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KETERANGAN PERS 

Nomor: 032/HM.01/VII/2020 

Catatan Kritis atas Penanganan Pandemi COVID-19  

Pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat No. 026/TUA/III/2020 menyampaikan Kertas Posisi 

dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 kepada Presiden 

RI. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 76 ayat (1) jo. 

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI 

memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI untuk mendorong 

kebijakan berbasis HAM. Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada gubernur di DKI Jakarta, 

Jawa Barat, dan Banten, serta gubernur di enam wilayah perwakilan Komnas HAM RI yaitu di Aceh, 

Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua.  

Dalam rentang waktu sejak rekomendasi tersebut disampaikan hingga saat ini, Komnas HAM RI melakukan 

reviu secara periodik berdasarkan informasi dari berbagai sumber, baik media massa cetak dan elektronik, 

diskusi kelompok terarah, permintaan penjelasan ahli dan narasumber, serta dokumen atau laporan berkala 

yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga riset nasional dan internasional, 

dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Legalitas yang Lemah 

Dalam kondisi kedaruratan yang mengancam kesehatan masyarakat, pemerintah khususnya Presiden 

RI memiliki kewenangan luar biasa (extraordinary) dalam menangani kondisi kedaruratan, 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UUD RI 1945.Komnas HAM RI sejak awal menekankan 

vitalnya penguatan legalitas penanggulangan COVID-19 dengan meminta Presiden RI menerbitkan 

Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang (Perppu), karena dimensi dampak dan 

penanggulangan COVID-19 yang tidak sebatas soal kesehatan, tapi juga ekonomi, politik, sosial, 

keagamaan, budaya, dan sebagainya.
1
Penguatan legalitas ini penting untuk menambah kewenangan 

yang lebih solid, implementatif, jelas, dan konkret. 

Namun pemerintah justru memutuskan untuk menerbitkanPerppuNomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 

yang berfokus pada penyelamatan sektor ekonomi. Sedangkan aspek kesehatan, memakai landasan 

hukum Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang tidak mampu 

menjangkau setiap dimensi kedaruratan kesehatan karena hanya berperspektif pada sektor kesehatan 

                                                   
1Kertas Posisi Komnas HAM RI, Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. 
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semata. 

Akibat lain dari legalitas yang lemah - dalam hal pemberian bantuan hidup langsung - dalam 

pelaksanaannya tidak efektif dan tidak mencerminkan situasi yang darurat, lamban, dan tidak tepat 

sasaran. Hal ini karena masih lemahnya sistem/database penduduk rentan dan lemahnya koordinasi 

antara instansi pemerintah pusat dan daerah.Padahal persoalan bantuan hidup langsung menjadi kunci 

penting untuk membantu dan merealisasikan hak asasi manusia di tengah pandemi COVID-19. 

2. Ekonomi sebagai Panglima 
 

Sejak awal 2020, ketika banyak negara menyusun langkah dan kebijakan untuk menghadapi 

pandemic COVID-19, pemerintah justru mengambil langkah yang berlawanan, yaitu meresponnya 

dengan pendekatan ekonomi pariwisata. 

Dalam masa PSBB, pemerintah beberapa kali membuat pengecualian terkait peraturan pembatasan 

kegiatan dengan alasan untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan dan bernuansa diskriminatif, 

diantaranya melalui Surat Edaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) No. 7 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Surat Edaran No.4 Tahun 2020 Ketua Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam 

Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, mengatur pengecualian atas mobilitas orang 

keluar/masuk wilayah batas negara dan/atau wilayah untuk fungsi ekonomi penting. 

Pada awal masa “kenormalan baru” yang ditandai dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala 

besar maupun pembatasan sosial di beberapa daerah, juga bertujuan memperbaiki kondisi 

ekonomi.Padahal fase “kedaruratan kesehatan” belum usai, dengan indikasi masih tingginya angka 

positif COVID-19.Bahkan pada 9 Juli 2020, pernah mencapai angka tertinggi yaitu di atas 2.500 

orang. 

