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Ta juk  Ren ca na

Optimisme dari Jakarta

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk 
melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 
yang telah berlangsung selama 56 hari patut diapresiasi. 

Mulai Jumat (5/6), Jakarta memasuki masa transisi menuju peng-
akhiran PSBB yang ditargetkan berlangsung hingga akhir bulan 
ini. Pelonggaran PSBB memungkinkan masyarakat dan dunia 
usaha beraktivitas kembali, sehingga memancarkan optimisme 
dalam menggerakkan roda perekonomian. 

Keputusan Jakarta memasuki masa transisi menunjukkan 
upaya pengendalian virus corona melalui kebijakan PSBB cukup 
berhasil. Penilaian keberhasilan tersebut berbasis data dan anali-
sis ilmiah para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang dilibatkan oleh 
Pemprov DKI Jakarta. Dari berbagai variabel yang ada, terlihat 
tren positif selama penerapan PSBB sejak 10 April 2020.

Angka reproduksi efektif (Rt) untuk mengukur laju penularan 
virus corona antarmanusia terus-menurun. Nilai Rt dikategorikan 
bagus apabila kurang dari 1. Pada awal Maret, Rt Jakarta berada 
pada angka 4, tetapi berdasarkan data selama 2 minggu terakhir 
terus menurun dan pada Rabu (3/6) tercatat 0,99. 

Penurunan Rt di ba-
wah 1 tak lepas dari ting-
kat kepatuhan warga ibu 
kota untuk tinggal di ru-
mah. Berdasarkan data 
tim Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas 
Indonesia, hampir 60% 
warga memilih tetap ber-
ada di rumah. Persen-
tase tersebut lebih baik 
di Jawa Barat, Banten, 
Jawa Timur, dan juga ra-
ta-rata nasional yang 
berada di bawah 50%. 

Kondis i  te rsebut 
membuat penambahan 
kasus orang terinfeksi 
corona setiap hari di 
Jakarta mulai menurun 
sejak pertengahan April 
dan  k in i  me landa i . 

Sebaliknya, data kasus positif harian di luar DKI Jakarta dan          
nasional sampai kini terus menanjak. 

Selain itu, tren jumlah pasien yang sembuh terus meningkat, 
sebaliknya korban meninggal dunia semakin sedikit. Kapasitas 
rumah sakit dan tenaga medis juga tersedia dalam jumlah mema-
dai. Aktivitas penelusuran terhadap orang-orang yang melakukan 
kontak dengan pasien positif corona (contact tracing), serta ob-
servasi terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien 
dalam pengawasan (PDP) juga dijalankan dengan baik.

Dengan catatan positif tersebut, PSBB di Jakarta memang 
patut dilonggarkan. Pembukaan perkantoran, rumah makan, per-
industrian, pergudangan, retail, showroom, dan transportasi pub-
lik, mulai pekan depan yang diikuti pembukaan mal serta tempat 
rekreasi sepekan hingga dua pekan kemudian, jelas akan membu-
at roda perekonomian bergerak lebih kencang. Hal ini sesuai de-
ngan harapan warga Jakarta yang ingin secepatnya berkegiatan, 
meski tetap dibatasi dalam jumlah maksimal 50% dari kapasitas. 

Hanya saja, kita tetap ingin mengingatkan bahwa masa transi-
si hingga akhir Juni 2020 justru merupakan ujian bagi warga dan 
Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan Covid-19. 
Pelonggaran PSBB tetap harus diikuti dengan kedisiplinan menja-
lankan protokol kesehatan, terutama dengan selalu memakai 
masker dan tetap menjaga jarak minimal satu meter (physical 
distancing) di tempat kerja, ruang publik, dan transportasi publik. 
Masa transisi tak boleh diartikan warga bisa sesukanya beraktivi-
tas tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Apabila ujian ini bisa 
dilewati dengan baik, kita berharap PSBB bisa diakhiri pada akhir 
Juni dan awal Juli bisa sepenuhnya memasuki era kenormalan 
baru (new normal). 

Keberhasilan Jakarta mengendalikan Covid-19 akan membe-
rikan inspirasi bagi provinsi-provinsi yang belakangan ini justru 
menunjukkan peningkatan kasus baru, yakni Jawa Timur, 
Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kita berharap masa 
transisi ini bisa dilewati dengan baik, sehingga Jakarta bisa men-
jadi teladan dalam penanganan Covid-19, sekaligus membawa 
optimisme bagi Indonesia untuk melewati krisis ini.
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“Tangan ke atas, tangan ke samping, 
tangan ke depan, duduk yang rapi.”

