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Segera Kucurkan 
Anggaran Covid-19

Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun 
pada APBN 2020. Anggaran sebanyak itu digunakan untuk 
menangani pandemi virus korona (Covid-19) berikut dam-

paknya terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Salah 
satu pos anggaran tersebut diperuntukkan belanja kesehatan dalam 
rangka penanganan kasus-kasus terinfeksi Covid-19, yang per 
Kamis (2/4) telah mencapai jumlah 1.790 kasus positif. Diperkirakan, 
jumlah tersebut akan terus bertambah di kemudian hari.

Untuk belanja kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19, 
pemerintah mengganggarkan Rp 75 triliun. Jumlah itu dialokasikan 
untuk empat pos pengeluaran, yakni subsidi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk pekerja bukan penerima 
upah dan bukan pekerja dengan nilai Rp 3 triliun, insentif bagi 
tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 sebesar Rp 5,9 
triliun, santunan tenaga medis yang meninggal karena menangani 
pasien Covid-19 senilai Rp 300 miliar, serta belanja keperluan 
penanganan Covid-19 senilai Rp 65,8 triliun.

Kita melihat bahwa pos-pos pengeluaran tersebut sudah men-
cakup seluruh kebutuhan penanganan pandemi Covid di Tanah 
Air. Tambahan subsidi BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan pene-
rima upah dan bukan pekerja, misalnya, diharapkan bisa menjang-
kau lebih banyak warga yang berpotensi terinfeksi virus korona, 
terutama dari kalangan tak mampu.

Demikian halnya anggaran insentif bagi tenaga medis yang 
menangani pasien terpapar korona, merupakan bentuk apresiasi 
pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas kerja keras tanpa 
mengenal lelah dan pengorbanan mereka. Para tenaga medis 
bekerja melampaui panggilan tugasnya, karena rela bertaruh nyawa 
demi menyelamatkan nyawa pasien yang terinfeksi Covid-19.

Hal yang sama juga kita melihat pada anggaran untuk santunan 
tenaga media yang meninggal karena menangani Covid-19. Sejauh 
ini, sudah 13 dokter yang meninggal, dan mungkin lebih banyak 
lagi perawat yang mendahului kita. Mereka adalah pahlawan 
kemanusiaan yang meninggal karena panggilan hatinya memban-
tu sesamanya.

Sedangkan, anggaran yang cukup vital adalah untuk keperlu-
an penanganan Covid-19. Menurut dokumen pemerintah, anggar-
an sebesar Rp 65,8 triliun tersebut akan digunakan untuk membe-
li alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan; belanja obat-o-
batan; pembelian alat tes, baik tes cepat (rapid test) maupun tes 
swab; peningkatan kapasitas 132 rumah sakit rujukan; pengadaan 
peralatan untuk perawatan pasien, seperti ventilator; serta pem-
bangunan rumah sakit darurat khusus pasien Covid-19 di Wisma 
Atlet Kemayoran Jakarta.

Kita berharap, anggaran tersebut segera dikucurkan oleh 
pemerintah sehingga segala kebutuhan penanganan pasien Covid-
19 bisa terpenuhi. Kita tidak ingin mendengar lagi pasien yang 
meninggal lantaran tak kunjung mendapat penanganan medis 
memadai setelah ditolak rumah sakit yang kekurangan daya tam-
pung atau tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan. Kita ingin 
penanganan setiap pasien, baik yang berstatus orang dalam 
pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun 
mereka yang positif terinfeksi virus korona, bisa dilakukan secepat 
mungkin, sehingga nyawanya terselamatkan.

Kita juga tidak ingin mendengar kisah pilu para tenaga medis 
di garda terdepan yang harus berjuang dengan APD yang minim, 
bahkan tanpa APD sama sekali. Jangan sampai sebagai penyela-
mat, para tenaga medis justru menjadi korban. Pemerintah wajib 
dengan cara apapun, dan berapa pun biayanya, memenuhi kebu-
tuhan APD bagi tenaga medis. Ini adalah prioritas utama. 

Tahap berikutnya, pemerintah wajib memenuhi APD bagi 
masyarakat, terutama masker yang saat ini masih terjadi kelang-
kaan. Kita berharap, dalam waktu dekat ada pembagian masker 
secara gratis kepada seluruh warga. Sebab, masker adalah per-
lengkapan minimal untuk mencegah dan memutus mata rantai 
penularan antarmanusia. Sejumlah negara mampu menekan laju 
pertambahan kasus positif Covid-19, karena warganya memakai 
masker saat beraktivitas di luar rumah.

