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COVID-19 belum reda. Jumlah 
kasus terus bertambah di Ta-
nah Air. Dua hal dampaknya, 

memukul kesehatan masyarakat dan 
mengancam perekonomian ke dalam 
jurang resesi, termasuk berpotensi 
menimpa Indonesia sebagaimana 
disebutkan Direktur IMF Kristalina 
Georgieva: “Kita memasuki resesi 
yang akan lebih buruk,” (mediain-
donesia.com, 28/3/2020).

Ekonomi global pun menyusut. Dua 
poin lebih rendah dalam 12 bulan, 
sekitar 1%. Indeks S&P 500 turun 8%. 
Per 27 Februari 2020, pasar saham 
merosot 8% di AS, 7,4% di Eropa, dan 
6,2% di Asia selama tujuh hari ter-
akhir (The Economist, 29/2/2020). 

Buku bertajuk Economics in the 
Time of Covid-19 (2020) agaknya 
layak disimak. Dalam bagian ‘The 
economic impact of Covid-19’, ditulis 
oleh Warwick McKibbin dan Roshen 
Fernando, mengejutkan: pandemi 
membuat PDB babak belur. 

Menurut perhitungan mereka, RI 
dalam skenario 4 hingga 6 (S04, S05, 
S06) akan terpukul di angka -1.3, 
-2.8, dan -4.7 (hlm.45-50). Artinya, 
ada potensi pertumbuhan ekonomi 
RI anjlok 1,3% menjadi 3,7%, jauh 
dari target pertumbuhan pada 2020, 
yakni sebesar 5,4%.

Alasannya, morbidity (orang ti-
dak dapat bekerja) dan produksi 
terhambat. Apa yang bisa dilakukan 
pengrajin sepatu jika ia jatuh sakit? 

Mengingat dunia saling terintegrasi, 
dalam perdagangan dikenal istilah 
global supply chain.

Tiongkok lockdown. Ekspor-impor 
RI turun 1,88% dan 4,40%. Sekitar 
29% ekspor (sawit dan batu bara) 
dialamatkan ke negeri tirai bambu 
itu. Sudah tentu, pasokan logistik dan 
bahan baku indusri akan tersendat. 

Imbasnya, jika ekspor-impor ter-
ganggu, pengusaha berpikir ulang 
menyuntikkan tambahan modal se-
bab produksi selalu mengikuti ritme 
permintaan. Maka itu, kelangkaan 
barang mungkin saja terjadi, disusul 
lonjakan harga. Berlarut-larutnya 
penanganan virus korona diperkira-
kan membuat ekonomi kita semakin 
remuk. Sebelum wabah itu menye-
bar, pertumbuhan pada kuartal IV 
2019 hanya berada di angka 4,97%. 
Apa yang mesti diperbuat? 

Menghentikan covid-19 tak bisa 
ditawar-tawar lagi. Tidak terkendal-
inya lonjakan kasus, melumpuhkan 
negara. Tak lama setelah Presiden 
Jokowi mengumumkan kasus per-
tama pada 2 Maret 2020, sentimen 
pasar menangkapnya negatif. Ru-
piah sempat tersungkur di angka 
Rp16.835, dan IHSG turun 5,01% 
di level 4.895 yang memaksa Bursa 
Efek Indonesia (BEI) menghentikan 
sementara lantai bursa. 

Pasar butuh kepastian. Anjuran 
social distancing atau g work from 
home sebagai pembatasan mobilisasi 

bagi pengusaha berarti kehilangan 
keuntungan akibat macetnya pro-
duksi. PHK massal menghantui dan 
dana asing terancam terus terbang 
lantaran investor menilai bukan 
waktu yang tepat berbisnis di sini. 

Itu sebabnya intervensi pasar fi -
nansial oleh BI boleh jadi terasa ser-
basalah. Demi menahan melemah-
nya rupiah, BI sempat mengucurkan 
dana segar senilai Rp192 triliun 
untuk membeli surat berharga ne-
gara (SBN) atau saham yang dilepas 
investor, padahal menguras devisa. 

Apa boleh buat. Meskipun ber-
tahan sejenak, langkah itu ibarat 
haus minum air laut. Dahaga tak 
kunjung terobati. Agaknya kebijakan 
moneter perlu dibarengi penguatan 
sektor fi skal dan terobosan sektor 
riil. Industri manufaktur selama ini 
kurang optimal sehingga kebijakan 
moneter kurang menggigit. Selain 
masih mengandalkan pemasukan 
dari sektor jasa, aktivitas impor kita 
di berbagai hal masih sangat tinggi. 

