
1 
 

 

 

CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues 
of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of 
the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. 

 

CSIS Commentaries DMRU-036-ID 

6 April 2020 

Opsi Kebijakan Insentif dan Disinsentif 
bagi Pemudik untuk Mencegah 
Penyebaran Massal COVID-19 
Muhammad Habib Abiyan Dzakwan 
Peneliti, Disaster Management Research Unit, CSIS Indonesia 
muhammad.habib@csis.or.id 

 

Ibadah puasa Ramadan tahun ini sudah hampir dipastikan akan berbeda mengingat tingginya tingkat 
penyebaran penyakit pernafasan akut Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Di Indonesia saja, 
sedikitnya telah tercatat 1.414 orang terafirmasi positif dengan 122 di antaranya telah meninggal dunia.1 
Hanya tinggal dua provinsi saja  Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur yang hingga saat ini belum 
melaporkan kasus positif COVID-19. 

Banyak pekerja terutama dari sektor informal yang terpaksa  mudik ke kampung halaman lebih awal 
karena kesulitan ekonomi. Pemerintah mencatat bahwa dalam delapan hari terakhir saja setidaknya 

 
1 “Update Corona 30 Maret: 1.414 Kasus, 122 Meninggal, 75 Sembuh,” CNN Indonesia, 30 Maret 2020, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200330113537-20-488187/update-corona-30-maret-1414-kasus-122-meninggal-75-
sembuh 
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14.000 orang pergi meninggalkan ibukota negara menuju berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.2  Konsekuensinya pasien potensial, baik dalam 
bentuk ‘orang dalam pemantauan (ODP)’, ‘pasien dalam pengawasan (PDP)’, maupun pasien positif 
sudah pasti akan mengalami peningkatan. Sebagai contoh, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 
mengalami lonjakan sebanyak 472 ODP hanya dalam waktu 24 jam pada tanggal 27 Maret 2020 pasca 
kedatangan pemudik dari luar daerah.3 Contoh lainnya adalah Kabupaten Wonogiri yang mencatat 
kembalinya 21.769 perantau per 28 Maret 2020.4 

Kemungkinannya adalah daerah akan mengalami kesulitan mengingat kapasitas daerah terutama di 
tingkat kabupaten/kota yang diduga belum mampu menangani situasi terburuk apabila para pasien 
potensial tersebut berubah menjadi positif dan harus mendapat perawatan. Pemerintah dan 
pemerintah daerah perlu melaksanakan kebijakan yang lebih intervensif dan kolaboratif dalam 
mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah selama periode mudik lebaran 2019.  

Himbauan saja tidak akan cukup  

Upaya persuasif untuk menghentikan arus kepulangan masyarakat ke daerah asal memang sudah 
dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di antaranya, pemerintah melalui Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan surat edaran 
Menteri Nomor 36 Tahun 2020 yang menghimbau agar aparatur sipil negara (ASN) beserta 
keluarganya tidak melakukan perjalanan mudik lebaran.5  

Himbauan yang sama juga turut disampaikan kepada masyarakat luas oleh Majelis Ulama Indonesia6 
dengan menekankan pada prinsip keselamatan jiwa perlu lebih diutamakan sebelum melaksanakan 
silaturahmi. Di tingkat daerah, hampir seluruh gubernur telah turut menghimbau masyarakatnya yang 
merantau untuk menunda kepulangan dalam rangka meminimalisasi risiko penyebaran COVID-19 
terhadap warga di daerah tujuan. Media7 dan tokoh masyarakat8 tercatat juga mengambil peran dalam 
kampanye tidak mudik pada lebaran tahun ini. Terlepas dari semua hal yang telah dilakukan di atas, 
semua pengambil keputusan harus sadar sepenuh-penuhnya bahwa  himbauan-himbauan tersebut 
tidak serta merta menghentikan laju pergerakan pemudik. Terlebih ketika implementasi di lapangan 
tidak didukung dengan kebijakan penanganan dari pangkalnya. 

