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Perlu Keterpaduan Langkah dan Kebijakan Menanggulangi COVID-19 

 

Komnas HAM RI telah mengirimkan Kertas Posisi dan 18 (delapan belas) butir Rekomendasi 

Kebijakan terkait “Perspektif HAM dalam Tata Kelola Penanganan Corona Virus Disease of 2019 

(COVID-19)” kepada Presiden RI pada 30 Maret 2020. Berdasarkan hasil monitoring atas 

rekomendasi tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan hal sebagai berikut: 

 

1. Birokratisasi penanggulangan COVID-19 

Komnas HAM RI merekomendasikan penguatan legalitas penanganan COVID-19 dengan 

menerbitkan Perppu. Namun, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan PP No. 21 Tahun 

2020 jo. Permenkes No. 9 Tahun 2020, dimana penerapan PSBB harus melalui proses 

birokrasi yang panjang, sebagaimana terjadi atas pengajuan PSBB oleh Pemerintah DKI 

Jakarta. Padahal penyebaran COVID-19 sangatlah cepat dan bersifat eksponensial, sehingga 

panjangnya birokrasi menjadi menghambat penanganan COVID-19 dan beban penanganan 

penyebaran COVID-19 diserahkan ke pemerintah daerah, padahal kewenangannya sangat 

terbatas. Di sisi lain, penyebaran COVID-19 tidak mengenal batas wilayah politik dan 

administratif, sebagaimana terjadi untuk wilayah Jobodetabek yang terdiri atas tiga provinsi. 

Sedangkan dari sisi subtansi aturan, PP No. 21/2020 hanya mengatur PSBB, sedangkan ada 

opsi lain dalam pencegahan pandemi COVID-19, yaitu karantina wilayah. Dengan 

demikian, PP a quo tidak mempunyai ruang gerak dan fleksibilitas dalam menangani 

COVID-19 yang bergerak sangat cepat dan dinamis serta membutuhkan pijakan legalitas 

dan kebijakan yang bisa berubah dengan cepat. 

 

2. Perlunya protokol dan aturan yang jelas dan tegas atas PSBB 

Kebijakan pembatasan mobilisasi dan kerumunan yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBSS) dan peraturan turunan, harus 

disertai dengan pedoman dan protokol penegakan yang jelas dan terukur, agar efektif dan 

tidak diinterpretasikan berbeda-beda terutama oleh aparat penegak hukum, agar tidak 

menjadi blunder dan permasalahan baru. Misalnya, legalitas bagi kepolisian untuk 

membatasi atau membubarkan kerumunan, ketidakpastian aturan mudik yang tidak dilarang, 

namun juga tidak dianjurkan sehingga menimbulkan kebingungan publik, dll. Protokol 

sanksi harus jelas dan untuk menghindari pemidanaan, Komnas HAM RI 

merekomendasikan sanksi seperti denda dan/atau kerja sosial.  

 

3. Perlunya kebijakan dan mekanisme perlindungan buruh/pekerja 

Ancaman terhadap PHK terhadap buruh semakin meningkat. Menurut data Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 162.416 



 

 

pekerja terkena PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah1. Sementara itu Disnakertrans 

Pemprov Jawa Barat mendata sebanyak 43.461 orang dirumahkan atau terkena PHK. 2 

Kebijakan pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan memberikan bantuan sosial 

berupa Kartu Sembako dan Kartu Pra-Kerja. Namun  di sisi lain, ketegasan pemerintah atas 

perusahaan yang sewenang-wenang melakukan pemutusan PHK belum jelas, padahal hak-

hak pekerja dilindungi dalam UU tentang Ketenagakerjaan. Gelombang PHK yang akan 

meluas ini harus diatasi secara komprehensif melalui pendekatan multi sektor. 

 

4. Perlunya mekanisme terintegrasi penanganan buruh migran  

Gelombang jutaan buruh migran yang kembali ke tanah air membawa konsekuensi perlunya 

aturan dan kebijakan untuk menanganinya agar tidak menimbukan permasalahan sosial, 

ekonomi, dan kesehatan yang lebih besar. Sejak sebulan COVID-19 melanda 

Indonesia,ratusan ribu buruh migransudahkembali ke tanah air lewat pintu-pintu masuk di 

Sumatera dan Kalimantan. Diperkirakan, jumlah buruh migran yang kembali akan 

meningkat mencapai jutaan orang oleh karena kondisi ekonomi yang sedang resesi di negara 

dimana mereka bekerja, diantaranya di Malaysia. Diperlukan mekanisme dan kebijakan 

yang komprehensif dari awal penerimaan buruh migran, pendataan, pemeriksaan, karantina, 

penyembuhan, dan reintegrasi ke wilayah asalnya agar tidak menimbulkan stigma dan 

diskriminasi lebih lanjut. 

