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Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat Jawa-Bali

P

emerintah Indonesia menerapkan PPKM Darurat sebegai respon atas melonjaknya kasus terkonfirmasi positif baru yang meningkat tajam pada akhir Juli 2021. Kebijakan ini sebagaimana

mengacu dalam konferensi pers Menko Luhut Pandjaitan, mengatur kegiatan seluruh sektor di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah untuk sektor esensial seperti keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non karantina dan industri ekspor dengan dilakukan sistem 50% WFH dan
50% WFO. Sedangkan untuk sektor non-esensial dilakukan sepenuhnya dari rumah atau 100% WFH.1
Dalam lingkup Kota Malang, kebijakan PPKM ini diatur melalui surat edaran No. 35 Tahun 2021 atas turunan dari
Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang (PPKM) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
darurat coronavirus 2019 di wilayah Jawa-Bali. Surat edaran ini memuat setidaknya kebijakan pembatasan dan
panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah, dan perkantoran serta pengelolaan pendidikan.
Penutupan beberapa lokasi usaha dan penyesuaian jam kerja dalam banyak sektor pekerjaan secara langsung
maupun tidak langsung berdampak terhadap pekerjanya, seperti misalnya sektor pekerja (buruh) manufaktur dan sektor informal. Kebijakan PPKM darurat yang dijalankan atas meningkatnya kasus pandemi covid-19,
tidak malah seharusnya meningkatkan kerentanan mereka. Kerentanan akibat pembatasan aktivitas ini akan
berdampak panjang dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan penganguran yang berpotensi melahirkan konflik sosial. Olehnya, kebijakan PPKM darurat perlu diarahkan agar lebih komprehensif, memihak
serta dapat menjaga kelompok marginal tidak semakin terjerembab ke jurang penderitaan yang lebih dalam.
1. Konferemsi pers dari Menko Luhut Binsar Pandjaitan bisa disimak di https://www.youtube.com/watch?v=3zv_9vUjxPE
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Semenjak awal pemberlakuan kebijakan PPKM darurat, kasus yang dikonfirmasi pemerintah terhitung
mulai tanggal 2 Juli 2021, hingga 20 Juli kasus terinfeksi sudah mencapai 746.000 orang, dengan kasus kematian pada tenggat waktu yang sama telah mencapai 18.194 dengan sebaran yang semakin meluas pada 31
provinsi.2 Jika kita menganalisis lebih lanjut, berdasarkan beberapa studi menunjukkan bahwa pola sebarannya terjadi secara eksponensial atau kelipatan yang berarti kasus terkonfirmasi ini berkaitan erat dengan
jumlah test harian yang dilakukan. Dalam lingkup wilayah Kota Malang, kasus covid-19 yang ditemukan telah
mencapai angka 9147 dengan kasus kematian mencapai 705 orang.3 Jika merujuk pada data, kebijakan PPKM
darurat ini terlihat belum efektif. Dimana dalam periode ini kasus justru mengalami lonjakan yang tajam.

Selain masih tingginya kasus covid-19 yang ditemukan, sejak awal pandemi ini terjadi, Kota Malang telah menjadi yang paling terdampak dalam masalah sosial. Dalam waktu singkat puluh ribuan
orang

terhempas

oleh

krisis.

Antara

Februari-Agustus

2020,

pengangguran

bertambah

seban-

yak 17.895 orang dan TPT naik 3,73 persen poin menjadi 9,61 persen. Angka kemiskinan naik 4,07
persen menjadi 4,44 persen.4 Angka ini

jika kita hitung 4,44 persen dari keseluruhan jumlah pen-

duduk, maka ada sebanyak 38,77 ribu warga Kota Malang yang masuk kategori penduduk miskin.
PPKM darurat Jawa-Bali ini juga telah menimbulkan masalah lain. Dalam lingkup wilayah Kota Malang, sejak PPKM darurat diberlakukan sebagaimana survei non-probabilitas yang kami lakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner semi terbuka serta pengamatan di wilayah Kota Malang, kami mendapat temuan mayoritas warga Kota Malang dalam skala mata pencaharian pekerja
informal yang sebesar 23,09 persen dari jumlah penduduk adalah yang paling terdampak dengan kebijakan PPKM ini.5 Hal ini karena sepinya penjualan yang menjadikannya sumber nafkah harian.
Olehnya,

bentuk

pan

kelompok

jang

yang

kebijakan

marginal

menjamin

jangka

tersebut,

sustainabilitas

serta
pasca

pendek
kebijakan
PPKM

untuk
jangka
darurat

menyelamatkan
menengah
ini

sangat

kehidudan

pan-

dibutuhkan.