Intervensi kebijakan menahan laju mudik: Insentif dan disinsentif 

Lebih banyak menggantungkan pada kesukarelaan masyarakat untuk tidak mudik sama sekali bukan 
merupakan bentuk intervensi kebijakan yang tepat. Sudah pasti pemerintah akan dihadapkan dengan 
tingginya angka mobilitas dari dan keluar masuk suatu daerah, terutama ibukota Jakarta yang berstatus 

 
2 “Jokowi: 14.000 Orang Mudik dengan Bus dalam 8 Hari Terakhir,” Kompas, 30 Maret 2020, 
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/12325701/jokowi-14000-orang-mudik-dengan-bus-dalam-8-hari-terakhir 
3 “Pemudik Tetap Nekat Pulang Kampung, Jumlah ODP di Sukabumi Tiba-Tiba Melonjak,” Kompas, 28 Maret 2020, 
https://regional.kompas.com/read/2020/03/28/20400941/pemudik-tetap-nekat-pulang-kampung-jumlah-odp-di-sukabumi-tiba-
tiba-melonjak  
4 “Lebih dari 21.000 Pemudik Pulang ke Wonogiri,” Kompas, 28 Maret 2020, 
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/28/194845965/lebih-dari-21000-pemudik-pulang-ke-wonogiri-ini-imbauan-
bupati?page=1 
5 “Bantu Cegah Covid-19, ASN Diminta Tidak Mudik,” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 30 
Maret 2020, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/bantu-cegah-covid-19-asn-diminta-tidak-mudik 
6 “Ada Wabah Corona, MUI Minta Masyarakat Utamakan Keselamatan Ketimbang Mudik,” Liputan 6, 28 Maret 2020, 
https://www.liputan6.com/news/read/4213357/ada-wabah-corona-mui-minta-masyarakat-utamakan-keselamatan-ketimbang-mudik 
7 “Cegah Penyebaran Corona, Media Lawan Covid-19 Serukan Jangan Mudik,” Liputan 6, 29 Maret 2020, 
https://www.liputan6.com/news/read/4213883/cegah-penyebaran-corona-media-lawan-covid-19-serukan-jangan-mudik 
8 Contohnya adalah Paguyuban Perantau Wonoogiri. Dapat dilihat di “Paguyuban Perantau Wonogiri Minta Warga Tak Mudik: Jaga 
Diri,” Detik, 30 Maret 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4958508/paguyuban-perantau-wonogiri-minta-warga-tak-
mudik-jaga-diri 
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sebagai episentrum COVID-19. Mobilitas masyarakat tidak terlepas dari beragam faktor pendukung 
lain yang strateginya harus dipikirkan secara matang. Beberapa di antaranya adalah harga tiket 
transportasi atau tarif tol menuju luar daerah yang masih relatif stabil bahkan sangat rendah, 
permintaan keluarga di daerah, pekerja sektor informal yang menjadi menganggur sehingga sulit 
memenuhi kebutuhan, dan juga peranan badan penghubung daerah yang tidak optimal.     

Tabel 1.1 menyimulasikan opsi intervensi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, menambah 
upaya yang sudah ada sekarang, untuk menahan laju mudik 2020. Kebijakan-kebijakan ini secara garis 
besar berfokus pada upaya preventif dengan memberi apresiasi (carrot) kepada kelompok masyarakat 
yang memilih untuk bertahan tidak mudik, serta menerapkan disinsentif (stick) kepada kelompok 
masyarakat yang masih memaksa untuk meninggalkan daerah rantaunya.  

Opsi intervensi kebijakan secara khusus terbagi berdasarkan perbedaan kapasitas pemudik untuk 
bertahan di daerah rantau. Kapasitas yang dimaksud antara lain adalah pemenuhan kebutuhan pangan 
dan kebutuhan papan seperti membayar biaya sewa tempat tinggal.  

