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Tu lis an opi ni pan jang 900 ka ta di ser tai ri wa yat hi dup sing kat, fo to ko pi NPWP, fo to di ri pe nu lis di ki rim 
ke opi ni@sua ra pem ba ru an.com. Bi la se te lah dua ming gu ti dak ada pem be ri ta hu an da ri re dak si, 

pe nu lis ber hak me ngi rim ke me dia lain.

Ta juk  Ren ca na

Jaga Kecukupan Pangan

Di tengah pandemi Covid-19, ternyata kita juga menghadapi 
masalah pangan. Hal ini secara terbuka disampaikan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas melalui 

video conference mengenai lanjutan pembahasan antisipasi kebu-
tuhan bahan pokok yang digelar Selasa (28/4). 

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebutkkan 
stok beras mengalami defisit di tujuh provinsi, stok jagung defisit di 
11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok 
cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkirakan 
juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. 

Selain itu, stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan 
stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi. Hanya stok mi-
nyak goreng yang diperkirakan cukup untuk 34 provinsi.

Pernyataan Jokowi tentu mengagetkan karena dalam beberapa 
minggu terakhir kita hanya mendengar lonjakan harga gula, dan se-
belumnya sempat terjadi kelangkaan bawang putih. Kita tak pernah 
mendengar ada masalah dengan beras, jagung, atau telur ayam. 
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo yang memastikan stok 11 komoditas pangan pokok 
dalam kondisi aman. 

Lalu, mengapa Jokowi mengungkapkan adanya defisit stok ba-
han pangan di sejumlah provinsi? Kita berpandangan, Jokowi ingin 
agar bawahannya memastikan bahwa negeri ini tak akan kekurang-
an bahan pangan, terutama di tengah pandemi, sekaligus tak suka 
dengan laporan “asal bapak senang” (ABS). 

Untuk itu, setidaknya ada tiga hal yang patut kita soroti terkait 
pernyataan Presiden Jokowi tentang defisit stok bahan pangan di 
beberapa provinsi. Pertama, kesesuaian data yang dimiliki 
Kementerian Pertanian dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai pe-
jabat negara di tingkat pusat, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
tentu saja tak bisa bekerja sendiri. Pernyataannya tentang stok 11 
komoditas pangan pokok dalam kondisi aman disampaikan berda-
sarkan laporan yang diterima dari berbagai daerah.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan stok beras sampai 
Mei 2020 diperkirakan surplus 7,78 juta ton, jagung surplus 4,33 juta 
ton, bawang merah surplus 240.390 ton. Delapan komoditas lain-
nya, yakni bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging  
sapi, daging kerbau, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng, juga 
diperkirakan surplus.

Komoditas, seperti bawang putih, gula dan daging sapi/kerbau 
diperhitungkan tersedia dalam jumlah cukup sampai Mei 2020,     
walaupun sebagian masih diimpor. Kementerian Pertanian sesuai 
kewenangannya juga telah mempermudah proses impor melalui 
percepatan penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura 
(RIPH). Salah satunya untuk mengimpor bawang putih.

Kementerian Pertanian juga memfasilitasi penyediaan cold sto-
rage untuk penyimpanan ayam potong oleh mitra yang membeli 
ayam hidup dari peternak kecil atau peternak mandiri, sesuai harga 
acuan untuk menyelamatkan harga ayam yang rendah di tingkat 
peternak. Selain itu, mendorong kenaikan harga jual gabah petani 
guna menaikkan kembali nilai tukar petani saat panen raya, serta 
membangun buffer stock 11 pangan utama di setiap provinsi.

Mengingat ada perbedaaan data stok pangan di beberapa pro-
vinsi, sudah sepatutnya menteri pertanian langsung turun tangan 
untuk mengatasinya. Menteri pertanian bersama jajaran eselon satu 
perlu memastikan secara langsung stok pangan di semua provinsi 
tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga seluruh rakyat 
Indonesia tidak akan kekurangan makanan.

Kedua, memastikan produksi bahan pangan tak terganggu. 
Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan imbauan 
untuk menjaga jarak (physical distancing) tentu saja memengaruhi 
pola kerja petani dan peternak. Oleh karena itu, kita mendukung in-
struksi Presiden Jokowi agar produksi pangan tetap berjalan normal, 
perlu dipastikan para petani tetap berproduksi dengan tentu saja 
menerapkan protokol kesehatan yang baik. Selain itu, juga memas-
tikan program stimulus ekonomi betul-betul menjangkau mereka. 

