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Ta juk  Ren ca na

Mengevaluasi PSBB Transisi 

Akhir Juni, sesuai janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 
fase pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Ibu 
Kota akan dievaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi penentu 

langkah selanjutnya, apakah Jakarta akan menuju transisi tahap 
kedua atau kebijakan lainnya.  

Sejauh ini kita melihat bahwa langkah-langkah yang diambil DKI 
Jakarta dalam penanganan pandemi Covid-19, cukup terukur. 
Jakarta melakukan tiga periode PSBB. Setelah itu, PSBB tidak lang-
sung dicabut meski angka reproduksi efektif (Rt) turun drastis dari 4 
pada Maret menjadi 0,99 pada awal Juni. 

Kewaspadaan dan kecermatan terlihat dari pemilihan fase 
PSBB transisi yang berlaku sejak 4 Juni lalu. Gugus Tugas (Gugas) 
Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov DKI Jakarta tidak serta 
merta membuka diri meski angka Rt menurun signifikan. Jakarta 
masih memperhatikan kenyataan bahwa penambahan kasus pasien 
positif kala itu cukup tinggi, yakni 400 per pekan. Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia yang menjadi mitra Gugas 
Covid-19 DKI menyebut bahwa Jakarta dapat disebut aman bila pe-
nambahannya kurang dari 100 dalam sepekan.   

Pada masa transisi sejumlah sektor bisnis mulai dibuka kembali. 
Kendaraan umum massal dan nonmassal diizinkan beroperasi. 
Namun, pelonggaran aturan pembatasan ini dilakukan terukur. Salah 
satu contoh, kendaraan pribadi boleh diisi penuh asal penumpangnya 
satu keluarga. Aturan keluar masuk Jakarta masih sama seperti sebe-
lumnya, yakni wajib menyertakan surat izin keluar masuk (SIKM). 

Terdapat tahapan-tahapan mana yang lebih dahulu dibuka dan 
mana yang tidak. Selain itu, penanggulangan Covid-19 juga dilaku-
kan spesifik. Gugas Covid-19 DKI menentukan 66 rukun warga 
(RW) yang masih masuk kategori zona merah sehingga disebut se-
bagai wilayah pengendalian ketat (WPK) karena jumlah kasusnya 
masih tinggi.  Pasar tradisional baru pada pertengahan Juni dibuka 
dengan aturan ganjil genap, artinya hanya separuh pedagang yang 

berjualan sesuai 
tanggal genap dan 
ganjil. Demikian ju-
ga tempat olahraga 
dan pelaksanaan 
hari bebas kendara-
an bermotor atau 
car free day (CFD).

Berbagai per-
timbangan tersebut 
meyakinkan k i ta 
bahwa pada evalua-
si PSBB transisi 
akhir bulan ini pun 
bakal secermat se-
belumnya. Kita ma-

sih ingat prinsip Anies Baswedan dalam penanganan pandemi, yak-
ni Pemprov DKI tidak akan membuat kebijakan yang tidak memprio-
ritaskan keselamatan masyarakat.

Pada perayaan HUT ke 493 DKI Jakarta, Anies memberikan ka-
bar menggembirakan bahwa dua minggu pertama PSBB transisi te-
lah berjalan dengan baik. Meski masih ada kasus baru Covid-19, 
angka penularan di Jakarta berangsur turun dan tidak terlalu mem-
bahayakan. 

Di sana-sini ada pelanggaran penerapan protokol kesehatan 
namun Anies mengklaim skalanya kecil dibanding kedisiplinan 11 
juta penduduk. Sementara data lain menunjukkan bahwa jumlah RW 
zona merah yang masuk wilayah pengendalian ketat sudah turun 
tinggal sepertiganya. Maka tak mengherankan bila Anies menyata-
kan penanganan Covid-19 di Jakarta terkendali.  

Meski terkendali pada dua minggu pertama dan tampaknya fase 
transisi berlanjut dua pekan kemudian bukan berarti ada kebebasan 
berperilaku. Hal ini yang perlu ditekankan dan disosialisasikan ke 
masyarakat, terutama kalangan yang gagap informasi. Bukan hanya 
di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia, banyak orang yang ma-
sih menganggap bahwa new normal adalah kebebasan setelah 
aturan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah diperlonggar. 

