke-19, telah merubah cara pandang masyarakat tentang sebuah monarki yang

digdaya, sehingga melahirkan semangat persaudaraan-keterbukaan-kebebasan. Perang dunia I

dan II, telah mewariskan faksi antar bangsa, yang masih terbawa hingga kini.

Ternyata, perubahan tatanan kehidupan manusia tidak hanya disebabkan oleh

peristiwa-peristiwa besar di atas. Pandemi atau wabah yang mendunia, dicatat oleh sejarah

sebagai salah satu faktor terjadinya perubahan, bahkan dapat menggoyang kewibawaan

penguasa politik. Wabah Justinian yang diperkirakan menewaskan 30 hingga 50 juta orang,

seribu lima ratus tahun lalu, telah menempatkan Kaisar Justinianus sebagai orang yang

bersalah, yang berakibat pada kegagalannya menyatukan kembali Romawi Barat dan

Romawi Timur. Selain itu, wabah Black Death pada abad ke-14 di Eropa menyebabkan

turunnya angka perbudakan. Sedangkan wabah cacar pada abad ke-15, ketika orang-orang

Eropa baru menginjakkan kaki di benua Amerika, menjadi ruang lapang bagi pengembangan

wilayah jajahan. Deretan pandemi lainnya adalah: Kolera di India, Flu H1N1 di Spanyol,

SARS di China, Flu Babi di Amerika, dan Ebola di Guinea.

Saat ini, dunia sedang memasuki siklus pendemi berikutnya, yang dikenal dengan

Covid-19 (Corona Virus Desease 2019). Berbagai analisis lahir dari fenomena pandemi ini,

mulai dari spekulatif hingga saintifik. Perdebatan ini sangat biasa, karena sebelum musim

pandemi pun kita sudah terbiasa dengan suguhan tersebut. Yang menarik adalah

meningkatnya solidaritas, bahkan deklarasi perang melawan Covid-19. Jika sebelumnya

masyarakat terbelah-belah karena pilihan politik, kini mereka bersatu. Tidak hanya di

Indonesia, perang terhadap Covid-19 akhirnya melahirkan solidaritas global, sebagaimana



ramalan seorang ilmuwan bahwa solidaritas dunia di masa depan adalah solidaritas

kesehatan.

New Normal: Sebuah Babak dalam Tradisi Perang

Ternyata, perang dalam bentuk apapun, tidak diinginkan oleh siapapun juga. Mungkin

termasuk Raja Kertanegara yang dalam sejarah disebut gila perang. Dampaknya sungguh

hebat bagi pembangunan sebuah negara. Perang akan menyerap sebagian besar energi negara

juga rakyatnya. Atas nama nasionalisme, sebagian orang akan menyerahkan jiwa raga untuk

bangsanya, tetapi sebagian yang lain tentu memiliki pilihan berbeda. Karenanya, jeda perang

atau gencatan senjata penting dilakukan. Kebrutalan perang ternyata masih menyisakan

nurani kemanusiaan. Ini kira-kira yang dapat kita tangkap dari pilihan pemerintah untuk

menggunakan istilah New Normal, sebuah tawaran yang lebih lunak dari Lockdown.

Tatanan kehidupan dalam masa Normal Baru tidak boleh disamakan dengan praktik

berkehidupan di masa sebelum pandemi. Kegiatan-kegiatan sosial dapat dilakukan tetapi

tetap menjaga diri agar terhindar dari wabah. Physical Distancing harus tetap diamalkan,

praktik hidup sehat terus ditingkatkan, bukan sebaliknya. Artinya tingkat kewaspadaan harus

dipertahankan, tidak boleh mundur, membolehkan perilaku-perilaku anti Normal Baru. Jika

tidak, perang lanjutan tidak dapat dihadapi, atau kita kalah sebelum maju tempur lagi.

New Mental: Cara Pandang Baru

Pilihan memberlakukan New Normal merupakan tindakan responsif pemerintah atas

kondisi riil masyarakat kita. Gejolak sosial akan menjadi beban baru jika pemerintah tidak

memberi jalan bagi masyarakat untuk melaksanakan aktifitasnya, terutama perekonomian.

Posisi Kaisar Justinianus bukan tidak mungkin terulang di negeri ini. Teriakan-teriakan

pemakzulan presiden oleh beberapa kalangan adalah lonceng bahwa persoalan pandemi dapat

berdampak secara politik.

