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1. Pendahuluan 

Dalam upaya melawan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), ada beberapa jurus 
dasar yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diantaranya: tetap berdiam 
diri di rumah (karantina mandiri), rutin mencuci tangan, dan penjarakan fisik atau physical 
distancing. Pedoman ini menjadi mantra di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran 
COVID-19. 

Pedoman pencegahan mengharuskan setiap orang untuk berdiam diri di rumah, 
menjadikan hunian sebagai benteng pertahanan utama dari paparan virus. Banyak negara 
kemudian beramai-ramai menerapkan lockdown atau karantina sebagai upaya menekan 
warganya agar tidak berkeliaran di luar rumah.  

Di Indonesia, setelah perdebatan panjang pemerintah akhirnya memilih langkah 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan angka penyebaran virus. Berbeda 
dengan karantina wilayah, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020, 
PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga 
terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-
19. 

Namun bagi tunawisma dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)1 di 
Indonesia, himbauan untuk tetap berada di tempat tinggal (yang layak untuk pencegahan) 
masih sulit dilakukan. Sebab kebijakan PSBB belum dapat diimbangi dengan ketersediaan 
hunian layak bagi PMKS sebagai jantung pertahanan melawan wabah. Tak ayal, PMKS 
menjadi rentan terpapar wabah. Selain karena tidak memiliki hunian yang layak, minimnya 
akses pada pelayanan kesehatan menjadi faktor yang menghantui penyebaran virus, 
terutama pada mereka yang sehari-hari harus berjibaku di jalanan. Penyakit seperti 
diabetes, hipertensi, jantung, HIV, dan penyakit kronis lainnya terancam tak terobati, 
sehingga berpotensi meningkatkan risiko kematian jika mereka terinfeksi COVID-19.2  Hal 
ini saja seharusnya sudah membuat pemerintah khawatir terhadap ledakan penyebaran 
coronavirus yang dapat terjadi kapan saja di antara kelompok tunawisma. 

Belum lagi peluang munculnya tunawisma “dadakan” atau temporer akibat kehilangan 
tempat tinggal karena tidak mampu membayar biaya sewa seperti kasus di kawasan Pasar 
Tanah Abang. Sejumlah warga terpaksa tinggal dan tidur di emperan karena tidak lagi 

 
1 Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, PMKS adalah  perseorangan,  keluarga,  
kelompok,  dan/atau  masyarakat  yang  karena suatu  hambatan,  kesulitan,  atau  gangguan,  tidak  dapat  
melaksanakan  fungsi sosialnya,  sehingga  tidak  dapat  terpenuhi  kebutuhan  hidupnya, baik jasmani, 
rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 
2 National Health Care for the Homeless Council, Homelessness& Health: What’s the Connection?, diakses 
melalui https://nhchc.org/wp-content/uploads/2019/08/homelessness-and-health.pdf. 
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memiliki penghasilan untuk membayar sewa kontrakan atau indekos.3   Hal ini adalah efek 
domino yang tak terelakkan dari dampak ekonomi yang diakibatkan krisis. 

Survei Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban 
Studies dan Urban Poor Consortium kepada 1.110 responden dari 34 provinsi di Indonesia, 
menemukan hampir 33-40% masyarakat mulai tidak mampu untuk membayar kontrakan 
dan lain-lain.4 Di Jakarta, peningkatan jumlah PMKS yang diakibatkan pandemi 
diungkapkan oleh pihak Dinas Sosial Jakarta Pusat yang mengakui PMKS seperti 
gelandangan, pengemis, dan manusia gerobak semakin menjamur.5 

Pada 1 Mei 2020, juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19 Achmad Yurianto 
menyatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas umum seperti gedung 
olahraga (GOR) sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan tempat 
tinggalnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi komando untuk mengubah 
fungsi GOR sebagai penampungan sementara bagi para tunawisma dan PMKS yang tak 
memiliki tempat tinggal, salah satunya di GOR Ciracas di Jakarta Timur.6 

Namun, hal ini belum menyelesaikan masalah. Beberapa PMKS merasa tak betah dan 
berharap segera dipulangkan karena terpaksa meninggalkan keluarga di rumah. Ada pula 
yang berjanji akan mencari rongsokan sendiri dan tidak akan mengajak keluarga lagi jika 
diperbolehkan pulang. Dinas Sosial Jakarta Timur justru menjanjikan bahwa setiap orang 
yang terbukti memiliki keluarga dan punya tempat tinggal akan diperbolehkan pulang.7 

Penyediaan tempat darurat untuk tinggal para tunawisma “dadakan” memang penting. 
Namun, pemenuhan hak atas hunian tak hanya menyoal pemenuhan ketersediaan 
bangunan bagi yang tidak memiliki saja. Di tengah pandemi, PMKS yang huniannya tidak 
memenuhi standar pencegahan pun perlu mendapat perhatian.  

Hal ini merujuk pada kenyataan bahwa kawasan perkampungan (kampung kota) yang 
dihuni PMKS lekat dengan kualitas lingkungan hidup yang buruk. Apabila ditinjau dari 
kerentanannya, permukiman PMKS yang kumuh (hunian tidak layak) dan padat mesti 
waswas terhadap penyebaran virus. Kurangnya akses pada air bersih, sanitasi, dan faktor 

 
3 Tria Sutrina, "Emperan Tanah Abang, Tempat Tidur Mereka yang Kehilangan Pekerjaan...," Kompas, 
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/24/11592691/emperan-tanah-abang-tempat-tidur-mereka-
yang-kehilangan-pekerjaan, diakses 29 April 2020. 
4 Linda Widiachristy, “Covid-19 dan Apa yang Luput dari Perhatian Pemerintah,” RUJAK Center for Urban 
Studies, https://rujak.org/covid-19-dan-apa-yang-luput-dari-perhatian-pemerintah/, diakses 8 Mei 2020. 
5 Christian, “Gelandangan dan Pengemis Menjamur di Jakarta Pusat,” medcom.id, 
https://www.medcom.id/nasional/metro/gNQG5Jvk-gelandangan-dan-pengemis-menjamur-di-jakarta-
pusat, diakses 6 Mei 2020. 
6 Nadhen Ivan, “GOR Ciracas Ide Anies dan Derita Pemulung yang Terkurung,” CNN Indonesia, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200502084638-20-499364/gor-ciracas-ide-anies-dan-derita-
pemulung-yang-terkurung?utm_campaign=cnnsocmed&utm_medium=oa&utm_source=twitter, diakses 6 
Mei 2020. 
7 Ibid. 
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kepadatan, baik dalam satu lingkungan maupun dalam satu hunian, dapat menyulitkan 
upaya pencegahan penyebaran virus.  

Dalam risetnya, meski belum dapat mengkorelasikan antara kepadatan dan kekumuhan, 
Rujak Center for Urban Studies menyebutkan ada tiga kerentanan yang menghantui 
kampung saat pandemi: kurangnya infrastruktur dasar, kerentanan laten terkait dengan 
keamanan bermukim (gentrifikasi dan penggusuran), dan dampak dari pandemi yang 
semakin mempersulit keadaan, seperti aktivitas ekonomi yang melemah untuk menopang 
kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang tidak menentu.8 

Demikian pula dengan korban penggusuran. Seperti pada perkampungan di sisi utara kota 
Semarang, Kampung Tambakrejo. Di bedeng sempit hasil gusuran ini, warga hidup dalam 
kamar sempit berukuran 6 meter persegi yang diisi 4 orang. Di lingkungan tersebut ada 97 
kepala keluarga yang tinggal di bedeng sejak digusurnya kawasan ini untuk pembuangan 
lumpur normalisasi Banjir Kanal Timur.9   

Sementara di Bandung, 61 warga dari 26 kepala keluarga korban gusuran proyek Rumah 
Deret di Tamansari tinggal bersama di sebuah ruangan yang ukurannya tidak lebih dari 14 
x 17 meter persegi. Hingga saat ini, mereka masih tidur berdesakan dengan sesama warga 
lain yang menolak pembangunan.10 Kondisi tersebut tentu membuat upaya penjarakan 
fisik sulit dilakukan. 

Hak atas perumahan layak merupakan hak yang melekat pada diri manusia untuk 
mendapatkan rumah/tempat tinggal yang aman, damai dan bermartabat. Hak ini tidak 
berdiri sendiri, ia memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak lainnya, seperti, hak atas 
hidup, hak untuk hidup damai, tentram, aman, bahagia dan sejahtera, hak atas lingkungan 
hidup yang baik, hak atas jaminan kesehatan, sehingga pelanggaran atas hak atas 
perumahan dapat menyebabkan sejumlah hak lain ikut terlanggar. 