Tabel 1.1 Opsi Intervensi Kebijakan untuk Mudik 2020 

 

 Carrot  Stick Tambahan 

Kelompok I    

 

Pangan : - 

Papan   : - 

 Bekerja sama 
dengan 
hotel/akomodasi 
untuk  
menanggung 
kebutuhan hidup 
pemudik  

 Penanggungan 
biaya mudik 
paska pandemi 
berakhir  

 Melatih 
keterampilan 
guna mendukung 
kebutuhan 
penanganan  
COVID-19 

- Carrot berlaku umum 

1. Memberikan 
voucher pulsa 
telekomunikasi  

 

Stick berlaku umum  

2. Mensyaraktan 
surat 
keterangan 
kesehatan 
sebelum 
berpergian 
keluar daerah  

3. Mengurangi 
frekuensi 
seluruh moda 
transportasi ke 
daerah dan 
Menaikkan 
harga tarif tiket 
seluruh moda 
transportasi 

 

Kelompok II 

 

Pangan : - 

Papan   : + 

 Memperbanyak 
jejaring UMKM 
yang 
menyediakan 
makanan gratis   

 Relaksasi kredit 
bagi yang ber-
KTP luar daerah 

- 
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 Penanggungan 
biaya mudik 
paska pandemi 
berakhir 

Kelompok III  

 

Pangan : + 

Papan   : + 

 Menetapkan 
pekan libur 
nasional setalah 
kasus baru 
bertahan di angka 
0 selama 
beberapa hari   

 Menambah 
fasilitas hiburan 
(entertaintment) 
digital  

 

 Mengenakan 
tambahan 
pajak 
kendaraan 
bermotor bagi 
yang masih 
keluar daerah  

 Menaikkan 
harga tarif tol 
bagi 
kendaraan 
pribadi yang 
keluar dan 
masuk daerah 

 

Kelompok I 

Kelompok ini terdiri atas masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam memenuhi 
kebutuhan pangan dan papan di tengah pandemi COVID-19 ini, di antaranya adalah buruh dan 
pedagang. Kelompok ini memiliki dorongan paling kuat untuk mudik mengingat tidak ada lagi aktivitas 
ekonomi yang dapat menopang kehidupan dasar mereka, terlepas dari kemauan untuk mengikuti 
himbauan pemerintah. 

Bahkan besar kemungkinan, kelompok inilah yang berkontribusi besar terhadap gelombang pemudik 
beberapa waktu ke belakang. Oleh karenanya, opsi kebijakan yang dapat diambil adalah menanggung 
biaya papan dan pangan mereka melalui kerja sama dengan penyedia akomodasi. Opsi ini mereplikasi 
usaha pemerintah daerah di beberapa provinsi yang menyediakan hotel terdekat secara gratis bagi tim 
medis.9 Bedanya adalah bahwa anggota kelompok I akan dilatih dan dipekerjakan sementara oleh 
pemerintah untuk mendukung kebutuhan penanganan COVID-19 yang bersifat padat karya, sebagai 
contoh produksi massal disinfectant dan hand sanitizer. 

Opsi kebijakan lain yang perlu diambil terhadap kelompok ini adalah menanggung biaya mudik pasca 
pandemi berakhir melalui program mudik gratis yang biasanya diadakan ketika lebaran. Dengan adanya 
distribusi informasi yang baik terkait dua opsi kebijakan ini melalui media dan di titik-titik 
keberangkatan, maka boleh jadi angka pemudik dari kelompok ini akan berkurang drastis. 

Kelompok II 

Kelompok ini terdiri atas masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam memenuhi 
kebutuhan pangan, namun masih mampu untuk mencukupi kebutuhan papannya di tengah pandemi 
COVID-19. Ciri dari kelompok ini adalah anggotanya memiliki profesi yang masih memungkinkan 
untuk bekerja meskipun dengan pemasukan yang relatif lebih sedikit, di antaranya adalah mitra 

 
9 “Daftar Hotel Gratis untuk Tenaga Medis Covid-19,” Kompas, 3 April 2020, 
https://properti.kompas.com/read/2020/04/03/151004221/daftar-hotel-gratis-untuk-tenaga-medis-covid-19?page=all 
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pengendara transportasi daring. Dorongan mudik bagi kelompok II sebenarnya tidak sebesar 
kelompok I, dengan logika bahwa beban kebutuhan bahkan masih sangat mungkin terpenuhi secara 
mandiri. Juga ada persepsi bahwa dengan pulang kampung justru akan membuat mereka kehilangan 
sumber pendapatannya. Oleh karenanya, intervensi kebijakan perlu didesain agar semakin 
memudahkan situasi mereka. Salah satu kebijakan inovatif yang sudah diambil antara lain adalah kerja 
sama antara Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dan 50 
anggota Komunitas Warteg Nusantara yang memberikan layanan makan dan minum gratis untuk 
pekerja informal dan pengendara transportasi daring di wilayah ibukota.10  

