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Rekomendasi atas Kebijakan PSBB di Jawa Barat dan Banten 

 
Pada 13 April 2020, Komnas HAM RI menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat dan 
Gubernur Banten yang berisi Rekomendasi Kebijakan sehubungan dengan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang akan segera diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor, 
Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok) berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/248/2020 tanggal 11 April 2020 dan Provinsi Banten 
(Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang) berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/249/2020 tanggal 12 April 2020. 

 
Rekomendasi tersebut dengan memperhatikan hasil monitoring pelaksanaan PSBB di wilayah DKI 
Jakarta sejak 10 April 2020 dimana secara umum telah dipatuhi oleh masyarakat, metode 
penegakan hukum persuasif guna membangun kesadaran, dan terdapat penyaluran bantuan hidup 
secara langsung, namun masih ditemukan adanya catatan, antara lain sebagai berikut: 
 

1. Masifnya bantuan hidup langsung, namun belum maksimal dan merata karena data 
penerima bantuan masih harus diperbaiki akurasinya by name dan by address;  
 

2. Aturan terkait moda transportasi yang tidak solid antara Pemda DKI Jakarta dan 
Kementerian Perhubungan sehingga terjadi dualisme aturan yang menyulitkan Tim 

Penegakan Hukum Terpadu dalam menjalankan tugasnya; 
 

3. Pelanggaran oleh karena ketidakpatuhan masyarakat, antara lain masih dilaksanakan 
ibadah di tempat ibadah dan pemakaian masker yang belum merata; 

 

4. Belum maksimalnya dukungan terhadap petugas lapangan khususnya Tim Penegakan 
Hukum Terpadu, hal ini terlihat dari para petugas yang belum maksimal melindungi diri 
mereka ketika bertugas, antara lain tidak menggunakan sarung tangan dan hanya memakai 
masker biasa (bukan standar); 

 
5. Masih terjadinya kerumunan penumpang yang akan naik kereta commuter line di berbagai 

stasiun. 

Adapun rekomendasi Komnas HAM RI sebagai berikut:  

1. Memastikan prinsip non-diskriminasi dan mekanisme dua arah  
Terkait dengan bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat terdampak atas kebijakan 
PSBB, Komnas HAM RI merekomendasikan supaya pemberian bantuan tersebut 
disampaikan kepada semua warga terdampak berdasarkan prinsip non-diskriminasi melalui  



 

 

mekanisme dua arah antara data yang dimiliki oleh pemerintah dan pendataan berbasis 
masyarakat dari bawah ke atas (bottom up).  
  

2. Pijakan kebijakan yang legal, jelas, dan konkret  
Kebijakan PSBB akan berimplikasi pada pembatasan, pengaturan penikmatan, dan 
pengurangan HAM, namun diperkenankan dalam kondisi darurat untuk keselamatan dan 
kesehatan publik. Komnas HAM RI merekomendasikan protokol teknis sebagai  pijakan legal 
yang jelas, kongkret  dan akuntabel, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam 
melakukan penindakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. 
 

3. Pemberian sanksi denda dan/atau  kerja sosial 
Meskipun UU No. 6 Tahun 2018 membuka peluang penerapan pemenjaraan, Komnas HAM 
RI merekomendasikan untuk memilih kebijakan penerapan sanksi berupa denda dan atau 
kerja sosial. Hal ini dengan alasan utama kapasitas ruang tahanan dan lembaga 
pemasyarakatan yang sangat penuh sesak dan diharapkan menjadi intrumen untuk 
menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, bermanfaat, dan mendorong solidaritas antara 
sesama.  
 

