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Ta juk  Ren ca na

Jangan Mudik

Menjaga jarak fisik dan sosial sudah terbukti sebagai jurus am-
puh untuk mencegah penyebaran virus corona jenis baru atau 
SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit coronavirus diseases 

2019 (Covid-19). Oleh karena itu, imbauan pemerintah agar warga selalu 
menjaga jarak fisik dan sosial serta memakai masker harus benar-benar 
dipatuhi agar pandemi Covid-19 segera berlalu.

Salah satu cara untuk mematuhi imbauan menjaga jarak itu adalah 
dengan tidak pulang kampung atau mudik saat Ramadan atau perayaan 
Idulfitri nanti. Belasan juta orang yang mudik setiap tahun bisa menjadi 
salah satu pemicu penyebaran Covid-19 secara massif.

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang warga 
untuk mudik mulai Jumat (24/4) itu patut diapresiasi. Keputusan itu diambil 
Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi di Istana Merdeka, 
Jakarta, Selasa (21/4). Presiden pun meminta jajaran kementerian dan 
lembaga terkait untuk mempersiapkan segalanya terkait pelaksanaan 
kebijakan pelarangan mudik bagi seluruh masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan mudik ini akan diberla-
kukan terutama untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi (Jabodetabek) serta wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan 
untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta 
wilayah yang masuk dalam zona merah pandemi Covid-19.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada 
pertengahan April ini, masyarakat yang tidak akan mudik pada tahun ini 
sebanyak 68%. Sementara, warga yang tetap bersikeras untuk mudik 
sebanyak 24% dan sudah melakukan mudik sebanyak 7%.

Berdasarkan data Kemhub, pada musim mudik tahun lalu ada 
pergerakan sekitar 19,5 juta masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air. 
Hampir separuhnya, atau sekitar 7,2 juta pemudik adalah orang-orang 
yang berasal dari Jakarta menuju sejumlah daerah lain di Indonesia. 
Khusus untuk pemudik asal Jabodetabek, pada tahun lalu tujuan utama 
mereka adalah kota-kota di Jawa Tengah (sekitar 37,7%). Kemudian, 
pemudik ke Jawa Barat berada di urutan kedua sebanyak 24,9% dan 
disusul ke Jawa Timur sebanyak 11,14%.

Jika disandingkan dengan data survei Kemhub bahwa 24% masya-
rakat masih bersikeras untuk mudik, berarti masih ada potensi sekitar 
4,7 juta warga yang akan pulang kampung pada tahun ini. Mobilitas 
warga sebanyak itu tentu menjadi sarana yang ampuh bagi penyebaran 
Covid-19 secara massif. Apalagi, hingga kemarin, pertambahan kasus 
baru Covid-19 masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 
kemarin, ada penambahan kasus baru sebanyak 375 kasus, sehingga 
total ada 7.135 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, 
pasien yang sembuh bertambah sebanyak 95 kasus, sehingga total 
ada 842 orang yang sembuh. Sementara, angka kematian bertambah 
26 kasus sehingga total ada 616 kasus kematian Covid-19 di Tanah Air.

Jakarta masih menyumbang angka terbanyak. Kasus baru di Ibu 
Kota sebanyak 163 kasus, sehingga total ada 3.260 kasus di Jakarta. 
Jumlah pasien yang sembuh di DKI juga bertambah 56 orang, sehingga 
total ada 286 orang yang sembuh. Sedangkan, kasus kematian di Jakarta 
sebanyak 298 kasus atau bertambah 11 kasus dari hari sebelumnya.

Provinsi utama tujuan mudik warga Jakarta juga masih menun-
jukkan jumlah kasus yang tinggi. Di Jawa Barat sampai saat ini ada 
756 kasus, 75 orang sembuh, dan 68 orang meninggal dunia. Di Jawa 
Tengah, total kasus Covid-19 sebanyak 449 kasus, 51 orang sembuh, 
dan korban jiwa sebanyak 44 orang. Sementara, di Jawa Timur, total 
kasus sebanyak 603 kasus dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 
100 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 56 orang.

