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Evaluasi Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 di Nasional dan Perwakilan 

Komnas HAM RI di Enam Daerah 

 

Sampai 20 April 2020, Komnas HAM RI memberikan catatan atas Tata Kelola Penanggulangan 

COVID-19 secara nasional dan di enam wilayah Kantor Perwakilan Komnas HAM (Aceh, Sumbar, 

Papua/Papua barat, Maluku, Sulteng, dan Kalbar), sebagai berikut: 

 

1. Soliditas kebijakan, platform, dan orientasi kepentingan   

• Catatan yang menonjol adalah tata kelola moda angkutan darat yang masif, misalkan 

terjadi pada permintaan beberapa kepala daerah untuk menghentikan operasi KRL 

namun ditolak oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya 

memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang menjadi esensi penerapan PSBB 

masih berbenturan dengan kepentingan penyelamatan ekonomi. 

• Selain itu, masalah lainnya adalah penerapan “status PSBB“ yang menjadi 

kewenangan Menteri Kesehatan, namun Gubernur Maluku menerapkan Pembatasan 

Sosial Berskala Regional (PSBR) dan penerapan PSBB di Papua yang diputuskan oleh 

Gubernur Papua sendiri. 

• Dari catatan di atas, penting untuk menata ulang kembali soliditas dan mempertegas 

platform dan orientasi penerapan PSBB, apakah orientasi utamanya adalah 

kepentingan ekonomi ataukah kepentingan hak atas kesehatan. Pemerintah pusat dan 

daerah harus duduk bersama sehingga tarik menarik antar kepentingan ini dapat 

dikelola sedemikian rupa tanpa mengurangi tujuan semula diterapkannya PSBB dan 

untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat.  

 

2. PHK dan  perlindungan bagi semua 

• Buruh / pekerja  menjadi salah satu yang terdampak langsung adanya kebijakan 

penanggulangan COVID-19 dengan angka  PHK sangat besar, dimana menurut 

keterangan Kemenaker, tercatat sebanyak 2,8 juta buruh/pekerja telah terdampak baik 

di PHK atau dirumahkan. Komnas HAM RI mendorong kebijakan agar tidak terjadi PHK 

dngan berbagai kreativitas kebijakan pemerintah, termasuk dengan skema 

penyelamatan industri yang memperkerjakan banyak tenaga kerja.  

• Dalam konteks buruh/pekerja terdampak, pemerintah menggunakan Kartu Prakerja 

sebagi salah satu kebijakan merespon adanya PHK ini. Namun terdapat catatan 



 

 

penting karena dalam implementasinya, Kartu Prakerja tidak sesuai dengan kebutuhan 

dan tata kelolanya harus transparan serta akuntabel. 

• Selain terkait Kartu Prakerja, yang juga penting adalah informasi bagaimana hak hak 

buruh terlindungi, baik dalam pemberian pesangon, upah selama proses PHK, dan 

tetap dijaminnya mekanisme hukum mempersoalkan PHK secara fair dan kredible. 

 

3. Bantuan hidup langsung yang tepat sasaran tanpa diskriminasi 

• Beberapa pemda baik yang berstatus PSBB maupun belum, telah mempersiapkan dan 

menerapkan skema bantuan sosial yang semakin hari semakin baik dan semakin luas. 

Hal ini termasuk skema bantuan untuk warga non penduduk, yang juga diakomodasi 

seperti di DKI Jakarta dan Jawa Barat. 

• Namun demikian, masih terdapat data dan sasaran penerima yang kurang tepat dan 

adanya informasi pemotongan bantuan dari jumlah yang semestinya. Untuk itu, 

mekanismenya harus diperbaiki terus menerus dan transparan, agar warga yang 

berhak mendapatkan bantuan secara utuh. 

 

4. Fenomena kriminalitas yang dihubungkan dengan pengeluaran narapidana 

• Terdapat kriminalitas berulang oleh Napi yang mendapatkan program asimilasi atau 

pembebasan bersyarat untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, dimana dari 

pemberitaan media terdapat belasan narapidana yang kembali melakukan tindak 

pidana. Sedangkan narapidana yang telah “dilepaskan” sampai 22 April 2020 ada 

sebanyak lebih dari 38.883. Meskipun dari segi angka narapidana yang kembali 

berulah kecil, namun tetap menjadi masalah ditengah masyarakat. 