Pemerintah dan kita semua berpacu dengan waktu untuk 
mengurangi bahkan menghentikan penularan virus mematikan ini. 
Salah satu yang dibutuhkan adalah secepatnya mengucurkan 
anggaran yang telah disiapkan. Namun, tetap harus diingat bahwa 
penggunaan anggaran tersebut harus tetap disertai penegakan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai ada yang 
mengail di air keruh, menggunakan kesempatan di tengah situasi 
darurat kemanusiaan yang dihadapi seluruh bangsa Indonesia saat 
ini, demi keuntungan pribadi.

Kita juga mengetuk jiwa sosial para pengusaha dan mereka 
yang memiliki akses terhadap pengadaan seluruh kebutuhan 
penanganan Covid-19, untuk bergotong-royong membantu peme-
rintah. Ini adalah perang total yang harus dihadapi oleh seluruh 
komponen bangsa, agar pandemi ini segera berakhir, sehingga 
kehidupan pulih seperti sedia kala. 
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Wabah Covid-19 di Indone-
sia belum menunjukkan 
tanda-tanda terkendali. 
Ruang publik terasa 

semakin penuh sesak pemberitaan yang 
dikhawatirkan justru memperlemah 
daya lenting kolektif dalam menghadapi 
pandemi ini.

Satu komunitas yang seolah luput dari 
perbincangan publik adalah anak-anak 
berkonflik hukum yang saat ini sedang 
menjalani masa pendidikan di lembaga 
pemasyarakatan anak atau Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
Mengacu data Ditjen Pemasyarakatan - 
SMS Gateway System, per Maret 2020 
terdapat empat ratusan anak pidana. 

Terhadap narapidana (napi) umum, 
pemerintah telah membuat kebijakan. 
Dikabarkan, lima ribuan orang telah 
dikeluarkan dan dibebaskan sebagai ba-
gian dari upaya pencegahan penyebaran 
virus korona di lembaga pemasyarakatan 
(lapas). Target Kemkumham, 30.000 
sampai 35.000 napi akan dibebaskan 
nantinya.

Bagaimana halnya dengan anak-anak 
yang berhadapan dengan hukum?

Pada satu sisi, lingkungan terisolasi 
meminimalkan kemungkinan terpapar-
nya anak-anak pada virus korona yang 
ditularkan oleh masyarakat di luar LPKA. 
Tetapi, pada saat yang sama, lingkungan 
yang terisolasi, saya khawatirkan, juga 
dapat menjadikan seluruh anak tersebut 
sebagai kelompok yang sangat riskan 
terjangkit wabah Covid-19 ketika ada satu 
saja orang positif Covid-19 masuk dan 
menularkan virusnya ke dalam LPKA.

Seberapa jauh penjarakan fisik 
(physical distancing) dapat ditegakkan, 
apalagi di tempat-tempat di mana masih 
ada anak-anak binaan di tempat dalam 
satu lingkungan dengan para napi de-
wasa. Belum lagi ketika di lingkungan 
lapas maupun LPKA terjadi problem 
overkapasitas, yakni berlebihnya jumlah 
penghuni dibandingkan dengan luas area 
di mana mereka berada. Kualitas sanitasi 
pun tetap relevan untuk dipermasalahkan. 
Ditambah lagi, tindak-tanduk menyim-
pang yang secara tipikal berkembang 
di dalam lingkungan penjara, sangat 
mungkin melipatgandakan masalah 
kesehatan anak-anak binaan. 

Perlindungan anak-anak binaan 
dari penyakit Covid-19 merupakan isu 
mendesak yang harus menjadi perha-
tian luas. Ini merupakan konsekuensi 
konstitusional. Sebab, UU 35/2014 
tentang Perlindungan Anak menegaskan 
bahwa anak berhadapan dengan hukum 
sebagai salah satu kategori anak yang 
memperoleh perlindungan khusus. Dan 
secara eksplisit, Pasal 64 UU dimaksud 
menyebut pemberian pelayanan kese-
hatan sebagai salah satu dari enam belas 
bentuk perlindungan khusus yang patut 
diberikan kepada mereka. Siapa yang 
diwajibkan dan bertanggung jawab 
memberikan perlindungan khusus 
tersebut, tak lain adalah--secara beru-
rutan--pemerintah (pusat), pemerintah 
daerah, dan lembaga negara lainnya.

Realisasi perlindungan khusus bagi 
anak-anak binaan LPKA juga merupakan 
implementasi keadilan restoratif sebagai 
filosofi penghukuman yang dianut oleh 
Indonesia. Filosofi tersebut memandu 
kerangka berpikir dan kerangka kerja 
seluruh pemangku kepentingan agar 
senantiasa berupaya memulihkan 
dan--kelak--mengintegrasikan kembali 
anak-anak binaan ke tengah-tengah 
masyarakat. Dua agenda tersebut tentu 
hanya dapat tercapai apabila pemerintah 
(pusat), pemerintah daerah, dan lembaga 
negara lainnya juga tidak abai terhadap 
proteksi kesehatan fisik dan psikis anak
-anak binaan dari pandemi Covid-19.