Jika tidak dilakukan pencegahan, salah satunya dengan larangan 
mudik, maka angka-angka itu akan terus bertambah besar. Bahkan, 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan, larangan mudik sangat 
berguna untuk mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi Co-
vid-19 di Indonesia. 

Para pengelola transportasi umum untuk pemudik memang bisa saja 
melakukan kebijakan menjaga jarak fisik dan sosial, seperti mengurangi 
kapasitas angkutan hingga 50%. Namun, pelaksanaan di lapangan tentu 
tidak akan semudah itu, terutama dalam mengatur pergerakan warga 
yang hendak mudik selama di perjalanan.

Untuk itu, kita mengapresiasi kebijakan Kemhub yang akan mem-
berikan sanksi tegas bagi pemudik dan pengelola transportasi umum 
yang melanggar larangan tersebut. Sanksi tersebut bisa diterapkan 
dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan. Sanksi pidana bisa diterapkan jika mengacu 
kepada UU tersebut, namun yang paling ringan adalah memerintahkan 
pemudik untuk kembali dan tidak melanjutkan perjalanan.

Tentu kita berharap agar aturan ini benar-benar ditegakkan sejak 
kebijakan larangan mudik ini diberlakukan pada Jumat (24/4) nanti. 
Mengawasi pemudik yang menggunakan transportasi umum tentu 
masih terbilang mudah, namun yang harus benar-benar mendapatkan 
perhatian adalah pemudik yang menggunakan sepeda motor, yang 
tahun lalu saja jumlahnya lebih dari 1 juta unit.

Di sisi lain, kita juga berharap ada kesadaran yang tinggi dari ma-
syarakat untuk benar-benar mematuhi larangan ini. Masyarakat tidak 
perlu mencari akal untuk bisa melanggar aturan ini. Kita harus paham 
betul bahwa larangan itu bertujuan untuk menyelamatkan seluruh rakyat 
Indonesia dari pandemi Covid-19.

Kerusakan dan kehancuran yang lebih parah, khususnya di sektor 
ekonomi, akan terjadi jika kita tidak mematuhi larangan dan imbauan 
pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Kerusakan 
di sektor ekonomi itu akan merembet ke sektor-sektor lain, terutama 
masalah sosial dan keamanan. Untuk itu, kita harus bersabar, bergotong 
royong, dan berjuang bersama untuk melawan Covid-19 agar lenyap 
dari Bumi Pertiwi.
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pun meningkat. Masalah Covid-19 belum 
lagi teratasi, kini beban batin masyarakat 
bertambah akibat ancaman kemungkinan 
kejahatan yang ditebar oleh (sebagian) 
mantan napi. Yang utama, warga meng-
khawatirkan semakin maraknya kejahatan 
properti, yaitu kejahatan yang ditujukan 
untuk memperoleh harta benda bagi 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari para 
mantan napi tersebut. Pencurian, begal, 
rampok, itulah macam kejahatannya.

Pada saat yang sama, terkesan kuat 
bahwa masyarakat alpa akan jenis 
perbuatan pidana lainnya yang seolah 
menemukan momentumnya pada masa 
pandemi ini. Perbuatan tersebut khususnya 
adalah menyasar pada anak-anak selaku 
korbannya.

Pertama, sejak virus corona mewabah, 
sekolah-sekolah pun diliburkan. Sebagai 
gantinya, para siswa didorong untuk 
belajar di rumah. Orang tua pun sibuk 
untuk merevitalisasi peran mereka, dari 
orang tua biologis ke orang tua efektif, 
termasuk sebagai guru mendampingi 
anak-anak belajar di rumah. 

Perubahan tuntutan hidup sedemi-
kian ini tidak terlalu siap dijalani oleh 
banyak orang tua. Terbukti, satu demi 
satu muncul informasi berantai tentang 
keluhan anak-anak akibat berhadapan 
dengan “guru baru” mereka. Guru alias 
orangtua ini ternyata sering lebih galak 
dibandingkan guru di sekolah. Suasana 
“kelas” berubah bagaikan dunia monster. 

