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Sanggahan:
Laporan ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh
Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di
bawah program PAIR. Laporan ini disunting oleh AustraliaIndonesia Centre (AIC). Laporan ini tidak dimaksudkan
untuk memberikan cakupan topik yang lengkap. Informasi
dalam laporan ini tersedia dengan pemahaman bahwa
AIC tidak memberikan saran profesional. Meskipun
kehati-hatian telah dilakukan untuk memastikan akurasi
informasi dalam laporan ini, kami tidak bertanggung
jawab atas kerugian apa pun yang timbul dari penggunaan
informasi, atau dari kesalahan atau kelalaian apa pun,
dalam laporan ini. Kami tidak mendukung perusahaan
atau program apa pun yang disebutkan di dalam laporan,
serta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
perusahaan ataupun aktivitasnya terkait laporan ini.

PAIR:
Kemitraan Riset Australia-Indonesia (PAIR), sebuah
inisiatif dari The Australia-Indonesia Centre, didukung oleh
pemerintah Australia dan dijalankan dalam kemitraan
dengan Kementerian Riset dan Teknologi Republik
Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan
sejumlah organisasi dan individu dari komunitas dan
industri.
Australia-Indonesia Centre:
Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium penelitian
bilateral yang didukung oleh pemerintah, universitas
terkemuka, dan industri. Didirikan pada 2014, AIC
bekerja untuk memajukan hubungan antar masyarakat
dan kelembagaan antara kedua negara di bidang
sains, teknologi, pendidikan, inovasi, dan budaya. Kami
melakukan hal tersebut melalui program penelitian
untuk mengatasi tantangan bersama, serta melalui
kegiatan-kegiatan penjangkauan yang mempromosikan
pemahaman yang lebih besar tentang Indonesia saat ini
dan memperkuat hubungan penelitian bilateral.
Untuk mengetahui lebih banyak mengenai AIC dan
kegiatannya, kunjungi: ausindcentre.org
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Dengan senang hati saya
menyampaikan temuan hasil
riset kami dari Seri Penelitian
Cepat Covid-19, Kemitraan Riset
Australia-Indonesia (Partnership
for Australia-Indonesia Research/
PAIR).
Sebagaimana pandemi COVID-19
masih berlanjut, dampaknya
menyebar luas hingga ke
sistem ekonomi, pendidikan,
pekerjaan, dan kesehatan di
seluruh dunia. Untuk mengatasi
berbagai tantangan yang
mendesak di Indonesia, kami
telah mengumpulkan tim peneliti
lintas disiplin dari kedua negara
untuk mengeksplorasi dampak
COVID-19 pada masyarakat. Kami
fokus pada tiga bidang: kesehatan,
konektivitas, dan pemulihan
ekonomi.
Laporan ini memberikan bukti
terbaik yang tersedia dan
tepat waktu kepada komunitas
kebijakan. Hal ini merupakan
bagian dari strategi Kemitraan
Pemerintah Australia untuk
Pemulihan (Partnership for
Recovery). Strategi tersebut
bertujuan untuk memahami dan
mendukung Indonesia dalam
menghadapi dan pulih dari
pandemi COVID-19.
Sal
Salam hangat,