Sekelumit permasalahan di atas menandakan minimnya perhatian atas pemenuhan hak 
perumahan layak bagi PMKS. Negara tentu memiliki tanggung jawab untuk menghormati, 
memenuhi serta melindungi nasib warganya yang tidak memiliki hunian layak (baik 
sementara maupun permanen) agar mereka dapat menghuni tempat yang layak dan 
terjangkau dengan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam 
menghadapi wabah COVID-19. #DiRumahAja dan segala himbauan jaga jarak fisik tinggal 

 
8 Angelika Fortuna, “Pandemik dan Tiga Kerentanan Kampung,” RUJAK Center for Urban Studies, 
https://rujak.org/pandemik-dan-tiga-kerentanan-kampung/, 8 Mei 2020.  
9 Erlinda Puspita Wardani, “Melihat 'Social Distancing' Korban Penggusuran di Semarang,” Liputan6, 
https://www.liputan6.com/regional/read/4204764/melihat-social-distancing-korban-penggusuran-di-
semarang#, diakses 6 Mei 2020. 
10 Iqbal Tawakal Lazuardi, “Cerita Warga Gusuran Tamansari Bandung di Tengah Pandemi Corona,” Tempo, 
https://nasional.tempo.co/read/1325889/cerita-warga-gusuran-tamansari-bandung-di-tengah-pandemi-
corona. diakses 6 Mei 2020. 
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slogan kosong belaka apabila sebagian warga masih terlunta-lunta bertahan tanpa hunian 
yang layak di tengah kepungan COVID-19. 

Laporan Lokataru Foundation kali ini mencoba menerjemahkan sejauh mana upaya 
pemerintah memenuhi hak atas perumahan layak bagi PMKS di saat pandemi, dengan 
mengacu pada kebijakan, regulasi, dan instrumen hukum terkait dan menyandingkannya 
dengan kondisi riil di lapangan.   

 

2. Sekilas Kondisi Hak atas Perumahan Layak di Indonesia  

Menurut Kementerian PUPR, jumlah backlog11 di Indonesia per 8 Maret 2019 ada sebanyak 
7,6 juta unit. Dalam upaya mewujudkan percepatan penyediaan hunian layak ini 
pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah. Namun sejak digulirkan pada 
tahun 2015, realisasinya masih sering di bawah target, yaitu, tahun 2015 sebanyak 699.770 
unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, dan 2017 sebanyak 904.758 unit.12 

Program tersebut baru mencapai target 1 juta unit per tahun 2018, atau tepatnya 1.132.621 
unit yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 70 
persen dan non-MBR 30 persen. Pada 11 Februari 2019 telah terbangun 77.326 unit rumah, 
dengan rincian 65.857 unit untuk MBR dan 11.469 unit non-MBR.13 

Untuk periode 2020-2024, pemerintah menargetkan membangun 3,9 juta unit rumah 
untuk MBR. Target ini lebih rendah dari target periode 2015-2019 sebesar 5 juta unit. 
Pemerintah mengaku, untuk periode ini porsi APBN hanya mampu menopang 20-30% dari 
total target pembangunan 3,9 juta unit. Sementara total anggaran yang dibutuhkan 
mencapai Rp 780 triliun.14 

 
11 Backlog rumah adalah salah satu indikator yang digunakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Strategis maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk mengukur jumlah kebutuhan 
rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif, yaitu dari sisi kepenghunian yang 
dihitung dengan mengacu pada konsep satu keluarga menghuni satu rumah. Konsep ini merepresentasikan 
bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan memiliki rumah, tetapi pemerintah memfasilitasi agar setiap 
keluarga, terutama MBR, bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan sewa/kontrak, membeli, rumah 
sendiri, maupun tinggal di rumah kerabat selama terjamin kepastian bermukimnya. Perspektif kedua dari 
sisi kepemilikan, yaitu perspektif yang dihitung berdasarkan persentase rumah tangga yang menempati 
rumah milik sendiri. 
12 Erwin Hutapea, “Per 8 Maret 2019, "Backlog" Rumah 7,6 Juta Unit,” Kompas 
https://properti.kompas.com/read/2019/03/11/104252821/per-8-maret-2019-backlog-rumah-76-juta-
unit?page=all, diakses 16 Mei 2020. 
13 Ibid. 
14 M. Choirul Anwar, “Program 1 Juta Rumah Jilid II Cuma Targetkan 3,9 Juta Unit,” CNBC 
Indonesia,https://www.cnbcindonesia.com/news/20190814134948-4-91971/program-1-juta-rumah-jilid-ii-
cuma-targetkan-39-juta-unit, diakses 16 Mei 2020. 
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Namun masalah tidak berhenti disitu. Jumlah backlog tiap tahun akan terus bertambah 
seiring bertambahnya keluarga baru yang belum memiliki rumah. Kebutuhan perumahan 
per tahun adalah sekitar 800.000 - 1.000.000 unit. Berkaca dari hasil Program Satu Juta 
Rumah,  dari tahun ke tahun, sejauh ini pemerintah hanya mampu menutupi kebutuhan 
perumahan baru. Sehingga backlog kebutuhan perumahan tidak mengalami perubahan 
yang signifikan. Rumah-rumah yang dibangun tersebut juga ditujukan untuk segmen MBR 
yang menurut definisi Kajian Kementerian Keuangan tidak meliputi kelompok masyarakat 
miskin.15 

Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).16 
PP turunan dari UU 14 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat itu akan menjadi 
payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran oleh Badan Pengelola (BP) Tapera17 yang 
mulai dilaksanakan secara bertahap tahun 2021. UU 14 Tahun 2016 sendiri digadang-gadang 
menjadi solusi untuk pembiayaan jangka panjang pengadaan rumah di Indonesia. 

BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit 
TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta. Mereka 
yang wajib menjadi peserta Tapera adalah pekerja dan juga pekerja mandiri yang 
berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. 

Mengacu Pasal 15 PP tersebut, pungutan iuran sebesar 3 persen itu akan diambil dari 
potongan gaji atau upah dari peserta pekerja. Dari besaran tersebut, 0,5 persen ditanggung 
oleh pemberi kerja dan 2,5 persennya ditanggung oleh pekerja. Sedangkan, bagi peserta 
pekerja mandiri, simpanan akan ditanggung sendiri oleh peserta yang bersangkutan. 

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau upah minimum (dalam PP diwajibkan 
menjadi peserta), tentu hal ini dapat menjadi beban tambahan lainnya di tengah ekonomi 
yang kini melemah akibat hantaman COVID-19. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan dengan pungutan iuran Tapera.18 

 
15 Alghiffari Aqsa, Factsheet Penggusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia, 2018), hlm. 10. 
16 Muhammad Idris, "Siap-siap, Gaji Pekerja Bakal Dipotong 2,5 Persen untuk Iuran Tapera," Kompas, 
https://money.kompas.com/read/2020/06/02/143200226/siap-siap-gaji-pekerja-bakal-dipotong-2-5-persen-
untuk-iuran-tapera?page=all, diakses 2 Juni 2020. 
17 BP Tapera sendiri merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri 
Sipil (Bapertarum-PNS), badan dan program serupa yang diterapkan khusus bagi PNS, yang dibubarkan pada 
24 Maret 2018 sesuai amanat Undang-Undang Tapera. 
18 Loc. Cit., Muhammad Idris, Kompas. 
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Belum lagi, mengingat masih buruknya tata kelola pelaksanaan program serupa lainnya, 
seperti BPJS yang masih ditemukan potensi fraud.19 Begitu juga dengan Bapertarum-PNS 
yang masih berantakan pelaksanaannya.20 Program Tapera lebih terkesan sebagai bentuk 
lepas tangan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak perumahan layak. Padahal, 
sesuai dengan ketentuan The International Covenant on Economic, Social, and Cultural 
Rights (article 11) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, 
pemenuhan hak atas rumah yang layak adalah kewajiban pemerintah. 

Tantangan realisasi pemenuhan perumahan yang layak selain ketersediaan (availability) 
adalah keterjangkauan (affordable) dan aksesibilitas (accessibility).21 Keterjangkauan 
berarti perumahan yang diperoleh harus terjangkau harganya tanpa merugikan 
pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Subsidi diberikan kepada mereka yang tak mampu 
memiliki rumah. Sedangkan aksesibilitas mensyaratkan kediaman dan lingkungannya 
harus dapat diakses dan bermanfaat bagi setiap orang, khususnya oleh kelompok rentan 
seperti kelompok berkebutuhan khusus atau kelompok yang termarjinalisasi, seperti 
tunawisma dan masyarakat tidak mampu, lansia, perempuan hamil, anak-anak, disabilitas, 
orang dengan masalah kesehatan kronis dan mental, korban bencana alam, korban 
penggusuran, dan lain-lain. Kelompok ini harus diberikan jaminan prioritas sehubungan 
dengan hunian yang layak. 