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan. Meski 
PSBB diberlakukan di sejumlah wilayah, kendaraan yang meng-
angkut bahan pangan tetap boleh beroperasi. Aparat Kepolisian 
hendaknya memastikan tak ada hambatan transportasi bahan        
pangan agar bisa sampai di tujuan tepat waktu. Selain itu, aparat 
keamanan juga perlu memastikan tidak ada spekulan yang menim-
bun bahan pangan agar tidak terjadi gejolak harga, terutama sela-
ma puasa dan Lebaran.
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Banyak studi menyimpulkan 
bahwa anak-anak masa se-
karang mengalami kema-

tangan seksual lebih dini daripada 
generasi sebelumnya. Kematangan 
ini merupakan efek perbaikan gizi 
dan stimulasi lingkungan. Sampai 
beberapa segi, ada hal positif di situ.

Pada sisi lain, sudah menjadi pan-
dangan umum bahwa kematangan 
seksual sedemikian rupa tidak diim-
bangi oleh kematangan psikologis 
dan kematangan moral. Akibatnya, 
anak-anak yang organ seksualnya  
telah mengalami kematangan dapat 
saja melakukan perbuatan berisiko.

Saya khawatir, itu pula yang di- 
alami oleh tiga remaja putri dari 
Kalimantan yang melakukan perbuat-
an tak senonoh secara live di 
Instagram. Tentu, tindakan pornografi 
atau pornoaksi sedemikian itu hanya 
satu dari sekian banyak perbuatan be-
risiko lainnya, di samping hubungan 
seksual di luar pernikahan dan komer-
sialisasi seks. Itu semua dapat berlan-
jut ke masalah susulan, yakni keha-
milan di luar pernikahan dan terkena 
penyakit menular seksual.

Boleh jadi perbuatan ketiga rema-
ja putri tersebut merupakan dampak 
dari pemberlakuan swakarantina di 
masa pandemi Covid-19. Mereka 
mengingatkan saya pada sejumlah 
data bahwa konsumsi pornografi da-
lam jaringan (daring) di banyak nega-
ra melonjak sejak masyarakat diharus-
kan berada di rumah saja. Hub porno-
grafi terbesar di Amerika Serikat, mi-
salnya, pada Maret 2020 mengalami 
peningkatan kunjungan sebesar 6,4% 
dari pasar domestik dan lebih dari 
11,6% secara internasional. Data lain, 
dari Absolute Markets Insights, pasar 
pornografi daring secara global diesti-
masi tahun ini naik sebesar 15,12% 
dari nominal US$ 35,17 miliar (2019).

Cybersex bukanlah fenomena baru. 
Selama beberapa tahun terakhir sa-
ya--atas nama Lembaga Perlindungan 
Anak Indonesia (LPAI)--bersama 
Mabes Polri, rutin memenuhi undang-
an institusi-institusi keamanan interna-

sional mengikuti seminar tentang ser-
ba-serbi seksualitas di dunia maya. 
Fokus utamanya adalah kejahatan sek-
sual terhadap anak berbasis daring.

Atraksi pornografi tiga remaja putri 
tersebut, disadari atau tidak, memosisi-
kan mereka pada situasi yang--sekali 
lagi--amat berisiko. Sulit diterima akal 
ketika mereka berdalih tidak tahu bah-
wa aksinya ditonton banyak warganet. 
Mereka hampir dapat dipastikan pa-
ham betul bahwa manakala mengguna-
kan fitur Live Instagram, segala ting-
kah laku mereka menjadi konsumsi 
banyak pemirsa. Tak menutup ke-
mungkinan ada orang-orang yang me-
lakukan pelecehan seksual secara ma-
ya terhadap mereka. Juga, di dunia 
nyata, karena wajah dan identitas me-
reka sudah terekspos secara luas, ke-
mungkinan nantinya mengalami vikti-
misasi fisik, lisan (psikis), dan seksual.

Media memberitakan, ketiganya 
mengaku perbuatan mereka didasari 
keisengan. Terlepas bahwa ada 
orang-orang berkepribadian narsistik 
yang mengagumi diri sendiri dengan 
memamerkan bagian sensitif tubuh 
mereka, ketika perilaku eksibisionisme 
dilakukan oleh remaja dengan motif 
keisengan, mungkin saja itu akan           
bereskalasi. Apalagi karena perilaku 
tak pantas ketiga remaja itu dikabarkan 
semakin menjadi-jadi, seiring banyak-
nya komentar yang masuk. Aksi pamer 

diri tanpa sentuhan dikhawatirkan akan 
berlanjut dengan aksi serupa yang di-
sertai dengan sentuhan. Apalagi bila 
sudah dikemas sebagai layanan komer-
sial, kenikmatan memperoleh uang 
akan menjadi penguat untuk berbuat 
lebih berani sekaligus lebih rusak lagi.