Suasana belajar yang mengintimidasi 
anak semacam demikian boleh jadi gam-
baran nyata dari kekerasan psikologis 
terhadap anak. Orang tua yang frustrasi 
kemudian meluapkannya ke dalam pe-
rilaku kekerasan. Sumber frustrasi bisa 
dari kesulitan mengajari anak atau dari 
kesulitan ekonomi. Perilaku mengin-
timidasi secara psikologis sedemikian 
itu sebetulnya merupakan pelanggaran 
terhadap UU Perlindungan Anak. Dan 
bila berlangsung berkelanjutan, kita patut 
waspada bahwa dampaknya terhadap anak 
pun setara atau bahkan dapat lebih berat 
dibandingkan kekerasan fisik.

Orang tua memang perlu bersabar 
menghadapi anak-anak. Namun agar 
imbauan ini tidak menjadi klise, saya 

merasa perlu juga mengingatkan agar para 
guru di sekolah tidak memberikan beban 
belajar kepada anak di rumah terlalu berat, 
baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pada masa swakarantina berupa 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 
saat ini, seyogianya dapat memperkaya 
kesempatan anak untuk lebih banyak 
belajar tentang kehidupan. Kegiatan 
semacam memproduksi video tentang 
anak-anak yang belajar memasak, berco-
cok tanam hidroponik, membuat animasi, 
dan aneka kegiatan nonakademik lainnya, 
tampaknya lebih bermanfaat dan potensial 
menghadirkan keceriaan di dalam rumah.

Bila boleh berbagi saran, alangkah 
indahnya bila donasi bagi keluarga terdam-
pak Covid-19 tidak hanya berisi kebutuhan 
pokok. Buku komik, mainan sederhana, 
pot dan bibit tanaman, atau lainnya yang 
ditujukan untuk menyemarakkan aktivitas 
di rumah patut dipertimbangkan sebagai 
bingkisan pengisi waktu (belajar!) yang 
menyenangkan sekaligus membuat 
anak-anak kreatif.

Kejahatan Daring
Kedua, selama berada di rumah untuk 

jangka waktu lama, anak-anak mungkin 
akan mengakses internet lebih lama. Apa-
lagi akhir-akhir ini bermunculan begitu 
banyak aplikasi komunikasi virtual yang 
juga digunakan oleh sekolah-sekolah un-
tuk keperluan kegiatan kelompok. Yang 
dikhawatirkan akibat jam internet yang 
melonjak tajam ini adalah para predator 
seksual diam-diam mengintai anak-anak 
secara online (dalam jaringan/daring).

Saya pernah menulis tentang pelaku 
kejahatan seksual berbasis daring yang 
memangsa anak-anak. Dengan gampang-
nya mereka menyamar sebagai teman 
sebaya yang menyenangkan anak-anak. 
Setelah berhasil membangun pertemanan 
virtual dengan anak, para predator buas 
itu pun langsung melakukan aneka 
bentuk perundungan seksual. Termasuk, 
yang sudah pernah terjadi di Tanah Air, 
perkosaan virtual di mana anak merusak 
organ vitalnya sendiri.

Orang tua pun dituntut untuk lebih 
waspada dan tidak lalai mengawasi 
perilaku berselancar anak-anak di dunia 
maya. Anak-anak patut diingatkan, bahwa 
dunia yang satu itu sama atau bahkan 
dapat lebih berbahaya dibanding dunia 
nyata. Adalah penting bagi anak untuk 
tidak membuka forum pertemanan baru 
yang bisa dimasuki oleh orang asing.