Rumah layak huni harus memenuhi beberapa kriteria seperti ketersediaan akses air 
minum, akses ke pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek yang juga telah 
ditegaskan dalam Pasal 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang hendak dicapai 
pada tahun 2030. Hal ini juga telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Sementara itu, menurut data BPS tahun 2018 persentase rumah tangga yang menempati 
rumah tidak layak huni di perkotaan dan pedesaan ada sebesar 4,30 persen. Provinsi 
dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan rumah tidak layak huni masih terdapat 
di Provinsi Papua (41,77 persen). Sementara provinsi dengan persentase terendah (0,54 
persen) adalah Provinsi DI Yogyakarta. Secara tidak langsung angka tersebut menunjukkan 
ketimpangan sangat besar antara wilayah Indonesia Bagian Timur (24,79) dan Indonesia 
Bagian Barat (3,31).22 

 
19 “ICW Temukan Potensi Fraud dalam Aktivitas BPJS Kesehatan,” CNN Indonesia, 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191014010346-78-439158/icw-temukan-potensi-fraud-dalam-
aktivitas-bpjs-kesehatan, diakses 3 Juni 2020.  
20 “Pencairan Tabungan 51 Ribu Pensiunan Guru Macet Pasca Kementerian PUPR Bubarkan Bapertarum,”  
Politik Today, http://politiktoday.com/2020/02/pencairan-tabungan-51-ribu-pensiunan-guru-macet-pasca-
kementerian-pupr-bubarkan-bapertarum/, diakses 2 Juni 2020. 
21 Firdaus, “Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota Dalam Perspektif 
HAM,” Jurnal HAM, Volume 7, Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 90. 
22 Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018 (Jakarta: Badan Pusat 
Statistik, 2018), hlm. 136-137. 

LO
KA

TA
RU

 fo
un

da
ti

on

07



 

Sementara dari aspek kesehatan, per tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses air 
bersih di Indonesia mencapai 73.68% sementara yang memiliki akses sanitasi layak baru 
mencapai 69.27%.23Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses 
air minum layak adalah Bali (90,90 persen). Sementara persentase terendah ada di provinsi 
Bengkulu (49,37), Lampung (56,78), Papua (58,35). Kalimantan Selatan (62,67), dan 
Sulawesi Barat (62,98).24 

Kondisi hampir serupa terjadi pada ketersediaan sanitasi layak. Mengacu pada Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, 
fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain 
klosetnya menggunakan leher angsa, penggunaan tangki septik (septic tank) atau Sistem 
Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri 
atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.  

Hampir sama dengan persentase air minum bersih, provinsi tertinggi rumah tangga dengan 
akses sanitasi layak tahun 2018 adalah Bali dengan persentase sebesar 91,14 persen. 
Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (33,75) dan Bengkulu 
(44,31).25 

 
23 Ibid., hlm. 132 & 135. 
24 Ibid., hlm. 146. 
25 Ibid., hlm. 149. 
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Selama periode 2016-2018, meski nilainya di bawah 1 persen, persentase untuk daerah 
perkotaan menunjukkan penurunan. Sebaliknya, meski sempat menunjukan penurunan di 
tahun 2017, namun persentase di pedesaan menunjukkan kenaikan pada tahun 2018. 

Dengan segala keterbatasannya, hunian yang tidak layak dapat menyebabkan praktek 
kesehatan yang buruk bagi penghuninya sehingga rentan terpapar penyakit. Sanitasi yang 
tidak memadai, pemakaian air yang terkontaminasi, serta kepadatan penduduk yang 
berlebihan dapat menciptakan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, serta 
sumber penyebaran penyakit.  Penyakit-penyakit terkait dengan ini diantaranya disentri, 
kolera, diare, tifus, hepatitis, leptospirosis, malaria, demam berdarah, kudis, penyakit 
pernapasan kronis dan infeksi parasit usus.26 

 

3. Instrumen Hukum Hak Warga atas Perumahan 

Beberapa aspek penting untuk memahami hak atas perumahan, terdiri dari; 

1. Hak atas perumahan mengandung kebebasan. Kebebasan ini meliputi; 
● Perlindungan terhadap pengusiran paksa dan pembongkaran serta penghancuran 

rumah seseorang yang sewenang-wenang. 
● Hak terbebas dari gangguan bagi individu, privasi dan keluarga.  
● Hak untuk memilih tempat tinggal dan untuk bebas bergerak. 

 
2. Hak atas perumahan mengandung hak. Hak ini meliputi; 

● Jaminan legalitas kepemilikan 
 

26 Eka Tia Saputri, Skripsi: “Kajian Sanitasi Lingkungan dan Riwayat Penyakit pada Permukiman Kumuh di 
Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 1. Diakses dari 
www.lib.unnes.ac.id. 
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● Akses yang setara dan non diskriminatif untuk menikmati hak atas perumahan 
● Partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perumahan di tingkat nasional 

maupun daerah. 

Sejumlah instrumen hukum di bawah ini diperuntukkan demi memastikan perlindungan 
dan pemenuhan hak atas perumahan bagi warga;27 

Instrumen 
Hukum 

Internasional 

Pasal Instrumen 
Hukum 

Nasional 

Pasal 

Deklarasi 
Universal Hak 
Asasi Manusia  

Pasal 25 ayat (1); “Setiap orang 
berhak atas tingkat hidup yang 
memadai untuk kesehatan dan 
kesejahteraan dirinya dan 
keluarganya, termasuk hak atas 
pangan, pakaian, perumahan dan 
perawatan kesehatan serta 
pelayanan sosial yang diperlukan, 
dan berhak atas jaminan pada 
saat menganggur, menderita 
sakit, cacat, menjadi janda/duda, 
mencapai usia lanjut atau 
keadaan lainnya yang 
mengakibatkannya kekurangan 
nafkah, yang berada di luar 
kekuasaannya."  

UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1); 
“Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat 
tinggal, dan 
mendapatkan 
lingkungan hidup 
yang baik dan sehat 
serta berhak 
memperoleh 
pelayanan kesehatan.”  
 

  UU No. 1 Tahun 
2011 tentang 
Perumahan dan 
Kawasan 
Pemukiman  

● Pasal 5 ayat (1): 
Tanggung 
jawab negara 
atas 
penyelenggara
an perumahan 
dan kawasan 
permukiman. 

● Pasal 19: 
Penyelenggara
an perumahan 
dan kawasan 
permukiman 
sebagai salah 
satu 
kebutuhan 

 
27 YLBHI, Factsheet Penggusuran Paksa dan Hak atas Perumahan, 2018, h. 2-4. 
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dasar 
manusia. 

● Pasal 129: Hak 
dari setiap 
orang dalam 
penyelenggara
an perumahan 
dan kawasan 
permukiman. 

  UU No. 39 
Tahun 1999 
tentang Hak 
Asasi Manusia 

Pasal 40: Hak atas 
bertempat tinggal 
serta berkehidupan 
layak. 

  UU No. 11 
Tahun 2005 
tentang 
Pengesahan 
Kovenan 
Ekonomi, 
Sosial, dan 
Budaya 

Pasal 11 ayat (1): Hak 
standar penghidupan 
yang layak bagi setiap 
orang termasuk 
perumahan. 

Konvensi 
tentang 
Penghapusan 
Segala Jenis 
Diskriminasi 
Terhadap 
Perempuan  

Pasal 14 ayat (2) huruf g dan h; 
Negara-negara Pihak wajib untuk 
melakukan upaya-upaya yang 
tepat untuk menghapuskan 
diskriminasi terhadap 
perempuan di pedesaan dalam 
rangka memberi kepastian, 
berdasarkan persamaan antara 
laki-laki dan perempuan, bahwa 
mereka turut berpartisipasi dan 
mendapat keuntungan dari 
pembangunan desa dan terutama 
harus memberi kepastian bagi 
perempuan tersebut hak; 

g. Untuk memperoleh akses 
atas pinjaman atau kredit 
pertanian, fasilitas 
pemasaran, teknologi 
yang tepat dan perlakuan 
yang sama dalam masalah 
pertanahan pertanian, 

  

LO
KA

TA
RU

 fo
un

da
ti

on

11



demikian pula 
perumahan.  

h. Untuk menikmati 
keadaan hidup layak , 
terutama yang 
berhubungan dengan 
perumahan, sanitasi, 
pengadaan listrik, dan air, 
angkutan, dan 
komunikasi. 

 

Tanggung Jawab Negara 

Instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, melahirkan tanggung jawab 
negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas perumahan, yakni;28 

● Tanggung Jawab untuk Menghormati 
Tanggung jawab untuk menghormati menuntut Negara untuk tidak ikut campur 
secara langsung atau tidak langsung dengan penikmatan hak atas perumahan yang 
layak. Sebagai contoh, Negara harus menahan diri dari melakukan penggusuran 
paksa dan menghancurkan rumah-rumah; menyangkal legalitas kepemilikan untuk 
kelompok-kelompok tertentu; memaksakan praktik diskriminatif yang membatasi 
akses dan kontrol perempuan atas perumahan, tanah, dan properti; melanggar hak 
privasi dan perlindungan rumah; menolak penggantian perumahan, tanah dan 
properti untuk kelompok-kelompok tertentu; atau mencemari sumber daya air. 
 