4. Penegakan hukum terpadu:  informatif, persuasif, tegas, dan terukur 
Dalam kondisi darurat kesehatan, penegakan hukum dalam kebijakan PSBB khususnya 
menjadi tanggung jawab PPNS, dan dibantu oleh kepolisian, sebagaimana diatur di dalam 
UU No. 6 Tahun 2018. Komnas HAM RI merekomendasikan gradasi dalam pemberian 
sanksi, yaitu fase awal penerapan sanksinya hanya diberikan teguran lisan dan atau sanksi 
ringan, fase berikutnya sanksi berat dan tindakan tegas, dan fase terakhir sanksi lebih berat 
dan lebih tegas.   

 
5. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua 

Di beberapa wilayah, darurat COVID-19 menyebabkan tidak tertanganinya pasien non-
COVID-19. Komnas HAM RI menegaskan pentingnya untuk terus menerus memberikan 
informasi dan pelayanan kesehatan bagi semua dan mendorong layanan kesehatan semakin 
baik, termasuk memberikan perhatian dalam pelayanan kesehatan selain masalah COVID-
19.  

 
6. Perlindungan dan dukungan  bagi petugas lapangan 

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan PSBB adalah perlindungan dukungan bagi 
petugas di lapangan, khususnya dalam kerangka memutus rantai penyebaran COVID-19. 
Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan perlindungan dan dukungan bagi  kepolisian, 
PNS, TNI, dan relawan, antara lain menyediakan masker yang standar baik, vitamin atau 
alat kerja kerja lainnya yang memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas di lapangan.  
 

7. Peningkatan kesadaran yang kontinyu dan tepat sasaran  
Penting untuk terus menerus mengajak masyarakat secara sadar menjaga jarak fisik dan 
sosial dalam kehidupan sehari-hari. Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan 
transaksi online termasuk bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari, sehingga bagi 
pekerja online seperti ojek, tidak berkerumun dan patuh serta melaksanakan protokol 
kesehatan.   
 

8. Pendidikan di rumah tanpa menambah beban dan menyenangkan  
Penyelenggaraan pendidikan di rumah masih menjadi beban bagi anak dan orang tua, serta 
pendidik, khususnya dalam konteks psikologi. Komnas HAM RI merekomendasikan 
kebijakan penyelenggaraan pendidikan di rumah dalam kerangka pendidikan yang 
menyenangkan dan kontekstual, bukan semata-mata memindah beban karena proses 
pendidikan di sekolah dipindah ke rumah.  

 
 
 



 

 

9. Memerangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita COVID-19, keluarga, PDP, 
ODP, dan jenasah penderita COVID-19.  
Komnas HAM RI mencermati meluasnya stigma dan diskriminasi terhadak warga penderita 
COVID-19 diantaranya dikucilkan oleh masyarakat dan penolakan pemakaman jenasah. 
Komnas HAM RI merekomendasikan supaya dilakukan upaya dan langkah-langkah proteksi 
pada warga penderita COVID-19 dan melakukan kampanye serta pendidikan kepada warga 
agar tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap warga penderita/korban COVID-19. 

 
10. Pembatasan kegiatan dan ritual keagamaan yang jelas dan terukur 

Sehubungan dengan berbagai kegiatan dan ritual keagamaan di masyarakat yang 
berpotensi memobilisasi massa, diantaranya bagi umat Islam yang akan segera memasuki 
bulan suci Ramadhan, Komnas HAM RI merekomendasikan adanya protokol pembatasan 
yang jelas dan terukur tanpa menganggu esensi hak beribadah setiap orang. 

 
11. Perlindungan hak buruh/ pekerja  

Sentra kawasan industri banyak terdapat di Jawa Barat dan Banten yang saat ini telah 
ditetapkan sebagai daerah PSBB. Komnas HAM RI merekomendasikan untuk dibuat skema 
khusus bagi buruh/pekerja agar dapat melaksanakan PSBB dengan maksimal dengan 
jaminan hak-hak buruh/ pekerja, khususnya buruh/ pekerja yang termasuk dalam industri 
yang tetap beroperasi karena bersifat strategis, dengan jaminan protokol perlindungan 
kesehatan, diantaranya penyediaan moda tranportasi yang aman dan alat perlindungan diri.  
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