Satu persoalan lagi, yang saya 
berharap jawabannya adalah “tidak”, 
apakah ketiga remaja putri itu adalah 
lesbian alias orang-orang yang mena-
ruh ketertarikan seksual terhadap se-
sama jenis kelamin (homoseksual)? 
Jika iya, maka meluruskan orientasi 
seksual mereka dan mengoreksi peri-
laku seksual mereka pun menjadi 
agenda mendesak bagi lembaga- 
lembaga layanan bantuan terkait.

Korban atau Pelaku
Polisi setempat, di laman berita 

yang saya baca, memberikan status 
saksi sekaligus korban bagi ketiga re-
maja dimaksud. Pada satu sisi, saya 
mencoba memahami sikap polisi, yang 
mungkin berempati terhadap mereka. 

Karena polisi telanjur menetapkan 
ketiganya sebagai korban, pertanyaan 
yang muncul kemudian adalah siapa 
pelakunya. Akankah polisi mempro-
ses hukum warganet yang menonton 
aksi pornografi melalui Instagram 
tersebut? Situasi yang telah berlang-
sung itu adalah situasi pidana, menga-
cu UU Pornografi serta UU Informasi 
dan Transaksi Elektronik. Karena situ-
asi pidana, maka setelah ada pihak 
yang ditetapkan sebagai korban, pub-
lik menantikan kerja lebih lanjut dari 
Kepolisian untuk menetapkan ter-
sangka pelakunya.

Akibat gejolak sekaligus kera-
puhan hidup, ketiga remaja putri itu 
layak dipandang sebagai korban. 
Namun, ini sebatas penyikapan ke-
manusiaan. Penyikapan secara hu-
kum, merujuk dua peraturan perun-
dang-undangan terebut, ketiganya 
patut ditinjau untuk diposisikan seba-
gai pelaku. Syaratnya, perbuatan itu 
dilakukan secara sadar dan tidak ber-
ada di bawah paksaan yang tak bisa 
mereka hindari. Catatan tambahan, 

kepada mereka pun patut dikenakan 
UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Masyarakat perlu diingatkan, 
berada di rumah untuk waktu yang 
panjang ini, anak-anak boleh jadi 
akan lebih lama mengakses internet 
dan menggunakan aplikasi komuni-
kasi berbasis ponsel. Terlebih ada 
banyak aplikasi komunikasi virtual 
yang bisa dipakai anak-anak. 

Bukan hanya anak-anak yang me-
nikmati waktu berselancar lebih pan-
jang, para predator seksual pasti juga 
bersuka cita. Mereka mencari kesem-
patan untuk memangsa anak-anak de-
ngan menyamar sebagai teman seusia 
yang menyenangkan. Setelah berhasil 
membangun pertemanan virtual, para 
predator seksual itu pun langsung me-
lakukan berbagai ragam kejahatan 
seksual berbasis daring.

UNICEF bulan ini menangkap 
indikasi kuat perkembangbiakan ma-
sif predator daring selama berjangkit-
nya Covid-19. Canadian Centre for 
Child Protection juga menerima la-
poran pengaduan 40% lebih tinggi 
dalam kurun 3-17 April 2020 diban-
dingkan dua pekan sebelumnya. Itu 
niscaya hanya puncak dari gunung es 
kejahatan seksual yang menyasar 
anak-anak melalui daring.

Data tersebut sudah cukup kuat 
untuk mewanti-wanti orangtua untuk 
lebih ketat mengawasi perilaku berse-
lancar anak-anak di dunia maya. Dunia 
maya adalah sama atau bahkan dapat 
lebih berbahaya dibandingkan dunia 
nyata. Anak harus diingatkan untuk ti-
dak membuka forum pertemanan baru 
yang dapat dimasuki oleh orang asing.

Pada saat yang sama, Polri--
khususnya unit kejahatan siber--patut 
menyalakan radar mereka dengan jang-
kauan lebih luas lagi. Ringkus, pidana-
kan, dan buka identitas serigala-serigala 
berbulu domba itu secara luas ke ma-
syarakat. Sehingga anak-anak tetap da-
pat aman dalam menikmati indahnya 
bersama keluarga di rumah saja.
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