● Tanggung Jawab untuk Melindungi 
Tanggung jawab untuk melindungi mengharuskan Negara mencegah pihak ketiga 
yang mengganggu hak atas perumahan yang layak. Negara harus mengadopsi 
undang-undang atau tindakan lain untuk memastikan bahwa aktor swasta seperti 
tuan tanah, pengembang properti, pemilik tanah, dan perusahaan mematuhi 
standar HAM terkait perumahan yang layak. Negara harus, misalnya, mengatur 
pasar perumahan dan sewa dengan cara yang mempromosikan dan melindungi hak 
atas perumahan yang layak; menjamin bahwa bank dan lembaga keuangan 
memberikan pembiayaan perumahan tanpa diskriminasi; memastikan bahwa 
penyediaan air, sanitasi, dan layanan dasar lainnya secara pribadi yang melekat pada 
rumah tidak membahayakan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan 
kualitasnya; memastikan bahwa pihak ketiga tidak secara sewenang-wenang dan 
secara ilegal menarik layanan tersebut; mencegah praktik pewarisan diskriminatif 
yang mempengaruhi akses dan kontrol perempuan atas perumahan, tanah, dan 

 
28 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Right.., Op.Cit., h.33-34. 
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properti; memastikan bahwa tuan tanah tidak mendiskriminasi kelompok tertentu; 
serta memastikan bahwa aktor swasta tidak melakukan penggusuran paksa. 
 

● Tanggung Jawab untuk Memenuhi 
Tanggung Jawab untuk memenuhi mengharuskan Negara mengadopsi tindakan 
legislatif, administratif, anggaran, yudisial, promosi, dan langkah-langkah lain 
untuk mewujudkan hak atas perumahan yang layak. Negara harus, misalnya, 
mengadopsi kebijakan perumahan nasional atau rencana perumahan nasional yang: 
menetapkan tujuan untuk pengembangan sektor perumahan, dengan fokus pada 
kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan; mengidentifikasi 
sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan ini; menentukan cara paling 
efektif untuk menggunakannya; menguraikan tanggung jawab dan kerangka waktu 
untuk pelaksanaan tindakan yang diperlukan; memantau hasil dan memastikan 
pemulihan yang memadai untuk pelanggaran. Di bawah tanggung jawab untuk 
memenuhi, Negara juga harus, secara progresif, dan sejauh diizinkan oleh sumber 
daya yang tersedia, mencegah dan menangani masalah tuna wisma; menyediakan 
infrastruktur fisik yang diperlukan untuk perumahan agar dianggap memadai (ini 
termasuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses universal dan non-
diskriminatif terhadap listrik, air minum yang aman, sanitasi yang memadai, 
pengumpulan sampah dan layanan penting lainnya); atau memastikan perumahan 
yang memadai bagi individu atau kelompok yang tidak dapat, karena alasan di luar 
kendali mereka, untuk menikmati hak atas perumahan yang layak, terutama melalui 
subsidi perumahan dan tindakan lain. 
 

Perumahan Layak 

Perlindungan serta pemenuhan hak atas perumahan tidak hanya menugaskan Pemerintah 
untuk menyediakan rumah bagi setiap penduduk. Pemerintah juga wajib memperhatikan 
beberapa prinsip agar rumah tersebut layak huni. Sejumlah prinsip itu terdiri dari;29 

1. Jaminan legalitas kepemilikan; Perumahan menjadi tidak layak jika penghuninya 
tidak memiliki jaminan kepastian kepemilikan (sertifikat) yang menjamin 
perlindungan hukum dari penggusuran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya.  

2. Ketersediaan layanan, bahan, fasilitas, dan infrastruktur; perumahan tidak 
layak jika penghuninya tidak memiliki akses air minum yang aman, sanitasi yang 
memadai, energi untuk memasak, pemanasan, penerangan, penyimpanan 
makanan, atau pembuangan limbah. 

3. Keterjangkauan (biaya); perumahan tidak layak jika biayanya mengancam atau 
membahayakan kebutuhan dasar lain penghuninya.  Prinsip ini memperhatikan 

 
29 Ibid., h. 3-4. 
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kemampuan penghuni untuk memenuhi kebutuhan dasar yang setara dengan 
tingkat pendapatan. 

4. Layak huni: perumahan tidak layak jika tidak menjamin keselamatan fisik atau 
menyediakan ruang yang memadai, serta perlindungan terhadap dingin, lembab, 
panas, hujan, angin, ancaman lain terhadap bahaya kesehatan dan struktural. 

5. Aksesibilitas; perumahan tidak layak jika kebutuhan spesifik kelompok yang 
kurang beruntung dan terpinggirkan tidak diperhitungkan.  

6. Lokasi; perumahan tidak layak jika terputus dari peluang kerja, layanan kesehatan, 
sekolah, pusat pengasuhan anak dan fasilitas sosial lainnya, atau jika terletak di 
daerah yang tercemar atau berbahaya. 

7. Kelayakan budaya: perumahan tidak layak jika tidak menghormati dan 
memperhitungkan ekspresi identitas budaya. 

 

4. Pemenuhan Hak Warga atas Perumahan saat Pandemi 

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan perintah untuk tetap berada di 
rumah (stay at home) telah menyebabkan kegiatan sekolah, beribadah dan bekerja harus 
dibatasi. Salah satu yang terdampak adalah sektor ketenagakerjaan. Angka korban OHK 
melonjak dan kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar melemah, salah 
satunya kebutuhan akan hunian layak/rumah. Para korban PHK terancam kehilangan 
hunian/rumah yang menjadi komponen penting untuk bertahan hidup di tengah pandemi.  

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah memprediksikan akan ada sebanyak 195 
juta PHK terjadi akibat wabah ini. Sedangkan di Indonesia sendiri, telah terjadi 2 juta orang 
terkena PHK di sektor formal dan 538  ribu di sektor pekerja informal.30  

Perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan bagi kelompok tunawisma penting 
diperhatikan. Sebab ketika seluruh negara dunia menginstruksikan kepada warganya agar 
tetap di rumah, bagi para tunawisma seruan itu tidak ada artinya. Mereka tidak punya 
tempat tinggal dan terpaksa harus vis a vis  setiap hari dengan virus Corona di jalanan.  

Kami hendak menggambarkan kondisi pemenuhan hak atas perumahan bagi warga di 
tengah pandemik COVID-19 melalui beberapa indikator, seperti; Larangan praktik 
penggusuran, perlindungan terhadap tunawisma, perlindungan terhadap penyewa 
rumah,  perlindungan di permukiman padat, seluruhnya aspek penting dalam hak atas 
perumahan di tengah kondisi pandemi yang kami ambil dari  ‘Perlindungan Hak atas 
Perumahan dalam konteks wabah COVID-19’ Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan 

 
30 Putu Agus Pransuamitra, “Tidak Hanya di Indonesia, PHK Massal Terjadi di Seluruh Dunia” 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200515134147-4-158791/tidak-hanya-di-indonesia-phk-massal-
terjadi-di-seluruh-dunia diakses 15 Mei 2020. 
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Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), instrumen hukum yang kami 
sebutkan di atas, maupun prinsip serta tanggung jawab negara yang harus dilakukan;  

 

Aspek hak atas 
Perumahan 

Hasil Temuan 

Larangan praktik 
penggusuran 

● Masih terdapat sejumlah penggusuran di tengah 
pandemi  
Pada 21 Maret, PT AP dibantu aparat keamanan 
diduga menggusur warga Desa Pagar Batu, 
Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, 
Sumatera Selatan. Dari penggusuran tersebut dua 
orang petani meninggal. 

● Kondisi mengkhawatirkan korban penggusuran 
sebelum terjadi pandemi 

Perlindungan terhadap 
tunawisma  

● Minimnya perlindungan bagi tunawisma;  
● belum meratanya tempat perumahan darurat yang 

dijadikan tempat sementara. Sejauh ini 
penampungan darurat bagi PMKS hanya terpusat 
di DKI Jakarta. Beberapa GOR dialihfungsikan 
menjadi penampungan diantara, GOR Ciracas, 
GOR Karet Tengsin, GOR Tanah Abang, GOR 
Pasar Minggu, dan Gelanggang Remaja 
Cengkareng. Namun, rata-rata tiap GOR hanya 
menampung 50 sampai 100 orang, tidak sebanding 
dengan jumlah PMKS di Jakarta. Selain itu, PMKS 
yang ditampung hanya didata, cek rapid test (jika 
menunjukan gejala akan dirujuk ke RS), diberi 
sembako dan kebutuhan sehari-hari, “ditampung 
sementara” dengan menandatangani perjanjian 
tidak akan kembali ke jalan, dan diminta untuk 
pulang. 

