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Ta juk  Ren ca na

Disiplin Jalankan 
Protokol Kesehatan

Harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pada akhir Mei 
2020, Covid-19 bisa dikendalikan, ternyata tak ter-                 
wujud. Selama Juni hingga pertengahan Juli, kasus positif 

tetap tinggi, bahkan menciptakan rekor harian. Kasus Covid-19 
pun kembali melonjak.

Setidaknya ada tiga penyebab melonjaknya kasus Covid-19. 
Pertama, pelonggaran, bahkan pencabutan kebijakan pembatas-
an sosial berskala besar (PSSB), kedua, kedisiplinan menjalan-
kan protokol kesehatan, serta ketiga, pemeriksaan spesimen dari 
swab test yang diuji dengan metode polymerase chain reaction 
(PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Saat ini hanya tersisa delapan kabupaten/kota dan satu pro-
vinsi yang menjalankan pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) atau memasuki masa transisi PSBB. Kedelapan kabupa-
ten/kota itu adalah Kabupaten Bekasi dan Bogor serta Kota 
Bekasi, Depok, dan Bogor (sampai 16 Juli), kemudian Kabupaten 
Tangerang, serta Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (sampai 
26 Juli). Kemudian, satu provinsi yang memasuki masa transisi 
PSBB adalah DKI Jakarta hingga 16 Juli 2020. 

Sementara itu, masih cukup banyak wilayah di Indonesia yang 
digolongkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 
ke dalam zona berisiko tinggi dan sedang. Berdasarkan data sam-
pai 5 Juli 2020, masih ada 55 kabupaten/kota masuk zona merah 
(risiko tinggi) dan 180 kabupaten/kota berada di zona oranye        
(risiko sedang).

Berdasarkan da-
ta tersebut, potensi 
peningkatan kasus 
Covid-19 tetap besar, 
mengingat kebijakan 
PSBB sulit diberlaku-
kan kembali di seba-
gian besar wilayah 
karena akan kon-
traproduktif bagi bi-
dang perekonomian 
yang  k i n i  mu la i 
menggeliat. Oleh ka-
rena itu, kedisiplinan 
masyarakat menja-
lankan protokol kese-
hatan menjadi faktor 
penting untuk mene-
kan laju penularan 
Covid-19. 

Sayangnya kedi-
siplinan itu terlihat mengendur belakangan ini. Di tempat umum, 
ada banyak orang yang terlihat tak mengenakan masker dan 
menjaga jarak. Sanksi ringan telah dijatuhkan, tetapi tak cukup 
untuk membangun kesadaran publik. Pemerintah perlu meran-
cang sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera dalam 
menegakkan protokol kesehatan. 

Di samping itu, rencana pemerintah memasifkan testing,         
tracing, dan treatment (3T), patut didukung. Salah satu hal pen-
ting yang harus diperhatikan adalah keberadaan orang tanpa ge-
jala (OTG). Di Jakarta misalnya, sebanyak 66% kasus positif 
Covid-19 bersumber dari OTG. Mereka tidak sadar bahwa dirinya 
terinfeksi virus corona, sehingga berpotensi menularkannya ke 
keluarga dan orang lain saat melakukan aktivitas di luar rumah. 

Pemerintah harus melakukan sebanyak mungkin tes untuk 
menjaring OTG. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah meng-
gelar rapid test massal di provinsi dengan jumlah kumulatif kasus 
terbesar, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, 
Sumatera Utara, dan Papua. Sekitar 80% kasus positif Covid-19 
berasal dari sembilan provinsi tersebut. 

Orang-orang yang diketahui reaktif, kemudian menjalani swab 
test untuk diuji dengan metode PCR dan TCM di laboratorium. 
Sejalan dengan itu, petugas kesehatan dibantu aparat pemda 
melakukan tracing terhadap orang-orang yang memiliki riwayat 
kontak dengan pasien Covid-19. Mereka juga wajib menjalani tes 
dan isolasi mandiri. Orang yang terbukti positif corona selanjutnya 
menjalani perawatan di rumah sakit hingga sembuh.

Pada tahap awal, mungkin kita akan dikagetkan dengan jum-
lah kasus positif harian di atas 2.000 atau lebih. Hal ini hendaknya 
dipandang positif agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 lebih mudah menangani mereka, sekaligus mengendali-
kan penyebaran virus corona.

Kita berharap rangkaian tes dan penelusuran yang lebih ma-
sif, isolasi mandiri, perawatan di rumah sakit, serta penegakan 
protokol kesehatan dapat menekan laju penambahan kasus baru 
Covid-19.
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Saya merasa sangat sedih,               
marah dan geram. Namun,         
tidak terlalu terkejut.