2. Data diambil dari sumber: https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/ yang sudah diolah
3. Data diambil dari sumber https://covid19.malangkota.go.id/beranda yang sudah diolah
4. Data diambil dari sakarnas Agustus 2020, sumber https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2020/12/01/253/keadaan-ketenagakerjaan-kota-malang--agustus-2020.html
5. Diambil dari olahan hasil survei
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Tantangan untuk Berpihak
pada Kelompok Rentan
Pertama
Rakyat sebagai objek kebijakan
Kebijakan PPKM darurat cenderung menjadikan rakyat sebagai objek dari kebijakan, sehingga penanganan terhadap kelompok rentan tidak terarah. Perlu untuk melibatkan rakyat sebagai subjek kebijakan
dalam sejumlah aspek penanganan krisis yang sangat
diperlukan. Kelompok rentan memiliki aspek secara
kolektif dalam mendefinisikan diri mereka sendiri
dalam kebutuhan mereka untuk penanganan krisis.

Kedua
Kebijakan terlalu Birokratis dan Militeristik
Minimnya

keterlibatan

rakyat

dalam

kebijakan

ini menjadikan Negara sebagai pemegang kendali penuh. Bahkan dalam pendekatan dan sosialisasi,

Negara

cenderung

menggunakan

cara-cara kekerasan terhadap rakyat. Selain itu, bantuan yang disalurkan untuk meminimalisir kerentanan melalui birokrasi angat berbelit. Penyebaran
bansos cenderung terlambat dan rentan dikorupsi.

Ketiga
Bantuan sosial kecil dan tidak merata
Bantuan sosial yang sedianya sebagai jaring pengaman sosial tidak dapat menutup lubang akibat PPKM
darurat. Program perlindungan sosial yang baru dan
ditujukan secara khusus untuk “bantalan” hanyalah
Bantuan Tarif Listrik, Keringanan Pembayaran Kredit
bagi Sektor Informal dan Alokasi Anggaran Cadangan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok yang
dalam implikasinya sering tumpang tindih. Lainnya
adalah program Jokowi periode 2019/2024.
Sumber foto
1. https://www.ayosurabaya.com/images-surabaya/post/articles/2020/01/02/845/kemiskinan_jawa_timur.jpeg
2. https://www.liputan6.com/news/read/3025172/satpol-pp-angkut-dagangan-pkl-yang-berjualan-di-bahu-jalan?page=1
3. https://www.merdeka.com/peristiwa/semrawut-data-bansos-covid-19-hot-issue.html
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Keempat
Data penerima Bansos belum diperbaharui
Tumpang tindih serta keterlambatan dalam penyebaran Bansos juga memperlihatkan data penerima
tidak dalam up-to date. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum diperbarui pasca sakernas Agustus 2020 menghambat pencairan anggaran karena dana tersebut harus disalurkan secara
efisien. Terdapat 80,0 persen responden dari survei
kami di Kota Malang yang mengaku belum menerima
bansos dari pemerintah selama masa PPKM darurat.

Kelima
Vaksinasi awal cenderung memprioritaskan elit
Tingginya positif rate dalam covid

ini, serta ke-

bijakan vaksinasi massal yang cenderung terlambat turut mempengaruhi tidak efektifnya kebijakan PPKM darurat. Vaksinasi massal yang
digalangkan

pemerintah

dalam

masa

PPKM

darurat sering menimbulkan kerumunan serta
antrean yang panjang. Hal ini merupakan dampak
dari rendahnya penyebaran vaksin dan terutama ketersediaan vaksin bagi masyarakat rentan.