● minimnya tes kesehatan. 
Perlindungan terhadap 
penyewa rumah 

● Terusir dari rumah kontrakan atau kamar kos 
karena tidak mampu membayar biaya sewa. 

● Berpotensi menjadi tunawisma baru karena 
terusir dari rumahnya. 

Perlindungan di  
pemukiman padat 

Pembatasan sosial tidak maksimal, minimnya akses air 
bersih, sanitasi  serta layanan kesehatan.  
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Larangan Praktik Penggusuran 

Perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan terkait erat dengan perlindungan dari 
praktik penggusuran paksa. Sebagaimana dinyatakan dalam Komentar Umum Hak-Hak 
Ekonomi Sosial dan Budaya No 7 Tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa, penggusuran paksa 
merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.  

Sayangnya, praktik penggusuran paksa sudah kerap terjadi sebelum pandemi COVID-19. 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat dalam periode 2015-2017 tercatat ada 
416 kasus penggusuran paksa dengan korban 15.042 kepala keluarga dan 13.394 unit usaha 
di Jakarta. Penggusuran tersebut mayoritas dilakukan tanpa musyawarah dan penuh 
dengan praktik intimidatif dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.31 Sedangkan pada 
tahun 2018, penggusuran paksa terjadi pada 79 titik lokasi di Jakarta dengan korban 277 
kepala keluarga dan 864 unit usaha.  

Dengan rumah sebagai pertahanan terakhir untuk berlindung dari penyebaran virus 
Corona, semestinya praktik penggusuran segera dihentikan. Namun, praktik di lapangan 
menunjukan hal sebaliknya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama 
pandemi terjadi 9 konflik agraria dan praktik penggusuran.32 Padahal Komnas HAM telah 
menyerukan penghentian praktik penggusuran secara sepihak sebelum adanya 
penyelesaian bersama antara pihak yang bersengketa.33 

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) 
juga telah mengeluarkan pedoman terkait larangan praktik penggusuran paksa di tengah 
pandemi. Leilani Farha, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas perumahan layak, mendesak 
negara untuk memastikan setiap orang dilindungi dari praktik penggusuran. Selain itu, 
negara harus menyatakan penghentian praktik penggusuran dimanapun kepada siapapun 
hingga akhir pandemi.34 Selain itu negara harus memantau dan mencegah penggusuran di 
luar hukum yang dilakukan oleh pelaku swasta. 

Terhadap korban penggusuran sebelum pandemik, Leilani menegaskan negara harus 
memastikan akses terhadap keadilan bagi individu, keluarga atau komunitas yang sedang 

 
31 LBH Jakarta, “Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-September 2018 Masih Ada”, h. 
19. 
32 Budiarti Utami Putri, “KPA Catat 9 Konflik Agraria Terjadi Selama Masa Pandemi Covid-19”, 
https://nasional.tempo.co/read/1330772/kpa-catat-9-konflik-agraria-terjadi-selama-masa-pandemi-covid-
19/full&view=ok diakses 15 Mei 2020. 
33 M Rosseno Aji, “Komnas HAM Minta Tak Ada Penggusuran Saat Pandemi Covid-19”, 
https://nasional.tempo.co/read/1330998/komnas-ham-minta-tak-ada-penggusuran-saat-pandemi-covid-19 
diakses 15 Mei 2020. 
34 Leilani Farha, “Covid-19 Guidance Note: Prohibition of evictions”, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf 
diakses 15 Mei 2020. 
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mencari akses ke pemulihan yang efektif.35 Seperti yang terjadi pada korban penggusuran 
rumah deret Taman Sari, Bandung, sebanyak 61 warga dari 26 kepala keluarga hingga kini 
masih menuntut ganti rugi rumah yang digusur oleh Pemkot Bandung. Himbauan ‘di 
rumah aja’ tidak ada artinya buat mereka yang masih berdesakan bertahan di lantai dua 
masjid Al-Islam sebagai tempat pengungsian. Mereka juga menuntut Pemkot Bandung 
untuk memenuhi kebutuhan logistik  dan akses kesehatan bagi korban penggusuran.36 Hal 
tersebut juga terjadi pada korban penggusuran Tambakrejo, Semarang, yang kini 
menempati bedeng sebagai tempat pengungsian. Terdapat 97 kepala keluarga yang 
sekarang hidup berhimpitan tanpa mematuhi arahan social distancing.37 

Leilani juga menegaskan Pemerintah tidak boleh melakukan tindakan apapun yang dapat 
menyebabkan orang menjadi tunawisma, salah satunya praktik penggusuran. Bila ini 
terjadi maka potensi penyebaran virus kian mengganas akibat korban penggusuran tidak 
dapat melakukan physical distancing karena telah tergusur dari rumahnya yang seharusnya 
menjadi tempat berlindung. 

 

Perlindungan Terhadap Tunawisma 

Sebanyak 800 juta tunawisma secara global berpotensi terpapar virus ini. Tidak hanya di 
Jakarta dan Bandung, potret kondisi kerentanan penularan COVID-19 bagi tunawisma juga 
terjadi di berbagai kota seperti Roma dan San Francisco.38 

Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 terdapat sebanyak 77.500 jumlah gelandangan dan 
pengemis. Peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis  menurut Kepala Suku Dinas 
Jakarta Pusat, Ngapuli Parangin-angin juga terjadi di kala pandemik.39 Potensi penularan 
virus bagi tunawisma kian tinggi apalagi ditambah dengan minimnya akses terhadap tes 
kesehatan. Padahal, Pemerintah diberikan amanat untuk melindungi dan memelihara 
warga miskin sebagaimana ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 4 
UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan penyelenggaran 
kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Negara.  

 
35 Ibid. 
36 Iqbal Tawakal Lazuardi, “Cerita Warga Gusuran Tamansari Bandung di Tengah Pandemi Corona,” Tempo, 
https://nasional.tempo.co/read/1325889/cerita-warga-gusuran-tamansari-bandung-di-tengah-pandemi-
corona. Loc.Cit, diakses 15 Mei 2020. 
37 Erlinda Puspita Wardani, “Melihat 'Social Distancing' Korban Penggusuran di Semarang,” Liputan6, 
https://www.liputan6.com/regional/read/4204764/melihat-social-distancing-korban-penggusuran-di-
semarang#,  Loc.Cit, diakses 15 Mei 2020. 
38 AP Photo, “Ironi Tunawisma di Beberapa Negara Menghadapi Corona”, https://news.detik.com/foto-
news/d-4955175/ironi-tunawisma-di-beberapa-negara-menghadapi-corona/1 diakses 15 Mei 2020. 
39 Christian, “Gelandangan dan Pengemis Menjamur di Jakarta Pusat”, https://news.detik.com/foto-news/d-
4955175/ironi-tunawisma-di-beberapa-negara-menghadapi-corona/1 diakses 15 Mei 2020. 
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Di kala pandemi, pemenuhan perlindungan hak atas perumahan bagi tunawisma kian 
mendesak. Dikhawatirkan proses penyebaran COVID-19 tidak akan terkendali bila 
Pemerintah membiarkan mereka terus di jalanan. Salah satu langkah yang dapat diambil 
oleh Pemerintah ialah menyediakan perumahan darurat (menggunakan unit rumah 
kosong/penyediaan sewa tempat jangka pendek) yang dilengkapi layanan dan panduan 
isolasi mandiri bagi mereka yang menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19. Hal ini telah 
diterapkan di London, yang menyediakan 300 kamar di dua hotel selama 12 pekan.40 Hal 
senada dilakukan di Paris, di mana Menteri Perumahan Perancis, Julien Denormandie 
menyediakan 170 kamar bagi para tunawisma. Selain itu Hotel Grup Accor menawarkan 
500 kamar tambahan di Paris dan tempat lain di Perancis.41 

Di Indonesia, penyediaan perumahan darurat di saat pandemi masih dijalankan secara 
parsial. Sebagai contoh, 52 tunawisma yang sebelumnya terkapar di emperan jalan Tanah 
Abang, Jakarta Pusat, telah dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing setelah menetap 
sementara di GOR Karet Tengsin.42  

Walaupun Kemensos RI bersama Dinas Sosial DKI Jakarta mengatakan telah menyiapkan 
17 tempat penampungan sementara di Jakarta-Bekasi yang diprediksi bakal menampung 
1.800 PMKS, jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah tunawisma di wilayah 
tersebut.43 Mengacu pada data BPS dan Kemensos RI, pada tahun 2018-2019 jumlah 
tunawisma di Jabodetabek mencapai lebih dari 24.500 orang. Jumlah ini tentunya akan 
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tunawisma temporer akibat kondisi 
ekonominya yang melemah akibat pandemi sehingga tidak mampu membayar biaya sewa 
tempat tinggal.44 