Protokol kesehatan berupa memakai masker, cuci tangan, dan 
jaga jarak belum menjadi kebiasaan baru bagi sebagian warga. 
Contoh ini sudah nyata di depan mata. Pelaksanaan CFD menjadi 
sorotan Gugas Covid-19 pusat karena banyaknya pelanggaran. 
Ketidakdisiplinan di pasar tradisional kini menjadikan area tersebut 
sebagai klaster baru di sejumlah wilayah. Kenyataan lain soal mobi-
litas manusia, meski SIKM masih berlaku namun harus diingat bah-
wa para petugas yang menjaga perbatasan sudah ditarik sejak sete-
lah masa pulang mudik selesai. 

Berbagai kenyataan tersebut harus menjadi perhatian Gugas 
Covid-19 DKI Jakarta sembari menyandingkannya dengan perhi-
tungan ilmiah dan pertimbangan para pakar untuk memutuskan 
langkah apa setelah fase transisi tahap pertama.
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Sebuah naskah yang dirilis 
International Federation for 
Family Development (IFFD) 

membuat saya tercenung. Dalam 
naskah itu tertulis: sebagai batu pi-
jakan, keluarga memiliki peran 
penting dalam pembangunan. 
Keluarga merupakan penanggung 
jawab utama pendidikan dan sosia-
lisasi anak. Keluarga pulalah yang 
menanamkan kesadaran ke dalam 
diri anak bahwa ia merupakan ba-
gian dari tata nilai hidup berkewar-
ganegaraan dan lekat dengan ma-
syarakatnya. 

Tulisan IFFD tersebut terbilang 
lebih maju daripada teori Abraham 
Maslow beberapa puluh tahun si-
lam.  Maslow,  mela lu i  Teor i 
Aktualisasi Diri, menyebut keluar-
ga sebagai pihak yang bertugas 
memenuhi kebutuhan mendasar 
anak. Dan kebutuhan mendasar 
yang dimaksud Maslow hanya se-
batas pada makanan, tempat berte-
duh, perasaan aman, dan objek-ob-
jek pada tingkat individu.

Dengan kedudukan seperti 
yang dirumuskan IFFD tersebut, 
tak bisa dihindari, keluarga harus 
mendapat tempat istimewa dalam 
arah gerak pembangunan setiap 
negara dan bangsa. Termasuk 
Indonesia.

Wabah Covid-19 seperti yang 
sudah berlangsung sejak Februari 
lalu menghadirkan tantangan baru 
bagi keluarga. Keluarga secara tra-
disional ditandai, antara lain, oleh 
keberadaan anggota-anggotanya di 
bawah satu atap. 

Namun, karena virus corona 
hingga beberapa segi merupakan 
pemantik yang bersifat memaksa, 
maka kebersamaan di bawah satu 
atap tersebut seiring perjalanan 
waktu justru menjadi permasalah-
an. Dampak pembatasan di berba-
gai tempat memang dialami oleh 
semua orang. Anak-anak, tak pe-
lak, terkategorikan sebagai kelom-
pok usia yang paling rentan. Tidak 
hanya risiko terpapar virus, keren-
tanan lainnya juga datang dari be-
ragam gejolak psikis yang dialami 
oleh keluarga maupun orang tua 
sang anak sendiri.

Kemungkinan anak-anak meng-
alami malnutrisi, ketidakteraturan 
pola hidup, ketertinggalan akade-
mik, dan menjadi sasaran pelampi-
asan ledakan emosional bukanlah 
sekadar ilusi. Lebih lagi di musim 
penyakit Covid-19 seperti seka-
rang ini, betapa Presiden Jokowi 
sendiri sudah mencanangkan “ber-
sahabat dengan corona” sebagai 
tagline tentang pola hidup baru 
yang sepatutnya juga diwujudkan 
di dalam lingkup keluarga sebagai 
pola relasi dan pengasuhan yang 
ramah anak.