Opsi kebijakan yang juga menjadi penting bagi kelompok II antara lain adalah mengekspansi kebijakan 
relaksasi kredit kendaraan bermotor. Ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional memang pada awalnya memberikan 
harapan bagi sebagian masyarakat. Namun implementasinya kemudian mulai dipertanyakan mengingat 
relaksasi kredit merujuk peraturan OJK tersebut ternyata diutamakan bagi pasien positif COVID-19,11 
hanya mengubah tenor cicilan,12 serta masih tidak jelasnya prosedur relaksasi antara kreditur dan 
OJK.13 

Memang menjaga keseimbangan antara tidak membuat kreditur merugi dengan potensi kredit macet 
dan tidak membuat debitur menderita dikarenakan tetap harus membayar di situasi sekarang sulit 
dilakukan, tetapi setidaknya perlu menjamin relaksasi yang lebih longgar bagi dua beberapa kategori 
debitur, terutama mereka yang karena fungsinya tetap harus bekerja di saat kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan. Sebagai contoh bagaimana mengintegrasikan inisiatif pasar 
daring oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sumber daya logistik oleh mitra pengendara 
transportasi daring.14 Manfaatnya kemudian adalah produktivitas dijaga, kemudahan diberikan, 
sehingga intensi mudik anggota kelompok II menjadi menurun.  

Kelompok III  

Kelompok ini terdiri atas masyarakat yang relatif tidak memiliki hambatan dalam memenuhi 
kebutuhan pangan dan papan di tengah pandemi COVID-19. Anggota kelompok III setidaknya 
dicirikan dengan status pekerjaan ataupun sumber pendapatan yang permanen sehingga sangat 
memungkinkan bagi mereka menjalankan arahan kerja dari rumah (work-from-home) dan menjaga jarak 
fisik (physical distancing), di antaranya adalah pengusaha, pegawai swasta, ataupun ASN.  

Dorongan untuk mudik bagi kelompok III cenderung dipengaruhi oleh alasan emosional yaitu 
kehendak untuk berkumpul bersama keluarga. Bagi anggota kelompok III relatif bersedia mengambil 
pilihan lain, seperti melakukan komunikasi via sosial media hingga menunda perjalanan mudik pasca 
pandemi berakhir. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kelompok III perlu juga dilengkapi dengan 
sejumlah disinsentif agar tetap menjaga pemikiran bahwa mudik bukan merupakan kebutuhan 
mendesak.  

 
10 “Daftar Warteg Gratis Khusus Pekerja Informal dan Ojek Online dari Kemenkop UKM,” Bisnis.com, 2 April 2020, 
https://kabar24.bisnis.com/read/20200402/79/1221449/daftar-warteg-gratis-khusus-pekerja-informal-dan-ojek-online-dari-
kemenkop-ukm 
11 “Tegas! Jubir Presiden Sebut Keringanan Kredit Diutamakan untuk Pasien Positif,” Kompas TV, 30 Maret 2020, 
https://www.kompas.tv/article/73725/jubir-presiden-sasaran-utama-relaksasi-kredit-untuk-pasien-positif-covid-19 
12 “Bukan Penangguhan, Pengemudi Gojek Online Hanya Diberi Diskon Cicilan Kendaraan,” Kompas, 1 April 2020, 
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/08092251/bukan-penangguhan-pengemudi-ojek-online-hanya-diberi-diskon-
cicilan?page=all#page3 
13 “Repotnya Meminta Keringanan Kredit yang Dijanjikan Jokowi,” Tirto, 2 April 2020, https://tirto.id/repotnya-meminta-
keringanan-kredit-yang-dijanjikan-jokowi-eJYH 
14 “Anies Siapkan 80 Pasar Online, Belanja di Rumah Aja,” Pojok Satu, 30 Maret 2020, https://pojoksatu.id/news/berita-
nasional/2020/03/30/anies-siapkan-80-pasar-online-belanja-di-rumah-aja/ 
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Opsi insentif pertama yang dapat diambil adalah memastikan bahwa akan ada pekan libur nasional 
setelah kasus baru COVID-19 bertahan di angka 0 selama satu bulan. Libur nasional pengganti lebaran 
menjadi instrumen penting untuk menambah pertimbangan kelompok III agar tidak mudik mengingat 
karakter pekerjaannya yang bersifat tidak fleksibel dari segi waktu kerja dan kehadiran. Sayangnya, 
sejauh ini kebijakan penggeseran libur lebaran pun masih sangat bersifat ‘pertimbangan’ dalam agenda 
presiden.15  

