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Kebijakan Penanganan COVID-19 Harus Luar Biasa dan Humanis  

Pendahuluan 

Kondisi Bangsa Indonesia akibat pandemi Covid-19 saat ini menunjukkan adanya situasi darurat 

kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang luar biasa pula 

(extraordinary measures) terutama dari negara. Hal ini ditunjukkan dari tingkat paparan, 

penyebaran, dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat di Indonesia, terutama setelah 

terdeteksinya varian-varian baru seperti Delta pada awal Juni 2021.  

Sampai dengan 22 Juli 2021, berdasarkan data Gugus Komite Penanganan COVID-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat 2,983,830 kasus terkonfirmasi positif, 549,694 kasus 

aktif, 2,356,553 sembuh, dan 77,583 meninggal. Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal 

mencapai 1439 orang (Lapor Covid, 18 Juli 2021), kapasitas rumah sakit semakin penuh 

sehingga berdampak pula terhadap sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan di rumah sakit 

bahkan harus dibangun tenda-tenda darurat, kelangkaan oksigen, belum meratanya vaksin, dan 

ketersediaan obat-obatnya yang dibutuhkan bagi penderita COVID-19 yang belum merata dan 

terakses. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada akhir Juni 2021 yang menyebut 

kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia sempat menjadi yang paling tinggi sedunia, dan 

bahkan Indonesia sempat menjadi negara nomor satu di dunia kasus harian positif COVID-19 

dan tertinggi kedua dalam hal jumlah kematian.1 

Selain aspek kesehatan yang menimbulkan korban jiwa, pandemi COVID-19 juga berdampak 

pada banyak aspek lainnya. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya jumlah pengangguran, 

angka kemiskinan dan jumlah siswa putus sekolah. Di Indonesia, tingkat pengangguran 

meningkat menjadi 7,07%, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,7%, dan 983 anak putus 

sekolah.2 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan 

bahwa pandemi COVID-19 lebih dari sekadar darurat kesehatan, namun juga merupakan “krisis 

sosial, krisis ekonomi, dan krisis manusia yang pada akhirnya menjadi krisis Hak Asasi Manusia 

 
1 Worldmeters, 22 Juli 2021 
2 Data peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia lihat: “COVID-19 Pandemic: Impact on National 

Development and SDGs” sebagaimana paparan yang disampaikan oleh Diani Sadia Wati, Staf Ahli Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI), dalam Festival 

Hak Asasi Manusia 2020, 17 Desember 2020. Untuk data anak putus sekolah di Indonesia akibat pandemi COVID-19, 

lihat: “UNICEF Indonesia dalam Peluncuran Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)” dan Diseminasi 

Nasional Hasil Monitoring ATS yang diselenggarakan secara virtual melalui akun YouTube Bappenas RI, 23 Desember 

2020, https://www.youtube.com/watch?v=yRN2DM0uBcE. 

https://www.detik.com/tag/covid_19


(HAM)”.3 

Komnas HAM RI pada Maret 2020 telah memberikan 18 rekomendasi kepada Presiden atas Tata 

Kelola Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Komnas HAM RI mencatat adanya langkah-

langkah pemerintah menangani COVID-19 seperti pengetatan mobilitas di hampir semua sektor, 

program vaksinasi yang terus digalakkan, dan kebijakan PPKM, namun belum optimal dalam 

konteks kewajiban negara untuk secara maksimal mempergunakan sumber daya untuk memenuhi 

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang 

Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005).  

Komnas HAM RI adalah lembaga yang berperan penting memastikan agar negara dalam 

menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM. 

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Komnas HAM RI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada 

pemerintah untuk menjadi pertimbangan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan dan 

keputusan agar tata kelola penanggulangan COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan standar, 

norma, dan prinsip HAM, serta melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkait dengan 

perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.4  

Rekomendasi 

1. Akses atas Tes COVID-19, Tracing, dan Treatment, Tanpa Diskriminatif dan 

Transparan 

• Pemerintah pusat dan daerah agar terus meningkatkan akses atas tes COVID-19 bagi 

setiap orang. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi terkini seseorang dan 

memetakan penyebaran COVID-19 di suatu wilayah (tracing) untuk ditindaklanjuti 

dengan langkah-langkah solutif dan penanganannya (treatment).  

• Pemerintah  perlu terus menambah pengadaan alat tes, melatih tenaga kesehatan untuk 

melaksanakan tes, mendukung pengadaan tes secara gratis (setidaknya untuk tes 

antigen) maupun meringankan biaya tes, serta meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk melakukan tes, sehingga dapat mengontrol penyebaran COVID-19 secara 

efektif. 

2. Vaksinasi yang Cepat, Merata, Aman, dan Gratis 

• Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat 

atas vaksin sebagai upaya untuk mempercepat herd immunity dalam merespons 

COVID-19. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi di berbagai daerah 

dengan target sekitar 204 juta orang. Sampai tulisan ini dibuat, jangkauan vaksin 

masih cukup jauh dari target.  

• Pemerintah agar memastikan vaksin menjangkau daerah-daerah yang rentan karena 

fasilitas kesehatan yang kurang, distribusi yang belum merata, sulitnya proses 

birokrasi dan pejabat publik yang sebagian masih abai. Di sisi lain, antusiasme 

masyarakat terhadap vaksin juga mulai tumbuh meski terkadang tidak terakomodir 

karena keterbatasan vaksin yang ada di daerah tersebut. Selain menggencarkan 

 
3 António Guterres, “We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery”, United 

Nations, dipublikasi tanggal 23 April 2020, https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-

together-human-rights-and-covid-19-response-and. 