Peran Warga
Masalah semakin kompleks sa-

at kedua orang tua juga mengalami 
sakit dan harus diisolasi di rumah 
sakit. Kisah di berbagai permukim-
an menyajikan gambaran nyata 
tentang bagaimana keluarga kini 

tampaknya mengalami perluasan 
cakupan. Keluarga adalah pilar 
utama yang bertanggung jawab 
memenuhi kebutuhan anak. 

Ketika ayah dan ibu tidak me-
mungkinkan menjalankan peran 
itu, anak-anak terpaksa tinggal di 
rumah dan terpisah dari orang tua 
mereka. Tetanggalah yang kemudi-
an mengambil alih peran penga-
yom tersebut. Secara bergantian, 
warga memasok makanan siap san-
tap kepada anak-anak itu. Warga 
sekitar pula yang secara berkala 
memeriksa kelayakan hidup anak
-anak tersebut selama berming-
gu-minggu. 

Sikap welas asih ini menum-
buhkan ketangguhan tersendiri pa-
da anak-anak. Jelas, diperlukan ke-
pedulian sekaligus nyali di atas ra-
ta-rata bagi warga untuk dapat ma-
suk ke kehidupan anak-anak. 
Pasalnya, tidak hanya kemungkin-
an anak-anak itu juga menderita 
penyakit tanpa gejala (sehingga 
berpotensi menular ke orang lain), 
anak-anak pun pada dasarnya 
membutuhkan waktu ekstra untuk 
dapat menumbuhkan kepercayaan 
pada orang lain. 

Ketika tetangga sudah diterima 
untuk masuk ke dalam wilayah 
bahkan personal space anak, maka 
itulah momen puncak ketika warga 
berhasil menjelma sebagai keluar-
ga. Terdukung sudah kata-kata bi-
jak, bahwa belum sempurna akhlak 
seseorang sebelum ia bisa mencin-
tai tetangga seperti mencintai kelu-
arganya sendiri.

Pemandangan positif semacam 
demikian kembali menegaskan 
pentingnya keberadaan seksi per-
lindungan anak tingkat rukun te-

tangga (SPARTA) yang senantiasa 
dikampanyekan oleh Lembaga 
Perlindungan Anak Indonesia 
(LPAI). Manfaat SPARTA terasa 
betul terlebih dalam situasi krisis 
seperti saat ini. Warga tidak lagi 
tergagap-gagap terlalu lama untuk 
mengambil alih sebagian peran 
orang tua, karena telah memiliki 
kesadaran dan kesanggupan untuk 
aktif dalam kegiatan perlindungan 
anak tingkat lokal. 

Inilah fakta bahwa tetangga se-
jatinya merupakan elemen penting, 
bahkan tak terpisahkan, dalam sis-
tem perlindungan anak. Dengan 
kata lain, dalam rumusan ecologi-
cal approach, tetangga merupakan 
titik terdekat bagi anak setelah ke-
luarga biologisnya yang seatap.

Realitas seperti ini selayaknya 
terakomodasi dalam regulasi terka-
it pengasuhan di Tanah Air. Dalam 
Peraturan Pemerintah tentang 
Pengasuhan, misalnya, pengasuhan 
serta-merta diembankan pada kelu-
arga biologis si anak. Tentu ini ti-
dak keliru. Namun dengan ketentu-
an tersebut, saat anak kehilangan 
orang tuanya, otoritas terkait akan 
langsung berfokus pada menemu-
kan keluarga biologis yang akan 
menjadi sasaran relokasi anak. 
Proses relokasi sedemikian tidak 
menutup kemungkinan akan meli-
patgandakan tekanan stres pada di-
ri anak sebagai konsekuensi hadir-

nya beban penyesuaian diri terha-
dap lingkungan baru anak.

Akan berbeda kiranya apabila 
Peraturan Pemerintah tentang 
Pengasuhan juga memuat ketentu-
an-ketentuan tentang posisi tetang-
ga sebagai (pengganti) keluarga 
biologis. 

Ketentuan seperti itu niscaya 
akan menciptakan dorongan signi-
fikan bagi otoritas berwenang un-
tuk memberdayakan potensi warga 
sebagai salah satu pemangku ke-
pentingan dalam perlindungan 
anak.

