
Dr. Siti Marwiyah,SH,MH 

Fakultas Hukum 
Univ. DR. Soetomo 

Hp. 081216137143 
Email; siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

SINERGI PEMERINTAH 
PUSAT DAN DAERAH 

DALAM PENANGANAN COVID 19 
SEBAGAI WUJUD 

TANGGUANG JAWAB NEGARA

mailto:siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id


PRESIDEN JOKO WIDODO

"Yang paling penting menurut saya bagaimana 
kerja sama antara pemerintah pusat sampai 
pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang 
paling atas, presiden, sampai nanti di kepala 
desa. Ini penting sekali," 

Menghadapi Covid 19 mengajak kerja sama 
antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi 
erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk 
mencegah penyebaran lebih lanjut dari 
Covid-19 hingga ke daerah-daerah



BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KONSTITUSI

Pembukaan  UUD  1945  mengamanahkan  bahwa 
kesehatan sebagai  bagian dari  hak asasi  manusia 
dan  merupakan  salah  satu  unsur  kesejahteraan 
yang harus diwujudkan.

Dalam amandemen kedua konstitusi sebagai wujud 
pemberian  jaminan  hak  asasi  manusia  telah 
memuat  jaminan  hak  konstitusional  bagi  warga 
negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan 



TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KONSTITUSI

Kesehatan adalah hak fundamental setiap 
manusia. Karena itu setiap individu, keluarga 
maupun masyarakat berhak memperoleh 
perlindungan terhadap kesehatannya, dan 
pemerintah bertanggung jawab mengatur dan 
melindungi agar masyarakat terpenuhi hak 
hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin 
yang tidak mampu. 



FALSAFAH DASAR JAMINAN HAK ATAS KESEHATAN SEBAGAI HAM 
RAISON D’ETRE KEMARTABATAN MANUSIA 

HUMAN DIGNITY

Kesehatan sebagai hak 
asasi manusia (HAM) 
harus diwujudkan dalam 
bentuk pemberian berbagai 
upaya kesehatan kepada 
seluruh masyarakat melalui 
penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan 
yang berkualitas dan 
terjangkau oleh 
masyarakat. 



Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu 
bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar 
manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan 
bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan 
segala-galanya tidak bermakna.2 Oleh karena itu, setiap 
kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan 
berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 
perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting 
artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 
Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, 
serta pembangunan nasional 



UUD NRI 1945 

Pasal 28H 
ayat (1) disebutkan: “...setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir 
dan   batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan 
kesehatan...

ayat (2), disebutkan: “...setiap orang berhak mendapat kemudahan 
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan...”

ayat (3), disebutkan bahwa “...setiap  orang  berhak  atas  jaminan 
sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh 
sebagai manusia yang bermartabat...



UUD NRI 1945

Pasal 34 
ayat (2)  “...negara mengembangkan sistem jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan...”. 

ayat (3), disebutkan: “...negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak...”

ayat (4), disebutkan: “...ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang...”.  



PELAKSANAAN PASAL 28 H DAN PASAL 34 UUD NRI 1945 

i

Diimplimentasikan dengan lahirnya Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (UU SJSN) 

Pasal 22 ayat (1) menegaskan: 
“Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorang berupa 
pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan 
bahan medis habis pakai yang diperlukan”



KPMENTAR UMUM NOMOR 14 ATAS PASAL 12 DARI KONVEN 
INTERNASIONAL MENGENAI HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, 

TENTANG HAK UNTUK PENCAPAIAN STANDART KESEHATAN YANG 
TINGGI

Menurut Komentar Umum Nomor 14 atas pasal 12 dari 
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya tentang Hak Untuk Pencapaian Standar Kesehatan 
yang Tinggi, menyebutkan bahwa jaminan akses atas 
layanan kesehatan yang memadai di antaranya adalah 
meliputi aksesibilitas finansial, yaitu bahwa layanan 
kesehatan harus terjangkau bagi seluruh warga negara. 
Oleh karena itu, pemerintah terikat tanggung jawab untuk 
memastikan ketersediaan sumber daya finansial bagi 
penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai 
sedemikian rupa terjangkau bagi setiap kalangan 
masyarakat 



BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SELAMA PANDEMI 
COVID 19

Sepanjang semester I-2020, 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai  upaya dan 
kebijakan menangani pandemi Covid-19  dengan titik berat pada 
sektor kesehatan. 
Yaitu dengan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 
2020

Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara 
lain, menerbitkan berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, 
kampanye cuci tangan-penggunaan masker-jaga jarak secara 
masif, menetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 
berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan 
laboratorium untuk tes Covid-19, menjalankan tes Covid-19 di 
berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru.

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-2%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-2%22%20%5Ct%20%22_blank


Semester II-2020 
Pemerintah memperluas cakupan strategi, yakni memasukkan 
penanganan dampak Covid-19  di bidang ekonomi. Di bidang 
kesehatan, pemerintah terus mengampanyekan perilaku 3M, yakni 
memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan 
sabun

Pada 20 Juli 2020, pemerintah, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 
2020 membentuk  Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas jangkauan dan 
tugas yang selama ini diemban oleh Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19). Di dalam komite 
tersebut, terdapat Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 (STPC-19), serta Satuan Tugas Pemulihan dan 
Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan perpres tersebut, nama 
Gugus Tugas Covid-19 diubah menjadi STPC-19 dengan fungsi dan 
struktur yang sama.

UPAYA LANJUTAN

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-fiskal-moneter-dan-jasa-keuangan-untuk-mengatasi-dampak-covid-19-di-indonesia%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/perpres-tentang-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/perpres-tentang-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional%22%20%5Ct%20%22_blank


TUJUAN UMUM PENANGANAN COVID 19 
WHO

Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat 
dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi 
kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. 
Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh 
dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana 
kesehatan penting/vital, serta memperkuat tenaga medis.

1. Menurunkan penyebaran Covid-19 dan 

2. Mengurangi kematian karena Covid-19



ANGGARAN NEGARA

Untuk mendukung strategi penanganan Covid-19, 
pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 
triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar 
Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehata

Secara konkret, kebijakan pemerintah pusat dalam 
menangani Covid-19 pada semester II-2020 dapat 
d i l i h a t d a r i b e r b a g a i p e r a t u r a n , 
baik  regulasi  dan  protokol, yang diterbitkan dalam 
kurun waktu Juli hingga Desember 2020 dan 
dikumpulkan dalam situs Satgas Penanganan 
Covid-19 (STPC-19).

https://covid19.go.id/p/regulasi%22%20%5Ct%20%22_blank
https://covid19.go.id/p/protokol%22%20%5Ct%20%22_blank


MIRIAM BUDIARDJO

Hakekat  negara  kesatuan  adalah  kedaulatannya  tidak 
terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin 
di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan 
untuk  mengatur  sendiri  wilayahnya,  tetapi  itu  bukan 
berarti  pemerintah  daerah  itu  berdaulat,  sebab 
pengawasan  dan  kekuasaan  tertinggi  tetap  berada  di 
tangan  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat-lah 
sesungguhnya yang mengatur kehidupan setia



PERPRES 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN 
PELAKSANAAN VAKSIN

Pertimbangan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 
dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 adalah:

a.bahwa  penyebaran   Corona  Virus  Disease  2019   (COVID-19)  telah  dinyatakan 
oleh World Health Organization (WHO) sebagai global pandemic dan Pemerintah telah 
pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional;

b. bahwa  dalam  rangka  penanggulangan  wabah/pandemi  COVID-19  dan  menjaga 
kesehatan  masyarakat,  diperlukan  percepatan  dan  kepastian  pengadaan  Vaksin 
COVID-19  dan  pelaksanaan  Vaksinasi  COVID-19  sesuai  dengan  ketersediaan  dan 
kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c.bahwa  dalam  percepatan  pengadaan  Vaksin  COVID-19  dan  Vaksinasi  COVID-19 
memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan khusus untuk 
pengadaan dan pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  huruf b, 
dan  huruf  c,  perlu  menetapkan  Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan 
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19);



DASAR HUKUM PERPRES 99 TAHUN 2020

Dasar Hukum Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan 
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 
COVID-19 adalah:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



PERMENKES NO 84 TAHUN 2020

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam 
Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Aturan pelaksanaan vaksinasi vaksin corona ini 
ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus 
Putranto pada 14 Desember 2020 dan dipublikasikan 
pada 18 Desember 2020.