Pengantar ..............................................................P8

Dr Eugene Sebastian
Direktur Program PAIR
The Australia-Indonesia Centre
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini membahas salah satu
keputusan tersulit yang dihadapi
pemerintah selama pandemi
virus corona: bagaimana menjaga
kesehatan masyarakat sekaligus
menjaga perekonomian.
Diperlukan pertanyaan mustahil ini dan memberikan
jawabannya, yakni sebuah model yang dapat membantu
pengambilan keputusan seputar memaksimalkan
perekonomian sembari mengendalikan COVID-19.
Untuk memilih langkah-langkah yang bias terhadap kesehatan
atau ekonomi merupakan tantangan di negara seperti
Indonesia, di mana lebih dari 60 persen pekerja berada di
sektor informal. Mereka termasuk pengusaha mikro dan kecil,
pemilik warung pinggir jalan, pengemudi, dan penyedia jasa.
Bagian ekonomi yang begitu hidup ini menopang pekerjaan dan
pendapatan, sehingga menghentikannya akan menciptakan
tekanan yang signifikan bagi orang-orang yang bergantung
pada sektor ini.
Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang paling
terpukul oleh penyebaran virus corona. Pada November 2021,
secara resmi tercatat 4,5 juta kasus dan 144.000 kematian.
Analis data dan organisasi sipil menyampaikan bahwa angka
sebenarnya lebih tinggi. Pandemi telah membuat tenaga
kesehatan dan sistem kesehatan pada posisi menegangkan
serta menjadikan orang-orang berada dalam situasi medis
yang tanpa harapan.
Dilema menghadapi krisis ganda ini dapat dilihat dari berbagai
langkah kebijakan yang diterapkan. Mulai dari intervensi
ekonomi minimal hingga pembatasan skala besar, lalu
pembatasan yang lebih longgar untuk menghidupkan kembali
perekonomian.
Laporan ini mengajukan sebuah pertanyaan: Bagaimana
jika ada cara bagi para pemimpin dan pemerintah untuk
mempertimbangkan dampak dari berbagai kebijakan, baik
pada ekonomi maupun kesehatan?
Para peneliti dari bidang matematika, analisis data dan ilmu
sosial, telah menggabungkan model ekonomi dan epidemiologi
untuk membuat model baru, di mana pengaturannya
dapat disesuaikan untuk kesehatan atau ekonomi, serta
memungkinkan suatu pilihan dibuat tergantung pada efeknya
terhadap populasi.
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Model pandemi dan aktivitas ekonomi telah dikaji secara terpisah
dan ekstensif. Tetapi tidak ada yang memodelkan aktivitas
ekonomi dan kesehatan masyarakat secara bersama-sama untuk
jangka waktu beberapa bulan. Untuk keperluan pemodelan, dua
jenis intervensi pemerintah dipertimbangkan, yaitu kebijakan
kesehatan masyarakat dan penutupan perbatasan.
Pengujian model menggunakan data dari delapan wilayah di
Indonesia, yakni Bali, wilayah Indonesia Timur, Jakarta, Jawa,
Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera, serta mencakup
sembilan sektor ekonomi yakni pertanian, konstruksi,
keuangan, manufaktur, pertambangan, jasa, perdagangan dan
hotel, transportasi dan komunikasi, serta utilitas. Mengingat
terbatasnya data yang tersedia tentang dampak kesehatan dan
ekonomi atas respons pandemi pemerintah, kami menggunakan
skenario hipotetis untuk menilai kelayakan model.
Kami menyertakan tiga skenario hipotetis:
1.

Kebijakan tidak melakukan apa-apa – menunjukkan tingkat
infeksi tertinggi tetapi tidak ada perubahan pada permintaan
ekonomi atau tingkat produksi.

2.

Kebijakan ringan – melakukan beberapa pembatasan pada
sektor jasa, perdagangan dan hotel, tetapi menurunkan
tingkat penularan.

3.

Kebijakan menengah – melakukan pembatasan pada
konstruksi, manufaktur, transportasi dan komunikasi, selain
meningkatkan intensitas pembatasan pada sektor jasa,
perdagangan dan hotel.

Pada bagian berikutnya kami menerapkan model tersebut ke
tiga kota untuk menunjukkan bagaimana model tersebut akan
berfungsi secara praktis.

Model yang digunakan, pekerjaan matematis, dan aplikasi
variabel secara lengkap diuraikan dalam makalah teknis laporan
ini. Kami mengundang peneliti lain untuk melakukan pemeriksaan
cermat pada model ini dalam upaya untuk menguji dan
membangun model yang kuat yang bermanfaat bagi masyarakat
umum.
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II. B A G A I M A N A C A R A K E R J A N Y A ?

Kami telah membuat hipotesis tentang bagaimana
pemodelan dapat diterapkan di tiga wilayah. Parameter
untuk pengujian ini adalah:
• Mencakup periode waktu enam bulan
• Terdapat tiga daerah identik: A, B, dan C
• Wilayah A memiliki populasi terpapar 1.000 orang—
mereka terinfeksi tetapi belum menularkan
• Wilayah B dan C memiliki 0 populasi yang terpapar
• Setiap wilayah memiliki populasi 5 juta, 100 tempat
tidur rumah sakit, 10 tempat tidur ICU, dan permintaan
konsumen sebesar 100 juta rupiah (di mana permintaan
konsumen adalah fungsi PDB dalam satu sektor
ekonomi)
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Hasil

Dua ujung skala
FOCUS KESEHATAN
Penurunan Ekonomi

20%

Kematian Minimum

162

Semua tindakan yang mungkin diambil adalah
penutupan perbatasan dan lockdown maksimum