Opsi insentif kedua  adalah bagaimana pemerintah menambah fasilitas hiburan (entertaintment) 
berbentuk digital dalam rangka mendorong orang agar tidak meninggalkan rumahnya. Memang saat 
ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengadakan ajang kompetisi cipta permainan 
daring dengan menggandeng Asosiasi Game Indonesia (AGI), Clevio Coder Camp serta Garena.16 
Juga bisa memfasilitasi pengelola bioskop untuk tetap melakukan aktivitas komersial penayangan film-
film bioskop melalui kerangka digital, bekerja bersama rumah produksi film Indonesia untuk 
menayangkan filmnya melalui internet ataupun media televisi, membuka lomba memasak daring yang 
disiarkan langsung, ataupun kolaborasi pemerintah dengan start-up menyediakan kelas-kelas olahraga 
digital. 

Di sisi lain, opsi disinsentif perlu diterapkan untuk meyakinkan kelompok III agar tidak mudik. Di 
antaranya adalah memanfaatkan sistem yang dapat mengenakan tambahan pajak kendaraan bermotor 
ketika kendaraan tersebut bergerak meninggalkan daerah asal. Modifikasi dari skema tilang elektronik 
atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah berjalan di berbagai kota di Indonesia,17 
sebagai alternatif mungkin dapat dilakukan. Penambahan CCTV  baru dan pemasangan CCTV yang 
telah siap dapat diarahkan terlebih dahulu di titik-titik perbatasan keluar masuk kota.  

Opsi disinsentif lainnya adalah penyesuaian tarif tol luar kota khusus kendaraan pribadi. Pada awal 
Maret 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat mengumumkan bahwa 
kenaikan tarif sejumlah ruas tol akan ditunda seiring dengan perekonomian yang belum stabil.18 
Meskipun dari perspektif ekonomi keputusan ini dapat dijustifikasi, namun keputusan ini justru 
meyakinkan kelompok III untuk tetap melakukan perjalanan mudik. Idealnya, tarif tol luar kota khusus 
kendaraan pribadi saat ini dinaikkan. Sebaliknya biaya tol kendaraan logistik di saat krisis seperti 
sekarang perlu dikurangi. Intervensi ini jauh lebih rasional guna menjamin kelancaran arus logistik dan 
harga. Saat ini tercatat sedang terjadi peningkatan dari jasa pengiriman di atas 100 persen baik itu 
berupa bahan makanan dan alat kesehatan.19 

Tambahan 1: Pemberian voucher telekomunikasi  

Pemberian insentif berupa voucher pulsa telekomunikasi utamanya ditujukan bagi seluruh kelompok 
dalam rangka mengompensasi kebutuhan emosional masyarakat untuk berkomunikasi dengan 
keluarganya menjelang bulan puasa ataupun lebaran. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara perlu berkoordinasi dengan penyedia 