 

5. Perlindungan maksimal bagi dokter dan tenaga medis 

Berdasarkan data resmi dari Ikatan Dokter Indonesia, sudah 27 dokter yang meninggal 

karena COVID-19, atau yang tertinggi kedua di dunia setelah Italia. Selain dokter, puluhan 

perawat juga telah positif COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa hak-hak tenaga medis 

belum cukup terpenuhi dengan ketersediaan APD lengkap untuk keselamatan dirinya. Hal 

ini menjadi catatan penting dan mendesak agar pemerintah memberikan proteksi yang 

maksimal bagi tenaga medis karena menjadi aset sangat vital dan garda terdepan dalam 

menangani COVID-19.  

 

6. Kebijakan lanjut mengurangi kerumunan di rutan dan lapas  

Meskipun 35.000 narapidana telah dilepaskan/dibebaskan bersyarat, namun rutan/lapas 

masih rawan menjadi wilayah persebaran COVID 19 karena masih ada sekitar 235.000 

narapidana, sedangkan kapasitas rutan/lapas hanya mencapai 170.000 orang. Sampai saat 

ini, belum ada langkah dan informasi lebih lanjut kebijakan untuk mencegah dan menangani 

pandemi COVID-19 di penjara selain membebaskan dengan syarat para narapidana. Selain 

di Lapas, juga terdapat tahanan di kepolisian, kejaksaan, dan rumah detensi Imigrasi (untuk 

orang asing seperti pencari suaka dan pengungsi) di bawah kewenangan Kemenkumham, 

namun belum ada kebijakan dari lembaga-lembaga tersebut terkait dengan kebijakan untuk 

para tahanan yang berada di bawah kewenangannya. Untuk itu, diperlukan segera kebijakan 

untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lapas dan rumah tahanan/detensi, melalui 

koordinasi yang terpadu antar lembaga-lembaga penegak hukum. 

 

7. Memaksimalkan ketersediaan dan akses atas tes secara massal 

Kunci untuk memutus mata rantai dan mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan 

melakukan tes terhadap masyarakat khususnya yang rentan. Faktanya, berdasarkan data 

Kompas (7/4), perbandingan masyarakat yang telah menjani tes adalah 36 orang berbanding 

1 juta orang. Angka ini sangat rendah, sehingga dikhawatirkan sebenarnya jumlah penderita 

 
1
 Diakses dari https://metro.tempo.co/read/1328262/ribuan-pekerja-di-jakarta-kena-phk-selama-pandemi-

corona/full&view=ok tanggal 6 April 2020 
2
 Diakses dari https://www.liputan6.com/regional/read/4219970/tangisan-43-ribu-pekerja-di-jabar-yang-dirumahkan-

dan-di-phk-akibat-corona tanggal 6 April 2020 

https://metro.tempo.co/read/1328262/ribuan-pekerja-di-jakarta-kena-phk-selama-pandemi-corona/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1328262/ribuan-pekerja-di-jakarta-kena-phk-selama-pandemi-corona/full&view=ok
https://www.liputan6.com/regional/read/4219970/tangisan-43-ribu-pekerja-di-jabar-yang-dirumahkan-dan-di-phk-akibat-corona
https://www.liputan6.com/regional/read/4219970/tangisan-43-ribu-pekerja-di-jabar-yang-dirumahkan-dan-di-phk-akibat-corona


 

 

COVID-19 di Indonesia jauh lebih banyak, hanya tidak terdeteksi karena minimnya alat tes. 

Data pasien dan jumlah penderita COVID-19 yang disampaikan pemerintah diduga tidak 

sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan 

jumlah alat tes dan mempermudah akses masyarakat khususnya yang rentan untuk dilakukan 

tes.  

 

8. Memaksimalkan teknologi untuk pendataan dan transparansi data  

Meskipun jumlah penderita positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.956 orang per 8 

April 2020, namun angka kematian sangat tinggi yaitu 240 orang atau 8,1 persen. Angka ini 

menjadi yang tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Diduga, ada banyak orang yang 

meninggal karena COVID-19 dan tidak terlaporkan, oleh karena belum masuk dalam 

kategori pasien dan tidak menunjukkan gejala awal terkena COVID-19. Untuk itu, 

diperlukan langkah cepat untuk mendeteksi angka sebenarnya penderita positif COVID-19 

dan disusun langkah penanganannya secara komprehensif untuk menurunkan tingkat 

kematian dan meningkatkan jumlah orang yang bisa disembuhkan. 
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