Begitu juga dengan GOR yang telah dialihfungsikan menjadi tempat hunian sementara bagi 
PMKS di sekitar DKI Jakarta. Rata-rata GOR memiliki daya tampung untuk 50 sampai 100 

 
40 Miranti Kencanan Wirawan, “Hotel-hotel Terpencil Jadi Tempat Tunawisma London Berlindung dari Virus 
Corona”, https://www.kompas.com/global/read/2020/03/21/193634270/hotel-hotel-terpencil-jadi-tempat-
tunawisma-london-berlindung-dari-virus diakses 15 Mei 2020. 
41 Bram Setiawan, “Corona, Gelandangan di Paris Diinapkan di Hotel untuk Karantina”, 
https://travel.tempo.co/read/1324914/corona-gelandangan-di-paris-diinapkan-di-hotel-untuk-karantina 
diakses 15 Mei 2020. 
42 CNN Indonesia, “Puluhan Tunawisma Tanah Abang di GOR Dipulangkan”, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200427091531-20-497521/puluhan-tunawisma-tanah-abang-di-
gor-dipulangkan diakses 15 Mei 2020. 
43 Vanny El Rahman, “[FOTO] GOR Pasar Minggu Jadi Shelter Gelandangan Selama COVID-19,” 
https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/foto-gor-pasar-minggu-jadi-shelter-
gelandangan-selama-covid/9, diakses 21 Mei 2020. 
44 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, “Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Perhatikan Pemenuhan Tempat 
Tinggal Alternatif Sementara Bagi Warga Tunawisma Di Situasi Wabah Pandemi COVID-19,” 
https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-pusat-dan-daerah-harus-perhatikan-pemenuhan-
tempat-tinggal-alternatif-sementara-bagi-warga-tunawisma-di-situasi-wabah-pandemi-covid-19/, diakses 21 
Mei 2020. 
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orang, sedangkan jumlah tunawisma di DKI Jakarta sendiri diperkirakan berjumlah lebih 
dari 5.500.45 Selain DKI Jakarta, di Makassar TK Kartika 20 Cabang 1 diubah menjadi lokasi 
penampungan sementara yang mampu menampung 300 orang tunawisma. Hingga 4 mei 
2020, sudah ada 10 tunawisma yang menempati penampungan.46 

Bisa dikatakan hunian darurat atau tempat penampungan sementara bagi tunawisma dan 
PMKS di Indonesia belum merata. Seperti kasus di Kota Pekanbaru, Riau, seorang 
tunawisma yang sebelumnya ditemukan pingsan di jalan, ternyata dinyatakan positif 
terjangkit COVID-19 setelah uji swab.47 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan seharusnya dapat memberlakukan 
kebijakan penyediaan perumahan darurat secara nasional atau meniru langkah Jepang 
yang menyediakan kamar hotel dan bentuk akomodasi lain bagi tunawisma.48 Selain itu, 
Pemerintah juga dapat menyediakan perumahan darurat dengan menggunakan fasilitas 
publik seperti; GOR, tempat ibadah, balai latihan kerja. Padahal di Jakarta saja terdapat 7 
gedung balai latihan kerja, 8 gedung olahraga, 36 gelanggang remaja, 7 wisma atlet, 31 
gedung panti sosial.49 

Sebagaimana panduan pemenuhan hak atas perumahan bagi tunawisma di saat pandemi 
yang dipaparkan oleh Leilani Farha, Pemerintah tidak hanya wajib menjamin perumahan 
darurat tetapi juga menyediakan akomodasi lain seperti; air, fasilitas sanitasi, serta 
makanan. Terlebih lagi Pemerintah harus memastikan akses pelayanan kesehatan dan tes 
pengujian COVID-19 bagi tunawisma yang tidak diskriminatif dan bebas biaya.  

Namun, nyatanya tidak semua tunawisma mendapatkan tes pengujian COVID-19. Hal ini 
dikonfirmasi oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Ngapuli Parangin-angin yang 
mengatakan bahwa tidak semua tunawisma yang ditampung pada GOR ataupun tempat 
penampungan lain bisa menjalani tes pengujian COVID-19 dikarenakan alat rapid test yang 
jumlahnya terbatas.50 

 
45 Ibid. 
46 Kompas TV, “Tuna Wisma Di Makassar Tempati Lokasi Penampungan Sementara,” 
https://www.kompas.tv/article/79430/tuna-wisma-dimakassar-mulai-tempati-lokasi-penampungan-
sementara, diakses 21 Mei 2020. 
47 Riyan Nofitra, “Ditemukan Di Pinggir Jalan, Tunawisma Di Pekanbaru Positif Covid-19,” 
https://www.riauonline.co.id/riau/read/2020/05/07/ditemukan-pingsan-di-pinggir-jalan-tunawisma-di-
pekanbaru-positif-covid-19, diakses 21 Mei 2020. 
48 Aditya Jaya Iswara, “Antisipasi Corona, Jepang Tampung “Pengungsi Warnet” di Hotel”, 
https://www.kompas.com/global/read/2020/04/14/081155970/antisipasi-corona-jepang-tampung-
pengungsi-warnet-di-hotel?page=1 diakses 15 Mei 2020. 
49 Elisa, “Shelter dan Fasilitas Karantina Massal: Yang Mungkin Di Jakarta”, https://rujak.org/shelter-dan-
fasilitas-karantina-massal-yang-mungkin-di-jakarta/ diakses 15 Mei 2020. 
50 Putri Anisa Yuliani, “Alat Terbatas, Tidak Semua Tunawisma Bisa Dites Covid-19”, 
https://mediaindonesia.com/read/detail/309067-alat-terbatas-tidak-semua-tunawisma-bisa-dites-covid-19 
diakses 15 Mei 2020. 
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Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan penyebaran informasi yang luas dan dapat 
diakses mengenai COVID-19 bagi kelompok tunawisma. Pasalnya, Pemerintah ditengarai 
masih menggunakan bahasa langit yang terlampau teknis, sehingga berpotensi tidak efektif 
membantu penyebaran informasi ke kelompok tunawisma yang memiliki keterbatasan 
sumber daya untuk menyerap informasi tersebut.51 

 

Perlindungan Terhadap Penyewa Rumah 

Selain memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan bagi kelompok 
tunawisma dan dengan menghentikan praktik penggusuran, Leilani Farha juga menyoroti 
perlindungan yang harus diberikan kepada kelompok penyewa rumah. Dengan maraknya 
gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat COVID-19, Kamar Dagang Indonesia 
telah mencatat sekitar 6 juta orang telah dirumahkan, sedangkan Bappenas mencatat 
sebanyak 2-7 juta orang korban PHK. Melihat kondisi ini, Pemerintah wajib mengambil 
langkah agar memastikan himbauan ‘di rumah aja’ tetap dilakukan. Gelombang PHK bisa 
mengakibatkan melonjaknya jumlah tunawisma akibat terusirnya warga yang tidak 
mampu membayar biaya sewa tempat tinggal. Senada dengan itu Komnas HAM telah 
menemukan sejumlah warga yang menjadi gelandangan temporer karena tak mampu 
membayar biaya sewa rumah.52 

Melihat kondisi tersebut, diharapkan Pemerintah mengambil langkah-langkah demi 
melindungi kelompok penyewa rumah yang terancam terusir dari rumah kontrakan 
ataupun kos-kosan. Hal ini sudah dialami sejumlah warga yang harus tidur di emperan 
jalan Tanah Abang karena sudah tidak mampu membayar biaya tempat tinggal.53 Hal 
serupa juga terjadi di Jawa Barat, sebagaimana disampaikan Kadinkes Jawa Barat Berli 
Hamdani, melonjaknya jumlah orang gila serta gelandangan dan pengemis di jalanan turut 
terjadi akibat gelombang PHK yang terjadi pada 340 perusahaan dan mengorbankan 
sebanyak 11.260 pekerja. 