Keenam
Testing rendah berbiaya mahal
Dalam tiga hari sebelum akhir dari PPKM pada
tanggal

20

Juli,

data

terkait

testing

covid-19

menunjukan penurunan. Hal ini tentunya berdampak pada angka positif yang juga turun. PPKM
darurat

secara

langsung

memberikan

dampak

ekonomi secara signifikan pada masyarakat rentan. Padahal testing yang harganya mahal ini menjadi unsur penting dalam pengendalian covid.

Sumber foto
1. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210714074039-532-667345/bansos-telat-cair-bukti-mensos-gagal-perbarui-data-terpadu
2. https://www.liputan6.com/news/read/3034055/minim-tempat-bemain-anak-anak-kemayoran-bermain-di-pinggir-rel-kereta?page=1
3. https://newssetup.kontan.co.id/news/pengamat-tes-pcr-dengan-harga-sekitar-rp-800000-masih-sangat-mahal
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REKOMENDASI
PPKM darurat harus lebih bersifat Humanis dan Inklusif
Kekerasan oleh aparat yang terjadi pada pekerja informal, penggrebekan yang terjadi dalam beberapa kasus, serta penolakan yang banyak muncul dalam masyarakat setidaknya cukup untuk
pemerintah menggunakan cara-cara militeristik dalam pendekatan. Agar kebijakan penanganan
krisis juga mendapatkan respon dan dukungan masyarakat, maka perlu ada mekanisme untuk
memastikan agar nilai humanisme menjadi fondasi kebijakan, serta dikedepankannya aspek inklusi.

Penanganan Lokal perlu digalakan
Dalam awal pandemi, slogan rakyat bantu rakyat, dan karantina lokal banyak bermunculan sebagai respon ‘autonomist‘ masyarakat. Autonomist ini selain untuk memperkuat solidaritas sosial
dan jaring-jaring masyarakat, juga dapat untuk menciptakan kebijakan yang tidak sentralistik. Masyarakat berhak memutuskan sendiri kebutuhan oleh diri mereka sendiri tanpa tekanan negara.

Program bantuan tunai korona
Pandemi virus korona telah berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat miskin baik di desa maupun di kota. Guna menjaga standar hidup layak dan kemampuan daya beli
(purchasing power),

maka pemerintah harus mengeluarkan bantuan tunai tanpa syarat (un-

conditional cash transfer).

Bantuan tunai tanpa syarat diarahkan untuk menyasar seluruh la-

pisan masyarakat. Bantuan tunai tanpa syarat juga akan menciptakan kemandirian masyarakat
dalam menentukan pilihan-pilihan konsumsinya. Selain itu, bantuaan tunai tanpa syarat akan
menjadi salah satu sumber pendapatan dasar yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif secara bersamaan. Bantuan tunai tanpa syarat menciptakan mekanisme distribusi sumber daya ekonomi secara lebih adil dan merata dengan cara-cara yang bermartabat.

Gratiskan biaya test PCR, obat-obatan dan perluas penyebaran vaksin
Testing merupakan cara untuk mengendalikan covid dengan efektif.

Tetapi, biaya untuk mel-

akukan test terlampau mahal. Dalam keadaan krisis dan ekonomi masyarakat semakin rentan pemerintah perlu untuk menurunkan atau bahkan menggratiskan biaya testing dalam upaya
penanggulangan covid dengan lebih cepat. Selain itu, obat-obatan juga menjadi kendala ketika masyarakat rentan terkena kasus covid 19. Isolasi mandiri yang digunakan sebagai opsi untuk mencegah penularan tidak disertai dengan jaminan untuk mendapatkan obat-obatan sebagai
upaya perawatan. Akses untuk mendapatkan obat-obatan harus dimiliki oleh semua warga negara, termasuk kelompok rentan. Terakhir adalah peluas penyebaran vaksin sehingga tidak masyarakat paling rentan tidak mendapatkan sisa-sisa atau kehabisan dari upaya vaksinasi massal.

Dirumuskan dari kajian publik PMII Kota Malang
“Evaluasi Kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali) serta hasil olahan data survei non-probabilitas