Perhatian tentang masalah ini telah 

ditunjukkan oleh otoritas hukum di 
sekian banyak negara yang juga telah 
menerapkan sistem peradilan pidana 
anak (juvenile justice system). Bahkan 
tidak sedikit pihak yang mendesak 
pemerintahnya untuk mengeluarkan 
seluruh anak binaan dari dalam lapas, 
dan secepatnya mengembalikan mereka 
ke keluarga masing-masing. 

Di Manhattan, misalnya, otoritas 
setempat diperkarakan secara hukum 
agar secepat mungkin mengeluarkan 
sekian banyak anak dari lapas. Dasar 
argumentasinya, mempertahankan 
anak-anak di dalam lapas, sebaik apa 
pun sarana dan fasilitasnya, dipandang 
sebagai kebahayaan tingkat tinggi 
yang harus dihindari, agar lapas tidak 
berubah dari penampungan pesakitan 
ke penampungan orang penyakitan. 

Secara umum, seluruh lapas anak di 
Amerika Serikat telah memberlakukan 
restriksi kunjungan. Sebagian, larangan 
dikenakan terhadap segala bentuk kun-
jungan. Lainnya, kunjungan diizinkan 
hanya untuk urusan yang berkaitan 
langsung dengan hukum si anak binaan. 
Kunjungan ke anak-anak binaan memang 
dilarang, namun komunikasi video jarak 
jauh dibuka aksesnya. 

Perlu Kajian
Sepintas, gagasan untuk mengosong-

kan (sementara) lapas anak seperti itu 
adalah pemikiran yang positif. Namun 
bila dicermati secara mendalam, akan 
tampak sekian banyak persoalan yang 
muncul. Pertama, anak-anak binaan 
secara getir harus diakui sebagai sekum-
pulan individu yang telah melakukan 
kejahatan maupun pelanggaran hukum. 
Keputusan untuk mengeluarkan mereka 
dari dalam lapas sebelum waktunya 
tetap harus mempertimbangkan potensi 
residivisme mereka. Ini berarti bahwa 
otoritas pemasyarakatan harus secara 
objektif mengukur kemampuan institusi 
seberapa mujarab program rehabilitasi 
yang telah diselenggarakan selama ini. 

Pembebasan sementara anak-anak 
binaan dari lapas, bila mengabaikan risk 
assessment, akan sama artinya dengan 
mengaktifkan kembali benih pengulang-
an perbuatan keliru pada diri mereka, 
sekaligus mendatangkan ancaman bagi 

masyarakat luas. Pemerintah tentu 
berisiko harus membayar amat mahal 
andaikan hal tersebut diabaikan.

Kedua, dari sisi kesehatan, penting 
dipertanyakan: apakah merumahkan 
anak-anak binaan akan membuat mereka 
lebih terlindungi atau justru lebih rentan 
terjangkiti dan menjangkiti Corvid-19. 
Nalar awam mengatakan, mobilitas 
anak-anak binaan dari lapas ke daerah 
masing-masing bertolak belakang de-
ngan anjuran pemerintah sendiri yang 
ingin memberlakukan penjarakan sosial 
secara lebih efektif. Jadi, berhitung di 
atas kertas, pemulangan anak-anak 
binaan akan mempertinggi--bukan 
menurunkan--risiko penularan Covid-19.

Sampai di situ, saya berharap 
Kementerian Hukum dan HAM (Ke-
mkumham), khususnya Ditjen Pema-
syarakatan, mengambil langkah secepat 
dan setepat mungkin guna melindungi 
anak-anak binaan di dalam lapas anak 
di seluruh Indonesia. Segala alternatif, 
demi kepentingan terbaik anak-anak 
tersebut dan masyarakat secara luas, 
harus dipertimbangkan serinci mungkin.

Saya pribadi berpandangan, saat ini 
mempertahankan anak-anak binaan di 
dalam lapas adalah pilihan terbaik dari 
yang terburuk.

Untuk itu kiranya pemeriksaan 
kesehatan terstandar perlu semakin 
ditingkatkan. Begitu pemeriksaan 
menunjukkan hasil negatif Covid-19, 
isolasi sosial lapas patut ditingkatkan 
lebih ketat daripada sebelumnya. 
Seiring dengan itu pula, komunikasi 
virtual antara anak dan keluarganya 
pun dipermudah. 

Anak-anak binaan perlu terus diedu-
kasi untuk meningkatkan perilaku higi-
enitasnya, tak terkecuali menghentikan 
berbagai perilaku menyimpang yang 
dapat meningkatkan risiko berjangkitnya 
Corvid-19. 

Dengan serangkaian langkah ini 
secepatnya, maka hak-hak anak-anak 
binaan sebagaimana diamanatkan oleh 
UU Perlindungan Anak juga dapat mem-
peroleh jaminan yang pasti. Semoga.
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