4 Ibid., “Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM”, (n.6), 2.  



program vaksinasi, pemerintah perlu untuk mengurangi berbagai hambatan birokrasi 

yang dapat menghalangi percepatan vaksinasi.  

• Pemerintah harus melakukan pengawasan atas stok dan distribusi vaksin agar tidak 

disalahgunakan untuk komoditas ekonomi pihak-pihak tertentu. Komnas HAM RI 

mendorong vaksin gratis dan mendukung pelepasan hak paten atas vaksin sehingga 

menjadi komoditas dan hak publik atas kesehatan. 

 

3. Jaring Pengaman Sosial yang Adil dan Non-Diskriminatif 

• Pemerintah wajib memenuhi hak atas jaminan sosial dalam kondisi pandemi COVID-

19 ketika dihadapkan pada keadaan yang menghalangi mereka dalam menikmati hak 

asasi lainnya sebagaimana pada saat masa PPKM dan pembatasan sosial secara 

umum. Pencairan dana serta penyaluran paket bantuan harus segera dilakukan dengan 

tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah 

penyalahgunaan seperti korupsi atas bantuan sosial. Pemerintah pusat dan daerah 

perlu mempertimbangkan penyaluran bantuan tunai dibanding paket sembako agar 

memberikan keleluasaan bagi keluarga penerima manfaat dalam menyesuaikan 

kebutuhannya masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bekerja 

sama dengan baik dalam menyediakan jaring pengaman sosial yang lebih luas, adil, 

dan tepat sasaran. Kebijakan PPKM atau pembatasan sosial lainnya tidak akan efektif 

tanpa adanya jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan 

harian.  

• Pemerintah pusat dan daerah melakukan pendataan bagi penerima bantuan sosial 

secara akurat dan partisipatif, dan segera memberikan hak bagi mereka atas bantuan 

dan jaminan sosial agar pembatasan sosial lebih efektif menanggulangi pandemi 

COVID-19.  

4. Penegakan Aturan/Hukum secara Humanis 

• Pemerintah dibantu dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan agar lebih 

humanis dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM karena ditemukan adanya 

informasi tentang perilaku dan tindakan aparat negara yang semena-mena terhadap 

mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan atau kebijakan PPKM. Bahkan di 

beberapa tempat masih terjadi pemenjaraan/pemidanaan atas mereka yang melanggar 

PPKM.  

• Pemerintah pusat dan daerah agar melakukan penegakan disiplin dengan cara humanis 

yaitu dengan memberikan denda yang proporsional dan sanksi sosial, bukan 

pemidanaan. Kondisi rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang sangat penuh 

melebihi kapasitas menjadi sumber penyebaran COVID-19, sehingga kebijakan 

pemidanaan bukan solusi tetapi menambah persoalan baru. 

 

5. Hak atas Pendidikan yang Mudah Diakses dan Adaptif 

• Pemerintah pusat dan daerah agar terus memastikan dan memfasilitasi agar metode 

daring optimal dan menjangkau menjangkau semua lapisan peserta didik, mengingat 

banyaknya hambatan teknis, sosial, dan ekonomi. Untuk itu perlu dibuat terobosan 

baik secara kebijakan maupun teknis pelaksanaan di lapangan untuk memberikan 



fasilitasi seluas-luasnya bagi jalannya proses Belajar Dari Rumah 

(BDR)/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang saat ini diterapkan tanpa diskriminatif dan 

adaptif dengan konteks serta situasi kewilayahan.  

• Pemerintah pusat dan daerah khususnya memberikan perhatian dan prioritas pada 

Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sebagai pihak yang paling banyak 

mengalami kendala dalam pembelajaran, dengan menyediakan fasilitas, asistensi, dan 

akses yang layak atas pendidikan.  

 

6. Terus Meningkatkan Partisipasi Publik, Solidaritas dan Kerjasama Internasional 

• Pemerintah agar membuka partisipasi publik secara luas dalam penanganan pandemi 

COVID-19. Keran-keran partisipasi publik harus dibuka luas dan hal ini bisa tercapai 

dengan maksimal jika pemerintah pusat dan daerah bersikap pro aktif dan bertindak 

terbuka dalam penanganan COVID-19.  

• Semua pihak harus terus membangun solidaritas kemanusiaan di berbagai bidang, 

semisal informasi dan database, bantuan sosial dan ekonomi, 

pembangunan/penyediaan rumah-rumah isoman, penyediaan obat-obatan dan vitamin, 

relawan tenaga kesehatan, dan sarana prasarana lain seperti penyediaan oksigan dan 

kendaraan ambulans. Hal ini tanpa mengurangi kewajiban utama ada pada pemerintah 

pusat dan daerah selaku penyelenggara negara. 

• Pemerintah pusat terus meningkatkan kerjasama internasional karena sifat pandemi 

yang menglobal sehingga membutuhkan sinergi antar pihak baik dalam lingkup 

bilateral dan multilateral, baik dalam penyediaan vaksin, tenaga ahli kesehatan, 

informasi, obat-obatan, dan sebagainya. 
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