Begitulah respons spontan saat 
saya mendengar berita seorang pre-
dator seksual ditangkap oleh jajaran 
Polda Metro Jaya. Ini adalah pe-
nangkapan besar kedua yang dilaku-
kan polisi dalam waktu satu bulan 
ini. Keduanya sama-sama warga ne-
gara asing, yang satu Amerika 
Serikat dan yang satu lagi adalah 
Prancis.

Saya semakin yakin bahwa ma-
syarakat, terlebih otoritas penegak-
an hukum, perlu mengubah cara 
pandang terhadap pelaku kejahatan 
seksual terhadap anak, apalagi saat 
pelakunya adalah warga negara 
asing. Mereka boleh jadi bukan se-
kadar serigala yang berkeliaran sen-
dirian mencari mangsa (lone wolf). 
Mereka tampaknya juga bergerak 
sebagai sebuah sindikat alias jeja-
ring pedofilia internasional. 

Studi menemukan, ada dua tipe 
jejaring para pedofil. Pertama, jeja-
ring yang para anggotanya saling 
bertukar informasi tentang seluk-be-
luk psikologi dan perilaku menyim-
pang mereka. Termasuk, sesama 
mereka saling menguatkan sambil 
berbagi pandangan tentang upaya 
yang dapat dilakukan guna menga-
tasi filia mereka. Keber adaan jeja-
ring sedemikian rupa dapat dipan-
dang sebagai kompensasi atas kega-
galan mereka melakukan hal yang 
sama secara terbuka.

Kedua, jejaring yang para ang-
gotanya justru aktif menebar keta-
kutan di berbagai tempat. Sesama 
mereka berbagi informasi tentang 
area pemangsaan yang baru. Negara 
dengan peranti hukum yang kadang 
masih lemah, sistem perlindungan 
anak yang masih terus diupayakan, 
masyarakat yang kadang permisif 
dalam melakukan kontrol terhadap 
anak, serta budaya yang memaksa 
korban (anak) sering tutup mulut, 
merupakan zona ideal bagi para mo-
lester (penganiaya) guna melancar-
kan tindakan invasi mereka.

Para predator, terutama yang 
berbasis daring (online), dipastikan 
juga menebar jaring lebih luas lagi 
sejak merebaknya wabah Covid-19. 
Mereka sangat memahami bahwa di 
masa seperti sekarang ini, anak- 
anak menghabiskan waktu lebih        
lama di depan internet dan di               
ruang-ruang percakapan sosial. Di 
situ pulalah para predator menyamar 
dan memikat calon korban mereka 
dengan segala tipu daya.

Penanganan Terorganisasi
Berhadapan dengan kejahatan 

seksual yang terorganisasi sedemi-
kian itu, tentu harus pula dihadapi 
secara terorganisasi. Bahkan bukan 
hanya sebatas di wilayah domestik. 
Kerja sama internasional pun sangat 
perlu dilakukan. Bukan hanya anta-
ralat negara, namun juga melibatkan 
masyarakat luas. 

Dalam bingkai itulah Lembaga 
Perlindungan Anak Indonesia 
(LPAI) beberapa tahun terakhir ini 
aktif memenuhi undangan berbagai 
organisasi dunia untuk memperkuat 
pemahaman dan keterampilan ter- 
kait seluk-beluk kejahatan seksual 
terhadap anak.

Khusus tentang predator berke-
warganegaraan Prancis yang ditang-
kap Polda Metro Jaya, polisi meng-
informasikan bahwa predator terse-
but menjadikan hotel sebagai tem-
patnya beroperasi. Korbannya ada-
lah anak-anak perempuan berusia 
belasan tahun. Jumlahnya lebih dari 
tiga ratus orang. 

Dengan modus seperti itu, saya 
pun bertanya-tanya: Tidakkah pihak 
hotel merasa curiga ketika anak- 
anak lokal berulang kali bertandang 
ke orang bule dewasa? 

Sementara pertanyaan itu belum 
terjawab, fakta yang diungkap kepo-
lisian tersebut menyadarkan kita se-
mua bahwa kerja perlindungan anak 
sepatutnya memang bersifat lintas 
kementerian. Bila selama ini lem- 
baga yang sering disebut adalah 
Kementerian Sosial, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, serta institu-
si-institusi penegakan hukum, seka-
rang--tak pelak--Kementerian 
Pariwisata pun patut hadir lebih in-
tens lagi. Penyedia jasa penginapan 
dan pariwisata perlu diberikan pem-
bekalan tentang modus-modus keja-
hatan dan eksploitasi seksual yang 
menjadikan bidang usaha mereka 
sebagai zona aman bagi pemang-      
saan anak.