 
15“Pemerintah Pertimbangkas Geser Libur Lebaran,” Kompas, 2 April 2020, 
https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/02/pemerintah-pertimbangkan-geser-libur-lebaran/ 
16 “Dukung Hidup Bersih dan Sehat #DiRumahAja, Kominfo Gandeng AGI dan Clevio Gelar Ajang Cipta Game,” Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, 29 Maret 2020, https://kominfo.go.id/content/detail/25419/siaran-pers-no-50hmkominfo032020-
tentang-dukung-hidup-bersih-dan-sehat-dirumahaja-kominfo-gandeng-agi-dan-clevio-gelar-ajang-cipta-game/0/siaran_pers 
17 “Waspapda! 66 Kamera ETLE Sudah Terpasang, Plat Luar Kota Juga Bisa Kena E-Tilang,” Motor Plus, 8 Maret 2020, 
https://www.motorplus-online.com/read/252012870/waspada-66-kamera-etle-sudah-terpasang-plat-luar-kota-juga-bisa-kena-e-
tilang?page=all 
18 “Menteri PUPR Tunda Kenaikan Tarif Tol,” Investor Daily, 11 Maret 2020, https://investor.id/business/menteri-pupr-tunda-
kenaikan-tarif-tol 
19 “Pandemi Corona, Tren Kenaikan Jasa Logistik Naik Terus Tiap Hari,” Tempo, 19 Maret 2020, 
https://bisnis.tempo.co/read/1321314/pandemi-corona-tren-kenaikan-jasa-logistik-naik-terus-tiap-hari/full&view=ok 
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layanan telekomunikasi untuk membebaskan biaya pesan singkat dan telepon dalam kurun periode 
tertentu di bulan puasa begitu pula dengan aplikasi keagamaan. Saat ini rata-rata penyedia layanan baru 
memberikan kebebasan kuota internet untuk aktivitas pekerjaan dan pendidikan dari rumah. Beberapa 
contoh di antaranya adalah bagaimana Telkomsel menggratiskan kuota untuk mengunduh aplikasi 
layanan kesehatan seperti Halodoc dan Alodocter dan situs informasi COVID-19 di Indonesia,20 dan 
mendiskon biaya rapat digital melalui Cloud X.21 Begitu pula dengan operator telekomunikasi XL yang 
menggratiskan kuota 2 GB per hari khusus untuk mengakses aplikasi produktivitas dan teknologi,22 
dan Indosat yang juga turut memberikan kuota internet sebanyak 30 GB dalam mengakses situs belajar 
daring.23 

Tambahan 2: Syarat Surat Keterangan Kesehatan  

Opsi kebijakan lain yang juga turut dapat memberikan disinsentif adalah menambah prasyarat 
administratif yang ketat sebelum keberangkatan. Mekanisme yang dapat diduplikasi dari perjalanan 
internasional24 adalah bagaimana surat keterangan kesehatan (Health Certificate) dari otoritas kesehatan 
setempat dapat menjadi prasyarat utama yang harus ditunjukkan, baik mulai dari proses pembelian 
tiket, hingga persiapan keberangkatan di titik masing-masing. Konsekuensinya, pemerintah harus 
berkoordinasi ketat dengan perusahaan penyedia layanan transportasi untuk menolak proses 
pembelian tiket dan juga keberangkatan apabila pemudik tidak menyertakan surat keterangan 
kesehatan tersebut.  

Tidak hanya itu, koordinasi juga harus dilakukan pemudik dari ibukota dengan pemerintah daerah 
masing-masing melalui kantor Badan Penghubung Daerah. Badan Penghubung Daerah dari 34 
provinsi yang ada di Jakarta. Kantor-kantor ini perlu dioptimalkan fungsinya untuk dapat 
mengeluarkan izin kelayakan kesehatan pemudik setelah juga mempertimbangkan kapasitas daerah 
tujuan.  

Tambahan 3: Pengurangan Frekuensi dan Penyesuaian Harga Tiket Moda Transportasi  

Opsi disinsentif terakhir yang mungkin dilakukan adalah peningkatan tarif jasa transportasi, khususnya 
darat dan udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada akhir Februari 2020, menyebutkan bahwa 
diskon tiket pesawat hingga 50 persen ke sepuluh daerah pariwisata prioritas akan diberlakukan dari 
Maret hingga Mei 2020.25 Apabila tidak ada intervensi harga ini hingga menjelang bulan puasa dan 
lebaran, sudah pasti akan membuka ruang orang untuk melakukan mudik.  