Tersiar kabar menggembirakan 
dari pemerintah. Paket stimulus 
telah disiapkan. Efektivitasnya be-
lum diketahui. Sekitar Rp4,5 triliun 
untuk penerima kartu sembako dan 
bagi pekerja yang kehilangan peng-

hasilan dialokasikan Rp10 triliun. 
Sekadar bertahan hidup jelas sangat 
membantu sebagai bekal mendekam 
di rumah. Sambil menjaga daya beli 
masyarakat. Betapa tidak. Selama 
ini, konsumsi rumah tangga per 
Mei 2019 menyumbangkan sekitar 
56,82% terhadap PDB.

Selanjutnya, anjuran social distan-
cing tentu memukul masyarakat kelas g
bawah yang tergantung dari upah ha-
rian. Ojek online, misalnya, mungkin 
masih menanggung cicilan kredit mo-
tor. Secara bersamaan, penumpang 
sepi. Penghasilan berkurang dan 
kehidupan semakin sulit. Presiden 
berjanji bakal menangguhkan cicilan 
selama satu tahun bagi ojek online. 

Stimulus fiskal juga menyasar 
perusahaan dalam bentuk penang-
guhan pembayaran pajak penghasil-
an (PPh) selama 6 bulan ke depan. 
Upaya itu beralasan sebagai insentif 
lesunya industri. 

Di tengah stagnannya hiruk-pikuk 
transaksi perdagangan dunia, cash 
transfer seperti bantuan langsung 
tunai (BLT) diharapkan mampu 
memelihara daya beli. Insentif bagi 
UMKM barangkali patut dicoba se-
bagai alternatif mengganti pasokan 
barang yang selama ini tergantung 

dari negara lain. Melebarnya defi sit 
APBN menjadi lain soal, asalkan 
tidak lebih dari 3% dari PDB seba-
gaimana amanat UU. 

Harus optimistis
Kunci utamanya, mempercepat 

penyelesaian covid-19 jika hen-
dak memulihkan pertumbuhan 
ekonomi. Namun, resep sementara 
rasanya kita perlu menempuh jalan 
Keynesian. Kebijakan pemerintah 
belanjakan uang, menurunkan pajak 
dan tingkat suku bunga boleh jadi 
dapat menyelamatkan negara dari 
jurang resesi.

Akan tetapi, perlu dipertimbangkan 
matang apabila BI menurunkan suku 
bunga apakah sanggup mendongkrak 
permintaan. Apa dampak memberi-
kan uang kepada rakyat, tapi di saat 
yang sama, toko-toko tutup. Apa yang 
akan dibeli?. Pertanyaannya, masalah 
terletak pada sisi permintaan atau 
penawaran. Bukan berarti insentif 
tidak penting. Singkatnya, aneka in-
tervensi dan stimulus memerlukan 
ketepatan skala, waktu, dan sasaran 
agar be kerja efektif.  

Sementara itu, pemerintah tampak 
tarik-ulur menerapkan lockdown. 
Mungkin berangkat dari dugaan 
ekonomi akan makin terpukul jika 
pilihan itu diterapkan, ditambah 
lagi pemerintah terbebani dalam 
menjamin kebutuhan rakyat. 

Masih basah dalam ingatan, kasus 

krisis 1998 memberi pelajaran ber-
harga. Gejolak nilai tukar rupiah, 
keringnya likuiditas, dan macetnya 
sektor riil menyebabkan ekonomi 
kita tersungkur. 

Negara mesti memberikan kepas-
tian pada pasar dengan meyakinkan 
pemerintah serius dalam menang-
gulangi pandemi. Saat kepercayaan 
luntur, sebagaimana krisis 1998, 
modal asing berbuntut ‘terbang’ 
meninggalkan Tanah Air (capital 
outfl ow). Pertanda itu terasa dekat 
melihat kondisi IHSG yang rontok. 

Akar dari guncangan ekonomi 
ialah krisis kepercayaan. Meskipun 
dibendung iming-iming tingkat suku 
bunga tinggi atas surat-surat ber-
harga Indonesia, pasar lebih butuh 
kondusifi tas. 