• Oleh karenanya penting untuk mencabut status asimilasi /PB yang diberikan pada napi 

yang melanggar, memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran asimilasi, dan 

komitmen penghukuman maksimal termasuk pemberatan oleh penegak hukum bagi 

napi yang melakukan kejahatan berulang. Selain itu, penting memperbaiki dan 

memperkuat mekanisme pengawasan dengan melibatkan semua pihak, termasuk 

kepolisian dan stuktur pemerintahan paling bawah.  

 

5. Buruh migran dan keluarganya 

• Gelombang besar kepulangan TKI telah terjadi, khususnya dari Malaysia. Dalam hal ini, 

telah terdapat kebijakan untuk isolasi selama 14 hari. Namun, mencermati tata kelola 

dari sumber informasi yang terbuka di publik dan pencermatan langsung oleh kantor 

perwakilan Komnas HAM di daerah, khususnya Kalimantan Barat yang berbatasan 

dengan Malaysia dan Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini,  terdapat 

beberapa catatan. 

• Pertama, belum jelasnya skema perlindungan bagi buruh migran termasuk buruh 

migran yang masih berada di negara tempat bekerja, khususnya yang menerapkan 

lockdown seperti di Malaysia dan Arab Saudi. Jika dibandingkan data yang pulang dan 

bekerja, masih terdapat banyak buruh migran di luar negeri. Kedua, masih terdapat 

stigma bagi mereka, sebagaimana terjadi di Riau dan ketiga, belum jelasnya 

mekanisme perlindungan bagi buruh migran yang pulang melalui jalur-jalur tradisional / 

bukan jalur resmi / bukan pintu resmi.  

 

6. Tata kelola khusus bagi penyandang disabilitas 

• Dari beberapa sumber yang Komnas HAM terima terkait jaminan dan perlindungan 

terhadap penyandang disabilitas, belum terdapat kebijakan khusus bagaimana 

penanggulangan COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah bagi 



 

 

penyandang disabilitas mental di panti-panti social. Berdasarkan catatan kajian 

Komnas HAM pada tahun 2017-2019, beberapa panti sosial bagi penyandang 

disabilitas mental yang dikunjungi, kapasitasnya penuh sehingga aturan jaga jarak sulit 

untuk diterapkan.  

 

7. Penegakan Hukum dan Tim Terpadu 

• Sampai saat ini, secara umum tim penegakan hukum terpadu bekerja dengan baik 

dengan mengutamakan pendekatan humanis dan dialogis namun tegas, meskipun 

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah PSBB di Jabodetabek, 

diantaranya 18.958 pelanggaran di DKI Jakarta. Komnas HAM RI berharap kondisi ini 

terus terjadi dan disisi lain kesadaran masyarakat semakin lama semakin baik.  

• Namun ada beberapa catatan, masih terdapat upaya ancaman pemidanaan dan 

koersivitas di beberapa tempat, hal ini misalnya dengan mencantumkan ancaman 

penjara bagi pelanggar PSBB dan penerima bantuan langsung, dan terdapat pula 

ancaman tindakan koersif (pemukulan dengan rotan). Komnas HAM RI meminta 

pendekatan ancaman dan tindakan koersif tidak berulang kembali. Hal ini karena 

belajar dari berbagai negara dalam mengatasi COVID-19 yang sifatnya massal dan 

meluas, membangun kesadaran adalah kunci suksesnya pelaksanan pembaatsan 

sosial seperti PSBB.  

 

8. Hak beribadah 

• Komnas HAM RI masih menemukan adanya pelaksanaan ibadah di tempat ibadah 

yang tidak mematuhi ketentuan dalam PSBB di Jabodetabek. Untuk itu, Komnas HAM 

RI meminta pemerintah dan tokoh agama memberikan himbauan dan melakukan dialog 

secara terus menerus untuk memberikan kesadaran dan kepedulian bahwa kesehatan 

publik adalah yang terpenting. 

• Komnas HAM RI berharap pelaksanaan ibadah khususnya Ibadah Ramadhan bagi 

ummat Muslim, dilakukan dengan mengindahkan seruan berbagai ormas keagamaan 

dan kementerian agama serta pemda, dengan mematuhi aturan protokol kesehatan 

agar beribadah di rumah masing-masing. 
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