Intervensi kebijakan harus dilakukan pada semua moda, tidak bisa hanya sektoral mengingat sangat 
mudah bagi pemudik untuk mengalihkan pilihannya. Sebagai contoh dua hambatan teknis yang 
dihadapi perusahaan bus perjalanan Jakarta-Bengkulu ketika hendak menaikkan harganya secara 

 
20 “Akses Situs Resmi COVID-19 Via Telkomsel Bebas Kuota Data,” Bisnis, 28 Maret 2020, 
https://teknologi.bisnis.com/read/20200328/101/1219022/akses-situs-resmi-covid-19-via-telkomsel-bebas-kuota-data- 
21 “Pajet Cloud X Bukan Paket Internet Biasa,” Telkomsel, 3 April 2020, https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/paket-cloudx-
bukan-paket-internet-biasa 
22 “Kuota Gratis 2 GB Per Hari XL Axiata Diperpanjang,” 3 April 2020, 
https://tekno.kompas.com/read/2020/04/03/13030047/kuota-gratis-2-gb-per-hari-xl-axiata-diperpanjang 
23 “Indosat Gratiskan Kuota 30 GB untuk Akses Aplikasi Belajar Online,” 20 Maret 2020, 
https://tekno.kompas.com/read/2020/03/20/09160007/indosat-gratiskan-kuota-30-gb-untuk-akses-aplikasi-belajar-online 
24 “Indonesian Government Policy on the Development of Covid-19 Outbreak,” Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, 5 Maret 
2020, https://kemlu.go.id/portal/en/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-19-outbreak 
25 “Selama 3 Bulan, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat Hingga 50%,” Liputan 6, 8 Maret 2020, 
https://www.liputan6.com/news/read/4196727/selama-3-bulan-pemerintah-beri-diskon-tiket-pesawat-hingga-50-persen 
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signifikan adalah: 1) memang permintaan sedang rendah; dan 2) harga transportasi komplementer 
pesawat relatif terjangkau.26  

Pembatasan frekuensi perlu dilakukan untuk mengurangi peluang masyarakat melakukan mudik. 
Sebagai contoh Provinsi Bangka Belitung telah menetapkan bahwa hanya akan ada satu penerbangan 
per hari ke pulau tersebut.27 Di moda kereta api, PT. Kereta Api Indonesia juga telah mengurangi 44 
perjalanan jarak jauh dalam periode 1 April hingga 1 Mei.28  Tren ini tentu harus dipertahankan. Moda 
transportasi kapal laut perlu perhatian khusus untuk meredam penyebaran COVID-19 antar pulau, 
mengingat saat ini bahkan terjadi peningkatan penyeberangan motor di Pelabuhan Merak misalnya 
sebanyak 12 persen.29  PT. Pelindo III juga belum mengurangi rute kapal penumpang sejak masuknya 
COVID-19.30 Setiap moda transportasi perlu memahami bahwa pemeriksaan kesehatan melalui suhu 
tubuh saja sama sekali tidak menjamin tidak terjadinya transmisi COVID-19 antar penumpang. 

 

 
 

 
26 “Larangan Mudik Lebaran Masih Himbauan, Harga Tiket Bisa Melambung,” Kompas, 3 April 2020, 
https://otomotif.kompas.com/read/2020/04/03/090200015/larangan-mudik-lebaran-masih-imbauan-harga-tiket-bisa-
melambung?page=all 
27 “Penerbangan ke Bangka Belitung Dibatasi Sekali dalam Sehari Berikut Jadwalnya,” Kompas, 29 Maret 2020, 
https://travel.kompas.com/read/2020/03/29/173400527/penerbangan-ke-bangka-belitung-dibatasi-sekali-dalam-sehari-berikut-
jadwalnya?page=all 
28 “PT. KAI Membatalkan 44 Perjalanan Kereta Jarak Jauh,” Tempo, 31 Maret 2020, https://travel.tempo.co/read/1326259/pt-kai-
membatalkan-44-perjalanan-kereta-jarak-jauh/full&view=ok 
29 “Pandemi Corona, Penyebrang Motor di Pelabuhan Merak Naik 12 Persen,” Detik, 30 Maret 2020, https://news.detik.com/berita-
jawa-barat/d-4958471/pandemi-corona-penyeberang-motor-di-pelabuhan-merak-naik-12-persen 
30 “Pandemi Corona, Pelindo III Masih Layani Kapal Penumpang,’ Bisnis, 2 April 2020, 
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200402/98/1221691/pandemi-corona-pelindo-iii-masih-layani-kapal-penumpang 
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