Terlebih, ekonom Joseph E Stiglitz 
(2002, 2007) jauh hari mengingat-
kan bahwa dalam pasar sekuritas, 
misalnya, menyimpan ketidaksem-
purnaan. Dalam rupa-rupa modal 
jangka pendek tidak mendorong 
pertumbuhan, justru melahirkan 
ketidakstabilan (hlm 82).

Dengan demikian, di tengah wa-
bah covid-19 yang belum menentu, 
diprediksi pertumbuhan terancam 
anjlok. Ringkasnya, apabila pena-
nganan pandemi ini berlarut-larut, 
resesi mengancam bangsa ini. Na-
mun, di tengah kondisi sesulit apa 
pun, kita harus optimistis, selalu ada 
jalan keluar.

Galih Prasetyo
Vice President Youth on Organization of Islamic Cooperation 

(Pemuda OKI Indonesia) yang terafi liasi ICYF, Turki, 
dan Penulis buku Indonesia dalam Cengkeraman Liberalisme (2015).

Ancaman Resesi akibat Pandemi

HA R I  i t u  m e r u p a k a n 
momen serbaempat. 
Tanggal empat, bulan 
empat, jam... boleh per-

caya atau tidak, jam 4 sore. Setengah 
abad silam, itulah kali pertama se-
orang tokoh pendidikan anak usia 
dini memperkenalkan seorang anak 
muda kepada para orangtua yang 
mengantar anak-anak balitanya di 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
asuhan beliau: “Ibu-ibu, ini saya 
perkenalkan asisten saya yang baru. 
Kita panggil: Kak Seto!”

Saya bertatap muka langsung de-
ngan idola saya, sosok penginspirasi, 
insan yang menerima saya tanpa 
syarat. Pak Kasur, namanya. Pada 
hari itu pula, arah hidup saya me-
nemukan titiannya.

Tulisan ini ialah jawaban yang 
para sahabat ajukan ke saya men-
jelang 4 April ini. Pertama, tentang 
dunia perlindungan anak di Tanah 
Air. Butuh berpuluh halaman un-
tuk merespons persoalan makro 
tersebut. Indonesia ini luar biasa. 
Indonesia merupakan satu dari 
sedikit negara yang hampir secara 
khusus memiliki kementerian yang 
mengurusi masalah anak. 

Saya tulis kata ‘hampir’ karena 
saat menjadi panelis pada acara De-
bat Capres Cawapres 2004, saya sem-
pat melontarkan gagasan kepada 
capres Susilo Bambang Yudhoyono 
untuk membahas rencana pemben-
tukan kementerian dimaksud, yang 
saya usulkan ialah Kementerian 
Perlindungan Anak. Titik.

Bukan karena bersentimen negatif 
terhadap perempuan. Namun, pada 
banyak situasi, urusan perempuan 
sering tidak bisa diharmoniskan de-
ngan urusan anak. Juga, menyand-
ingkan ‘anak’ dan ‘perempuan’ pada 
satu kementerian seolah justru me-
letakkan para lelaki ke tepi.    

Padahal, kesadaran para ayah un-
tuk terlibat aktif dalam pengasuhan 

anak pun sudah menjadi gelombang 
kesadaran yang tak lagi bisa diben-
dung. Ayah dan ibu sama-sama me-e-
miliki kekuatan dalam pengasuhann, 
bukan sebagai pesaing satu samaa 
lain, harus terus dimantapkan see-
bagai salah satu pilar pembangunann 
bangsa. Atas dasar itu, sebaiknyaa 
kementerian ini cukup bernomenn-
klatur kementerian perlindungann 
anak.

Kedua, tentang pekerja perlindungg-
an anak di Tanah Air. Penuh rasaa 
syukur, tampaknya semakin banyakk 
masyarakat yang terpanggil untukk 
mendarmabaktikan hidup merekaa 
di dunia perlindungan anak. Semenn-
tara itu, seolah ada semacam perr-
saingan di sana-sini, semoga masihh 
pada tataran wajar. Prinsipnya ialahh 
berlomba dalam melakukan kebajii-
kan dan menjauhkan kemunkarann.