Menurut Leilani Farha, Negara harus segera melakukan tindakan spesifik untuk 
memastikan semua penyewa rumah dapat tetap tinggal di rumah sehingga proses 
penyebaran virus dapat dikendalikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah 
ialah melarang pengusiran dan ancaman pengusiran karena keterlambatan pembayaran 

 
51 The Conversation, “Akademisi: pemerintah masih gunakan bahasa langit dalam komunikasi COVID-19”, 
https://theconversation.com/akademisi-pemerintah-masih-gunakan-bahasa-langit-dalam-komunikasi-
covid-19-134805 diakses 15 Mei 2020. 
52 Indozone, “Dampak Sistemik Corona, Komnas HAM: Banyak Warga Jadi Gelandangan Temporer”, 
https://www.indozone.id/news/9Dsm44/dampak-sistemik-corona-komnas-ham-banyak-warga-jadi-
gelandangan-temporer/read-all diakses 15 Mei 2020. 
53 Edika Ipelona, “Warga Tidur di Emperan Tanah Abang Tunggu Uluran Tangan Dermawan Selama 
Ramadan”, https://www.kompas.tv/article/77610/tak-mampu-bayar-kos-warga-tidur-di-emperan diakses 15 
Mei 2020. 
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uang sewa. Ancaman pengusiran dari tempat tinggal telah terjadi pada Syamsul, warga 
Bantul, Yogyakarta yang telah tiga minggu dirumahkan dari pabrik tempat ia bekerja. 
Padahal Syamsul telah meminta keringanan kepada pemilik indekos untuk membayar 
uang sewanya. Kondisi tersebut dipersulit dengan keharusan Syamsul mengirimkan uang 
untuk istri dan anaknya yang berada di Pacitan, Jawa Timur.54 

Secara garis besar, agar kejadian Syamsul warga Bantul, Yogyakarta tidak terus berulang, 
Pemerintah harus memastikan keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi penyewa yang 
karena pandemik COVID-19 menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Pemerintah 
dapat meninjau ulang harga sewa rumah selama periode pandemi hingga pandemik usai. 
Apalagi pada tahun 2018, ada sebanyak 35,63% penduduk tercatat sebagai penyewa rumah 
di Provinsi DKI Jakarta.55 

Secara nasional tarif sewa rumah pada tahun 2018 sebesar Rp 684.237. Peninjauan ulang 
tarif biaya sewa rumah di kala pandemi harus segera dilakukan untuk melindungi mereka 
yang rentan jatuh miskin akibat pandemi. Contohnya kasus yang terjadi pada driver ojek 
online yang harus terusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar uang sewa 
kontrakan selama tiga bulan dan harus tidur di pinggiran ruko.56 

Dalam kasus rumah sewa atau kamar kos yang dimiliki oleh partikelir, selain perlu 
memberlakukan mekanisme pengamanan yang dapat mencegah penyewa terusir, 
pemerintah juga perlu mempertimbangkan moratorium penangguhan pembayaran bagi 
pemilik bangunan sewa. Sebab jika mekanisme penangguhan bagi penyewa diterapkan, hal 
ini tentu akan berdampak pada pemilik bangunan juga karena masih ada pengeluaran 
seperti pajak bumi dan bangunan, perawatan bangunan, dan lainnya.  

Berdasarkan Kanal Pengaduan Warga LBH Jakarta, Rujak Center For Urban Studies, Urban 
Poor Consortium, Amrta Institute for Water Literacy serta Lokataru Foundation, per 20 
April 2020 tercatat dari 47 pengaduan yang masuk, 26 diantaranya melapor mengenai 
persoalan kondisi kontrakan rumahnya. Laporan kepada Kanal Pengaduan didominasi 
keluhan seperti kehilangan pekerjaan hingga “dirumahkan”, penurunan pendapatan, 

 
54 Tagar.id, “Rayuan Penghuni Kos di Yogyakarta Saat Wabah Corona”, https://www.tagar.id/rayuan-
penghuni-kos-di-yogyakarta-saat-wabah-corona diakses 15 Mei 2020. 
55 Badan Pusat Statistika, “Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah Dan Status Kepemilikan 
Rumah Kontrak/Sewa, 2009-2018”, https://www.bps.go.id/dynamictable/2009/03/12/1637/persentase-rumah-
tangga-menurut-provinsi-tipe-daerah-dan-status-kepemilikan-rumah-kontrak-sewa-2009-2018.html diakses 
16 Mei 2020. 
56 Sabrina Asril, “Kisah Dodo, Pengemudi Ojek Online Diusir dari Kontrakan dan Tidur di Pinggir Ruko”, 
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/08/18100551/kisah-dodo-pengemudi-ojek-online-diusir-
dari-kontrakan-dan-tidur-di diakses 16 Mei 2020. 
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penutupan usaha, dan lain-lain. Dalam beberapa pengaduan, warga seakan dipaksa untuk 
memilih salah satu, antara memenuhi kebutuhan pangan atau kehilangan tempat tinggal.57 

Selain melindungi kelompok penyewa rumah agar tidak terusir dari rumahnya, Pemerintah 
juga harus memastikan tidak adanya pemutusan layanan penting seperti; listrik, air,  
internet, telekomunikasi sehingga tetap dapat dinikmati oleh warga dalam periode waktu 
tertentu sembari melihat perkembangan COVID-19.58 Namun, dari Kanal Pengaduan 
Warga, terdapat 18 laporan warga yang sedang menghadapi ancaman pengusiran dari 
kontrakan, tidak mampu membayar tagihan listrik hingga ketidakmampuan memenuhi 
kebutuhan makan.59 

Pemerintah juga dapat memaksimalkan Program Sejuta Rumah yang merupakan amanat 
dari UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah 
menugaskan kepada Pemerintah untuk menyediakan rumah bagi kelompok Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). Di tengah kelesuan daya beli warga karena hantaman 
pandemik, program ini dapat dialihkan sementara untuk memastikan warga menikmati 
rumah dengan harga yang terjangkau. 

Rentetan kasus di atas terjadi dikarenakan absennya kebijakan khusus di sektor perumahan 
yang melindungi hak atas perumahan bagi kelompok penyewa rumah. Pemerintah 
seharusnya bisa memaksimalkan tugas dan fungsi lembaga perlindungan konsumen dalam 
hal ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) sebagaimana amanat dari UU No 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi kepentingan dan hak-
hak penyewa rumah sebagai konsumen.  

 

Perlindungan di Permukiman Padat 

Potensi penularan COVID-19 secara masif juga dapat menyasar warga yang menempati 
permukiman padat/kumuh. Hal ini dinyatakan di dalam UN-Habitat Policy and 
Programme Framework, permukiman padat/kumuh termasuk kelompok yang paling 
rentan secara kesehatan dan ekonomi dikarenakan tingginya kepadatan penduduk, 
buruknya akses air minum dan sanitasi, mayoritas warga pekerja informal, serta minimnya 
akses ke layanan kesehatan.60 Di Indonesia sendiri, permukiman kumuh tercatat pada 

 
57 Elisa, “(RILIS) Urgen: Pemenuhan Hak atas Hunian Layak, Hak atas Pangan, dan Hak atas Air Di tengah 
Pandemik COVID-19”, https://rujak.org/rilisurgen-pemenuhan-hak-atas-hunian-layak-hak-atas-pangan-
dan-hak-atas-air-di-tengah-pandemik-covid19/ diakses 16 Mei 2020.  
58 Leilani Farha, “Covid-19 Guidance Note: Protecting renters and mortgage payers”, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-
19_guidance_rent_and_mortgage_payers.pdf diakses 16 Mei 2020. 
59 Loc.Cit., Elisa, (RILIS) Urgen: Pemenuhan Hak atas Hunian Layak, Hak atas Pangan.., 
60 UN-Habitat, “UN-Habitat Covid-19 Policy and Programme Framework” 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/covid19_policy_and_programmatic_framework_eng-
02.pdf diakses 16 Mei 2020. 
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tahun 2019 sebanyak 87.000 hektar, jumlah ini terus meningkat sejak tahun 2014 (38.000 
hektare).61 

Perlindungan bagi warga yang tinggal di permukiman padat/kumuh menjadi prioritas 
sebelum menjadi ‘bom waktu’ penyebaran COVID-19. Di Jakarta saja ada sebanyak 118 
permukiman kumuh dari 264 kelurahan atau hampir separuh luas dari DKI Jakarta,62 40 
persen wilayah DKI Jakarta terdiri atas kampung padat dan sebanyak 450 RW dalam 
kondisi kumuh.63 Kondisi permukiman ini akan mempersulit warga untuk melaksanakan 
isolasi mandiri secara maksimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Iban warga RT 007 RW 
005 di Kawasan Krukut, Jakarta. Setidaknya ada lima keluarga yang tercatat dengan jumlah 
penghuni rumah sebanyak 11 orang.  