FOKUS EKONOMI
Penurunan Ekonomi

0%

Kematian

4000

Mengingat dalam jangka waktu 6 bulan,
jumlah kematian akan sangat meningkat

Gradien
FOKUS EKONOMI 1
Penurunan Ekonomi

11%

Kematian

165

A dilakukan lockdown selama 6 bulan
B dan C keluar dari lockdown setelah 7 minggu
Semua perbatasan dibuka kembali setelah 16
minggu

FOKUS EKONOMI 2
Penurunan Ekonomi

4%

Kematian

216

A dilakukan lockdown sampai minggu ke 20
B dan C dalam pembatasan ringan
Perbatasan ditutup hingga minggu ke-4

FOKUS EKONOMI 3
Penurunan Ekonomi

2%

Kematian

309

A dilakukan lockdown sampai minggu ke 12
Tidak ada lockdown lain dan tidak ada
penutupan perbatasan

Peneliti PAIR telah mengembangkan hipotesis matematika yang menjelaskan
dampak dari keputusan pada tiga kota rekaan yang berbeda jika pemodelan
mereka diterapkan. Diagram lingkaran (lihat di atas) menjelaskan dampak
teoretis dari keputusan yang menguntungkan kesehatan atau ekonomi.
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1.0. P E N D A H U L U A N
Memprioritaskan kesehatan vs
ekonomi saat pandemi
Mengurangi aktivitas ekonomi
perlu dilakukan untuk
menekan penyebaran Covid-19.
Namun, konsekuensi dari
penurunan ekonomi bisa begitu
mengkhawatirkan, berjangka waktu
lama, dan bagi orang-orang yang
berada dalam kesulitan keuangan
yang ekstrem, dapat mengancam
jiwa. Pemerintah perlu membuat
keputusan yang mustahil ketika
mencoba untuk mengoptimalkan
kesejahteraan penduduk, baik
dari perspektif kesehatan maupun
ekonomi.
Tujuan penelitian ini adalah
menciptakan model untuk
membantu pemerintah
memutuskan bagaimana
memaksimalkan kegiatan ekonomi
sembari menjaga COVID-19 tetap
terkendali.
Dalam studi kami, provinsiprovinsi di Indonesia akan
direpresentasikan sebagai
unit-unit ekonomi yang terpisah.
Kegiatan ekonomi antarprovinsi,
seperti perdagangan barang
setengah jadi atau barang jadi dari
berbagai sektor—yang juga dapat
berkontribusi terhadap penyebaran
COVID-19—akan diwakili oleh
sebuah hubungan/kaitan. Model
grafik ini akan mengidentifikasi
sejauh mana hubungan-hubungan
tersebut harus dibatasi untuk
menjaga risiko kesehatan pada
tingkat yang tetap dapat dikelola
oleh sistem layanan kesehatan
sembari memaksimalkan kegiatan
ekonomi.
Situasi COVID-19 di Indonesia
Kebijakan pembatasan
Indonesia mengumumkan kasus
pertama COVID-19 pada 2 Maret
2020. Sejak saat itu, beberapa
intervensi non-kesehatan telah
diterapkan. Intervensi pertama
adalah pemindaian suhu tubuh
di tempat-tempat umum, yang