Di sinilah pentingnya dunia perr-
lindungan anak dikelola secaraa 
modern. Bukan sekadar menonjoll-
kan kefi guran, melainkan sungguhh-
sungguh bergerak di atas mesinn 

yang sehat. Organisasi perlindung-
an anak yang terkelola dengan 
baik akan melipatgandakan energi bai

baikan para punggawanya. Para keb
kerja yang terbina dengan baik pek

un akan berkembang dari pu mindset
lawan ke rel mindset profesional.t
Ketiga, nasib anak-anak di tengah K
ndemi covid-19. Sejak bulan lalu, pan
ya sudah meramalkan situasi say
ng hari ini diistilahkan sebagai yan

wakarantina, swaisolasi, dan sw lock-
wndow . Ketika virus memaksa orang 
a dan anak-anak untuk berlindung tua
dalam rumah, semestinya menjadi di d
mandangan manis, yakni momen pem
gi ayah-bunda untuk merevi-ba

lisasi eksistensi mereka sebagai tal
angtua efektif, bukan orang tua ora
ologis semata.bio
Keempat, nilai penting keluarga. K
aya mengangankan sungguh is-Sa
timewa apabila Istana Anak-Anak t
di Taman Mini Indonesia Indah 
dapat dijadikan sebagai museum 
perlindungan anak Indonesia. p
i sana nantinya dapat dipajang D
rnak-pernik milik para tokoh yang per
lah mendedikasikan hidup me-tel
ka bagi kesejahteraan anak-anak rek
donesia.Ind
Baju batik Pak Kasur, kacamata B

u Kasur, coretan partitur Bu Soed, Bu
pi pet Pak Tino Sidin, pena Pak AT top
ahmud, dan lainnya menjadi isi Ma
useum.mu
Namun, guru dari segala guru N
ya di bidang perlindungan anak, say
k lain ialah justru keempat darah tak
ging saya sendiri. Saya ikut me-dag
usun kurikulum nyu home schooling
n sejumlah sentra pendidikan da
ak usia dini. an
Namun, kurikulum kehidupan N
ng terus terbarui dari hari ke ya
ri, yang menuntut keseimbangan ha
tara praktik dan teori, hanya bisa an

susun empat guru besar cilik saya dis
i. Empat mahaguru yang lahir dari ini
him istri saya tercinta.rah

Prestasi sejati
Saya tidak memosisikan diri seba-

gai kepala keluarga teladan. Namun, 
tak perlu menjadi seorang profesor 
untuk memiliki pemahaman bahwa 
prestasi sejati seorang pekerja per-
lindungan anak sudah seharusnya 
bermula dari anak-anaknya sen-
diri. 

Pada sisi itulah saya konsekuen de-
ngan perkataan saya sendiri. Kak Seto 
yang antirokok, antimiras, dan anti-
narkoba ialah ayah dengan keempat 
putra-putri yang juga menolak rokok, 
miras, dan narkoba. Kak Seto yang 
memandang LGBT sebagai penyim-
pangan kodrat manusia merupakan 
ayah yang menumbuh-kembangkan 
anak-anaknya untuk kelak memba-
ngun ikatan perkawinan dan rumah 
tangga yang bahagia. 

Kak Seto yang pencinta seni meru-
pakan ayah yang juga menanamkan 
cinta seni pada anak-anaknya. Kak 
Seto yang selalu berpesan tentang 
sikap mengedepankan kepentingan 
anak-anak ialah juga ayah yang 
setiap waktu menempatkan anak-
anaknya di atas segala-galanya. 

Satu lagi: Kak Seto yang jauh dari 
sempurna ialah ayah yang juga 
mengajarkan kepada anak-anaknya 
bahwa mereka juga jauh dari sem-
purna sehingga perlu terus belajar 
dan tetap rendah-hati. Sebagai ayah 
yang tidak sempurna, pada titik yang 
tak mampu saya lampaui itulah saya 
berpasrah diri agar Tuhan menjadi-
kan tiga putri yang saya sayangi dan 
satu putra yang saya banggakan 
sebagai penyempurna atas hidup 
mereka sendiri.

Akhirnya, untuk membakar se-
mangat semua insan di negeri ini, 
saya menyanyikan nada indah ini: 
‘Bangsa yang besar adalah bangsa 
yang mencintai dan melindungi 
anak-anak!!’ Cita-cita ‘sederhana’ itu ’
ialah bintang yang ingin kita gapai 
bersama. Semoga.

Tetap Menjadi Sahabat Anak Indonesia
Seto Mulyadi

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), 
Dosen Fakultas Psikologi Universitas GunadarmaDosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
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