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Kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan
rahmatnya. Laporan Akhir Kajian Pengawasan Penanganan Pandemi dalam Kebijakan dan
Peraturan Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik.
Kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak yang terlibat aktif dan
partisipatif saat penyusunan laporan, baik pada pertemuan maupun Focus Group
Discussion (FGD). Terima kasih, kami aturkan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Gugus Tugas COVID-19 Daerah Istimewa
Yogyakarta, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu
per satu.
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Terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan dan
terjadi secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, membutuhkan berbagai respons cepat untuk
mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini,
Pandemi COVID-19 telah berdampak bukan hanya pada aspek kesehatan melainkan
aspek-aspek lain, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan berat dalam menghadapi
pandemi COVID-19 adalah: (1) Perubahan kebiasaan secara cepat dan mendasar untuk
menangani dan mencegah COVID-19, karena keharusan melakukan social and physical
distancing (penjagaan jarak fisik dan sosial). Hal tersebut telah membalikkan realitas bahwa
relasi sosial dan ekonomi akan tumbuh dan cepat manakala relasi itu memiliki ciri tatap muka
langsung, kedekatan, keharmonisan, tanpa jarak sosial maupun fisik di semua bentuk
interaksi dalam ruang dan pelayanan publik, dunia kerja dan rumah tangga. (2) Protokol
kesehatan membutuhkan kesadaran baru untuk berperilaku tertib kesehatan pada semua
ranah ketertiban umum. Hal tersebut memerlukan proses edukasi yang terus-menerus
dalam proses pelayanan publik. (3) Ketertiban kesehatan memerlukan modalitas atau
uborampe yang lebih efektif untuk mendorong kebijakan, pengawasan dan penegakan yang
relevan, responsif dan efektif untuk mendorong ketertiban tersebut.
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Oleh sebab itu, kajian ini menjadi salah satu upaya luhur dalam menyatukan
berbagai kepentingan dalam merespons situasi dengan mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan serta kemaslahatan.
Yogyakarta, November 2020

Direktur Mercy Tria Consult
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
COVID-19, Corona virus Disease 2019, atau SARS-CoV-2 adalah nama yang diberi

oleh World Health Organization (WHO) untuk virus yang telah menyita perhatian global
sepanjang tahun 2020. 1 Klaster pertama yang ditemukan di Wuhan pada 31 Desember
2019 telah menyebar ke berbagai negara, setidaknya tercatat 114 negara. 2 Tingkat
penyebaran dan keparahan yang sangat mengkhawatirkan dengan ditunjukkan dari jumlah

Y

kasus, jumlah kematian, dan jumlah negara yang terkena dampak terus bertambah, World

DI

Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. 3 Indonesia tidak
luput dari penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus-1 dan kasus-

RD

2 pasien positif COVID-19 pada 2 Maret 2020.4 Sampai dengan November 2020 Komite
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencatat terdapat 497.668

DP

kasus positif terkonfirmasi COVID-19 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan
detail: 63.596 adalah kasus aktif (12,8% dari terkonfirmasi); 418.188 dinyatakan sembuh
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t

(84,0 % dari terkonfirmasi); dan 15.884 meninggal dunia (3,2% dari terkonfirmasi).5
Pandemi COVID-19 merupakan fenomena baru. Virus ini belum dikenal sebelum

ar

terjadi wabah di Wuhan. 6 Pandemi COVID-19 ini telah dan sedang menguji ketahanan
sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemampuan dalam

et

merespons secara cepat dan tepat menjadi kunci agar kita dapat melalui krisis ini dengan
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baik. Dampak Pandemi COVID-19 menghantam sistem layanan kesehatan dalam empat

1

2
3

4
5
6

Pada 11 Februari 2020 WHO telah mengumumkan secara resmi bahwa CoronavirusDisease 2019 COVID19 sebagai penyakit jenis baru. Lebih lanjut lihat World HealthOrganization, “Naming The
CoronavirusDisease
(COVID-19)
andthe
Virus
thatCausesIt”,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-thecoronavirus-disease-(COVID-2019)-and-the-virus-that-causes-it, diakses 12 Oktober 2020.
World HealthOrganization, “Archived: WHO Timeline - COVID-19”, https://www.who.int/newsroom/detail/27-04-2020-who-timeline---COVID-19, diakses 12 Oktober 2020.
World HealthOrganization, “WHO Director-General'sopeningremarksatthe media briefingon COVID-19 - 11
March 2020”, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-COVID-19---11-march-2020, diakses 12 Oktober 2020.
Alfian P. Abdi, “Kasus COVID-19 di Indonesia Meluas, Hasil Kerja Santai Pemerintah”, https://tirto.id/kasusCOVID-19-di-indonesia-meluas-hasil-kerja-santai-pemerintah-eGUA, diakses 12 Oktober 2020.
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Peta Sebaran”,
https://COVID19.go.id/peta-sebaran, diakses 22 November 2020.
World
HealthOrganization,
“Coronavirusdisease
(COVID-19)”,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-adetail/coronaviruse-disease-COVID-19, diakses 15 Oktober 2020.
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1

gelombang. Gelombang pertama, kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh COVID19. Awal Maret dengan temuan dua kasus positif sampai dengan 13 Juli 2020 mencapai
76.981 kasus dengan 3.656 kasus kematian. Gelombang kedua, krisis keuangan rumah
sakit. Bulan April 2020 Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan agar rumah
sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat. Kebijakan ini
mengakibatkan masyarakat membatasi kunjungan ke rumah sakit karena takut tertular
COVID-19. Penurunan signifikan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit
berdampak pendapatan rumah sakit anjlok. Hal ini sangat memberatkan karena pada saat

Y

yang bersamaan pengeluaran rumah sakit justru meningkat. Rumah sakit harus melengkapi

DI

sarana prasarana dan peralatan untuk menghadapi serangan pandemi yang terus
meningkat.
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Gelombang ketiga adalah peningkatan angka infeksi, stres, dan kelelahan tenaga
kesehatan. Ribuan tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19. Kekhawatiran tertular atau
menularkan ke keluarga, tekanan publik agar memberikan pelayanan terbaik, hingga

DP

kurangnya pengalaman atau peralatan merupakan potensi trauma di kalangan tenaga
kesehatan. Gelombang ke empat, meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat
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penyakit kronis. Hal ini terjadi sebagai akibat penundaan pencarian perawatan atau tindakan
perawatan para penderita penyakit kronis seperti kanker, jantung, gagal ginjal dan stroke.7
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Pemerintah Indonesia secara bertahap mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai
payung hukum pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19. Pada 28 Januari

et

2020, Pemerintah Pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan
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Indonesia dalam status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19
yang berlaku sejak 28 Januari sampai dengan 29 Mei 2020. 8 Kemudian bulan Maret
Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang diketuai
oleh Kepala BNPB serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 9Masih
7

8

9

Irwandy, “Dampak Pandemi COVID-19: Hantam Sistem Layanan Kesehatan dalam 4 Gelombang”,
https://nationalgeographic.grid.id/read/132255604/dampak-pandemi-COVID-19-hantam-sistem-layanankesehatan-dalam-4-gelombang?page=all, diakses 15 Oktober 2020.
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia Jo.
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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pada bulan yang sama, mendasar pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan, Presiden Jokowi menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit
yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 10 Dalam rangka merespons
kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh COVID-19, Pada 31 Maret 2020
Pemerintah Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
COVID-19 untuk meminimalkan penyebaran virus;11 dan menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Y

Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

DI

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada 13
April 2020 untuk menunjukkan keseriusan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19,

RD

Presiden menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional, yakni bencana non alam.12
Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan dan transformasi
ekonomi nasional, Pada 20 Juli 2020 Presiden Jokowi membentuk Komite Penanganan

DP

COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (disingkat KPCPEN) yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.13Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun

ia
t

2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komite ini
terdiri atas: (1) Komite Kebijakan (diketuai Menko Bidang Perekonomian); (2) Satuan Tugas

ar

Penanganan COVID-19 (diketuai Kepala BNPB); dan (3) Satuan Tugas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Nasional (diketuai Wamen BUMN I). Perpres a quo juga

et

mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Satgas
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Penanganan COVID-19 Daerah. Sejak dibentuk dan ditetapkannya keanggotaan Satgas
10

11

12

13

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease2019 (COVID-19).Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2018
tentangKekarantinaanKesehatan,
KedaruratanKesehatan
Masyarakat
adalahkejadiankesehatanmasyarakat yang bersifatluarbiasadenganditandaipenyebaranpenyakitmenular
dan/ataukejadian yang disebabkan oleh radiasinuklir, pencemaranbiologi, kontaminasikimia, bioterorisme,
dan pangan yang menimbulkanbahayakesehatan dan berpotensimenyebarlintas wilayah ataulintas
negara.
Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun
2007 tentangPenanggulanganBencana, BencanaNonalamadalahbencana yang diakibatkan oleh
peristiwaataurangkaianperistiwanonalam yang antara lain berupagagalteknologi, gagalmodernisasi,
epidemi, dan wabahpenyakit.
PeraturanPresidenNomor 82 Tahun 2020 tentangKomitePenangananCorona Virus Disease 2019 (COVID19) dan PemulihanEkonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178).
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Penanganan COVID-19 dan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah, maka Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Daerah dibubarkan.
Bagaimana penanganan COVID-19 di daerah khususnya Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY)? Pada 3 Maret 2020, Gubernur DIY menginstruksikan kepada
Bupati/Walikota se-DIY, Pimpinan Instansi Vertikal di DIY; dan instansi pemerintahan
daerah terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID19. 14 Selain pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pada tingkat pusat, di

Y

masing-masing daerah juga dibentuk Gugus Tugas. Pelaksana Gugus Tugas Penanganan

DI

COVID-19 DIY diketuai oleh Wakil Gubernur.15 Sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 30
November 2020, Pemerintah Daerah DIY menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

RD

COVID-19 di DIY sampai diperpanjang enam kali.16Perpanjangan status tanggap darurat
tersebut merupakan gambaran kondisi penyebaran COVID-19 yang masih menyelimuti DIY.
Sampai dengan 22 November 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota & RS Rujukan

DP

COVID-19 di DIY melaporkan bahwa total pasien yang tersuspek (pasien dalam
pengawasan & orang dalam pemantauan) sejumlah 15.234 orang dengan detail: total
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akumulasi jumlah pasien positif terkonfirmasiCOVID-19 sebanyak 5.137 orang, pasien yang
dinyatakan sembuh sebanyak 3.857 orang, pasien positif yang meninggal dunia 123 orang,

ar

dan jumlah suspek dalam pemantauan sebanyak 189 orang.17Peta Zonasi Risiko COVID19 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dan Bantul berada pada Zona Merah (risiko

et

tinggi); Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul pada Zona Orange (risiko sedang);
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dan Kabupaten Kulonprogo berada pada Zona Kuning (risiko rendah).18
14
15

16

17
18

Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan
Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus
Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/KEP/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Status
ini telah diperpanjang sebanyak enam kali, paling terakhir melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 318/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat
Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
LaporanharianCOVID-19 dapatdilihat di Pemda DIY, “Data terkaitCOVID-19 di DIY”,
https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik,diakses 22 November 2020.
Peta
zonasirisikopenyebaranCOVID-19
dihitungberdasarkanindikatorindikatorkesehatanmasyarakatyakniindikatorepidemologi,
surveilanskesehatanmasyarakat,
dan

4

4

Selama pandemi COVID-19, hampir semua provinsi di pulau Jawa telah memiliki
Kawasan yang menerapkan PSBB. DKI Jakarta dan Jawa Barat misalnya menerapkan
PSBB skala provinsi. Kemudian, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menerapkan PSBB
pada tingkat kabupaten/kota. Hanya DIY, provinsi yang selama pandemi COVID-19
berlangsung tidak menerapkan PSBB baik skala provinsi maupun kabupaten/kota. 19
Menurut Gubernur DIY “pada dasarnya masyarakat Jogja sudah menerapkan esensi PSBB
selama merebaknya COVID-19, hanya saja kita menggunakan istilah tanggap darurat dan
masyarakat Jogja taat melakukan pembatasan mandiri”.

20

Pandemi COVID-19

Y

menyebabkan seluruh kegiatan di ruang publik dibatasi hingga ditiadakan. Seperti misalnya

DI

tempat kerja menerapkan kerja di rumah (work from home), sekolah/kuliah dilakukan rumah
(school from home), dan ketika berada di ruang publik harus menggunakan masker dan

RD

menjaga jarak (physical distancing).

Kondisi yang serba terbatas dan tidak biasa akibat COVID-19, tidak membuat
aktivitas berhenti. Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19,

DP

diprediksi akan memperpanjang masa pandemi. Sehingga negara harus bersiap dengan
keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi
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harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan.
Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung

ar

keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat. Salah satu upaya
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan

et

Pemerintah Daerah adalah menerapkan disiplin dan menegakkan hukum protokol
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kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hal ini sangat esensial dan krusial,
mengingat Pemerintah Indonesia secara umum mengambil kebijakan untuk hidup
berdampingan bersama COVID-19 atau dikenal dengan “New Normal” atau “Tatanan Baru”.
Konteks DIY, Gubernur DIY telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Pergub DIY 77/2020) pada tanggal 4 September 2020. Pergub yang masih terbilang

19
20

pelayanankesehatan, denganmenggunakanskoring dan pembobotan. Petazonasidapatdilihat di
https://COVID19.go.id/peta-risikodan https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik.
Editor VoA, “Yogya Satu-satunyaProvinsiTanpa PSBB di Jawa”, https://www.voaindonesia.com/a/yogyasatu-satunya-provinsi-tanpa-psbb-di-jawa/5418071.html, diakses 19 November 2020.
Pemda DIY, “DIY PutuskanBelumPerluTerapkan PSBB”, https://corona.jogjaprov.go.id/rilis/berita/88-diyputuskan-belum-perlu-terapkan-psbb, diakses 19 November 2020.
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baru ini diundangkan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020
tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
Sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Y

terdapat kemungkinan pandangan yang berbeda terkait penegakan protokol kesehatan di

DI

dalam ruang publik. Pertama, perundangan-undangan dan peraturan terkait dengan
penegakan protokol kesehatan di wilayah ketertiban umum sangat dimungkinkan untuk

RD

dimasukkan dan melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan dasar
pertimbangan atau konsiderans Undang-Undang Pemerintah Daerah, yakni Undang-

DP

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kedua, Penanganan dan penegakkan protokol

ia
t

kesehatan merupakan bagian dari penanganan dan pengendalian wabah pandemi yang
merupakan bagian dari ketugasaan pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana

ar

daerah. Hal tersebut merujuk pada payung hukum dan aturan terkait dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Daerah
Ketiga, Penanganan dan penegakkan protokol COVID-19 membutuhkan

Se
kr

Bencana.

et

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
penyusunan peraturan daerah yang baru terkait dengan peraturan dan pelaksanaan di
daerah terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Meskipun COVID-19 lebih merupakan isu kesehatan, namun berdampak pada

semua sendi kehidupandan menimpa hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu
penanganan COVID-19 juga harus secara holistik menyentuh semua aspek. Teori ekologis
memandang kesehatan dalam bingkai perspektif multidimensi yang menyatakan bahwa
determinan kesehatan meliputi empat faktor: (1) lingkungan, (2) genetik, (3) perilaku atau
gaya hidup, dan (4) layanan kesehatan. 21 Konteks pandemi COVID-19 tiga faktor
(lingkungan, perilaku dan layanan kesehatan) sangat berperan dalam menentukan status
21

Blum, H, 1981, PlanningforHealth: GenericsfortheEighties. 2nd ed. New York: Human SciencesPress.
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keparahan atau keseriusan transmisi COVID-19. Lingkungan, baik fisik maupun sosial
budaya mempunyai andil besar. Masyarakat Indonesia memiliki kekhususan, yakni bersifat
komunal dan kekeluargaan, tidak mudah ketika tiba-tiba harus menerapkan
socialandphysicaldistancing. Menyapa, bersalaman dan tersenyum dengan tetangga
adalah tradisi keseharian. Oleh karena itu, tidak mudah ketika tiba-tiba harus mengenakan
masker.
Survei sementara menunjukkan kepatuhan responden dalam upaya pencegahan
COVID-19 (mengenakan masker, menggunakan handsanitizer, mencuci tangan pakai

Y

sabun, menghindari kerumunan dan menjaga jarak) sudah baik. 22 Sedangkan kajian

DI

sementara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY menunjukkan bahwa
pemahaman masyarakat akan protokol kesehatan sudah cukup baik. Pemakaian masker

RD

telah dipahami dengan baik oleh sebagian besar masyarakat DIY. Meskipun tingkat
pemahaman masyarakat telah cukup baik namun dari pendalaman memperlihatkan
konsistensi dalam perilaku belum sepenuhnya masuk dalam kategori baik. Pemakaian

DP

masker telah dilakukan oleh sebagian masyarakat namun pemakaian dengan penggunaan
yang benar masih sangat rendah yakni mencapai 32%. 23Data hasil survei sementara baik

ia
t

dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Dinas Kesehatan Provinsi DIY ini perlu
dimonitoring dan evaluasi untuk melihat konsistensi perilaku.

ar

Aspek layanan kesehatan,hasil kajian terhadap surgecapacity (kapsitas lonjakan),
kapasitas perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan kapasitas pemeriksaan COVID-19

et

menunjukkan bahwa sistem kesehatan di Indonesia kurang resilien dalam menghadapi

Se
kr

pandemi COVID-19. Untuk memperkuat resiliensi sistem kesehatan perlu dilakukan: 1)
mengembangkan surgefacilities (berbasis rumah sakit atau komunitas) di daerah dengan
beban kasus tinggi disertai inovasi dan produksi ventilator dalam negeri yang sesuai standar;
2) meningkatkan ketersediaan alat pelindung diri (APD) dengan melakukan inovasi produksi
APD dalam negeri yang sesuai standar; 3) meningkatkan pemeriksaan COVID-19 dengan
inovasi dan memproduksi PCR Test Kit dalam negeri yang memenuhi standar serta
memberdayakan laboratorium yang memiliki kapasitas untuk pemeriksaan COVID-19
dengan metode PCR/TCM. Namun demikian, kita tetap harus siap untuk menghadapi
skenario terburuk bahwa semua upaya tersebut belum mampu mengatasi lonjakan kasus
22
23

Badan Pusat Statistik, 2020, Hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19, 7-14
September 2020.
Dinas Kesehatan Provinsi DIY, 2020, Respons Masyarakat terhadap COVID-19 di DIY, Kajian Periode 1.
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pada puncak Kondisi Luar Biasa (KLB). Maka untuk pelandaian kasus, upaya yang paling
mungkin dilakukan adalah mengoptimalkan social/pshysical distancing.24Hal paling esensial
dalam upaya penanganan kasus pandemi COVID-19 adalah membentuk perilaku
masyarakatyang taat protokol kesehatan saat berada di ruang publik.
Berdasarkan pada kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan yang diakibatkan oleh
COVID-19, serta sejumlah peraturan yang memayungi pelaksanaan penanganan dan
pencegahan COVID-19 di DIY, salah satu hal paling esensial, krusial dan terjangkau untuk
dilakukan dalam upaya penanganan kasus pandemi COVID-19 adalah membentuk perilaku

Y

masyarakat yang taat protokol kesehatan saat berada di ruang publik. Meskipun Pemda DIY

DI

telah mengundangkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai

RD

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, peraturan tersebut perlu
untuk dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan 3 (tiga) pandangan terkait

B.