Pada saat yang sama, Polri--khususnya 
unit kejahatan siber--patut lebih gencar 
menyalakan radar mereka dengan jang-
kauan lebih luas dan lebih rapat lagi. Inilah 
masa yang tepat untuk mempraktikkan 
materi-materi workshop penanganan 
kejahatan daring yang pernah secara 
berkesinambungan diikuti oleh Polri 
(dan juga LPAI) di sekian banyak negara.

Bahaya Rokok
Ketiga, masa swakarantina--sulit 

dihindari--mendatangkan tantangan ter-
sendiri bagi stabilitas emosi orang banyak. 
Dalam situasi yang melelahkan ini, para 
perokok hampir dapat dipastikan akan lari 
ke rokok. Mereka yang awalnya bukan 
perokok pun bisa saja mulai mencicipi 
rokok sebagai penawar atas kejenuhan.

Prasangka saya cukup beralasan. 
Lembaga riset Piper Sandler, misalnya, 
menemukan bahwa konsumsi rokok 
(racun!) cenderung meningkat di tengah 
situasi yang stressful. Di Indonesia, stres-
sor itu tidak hanya datang dari ancaman 
penyakit berskala luas, namun juga dari 
dampak sosial yang ditimbulkan Covid-19. 
Apalagi kalau bukan beban ekonomi 
rumah tangga.

Apa pun alasannya, para perokok 
harus sadar bahwa perilaku merokok 
memasukkan mereka ke dalam kelom-
pok orang yang paling rentan terjangkit 
Covid-19 dan dapat membawa kematian. 
Begitu mereka merokok di sekitar anak, 
disadari ataupun tidak, anak-anak berisiko 

mengalami penderitaan serupa. Bahaya 
yang mereka sebarkan juga berupa sampah 
puntung rokok. Para ilmuwan menemukan, 
virus corona dapat bertahan hidup di luar 
tubuh manusia. Sampah puntung rokok, 
dengan jejak cairan mulut si perokok, 
merupakan media penyebarluasan virus 
berbahaya itu.

Telah lama menjadi pendirian LPAI 
bahwa orang yang menyuruh anak me-
rokok, membeli rokok, memproduksi 
rokok, dan semacamnya, sepatutnya 
diperkarakan secara hukum mengacu 
UU Perlindungan Anak. Pendirian ini 
didasarkan pada tafsiran bahwa rokok 
termasuk ke dalam narkoba dan zat 
adiktif lainnya. Bersama sekian banyak 
organisasi lainnya, sudah sejak dulu LPAI 
mendorong agar negara mengadopsi 
tafsiran dan sikap yang sama. Ini berlaku 
tidak hanya terhadap rokok bakar, namun 
juga rokok elektronik, tembakau kunyah, 
dan sejenisnya.

Bahasan tentang rokok ini patut men-
jadi pemahaman bersama, bahwa jauh 
hari sebelum dunia mengenal pandemik 
Covid-19, masyarakat dunia telah lebih 
dulu mengenal dan terjangkit pandemik 
rokok. Daya tular pandemik ini juga cukup 
masif. Efek memiskinkannya tak kepalang 
tanggung. Dampak mematikannya pun 
luar biasa. 

Atas dasar itulah, pemerintah 
sepatutnya memanfaatkan pandemik 
Covid-19 ini untuk meluncurkan 
kampanye dan program-program 
antirokok jauh lebih serius. Penyela-
matan kemanusiaan harus didahulukan 
dibanding penyelamatan ekonomi. Tak 
perlu lelah berbicara tentang generasi 
emas dan bonus demografi bila kita 
tidak berketetapan hati melawan rokok. 
Sungguh menyakitkan hati, apabila ke-
lak wabah global Covid-19 dinyatakan 
sudah teratasi, sebagian orang masih 
merayakannya penuh suka cita dengan 
cara merokok beramai-ramai.

Inilah aneka kekerasan yang tengah 
menyasar anak-anak kita saat ini. Ini 
adalah perbuatan pidana terhadap anak 
yang patut diantisipasi secara sangat se-
rius oleh kita semua, di tengah Covid-19 
yang terus merebak hampir ke seluruh 
pelosok negeri. 
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