Hikmah 
Memanfaatkan momentum Hari 
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ini, saya ingin mengajak kita se-
mua untuk memetik pelajaran mu-
lia. Bahwa, sejatinya negara kita 
sudah sejak berpuluh tahun silam 
memiliki kesadaran akan penting-
nya keluarga sebagai aset utama 
peradaban. Juga sudah sejak tempo 
doeloe sesungguhnya masyarakat 
memiliki inisiatif hidup berkete-

tanggaan. 
Keluarga dan tetangga, kedua-

nya patut disandingkan dalam per-
lindungan anak pada lapis terdalam 
kehidupan masyarakat. Meminjam 
terminologi populer, dapatlah dika-
takan bahwa dengan sinergi kedua 
pihak itulah program pembangun-
an keluarga dan perlindungan anak 
Indonesia diharapkan dapat ber-
langsung secara lebih terstruktur, 
sistematis, dan masif, bahkan radi-
kal.

Keyakinan, bukan sekadar per-
hatian, akan vitalnya posisi keluar-
ga t idak boleh tergoyahkan. 
Generasi emas hanya akan dapat 
d ihas i lkan  apab i la  ke luarga 
Indonesia tetap terjaga, baik lahir, 
batin, sosial, dan keimanan serta 
ketakwaannya. Ini bukan kalimat 
klise. 

D i s c u s s i o n  p a p e r  o l e h 
Kimberly Eaton Hoagwood, profe-
sor psikologi klinis dari Columbia 
University, dan para koleganya, 
memuat rangkaian kalimat yang 
sangat menginspirasi. Dengan te-
gas mereka mengatakan bahwa 
anak-anak melekat pada keluarga, 
dan keluarga melekat dengan ma-
syarakat. Kebijakan maupun pro-
gram yang ditujukan untuk mem-
perkuat masyarakat dan keluarga 
akan mendukung perkembangan 
anak-anak dan--pada gil iran-
nya--menyejahterakan negara. 
Agar itu dapat terwujud, kunci-
nya--menurut Hoagwood dkk--a-
dalah collective efficacy.

Dalam konteks itu, collective 
efficacy menunjuk pada keguyuban 
antara keluarga, tetangga, dan ma-
syarakat, yang termanifestasikan 
dalam keinginan untuk mengakti-
vasi kegiatan-kegiatan yang ber-
manfaat bagi kepentingan bersama. 
Kohesi sosial semacam demikian-
lah yang akan menciptakan ling-
kungan yang aman dan menente-
ramkan. 

Pembangunan fisik tentu sangat 
dibutuhkan. Namun itu saja tidak 
mencukupi. Agar semakin paripur-
na, kita perlu berkomitmen penuh 
pada sebutan-sebutan berikut ini. 

Orang Barat mempunyai istilah 
home sweet home. Kiasan warisan 
kakek-nenek, rumahku istanaku. 
Di kalangan Muslim bahkan hidup 
ungkapan baiti jannati (rumahku 
surgaku).  

Ketiganya, dengan intisari yang 
sama, patut terus digelorakan de-
ngan sepenuh hati, sampai kapan 
pun. Dengan menempatkan keluar-
ga Indonesia sebagai pangku ke-
pentingan utama, seraya mengakti-
vasi kehidupan bertetangga dalam 
kegiatan perlindungan anak, bang-
sa ini akan memiliki haluan pera-
daban yang sangat jelas, bahwa se-
mua ini “dari keluarga, oleh kelu-
arga dan untuk keluarga”.

Semoga. 
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”Ketika tetangga sudah diterima untuk masuk 
ke dalam wilayah bahkan personal space anak, 

maka itulah momen puncak ketika warga 
berhasil menjelma sebagai keluarga. Terdukung 
sudah kata-kata bijak, bahwa belum sempurna 

akhlak seseorang sebelum ia bisa mencintai
tetangga seperti mencintai keluarganya sendiri.

“Kita masih ingat prinsip 
Anies Baswedan dalam 
penanganan pandemi, 
yakni Pemprov DKI 
tidak akan membuat 
kebijakan yang tidak 
memprioritaskan 
keselamatan masyarakat.
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