Menurut Elisa dari Rujak Center For Urban Studies, kondisi isolasi mandiri yang tidak 
berjalan maksimal dikarenakan rumah yang ditempati warga termasuk ke dalam kategori 
rumah tidak layak huni, mewajibkan Pemerintah untuk mengambil tindakan menyediakan 
fasilitas karantina massal yang aman dan nyaman. Pemerintah dapat menggunakan tempat 
fasilitas publik seperti Gelanggang Remaja, Balai Latihan Kerja, Gelanggang Olahraga yang 
tersebar pada kota-kota besar.64 

Selain itu pemenuhan akses terhadap air bersih di permukiman padat/kumuh menjadi 
penting sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Namun, ketersediaan 
air bersih secara nasional sendiri masih sebesar 73,65 persen.65 Khusus untuk di DKI Jakarta 
sendiri walaupun akses air bersih sudah mencapai 88,4 persen tetapi masih ada 11 
kelurahan yang tidak memiliki akses. Sedangkan untuk lima Kampung Muara Angke 
sendiri, pada tahun 2017 Jaringan Rakyat Miskin Kota melakukan survey dan menemukan 
bahwa sebanyak 6510 warga harus mengeluarkan biaya sebesar 300 ribu per bulan untuk 
keperluan air bersih yang dibeli dari pihak ketiga.66 

Hal ini bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Leilani Farha bahwa di tengah 
COVID-19, pemenuhan hak atas perumahan di sektor permukiman padat mewajibkan 
negara untuk memastikan bahwa pasokan air, kamar mandi, sanitasi, dan sabun pembersih 

 
61 CNN Indonesia, “Kawasan Kumuh Indonesia Meluas Dua Kali Lipat”, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903212554-20-427289/kawasan-kumuh-indonesia-meluas-
dua-kali-lipat diakses 17 Mei 2020. 
62 Muhamad Wildan, “Total Luas Perkampungan Kumuh Hampir Separuh Luas DKI”, 
https://jakarta.bisnis.com/read/20190527/77/927975/total-luas-perkampungan-kumuh-hampir-separuh-
luas-dki diakses 17 Mei 2020. 
63 Elisa, “Urgen: Fasilitas Karantina Massal di Kota Besar Indonesia”, https://rujak.org/urgen-fasilitas-
karantina-massal-di-kota-besar-indonesia/ diakses 17 Mei 2020. 
64 Ibid. 
65 Elisa, “Menjamin Akses Air Di tengah Ketidakpastian”, https://rujak.org/menjamin-akses-air-di-tengah-
ketidakpastian/ diakses 17 Mei 2020. 
66 Ibid.  
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tangan memadai dan terjangkau.67 Hal lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah 
memberikan sosialisasi persebaran informasi, kampanye pendidikan publik yang massif 
dengan bahasa lokal bagi warga yang berada di pemukiman padat/kumuh dengan 
memaksimalkan tugas tokoh masyarakat ataupun ibu-ibu PKK. 

Walaupun belum ada penelitian yang dapat menegaskan hubungan antara kepadatan 
penduduk dengan peningkatan persebaran wabah, namun kepadatan wilayah berpotensi 
mengganggu efektifitas upaya pencegahan seperti penjarakan fisik. Kepadatan jumlah 
penduduk juga dapat memperbesar kemungkinan adanya titik keramaian di sekitar 
permukiman yang bisa meningkatkan persebaran. 

Wilayah padat penduduk, terutama kampung kota, kerap memiliki keterbatasan fasilitas 
kesehatan dan kualitas lingkungan yang buruk. Hal ini dapat berisiko pada persebaran 
wabah menjadi sulit terdeteksi dan kompleks.  Kalaupun suatu wilayah padat penduduk di 
kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya memiliki angka kecil persebaran wabah, bisa 
jadi itu disebabkan oleh minimnya test yang hanya ditujukan pada contact tracing.68 

Sejauh ini belum ditemukan protokol dan standar ketat penjagaan kesehatan pencegahan 
penularan wabah virus pandemi COVID-19 yang khusus ditujukan untuk menangani 
penyebaran di kelompok atau tempat tinggal tidak layak para PMKS selain penyediaan 
tempat pengungsian sementara yang jumlahnya pun terbatas. 

Pencegahan penyebaran di tengah hunian tidak layak seharusnya dapat ditekan dengan tes 
COVID-19 cepat akurat secara acak pada kawasan rentan padat penduduk. Kepadatan 
penduduk dan kondisi infrastruktur yang kurang layak adalah faktor yang memungkinkan 
akselerasi penyebaran COVID-19. Tes cepat hanya dilakukan bagi PMKS yang telah 
digelandang dan diungsikan ke penampungan sementara. Begitu juga, akses air bersih, 
sanitasi layak, dan sosialisasi khusus, baru didapatkan PMKS jika mereka telah 
dipindahkan ke pengungsian sementara. 

Selain itu, penyediaan akses air bersih serta sanitasi layak juga dapat diupayakan untuk 
menekan jumlah penyebaran. Pun sosialisasi khusus bagi PMKS sendiri masih terbatas. 
Mereka mendapatkannya ketika telah digelandang dan diungsikan di tempat 
penampungan sementara. 

Kebijakan PSBB yang “setengah-setengah” justru menciptakan dilema bagi PMKS. Mereka 
diharuskan tetap tinggal di rumah, namun kebutuhan pokoknya tidak terjamin. Pada 

 
67 Leilani Farha, “Covid-19 Guidance Note: Protecting Residents of Informal Settlement”, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-
19_Guidance_informal_settlements.pdf dikses 17 Mei 2020.  
68 Jonathan Hardianto, “Korelasi  Kepadatan Penduduk dan Penyebaran COVID-19”, 
https://rujak.org/korelasi-kepadatan-penduduk-dan-penyebaran-covid-19/ diakses 17 Mei 2020. 

LO
KA

TA
RU

 fo
un

da
ti

on

24



akhirnya mereka lebih memilih untuk tetap keluar rumah dan bekerja demi memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 

Hal tersebut tentunya tidak perlu terjadi andai PMKS yang tinggal di rumah dapat terjamin 
kebutuhannya. Di sinilah peran penting bantuan sosial. Namun pada kenyataannya, 
bantuan sosial yang diberikan ini rentan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh 
lemahnya pendataan dan pelaporan yang akurat terkait PMKS. Seperti kasus di Kendari 
dimana bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat hanya memenuhi sekitar 50 
persen dari yang dibutuhkan akibat adanya perbedaan data dengan di daerah.69 

 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang telah dijamin Undang-Undang, idealnya 
rumah atau tempat tinggal layak adalah hak setiap keluarga tanpa terkecuali. Terutama 
dalam situasi pandemi COVID-19, pemenuhan hak atas perumahan menjadi krusial dalam 
upaya mitigasi penyebaran virus. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman menyebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.  

Jika disandingkan dengan fakta di lapangan, warga yang tidak memiliki hunian atau 
huniannya tidak layak masih harus bertaruh nyawa dalam menghadapi kepungan wabah. 
Pandemi COVID-19 telah menyadarkan kita, masih terdapat kelalaian Pemerintah selama 
ini terhadap pemenuhan hak atas perumahan warga.  

Hal itu ditandai dengan berbagai persoalan warga terkait perumahan di tengah pandemi, 
seperti: 

1. Masih maraknya praktik penggusuran di kala pandemi COVID dan kondisi tanpa 
perlindungan yang memadai bagi korban penggusuran sebelum adanya COVID-19. 

2. Kebijakan perlindungan bagi tunawisma yang parsial dan belum meratanya tempat 
perumahan darurat yang dijadikan tempat tinggal sementara, serta minimnya tes 
kesehatan COVID-19 bagi mereka. 

3. Tidak ada perlindungan bagi kelompok penyewa rumah yang terancam terusir dari 
hunian (kontrakan, indekos), terputusnya layanan listrik, internet dan 
telekomunikasi serta berpotensi menjadi tunawisma baru. 

 
69 Loc. Cit. Linda Widiachristy, “Covid-19 dan Apa Yang Luput dari Pemerintah.” 
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4. Minimnya perlindungan bagi kelompok warga yang tinggal pada permukiman 
padat/kumuh yang tidak dapat menjalankan isolasi mandiri secara maksimal serta 
minimnya akses air bersih, sanitasi serta layanan kesehatan. 

 

Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi untuk pemenuhan hak atas perumahan saat situasi pandemi 
diantaranya: 

1. Tersedianya hunian darurat sementara bagi kelompok rentan PMKS dan kelompok 
lainnya yang huniannya terdampak akibat pandemi, seperti korban PHK dan 
penggusuran. 

2. Menjamin komponen hak atas hunian lainnya terpenuhi terutama bagi pencegahan 
penyebaran wabah, seperti tersedianya akses air bersih serta sanitasi yang layak. 

3. Memastikan kebutuhan dasar warga yang tinggal di hunian darurat terpenuhi 
4. Penanggungan biaya sewa bagi warga yang penghasilannya terdampak dan 

memaksimalkan peran BPKN untuk melindungi kelompok penyewa rumah sebagai 
konsumen. 

5. Memastikan tidak adanya pelayanan listrik, air, internet, telekomunikasi yang 
diputus akibat tertundanya pembayaran tagihan. 

6. Memberikan perlindungan bagi kelompok warga yang berada pada permukiman 
padat/kumuh mulai dari; menyelenggarakan tes PCR, penyediaan akses air bersih, 
sanitasi dan layanan kesehatan serta menyebarluaskan informasi dengan 
memanfaatkan tokoh masyarakat ataupun ibu PKK sekitar. 

7. Menyediakan fasilitas karantina massal bagi mereka yang tidak dapat melakukan 
isolasi mandiri karena tempat hunian tidak layak khususnya bagi OTG, ODP, PDP, 
dengan memaksimalkan fasilitas publik seperti; Gelanggang Remaja, Gelanggang 
Olahraga, Balai Latihan Kerja. 
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