DP

penegakan protokol kesehatan di ruang publik sebagaimana telah diuraikan di atas.
Identifikasi Masalah

ia
t

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan utama, yaitu
bertambahnya jumlah kasus positif terkonfirmasi COVID-19 di DIY memiliki hubungan positif

ar

dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan saat berada di
ruang publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk

et

mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 adalah menerapkan pendisiplinan

Se
kr

dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan memberikan sanksi kepada perorangan,
pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
yang melanggar protokol kesehatan. Sangat dimungkinkan pengaturan mengenai
penegakan protokol kesehatan di dalam ruang publik tidak hanya berlaku bagi pandemi
COVID-19 secara khusus, melainkan untuk bencana non alam secara umum.
Untuk mengungkap apa yang terjadi di lapangan dan apa yang diperlukan, kajian ini
mengajukan 3 (tiga) rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama adalah
bagaimana efektivitas penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan
sebagaimana diatur dalam Pergub DIY 77/2020? Efektivitas ini dilihat dari aspek normatif
24

Mahendradhata, Yodi, 2020, Resiliensi Sistem Kesehatan Indonesia menghadapi COVID-19 dalam Tata
Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Gadjah Mada
Universityress, Yogyakarta.
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dan empiris. Dari perspektif normatif perlu untuk menggali apakah sudah tepat substansi
pengaturan mengenai penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan diatur dalam
sebuah Peraturan Gubernur, apakah tidak memerlukan payung hukum yang lebih tinggi,
misalnya Peraturan Daerah. Seperti misalnya pengaturan mengenai sanksi, kalau Peraturan
Gubernur jenis sanksi yang boleh diberikan terbatas, yaitu sanksi administrasi, teguran,
kerja sosial, pembinaan, dan sanksi serupa lainnya. Berbeda halnya dengan Peraturan
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang materi muatannya dapat memuat ketentuan pidana
berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

Y

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau selain ketentuan tersebut sepanjang

DI

sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.25

Pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan merupakan salah satu

RD

upaya Pemda DIY untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menimbulkan efek jera
kepada masyarakat sekaligus membangun kebiasaan baru, hidup dengan protokol
kesehatan. Namun, untuk mengetahui efektivitas penerapan disiplin dan penegakan hukum

DP

protokol kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari sisi normatif pengaturan (das Sollen),
melainkan juga perlu untuk menggali realitas di lapangan (das Sein), bagaimana hukum itu

ia
t

bekerja. Hal ini yang menjadi alasan mengapa penelitian empiris sangat diperlukan, yakni
untuk mengungkap kebutuhan hukum seperti apa yang diperlukan dalam rangka

ar

pencegahan dan pengendalian COVID-19 di DIY.
Dalam rumusan masalah pertama ini terdapat beberapa hal yang mesti digali untuk

et

mendukung penilaian sejauh mana efektivitas Pergub 77/2020, yaitu siapa saja pihak-pihak

Se
kr

yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di DIY secara
umum dan pihak-pihak yang bertugas mengimplementasikan Pergub 77/2020; program atau
kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum
protokol kesehatan; dan anggaran yang digunakan baik oleh instansi vertikal yang ada di
DIY, Organisasi Perangkat Daerah DIY, dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
Setelah mengetahui efektivitas Pergub 77/2020 dari sisi normatif dan empiris, maka
dapat diketahui kekurangan atau upaya-upaya lain yang perlu dilakukan oleh Pemda DIY.
Sehingga, rumusan masalah Kedua adalah merumuskan upaya lain yang seyogyanya
dilakukan oleh Pemda DIY untuk lebih meningkatkan penerapan disiplin dan kepatuhan
25

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).
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masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di DIY.
Upaya ini dapat dituangkan dalam sebuah peraturan baru atau mengubah peraturan yang
sudah ada. Rumusan masalah yang ketiga, apakah penegakan disiplin dan kepatuhan
masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Daerah
Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat atau revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana ataukah dengan membentuk

Y

Peraturan Daerah yang baru sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor

Tujuan dan Kegunaan

1.

Tujuan

RD

C.

DI

6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan?

Tujuan penyusunan kajian ini adalah pertama, untuk mengevaluasi penerapan

DP

disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan
COVID-19 di DIY sebagaimana diatur dalam Pergub DIY 77/2020 secara komprehensif baik

ia
t

dari segi normatif dan empiris. Tujuan Kedua adalah merumuskan upaya apa lagi yang
seyogyanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk lebih meningkatkan penerapan

ar

disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan
penyebaran COVID-19 di DIY. Tujuan ketiga adalah menyusun landasan ilmiah,

et

memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi revisi terhadap Peraturan Daerah

Se
kr

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat atau revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana ataukah dengan membentuk
Peraturan Daerah yang baru sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
2.

Kegunaan
Kajian evaluasi digunakan sebagai dasar dan pijakan dalam menyusun rekomendasi

terhadap peningkatan efektivitas penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi
masyarakat di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah dan mengendalikan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di DIY serta rekomendasi terhadap kemungkinan revisi Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
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Masyarakat atau revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana ataukah dengan membentuk
Peraturan Daerah yang baru sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka untuk mencegah dan
mengendalikan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
D.

Metode Penelitian
Penyusunan Kajian evaluasi ini menggunakan kerangka penelitian hukum untuk

Y

menjawab permasalahan hukum yang relevan. Penelitian hukum adalah penelitian yang

DI

mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya
dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. 26

RD

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode ini
diperlukan guna menggali dan memahami penerapan dan penegakan hukum protokol
kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah dan

DP

mengendalikan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di DIY secara normatif dan empiris.
Metode penelitian hukum empiris diawali dengan studi doktrinal untuk mengumpulkan

ia
t

data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dengan menggunakan
penelitian kepustakaan. 27 Studi doktrinal dilakukan dengan cara penelitian terhadap

ar

sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap
sistematika hukum dilakukan untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok dalam

et

hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan

Se
kr

perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.28 Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau
serasi satu sama lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.29
Data sekunder yang diperlukan dalam studi doktrinal terdiri atas bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum atau ketentuan yang
mengikat 30 dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan
26
27
28
29
30

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahin, 2016, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Kencana,
Depok, hlm. 16.
SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.
Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.
Ibid.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
hlm. 29.
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dengan objek penelitian, yaitu:
1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Y

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
4.

DI

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

RD

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

DP

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5.

ia
t

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran

ar

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah

et

6.

Se
kr

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan

DI

11.

Y

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209;
Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
12.

RD

Nomor 34);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

DP

13.

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah

ia
t

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
14.

ar

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan

Se
kr

15.

et

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (C0VID-19);
Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 712);

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1837);

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Protokol
Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang

DI

21.

Y

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010

RD

22.

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

DP

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010
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tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 16);
23.

ar

Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang

et

Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah
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Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3); dan

24.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77).
Terhadap bahan hukum primer di atas, terutama Peraturan Daerah-Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipakai sebagai landasan untuk melakukan upaya
pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai
landasan untuk menyusun Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

14
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landasan untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan warga masyarakat untuk mematuhi
protokol kesehatan, dilakukan analisis untuk menjawab isu hukum yang dikemukakan.
Menurut Peter Mahmud M, suatu penelitian yang akan mengkaji isu hukum termasuk dalam
jenis penelitian hukum dogmatik. Untuk dapat menjawab isu yang dikemukakan, maka
analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum (terutama bahan hukum primer)
adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran. 31 Adapun jenis interpretasi yang
akan digunakan adalah interpretasi teleologis, interpretasi sistematik, dan interpretasi
ekstensif.

Y

Interpretasi teleologis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai makna

DI

suatu ketentuan, dalam hal ini adalahPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah Provinsi

RD

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana,
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dikaitkan
dengan tujuan kemasyarakatan disusunnya peraturan perundang-undangan tersebut.

DP

Interpretasi sistematik dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai isi suatu
peraturan perundangan-undangan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan

ia
t

lainnya. Sedangkan interpretasi ekstensif dilakukan untuk memperoleh pengertian dari
suatu ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang melebihi

ar

pengertian gramatikalnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Disamping menggunakan bahan hukum primer, analisis untuk mencari jawaban dari

et

isu hukum yang dikemukakan juga dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan
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hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan-bahan hukum primer, 32 atau teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip
dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai
kualifikasi tinggi,33 atau bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.34Bahan hukum
tersebut meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian mengenai penerapan disiplin dan
penegakan hukum protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalianCorona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di DIY. Sementara Bahan Hukum Tersier, mencakup bahan-

31
32
33
34

Peter Mahmud Marzuki, 2005, PenelitianHukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 70.
Ibid.
Ibid, hlm. 142.
Ronny HanitijoSoemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.
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bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder,35
seperti misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia. Selain, bahan
hukum, kajian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait
kajian ini, yaitu, data rekapitulasi pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dari Satuan Polisi
Pamong Praja DIY dan data telesurvei terkait perilaku masyarakat selama masa pandemi
oleh Dinas Kesehatan DIY.
Setelah studi doktrinal dilakukan dan data sekunder sudah dikumpulkan, tahapan
selanjutnya adalah penelitian empiris atau dikenal dengan nama lain yaitu studi lapangan.

Y

Studi lapangan diperlukan untuk menggali dan mengumpulkan data primer.Data primer

DI

diperoleh melalui wawancara dan focusgroupdiscussion (diskusi kelompok terarah) yang
dilakukan baik secara luring (tatap muka langsung) maupun daring (melalui telepon, email,
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aplikasi onlinemeeting), serta survei.Responden yangdapat diwawancara adalah:
1)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY sebagai pihak yang bertugas dan
berwenang melaksanakan dan menerapkan sanksi pelanggaran protokol kesehatan
sebagaimana amanat Pergub DIY 77/2020;
Dinas Kesehatan Provinsi DIY sebagai pihak yang menjalankan penanganan dan
pencegahan COVID-19 di bidang kesehatan serta pihak yang mengolah data pasien;
Dinas Pariwisata DIY, sebagai instansi yang mengemban menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata DIY.

DP

2)

ia
t

3)

ar

Focus Group Discussion dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 secara luring.
Peserta FGD yang diundang sebanyak 24 (dua puluh empat), namun yang hadir dalam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
Dinas Koperasi dan UMKM DIY;
Kepolisian Daerah DIY;
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
Staf Kapanewon Sewon, Bantul;
Staf Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
Staf Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA) UGM, pihak yang
menyelenggarakan “Sirep Pageblug” yaitu aksi solidaritas gotong royong menghadapi
dan mengelola krisis pandemi secara kultural; dan
KAGAMA Care.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

et

kegiatan FGD adalah:

12)

35

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2007, Op.cit., hlm. 33.
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Survei dilakukan dengan menggunakan media googleform dengan durasi waktu
dimulai pada tanggal 17-26 November 2020. Survei ini terbagi dalam enam kategori
pertanyaan : 1) Data demografi, 2) Informasi mengenai COVID-19, 3) Kegiatan masyarakat
selama masa pandemi, 4) Perilaku kesehatan masyarakat, 5) Protokol kesehatan di wilayah
DIY dan 6) kasus COVID-19 di wilayah DIY. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah
pertanyaan tertutup (kuesioner terlampir pada lampiran). Responden kuesioner ditentukan
dengan purpossive sampling yakni, masyarakat umum dengan kriteria: (1) Masyarakat yang
ber-KTP DIY dan tinggal menetap di DIY; dan (2) Masyarakat yang tidak ber-KTP DIY atau

Y

warga negara asing yang telah tinggal di DIY minimal 6 (enam) bulan. Survei berhasil diisi

DI

oleh 111 orang.

Data primer ini sangat esensial dan krusial mengingat kajian ini merupakan kajian

RD

evaluasi terhadap penerapan dan penegakan hukum. Sehingga diperlukan data empiris
untuk mengungkap dan memberikan potret sosial-budaya di masyarakat. Secara
keseluruhan, data yang diperlukan dalam kajian evaluasi ini tidak hanya terkait pada aspek

DP

hukum saja, melainkan juga aspek kesehatan masyarakat dan aspek geografi. Data pada
aspek kesehatan masyarakat diperlukan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana

ia
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menciptakan kebiasaan baru di masyarakat khususnya terkait kebiasaan masyarakat
menerapkan protokol kesehatan saat berada di ruang publik untuk mencegah dan

ar

mengendalikan penyebaran COVID-19.

Ilmu geografi sangat penting untuk memahami data persebaran COVID-19 di DIY baik

et

dari jumlah dan persebaran wilayah. Konsep Regional dalam geografi mempelajari gejala
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geografi dalam interelasi dan interaksi keruangannya, berdasarkan kerangka
penyebarannya, kejadiannya, dan perkembangannya di permukaan bumi. 36 Adapun
pendekatan kewilayahan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam kajian penanganan
pandemi, serta kajian kesehatan secara geografis diharapkan dapat menjelaskan tentang
where (dimana), why (mengapa), dan what are theimplication (apa implikasinya) mengenai
suatu masalah kesehatan di suatu wilayah.37 Pendekatan dapat dilakukan melalui beberapa
bentuk kegiatan diantaranya pemetaan zonasi terdampak secara sederhana dilakukan
melalui: Identifikasi dan karakterisasi penyebaran virus dari data, Evaluasi kesesuaian

36
37

Siti Fadjarajani, 2020, Peranan Geografi dalam Analisis Sebaran COVID-19, Prosiding Seminar Nasional
Hardiknas, IdeasPublishing, Gorontalo, hlm. 73.
Nurwinda L. Hanum, et al., “Pemetaan Data Penyakit Menular di Kota Semarang (Studi Kasus: Penyakit
DBD, Diare, Pneumonia,dan TB Paru+)”, JurnalBumiIndoensia, Vol. 2, No.2, 2013, hlm. 163-164.
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tingkatan penyebaran virus, Identifikasi potensi pergerakan atau penyebaran virus saat ini
melalui informasi yang telah dihimpun oleh gugus tugas atau instansi pelaksana
penanganan COVID-19.
Kegiatan pemetaan zonasi penyebaran virus yang dimiliki dapat dioptimalkan melalui
penelaahan data sekunder, verifikasi lapangan, dan penyajian peta. Selain peta,
pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS) memungkinkan proses analisis dan
penyusunan zonasi sampai penyajiannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan akurat,
menyediakan informasi tentang penyebaran virus secara updatedimana SIG dapat

Y

dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan

DI

penanganan penyebaran virus bagi kesehatan di masyarakat seperti keberadaan rumah
sakit dan puskesmas. SIG juga dapat menyediakan data potensi tiap daerah serta

RD

karakteristik demografis masyarakatnya, sehingga dapat dievaluasi kesesuaian antara
jumlah masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan yang ada. Selain itu, dapat
menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan

DP

yang menggambarkan dampak akibat penyebaran virus untuk mendukung evaluasi
penanganan pandemi. Secara spesifik, dalam kajian ini pendekatan geografi akan
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digunakan dalam menganalisis data sebaran COVID- 19 dan fluktuasi dari korban ditinjau
secara spasial.

ar

Dalam penelitian hukum ini, data yang terkait dengan penelitian ini akan dianalisis
secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya
pada

tiga

et

dikembalikan

aspek,

yaitu

mengklasifikasi,

membandingkan,

dan
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menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode
kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi
untuk memahami kebenaran tersebut. Terhadap data-data yang telah terkumpul dari
penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara
kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.
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BAB II
KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS
A.

Kajian Teoritis

1.

Teori Interpretasi Hukum
Penegakan hukum dan interpretasi adalah dua kegiatan yang saling berkaitan.

Penegakan hukum seringkali harus dilakukan dengan menginterpretasikan aturan hukum
yang tidak atau kurang jelas supaya terhadap penerapan aturan hukum tersebut terhadap

Y

peristiwa konkretnya dapat dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan,

DI

kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. Menurut SudiknoMertokusumo, interpretasi
merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk melakukan penemuan hukum,38
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sementara penemuan hukum itu sering kali harus dilakukan manakala aturan hukumnya
dianggap tidak atau kurang jelas sehingga dapat menimbulkan keraguan dan kerancuan
dalam penerapannya.

DP

Berkaitan dengan penemuan hukum tersebut SudiknoMertokusumo mengatakan,
bahwa pada dasarnya setiap dapat melakukan penemuan hukum manakala ia berelasi
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dengan orang lain dan dalam relasi tersebut ia berkepentingan untuk mengetahui hak dan
kewajiban yang disandangkan hukum kepadanya.39 Meskipun demikian, penemuan hukum

ar

terutama dilakukan oleh hakim ketika mengadili suatu perkara. Penemuan hukum oleh
hakim, sebagai salah satu penegak hukum, dilakukan ketika aturan hukumnya mengenai

et

suatu perkara yang dihadapkan kepadanya untuk diadili itu tidak atau kurang jelas. Di
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samping oleh hakim, penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh ilmuwan hukum.
Penemuan hukum oleh hakim hasilnya adalah hukum, sedangkan penemuan hukum oleh
ilmuwan hukum hasilnya adalah doktrin.
Adapun jenis-jenis interpretasi, sebagai salah satu cara untuk melakukan penemuan

hukum, adalah: interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis,
interpretasi teleologis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi komparatif,
dan interpretasi futuristik.Interpretasi yang manakah yang sebaiknya digunakan untuk
mencari tahu atau untuk memahami suatu peraturan perundang-undangan ketika diterapkan
tidaklah ada pedomannya. Dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberi prioritas
38
39

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 210.
(bandingkandenganSatjiptoRahardjo, 2014, IlmuHukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93-94)
Ibid, hlm. 2010-211.
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kepada salah satu metode interpretasi dalam melakukan penemuan hukum. Dalam
praktiknya, metode-metode interpretasi tersebut sering kali dipergunakan secara bersamasama, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam setiap interpretasi terdapat unsur gramatikal,
historis, sistematis, dan teleologis.
2.

Teori mengenai Penegakan Hukum
Kajian ini juga menggunakan teori penegakan hukum guna menjadi pisau analisis

efektivitas implementasi Pergub DIY 77/2020 dalam penerapan dis dan penegakan hukum

Y

protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease

DI

2019. Menurut Muladi, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan normanorma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.40 Dalam

RD

hal ini, aparat penegak hukum hendaknya benar-benar memahami jiwa hukum (legal spirit)
yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai
dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making

DP

process). Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya
untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
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perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.41

ar

Berdasarkan pengertian penegakan hukum oleh Jimly Asshiddiqie, terdapat dua
perspektif yaitu melihat penegakan hukum dari perspektif subjek dan objek. Pertama,

et

ditinjau dari sudut subjek, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan
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dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas
atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum
dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

40
41

Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69.
Jimly
Asshiddiqie,
“Penegakan
Hukum”,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 12 Oktober 2020.

20

20

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya
paksa.
Kedua, penegakan hukum ditinjau dari perspektif objek, yaitu hukum itu sendiri.
Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung
di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan
yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘lawenforcement’ ke
dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas

Y

dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan

DI

antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang
dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan
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dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of jus tlaw’ atau dalam istilah ‘the
rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by
law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi
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bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the
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rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya
pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.

ar

Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh
orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

et

Menurut Lawrence MeirFriedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum
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bergantung pada 3 (tiga) hal, yaitu: (1) substansi hukum; (2) struktur hukum/pranata hukum;
dan (3) budaya hukum.42 Ketiga hal ini oleh friedman disebut sebagai tiga sub sistem dalam
sistem hukum (legal system). Substansi hukum (legal substance) merupakan produk yang
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang
mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang
hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law in books).
Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa
Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut
Common Law System atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan

42

Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An
Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm. 6-8.
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yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.
Sistem ini memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya
asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan
pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang menga turnya”. Sehingga bisa atau
tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah
mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
Struktur hukum/pranata hukum (legal structure) menyangkut kelembagaan (institusi)
pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum).
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Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam

DI

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et
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pereatmundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat
berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan
independen. Struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum.43

DP

Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan
ketidakpatuhan (disobedience) terhadap hukum. Dengan demikian, struktur hukum yang
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menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan
penegak hukum.
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hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparatur
Budaya hukum (legal culture) meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
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masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang
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berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang
bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Setiap masyarakat,
negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai
budaya yang hidup di masyarakat baik itu adat, kepercayaan, dogma agama, dan
kebiasaan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin
tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat
mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya untuk
hukum. Meskipun demikian kepatuhan terhadap hukum bukan persoalan yang sederhana.
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Luthfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol.4., No.2.,
Desember 2017, hlm. 150.
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Menurut Kutchinsky, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, kepatuhan terhadap
hukum berhubungan dengan substansi hukumnya itu sendiri, juga berhubungan dengan
pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.44
Persoalan substansi hukum yang dianggap berkorelasi dengan kepatuhan terhadap
hukum adalah persoalan ancaman sanksinya. Ancaman sanksi yang tinggi atau berat
diasumsikan akan lebih dipatuhi dibanding aturan hukum yang mengancamkan sanksi yang
ringan. Terkait dengan ancaman sanksi tersebut William Chambliss, seperti yang dikutip
oleh Satjipto Rahardjo mengingatkan, bahwa kita perlu berhati-hati dalam membuat
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kessimpulan secara umum, karena efek menjerakan dari ancaman sanksi diterima secara

DI

berbeda-beda oleh golongan-golongan dalam masyarakat kepada siapa ancaman tersebut
ditujukan.45
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Pengetahuan hukum juga memiliki korelasi dengan keepatuhan terhadap hukum.
Pengetahuan hukum yang semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan trhadaphukumnyapun
juga semakin tinggi. Meskipun demikian, hubungan antara pengetahuan hukum dengan
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kepatuhan hukum tidak dapat dipastikan sebagai hubungan kausalitas. Dalam hal
pengetahuan hukum ini perlu dipertimbangankan cara bagaimana agar masyarakat segera
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mengetahui bahwa suatu aturan hukum hukum telah dibuat dan diberlakukan. Aturan hukum
tidak secara langsung berpengaruh terhadap perilaku patuh hukum, kecuali jika aturan
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hukum tersebut disampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat
mengetahui isinya. Dengan demikian, komunikasi hukum atau sosialisasi aturan hukum
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dapaatmeenjadifactor yang menjembatani antara aturan hukum dan perilaku patuh hukum.
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Penerapan aturan hukum untuk mendisiplinkan dan menertibkan warga masyarakat
guna mematuhi protokol kesehatan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk
menangani pandemi COVID-19. Kegiatan penerapan aturan hukum tersebut tidak terlepas
dari fungsi hukum di tengah masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol sosial yang dilakukan
oleh pemerintah dan sebagai sarana untuk mengubah (perilaku) masyarakat.
Dalam konteks penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial
tersebut Ronny Hanitijo mengatakan, bahwa hukum dan sarana kontrol sosial lainnya
mempunyai hubungan terbalik jika variabel-variabel lainnya itu konstan. 46 Perlu juga
44
45
46

Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Surakarta:
Muhammadiyah UniversityPress, hlm 190.
Ibid, hlm. 192.
Ronny HanitijoSoemitro, 1985, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, CV Remadja
karya, Bandung, hlm. 98.
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dipahami bahwa aturan hukum bukan merupakan satu-satunya sarana kontrol sosial yang
dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam penggunaan aturan hukum
untuk melakukan kontrol sosial perlu juga diingat atau dipertimbangkan batas-batas
kemampuan dari aturan hukum itu sendiri, jika terdapat sarana kontrol sosial lain yang lebih
ampuh disamping sarana aturan hukum, maka penerapan aturan hukum akan menjadi
usaha yang tidak ada artinya atau sia-sia atau bahkan dapat menimbulkan reaksi negative
dari masyarakat.47 Dengan demikian, dalam pengunaan aturan hukum untuk melakukan
kontrol sosial harus diperhatikan sapai sejauhmanakah aturan hukum itu telah melembaga

Y

di masyarakat.
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Dalam konteks aturan hukum dipakai sebagai sarana untuk melakukan perubahan
(perilaku) masyarakat perlu diperhatikan adanya prinsip, bahwa suatu perubahan sosial
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yang dikehendaki selalu berada di bawah pengendalian atau pengawasan pelopor
perubahan tersebut, yang dalam hal ini adalah pemerintah yang direpresentasikan melalui
aparaturnya. Pemakaian aturan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat
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mengasumsikan adanya pengaruh hukum terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini
maka perlu diperhatikan adanya pengaruh yang langsung dan pengaruh tidak langsung,
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meskipun dalam berbagai hal pengaruh langsung mapun tidak langsusng tersebut bersifat

3.

ar

saling mengisi.