Setelah lagu itu dinyanyikan oleh 
para siswa, berapa lama mereka 
sungguh-sungguh sanggup ber-

tahan dalam posisi duduk rapi? Apakah 
1 jam? Atau 40 menit? Ada yang 20 
menit? Berapa banyak yang hanya 5 
menit? Secara umum, dalam kondisi 
sehat, dapat dipastikan, anak-anak itu 
akan kembali dalam kelincahan mere-
ka kurang dari 1 menit.

Begitulah tingkah lincah anak- 
anak. Mereka selalu dalam kondisi ter-
stimulasi. Bentuk stimulasi yang paling 
sederhana, apa lagi kalau bukan berge-
rak ke sana kemari dengan lincahnya. 

Menyadari itu, para pendidik pun 
menganjurkan anak-anak untuk teratur 
melakukan aktivitas motorik. Studi di 
Portugal terhadap hampir seribu anak 
usia prasekolah, misalnya, berujung 
pada standar bahwa agar memadai, 
anak-anak perlu bergerak selama 3 jam 
atau setara dengan 9.099 langkah per 
hari. Kurang dari itu, anak-anak diang-
gap kurang aktif.

Gambaran tersebut sengaja saya 
ungkapkan sebagai pengingat bagi ma-
syarakat, bahwa anak-anak kecil ceria 
di hadapan kita itu adalah individu 
yang secara kodrati terus melakukan 
aktivitas motorik. Seiring pertambahan 
usia mereka, jumlah gerakan fisik itu 
pun akan berkurang, tergantikan oleh 
aktivitas berpikir.

Dengan suratan tangan anak-anak 
sedemikian rupa, lalu seberapa realistis 
kita dapat berharap anak-anak akan 
berperilaku aman (baca: tak berulah) di 
sekolah sekiranya nanti masa kembali 
ke sekolah diberlakukan? Peluangnya, 
tampaknya sangat kecil. 

Jangankan anak-anak. Bila mau ju-
jur, cukup banyak orang dewasa yang 
tidak sanggup mengendalikan diri un-
tuk selalu mematuhi protokol kesehat-
an Covid-19 selama diberlakukannya 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB). 

Maka, bila orang dewasa saja tidak 
mudah untuk diajak tertib, apala-
gi--mohon maaf--anak-anak pun tidak 
kalah sulitnya saat mereka masuk se-

kolah nanti. Tanda-tanda euforia nisca-
ya akan gencar bermunculan. 
Kecepatan mereka hilir-mudik mung-
kin seolah saling berlomba dengan 
perpindahan virus corona dari satu tu-
buh anak ke tubuh anak lainnya. 
Tinggal para bapak dan ibu guru yang 
bertambah sesak napas, karena harus 
berulang kali mengingatkan para sis-
wa, berulang kali diabaikan, dan beru-
lang kali pula kesulitan menghirup ok-
sigen akibat mengenakan masker.

Atas dasar itu, saya berpendapat 
terlalu berisiko apabila masa kenormal-
an baru juga disertai dengan masa 
kembalinya anak-anak ke sekolah. 
Para pembuat kebijakan patut menya-
dari--setidaknya--dua hal. Pertama, 
negara dengan sistem pengendalian 
Covid-19 yang begitu rapi saja, seperti 
Korea Selatan, beberapa hari lalu me-
mutuskan kembali melakukan lock-
down setelah berlangsungnya gelom-
bang pandemik jilid dua. Kita juga pa-
tut melakukan introspeksi terhadap sis-
tem pengendalian Covid-19 di Tanah 
Air. Bahkan bukan hanya memben-
dung virusnya yang masih menjadi 
persoalan. Percabangan masalahnya 
yang begitu kompleks pun masih tetap 
harus kita hadapi bersama. Jumlah 
warga masyarakat yang telah menja-
lani swab test pun masih sangat terba-
tas. 