Persoalan berikutnya, seperti pa-
da banyak kejadian serupa sebelum-
nya, bagaimana anak-anak dapat 
bepergian ke wilayah penuh risiko 
tanpa didampingi oleh orang tua 
mereka. Pada titik inilah saya perlu 
menegaskan bahwa apa pun alasan-
nya, apa pun motifnya, kontak sek-
sual dengan anak memang diklasifi-
kasi sebagai perbuatan jahat menga-
cu pada Undang-Undang Perlin-
dung an Anak dan Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 

Namun, pada sisi lain, secara 
psikologis, masyarakat luas juga 
perlu memahami bahwa anak-anak 
kita saat ini umumnya mengalami 
kematangan organ seksual yang le-
bih dini dibanding generasi sebe-
lumnya. Ketika kematangan itu ti-
dak diimbangi dengan kematangan 
psikis dan moral, anak-anak pun da-
pat terjerumus melakukan perbuatan 
berisiko. Misalnya, masuk dalam 
sindikat prostitusi cilik, kehamilan 
di luar nikah, dan tertular penyakit 
seksual. 

Jadi, tanpa sama sekali menga-

baikan status mereka selaku korban, 
penting untuk diteliti seberapa jauh 
anak-anak tersebut berinisiatif un-
tuk menyodorkan diri mereka ke 
dalam sebuah bisnis kriminal demi 
memperoleh keuntungan finansial 
tertentu. Apakah uang yang mereka 
dapat kemudian digunakan untuk 
jajan, untuk memenuhi kebutuhan 
dasar sehari-hari, atau--lebih jauh 
lagi--adakah kemungkinan mereka 
dimanfaatkan sebagai komoditas 
oleh sanak keluarga mereka sendiri.

Sampai pada alinea di atas, se-
moga pembaca dapat menangkap 
bahwa kasus pidana yang tergambar 
sebagai masalah hitam putih ternya-
ta dapat  saja menyimpan persoalan 
yang jauh lebih pelik untuk diatasi.

Nasib Korban
Isu ketiga, bukan hanya pada apa 

sanksi hukum yang akan dijatuhkan 
kepada pelaku, melainkan juga apa 
yang harus ditunaikan negara bagi 

korban. Setidaknya dua hal, yakni 
perlindungan khusus dan restitusi 
bagi korban. 

Pada sisi ini, saya memandang 
ada pekerjaan rumah yang cukup 
kompleks bagi negara untuk melak-
sanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya dalam memberikan per-
lindungan khusus. Secara berurutan, 
kewajiban dan tanggung jawab itu 
dipikul oleh pemerintah (pusat), pe-
merintah daerah, dan lembaga nega-
ra lainnya. 

Demikian pula dengan restitusi. 
Bahkan, seandainya pelaku tidak 
mampu membayar restitusi, maka 
pembayaran ganti rugi tersebut se-
yogianya juga dapat dialihkan ke 
pemerintah. Pesan dari pengalihan 
itu adalah bahwa pemerintah patut 
menanggung konsekuensi akibat 
masih lemahnya upaya perlindung-
an warga negara (anak-anak) dari 
pelaku kejahatan dan eksploitasi.

Keempat, tiga ratusan anak yang 
diviktimisasi oleh predator asal 
Prancis--bersama anak-anak lainnya 
yang juga menjadi korban--perlu di-
pantau untuk jangka waktu panjang. 
Banyak kajian psikologis yang me-
nemukan bahwa guncangan batin 
korban tidak selalu muncul seketika. 
Istilah delayed onset diajukan oleh 
para ilmuwan dan praktisi untuk 
menunjukkan adanya korban yang 
baru menampakkan gejala tidak nor-
mal berbulan-bulan setelah mereka 
mengalami peristiwa kejahatan. 

Pemantauan jangka panjang ini 
patut diselenggarakan untuk me-
mastikan bahwa negara tetap hadir 
kapan pun saat anak-anak itu mem-
butuhkan bantuan. Bila dunia me-
ngenal adanya klasifikasi registered 
sex offender (pelaku kejahatan sek-
sual yang terdaftar) dan memantau 
mereka, maka dunia pun sudah se-
patutnya juga memiliki registered 
victim (korban yang terdaftar). 
Bahkan, apabila dibutuhkan, peme-
rintah pun patut memberikan  kemu-
dahan bagi para korban untuk ber-
ganti identitas maupun pindah       
domisili.

 Kiranya hal ini menjadi kesa-
daran kita bersama untuk semakin 
mendorong kesiapan negara mela-
wan sindikat predator seksual di 
Tanah Air.

Semoga. 
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Kesiapan Negara Melawan 
Sindikat Predator Seksual

Seto Mulyadi

”Penyedia jasa 
penginapan dan 
pariwisata perlu 

diberikan pembekalan 
tentang modus-modus 

kejahatan dan 
eksploitasi seksual 

yang menjadikan 
bidang usaha mereka 

sebagai zona aman 
bagi pemangsaan 

anak.

“Potensi peningkatan 
kasus Covid-19 tetap 
besar, mengingat 
kebijakan PSBB sulit 
diberlakukan kembali 
di sebagian besar 
wilayah karena akan 
kontraproduktif bagi
bidang perekonomian 
yang kini mulai 
menggeliat.