Teori mengenai Perubahan Perilaku

et

a. Perspektif Ekologis
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Teori mengenai perubahan perilaku masyarakat dalam dilihat dari perspektif ekologis.
Beberapa kajian yang telah ditemukan , menunjukkan bahwa perilaku merupakan kunci
dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini memaksa seluruh masyarakat untuk
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Semakin banyak masyarakat yang
menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan sering
mencuci tangan dengan sabun, semakin maka pandemi ini akan segera berakhir. 48
Masyarakat juga harus menerapkan semua perilaku tersebut sebagai adaptasi kehidupan
baru dengan menambah kegiatan olahraga, istirahat cukup serta makan makanan bergizi

47
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Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131.
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Ketahui: Adaptasi Kebiasaan Baru”,
https://COVID19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahui-tentang-COVID-19/adaptasi-kebiasaanbaru, diakses 17 Oktober 2020.

24

24

seimbang. Masyarakat juga mulai dituntut untuk

berkegiatan secara daring (dalam

jaringan/online) dan belanja menggunakan uang elektronik.49
Secara teoritis, perubahan perilaku mencakup tiga tataran yakni: (1) Individual
(intrapersonal level); (2)Interpersonal level; dan (3) Community level.50Mengubah perilaku
secara cepat dan dalam skala luas tentu sangat sulit dilakukan. Tantangan lain adalah
perilaku tersebut diharapkan bersifat permanen dan diadopsi menjadi sebuah perilaku baru
yang akan berdampak pada tatanan baru.
COVID-19 adalah isu kesehatan, oleh karena itu pendekatan dengan pintu masuk
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melalui promosi kesehatan adalah paling tepat. Namun, tidak boleh dilupakan adalah
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dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 bersifat multiaspek. Perspektif ekologis
dengan sebuah pendekatan secara interaktif-multilvel diharapkan akan mampu mengurai
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akar permasalahan dan memberi solusi terbaik. Perspektif ekologis tidak hanya
menekankan pada perilaku individu, melainkan juga mengupayakan mengubah perilaku
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komunitas, dan lingkungannya baik fisik maupun sosial.51

Gambar 1. Pendekatan MultilevelEpidemiologis

49
50
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Theresia Irawati “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, https://promkes.kemkes.go.id/menuju-adaptasikebiasaan-baru, diakses 17 Oktober 2020.
National Cancer Institute, 2005, TheoryatGlance. A Guide for Health Promotion Pactice, US Department
ofHealthand Human Services National InstituteforHealth.
Ibid.
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Gambar 1. Pendekatan MultilevelEpidemiologis yang menunjukkan bahwa adanya
hubungan dan saling ketergantungan faktor-faktor yang ada dalam semua tingkatan dengan
menekankan relasi terhadap lingkungan fisik maupun sosial budaya. Ada dua konsep
utama dalam perspektif ini yang bisa membantu mengidentifikasi upaya untuk mengatasi
masalah kesehatan. Pertama, perilaku yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi pada
semua tingkatan. Kedua, perilaku individu yang membentuk dan dibentuk oleh lingkungan
sosial (timbal balik). Untuk lebih jelasnya, masing-masing unsur ditampilkan dalam Tabel 1
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berikut:
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Tabel 1. Perspektif Ekologis
Konsep
Intrapersonal level

3.

Community level
Institutionalfactors

Peraturan, regulasi, kebijakan, struktur informal yang menghambat
atau mendukung perilaku yang dipromosikan

Communityfactors

Jejaring sosial , norma-norma, nilai atau standar yang ada dalam
individu, kelompok atau organisasi
Regional, propinsi, pusat, hukum yang mengatur atau mendukung
perilaku kesehatan sebagai upaya pencegahan penyakit, deteksi dini,
kontrol dana manajemen

Publicpolicy

Y

Interpersonal Level

DI

2.

Definisi
Karakter individu yang mempengaruhi perilaku, seprti pengetahuan,
sikap, keyakinan dan kepribadian
Proses interaksi dengan kelompok utama seperti keluarga, teman dan
kelompok sebaya yang membentuk identitas sosial, memberi
dukungan maupun role model

RD

No.
1.

Sumber: National Cancer Institute, 2005.
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b. Perubahan Perilaku dalam Tataran Individu

Ada beberapa teori yang bisa digunakan sebagai strategi untuk mulai menanamkan
perilaku

StagesofChanges

tataran individu, antara lain HealthBelief Model (HBM),

ia
t

perubahan

(Transtheorical),

TheoryofPlannedBehaviour

(TPB),

dan

ar

PrecautionAdoptionProcess Model (PAPM) (National Cancer Institute, 2005).HBM
merupakan teori yang mengandung konsep yang bisa diterapkan dalam upaya menghadapi
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pandemi COVID-19 dalam tataran perubahan perilaku individu seperti yang diuraikan dalam
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Tabel 2 berikut:

No.

Tabel 2. Konsep HealthBelief Model

Variabel

Definisi

1.

Perceivedsusceptibility Persepsiatas kerentanan
terhadap COVID-19

2.

Perceivedseverity

3.

Perceivedbenefit

Persepsi atas keseriusan
COVID-19 bila tidak
menerapkan protokol
kesehatan dan
mengadospikebiasan baru
Persepsi atas manfaat bila
menerapkan protokol
kesehatan dan mengadopsi
kebiasaan baru

Strategi Perubahan
Memberikan gambaranbahwa
setiap orang berpotensi dan berrisiko untuk terinveksiCOVID-19
➢ Memberikan risiko terburuk yang
dihadapi dan
merekomendasikan perilaku
yang diharapkan
➢

➢ Menjelaskan bagaimana,
mengapa , di mana dan kapan
harus menerapkan protokol
kesehatan dan adopsi kebiasaan
baru
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No.

Variabel

4.

Perceivedbarrier

5.

Cuestoaction

6.

Selfefficacy

Definisi

Strategi Perubahan

Persepsi atas kendala dalam
menerapkan protokol
kesehatan dan mengadopsi
kebiasan baru
Faktor pendukung penerapan
protokol kesehatan dan
mengadopsi kebiasan baru

Memberikan tips untuk
menerapkan protokol kesehatan
dan adopsi kebiasaan baru yang
paling sederhana namun efektif
➢ Menumbuhkan kesadaran
melalui promosi kesehatan
dengan penyebaran informasi
yang terpercayal atau
memberikan penyuluhan
➢ Menumbuhkan keyakinan bahwa
sudah saatnya menerapkan
dengan ketat protokol kesehatan
dan mengadopsi kebiasaan baru
➢

Keyakinan dalam menerapkan
protokol kesehatan dan
mengadopsi kebiasan baru

c. Perubahan Perilaku dalam Tataran Interpersonal
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Sumber: National Cancer Institute, 2005.

DP

RD

Pada tataran interpersonal level, diasumsikan bahwa setiap perilaku individu telah memenuhi
persyaratan perubahan perilaku yang diinginkan, (dalam hal ini menerapkan protokol kesehatan dan
adosi kebiasaan baru). SocialCognitiveTheory(SCT) sebagai alternatif pendekatan perubahan
perilaku di tataran komunitas atau masyarakat mengandung konsep sebagai berikut:
Tabel 3. SocialCognitiveTheory (SCT)

4.

5.
6
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Konsep
Definisi
Reciprocaldeterminism Interaksi faktor individu dengan
lingkungan yang saling
mempengaruhi
Behavioralcapability
Individu harus mempunyai
pengetahuan dan keterampilan
untuk membentuk perilaku
Expectations
Mengantisipasi perubahan
perilaku yang akan terjadi
Selfefficacy
Keyakinan untuk mengatasi
hambatan
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No.
1.

Observationallearning
(modeling)

Proses belajar perilaku yang
diharapkan melalui contoh
pihak lain
Reinforcements
Respon terhadap keberhasilan
(penguat)
atau kegagalan perilaku
seseorang sehingga
Sumber: National Cancer Institute, 2005.

Strategi Perubahan
➢ Mempertimbangkan beberapa
strategi untuk memfasilitasi terjadinya
perubahan perilaku
➢ Memberikan penyuluhan atau
pelatihan keterampilan
➢ Memberikan contoh model perilaku
yang diharapkan
➢ Mendorong perubahan perilaku
secara bertahap dan meyakinkan
akan berhasil dan membawa
perubahan
➢ Mengahadirkanrolemodels yang
menjadi target perubahan perilaku
➢ Memberi rewardbagi yang berhasil
menunjukkan perilaku yang
diharapkan

d. Perubahan Perilaku dalam Tataran Masyarakat
Model perubahan perilaku pada tataran masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi
apakah sistem sosial sudah berfungsi dengan cara menggerakkan anggota masyarakat dan
organisasi untuk mewujudkan perilaku yang diharapkan. Model ini menggunakan strategi
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yang diterapkan untuk lembaga atau institusi seperti institusi kesehatan, sekolah, tempat
kerja, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Tujuannya untuk mewujudkan perspektif,
ekologis model di tingkat masyarakat , kelompok, dan kelembagaan.
Masyarakat sering dipahami sebatas geografis, padahal bisa didefinisikan dengan
kriteria lain juga. Misalnya, ada kesamaan kepentingan (misalnya, komunitas seniman) atau
identitas kolektif (misalnya, komunitas asal daerah). Ketika kita merencanakan intervensi
pada masyarakat , hal penting yang perlu diingat adalah keunikan masyarakat tersebut.
Khususnya isu kesehatan terkait etnik, suku atau budaya dalam masyarakat tertentu. 52
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Strategi perubahan perilaku dalam tataran masyarakat dengan pendekatan Teori Difusi

DI

Inovasi merupakan pilihan yang tepat karena kondisi pandemi COVID-19 identik dengan
kondisi baru dan perlu banyak terobosan yang harus dilakukan. Difusi adalah sebuah proses

RD

diseminasi inovasi pada kelompok sosial masyarakat melalui saluran komunikasi tertentu .
Sedangkan inovasi merupakan ide atau praktik baru yang diadopsi oleh individu atau
masyarakat.53
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Tabel 4. DiffusionofInnovationTheory
Konsep

Definisi

1.

Innovation

2.

Communicationchannels

3.

Socialsystems

4.

Time

Ide atau praktik yang diwujudkan oleh individu,
organisasi atau masyarakat
Proses penyebarluasan informasi antra satu orang dengan
yang lain
Sekelompok individu yang secara bersama-sama
mengadopsi inovasi
Waktu yang dibutuhkan untuk mengadopsi sebuah inovasi.
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Sumber: National Cancer Institute, 2005.

Pandemi COVID-19 adalah suatu kondisi yang unpredictable, sehingga muncul

berbagai respons untuk menghadapinya. Lockdown, semi lockdown, pembatasan sosial
berskala besar (PSBB), herdimmunitydan vaksin adalah beberapa alternatif yang muncul
untuk menyikapi pandemi COVID-19. Berdasarkan beberapa pertimbangan akhirnya
PSBB-lah yang dipilih. Penghujung tahun 2020 sudah di depan mata, adaptasi kebiasaan

52
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Ibid.
Rogers,
E.M.,
Singhal,
A.,
Qurlan,
M.M.,
2009,
An
IntegratedApproachtoCommunicateTheoryandResearch, SecondEdition, Routledge, New York, hlm. 418434.

29

29

baru adalah ‘inovasi’ yang mau tidak mau menjadi pilihan selama solusi tercepat dan terbaik
belum ditemukan.
e. RiskCommunication(Komunikasi Risiko)
Indonesia adalah negara ‘supermarket bencana’. Oleh karena itu membutuhkan
sebuah sistem yang efektif dan efisien untuk mengantisipasi setiap bencana yang muncul.
Komunikasi risiko seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang esensial sehingga ketika
terjadi

keadaan darurat atau emergensi, korban dan kerusakan bisa diminimalisir.
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Komunikasi risiko adalah proses komunikasi yang diperlukan untuk kesiapsiagaan,

DI

merespons saat terjadi bencana, dan saat pemulihan sehingga mendorong masyarakat
untuk mengambil keputusan yang tepat. Komunikasi risiko digunakan terutama untuk
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penyebaran informasi kepada masyarakat tentang risiko dan peristiwa terkait kesehatan,
seperti wabah penyakit dan instruksi tentang perilaku untuk mengurangi risiko tersebut.54
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Komunikasi risiko telah berkembang secara cepat didukung dengan perkembangan ilmu
sosial dan teknologi komunikasi yang telah berevolusi pada abad ke-21. Tiga isu utama
terkait komunikasi risiko:
Kredibilitas

ahli dan pihak berwenang yang sering kali menimbulkan
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1.

ketidakpercayaan masyarakat

Pergeseran proses pencarian sumber informasi secara online dan media sosial

3.

Cara kerja media yang menerapkan ‘jurnalisme 24 jam’ dan pengurangan sumber

ar

2.

et

daya yang berdampak

"mengalahkan pendapat para ahli" dan munculnya
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peningkatan jurnalisme warga dan media sosial yang lebih mengedapankan opini
daripada sumber terpercaya
Kasus pandemi COVID-19 merupakan ‘ujian’ bagi bangsa Indonesia dalam

membangun sistem komunikasi risiko. Beberapa fakta menunjukkan informasi yang
simpang siur dan membingungkan. Hal ini juga diperburuk dengan budaya literasi
masyarakat yang masih rendah. Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah dalam
peringkat literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Data UNESCO, minat baca
masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang

54

World
HealthOrganization,
“An
IntroductiontoRiskCommunication”,
https://www.who.int/riskcommunication/introduction-to-risk-communication.pdf?ua=1, diakses 18 Oktober 2020.
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Indonesia, cuma satu orang yang rajin membaca.55 Oleh karena itu, pandemi COVID-19
seharusnya bukan hanya membenahi elemen terkait upaya penanganan COVID-19 secara
langsung, melainkan juga menjadi titik balik perubahan perilaku dalam meningkatkan
budaya literasi dan mencari sumber informasi yang kredibel.
B.

Kajian terhadap Asas/Prinsip

1.

Asas Kemanfaatan

Ajaran Cita Hukum (IdeedesRecht) Gustav Radbruch menyebutkan bahwa ada tiga unsur
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dalam cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum
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(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit).56 Menurut
Radbruch, dalam penegakan hukum ketiga asas tersebut harus terpenuhi secara
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proporsional. 57 Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu
memberikan memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum tahu tidak.58 Masyarakat
akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat
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merasakan manfaatnya. Dalam hal ini penerapan penegakan hukum protokol kesehatan
pencegahan COVID-19 bagi masyarakat di tempat umum hendaknya mampu memberikan
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dampak positif, yakni menekan angka penyebaran dan risiko COVID-19 di DIY, serta dalam

2.
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jangka panjang menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat untuk menerapkan hidup sehat.
Asas Keadilan
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Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 59
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Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang
benar. 60 Menurut LordDenning, keadilan bukanlah sesuatu yang bisadilihat, keadilan itu
abadi dan tidak temporal.61 Asas keadilan sangat diperlukan dalam penegakan hukum untuk
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Evita Devega, “Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca tapi Cerewet di Medsos”,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapicerewet-di-medsos/0/sorotan_media, diakses 18 Oktober 2020.
Fence M., Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Mimbar Hukum, Vol.19, No.3 Oktober
2007, hlm. 388.
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Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 222.
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“Adil”,
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php, diakses 17 Oktober 2020.
Ibid.
LordDenning sebagaimana dikutip oleh Muntasir Syukri, “Keadilan dalam Sorotan”,
https://muntasirsyukri.wordpress.com/2012/02/23/keadilan-dalam-sorotan/, diakses 17 Oktober 2020.
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penanggulangan bencana yang dalam hal ini adalah pencegahan dan pengendalian COVID19. Asas keadilan dimaksudkan agar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan dan ditegakkan secara
proporsional kepada setiap penduduk di DIY tanpa kecuali. Dalam hal ini, penegak hukum
tidak diskriminatif, yakni tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin,
suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
3.

Asas Kebersamaan

Y

Untuk menekan penyebaran dan mengurangi risiko COVID-19, yang berperan tidak
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hanya Pemerintah Pusat dan Daerah, melainkan juga partisipasi dari masyarakat. Menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud
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dengan asas kebersamaan adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas
dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong
royong. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19, masyarakat tidak hanya

DP

diposisikan sebagai objek yang diatur dan harus menaati aturan, melainkan juga berperan
aktif dalam menanggulangi bencana non-alam COVID-19 ini.
Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang
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C.

Dihadapi Masyarakat

Data Penyebaran COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Pneumonia CoronavirusDisease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan
paru yang disebabkan oleh SevereAcuteRespiratorySyndromeCoronavirus 2 (SARS-CoV-
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2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri
tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau
sepsis). Cara penularan COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas
penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman
penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati
sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di
sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga
tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu,
orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah
penyebaran droplet.
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Pandemi COVID-19 adalahperistiwa menyebarnya penyakit COVID-19 di seluruh
dunia. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan,Provinsi Hubei, Tiongkok
pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020,lebih dari 2.000.000 kasus COVID19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara danwilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755
orang meninggal dunia dan lebih dari781,109 orang sembuh. Di Indonesia, Kasus positif
COVID-19 pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020,ketika dua orang terkonfirmasi tertular
dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April,pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi

Y

dengan Jakarta, Jawa Timur, dan SulawesiSelatan sebagai provinsi paling terpapar. Sampai

DI

tanggal 18 Oktober 2020, Indonesia telahmelaporkan 361.867 kasus positif. 62 Peningkatan
jumlah tersebut telah membawa Indonesia pada peringkat pertama di Asia, menyalip Filipina

RD

yang sebelumnya berada di peringkat pertama.63 Indonesia pun tercatat berada di urutan
ke-18 sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak secara global.64
DIY mencatat kasus pertama COVID-19 tanggal 15 Maret 2020. Jumlahkasus positif

DP

terusmeningkat di setiap hari dan hingga tanggal 22 November 2020, total Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau total pasien yang tersuspek
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sebanyak 15.234 orang. Dari total tersebut, dilaporkan sebanyak 5.137

orangtelah

terkonfirmasi positif, sebanyak 3.857 pasien dinyatakan sembuh COVID-19, dan sebanyak

ar

123 pasien positif COVID-19 telah meninggal dunia. 65 Menurut laporan Gugus Tugas
Penanganan COVID-19 DIY, tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 di DIY sebesar
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75,08% persentase dan 2,39% persentase kasus kematian (tingkat kematian).66

62
63

64
65
66

Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Peta Sebaran COVID-19”,
https://COVID19.go.id/peta-sebaran, diakses 18 Oktober 2020.
Dani Prabowo, “Indonesia Duduki Peringkat Pertama Kasus COVID-19 di Asia Tenggara”,
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/16253961/indonesia-duduki-peringkat-pertama-kasusCOVID-19-di-asia-tenggara, diakses 18 Oktober 2020.
Ibid.
Pemerintah Daerah DIY, “Laporan Harian COVID-19”, https://corona.jogjaprov.go.id/, diakses 22
November 2020.
Ibid.
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Gambar 2. Laporan Harian COVID-19 di DIY per 22 November 2020
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.

Gambar 3. Jumlah Kasus Positif Aktif DIY per 22 November 2020
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.
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Gambar 4. Tren Kasus Konfirmasi DIY 22 Maret-22 November 2020
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.

Dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIYjuga telah melaksanakan

RD

berbagai upaya melalui berbagai bidang ketugasan dalam strukturorganisasinya.67 Pada 20
Maret Gubernur DIY menetapkan status tanggap darurat bencana COVID-19 di DIY dan

DP

sudah diperpanjang sebanyak lima kali yakni sampai dengan 30 September 2020. 68
Penerapan masa tanggap darurat menetapkanberbagai kebijakan yang kental dengan
berbagai kegiatan dalam rangka respons pelayanankesehatan, surveilans, pembatasan
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sosial, informasi dan edukasi.69

Pandemi COVID-19 selain memengaruhi terhadap kesehatan,terutama karena

ar

menyebabkan kematian, juga berdampak pada sisi kehidupan lainnya.Penurunan ekonomi
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nasional yang mengakibatkan penurunan nilai tukar rupiah, harusdialami Indonesia. Industri
dan perdagangan, serta pariwisata berhenti total,mengakibatkan penurunan pendapatan
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masyarakat. Hal ini sangat terasa dampaknya bagi masyarakat DIY, karena Yogyakarta
dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Sementara kegiatan Pendidikan dilakukan
secara daring, dan pariwisata beberapa waktu ditutup total. Kegiatan olahraga
tingkatnasional dan internasional yang direncanakan pun batal dilaksanakan.
67

68

69

Keputusan Gubernur DIY Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Keputusan
Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor
64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur DIY
Nomor 286/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dinas Kesehatan DIY, 2020, Respon Masyarakat terhadap COVID-19 di DIY (Kajian Periode 1), Dinkes
DIY, Yogyakarta, hlm. 5.
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Peta Zona Risiko COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 4 kabupaten dan
1 kota. Menurut laporan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY per Kamis (1/10) sampai
Kamis (15/10) wilayah yang memiliki risiko tinggi (Zona Merah) adalah Kabupaten Sleman;
risiko sedang (Zona Orange) adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Gunungkidul; dan risiko rendah (Zona Kuning) adalah Kabupaten Kulon Progo. Pemetaan
zonasi risiko dilakukan dengan mengategorisasi 4 zona risiko yang didapat atas hasil
penjumlahan dari skoring dan pembobotan setiap indikator (indikator epidemiologi,
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surveilans kesehatan, dan pelayanan kesehatan).

Gambar 5. Peta Zonasi Risiko COVID-19 DIY

Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.
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Gambar 6. Peta Zonasi Risiko COVID-19 Kabupaten Sleman
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.

Gambar 7. Peta Zonasi Risiko COVID-19 Kota Yogyakarta
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.
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Gambar 8. Peta Zonasi Risiko COVID-19 Kabupaten Bantul
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.

Gambar 9. Peta Zonasi Risiko COVID-19 Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.
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Upaya Penanganan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Pemerintah
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2.

DP

Gambar 10. Peta Zonasi Risiko COVID-19 Kabupaten Kulon Progo
Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, 2020.

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ar

Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran penularan
COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan

et

sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan
tujuan: (1) memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan menunda
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penyebaran penularan; (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien,
terutama kasus kritis; dan (3) mMeminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap
sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor
lainnya.

Seluruh provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan identifikasi kasus baru,
mengelola, dan memberikan intervensi pada kasus-kasus baru COVID-19, serta upaya
pencegahan penularan kasus baru dalam adaptasi kebiasaan baru dengan pelaksanaan
protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktivitas masyarakat. Setiap daerah juga harus
menyiapkan dan merespons berbagai skenario kesehatan masyarakat. Strategi yang
komprehensif perlu disusun dalam dokumen Rencana Operasi (Renops) Penanggulangan
COVID-19 yang melibatkan lintas sektor. Renops mencakup (1) Koordinasi, perencanaan
39
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dan monitoring; (2) komunikasi risiko dan pemberdayaan Masyarakat; (3) Surveilans, Tim
Gerak Cepat (TGC), Analisis Risiko, Penyelidikan Epidemiologi; (4) Pintu Masuk negara/
Wilayah, Perjalanan Internasional dan transportasi (5) Laboratorium; (6) Pengendalian
Infeksi; (7) Manajemen Kasus; (8) Dukungan Operasional dan Logistik; (9)
Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial dan memperhatikan kondisi transmisi di
komunitas atau kondisi kapasitas terbatas dan kondisi yang memerlukan bantuan
kemanusiaan.70
Pandemi merupakan salah satu bencana nonalam sehingga rencana respon

Y

penanggulangan COVID-19 dapat menggunakan kerangka kerja respon bencana nasional

DI

berdasarkan prinsip penanggulangan manajemen risiko pandemi. Dokumen renops perlu
direview dan diperbaharui minimal setiap 2 minggu. Konsep operasi respon

RD

penanggulangan COVID-19 berdasarkan frameworkkebencanaan nasional. Berdasarkan
panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 yaitu: (1) Wilayah
yang belum ada kasus (No Cases); (2) Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik kasus

DP

import ataupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk klaster (SporadicCases); (3)
Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum
dan

(4)

Wilayah
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(ClustersofCases);

yang

memiliki

transmisi

komunitas

(CommunityTransmission).71
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Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus dapat memetakan skenario transmisi di
wilayahnya. Suatu wilayah dapat memiliki lebih dari 1 skenario transmisi pada wilayah yang
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lebih kecil, misalnya beberapa kabupaten/kota di suatu provinsi atau beberapa kecamatan
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di suatu kabupaten/kota. Inti utama dalam skenario penanggulangan adalah sebanyak
mungkin kasus berada pada klasternya dan berhasil dilakukan penanggulangan (minimal
80%), setelah dilakukan penanggulangan terjadi penurunan jumlah kasus minimal 50% dari
puncak tertinggi selama minimal 2 minggu dan terus turun 3 minggu selanjutnya. Skenario
transmisi yang berbeda membutuhkan persiapan dan respons berbeda.
Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, Indonesia telah menerapkan
berbagai langkah kesehatan masyarakat termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Anung Sugihantono, et al., 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease(COVID19), Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hlm. 25.
71Ibid., hlm. 25.
70
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Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan
perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan internasional.
Dalam perkembangan pandemi selanjutnya, WHO sudah menerbitkan panduan
sementara yang memberikan rekomendasi berdasarkan data tentang penyesuaian aktivitas
ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Serangkaian indikator dikembangkan untuk
membantu negara melalui penyesuaian berbagai intervensi kesehatan masyarakat
berdasarkan kriteria kesehatan masyarakat. Selain indikator tersebut, faktor ekonomi,
keamanan, hak asasi manusia, keamanan pangan, dan sentimen publik juga harus

Y

dipertimbangkan. Keberhasilan pencapaian indikator dapat mengarahkan suatu wilayah

DI

untuk melakukan persiapan menuju tatanan normal baru produktif dan aman dengan
mengadopsi adaptasi kebiasaan baru. Kriteria yang perlu dievaluasi untuk menilai
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keberhasilan dikelompokkan menjadi tiga domain melalui tiga pertanyaan utama yaitu: 72
1.

Kriteria Epidemiologi - Apakah epidemi telah terkendali? (Ya atau tidak)

2.

Kriteria Sistem kesehatan - Apakah sistem kesehatan mampu mendeteksi kasus

3.

DP

COVID-19 yang mungkin kembali meningkat? (Ya atau tidak)
Kriteria Surveilans Kesehatan Masyarakat - Apakah sistem surveilans kesehatan

ia
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masyarakat mampu mendeteksi dan mengelola kasus dan kontak, dan

ar

mengidentifikasi kenaikan jumlah kasus? (Ya atau tidak)
Ambang batas yang ditentukan sebagai indikasi untuk menilai keberhasilan
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penanggulangan dapat digunakan jika tersedia informasi epidemiologi COVID-19. Dari 3
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kriteria tersebut, terdapat 24 indikator yang dapat dievaluasi untuk melakukan penyesuaian.
Penilaian ini sebaiknya dilakukan setiap minggu di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Dalam
konteks pandemi COVID-19, menemukan, menguji, dan mengisolasi kasus, pelacakan
kasus dan karantina tetap menjadi langkah utama dalam semua tahap respons. Demikian
pula langkah-langkah untuk memastikan perlindungan terhadap petugas kesehatan dan
kelompok rentan harus dipertahankan. Tergantung pada tingkat risiko, tindakan lain seperti
kegiatan di masyarakat, pembatasan pengumpulan massal, dan langkah-langkah untuk
mengurangi risiko masuknya virus harus diadaptasi.
Menurut Kementerian Kesehatan RI, prinsip dasar upaya penanggulangan COVID19 bertumpu pada penemuan kasus suspek/probable (find), yang dilanjutkan dengan upaya
72Ibid.,

hlm. 33.

41

41

untuk isolasi (isolate) dan pemeriksaan laboratorium (test). Ketika hasil test RT-PCR positif
dan pasien dinyatakan sebagai kasus konfirmasi, maka tindakan selanjutnya adalah
pemberian terapi sesuai dengan protokol. Pelacakan kontak (trace) harus segera
dilaksanakan segera setelah kasus suspek/probable ditemukan. Kontak erat akan
dikarantina selama 14 hari. Jika setelah dilakukan karantina selama 14 hari tidak muncul
gejala, maka pemantauan dapat dihentikan. Akan tetapi jika selama pemantauan, kontak
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erat muncul gejala maka harus segera diisolasi dan diperiksa swab (RT-PCR).73
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Gambar 11. Alur Manajemen Kesehatan Masyarakat
Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

73Ibid.,

hlm. 46.
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Gambar 12. Alur Pencatatan dan Pelaporan COVID-19
Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 melibatkan berbagai elemen terkait

DP

yang berkewajiban menjalankan tanggap darurat bencana pandemi dan wabah penyakit
yang merujuk pada definisi bencana yang diatur dalam undang-undang No. 24 Tahun 2007

ia
t

tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi dan wabah COVID-19 yang terjadi di wilayah
Republik Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam yang juga berdampak pada

ar

jiwa (kehidupan) dan juga mempengaruhi penghidupan masyarakat. Kebijakan penanganan
Pandemi ini juga diperkuat dengan Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah
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Penyakit Menular dan Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai pelaksana telah menetapkan
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kejadian pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan melalui SK BNPB
No.9.A Tahun 2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Indonesia, yang kemudian diperpanjang melalui SK No. 13.A Tahun
2020. Penetapan ini selanjutnya diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi yang
ada. Selanjutnya, pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Gugus
Tugas daerah masing- masing. Mekanisme penanganan pendemi dan wabah penyakit ini di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota dimungkinkan terjadi perbedaan dalam proses
penanganan dan kebijakan yang dikeluarkan, hal ini disesuaikan dengan potensi sebaran
kasus yang terjadi di wilayah bersangkutan. Penanganan sektoral di daerah perlu
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mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki dalam membuat keputusan
berdasar pada aspek-aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya 74.
Arahan Presiden Jokowi kepada Satgas Penanganan COVID-19 adalah fokus pada
perubahan perilaku masyarakat. 75 Arahan ini sudah berwujud sebagai sebuah Program
Perubahan Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan dan diterapkan pada 11 (sebelas)
Provinsi prioritas. Tujuan utama dari program ini adalah penurunan angka penularan
COVID-19 melalui perubahan perilaku. Sasaran sosialisasi atas program perubahan
perilaku ini adalah individu, keluarga dan komunitas. Terdapat 3 (tiga) pilar kebijakan

Y

Protokol Pencegahan COVID-19, yang dikenal dengan 3M, yakni: (1) Menjaga jarak dan
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menghindari kerumunan (physicaldistancingdi tempat publik); (2) Memakai masker; dan (3)
Mencuci tangan pakai sabun. 76 Berikut ini adalah pihak-pihak yang berwenang dalam
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penegakan hukum terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19:

Gambar 13. Tata Kelola dan Kelembagaan Bidang Perilaku di Tingkat Daerah
Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020

74
75
76

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020, Protokol Percepatan Penanganan Pandemi
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan BKKBN DIY, 2020, Strategi Pelaksanaan Sosialisasi
Perubahan Perilaku, Yogyakarta.
Sonny H.B. Harmadi, 2020, Program Perubahan Perilaku, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta.
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D.

Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur terhadap
Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya.

1.

Kelembagaan
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masalah Penanganan Pandemi Dalam

Kebijakan dan Produk Hukum Daerah di Daerah Istimewa

Yogyakarta mempunyai

problematika yang cukup banyak dan bertautan satu sama lain. Penanganan Pandemi
Dalam Kebijakan dan Produk Hukum Daerah sejatinya telah melibatkan berbagai sektor
yang ditangani oleh unit teknis kedinasan. Hal ini menunjukkan bahwa Penanganan

Y

Pandemi Dalam Kebijakan dan Produk Hukum Daerah merupakan tanggung jawab banyak

DI

stakeholder. Oleh karenanya, dengan adanya Produk Hukum Daerah terkait penanganan
pandemi COVID-19 akan mendorong masyarakat dan pemerintah untuk berperan lebih
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dalam upaya memerangi pandemi COVID-19 .

Masyarakat yang terlibat atau dilibatkan dalam penanganan pandemi COVID-19 di
sini termasuk juga kelompok-kelompok intermediaryseperti organisasi masyarakat sipil
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(LSM), ormas keagamaan yang memiliki kapasitas dalam menyalurkan dana-dana filantropi,
atau kelembagaan lain yang memiliki program kegiatan yang searah dengan penanganan

ia
t

pandemi. Jika kelompok intermediaryini saling bersinergi dengan kerangka kebijakan yang
kuat dari pemerintah sangat terbuka peluang untuk melakukan aksi kolektif penanganan

ar

pandemi COVID-19, dengan target yang terukur bersama. Kolaborasi pemerintah dengan
masyarakat tersebut diharapkan akan membuahkan hasil kerja yang maksimal dalam
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penanganan pandemi COVID-19 .
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Produk hukum terkait dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 dapat berarti juga
adanya sebuah regulasi yang mengatur pemegang kendali untuk menanganinya.
Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Kebijakan dan Produk Hukum Daerah yang sudah
ditetapkan sebagai suatu bencana tentu harus melibatkan beberapa instansi daerah
(Organisasi Pemerintah Daerah) yang didukung oleh aparat penegak hukum, diantaranya
adalah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan;
Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas
Sosial; dan Dinas Komunikasi dan Informatika serta stakeholder lain yang dianggap relevan.
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2.

Pendanaan
Penanganan pandemi COVID-19 tentu membutuhkan anggaran/dana yang tidak

sedikit. Meskipun peristiwa pandemi merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi Pemda
tetap harus bertanggungjawab untuk mengalokasikan pendanaannya dalam APBD. Selain
itu, khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, terbuka peluang besar untuk menggunakan
penganggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan dalam kerangka terwujudnya
beberapa asas dalam pengaturan keistimewaan DIY, terutama asas kerakyatan, asas
efektivitas pemerintahan, dan asas kepentingan nasional. Selain dari pada anggaran yang

Y

ada pada pemerintah daerah, pendanaan penanganan membuka peluang pada pihak

Perubahan Tata Perilaku

RD

3.

DI

ketiga untuk memberikan hibah atau pinjaman tanpa bunga.

Pandemi COVID-19 yang belum jelas berakhirnya memaksa orang untuk dapat hidup
berdampingan dengan penyakit menular. Hal itu berarti orang harus beradaptasi dengan

DP

situasi baru yang timbul sebagai langkah untuk mengurangi atau mencegah penularan
penyakit berbahaya tersebut, sementara hidup dan kehidupan tetap harus berjalan.

ia
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Idealnya untuk mencegah penularan COVID-19 , orang yang belum tertular berada di
satu tempat masih steril dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, berdiam diri di rumah

ar

adalah langkah sederhana untuk menghindari penularan. Persoalannya adalah orang tetap
harus mencari nafkah untuk menghidupi diri maupun keluarganya. Pemerintah, termasuk

et

pemerintah daerah tentu tidak akan sanggup menanggung kebutuhan hidup (bahkan

Se
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kebutuhan hidup paling dasar, yaitu makan) seluruh warga masyarakat. Pada masa
pandemi ini masyarakat, juga pemerintah dihadapkan pada situasi ambigu seperti makan
buah simalakama. Dalam konteks untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi situasi
ambigu sebagai dampak pandemi COVID-19

itu kemudian muncul wacana tentang

penerapan tata cara kehidupan normal yang baru (new normal).
New normal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan
kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya yang pada akhirnya akan menjadi suatu
hal lumrah yang baru. New normal diberlakukan untuk memastikan respons berbagai aspek
kehidupan dalam masyarakat yang dimulai dari makro, meso, dan mikro dan efisiensi
adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dalam konteks pandemi, new normal juga
diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada perilaku manusia yang akan terjadi pada
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pasca pandemi COVID-19, dimana manusia akan cenderung lebih membatasi sentuhan fisik
dan juga akan cenderung lebih berjauhan dengan sesama. Penerapan new normal
dilakukan terutama untuk memulihkan perekonomian yang ambruk karena pandemi COVID19.

Penerapan situasi new normal pada masa pandemi berjalan seiring dengan
penerapan protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia. Warga
masyarakat harus dibiasakan untuk hidup bersih, terutama sering mencuci tangan dengan
sabun, memakai masker, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Penerapan protokol

Y

kesehatan tersebut akan diberlakukan pada setiap bentuk-bentuk usaha seperti pasar

DI

rakyat, toko swalayan, tempat usaha makanan (restoran, kafe, warung makan), toko
obat/farmasi, pusat perbelanjaan atau mall, restoran di rest area, tempat hiburan/pariwisata,

Se
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et

ar

ia
t

DP

RD

salon/spa, dan tempat hiburan tertentu seperti kebun binatang, museum, gedung bioskop.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT
COVID-19 merupakan pandemi yang dengan cepat menyebar di berbagai daerah di

Indonesia, tidak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di DIY sendiri ribuan orang
terinfeksi virus dan puluhan diantaranya meninggal dunia. Seperti pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang lain, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda
DIY) juga melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 tersebut

Y

di tengah masyarakat, salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.

DI

Meskipun demikian, dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, termasuk

RD

penerapan protokol kesehatan sering kali dikritik karena dianggap kurang mendukung upaya
untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 itu sendiri. Terhadap aturan-aturan hukum
dilakukan analisis sebagai berikut:
1.

DP

yang dipakai oleh Pemda DIY untuk menanggulangi pandemi COVID-19 tersebut dapat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

ia
t

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan

ar

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237)
Dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini salah satunya menyatakan bahwa

et

wabah yang menimbulkan malapetaka yang menimpa umat manusia dari dulu sampai
sekarang maupun masa mendatang tetap merupakan ancaman terhadap kelangsungan
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hidup dan kehidupan. Selain dai pada itu wabah dapat membahayakan kesehatan
masyarakat, karena dapat mengakibatkan sakit, cacad dan kematian, juga akan
mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pembanguunan nasional.
Masalah wabah dan penanggulangannya tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan

bagian dari upaya kesehatan secara nasional yang mempunyai kaitan dengan sektor lainnya
di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari keterpaduan pembangunan nasional.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menjamin penanggulangan wabah secara
cepat dan tepat, jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan memerlukan
penanggulangan khusus ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
kesehatan atas kuasa Undang-Undang.
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Ketentuan dalam undang-undang ini yang secara tidak langsung menunjuk pada
peran pemerintah daerah dalam penanggulangan wabah penyakit adalah Pasal 10 beserta
penjelasannya. Pasal 10 UU ini merumuskan, bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk
melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1). Adapun dalam penjelasan terhadap Pasal 10 dinyatakan, bahwa Berhubung dengan
pentingnya penanggulangan wabah ini, maka biaya yang diperlukan ditanggung oleh
Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang berkewajiban membiayai, terutama
terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah,

Y

swasta atau masyarakat, dan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana

2.

DI

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

RD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

DP

Ketentuan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan kewenangan dan
tanggung jawab pemerintah daerah diantaranya adalah Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18

ia
t

ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1).

Pasal 5 merumuskan sebagai berikut: Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi

ar

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pasal 8 merumuskan sebagai berikut: Tanggung jawab pemerintah daerah dalam

et

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak
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masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan
minimum; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko
bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang memadai.
Pasal 9 merumuskan sebagai berikut: Wewenang pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

meliputi:

a.

penetapan

kebijakan

penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan
daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur
kebijakan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam
penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; d. pengaturan
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penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
pada wilayahnya; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan
sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan f. pengendalian
pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.
Pasal 18 ayat (1) merumuskan sebagai berikut: Pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pasal 23 ayat (1) merumuskan sebagai berikut: Pembentukan unsur pelaksana
penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

DI

3.

Y

merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Republik Indonesia Nomor 5063)

RD

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Ketentuan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan kewenangan dan

DP

tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 di bidang
kesehatan diantaranya adalah Pasal 26, Pasal 62, Pasal 82, dan Pasal 152.
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Pasal 26 merumuskan sebagai berikut: (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga
kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. (2) Pemerintah daerah dapat
daerahnya.

ar

mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh
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(1)

et

Pasal 62 merumuskan sebagai berikut:
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan
kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau
kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.

(2)

Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau
mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

(3)

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk
kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

(4)

Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan
penyakit diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 82 ayat (1) merumuskan sebagai berikut: Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan
pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. (2)
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan
pada tanggap darurat dan pascabencana.
Pasal 152 merumuskan sebagai berikut:
(1)

Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan
persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam

Y

waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber

DI

penularan. (2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

RD

(3)

pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat. (4)
Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina,

DP

tempat karantina, dan lama karantina. (5) Pemerintah daerah dalam
menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang

ia
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berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan
surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina,

ar

tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Se
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4.

et

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Pasal 12 undang-undang ini merumuskan sebagai berikut:
(1)

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b.
kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan
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kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat; dan f. sosial.
(2)

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b.
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan;
e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g.
pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha

Y

kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n.
(3)

DI

statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

RD

meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h.
transmigrasi.
(1)

DP

Pasal 13 undang-undang ini juga merumuskann, bahwa:

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan

ia
t

Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
(3)

ar

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan

et

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan
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Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan
Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan
Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka penanganan pandemi COVID-19
yang bermula dari persoalan kesehatan juga menjadi kewenangan dan tanggung
jawab dari Pemerintah Daerah DIY.
5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
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Ketentuan-ketentuan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang berkaitan dengan
tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pemerintah Daerah DIY untuk menangani pandemi
COVID-19 diantaranya adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 55 ayat (2).
Pasal 4 merumuskan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 5 ayat (2) merumuskan, bahwa dalam menyelenggarakan Kekarantinaan

Y

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan

DI

Pemerintah Daerah.