Dalam situasi kedaruratan kesehatan maka prioritas utama adalah melindungi hak atas kesehatan dan 

hak untuk hidup. Dengan mengutamakan kebijakan kesehatan publik yang kuat justru akan menjaga 

agar sistem ekonomi tidak semakin terpuruk. 

 

3. Birokratisasi Pandemi 

Birokratisasi dan persyaratan administrasi yang panjang dan berbelit – misalnya dalam pengajuan dan 

penerapan PSBB dan pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat - menunjukkan bahwa 

penanggulangan pandemic COVID-19 tidak beradaptasi dengan karakter kondisi kedaruratan dan 

eskalasi penyebaran COVID-19 yang eksponensial.Penerapan PSBB berbasis pada administrasi 

wilayah tidak efektif dalam membendung pandemi COVID-19, pun dengan inisiatif berbagai 

pemerintah daerah yang mengajukan permohonan PSBB kepada Menkes, namun ditolak, padahal 

penting dari aspek mitigasi sejak dini.
2
 

Birokratisasi juga terjadi dalam bentuk selain PSBB, misalnya penetapan Pembatasan Sosial Berskala 

                                                   
2
Menurut Menkes, dikembalikannya surat pengajuan PSBB oleh Pemda DKI Jakarta lantaran surat itu tidak disertai data dan bukti epidemiologi 

berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi kesiapan 
daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring 
pengamanan sosial, dan aspek keamanan. Diakses di https://ekonomi.bisnis.com/read/20200406/12/1223359/ini-alasan-menteri-terawan-
tangguhkan-psbb-jakarta 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200406/12/1223359/ini-alasan-menteri-terawan-tangguhkan-psbb-jakarta
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200406/12/1223359/ini-alasan-menteri-terawan-tangguhkan-psbb-jakarta


Regional di Maluku
3
 dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Semarang.
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4. Pelayanan Kesehatan yang Diskriminatif 

 

Diskriminasi atas pelayanan kesehatan terjadi baik terkait dengan akses, ketersediaan, dan 

kualitas.Dari sisi akses, Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada 25 Juni 2020, menerima 

pengaduan dari keluarga korban HR yang meninggal karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan 

di Kota Jayapura. Lantas di kota Ambon, R (4) yang mengalami penyakit Anemia Aplastik, pada 20 

Mei 2020, ketika kondisinya memburuk, diduga tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang 

memadai. Kemudian di Padang, pasien usia 1 bulan atas nama I yang dirujuk ke sebuah rumah sakit, 

juga akhirnya meninggal diduga akibat tidak mendapatkan pelayanan. 

 

Soal ketersediaan, meskipun rasio tes COVID-19 mengalami kenaikan sehingga secara nasional telah 

memenuhi rasio yang memadai sebagaimana ditentukan WHO, yaitu 1 orang per 1000 penduduk atau 

3.500 per 1 juta penduduk, namun secara distribusi, masih terkonsentasi di DKI Jakarta. Sampai 26 

Juli 2020, rasio tes di DKI Jakarta yakni 4 orang per 1000 penduduk. Namun wilayah lain di luar DKI 

Jakarta, rasionya masih di bawah standar WHO. Hal ini berakibat pada keterbatasan identifikasi dan 

jangkauan deteksi penyebaran pandemi COVID-19, dimana sekitar 80 persen penderita positif 

COVID-19 tidak bergejala (Orang Tanpa Gejala). 

 

Selain itu, meskipun jumlah rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 semakin meningkat, dari awalnya 

berjumlah puluhan menjadi ratusan hingga saat ini, namun dari sisi geografis, belum mencukupi 

karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini misalnya di Maluku hanya ada 3 (tiga) RS 

rujukan, Sultra (1), Gorontalo (1), NTT (3), dan Kalsel (2). Padahal, tren menunjukkan bahwa 

penyebaran pandemi COVID-19 bergerak ke luar Pulau Jawa, misalnya di Sulawesi Selatan dan 

Kalimantan Selatan.Begitu pula dengan wilayah kepulauan yang belum banyak terjangkau, sehingga 

diperlukan adanya upaya menyediakan rumah sakit rujukan COVID-19 yang adaptif dengan situasi 

setempat (terapung). 