Menurut Kepala Badan Peren-
canaan Pembangunan Nasional, pada 

pekan ketiga Mei 2020, jumlah warga 
yang sudah dites baru mencapai 
202.936 orang. Itu setara dengan 743 
per 1 juta orang. Jumlah tersebut, me-
nurut Kepala Bappenas, menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu negara 
dengan jumlah tes terendah di dunia.

Kedua, masalah kerentanan anak
-anak yang terjangkit Covid-19. Ahli 
gizi sekaligus pegiat perlindungan 
anak, Sitti Hikmawatty, bulan ini mela-
kukan pencermatan terhadap data ten-
tang anak-anak Indonesia yang terjang-
kit Covid-19. Sitti membandingkan 
data dari sejumlah lembaga, yakni 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 
Ikatan Dokter Anak Indonesia,          
Gugus Tugas Penanganan Covid-19, 
dan Ditjen Pelayanan Kesehatan 
Kemenkes. 

Tidak hanya ditemukan ketidaksin-
kronan data satu sama lain, juga sam-
pai pada kesimpulan bahwa anak-anak 
bukanlah kelompok usia yang lebih 
imun terhadap virus corona sebagai-
mana yang sebelumnya disampaikan 
oleh sementara pihak. Anak-anak, de-
ngan kata lain, adalah kelompok indi-
vidu yang juga mempunyai kerentanan 
setara orang dewasa untuk terjangkit 
Covid-19.

Dua hal tersebut, perlu saya tekan-
kan, untuk menguatkan pendapat agar 
menunda dulu kembalinya anak-anak 
masuk sekolah seperti sedia kala. 
Jangan sampai sekolah menjadi klas-
ter-klaster baru berisi jutaan anak-anak 
yang berstatus ODP, PDP, dan pasien 
rawat inap Covid-19.

Tahun Ajaran Baru
Pada sisi lain, tidaklah elok apabila 

tahun ajaran baru ditunda. Penundaan 
seperti itu, paling tidak, pernah ber-
langsung pada 1966 dan pada seputar 
masa transisi ke Orde Reformasi. 
Penundaan tahun ajaran baru akan 
menjadikan para siswa sebagai genera-
si yang tertinggal. Jeda waktu yang 
panjang antara ujian kenaikan kelas 
dan masa dimulainya tahun ajaran baru 
juga dikhawatirkan menjadi periode di 
mana para siswa mengalami kekurang-
an stimulasi. Kondisi semacam demi-
kian tentu tidak baik bagi perkembang-

an jiwa mereka.
Atas dasar itu, sesungguhnya tidak 

terlalu menjadi masalah apabila tahun 
ajaran baru tetap saja dibuka sesuai de-
ngan rencana sebelumnya. Namun, ke-
giatan belajar-mengajarnya dimodifi-
kasi, yaitu dengan tetap dengan belajar 
di rumah sebagaimana yang sudah        
diberlakukan 3-4 bulan terakhir ini. 

Pemanfaatan teknologi komunikasi 
jarak jauh juga tetap dapat terus diopti-
malkan dengan substansi pembelajaran 
yang lebih dititikberatkan pada kuriku-
lum kehidupan. Bukan pada muatan 
yang terlalu akademik. Semangat yang 
hendak dibangun melalui kegiatan be- 
lajar mengajar sedemikian rupa adalah 
membangun alpha mindset bahwa seti-
ap orang tetap mampu belajar dan 
mencapai taraf kehidupan yang baik 
dalam situasi yang pelik sekalipun.

Dengan kesungguhan hati serta 
kerja sama semua pihak guna memulai 
tahun ajaran baru, sungguh pantas bila 
dikatakan kita sedang membangun ha-
rapan akan terbitnya fajar baru di dunia 
pendidikan. Yaitu, harapan tentang 
menjelmanya sekolah ramah anak me-
nuju ke sekolah rumah anak. 
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”Jangankan anak-anak. 
Bila mau jujur, 

cukup banyak orang 
dewasa yang 

tidak sanggup 
mengendalikan diri 

untuk selalu mematuhi 
protokol kesehatan 

Covid-19 selama 
diberlakukannya 

pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB). 

“Keberhasilan Jakarta 
mengendalikan 
Covid-19 akan 
memberikan 
inspirasi bagi 
provinsi-provinsi 
yang belakangan ini 
justru menunjukkan 
peningkatan kasus 
baru, yakni Jawa 
Timur, Sulawesi 
Selatan, dan 
Kalimantan Selatan.
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