Pasal 6 merumuskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung

RD

jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 55 ayat (2) merumuskan sebagai berikut:

DP

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah

ia
t

Daerah dan pihak yang terkait.

Meskipun dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan

ar

peran, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah persoalan kekarantinaan kesehatan,
tetapi persoalan kekarantinaan kesehatan tersebut tidak perlu dituangkan dalam bentuk

et

perda supaya perda yang akan dibuat dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan
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penanganan pandemi COVID-19 karena kedaruratan kesehatan yang ingin dicegah dengan
melakukan kekarantinaan kesehatan tersebut adalah kedaruratan kesehatan yang
disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan
pangan (lihat: Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan). Kedaruratan kesehatan sebagaimana disebut dalam UU Kekarantinaan
Kesehatan tersebut tentu berbeda dengan persoalan pandemi COVID-19.
6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
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Ketentuan dalam PP ini dapat menjadi landasan bagi Gubernur untuk dapat
mengawasi dan mengoordinasikan penanggulangan wabah yang dilakukan oleh Bupati/Wali
Kota juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan penganggaran
dalam penanggulangan wabah. Ketentuan yang berkaitan dengan hal itu adalah Pasal 8
dan Pasal 30.
Pasal 8 PP ini merumuskan sebagai berikut:
(1)

Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada
Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II di satu

DI

(2)

Y

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Propinsi, upaya penanggulangannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala

RD

Daerah Tingkat I.
Sedangkan Pasal 30 merumuskan sebagai berikut:
(1)

Semua biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan wabah dibebankan

(2)

DP

pada anggaran instansi masing-masing yang terkait.

Biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana

7.

ia
t

dimaksud dalam Pasal 20, dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

ar

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

et

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)

Se
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Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat
(2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
Ketentuan-ketentuan dalam PP ini yang berkaitan dengan upaya penanggulangan

wabah COVID-19 di daerah antara lain Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 17, dan Pasal 23.
Pasal 8 ayat (5) merumuskan bahwa Rencana aksi daerah pengurangan risiko
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun secara menyeluruh dan
terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh
BPBD.
Pasal 10 merumuskan sebagai berikut:
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(1)

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi.

(2)

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan
unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan
nasional dan daerah.

Y

Pasal 17 PP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merumuskan sebagai
(1)

DI

berikut:

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud

RD

dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan
penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
(2)

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada
pemerintah daerah.

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan

ia
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(3)

DP

ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta

penyusunan rencana kontinjensi.
(1)

ar

Pasal 23 merumuskan sebagai berikut:

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam

et

Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
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dengan tingkatan bencana.
(2)

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh
gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan

Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
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Ketentuan-ketentuan dalam PP ini yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan
tanggung jawab pemerintah daerah terkait pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
antara lain adalah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 10.
Pasal 4 merumuskan, bahwa:
(1)

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara
Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2)

Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari: a. APBN; b. APBD; dan/atau c. masyarakat.
Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

mengalokasikan

anggaran

DI

(1)

Y

Pasal 5 merumuskan sebagai berikut:
penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud
(2)

RD

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap
prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN

DP

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula: a. dana

ia
t

kontinjensi bencana; b. dana siap pakai; dan c. dana bantuan sosial berpola
hibah.

ar

Pasal 6 ayat (3) merumuskan, bahwa Pemerintah daerah dapat menyediakan dana
siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang

et

ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Se
kr

Pasal 10 mermuskan sebagai berikut:
(1)

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(2)

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap
darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209)
Penanganan COVID-19 yang bersifat pandemi tidak bisa dilakukan secara sektoral
maupun lokal, tetapi harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas wilayah. Berkaitan

Y

dengan hal itu, Peraturan pemerintah ini menjadi dasar kewenangan bagi gubernur untuk

DI

mengoordinasikan penanganan COVID-19 yang merupakan salah satu urusan
pemerintahan untuk diselenggarakan. Sebagai wakil pemerintah di provinsi, gubernur diberi

RD

kewenangan untuk melakukan koordinasi penanganan COVID-19, baik koordinasi antara
pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah

DP

provinsi yang bersangkutan atau koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan atau koordinasi

10.

ia
t

antar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

ar

Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan

et

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)merupakan salah satu unsur yang dilibatkan

Se
kr

dalam penanganan pandemi COVID-19 yang, terutama, dilakukan oleh Gugus
TugasPenangananCOVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tindakan yang dapat
dilakukan oleh Satpol PP tentu tidak terlepas dari dasar hukum yang menjadi landasannya.
Meskipun di daerah juga sudah ada produk hukum daerah yang mengatur mengenai Satpol
PP, Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja ini tetap dapat dipakai
sebagai dasar hukum tindakan Satpol PP, termasuk dalam pengawasan dan penegakan
aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan disiplin warga masyarakat untuk menerapkan
protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 secara lebih luas.
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11.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
Perpres ini dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan tindakan yang diperlukan

guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. Tindakan itu diperlukan dalam
hal keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan
bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang. Berdasarkan Perpres ini, gubernur
diberi kewenangan untuk menetapkan status keadaan darurat bencana di daerah provinsi.

Y

Sedangkan dalam keadaan tertentu, yaitu suatu keadaan dimana status keadaan darurat

DI

bencana belum ditetapkan atau status keadaan bencana telah berakhir dan/atau tidak
diperpanjang namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko

RD

bencana dan dampak yang lebih luas, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk kemudahan

DP

akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu. Hal itu dilakukan
setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antar kementerian/ lembaga yang
penanggulangan bencana.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional

ar

12.

ia
t

dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi . koordinasi penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

et

Nomor 1)

Se
kr

Perpres ini mempunyai korelasinya dengan penanganan pandemi COVID-19 di DIY,

berkaitan dengan kualifikasi pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam. Penanganan
pandemi COVID-19 di daerah menjadi salah satu tugas dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Usaha penanggulangan bencana di daerah oleh BPBD tidak terlepas dari
salah satu tugas BNPB, yaitu memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap
darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara serta menetapkan standardisasi
dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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13.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Keppres ini dikeluarkan dengan pertimbangan kasus COVID-19 yang terus meningkat

dan timbulnya korban jiwa yang semakin banyak, serta korban materiil yang semakin besar,
bahkan WHO sendiri telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Berdasarkan

Y

pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Gugus Tugas guna

DI

menangani COVID-19 secara lebih cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar
kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan Keppres ini, gubernur dan

RD

bupati/wali kota juga diminta untuk membentuk gugus tugas percepatan penanganan
COVID-19 berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas

DP

Percepatan penanganan COVID-19. Keppres ini juga mengamanatkan bahwa pendanaan
yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
dibebankan pada APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

ar

14.

ia
t

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

et

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (C0VID-19)
Keppres ini dikeluarkan dengan mengingat UU Kekarantinaan Kesehatan.

Se
kr

Berdasarkan Keppres ini, maka COVID-19 ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan itu dilakukan karena penyebarannya yang
sudah mencapai seluruh wilayah Indonesia, bahkan hampir seluruh negara di dunia telah
terjangkit penyakit tersebut. Dampak dari wabah COVID-19 tersebut bukan hanya pada
bidang kesehatan, tetapi juga politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, serta
kesejahteraan masyarakat.
15.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019
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Inpres ini memberikan instruksi pada pejabat-pejabat public untuk melakukan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan
efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di seluruh
daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Khusus kepaada gubernur, presiden
menginstruksikan sebagai berikut:
a.

meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)

Y

dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh
b.

DI

masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;

menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota
1)

RD

yang memuat ketentuan antara lain:

kewajiban mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan, pelaku
fasilitas umum;

2)

DP

usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dari
memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan

ia
t

dalam pencegahan dan pengendalian CoronaVintsDisease 2019
(COVID-19);

memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana

ar

3)

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi

et

4)

Se
kr

cara pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bagi masyarakat.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 712)
Penanganan pandemi COVID-19

di daerah dilakukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID19 menjadi salah tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Permendagri ini dibuat

agar pelaksanaan tugas dari Satpol PP (salah satunya adalah penegakan Perda) itu dapat
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berlangsung dengan baik dan benar, yaitu dengan menetapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP). SOP Satpol PP itu dipakai sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam
melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap
peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun tujuan dari
SOP Satpol PP adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong
Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala
daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

84

Tahun

2014

Y

17.

tentang

DI

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia

RD

Tahun 2014 Nomor 1837)

Permendagri ini dibuat dalam rangka untuk menyiapkan dan membekali masyarakat
dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana
ketenteraman

DP

guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,
dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

ia
t

Permendagri ini juga memberikan kewenangan kepada kepala daerah, termasuk gubernur,
untuk mengorganisasikan dan memberdayakan penyiapan dan pembekalan masyarakat

ar

tersebut di atas. Substansi Permendagri ini relevan dengan upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengurangi dampak pandemi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Se
kr

18.

et

COVID-19 dengan melibatkan masyarakat.

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
Permendagri ini memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah

untuk menjamin adanya kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah.
Pedoman pembentukan produk hukum daerah tersebut berdasarkan cara dan metode yang
pasti, baku dan standar sehingga produk hukum daerah yang dibuat tidak bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau
kesusilaan.
19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
Beberapa hal penting dari substansi Peraturan Menteri dalam Negeri ini dikaitkan

dengan upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi wabah COVID-19 adalah:
a.

pemerintah daerah dapat memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah

DI

b.

Y

dan penanganan dampak penularan COVID-19;
berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas

RD

Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
c.

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

d.

DP

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

penggunaan dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan

e.

penggunaan uang kas daerah yang tersedia.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang

ar

20.

ia
t

lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

et

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam

Se
kr

Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Pandemi COVID-19 yang berlangsung cukup lama dan belum diketahui kapan akan

berakhir menyebabkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Adaptasi
kebiasaan baru harus dilakukan karena masyarakat harus terus melangsungkan hidup dan
kehidupannya berdampingan dengan pandemi COVID-19.
Keputusan Menteri Kesehatan ini harus digunakan sebagai acuan bagi
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat
dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan
aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam
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melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah
terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.
21.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
Keputusan Menteri Kesehatan ini dikeluarkan berdasarkan situasi COVID-19 di

tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan

Y

vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri

DI

hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karenanya diperlukan pedoman dalam upaya
pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas

RD

kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh penduduk Indonesia
mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian
COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan

DP

perkembangan pandemi COVID-19, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

ia
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Keputusan Menteri Kesehatan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi (termasuk Pemerintah Daerah DIY), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

ar

fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam

22.

et

melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010

Se
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tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 16)
Perda Provinsi DIY No. 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY

nomor 13 Tahun 2015 ini memang disiapkan sebagai landasan hukum bagi upaya
penanggulangan bencana pada umumnya, baik bencana alam maupun bencana non-alam.
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Hal itu dapat dilihat dari pengertian mengenai bencana sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 10, yaitu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis. Kemudian dalam Pasal 1 angka 12 dirumuskan, bahwa
bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah

Y

penyakit. Dikaji secara lebih seksama, Perda Penanggulangan Bencana ini lebih banyak

DI

mengatur mengenai penanggulangan bencana karena faktor alam maupun faktor manusia
dan sedikit mengatur bencana non alam, terutama karena wabah penyakit, padahal ada

RD

karakteristik tertentu yang sangat berbeda antara bencana alam dan wabah penyakit,
termasuk wabah COVID-19. Jika Perda Penanggulangan Bencana ini akan dipakai sebagai
dasar hukum untuk kegiatan penanggulangan COVID-19, maka diperlukan sedikit perubahan

DP

terhadap BAB III tentang TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
dengan menambahkan 2 (dua) ayat ke dalam Pasal 6. Dengan demikian Pasal 6 berbunyi

ia
t

sebagai berikut:
Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan

ar

(1)

bencana meliputi:

menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan

et

a.

Se
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pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b.

menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta
selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan
pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

c.

menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
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d.

menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

e.

mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi
sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;

f.

mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

g.

merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan
dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan

i.

DI

penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Y

h.

merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya

RD

perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian
masyarakat;
j.

melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan

DP

berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk
penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan
k.

ia
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sumbangan;

melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang

l.

ar

berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan

et

pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan

Se
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pasca bencana.

(2)

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
penanggulangan bencana non alam karena merebaknya wabah penyakit
Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan menegakkan protokol
kesehatan.

(3)

ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

23.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3)
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Perda Trantibum dan Linmas ini pada intinya bertujuan untuk melindungi masyarakat
dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara
pemerintahan. Substansi pengaturan perda ini tidak berkaitan dengan upaya menegakkan
ketenteraman dan ketertibandalam rangka penanggulangan suatu wabah penyakit,
termasuk COVID-19. Dengan demikian, perda ini sebenarnya tidak cocok digunakan
sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan penanggulangan COVID-19 termasuk
untuk mendisiplinkan/menertibkan warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan

Y

guna mencegah penyebaran COVID-19.

DI

Ketidaksesuaian Perda ini dengan upaya pengawasan dan penanganan pandemi
COVID-19 diantaranya tampak dari substansi ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:
Mengenai tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

RD

1)

ketertiban umum. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 6 Perda menyatakan
sebagai berikut:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
ketertiban umum.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

ia
t

(2)

DP

(1)

mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

ar

menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap
toleran;

menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya

et

b.

Se
kr

ketertiban umum;

(3)

c.

memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan

d.

menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap
ketertiban umum.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)

Mengenai wewenang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
Berkaitan dengan hal itu Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perda menentukan sebagai
berikut:
(1)

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman,
ketertiban umum perlindungan masyarakatmeliputi:
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a.

pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan
kegiatan sadar hukum;

b.

penanganan gangguan ketentramandanketertibanumumlintas
Kabupaten/Kota; dan

c.
(2)

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan
kondisi tertib yang meliputi:
tertib jalan;

b.

tertib sungai;

c.

tertib kawasan pantai;

d.

tertib kelautan;

e.

tertib lingkungan;

f.

tertib sumber daya mineral;

g.

tertib kehutanan;

h.

tertib perizinan;

i.

tertib pendidikan; dan

j.

tertib tata ruang.
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DP
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DI

Y

a.

ar

Dengan beberapa contoh itu tampak bahwa Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban
Umum Dan Perlindungan Masyarakat tidak cocok dipakai sebagai dasar hukum untuk

et

melakukan kegiatan pengawasan dan penanganan pandemi COVID-19, khususnya dalam
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hal menegakkan ketertiban dan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan. Kalaupun
Perda ini akan dipakai maka diperlukan perubahan yang cukup banyak, atau bahkan
penggantian dengan Perda baru yang disesuaikan dengan kebutuhan ketertiban pada
umumnya dan ketertiban untuk mencegah serta mengendalikan merebaknya wabah
penyakit.
24.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77)
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Pergub ini dapat dikatakan sebagai pengaturan lebih lanjut dari peraturan
perundangan-undangan di atasnya yang dikeluarkan sebagai dasar untuk melakukan
kegiatan penanggulangan COVID-19. Meskipun dalam bentuk pergub, aturan hukum ini
sebenarnya cukup mempunyai kekuatan hukum untuk dipakai sebagai dasar untuk
melakukan kegiatan penanganan pandemi, terutama untuk memaksa masyarakat mematuhi
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ar
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t

DP

RD

DI

Y

protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN ARAH REKOMENDASI PENGAWASAN

A.

Efektivitas Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan

efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, pada 4 Agustus 2020 Presiden
Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan

Y

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian

DI

Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Instruksi Presiden 6/2020). Instruksi ini
ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretariat Kabinet, Panglima

RD

Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian NRI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non
Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Wali kota. Khusus kepada para Gubernur,
1)

DP

Bupati dan Wali kota diinstruksikan untuk:

Meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka

2)

ia
t

agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya; dan
Menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang

ar

memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian COVID-19 serta adanya penerapan sanksi bagi pelanggaran

et

penerapan protokol tersebut.
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Tindak lanjut atas Instruksi Presiden 6/2020 tersebut, pada 10 Agustus 2020 Menteri

Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Daerah (selanjutnya disebut Instruksi Mendagri 4/2020).
Mendagri menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk melakukan
penyusunan dan penetapan peraturan kepada daerah tentang penerapan protokol
kesehatan dan pencegahan dan pengendalian COVID-19 paling lama 14 hari sejak Instruksi
Menteri ini ditandatangani.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan amanat Instruksi Presiden
6/2020 jo. Instruksi Mendagri 4/2020 dengan menetapkan Peraturan Gubernur Daerah
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Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (selanjutnya disebut Pergub DIY 77/2020) pada 4 September 2020. Pergub
DIY 77/2020 mengatur 5 (lima) ruang lingkup, yakni: (1) pelaksanaan; (2) monitoring dan
evaluasi; (3) sanksi); (4) sosialisasi dan partisipasi; dan (5) pendanaan. Subjek yang diatur
dalam Pergub DIY 77/2020 antara lain:77
1)

Perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan
menghindari kerumunan);
Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung

Y

2)
3)

DI

yang datang); dan

Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum

RD

(menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).
Tempat dan fasilitas umum yang dimaksud dalam Pergub DIY 77/2020 antara lain:

DP

(1) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri; (2) sekolah/institusi pendidikan lainnya;
(3) tempat ibadah; (4) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara; (5) transportasi

ia
t

umum; (6) toko, pasar modern, dan pasar tradisional; (7) apotek dan toko obat; (8) warung
makan, rumah makan, kafe, dan restoran; (9) pedagang kaki lima/lapak jalanan; (10)

ar

perhotelan/penginapan lain yang sejenis; (11) tempat wisata; (12) fasilitas pelayanan
kesehatan; (13) area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan

et

masa; dan (14) tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan
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lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.78 Berikut di bawah ini
adalah tabel mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan dan ditaati oleh
perorangan, pelaku usaha, dan pengelola/penyelenggaraan/penanggung jawab tempat dan
fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di DIY:
Tabel 5. Kewajiban Subjek dalam Melaksanakan dan Mematuhi Protokol Kesehatan

77

78

Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77).
Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77).
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DP

1. menggunakan alat pelindung diri
berupa masker yang menutupi hidung
dan mulut hingga dagu, jika harus
keluar rumah atau berinteraksi dengan
orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur
menggunakan sabun dengan air
mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (physical
distancing); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh
dengan menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS);

Kewajiban bagi pelaku usaha,
pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan
berbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pencegahan
dan pengendalian COVID-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai
sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan
cairan pembersih tangan (hand
sanitizer);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan
pemantauan kesehatan bagi setiap
orang yang akan beraktivitas di
lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan
secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku
masyarakat yang berisiko dalam
penularan dan tertularnya COVID-19;
dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam
penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran COVID19.

RD

Kewajiban bagi perorangan

Sumber: Pasal 3 Pergub DIY 77/2020.
Instansi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan monitoring

(pengawasan) dan evaluasi atas pelaksanaan Pergub DIY 77/2020 adalah Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja DIY (Satpol PP). Pergub DIY 77/2020 juga mengatur mengenai
pemberian sanksi kepada pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana yang
telah disebutkan dalam Tabel 5 di atas. Pihak yang berwenang melakukan penegakan
sanksi ini adalah Satpol PP DIY dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terkait, Pernagkat Daerah terkait, TNI, Kepolisian, dan Ketua Gugus Tugas Daerah DIY.
Berikut di bawah ini adalah tabel mengenai sanksi yang diatur dalam Pergub DIY 77/2020:
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Tabel 6. Sanksi Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian
COVID-19
Sanksi bagi perorangan

Y

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. kerja sosial; dan/atau
3. pembinaan

Sanksi bagi Pelaku Usaha, Pengelola,
Penyelenggara atau Penanggung
Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. pembinaan;
3. penghentian sementara operasional
usaha; dan/atau
4. pencabutan izin usaha

DI

Sumber: Pasal 7 Pergub DIY 77/2020.

RD

Pergub DIY 77/2020 tidak hanya mengatur mengenai penegakan hukum protokol
kesehatan, namun juga mengamanatkan kepada seluruh perangkat daerah DIY yang
memiliki tugas dan fungsi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi

DP

cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat dengan melibatkan
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta masyarakat, pemuka

ia
t

agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.79
Dalam rangka melaksanakan Pergub DIY 77/2020, Kepala Satpol PP DIY

ar

menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Nomor 443/02517 tentang
Standar Operasional Prosedur Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

et

Kesehatan COVID-19 (selanjutnya disebut SOP Penegakan Hukum COVID-19) pada 15
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September 2020. SOP tersebut menjadi panduan bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja,
Satlinmas Rescue Istimewa dan Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. 80 Menurut SOP
Penegakan Hukum COVID-19, terdapat sebuah Petugas Operasi Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 yang meliputi: Satpol PP DIY, TNI, POLRI dan
instansi terkait lainnya.