 

5. Kepatuhan Masyarakat dan Inkonsistensi Kebijakan 

 

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus mata rantai 

penularan COVID-19.Dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan serta kebijakan 

pemerintah.Kepatuhan masyarakat selama PSBB, berdasarkan data yang diperoleh dari Center for 

Strategic and International Studies (CSIS) terkait pola mobilitas penduduk setiap kota di Indonesia 

yang menganalisis data dari Facebook Disease Prevention Mappada periode April hingga Juni 2020, 

di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, terjadi kecenderungan penurunan mobilitas 

penduduk. Hal ini menunjukkan masyarakat patuh para protokol kesehatan.Sedangkan di luar 

wilayah yang tidak menerapkan PSBB, pada periode April hingga Juni 2020, di Provinsi Bali dan 

DI.Yogyakarta, juga terjadi kecenderungan penurunan mobilitas pergerakan penduduk.Perlu menjadi 

catatan bahwa Bali tidak menetapkan PSBB, tetapi pemerintah memanfaatkan unsur kearifan lokal, 

menggerakan desa adat dalam membentuk gugus tugas tingkat adat desa dengan tiga tingkatan 

penanganan COVID-19.
5
Sedangkan untuk DI. Yogyakarta, juga  menunjukan adanya penurunan 

                                                   
3https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/11274441/tolak-lockdown-gubernur-maluku-murad-berlakukan-
pembatasan-berskala-regional?page=1, diakses tanggal 14 Mei 2020, pukul 18:52 WIB. 
4
https://regional.kompas.com/read/2020/04/26/07563191/resmi-mulai-senin-besok-kota-semarang-berlakukan-pkm-

non-psbb, diakses tanggal 14 Mei 2020, pukul 18:23 WIB. 
 
5
https://news.detik.com/berita/d-5012616/ini-strategi-bali-berhasil-lawan-corona-tanpa-psbb, diakses pada tanggal 7 Juli 2020, 

Pukul 09:51. 

https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/11274441/tolak-lockdown-gubernur-maluku-murad-berlakukan-pembatasan-berskala-regional?page=1
https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/11274441/tolak-lockdown-gubernur-maluku-murad-berlakukan-pembatasan-berskala-regional?page=1
https://regional.kompas.com/read/2020/04/26/07563191/resmi-mulai-senin-besok-kota-semarang-berlakukan-pkm-non-psbb
https://regional.kompas.com/read/2020/04/26/07563191/resmi-mulai-senin-besok-kota-semarang-berlakukan-pkm-non-psbb
https://news.detik.com/berita/d-5012616/ini-strategi-bali-berhasil-lawan-corona-tanpa-psbb


aktivitas pergerakan di dalam provinsi selama lebaran di akhir bulan Mei dan menurunnya arus 

wisatawan. 

Kepatuhan masyarakat yang sudah cukup baik ini ternyata tidak diimbangi dengan konsistensi 

kebijakan pemerintah, yang pada awal Juni 2020 justru melakukan pelonggaran atas pembatasan 

sosial sehingga membuat masyarakat kembali beraktivitas di luar yang membahayakan jiwa dan 

keselamatannya. 

6. Hak atas Informasi 

Pemerintah harus terbuka dan akuntabel dalam mengungkapkan jumlah pasien meninggal COVID-

19, baik yang berstatus pasien dalam perawatan ataupun ODP dan PDP, sebagaimana telah 

ditegaskan WHO. Misalnya pada 18 Juli 2020, menurut data laporcovid19.org, jumlah kematian 

akibat COVID-19 di Jawa Timur secara total adalah 1.878 orang, namun versi pemerintah sebanyak 

1.363 orang. Demikian pula di DKI Jakarta, menurut pemerintah sebanyak 664 orang, sedangkan 

menurut laporcovid19.org, sebanyak 1.004 orang yang meninggal. 

Selain data pasien dan korban, hak atas informasi juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas 

atas pelayanan, anggaran, dan kebijakan yang diambil oleh negara, misalnya terkait dengan anggaran 

dan data bansos, maupun fasilitas yang menjadi hak masyarakat, seperti Kartu Prakerja. 