dimulai pada 4 Maret 2020. Pada
15 Maret, pemerintah Indonesia
memberlakukan kebijakan jaga
jarak dan pembatasan sosial
bagi masyarakat, serta menutup
kegiatan sekolah dan perguruan
tinggi. Langkah-langkah ini
diterapkan bersama dengan
kewajiban memakai masker di
tempat-tempat umum sejak 5 April.
Pemerintah provinsi juga
memperkenalkan intervensi.
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) diberlakukan pada 10
April 2020 dan dimulai di provinsiprovinsi yang paling terdampak.
Alih-alih menjadi kebijakan nasional,
PSBB mensyaratkan terpenuhinya
kriteria-kriteria tertentu di setiap
daerah untuk memperoleh
persetujuan dari pemerintah pusat
dalam penerapannya. Dua puluh
dua kabupaten memberlakukan
PSBB. Sebagian besar kabupaten
menerapkan PSBB pada awal
April 2020, lalu menghentikannya
pada Juni tahun itu. Presiden
Joko Widodo memutuskan untuk
menerapkan kebijakan ‘New
Normal’, sebuah pendekatan
yang banyak dikritik karena
membuktikan bahwa pemerintah
lebih mementingkan ekonomi
daripada kesehatan.
Pembatasan perjalanan udara
dan laut berlangsung dari 24
April hingga 31 Mei 2020. Begitu
pembatasan ini dicabut, setiap
individu harus menyertakan surat
resmi dengan hasil tes negatif
COVID-19 sebelum diizinkan
melakukan perjalanan melalui
udara atau laut. Pada 11 Januari
2021, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) mengeluarkan
izin penggunaan darurat untuk
vaksin produksi perusahaan China
Sinovac Biotech setelah hasil
sementara menunjukkan tingkat
kemanjuran vaksin 65,3 persen.
Dampak COVID-19 terhadap
perekonomian
Pandemi telah memukul keras
perekonomian Indonesia. Pada
kuartal kedua tahun 2020, PDB
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turun 5,3 persen dibandingkan
dengan triwulan yang sama
tahun sebelumnya (Badan Pusat
Statistik, 2020). Penurunan ini
tergolong moderat dibandingkan
dengan negara tetangga. Malaysia,
Filipina, Singapura, dan Thailand
mengalami kontraksi dua digit pada
kuartal kedua 2020. Sektor yang
paling terkena dampak pandemi
adalah sektor-sektor yang lebih
rentan terhadap pembatasan
mobilitas, penurunan perdagangan
internasional, dan gangguan rantai
pasok. Banyak dari sektor ini
merupakan sektor padat karya.
Pada Juni 2020, sektor
pengangkutan dan penyimpanan
anjlok hingga 30 persen. Semua
subsektor mengalami kontraksi,
namun penurunan terbesar terjadi
pada angkutan udara dan kereta
api (masing-masing 80 persen dan
64 persen). Meskipun kontribusi
sektor transportasi pada PDB
kurang dari 4 persen, tetapi sektor
ini menyumbang seperempat
dari penurunan 5,3 persen,
penyumbang penurunan terbesar
dari semua sektor (Biro BPS, 2020).
Manufaktur, sektor terbesar
ekonomi Indonesia yang
menyumbang 20 persen PDB,
juga mengalami penurunan
serupa. Manufaktur transportasi
mengalami penurunan paling
signifikan, yaitu lebih dari 30
persen. Tekstil dan sandang
mengalami penurunan hampir
15 persen, baik melalui rantai
perdagangan maupun penurunan
ritel (Pane dan Pasaribu,
2020). Sektor akomodasi dan
restoran turun sebesar 22
persen, sedangkan sektor
bisnis, perdagangan besar dan
eceran, serta sektor manufaktur
mengalami penurunan yang lebih
kecil.
Beberapa sektor justru tumbuh
selama pandemi, di antaranya
komunikasi-informasi, layanan
kesehatan dan pekerjaan sosial
(Badan Pusat Statistik, 2020).
Kebijakan bekerja dari rumah dan
pembatasan sosial meningkatkan
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ketergantungan Indonesia pada
teknologi informasi dan komunikasi,
yang mengarah pada pertumbuhan
dua digit dan penciptaan lapangan
kerja yang lebih besar di industri ini.
Namun, karena sektor ini hanya
menyumbang 5 persen PDB,
peningkatan lapangan kerja yang
tersedia juga kecil serta dibayangi
oleh kontraksi besar di sektor lain.
Pekerjaan di bidang ini juga bias
karena membutuhkan pekerja
yang lebih terampil. Pertanian,
kehutanan dan perikanan, yang
menyumbang 16 persen PDB,
tumbuh 2,2 persen pada kuartal
kedua.
Kontraksi ekonomi tersebut
sebagian besar disebabkan oleh
penurunan konsumsi rumah
tangga dan pemerintah, serta
kontraksi investasi lokal dan asing.
Konsumsi rumah tangga menyusut
5,5 persen, mengakibatkan
penurunan PDB sebesar 3 persen;
menyumbang setengah dari total
penurunan. Konsumsi pemerintah
juga turun, meski sempat naik
menjadi 20 persen dibandingkan
kuartal pertama (Kementerian
Keuangan, 2020). Penurunan ini
di luar dugaan karena pemerintah
telah meluncurkan paket yang
bertujuan untuk mengurangi
kemiskinan, mendorong konsumsi,
dan mendukung usaha.
Penurunan konsumsi meskipun
pemerintah telah meluncurkan
paket bantuan terjadi karena:
•

Pendanaan dicabut dari
beberapa kementerian dan
dialokasikan kembali untuk
paket pemulihan ekonomi
nasional.