Operasi Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 dilakukan
dalam 3 (tiga) waktu, yaitu: (1) Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai; (2) Pukul 14.00
WIB sampai dengan selesai; dan (3) Pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Operasi ini
79

80

Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77).
Diktum Ketiga Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 443/02517 tentang Standar
Operasional Prosedur Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID 19.
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dilakukan di 64 titik operasi yang tersebar di sejumlah tempat wisata dan tempat umum
lainnya di DIY. 81 Dalam rangka menjalankan Pergub DIY 77/2020, Satpol PP DIY juga
meluncurkan aplikasi “Jogja Patuh” yang berfungsi mencatat para pelanggar protokol
kesehatan. Data yang terekam di dalam Jogja Patuh tidak hanya dihimpun oleh Satpol PP
DIY (provinsi), melainkan juga terintegrasi dengan Kabupaten/Kota di DIY. Aplikasi ini hanya
dapat dioperasikan oleh Satpol PP, Satlinmas Rescue Istimewa dan Satlinmas dalam
pelaksana tugas. Melalui aplikasi tersebut dapat diketahui berapa kali setiap orang, pelaku
usaha atau penyelenggara kegiatan melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Y

SOP Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 memberikan pedoman yang

DI

lebih operasional terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan
COVID-19. Pelaksanaan operasi non yustisia dan supervisi dilakukan oleh Satpol PP DIY

RD

dibiayai oleh Biaya Tak Terduga dari APBD DIY.82 Berikut di bawah ini adalah tabel mengani
penentuan sasaran pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana tercantum di
dalam SOP:

Pelaku usaha, pengelola,
penyelenggara atau penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum
1. Masyarakat yang tidak pakai masker
1. Pelaku usaha yang tidak menerapkan
dan/atau menggunakan masker tidak
wajib pakai masker bagi pengunjung
menutup mulut dan hidung;
dan karyawan;
2. Masyarakat yang tidak mencuci tangan 2. Pelaku usaha yang tidak menerapkan
pada waktu masuk area publik; dan
physicaldistancing; dan
3. Masyarakat yang berkerumun dan
3. Pelaku usaha yang membiarkan terjadi
tidak jaga jarak minimal 1m
kerumunan
(masyarakat pejalan kaki, naik
kendaraan roda 2, naik kendaraan
roda 4 dan lain-lain).
Sumber: Keputusan Kepala Satpol PP DIY Nomor 443/02517 tentang Standar Operasional
Prosedur Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.
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Perorangan

DP

Tabel 7. SOP Pemberian Sanksi

Berdasarkan SOP Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 bagi pelanggar
perorangan untuk pertama kali diambil kartu identitas diri (misal KTP) oleh petugas untuk
dicatat dalam formulir atau langsung dicatat di dalam Jogja Patuh. Setelah itu pelanggar

81
82

Hasil Wawancara dengan Bapak Nohviar Rahmad, Kepala Satpol PP DIY tanggal 4 November 2020.
Hasil Wawancara dengan Bapak Nohviar Rahmad, Kepala Satpol PP DIY tanggal 4 November 2020.
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akan diberikan teguran lisan/tertulis; diberikan sanksi sosial berupa: (a) menyapu jalan; (b)
mencabut rumput; (c) membersihkan lingkungan selama ±15 menit; dan diberikan
pembinaan dengan meminta pelanggar untuk: (a) membuat Surat Pernyataan; dan/atau (b)
pembinaan fisik. Apabila pelanggar perorangan ditemukan melanggar protokol kesehatan
untuk kedua kalinya maka diberikan sanksi berupa: (a) menyapu jalan; (b) mencabut rumput;
(c) membersihkan lingkungan selama ±60 menit. Apabila pelanggar perorangan ditemukan
melanggar protokol kesehatan untuk ketiga kalinya maka diberikan sanksi berupa: (a)
menyapu jalan; (b) mencabut rumput; (c) membersihkan lingkungan selama ±120 menit.

Y

Apabila pelanggar perorangan ditemukan melanggar untuk keempat kalinya, dari Satpol PP

DI

menyerahkan kepada Kepolisian Daerah DIY untuk diproses secara yustisia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

RD

Sementara bagi pelanggar pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk pertama kalinya, diminta untuk
menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta

DP

melaksanakan ketentuan Pergub DIY 77/2020 dalam waktu 15 hari terhitung sejak
penandatanganan surat pernyataan tersebut. Apabila tidak melaksanakan dan/atau

ia
t

mengingkari surat pernyataan tersebut, maka akan diberikan: (a) pembinaan pertama
dengan tenggat waktu 7 hari; (b) pembinaan kedua dengan tenggat waktu 3 hari; dan (c)

ar

pembinaan ketiga dengan tenggat waktu 3 hari. Apabila tidak melaksanakan dan/atau
mengingkari surat teguran tersebut, maka Satpol PP akan meminta Instansi yang

et

menerbitkan izin untuk menghentikan operasional sementara 1 x 24 jam. Apabila masih
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terdapat pelanggaran maka Satpol PP akan mengajukan kepada Instansi yang menerbitkan
izin untuk melakukan pencabutan izin. Menurut penuturan Kepala Satpol PP DIY, belum ada
pelaku usaha yang diberikan SP3 (Surat Peringatan/Teguran Ketiga) atau hingga diberikan
sanksi penghentian sementara atau pencabutan izin usaha. Sejauh ini baru diberikan SP2
(Surat Peringatan/Teguran Kedua).
Tabel 8. Rekapitulasi Kegiatan Operasi Non-yustisia & Supervisi Penerapan Protokol
Kesehatan COVID-19 di DIY Bulan September
Tanggal
9/1/2020
9/2/2020
9/3/2020
9/4/2020

Jumlah Pelanggar
Perorangan
165
139
142
114

Jumlah Pelanggar Pelaku Usaha
11 Restoran
4 Hotel
16 Restoran
11 Hotel
74

74

8 Tempat hiburan
9 Hotel
8 Hotel
6 Restoran
6 Hotel + 2 Restoran
12 Restoran
6 Hotel + 1 Restoran
8 Restoran
8 Hotel
11 Restoran
9 Hotel
11 Restoran + 7 Tempat wisata
30 Restoran + 8 Tempat wisata
3 Restoran
2 Tempat hiburan + 3 Restoran
6 Hotel
11 Restoran
8 Restoran + 8 Tempat wisata
12 Restoran + 8 Tempat wisata
3 Hotel + 2 Restoran
2 Tempat hiburan + 3 Restoran
3 Hotel
67 Hotel, 12 Tempat hiburan, 133
Restoran, & 31 Tempat wisata =
243

DI
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925
1957
122
185
103
130
155
877
1351
136
109
134
120
73
752
1370
105
91
220
112
168
732
1236
172
126
133
12154

et

9/5/2020
9/6/2020
9/7/2020
9/8/2020
9/9/2020
9/10/2020
9/11/2020
9/12/2020
9/13/2020
9/14/2020
9/15/2020
9/16/2020
9/17/2020
9/18/2020
9/19/2020
9/20/2020
9/21/2020
9/22/2020
9/23/2020
9/24/2020
9/25/2020
9/26/2020
9/27/2020
9/28/2020
9/29/2020
9/30/2020
Total September

Jumlah Pelanggar Pelaku Usaha

Y

Jumlah Pelanggar
Perorangan

DP

Tanggal
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Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja DIY, 2020.

Tabel 9. Rekapitulasi Kegiatan Operasi Non-yustisia & Supervisi Penerapan Protokol
Kesehatan COVID-19 di DIY Bulan Oktober
Tanggal
10/1/2020
10/2/2020
10/3/2020
10/4/2020
10/5/2020
10/6/2020
10/7/2020

Jumlah Pelanggar Perorangan
(Operasi Non Yustisia)
88
115
461
913
85
121
109

Jumlah Pelanggar
Usaha (Supervisi)
1
4
10
10
9
8

Pelaku

75

75

Jumlah Pelanggar Perorangan Jumlah Pelanggar Pelaku
(Operasi Non Yustisia)
Usaha (Supervisi)
10/8/2020
Kegiatan operasi & supervisi ditiadakan, pasuka dikonsentrasikan
pada pengamanan unjuk rasa di Kantor Gubernur DIY dan kantor
DPRD DIY
10/9/2020
25
7
10/10/2020
443
10/11/2020
820
5
10/12/2020
119
5
10/13/2020
114
4
10/14/2020
130
4
10/15/2020
72
8
10/16/2020
147
10
10/17/2020
574
6
10/18/2020
961
9
10/19/2020
18
4
10/20/2020
61
5
10/21/2020
104
7
10/22/2020
100
4
10/23/2020
147
5
10/24/2020
491
6
10/25/2020
974
6
10/26/2020
130
4
10/27/2020
47
10
10/28/2020
267
3
10/29/2020
653
11
10/30/2020
371
4
10/31/2020
559
13
Total Oktober
9219
182
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja DIY, 2020.
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Berdasarkan data pelanggaran di atas menunjukkan jumlah pelanggaran mengalami

naik-turun. Meskipun ada penurunan, namun jumlah pelanggaran masih tetap besar. Data
menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran cenderung meningkat di akhir pekan, terutama di
hari minggu. Terkait dinamika jumlah pelanggaran perorangan dapat dilihat pada Gambar
1:
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Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja DIY, 2020.
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Gambar 14. Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan yang Dilakukan oleh Perorangan
September-Oktober 2020

DP

Data operasi non-yustisia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY
menunjukkan terjadi penurunan jumlah pelanggaran oleh perorangan pada September 2020
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tercatat sejumlah 12.154 pelanggar perorangan, sedangkan pada Oktober 2020 tercatat
sejumlah 9.219 pelanggar perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan

ar

sebanyak 2.935 kasus pelanggaran. Meskipun demikian, dengan jumlah 9.219 kasus
pelanggaran di Oktober 2020, menunjukkan masih tingginya ketidakpatuhan masyarakat

et

terhadap protokol kesehatan. Jumlah ini pun hanya menunjukkan jumlah pelanggar yang
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“terdeteksi” pada saat pelaksanaan operasi, sedangkan pada kenyataannya bisa jadi masih
terdapat pelanggaran yang tidak tercatat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk
memperhatikan efektivitas dari operasi yang dilakukan, terutama dari sisi sebaran/ cakupan
operasi, momentum operasi, dan tingkat intensitas operasi. Idealnya, operasi perlu
dilaksanakan secara intens dan “tidak terprediksi” agar dapat merekam kondisi
sesungguhnya dari adanya pelanggaran. Selain itu cakupan operasi juga perlu diperhatikan
agar dapat mencakup titik-titik yang diprediksi berpotensi keramaian dan titik-titik yang
menjadi jalur mobilitas masyarakat.
Menurut Kepala Satpol PP DIY pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan
COVID-19 berfungsi untuk menimbulkan efek jera serta supaya mewujudkan ketertiban. Ia
menambahkan sanksi masih terbilang efektif sebagai alat kontrol ketertiban. Kepala Satpol
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PP DIY juga menyarankan bahwa memang perlu pengaturan penerapan disiplin dan
penegakan hukum protokol kesehatan COVID ini diatur dalam sebuah Peraturan Daerah
supaya tidak hanya penegakan non-yustisia, melainkan juga yustisia. Namun, sanksi
kurungan tidak menjadi sanksi utama karena sangat sulit menerapkan dan terlalu berat.
Misalnya bisa dengan sanksi denda, supaya efek jeranya lebih. Selain itu, supaya Polri
memiliki kewenangan juga untuk melakukan penegakan hukum. Peraturan daerah ini diatur
secara mandiri, tidak mengubah Perda Ketertiban umum ataupun mengubah Perda
Penanggulangan Bencana, karena ini keadaan yang berbeda. Kepala Satpol PP DIY juga

Y

menuturkan bahwa terdapat 2 hal yang menjadi penghambat dalam melakukan penertiban
1)

DI

protokol kesehatan di masyarakat:83

Kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19, sehingga sangat penting untuk

RD

menerapkan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Alasannya beragam dan
terbilang sederhana, misalnya tidak bisa bernapas dengan leluasa kalau pakai
masker, sehingga tidak pakai masker atau tidak memakai dengan benar
Ketidakpercayaan terhadap COVID-19 yang menyebabkan fatalisme, seperti

DP
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misalnya “COVID itu tidak benar-benar ada”; “hidup-mati ada di tangan Tuhan”
Tim Kajian melakukan survei mengenai perilaku masyarakat DIY dalam kepatuhan

ar

protokol kesehatan COVID-19. Survei ini menggunakan media googleform dengan durasi
waktu dimulai pada tanggal 17-26 November 2020 dengan responden di lima wilayah
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kabupaten/kotamadya DIY mencakup 111 orang. Survei ini terbagi dalam enam kategori
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pertanyaan : 1) Data demografi, 2) Informasi mengenai COVID-19, 3) Kegiatan masyarakat
selama masa pandemi, 4) Perilaku kesehatan masyarakat, 5) Protokol kesehatan di wilayah
DIY dan 6) kasus COVID-19 di wilayah DIY. Hasil Survei dapat dilihat secara lengkap pada
Lampiran Kajian ini.

Berdasarkan data demografi, untuk rentang usia paling banyak usia 26-35 tahun

(44,5%), domisili mayoritas berada di Kabupaten Sleman (60,5%) dan terbanyak di
Kapanewon Depok (18,2%). Untuk lama masa tinggal, 58,6% responden menyatakan telah
tinggal di DIY 10 tahun atau lebih. Sedangkan dari status pendidikan, mayoritas (61,3%)
berpendidikan sarjana (S1). Status pekerjaan didominasi pelajar/mahasiswa (16,1%).
Berdasarkan kepemilikan usaha 66,7% responden tidak memiliki usaha. Mayoritas
83

Hasil Wawancara dengan Bapak Nohviar Rahmad, Kepala Satpol PP DIY tanggal 4 November 2020.
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responden (91,9%) selama pandemi tidak menyelenggarakan kegiatan yang mendatangkan
kerumunan. Tentang informasi, 57,7% responden mendapatkan informasi tentang COVID19 dari media sosial. Frekuensi pencarian informasi terbanyak dalam taraf kadang-kadang
41,4%. Saat pandemi COVID-19 banyak webinar diselenggarakan oleh berbagi institusi,
namun 73,9% responden justru menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan webinar
tentang COVID-19. Sedangkan yang pernah mengikuti (26,1%) kegiatan webinar, 19,8%
diselenggarakan oleh akademisi (perguruan tinggi).
Ada temuan menarik dalam survei ini, yakni tentang zonasi tingkat keparahan kasus
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COVID-19, mayoritas responden (67,6%) mengetahui tentang hal ini. Namun 37,8%
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responden tidak mengetahui zonasi wilayah di mana mereka tinggal. Saat survei
berlangsung (November 2020) aktivitas di luar rumah 19,8% menyatakan tetap (selalu)
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berkegiatan di luar rumah, 29,7% menyatakan sering, 31.5% kadang-kadang dan hanya
18,9% yang jarang berkegiatan di luar rumah. Hal ini juga selaras dengan data bahwa 58,6%
bekerja di luar rumah. Aktivitas lain di luar rumah 43,2% responden belanja ke pasar/toko.

DP

Sedangkan 40,5% responden belum melaksanakan ibadah di tempat ibadah.
Mayoritas responden telah menghadiri kegiatan/pesta yang melibatkan banyak
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orang (53,2%) dan bahkan telah mengunjungi pusat perbelanjaan (55,9%). Sedangkan
kegiatan yang berkaitan dengan hobi tetap dilakukan (78,4%). Penerapan protokol
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kesehatan terkait menggunakan masker sudah mencapai 91,9% responden selalu
mengenakan masker, sedangkan kegiatan mencuci tangan 65,8% selalu mencuci tangan,
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dan responden yang selalu mengonsumsi suplemen

sebanyak 36%. Berdasarkan
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pengamatan responden, 80,2 % perkantoran telah melengkapi dengan sarana cuci tangan
dan 73% melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan thermo gun, 86,5%
mewajibkan mengenakan masker. Namun sayangnya, hanya 50,5% yang menerapkan
physical distancing.

Khusus penerapan protokol kesehatan di pasar, 66,7% responden menyatakan

bahwa sudah mewajibkan penggunaan masker , 71,2% menyediakan sarana cuci tangan .
Namun deteksi dini COVID-19 dengan pengecekan suhu hanya 16,2% pasar yang
melakukan dan juga mayoritas tidak melakukan physical distancing (63,1%). Penerapan
protokol kesehatan di pusat perbelanjaan 73% sudah mewajibkan pengunjung mengenakan
masker, 74,8% menyediakan sarana cuci tangan, 78,4% menerapkan cek suhu tubuh
dengan thermo gun dan penerapan physical distancing hanya mencapai 36,9%. Sedangkan
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di tempat wisata penerapan protokol kesehatan

sudah mewajibkan pengunjung

mengenakan masker 74,8% menyediakan sarana cuci tangan 77,5% menerapkan cek suhu
tubuh dengan thermo gun 53,2% dan penerapan physical distancing hanya mencapai 27%.
Penerapan protokol kesehatan di tempat usaha, kewajiban mengenakan masker mencapai
73%. Penyediaan sarana cuci tangan mencapai 86,3%. Namun pengukuran suhu tubuh
mengunakanthermo gun hanya mencapai 47, 7%. Sedangkan penerapan physical
distancing lebih rendah, 43,2%.
Pergub DIY 77/2020 (Penegakan Hukum Protokol Kesehatan), ternyata belum
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banyak diketahui oleh responden. Hal ini terbukti bahwa jumlah responden yang tidak

DI

mengetahui peraturan terkait pandemi mencapai 63,1%. Namun demikian, responden yang
memahami tentang kewajiban menerapkan protokol kesehatan mencapai 73%. Mayoritas
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responden belum pernah melakukan pelanggaran (64%). Sedangkan 36%responden yang
melakukan pelanggaran, 7% mendapat teguran lisan/tertulis dan 29% tidak mendapat
sanksi. Bentuk pelanggaran yang dilakukan individu terbanyak adalah tidak melakukan

DP

physical distancing(18%) dan hal yang sama juga terjadi di kalangan pelaku usaha (10.8%).
Sanksi bagi pelaku usaha, terbanyak adalah sanksi teguran tertulis (8,1%), pembinaan
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(0,9%) .

Mayoritas responden menyetujui sanksi bagi individu pelaku pelanggaran protokol
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kesehatan 82,9%. Sanksi yang dianggap tepat adalah teguran (26,1%), kerja sosial (23,4%)
, sedangkan sanksi denda dan pembinaan mencapai persentase yang sama 21,6%.
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Sedangkan sisanya sebanyak 7,2% menyatakan menilai tidak perlu sanksi. Sedangkan bagi
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pelaku usaha sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang disetujui adalah penghentian
sementara 34,2 %, pembinaan 29,7%, teguran lisan/tertulis (25,2%), pencabut izin usaha
(4,5%0), menilai tidak perlu sanksi (6,3%). Identifikasi kasus COVID-19, 73% responden
menyatakan tidak ada kasus COVID-19 di wilayahnya. Sedangkan responden yang
menyatakan ada kasus di wilayahnya, 64% menyarankan sebaiknya isolasi dilakukan
khusus di tempat yang telah disediakan pemerintah, 25,2% menyarankan isolasi di rumah,
8,1% menyarankan isolasi di rumah sakit dan 2,7% menyatakan tidak perlu isolasi.
Dinas Kesehatan DIY (Dinkes DIY) juga melakukan telesurvei (survei secara daring)
mengenai respons masyarakat terhadap COVID-19 yang dilakukan secara periodik setiap 2
bulan sekali, yakni, Mei-Juni (telesurvei I); Juli-Agustus (telesurvei 2); dan September-
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Oktober (telesurvei 3).84 Terdapat 3 (tiga) cakupan pertanyaan perilaku yang digali oleh
Dinkes dalam telesurvei 1, yaitu: (1) mengenai perilaku disiplin protokol kesehatan (masker,
cuci tangan, hand sanitizer, dan jaga jarak); (2) mengenai perilaku lingkungan (kewajiban
masyarakat, perilaku kepatuhan masyarakat); dan (3) pembatasan sosial (pertimbangan
PSBB, perbaikan pembatasan sosial). Pada 3 telesurvei terdapat perbedaan, yang sama
adalah pertanyaan terkait protokoler perilaku kepatuhan. Telesurvei yang kedua,
ditambahkan hal kerentanan, pertanyaan terkait masyarakat DIY dalam memandang
COVID-19. Pada telesurvei 3 ditambah dengan pertanyaan mengenai penilaian masyarakat

Y

terhadap upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penegakan sanksi

DI

terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Hasil analisis telesurvei yang dilakukan Dinkes DIY pada bulan Juni, Agustus dan

RD

Oktober 2020 menampilkan data kepatuhan secara umum dalam menerapkan 3M protokol
kesehatan yang mengalami penurunan pada bulan Juni (82,8%), bulan Agustus (82,3%),
bulan Oktober kembali meningkat (82,3%). Namun demikian bila dibandingkan bulan Juni,
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kepatuhan pada bulan Oktober masih lebih rendah. Secara khusus, data kepatuhan dalam
mencuci tangan pakai sabun menunjukkan fluktuasi juga mengalami penurunan pada bulan
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Agustus (Juni 80,5%; Agustus (79,2); Oktober (82,7%). Sedangkan kepatuhan dalam
mengenakan masker selalu meningkat (Juni 93,5; Agustus 94,2%; Oktober 95,1% ).
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Hasil telesurvei yang patut digarisbawahi adalah hal kepatuhan menjaga jarak yang
cenderung mengalami penurunan (Juni 65,5; Agustus 62,1%; Oktober 64, 4%). Hal ini bisa
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dipahami berkaitan dengan mulai dilonggarkannya kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun
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demikian patut diwaspadai karena hasil persepsi kerentanan masyarakat terhadap COVID19 mengalami penurunan yang signifikan (7,9%) bulan Agustus 70,4 % , sedangkan Oktober
menjadi 62,5%. Secara khusus, untuk masing-masing kabupaten/kota di DIY persepsi
kerentanan dengan menganggap bahwa COVID-19 adalah penyakit biasa dan merasa tidak
rentan pada angka di atas 30%. Hal ini bisa diasumsikan bahwa hampir sepertiga penduduk
DIY menganggap tidak rentan dan akan menjadi kondisi yang mengkhawatirkan apabila
persepsi ini dimanifestasikan dalam bentuk perilaku dengan tidak lagi menerapkan protokol
kesehatan pencegahan COVID-19. Apabila hal ini terjadi, maka akan sia-sia segala upaya
yang dilakukan oleh semua pihak dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Patut diingat,
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selama masih ada satu orang yang COVID-19, maka potensi penularan COVID-19 masih
akan tetap ada.
Hasil dari 3 telesurvei dijadikan dasar bagi Dinkes DIY untuk menyusun rekomendasi
dan Intervensi terkait edukasi penanganan COVID-19 kepada masyarakat lebih
diintensifkan. Hasil dari Telesurvei pertama menjadikan media sosial sebagai media favorit
sebagai bahan informasi, sehingga pasca itu program dari Dinkes mendorong edukasi
sosialisasi menggunakan media sosial. Namun hal itu tidak mengubah anggaran, mengingat
anggaran yang ada secara mekanisme sudah tertera jelas, di sisi lain situasi dan kondisi

Y

yang serba tidak jelas saat ini sehingga program-program yang dilaksanakan bisa secara

DI

fleksibel tanpa melihat dalam anggaran ke depan. Hasilnya, beberapa program yang
dilakukan tidak berpaku dalam anggaran. Contohnya edukasi mengenai COVID-19 bekerja
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sama dengan beberapa pihak menggunakan media sosial.