7. Pelibatan TNI dan BIN 

Pengerahan TNI dalam penanganan COVID-19 melalui Keppres No. 7 Tahun 2020 jo. Keppres No. 

9/2020 dinilai tidak melewati prosedur yang benar sesuai ketentuan hukum.
6
 Di Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
7
, tidak mencantumkan bencana non-alam sebagai 

cakupan dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengerahan TNI dalam rangka pendisiplinan 

pelaksanaan protokol kesehatan pada masa “kenormalan baru” justru kontraproduktif karena 

masyarakat sudah menunjukan kepatuhan secara bertahap. Selain itu, keterlibatan BIN dalam operasi 

penanganan COVID-19 patut dipertanyakan, dasar hukum dan kewenangannya, karena masuk dalam 

ranah teknis dan operasional, misalnya penyediaan sarana dan prasarana alat tes COVID-19. 

8. Perlindungan Data Pasien COVID-19 

Dugaan kebocoran dan jual beli ratusan ribu data pasien COVID-19 merupakan tragedi dan wajib 

diusut tuntas oleh negara, agar pihak yang bertanggung-jawab ditindak dan supaya tidak ada 

keberulangan lagi.
8
 Bocornya data ini tidak hanya menyangkut perlindungan data pribadi, akan tetapi 

juga terkait keamanan dan keselamatan pasien yang rawan menjadi korban dari diskriminasi dan 

kekerasan. Di Ambon, terjadi penyebaran identitas 45 warga Waihaong yang melakukanrapid test 

COVID-19, dimana 33 warga dengan hasil rapid test-nya reaktif  dan menjalani masa isolasi di 

LPMP sejak 8 Mei 2020. Persoalan muncul ketika beredar informasi melalui pesan whatsapp yang 

isinya memuat nama lengkap ke-33 warga Waihaong yang hasilrapid test-nya reaktif. Akibat 

kejadian tersebut, ke-33 warga Waihaong merasa trauma dan didiskriminasi sebagai warga Kota 

Ambon. 

Selain itu, juga terkait dengan keamanan data selama masyarakat menjalankan kegiatan atau 

                                                   
6
Fahrizal, D. Nicky, Observasi Aspek Hukum Pelibatan TNI dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam CSIS 

Commentaries 2020 
7https://nasional.sindonews.com/read/59505/14/pelibatan-tni-di-masa-kenormalan-baru-untuk-meminimalkan-
pelanggaran-1591333562,diakses tanggal16 Juni 2020,pukul 14.25 WIB. 
8
Hacker klaim miliki data pasien Covid-19 di Indonesia. Diakses di https://tekno.kompas.com/read/2020/06/20/07592607/hacker-

klaim-miliki-data-hasil-tes-pasien-covid-19-di-indonesia 

https://nasional.sindonews.com/read/59505/14/pelibatan-tni-di-masa-kenormalan-baru-untuk-meminimalkan-pelanggaran-1591333562
https://nasional.sindonews.com/read/59505/14/pelibatan-tni-di-masa-kenormalan-baru-untuk-meminimalkan-pelanggaran-1591333562
https://tekno.kompas.com/read/2020/06/20/07592607/hacker-klaim-miliki-data-hasil-tes-pasien-covid-19-di-indonesia
https://tekno.kompas.com/read/2020/06/20/07592607/hacker-klaim-miliki-data-hasil-tes-pasien-covid-19-di-indonesia


pekerjaan melalui daring atau online, yang sangat rawan bocor dan disalahgunakan. Beberapa kali 

juga terjadi peretasan atas alat komunikasi ataupun media sosial yang dimiliki oleh para aktivis, hal 

ini misalnya menimpa Revo Patria dan Indonesia Constitution Society UGM.  

Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Presiden RI untuk 

melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19, dan menetapkan Perppu 

sebagai dasar hukum penanganan pandemi yang masih berkepanjangan dengan mengutamakan hak hidup, 

hak kesehatan, serta hak-hak asasi lainnya.  

Jakarta, 28 Juli 2020 

Tim Pengkajian dan Penelitian Covid-19 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 
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