•

Meskipun dananya telah
dialokasikan kembali,
pencairannya lebih lambat dari
yang direncanakan.

•

Pembiayaan untuk pemerintah
daerah yang diamanatkan
untuk dibelanjakan, dipotong
karena dana dipindahkan
untuk pemulihan COVID-19.

2.0. T U J U A N P R O Y E K
Tujuan dari proyek ini adalah
membuat sebuah model
untuk membantu pemerintah
memutuskan bagaimana
memaksimalkan kegiatan ekonomi
sembari mengendalikan COVID-19.
Dalam model ini, kami menganggap
bahwa kami dapat menerapkan
dua jenis tindakan pemerintah,
baik dalam satu provinsi maupun
antara dua provinsi. Kedua jenis
tindakan tersebut mengurangi
penyebaran pandemi tetapi
menghambat aktivitas ekonomi.
Model ini akan menemukan
intervensi terbaik pemerintah
untuk semua provinsi. Dengan
menggunakan data pandemi di
Indonesia, kami akan menganalisis
solusi yang diberikan oleh model
kami serta membandingkannya
dengan baseline tanpa intervensi
pemerintah untuk menilai
metodologi dan model yang telah
kami buat.
3.0. K E S I M P U L A N D A N
REKOMENDASI
Penelitian kami memiliki
keterbatasan. Data yang kami
peroleh berasal dari sumber yang
berbeda, dan kemungkinan tidak
diselaraskan. Kami juga harus
memperkirakan sejumlah data
yang tidak dapat kami peroleh. Hal
ini tidak mengubah kesimpulan
umum dari penelitian kami, tetapi
solusi dan angka pasti yang kami
temukan tidak boleh digunakan
untuk membuat keputusan
kesehatan masyarakat di dunia
nyata. Akhirnya, solusi yang kami
sajikan tidak semuanya terbukti
optimal, sehingga kami tidak dapat
membuat pernyataan yang pasti,
bahkan di bawah asumsi model
kami.
Sejauh yang kami ketahui, ini
adalah integrasi berdasar pertama
dari dua model paling mutakhir di
bidang kesehatan masyarakat dan
ekonomi. Model yang dihasilkan
mampu menemukan strategi
kesehatan masyarakat yang
memperhitungkan kesehatan
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penduduk dan penurunan ekonomi
yang ditimbulkan oleh kebijakan
kesehatan masyarakat. Hasil
yang kami sajikan menunjukkan
pentingnya model tersebut,
mengingat besarnya perbedaan
antara berbagai solusi yang dapat
dihasilkan pemodelan tersebut.
Kami menghitung bahwa intervensi
besar dari pemerintah dapat
menyelamatkan sekitar 35.000
nyawa per tahun, tetapi dalam
kasus terburuk akan menimbulkan
penurunan ekonomi yang
substansial (sekitar 10 persen PDB
dalam model kami).
Salah satu aspek yang tidak
diperhitungkan model kami
adalah konsekuensi kesehatan
masyarakat jangka pendek hingga
jangka panjang dari penurunan
ekonomi tersebut. Terdapat
kemungkinan bahwa penurunan
ekonomi yang tajam dapat memiliki
konsekuensi kesehatan yang
lebih menakutkan bagi Indonesia
daripada COVID-19. Tetapi model
kami juga mengungkapkan bahwa
banyak solusi lain yang melibatkan
tindakan kesehatan masyarakat
yang lebih hemat memberikan
timbal-balik (trade-off) yang
berbeda, yang mungkin akan
membuat lebih banyak nyawa
diselamatkan.
Arah penelitian ini membutuhkan
penyelidikan lebih lanjut, karena
teknologi saat ini tidak dapat
menyelesaikan model yang
telah kami rancang. Terdapat
beberapa cara yang dimungkinkan
untuk memperbaiki solusisolusi yang dapat kami temukan.
Pertama, model itu sendiri dapat
ditingkatkan untyk dapat bekerja
dengan perangkat lunak. Kedua,
perangkat lunak pemecahan
masalah itu sendiri dapat
digunakan secara lebih baik atau
diparameterisasi. Ketiga, perangkat
lunak pemecahan dapat diperluas
untuk menangani masalah seperti
masalah kami secara lebih baik.
Keempat, teknik-teknik pemecahan
yang berbeda dapat digunakan
untuk menangani pemodelan kami.
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