Konteks COVID-19 adalah bencana, sementara bencana yang dihadapi juga kasat
mata, serta dari pusat juga sudah mewacanakan tentang perubahan perilaku masyarakat.

DP

Contoh, waktu bulan mudik, pemudik diharuskan isolasi selama 14 hari. Kondisi sekarang
berbeda dengan revisi 5 di atas yang mengatakan isolasi di rumah. Sementara adanya
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stigma masyarakat sehingga perubahan edukasi juga mengikuti arus. Ditambah lagi wisata
sudah buka, dan juga siap-siap apabila aktivitas belajar mengajar di sekolah-universitas
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mulai kembali dibuka. Dinkes DIY melalui sub Manajemen Risiko memiliki Forsos (Forum
Sosialisasi) dimulai sekitar bulan Agustus yang melingkupi berbagai instansi dan lembaga,
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berangkat dari media sosial sebagai media yang paling diminati dan dimiliki oleh berbagai
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kalangan sehingga forum tersebut dijadikan sebagai wadah masukan dan saran untuk
program yang akan dilakukan secara riil. Sementara, Forsos memiliki daftar 1005 dari
berbagai kalangan, yang paling banyak adalah kelurahan dan kecamatan (sekitar 600),
sisanya sekitar 400 merupakan lembaga, NGO, kampus dsb. Segmennya kemudian dibagi
atas dasar latar belakangnya. Dalam Forsos, intinya mengedukasi dan sosialisasi mengenai
protokol kesehatan.
Provinsi DIY memang belum menerapkan PSBB dalam skala provinsi atau lingkup
lebih kecil kabupaten/kota. Namun, upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 terus
dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY adalah
mempromosikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan membuat gerakan “Ayo
Gawe Jogja Ijo”, arti dalam bahasa Indonesia adalah “Ayo Jadikan Jogja berwarna Hijau”.
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Ijo atau hijau adalah warna untuk mengasosiasikan zona risiko, warna hijau menunjukkan
wilayah yang bersangkutan belum terkontaminasi dengan kasus atau tidak ada pendatang
dari wilayah yang terinfeksi.
Kedua telesurvei ini, Telesurvei Tim Kajian dan Dinkes DIY, menunjukkan penerapan
protokol kesehatan, khususnya memakai masker telah mencapai 90% lebih. Namun
demikian penerapan kebiasaan cuci tangan pakai sabun masih di bawah 90% dan
penerapan physical distancing jauh lebih rendah, di tempat wisata hanya mencapai 27%.
Hasil kedua telesurvei yang patut digarisbawahi adalah hal physical distancing (kepatuhan
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menjaga jarak) yang cenderung terus mengalami penurunan. Meskipun hal ini bisa dipahami
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seiring mulai dibukanya berbagai aktivitas dan kegiatan, namun demikian fakta ini patut
diwaspadai dan diantisipasi. Apalagi data persepsi kerentanan terhadap COVID-19 juga
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cenderung mengalami penurunan. Perceivedsusceptibility (persepsi kerentanan) akan
berdampak terhadap perceived severity (persepsi keseriusan terhadap penyakit).85Ketika
masyarakat menganggap tidak rentan terhadap COVID-19, perceived severity, (persepsi

DP

atas keseriusan) COVID-19 juga akan ikut menurun. Masyarakat akan abai menerapkan
protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan hal ini akan mengancam adopsi kebiasaan
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baru.

Masyarakat juga cenderung ‘pemaaf’, meskipun menyetujui sanksi bagi pelaku
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pelanggaran penerapan protokol , namun sanksi yang disarankan adalah sebatas teguran.
Padahal, perilaku individu dalam perspektif ekologis adalah kunci. Perspektif ekologis,
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perilaku individu (intrapersonal level) adalah fondasi perilaku interpersonal level dan
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community level.86Perubahan perilaku individu bukan hanya memerlukan kemauan yang
kuat atau intensi dari individu yang bersangkutan, melainkan juga memerlukan dukungan
lingkungan. Social Cognitive Theory (SCT) menggarisbawahi bahwa dalam tataran
interpersonal level, mensyaratkan individu telah memenuhi persyaratan perubahan perilaku
yang diinginkan, dalam hal ini menerapkan protokol kesehatan dan adopsi kebiasaan baru.
Untuk itu diperlukan reciprocal determinism, interaksi faktor individu dengan lingkungan
yang saling mempengaruhi) dengan cara memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku
(behavioral capability).Individu diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan
untuk membentuk perilaku. Alternatif pendekatan perubahan perilaku yang terbaik adalah
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dengan edukasi berupa penyuluhan atau pelatihan yang akan mengasah keterampilan.
Adopsi perilaku baru juga membutuhkan reinforcements atau penguat, reward bagi yang
berhasil menunjukkan perilaku yang diharapkan secara konsisten, maupun sanksi bagi yang
tidak melakukan perilaku yang dianjurkan.87
Data kedua telesurvei ini masih perlu dikritisi lebih lanjut. Kepatuhan responden yang
tinggi terhadap penerapan protokol khususnya penggunaan masker, masih lebih didasarkan
‘pengakuan’ responden, dan bukan berdasarkan hasil observasi langsung. Idealnya, data
perilaku harus berdasarkan observasi dan terukur. Namun demikian, saat pandemi masih
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berlangsung. Observasi langsung memang masih sulit untuk dilakukan. Satu hal yang perlu
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ditekankan kepada masyarakat adalah, COVID-19 adalah musuh bersama yang kasat mata.
Tidak ada seorang pun yang bisa kebal COVID-19 sebelum vaksin COVID-19 ditemukan.
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Selama masih ada satu orang abai protokol kesehatan, maka COVID-19 akan terus
mengancam. Selama masih ada kasus positif COVID-19, walau hanya satu kasus, maka

B.
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potensi penularan COVID-19 masih akan tetap ada.

Upaya Lain yang Seyogyanya Dilakukan oleh Pemda DIY untuk Lebih
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Meningkatkan Penerapan Disiplin dan Kepatuhan Masyarakat terhadap
Protokol Kesehatan untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 di DIY
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Upaya pencegahan penularan COVID-19 di DIY memerlukan kesadaran dan
kedisiplinan dari berbagai pihak untuk mematuhi protokol kesehatan terutama ketika
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melakukan aktivitas di luar rumah dan berinteraksi dengan orang lain seperti pada toko,
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pasar, dan juga tempat kerja. New Normal harus dimaknai dengan menyesuaikan keadaan
baru selama masih terjadi pandemi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam
melakukan kegiatan sehari-hari, baik kegiatan ekonomi produktif, kegiatan keagamaan,
maupun kegiatan sosial kemasyarakatan dengan beberapa tatanan baru, agar tetap sehat,
aman, dan produktif.

Hasil survei persepsi kerentanan dengan menganggap bahwa COVID-19 adalah
penyakit biasa dan merasa tidak rentan ,mencapai lebih 30%. Perceivedsusceptibility yang
rendah (tidak rentan) akan berdampak pada perilaku. Hal ini akan menjadi tantangan
tersendiri dalam penerapan adopsi perilaku baru dalam menerapkan protokol kesehatan
secara tepat dan benar. Adopsi perilaku baru untuk saat ini adalah satu-satunya pilihan
87
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terbaik dalam upaya menanggulangi COVID-19. Pilihan ini juga merupakan pilihan yang
paling mudah, semua masyarakat bisa dan harus dilibatkan. Murah, kepatuhan yang tinggi
akan berkorelasi dengan hasil yang maksimal sehingga akan meminimalisir kasus COVID19 .Berkurangnya kasus COVID-19 akan sangat mengurangi biaya penanganan dan
tindakan sehingga akan menghemat pengeluaran negara dan dana bisa digunakan untuk
biaya pembangunan lainnya.
Tipe mayoritas masyarakat kita adalah requiredoutcomesituation dalam konteks
pandemi COVID-19, yang artinya keberhasilan mengadopsi perilaku baru belum bisa
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mengandalkan sepenuhnya pada kesadaran masing-masing individu. Selain sarana

DI

pendukung, role model sebagai contoh ideal bagi masyarakat, juga dibutuhkan
reinforcement atau penguat bagi terbentuknya perilaku kesehatan. Pandemi COVID-19

RD

yang telah berjalan selama delapan bulan lebih, dan menghancurkan semua sendi-sendi
kehidupan seharunya memunculkan kesadaran yang sudah terinternalisasi dalam
penegakan protokol kesehatan. Namun, durasi waktu pandemi yang sudah sedemikian

DP

lama, adalah bukti bawa kesadaran itu belum tumbuh. Oleh karena itu, penegakan peraturan
yang lebih ketat disertai sanksi berjenjang sesuai dengan pelanggaran, sangat dibutuhkan
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bukan hanya pandemi COVI-19 ini segera berakhir, namun juga untuk pembelajaran ke
depan apabila terjadi kondisi yang serupa , maka kita sudah akan lebih siap dalam bersikap.

ar

Edukasi terkait protokol kesehatan harus dilakukan secara simultan dan
berkesinambungan pada pelaku ekonomi,

wisata dan berbagai unsur masyarakat.

et

Sementara edukasi dilakukan secara berkelanjutan agar bisa meningkatkan kesadaran

Se
kr

akan pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Selain itu juga
diperlukan pemberian konseling terkait penggunaan alat pelindung dan menjaga jarak
terhadap orang yang sudah dinyatakan sebagai ODP, PDP ataupun Positif COVID-19.
Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan kepatuhan masyarakat, perlu melibatkan semua
pihak untuk lebih dapat menjalankan protokol kesehatan, khususnya pada tingkat
masyarakat. Pengurus lingkungan setempat (RT, RW, dan sebagainya), serta tokoh agama
dapat membantu melakukan pengawasan terhadap warganya, termasuk melakukan deteksi
dini dan pelaporan kepada gugus tugas COVID-19 di masing-masing wilayah di DIY.
Imbauan mencuci tangan sesuai dengan SOP perlu ditingkatkan dengan meletakkan
poster/leaflet mengenai cara mencuci tangan yang benar pada tempat cuci tangan difasilitas
umum. Promosi Kesehatan terkait PHBS kepada masyarakat dengan kelompok umur 17-35
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tahun perlu ditingkatkan. Promosi Kesehatan dapat melibatkan peran guru dan lingkungan
kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol
kesehatan dan perilaku hidup bersih. Dari segi fasilitas, diperlukan sarana cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir lebih banyak di ruang publik.
Proses edukasi, sosialisasi, dan promosi kesehatan dalam rangka membentuk
perilaku masyarakat yang sadar bahaya COVID-19 sangat perlu untuk dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kultural. Laboratorium Antropologi untuk Riset Aksi UGM
(LAURA UGM) mengadakan aksi solidaritas Sirep Pageblugsejak awal April – awal Juni

Y

2020.88 Aksi ini merupakan daya gotong royong menghadapi dan mengelola krisis pandemi

DI

secara kultural yang dilakukan sejak akhir April sampai dengan awal Juni. Budaya adalah
penyembuh atau sirep pageblug. Ini paradigmanya, kepasrahan adalah kekuatan menjadi

RD

hidup baru.Aksi solidaritas dilakukan dengan mengajak masyarakat Jawa (di dalam dan di
luar DIY, wilayah Mataram) untuk mulai rengeng-rengeng (melantunkan) uliran nalar dan
budi secara musikal dan visual dalam bentuk pupuh Maskumambang, untuk membuka jalan

DP

keluar dari krisis pandemi dengan penuh percaya diri. Dalam rasa dan budi dengan Bahasa
ibu masing-masing, agar menjadi suara “ngeeng” bersama. Aksi ini telah mengumpulkan
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605 partisipan dari berbagai lokasi tempat, dengan total kreasi rengeng-rengeng pupuh
tembang macapat Maskumambang Sirep Pageblug sebanyak 1.019 buah pupuh.

ar

Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan sakit fisik yang bisa merenggut nyawa,
namun juga menimbulkan sakit mental dan pikiran masyarakat Jawa. Rengeng-rengeng

et

adalah salah satu upaya kultural yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika mengalami
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krisis/keadaan sulit.Konteks COVID-19, rengeng-rengeng bukanlah obat untuk
menyembuhkan sakit, namun sebagai bentuk laku supaya orang Jawa mampu menjalani,
menghadapi, dan minimal mengurangi beban dampak dari krisis yang dihadapi.
Pengetahuan ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang Jogja, sehingga LAURA memberikan
ruang dan sarana bagi orang Jogja untuk mengenali kembali budaya mitigasi krisis tersebut
melalui rengeng-rengeng atau bersenandung tembang macapat yang berisi kata-kata
ajakan atau ajaran. Meskipun tidak terlalu panjang, namun kata-kata dalam tembang
macapat ini berpotensi menggugah kesadaran hati dan sikap diri manusia untuk berelasi
88

Aksi solidaritas Sirep Pageblug dijelaskan oleh Prof. PM. Laksono, Guru Besar Antropologi FIB UGM dan
Direktur LAURA UGM pada kegiatan focusgroupdiscussion“Kajian Pengawasan Penanganan Pandemi
dalam Kebijakan dan Peraturan Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020” pada 24
November 2020 di Yogyakarta. Aksi Sirep Pageblug didokumentasikan oleh LAURA UGM di media sosial
Instagram @laurasireppageblug.
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dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan semesta alam
(termasuk dalam hal ini dengan makhluk COVID-19) dalam menjalani hidup keseharian
sepanjang pandemi.
LAURA menemukan gambaran yang menarik dalam aksi solidaritas Sirep Pageblug
ini. Sektor kesehatan adalah sektor utama dan paling krusial yang terkena dampak dari
COVID-19. Namun, karena berdampak pada kesehatan manusia yakni tubuh (kesakitan
hingga kematian), maka sendi-sendi kehidupan ikutmenjadi keos, seperti sosial dan
ekonomi. Untuk memulihkan krisis pandemi COVID-19 tidak hanya diperlukan intervensi di

Y

bidang kesehatan semata, namun juga sangat perlu didukung oleh intervensi bidang lain.

DI

Salah satu upaya adalah menggalang satu kesatuan rasa dan gotong royong memikul
keadaan sulit akibat pandemi, inilah inti dari aksi Sirep Pageblug.Rengeng-rengeng

RD

Maskumambang mampu menjadi sarana komunikasi antar orang Jawa atau siapapun
yangmerasa terhubung untuk saling menyiarkan sikap diri patuh terhadap protokol
kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus; dan sebagai ungkapan hati

DP

(selfhealing/abreaksi dan sebagai pembelajaran tindakan kelas sosial masyarakat).
Aksi Sirep Pageblug ini menjadi salah satu upaya edukasi, sosialisasi sekaligus
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promosi kesehatan dalam menghadapi COVID-19 yang patut untuk diadopsi oleh
Pemerintah Daerah DIY. Mengingat budaya rengeng-rengeng (bersenandung) adalah

ar

budaya orang Jawa, sehingga pesannya dapat tersampaikan. Sering kali edukasi,
sosialisasi, dan promosi kesehatan (termasuk COVID-19) yang dilakukan oleh Pemerintah

et

abai (sudah melupakan) terhadap budaya hidup masyarakat itu sendiri. Misalnya, tidak
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menggunakan “bahasa masyarakat” (membudibahasakan) sehingga istilah-istilah yang
muncul atau menjadi tagline jauh dari alam pikir masyarakat atau tidak dapat dipahami,
sehingga tidak mampu dijalani. Bukan karena masyarakat dableg atau tidak patuh/taat
terhadap himbauanatau aturan, namun karena pesan himbauan atau aturan tersebut tidak
sampai dalam alam pikir masyarakat, sehingga tidak dapat diproses sebagai suatu
pengetahuan dan berujung pada aksi, yaitu tindakan.
Upaya lain untuk pengendalian COVID-19 dan tentu bukan upaya utama adalah perlu
diterapkan sanksi atas pelanggaranprotokol kesehatan. Sanksi ini bisa berupa sanksi sosial,
adat, atau bentuk sanksi-sanksi lain yang kiranya bisa menggugah masyarakat untuk patuh
dan taat protokol kesehatan. Agar protokol kesehatan bisa dijalankan dengan efektif dan
pemberian hukuman secara fisik maupun sosial selama ini ditujukan untuk memberikan efek
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jera bagi para pelanggarnya. Sanksi yang diberikan juga diharapkan menimbulkan rasa malu
serta memberikan manfaat secara sosial, sehingga bisa meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Peraturan daerah perlu menjadi landasan
peraturan penguatan peran penegak hukum dan Satpol PP dalam memberikan sanksi tegas,
yang bertujuan untuk menyiapkan sanksi yang menimbulkan efek jera kepada para
pelanggar protokol kesehatan dalam upaya mengefektifkan pencegahan penularan COVID19.
Sanksi sebagai upaya membuat seseorang patuh terhadap aturan tidak dapat

Y

terwujud, apabila tidak dibarengi dengan komitmen penegak hukum yang konsisten.

DI

Kemudian, upaya tersebut juga tidak dapat berjalan efektif jika budaya hukum
masyarakatnya tidak dibentuk. Prof Laksono menjelaskan dengan sederhana bahwa untuk

RD

melakukan himbauan atau mematuhi aturan diperlukan adanya kerelaan atau keinsafan dari
manusia itu sendiri. Pada proses inilah diperlukan pendekatan kultural melalui edukasi dan
sosialisasi. Inilah mengapa sesungguhnya penegakan sanksibukan upaya utama dalam

DP

pengendalian COVID-19, tetapi sebagai upaya sandingan bersama upaya edukasi. Namun
demikian, dalam ruang lingkup penegakan hukum, sanksi menjadi upaya yang utama
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dilakukan. Karena sanksi adalah roh dari penegakan hukum.
Terkait peraturan lain yang mendukung penerapan disiplin, pelaksanaan penerapan
juga

perlu

memperhatikan

ar

disiplin

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

et

di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada
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Situasi Pandemi COVID-19. Hal ini mengingat beberapa kasus klaster yang terjadi di DIY
terjadi pada lingkungan kantor. Para pekerja maupun masyarakat di lingkungan perkantoran
dapat memperhatikan risiko terjadinya penularan, seperti mengurangi atau menghindari
pertemuan dalam jumlah banyak dan membatasi kehadiran massa dalam suatu acara besar.
Kebijakan terkait penggunaan kendaraan umum terutama penggunaan alat pelindung diri
dan imbauan jaga jarak perlu diperjelas batasannya.
C.