Hidup di masa New Normal membutuhkan kesadaran, mentalitas yang tinggi untuk

melakukan adaptasi. Seperti ilustrasi Amin Abdullah, tentang kehadiran jalan Tol pertama

kali di pulau jawa, yang memiliki protokol operasi berbeda dari jalan biasa. Seorang yang

sehari-hari melalui jalan biasa, harus rela meninggalkan kebiasaannya ketika masuk jalan

Tol. Jika di luar Tol terbiasa ugal-ugalan, parkir sembarangan, maka ketika mulai memasuki

gerbang Tol seorang pengendara harus dapat menempatkan kendaraannya secara tepat,

memilih jalur cepat atau lambat, dan seterusnya. Pengabaian terhadap protokol tersebut dapat

berdampak pada kecelakaan.



Masa New Normal mensyaratkan cara pandang baru, cara pandang yang lebih positif,

bahwa masa ini adalah transisi menuju hidup yang lebih baik, bebas dari berbagai wabah.

Protokol kesehatan yang dikampanyekan berbagai kalangan, selanjutnya dipraktikkan dalam

kehidupan keluarga, mesti dianggap sebagai latihan dan sekolah kehidupan. Virus H1N1 di

Spanyol, sebagai contoh, telah memberikan pengajaran kepada kita bahwa meludah yang

dianggap sepele dapat menjadi media penyebaran virus mematikan. Lahirlah kesadaran

tentang etika membuang ludah. Bagaimana dengan kita? yang begitu gampang membuang

ludah, menjadi ekspresi kekesalan, bahkan terkadang terhadap orang tua kandung.

Ketaatan dan Kepatuhan Para Kawula

Masa New Normal yang sedang berlangsung sepertinya memperlihatkan

perkembangan yang mengkhawatirkan. Kerumunan-kerumunan pada pusat-pusat

perbelanjaan dan pasar-pasar tradisional, nampaknya tidak sepenuhnya mengikuti protokol

New Normal. Stigma bandel pada masyarakat kita, lagi-lagi mendapatkan konfirmasi dari

peristiwa ini. Seperti pada peristiwa bom Sarinah, dimana masyarakat menikmati ledakan

bom dengan selfie, seakan teror telah menjadi hiburan. Covid-19 hanya mendatangkan

ketakutan sesaat, setelah itu dilupakan.

Geliat masyarakat di masa New Normal terus meningkat pada level ketidakpercayaan

terhadap layanan pasien, hingga ketidakpercayaan terhadap hasil rapid test pada seseorang.

Beberapa kelompok masyarakat lebih berani menjemput paksa pasien dalam pengawasan

karena ketidakpercayaan. Hal ini sangat berbeda ketika masa-masa awal pandemi, dimana

orang akan menghindar cepat jika ada seseorang yang diduga terinfeksi Covid-19, walaupun

anggota keluarga sendiri. Fenomena ini seakan sedang menuju ramalan tentang cluster baru

Covid-19, misalnya pasar tradisional, juga cluster masyarakat tertentu.

Konsistensi Elit

Tak hanya kawula yang dituntut taat. Para elit pun mesti menunjukkan itikad baik,

empati yang sungguh-sungguh atas problem sosial akibat Covid-19. Konsistensi elit politik

tidak hanya ditunjukkan dalam konteks perang terhadap Covid-19 an sich. Kesungguhan itu

mesti ditunjukkan pada keberpihakan pada kepentingan rakyat. Tak hanya kawula yang

dituntut untuk memiliki New Mental, lebih penting lagi para elit. Perilaku koruptif dan

menggunting dalam lipatan yang menjadi tradisi di masa sebelum pandemi sebaiknya

ditinggalkan.



Seperti tembang Ebiet G. Ade, "dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega

berbuat nista". Peristiwa Madiun tahun 1948 adalah praktik menggunting dalam lipatan oleh

PKI, di saat rakyat sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan negara republik Indonesia

dari agresi militer Belanda. Nampaknya sejarah menelikung itu akan kembali dipertontonkan

di Sulawesi Tenggara. Ketika masyarakat sedang disibukkan dengan Covid-19, para elit

melancarkan aksi tengiknya mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok. Ini

penghiatan elit, infiltrasi para Sengkuni, aksi sepihak Halayuda, gerak sunyi tokoh Old

Mental di teras New Normal.

Penutup

Pandemi Covid-19 mestinya meningkatkan kesadaran, membangun pola pikir baru

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diperlukan upaya sungguh-

sungguh, oleh seluruh elemen bangsa untuk memenangi perang ini. Yang terpenting adalah

memulai dengan pola pikir baru di masa New Normal, yang lebih optimistik, merawat

solidaritas, dan menjaga empati. Karenanya, berpikir merupakan peritiwa mental yang

memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ungkapan Descartes tentang "cogito ergo

sum", aku berpikir maka aku ada, menunjuk pada pusat eksistensi manusia yang terletak pada

pola pikirnya. Demikian pula Al-Ghazali menegaskan maqam seseorang itu adalah pada

pikirnya, atau seseorang akan meluncur sebagai binatang.
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