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PERNYATAAN KEPRIHATINAN DAN REKOMENDASI UNTUK MENDORONG UPAYA PENANGANAN PANDEMI 

YANG EFEKTIF, BERPERIKEMANUSIAAN, ADIL, DAN INKLUSIF 

 
MONEV Studio menyatakan keprihatinan mendalam atas pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Serangan 

gelombang ke-2 saat ini terjadi ketika pandemi telah memasuki bulan ke 17 (semenjak kasus pertama ditemukan 

pada bulan Maret 2020 di Indonesia). Data resmi yang telah dipublikasi oleh pemerintah dan data pembanding 

lainnya, menunjukkan bahwa total jumlah kasus hingga 18 Juli telah mencapai 2,832,755 jiwa terinfeksi; dengan 

527,872 jiwa kasus aktif; 2,232,394 jiwa sembuh; dan 72, 489 jiwa meninggal dunia dengan peta sebaran terbanyak 

di DKI Jakarta mencapai 26,1%, menyusul Jawa Barat 18%, Jawa Tengah 11,2%, dan Jawa Timur sebesar 8,1%. 

Kenaikan kasus baru tertinggi sepanjang perjalanan penyebaran COVID-19 di Indonesia adalah pada 15 Juli 2021 

dimana mencapai 56, 757 jiwa kasus baru per-harinya, dengan rata-rata selama 7 hari mencapai 44,145 jiwa, dan 

belum menunjukkan kecenderungan untuk menurun. 

 
Situasi ini mendudukkan Indonesia dengan kasus kematian tertinggi se-Asia Tenggara. Korban semakin meningkat 

menyasar berbagai kelompok usia mulai dari kategori lanjut usia, balita, anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta 

kelompok usia produktif. Sebagai upaya menekan persebaran COVID-19, pemerintah telah resmi menerapkan 

PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021 dan pada 17 Juli 

diputuskan untuk diperpanjang hingga 31 Juli 2021. Program vaksinasi yang dimulai pada Januari 2021 baru 

mencapai 41,268,627 jiwa yang mendapatkan vaksinasi pertama dan 16,217,855 jiwa yang telah mendapatkan 

vaksinasi lengkap (kedua). Masih dibutuhkan sekitar 163 Juta jiwa lagi yang berpartisipasi dalam program vaksin 

untuk mencapai herd immunity yakni 180 Juta jiwa. Terkait hal ini MONEV Studio merekomendasikan lima langkah 

penting untuk mendorong upaya Pemerintah dan berbagai pihak agar penanganan pandemi menjadi efektif, 

berperikemanusiaan, berkeadilan dan inklusif, yakni: 

 
1. Menggalakkan berbagai upaya persuasi dan koersif (non militeristik/tidak represif) yang mengedepankan 

Hak Asasi Manusia untuk mendorong upaya penanganan pandemi yang efektif, berperikemanusiaan, adil, 

dan inklusif. Hal ini dimulai dengan memperbaiki strategi komunikasi kebijakan dan implementasi 

penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia untuk mendorong kesadaran kolektif masyarakat bahwa 

vaksinasi dan perilaku 5M merupakan faktor peubah penting. penting untuk keselamatan jiwa dan mentas 

dari pandemi. Politik kebijakan COVID-19 dan strategi komunikasi yang tidak konsisten, simpang siur dan 

membingungkan; sebaran berita palsu atau hoax tentang COVID-19 dan efek vaksin; perang dagang dan 

dugaan komersialisasi merk vaksin, serta implementasi PPKM yang banyak memperlihatkan kekerasan 

membuat masyarakat ketakutan dan melemahkan upaya untuk mencapai target menuju herd immunity. 

Oleh karenanya, pendekatan efektif tentang penyebaran informasi yang didasarkan pada data yang 

diperoleh secara empiris perlu dipadukan dengan pendekatan kelokalan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang sebagian besar adalah pekerja sektor informal. Para pengambil kebijakan di bidang 

kesehatan perlu bertumpu pada social learning yakni menyusun pesan dengan menggunakan pendekatan 

partisipatif dari bawah agar pesan yang disampaikan lebih mengena. Hal ini bukan hal baru di Indonesia 

dan kita bisa belajar dari program terdahulu yang berhasil mendorong perubahan prilaku seperti prilaku 

mencuci tangan dengan sabun, buang air besar di toilet, imunisasi, melahirkan dengan ditolong bidan, dll. 

2. Menerapkan insentif bansos bersyarat (conditional cash transfer) dan menjadikan vaksinasi sebagai 

prasyarat guna merubah kemauan menuju kesadaran kolektif untuk dapat berpartisipasi aktif dalam 

program vaksin. Penerapannya dapat mengacu pada program bansos bersyarat lainnya seperti PKH, KIS, 

KIP, yang relatif cepat dan efektif untuk penetrasi perubahan prilaku masyarakat. Hal ini bukan tidak 
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mungkin, karena ditengah kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk penyerapan anggaran, di sisi lain 

terdapat momentum perubahan anggaran. Artinya pemerintah mempunyai ruang untuk merealokasikan 

anggaran kepada kebutuhan pemberian insentif bansos bersyarat sebagai carrot kepada masyarakat. 

Program ini dapat dilakukan dengan prioritisasi kepada kelompok masyarakat miskin dan informal yang 

rentan dan cenderung tereksklusi karena statusnya, antara lain petani, nelayan, buruh, bakul dan pedagang 

pasar, pedagang asongan, buruh, bakul jamu, pemulung, terutama dari kalangan perempuan. Juga 

perhatian perlu diberikan kepada kelompok yang sering terabaikan, yaitu kelompok dengan disabilitas dan 

kelompok Transgender. 

3. Menerapkan prasyarat tambahan bagi masyarakat yang menerima bansos agar konsisten dalam 

berperilaku 5M yakni 1) Memakai masker; 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 3) menjaga 

jarak; 4) menjauhi kerumunan; dan 5) membatasi mobilisasi dan interaksi yang sosialisasinya disampaikan 

bersamaan dengan proses vaksinasi. Prilaku 5M ini tidak kalah pentingnya dengan pelaksanaan vaksinasi 

untuk menuju herd immunity. 

4. Melanjutkan dan meningkatkan efektivitas peran aparat desa, rukun tetangga dan rukun warga dalam 

mendukung pendataan dan melakukan pemantauan pelaksanaan persyaratan vaksinasi dan perilaku 5M di 

atas dengan efektif dan partisipatif. 

5. Memberikan perhatian dan insentif kepada relawan COVID-19 baik Nakes, pemulasaran jenazah, dan 

pelaksana vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia dan menggerakkan kader-kader di desa yang selama 

ini berpengalaman sebagai fasilitator dalam program-program pemberdayaan masyarakat di berbagai 

sektor termasuk sektor Kesehatan untuk memberikan dukungan. 

 
Demikian pernyataan keprihatinan ini, mudah-mudahan dapat menjadi perhatian bagi semua pihak dan kita semua 

mendapat perlindungan dari Tuhan YME seraya tak lelah untuk menjalankan ikhtiar penanganan pandemi ini 

dengan baik. 

 
Jakarta, 18 Juli 2021 

 
Juru bicara MONEV Studio dapat dihubungi melalui: 

1. Umi Hanik umi.hanik@monevstudio.org +62817847653; 

2. Iwan Febrianto iwan.febrianto@monevstudio.org +6281317942168; 

3. Leya Cattleya leya.cattleya@monevstudio.org +6287780743154; 

4. Isma Novitasari isma.novitasari@monevstudio.org +6282219121281. 
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