PERMENKES NO 84 TAHUN 2020

Pasal 3 
Pelaksanaan vaksinasi vaksin virus corona 
akan dilakukan pemerintah pusat dengan 
melibatkan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. Pelaksanaan vaksinasi vaksin 
virus corona gratis / tidak dipungut biaya



TAHAPAN PELAKSANAAN VAKSIN

Vaksinasi vaksin virus corona akan diprioritaskan ke kelompok 
masyarakat sebagai berikut: 

1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang 
yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional 
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan 
petugas pelayanan publik lainnya.

2. Tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian
3. strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan 

perangkat rukun tetangga/rukun warga.
4. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/

sederajat, dan perguruan tinggi.
5. Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat 

Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif.
6. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
7. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya



PELAKSANA VAKSIN

Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi vaksin 
virus corona akan dilaksanakan di fasilitas 
pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, 
daerah, swasta yang memenuhi persyaratan. 
Fasilitas itu antara lain berupa puskesmas, 
klinik, rumah sakit, dan unit pelayanan 
kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan



PENGATURAN TENTANG PENANGGULANGAN COVID 19

Pertama,  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara 
untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan. Kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020.
Kedua, Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang.  Ketiga,  peraturan pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Covid-19.
Keempat,  Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kelima, Keppres No. 12 Tahun 2020 
tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana 
Nasional. Keenam, Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 
2020
Ketujuh Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 
Vaksin
Kedelapan PERMENKES No 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam 
Rangkan Penanggulangan Covid 19



HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

UUD NRI 1945 
Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi  dan daerah provinsi  itu dibagi  atas 
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota 
itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan 
Undang-Undang”. 

Pasal 18 ayat (2) sebagai ground norm dari pemerintahan daerah 
secara tegas menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/ kabupaten, 
mengatur,  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan

Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kemudian  dilakukan  berdasar 
prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.  



NEGARA KESATUAN

Negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan 
tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-
hari. 
Tidak  ada  bidang  kegiatan  pemerintah  yang  diserahkan  konstitusi 
kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini, 
daerah atau provinsi). 
Menurut  negara  Kesatuan,  pemerintah  pusat  (nasional)  bisa 
melimpahkan banyak tugas (melimpahkan wewenang) kepada kota-
kota, kabupaten- kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal. 
Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang 
yang dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di 
dalam  konstitusi  (di  Indonesia  UUD  1945),  di  mana  pelimpahan 
wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.  



WEWENANG PEMERINTAH PUSAT

Pmerintah  pusat  mempunyai  wewenang  untuk 
menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah 
berdasarkan hak otonomi,  di  mana ini  dikenal  pula 
sebagai  desentralisasi.  Namun,  kekuasaan  tertinggi 
tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan 
demikian,  baik  kedaulatan  ke  dalam  maupun 
kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.  



MIRIAM BUDIARDJO

Hakekat  negara  kesatuan  adalah  kedaulatannya  tidak 
terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin 
di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan 
untuk  mengatur  sendiri  wilayahnya,  tetapi  itu  bukan 
berarti  pemerintah  daerah  itu  berdaulat,  sebab 
pengawasan  dan  kekuasaan  tertinggi  tetap  berada  di 
tangan  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat-lah 
sesungguhnya yang mengatur kehidupan setia



APBD  UNTUK VAKSIN COVID 19

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
mengatakan atas nama pemerintah pusat, pihaknya 
meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk 
mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut ditujukan untuk membiayai program 
vaksinasi yang mencakup seluruh daerah di Indonesia.

Artinya, secara nasional mencapai Rp 15 triliun dari APBD yang 
diharapkan pemda ikut gunakan dalam rangka untuk sukseskan 
vaksinasi