Revisi Peraturan Daerah yang Sudah Ada atau Menyusun Peraturan Daerah
Baru?
Sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Berita Daerah
88
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Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77), penanganan pandemi COOVID-19 di
Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang berkaitan dengan penegakan ketertiban dan
kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dilakukan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan, baik yang dibuat oleh pemerintah daerah (produk hukum daerah)
maupun pemerintah pusat (produk hukum pemerintah pusat). Peraturan daerah yang
selama ini dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan tersebut adalah Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8)

Y

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

DI

13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah

RD

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 16) dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

DP

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3). Di samping itu peraturan
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perundang-undangan lain dari pemerintah pusat yang menjadi dasar dalam penanganan
pandemi COVID-19 adalah berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

ar

presiden hingga peraturan menteri. Produk hukum pemerintah pusat yang dipakai untuk
menegakkan ketertiban dan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan adalah

et

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6236).
Terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat dilakukan analisis

sebagai berikut:

1)

Dibandingkan dengan produk hukum daerah, produk hukum dari pemerintah pusat ini
kekurangannya adalah muatan lokalitasnya tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada
sama sekali. Produk hukum dari pemerintah pusat sering kali juga tidak sesuai
aspirasi masyarakat di daerah. Adanya kekurangan-kekurangan tersebut
menyebabkan penerapan produk hukum pemerintah pusat sering kali tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, dalam rangka untuk menangani
pandemi COVID-19 di DIY, terutama dalam penegakan ketertiban dan kedisiplinan
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untuk mematuhi protokol kesehatan perlu ada produk hukum daerah yang sesuai
dengan karakter daerah. Argumentasi tersebut semakin kuat jika dikaitkan dengan
undang-undang (sebagai produk hukum pemerintah pusat) tentang Kekarantinaan
Kesehatan yang dipakai untuk menegakkan tertib dan disiplin mematuhi protokol
kesehatan sebelum dikeluarkannya Pergub DIY No. 77 tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease2019.
Konsep dasar yang melandasi UU Kekarantinaan Kesehatan sangat berbeda dengan

Y

protokol kesehatan yang akan ditegakkan untuk mencegah dan mengendalikan

DI

penyebaran pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, di antaranya adalah:

Pasal 1 angka 1 yang merumuskan, bahwa Kekarantinaan Kesehatan adalah

RD

a)

upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau
faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan

DP

kesehatan masyarakat. Jika Pasal 1 angka 1 tersebut dihubungkan dengan
pasal 1 angka 6, maka kekarantinaan kesehatan itu berkaitan dengan

ia
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pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit
menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

ar

meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa
inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun

et

yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung
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penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah
kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Sedangkan
persoalan protokol kesehatan itu berkaitan dengan pengaturan mengenai cara
melakukan kegiatan dan tidak berkaitan dengan isolasi atau pemisahan
seseorang yang terpapar penyakit. Jika dihubungkan dengan persoalan
kedaruratan kesehatan yang menjadi faktor penyebab diperlukannya
kekarantinaan kesehatan atau diterapkannya protokol kesehatan, maka juga
terdapat berbedaan. Pada kekarantinaan kesehatan, kedaruratan kesehatan
itu disebabkan oleh penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang
disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,
bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan
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berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara (Pasal 1 angka 2),
sedangkan kedaruratan kesehatan yang menyebabkan perlu diterapkannya
protokol kesehatan adalah penyakit yang disebabkan oleh virus.
b)

Pasal 11 yang pada intinya menyatakan atau menentukan bahwa
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan itu dilaksanakan oleh pemerintah
pusat (meskipun pemerintah pusat juga dapat melibatkan pemerintah daerah
(Pasal 5 ayat (2)).

Hal itu berbeda dengan kebutuhan untuk

menyelenggarakan protokol kesehatan yang pada pokoknya dapat

Y

diselenggarakan oleh pemerintah daerah tanpa menunggu perintah dari
2)

DI

pemerintah pusat.

Analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8

RD

Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang

DP

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
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Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 16).

ar

Perda ini dibuat mengingat kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis,
sosiografis Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikannya berpotensi, rawan

et

bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial.
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pertimbangan tersebut secara tidak langsung sudah menyangkut bencana non alam
karena merebaknya wabah penyakit (lihat konsideran bagian menimbang huruf a,
Pasal 1 angka 10, dan Pasal 1 angka 12). Meskipun demikian, jika Perda ini mau
dipakai untuk menegakkan protokol kesehatan, maka belum ada pasal yang dapat
menjadi dasar penerapan protokol kesehatan itu atau pasal yang menjadi pintu
pembuka dibuat dan diterapkannya protokol kesehatan

untuk mencegah dan

menangani penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat sebagai upaya untuk
menanggulangi bencana non alam. Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan
perubahan atau revisi terhadap pasal yang mengatur mengenai kewenangan
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, yaitu Pasal
6. Revisi atau perubahan terhadap Pasal 6 dilakukan dengan menambahkan 2 ayat
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ke dalam Pasal 6. Tambahan ayat itu dilakukan guna menambahkan kewenangan
pemerintah daerah untuk menetapkan dan menegakkan protokol kesehatan.
3)

Analisis terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3).
Pengaturan tentang ketertiban umum dalam perda ini bertujuan untuk melindungi
masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan

Y

yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib

DI

masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka
4, maka perlindungan masyarakat itu dilakukan berhubungan dengan gangguan

RD

ketertiban umum yang sangat jauh kaitannya dengan upaya untuk mencegah atau
menangani penyebaran suatu wabah penyakit. Ketidaksesuaian penyelenggaraan
ketertiban umum dengan upaya pencegahan penyebaran suatu penyakit (termasuk

DP

COVID-19) juga dapat dilihat dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai
berikut:

Ayat (1): Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
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a)

ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat meliputi:
pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan

ar

a.

sadar hukum;

penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas

et

b.

Se
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Kabupaten/Kota; dan

c.

b)

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Ayat (2): Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi
tertib yang meliputi:
a.

tertib jalan;

b.

tertib sungai;

c.

tertib kawasan pantai;

d.

tertib kelautan;

e.

tertib lingkungan;

f.

tertib sumber daya mineral;
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g.

tertib kehutanan;

h.

tertib perizinan;

i.

tertib pendidikan; dan

j.

tertib tata ruang.

Dari substansi yang diatur dalam Perda tentang Trantibum dan Linmas dapat dilihat
bahwa konsep dasar, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum, yang
menjadi dasar pengaturan dalam perda ini berbeda dengan ketertiban umum dalam
upaya pencegahan menyebarnya suatu penyakit. Jika Perda Trantibum dan Linmas

Y

ini akan dipakai sebagai dasar untuk menyelenggarakan ketertiban yang berkaitan

DI

dengan pematuhan protokol kesehatan untuk mencegah menyebarnya suatu wabah
penyakit, maka diperlukan perubahan mayor atau bahkan penggantian terhadap

RD

perda ini.

Bertitik tolak dari analisis di atas, maka yang layak dilakukan oleh Pemerintah Daerah

DP

DIY terkait dengan dasar hukum untuk melakukan kegiatan pencegahan penyebaran wabah
COVID-19, khususnya dengan menegakkan protokol kesehatan adalah dengan melakukan
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perubahan atau revisi minor terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah

ar

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang

et

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun

Se
kr

2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
16).
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Kajian ini memiliki 3 (tiga) kesimpulan penting, pertama, keberadaan Pergub DIY

77/2020 sebagai payung hukum yang mengatur penerapan disiplin dan penegakan hukum
protokolkesehatanCOVID-19 di DIY adalah bentuk Pemerintah Daerah DIY konsisten dalam
melaksanakan amanat Instruksi Presiden 6/2020 jo. Instruksi Mendagri 4/2020.Sejak

Y

September sampai November (kajian dilakukan), Satpol PP bersama TNI dan Polri sudah

DI

menjalani penegakan hukum protokol kesehatan dan Satpol PP mengeluarkan SK Kepala
Satpol PP DIY No. 443/02517 (SOP Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

RD

Kesehatan COVID-19). Berdasarkan data rekapitulasi pelanggar (perseorangan dan pelaku
usaha) operasi non-yustisiaprotokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh Satpol PP

DP

menunjukkan secara keseluruhan ada penurunan jumlah pelanggar dari September ke
Oktober. Namun, ada peningkatan dan penurunan jumlah untuk per harian.
Meskipun secara keseluruhan ada penurunan jumlah pelanggar protokol kesehatan,

ia
t

tidak dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif dengan tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan,operasi non-yustisia yang dilakukan oleh

ar

Satpol PP tidak dapat menjangkau keseluruhan tempat-tempat yang ada di wilayah DIY dan
operasi tidak dilakukan sepanjang waktu. Alasan lain bahwa penurunan jumlah pelanggar

et

tidak dapat merepresentasikan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat adalah karena tidak

Se
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dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah pasien positif terkonfirmasi. Setiap hari jumlah
pasien positif terkonfirmasi masih terus meningkat dan banyak fasilitas kesehatan (RS
Rujukan COVID-19) yang menyatakan penuh, misalnya di Kabupaten Sleman. Gambaran
temuan lapangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah DIY terhadap
pelaksanaan Pergub DIY 77/2020, apakah benar bahwa ada korelasi (korelasi positif) antara
penegakan hukum (pemberian sanksi) terhadap penurunan jumlah penyebaran COVID-19
di DIY. Mengingat temuan di lapangan berkata lain.
Kedua, upaya lain selain penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemda DIY
dalam menekan risiko/dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 baik dalam bidang
kesehatan, sosial, dan ekonomiadalah edukasi. Edukasi dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kultural untuk membentuk Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masyarakat Jogja
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dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Edukasi tidak hanya dilakukan dalam
ruang-ruang sekolah formal maupun informal, namun juga perlu dilakukan dengan cara
budaya lokal (kearifan lokal). Aksi Sirep Pageblug yang dilakukan oleh LAURA UGM melalui
rengeng-rengengMaskumambang dapat dijadikan contoh upaya edukasi melalui budaya
lokal. Pendekatan kultural menjadi komponen penting dalam upaya membangun kebiasaan
baru atau perilaku baru, karena menggunakan bahasa dan cara masyarakat itu sendiri.
Sehingga mudah dipahami, dimengerti, dan dilakukan. Proses edukasi seperti ini akan
berjalan secara berkelanjutan.

Y

Bersamaan dengan edukasi, upaya penegakan hukum masih diperlukan untuk

DI

mengendalikan pelanggaran protokol kesehatan yang tidak mampu dijangkau oleh upaya
edukasi, seperti misalnyamengontrol pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan. Jenis

RD

sanksi yang diberikan perlu diperluas, yaitu sanksi sosial, adat, denda, dan pidana.
Pemberian jenis sanksi disesuaikan dengan berat/rendahnya pelanggaran yang dilakukan.
Kemudian, pemberian sanksi (penegakan hukum) harus dibarengi dengan konsistensi dan

DP

komitmen dari aparat penegak hukum (Satpol PP, TNI, dan POLRI).
Kesimpulan terakhir terkait dengan dasar hukum untuk melakukan kegiatan

ia
t

pencegahan penyebaran wabah COVID-19khususnya penegakan hukum protokol
kesehatan, yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIYadalah dengan melakukan

ar

perubahan atau revisi minor terhadap Perda DIY No. 8 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY No. 13 Tahun

Se
kr

Bencana.

et

2015 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan

B.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang diajukan oleh tim kajian, yakni:

1)

Untuk meningkatkan dan menjaga efektivitasmaka Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Perundangundangan sebagai dasar penegakan protokol kesehatan.

2)

Selain menggunakan instrumen hukum berupa pemberian sanksi sebagai upaya
membentuk Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), diperlukan juga menggunakan
pendekatan kultural yakni, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi
kesehatan untuk pengendalian COVID-19 tidak hanya dilakukan dalam ruang-ruang
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sekolah atau lembaga pendidikan baik formal maupun informal, namun juga melalui
cara-cara budaya lokal orang Jawa (masyarakat Yogyakarta).
3)

Sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Perda DIY No. 8
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan
Perda DIY No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 8 Tahun 2010
tentang

Penanggulangan

Bencana,

yaitu

dengan

mengubah

BAB

III

tentangTanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah dengan menambahkan
2 (dua) ayat ke dalam Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan

DI

(1)

Y

Pasal 6
bencana meliputi:

menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan

RD

a.

pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan
b.

DP

penyelenggaraan penanggulangan bencana;

menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

ia
t

sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta
selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan

ar

pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai

et

c.

Se
kr

dengan peraturan perundang-undangan;

d.

menjalin kerja sama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

e.

mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi
sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;

f.

mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

g.

merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan
dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;

h.

menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
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i.

merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya
perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian
masyarakat;

j.

melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan
berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk
penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan
sumbangan;

k.

melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan

DI

l.

Y

berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan
(2)

RD

pasca bencana.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
penanggulangan bencana non alam karena merebaknya wabah penyakit

DP

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan menegakkan protokol
kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah

ia
t

(3)
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.
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tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 16).
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman,
Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 3).
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77).
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan
Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/KEP/2020 tentang Perubahan
Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang
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Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 318/KEP/2020 tentang
Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan
Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
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LAMPIRAN
A.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No.

Informasi yang Diperlukan

Satpol PP DIY
(Provinsi)

Apakah ada SOP (Standar Operasional Pelaksanaan)
sebagai acuan Satpol PP dalam melaksanakan tugas
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pergub
77/2020? (SOP dicopy)
Siapa saja subjek yang wajib melaksanakan dan
mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pergub 77/2020?
Protokol kesehatan seperti apa yang wajib
dilaksanakan dan dipatuhi oleh subjek?
Apa saja jenis sanksi yang diberikan kepada
pelanggar?
Kapan operasi penerapan disiplin dan penegakan
hukum protokol kesehatan (Pergub 77/2020) mulai
dilaksanakan?
Sudah berapa banyak subjek yang melakukan
pelanggaran dan apa saja sanksi yang diberikan
kepada mereka? (kalau ada datanya, bolehkah
diminta?)
Apakah sudah ada pelaku usaha, pengelola,
penyelenggara atau penanggung jawab dan fasilitas
umum yang diberi sanksi penghentian sementara
operasional usaha atau pencabutan izin usaha?
(usahakan memperoleh identitas pelaku usaha yg
mana, kalau anonim, maka usahakan memperoleh
jumlah yang diberi sanksi tersebut dan jenis
usaha/fasilitas umumnya apa?)
Bagaimana prosedur pengawasan dan evaluasi
Satpol PP terhadap subjek yang diberikan sanksi
pelanggaran? (misalnya, pelaku usaha/kantor
pelayanan X diberi sanksi penghentian sementara
operasional usaha, apakah satpol PP mengawasi
subjek tersebut selama masa penghentian sementara
benar2 tidak melakukan operasi usaha/kegiatan
apapun?)
Apakah ada subjek yang tidak melaksanakan sanksi
yang diberikan?
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1.

Responden
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Subjek apa (misal, perseorangan, pelaku usaha,
kantor dinas) dan seperti apa (misal jenis pekerjaan,
usia, jenis kelamin) yang paling sering melanggar
protokol kesehatan? Berikan alasannya.
Tempat apa yang paling sering dan banyak pelanggar
protokol kesehatan? Berikan alasannya.
Sanksi apa yang paling sering diberikan oleh Satpol
PP kepada pelanggar? Berikan alasannya.
Sanksi apa yang belum pernah diberikan atau paling
jarang diberikan kepada pelanggar? Berikan
alasannya.
Apa saja kegiatan/program yang diselenggarakan
oleh Satpol PP dalam menjalani tugas penerapan
disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan?
Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP dibantu atau
berkoordinasi dengan elemen mana saja?
Apakah Satpol PP sudah melakukan evaluasi
terhadap penerapan sanksi protokol kesehatan ini?
Bagaimana hasil evaluasinya? (laporan evaluasi
dicopy)
Apakah ada hambatan dalam menyelenggarakan
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol
kesehatan?
Sebelum ada Pergub 77/2020, tugas, program, dan
kegiatan apa yang dilakukan oleh Satpol PP dalam
menangani COVID-19?
Upaya apa lagi yang semestinya dilakukan oleh
Satpol PP di luar dari apa yang diamanatkan oleh
Pergub 77/2020?
Apa saran/rekomendasi yang mesti dilakukan oleh
Pemerintah Daerah DIY dalam rangka mempercepat
penanganan dan penanggulangan COVID?
Apakah perlu pengaturan penegakan hukum ini diatur
dalam Peraturan Daerah, supaya cakupan sanksi dan
sasaran dapat lebih luas?
Apa tugas pokok dan fungsi BPBD DIY dalam
penanganan COVID-19?
Bagaimana struktur kelembagaan Gugus Tugas
COVID DIY?
Apa perbedaan antara Satuan Tugas dan Gugus
Tugas? Apakah di antara keduanya ada yang lebih

2.

BPBD DIY (Ketua
Pelaksana Gugus
Tugas COVID-19)
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power dalam pelaksanaan penanganan COVID-19?
Mengingat pada tingkat pusat bernama “Satuan
Tugas”
Peta sebaran COVID-19 dan peta zonasi
Data jumlah pasien positif terkonfirmasi, sembuh,
meninggal (berdasarkan karakteristik, mis: usia)
Klaster baru yang muncul dalam waktu dekat (SepOkt) dimana saja? → untuk mengetahui tempattempat yang masih rawan penyebaran.
Kondisi pandemi hari ini (belum ada vaksin), upaya
apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah
daerah dalam penanganan COVID-19?
1. Jelaskan kronologis kebijakan buka-tutup tempat
wisata di DIY selama pandemi COVID-19 (MaretNovember)? kapan mulai ditutup, lalu dibuka lagi,
atau mungkin ada penutupan/pembatasan lagi
dan sebutkan apa yang menjadi pertimbangan.
2. Kebijakan/program seperti apa yang diterapkan
oleh Dinas Pariwisata DIY supaya cegah klaster
penularan COVID-19 di tempat wisata?
3. Bagaimana dengan jumlah wisatawan
(mancanegara dan nusantara) selama pandemi
COVI-19 Maret-November? Bolehkah meminta
data jumlah wisatawan Maret-Nov 2020?
4. Bagaimana tanggapan Dinpar terkait penegakan
hukum protokol kesehatan COVID-19 dengan cara
memberikan sanksi kepada pemilik/penyelenggara
tempat wisata dan hiburan yang melanggar
protokol kesehatan COVID-19?
5. Apakah kebijakan penegakan hukum protokol
kesehatan COVID-19 sebagaimana diatur dalam
Pergub 77/2020 sudah tepat sasaran khusus
untuk bidang Pariwisata? Jelaskan.
6. Apakah sudah ada tempat wisata dan hiburan
yang melanggar protokol kesehatan COVID-19
dan diberikan sanksi berupa penghentian
operasional sementara atau penutupan izin dari
Satpol PP?
7. Dalam rangka implementasi Pergub 77/2020
(penerapan disiplin dan penegakan hukum
protokol kesehatan COVID-19), Apakah Dinas
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Pariwisata berkoordinasi dengan Satpol PP DIY?
Jelaskan.
8. Apa strategi dari Dinpar DIY untuk mencegah
klister penularan COVID-19 pada peakseason?
9. Apa kendala atau hambatan Dinkes DIY dalam
menghimbau pendisiplinan protokol kesehatan di
objek wisata, tempat hiburan di DIY?
10. DIY sebagai “Kota Wisata”, kebijakan seperti apa
yang dinilai tepat untuk penerapan disiplin protokol
kesehatan COVID-19 di tempat wisata dan
hiburan?

Y

1. Pada bulan Juli lalu, Dinas Koperasi dan UMKM
DIY bersama Jogja EconomicResilienceforCOVID19 (JERCOVID) melakukan survei terkait UMKM
yang terdampak COVID-19, bolehkah kami
meminta hasil data survei tersebut?
2. Dari hasil survei tersebut, langkah apa yang sudah
dilakukan (missal: kebijakan, program kegiatan,
bantuan) oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY?
3. Dalam rangka cegah klaster penularan COVID-19
di tempat kerja UMKM, apa yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM DIY?
4. Bagaimana tanggapan Dinpar terkait penegakan
hukum protokol kesehatan COVID-19 dengan cara
memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang
melanggar protokol kesehatan COVID-19?
5. Apakah kebijakan penegakan hukum protokol
kesehatan COVID19 sebagaimana diatur dalam
Pergub 77/2020 sudah tepat sasaran khusus
untuk bidang UMKM? Jelaskan.
6. Apakah sudah ada tempat UMKM yang melanggar
protokol kesehatan COVID-19 dan diberikan
sanksi berupa penghentian operasional sementara
atau penutupan izin dari Satpol PP?
7. Dalam rangka implementasi Pergub 77/2020
(penerapan disiplin dan penegakan hukum
protokol kesehatan COVID-19), Apakah Dinas
Koperasi dan UMKM DIY berkoordinasi dengan
Satpol PP DIY? Jelaskan.

DI

Dinas Koperasi dan
UMKM DIY
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8. Apa kendala atau hambatan Dinkop UMKM DIY
dalam menghimbau pendisiplinan protokol
kesehatan di pada pelaku usaha di DIY?
9. Kebijakan atau Peraturan seperti apa yang dinilai
tepat untuk penerapan disiplin protokol kesehatan
COVID-19 di tempat usaha UMKM?
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B. Kuesioner Survey Penerapan Protokol Kesehatan dan Perilaku Masyarakat di Daerah
Istimewa Yogyakarta
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C.

Hasil Survei Tim Kajian
Survei ini menggunakan media googleformdengan durasi waktu dimulai pada

tanggal 17 November hingga 26 November. Dalam durasi waktu tersebut, survei ini berhasil
mengumpulkan 111 responden dari berbagai wilayah di 5 Kabupaten/kota DIY.
Daftar pertanyaan dalam survei ini terbagi dalam beberapa segmentasi, yaitu: 1)
Data diri, 2) Informasi mengenai COVID-19, 3) Kegiatan masyarakat selama masa pandemi,
4) Perilaku kesehatan masyarakat, 5) Protokol kesehatan di wilayah DIY dan 6) kasus
COVID-19 di wilayah DIY. Dari berbagai segmentasi pertanyaan, didapati hasil yang
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tergambar di bawah ini:
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